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DIRECTORUL EDITURII VEST-GERMANE „ROMBACH"
Tovarășul Nieolnr Ceaușescu, 

s-rrrtar general al Partidului 
Comunist Român. președintele 
Con-lliului de Stal, împreună cu 
tovarășa Elena CCGUșoscu, au 
primit Joi la Palatul Consiliu
lui de Stat pe dr. Fritz Ho- 
dclge, directorul editurii „Horn
bach*, senator de onoare al 
Universității din Freiburg, îm
preună cu soția sa, Eleonore 
ilodeigc-Kombach. Oaspetele a 
fost însoțit de Jourgen Fr. van 
Overstraeten, membru în Co
legiul de conducere al aceleiași 
edituri.

La primire au participai to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu-

tiv, al Prezidiului Permanent, 
■■rretar al CC. al l’.C.H, ți 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, s<x>rtar 
al CC. nl P.C.R.. președintele 
Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste.

Dr. Fritz Hodelge a inmin it 
tos ai ășului Nicolae Ceaușescu 
volumul apărut în editura 
,.Hornbach", «România pe calea

soc i illsmului”. care cuprinde 
i uvînfări. articole și interviuri 
ale pirțedlnUlui Coiriliiilui de 
Stat al Republicii Socialiste Ro-

C’ii acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușc -»i au 
reținut oaspeții la dejun

Sosirea în Capitală 
a primului ministru 

al Republicii Singapore

CURIER

Indicatori
ina

la exfracfia 
de cărbune
Plusul de 5 831 tone de căr

bune obținut de către colec
tivul sectorului 11 al minei 
Petrila de la inccputui anului 
este coroborat și cu indici 
economici superiori. Se re
marcă realizarea in proporție 
de 102.2 la sută a productivi
tății muncii, dar ceea Ce me
rită evidențiat in mod deose
bit, este economia de lemn, 
care se ridică la 0.320 mc/ 
1 0'ifi tone. Aceasta a făcut ca 
prețul de cost să fie re-dus, 
iovă din primul trimestru al 
anului, la 96.8 la sută față de 
nivelul planificat, pentru ca 
in trimestrul trecut să scadă 
la 94.6 la sută. Credem că 
și in acest ultim trimestru 
activitatea sectorului se va 
desfășura pe aceleași frumoase 
coordonate.

de mare 
fertilitate

In prima decadă a lunii 
noiembrie, la cele 810 tone 
de cărbune date peste plan 
de către vrednicul colectiv 
mineresc al sectorului III de 
la E.M. Petrila și-au adus o 
contribuție substanțială bri
găzile conduse de FLORIN 
DIACONESCl . CTIIRITÂ E- 
N1CHE, IOSIF HUSAN. ca
re, împreună, totalizează un 
spor de peste 500 tone. De la 
începutul anului și pină în 
prezent, in cadrul sectorului 
respectiv, s-au trimis la ziuă, 
peste sarcinile încredințate, 
7 200 tone, dintre care, cu un 
plus de 2 688 tone, se min- 
drește numai brigada lui Io
sif Husan. E un semn de 
mare fertilitate in creșterea 
producției extrase de către 
un colectiv capabil, din adin- 
curile unei mine cu tradiții 
vechi.

IDEALUL DE PERFECȚIONARE UMANA
un obiectiv nobil care întrunește adeziunea unanimă

SA NU UITĂM că a fi comunist înseamnă să 
puțin idealist — desigur, nu în sensul concepției 
liste, ci în sensul unui anumit romantism revoluționar, 
cum îl numeam noi pe timpuri; cîte o dată îl combateam

fii și 
idea-

— dar greșit, după părerea mea — pentru că fără a te 
dărui intereselor clasei muncitoare, fără a avea o viziune 
largă, fără a visa despre ceea ce trebuie să devină comu
nistul nu poți fi un revoluționar, nu poți fi un comunist.

CONDUCĂTORII

frumoasă și trainică
primii educatori, primii

ai omului de tip
modelatori
nou

La invitația președintelui 
Consiliului do Miniștri al Re
publicii Socialiste România. 
Ion Gheorghe Maurer, șl a so
ției sale, Joi după-amiază. a so
sit in Capitală primul ministru 
al Republicii Singapore, Lee 
Kuan Yew. împreună cu soția, 
care vor face o vizită în 
noastră.

Oaspetele este însoțit 
E. W Barker, ministrul

țara

de •
jus

tiției și al dezvoltării indus
triale, A. Sankaran, secretar 
particular al primului ministru 
și de alte persoane oficiale.

La cobortrca din avion, pri
mul ministru al Republicii Sin
gapore a fost salutat cordial 
de președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Mauret,

Erau prezent, i Cornel iu Mâ- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Cornel Burlică, ministrul 
comerțului exterior, Mircea 
Mallț.i, ministrul învățămîntu- 
lui. Teodor Vasil iu. ministrul 
justiției, membri ai conducerii 
unor ministere șl instituții cen
trale. generali, alte persoane o- 
ficialc.

(Continuare în pag. a 4-a)

LEGEA
cu privire la organizarea și 

conducerea unităților socialiste 
de stat — necesitate obiectivă 
pentru perfecționarea activității 
acestora și creșterea eficienței 

economice
Expunerea făcută de tovarășii] 

Nicolae Ceaușescu la plenara 
C.C. al P.C.R. cu privire la 
programul partidului pentru 
îmbunătățirea activității ideolo
gice, pentru ridicarea nivelului 
general al cunoașterii și pentru 
educarea socialistă a maselor 
în scopul așezării relațiilor din 
societatea noastră pe fundamen
tul principiilor eticii socialiste 
și comuniste, ne-a edificat, cu 
o mare putere de cuprindere 
și cu o veritabilă clarviziune, 
in ce constă nobila muncă de 
formare și de modelare a con
științei oamenilor, ne-a învățat 
cît de mult trebuie să ne stră
duim pentru cultivarea idealu
lui și a convingerilor comuniste 
— esența și în același timp ga
ranția biruinței efortului nostru 
comun pe ca’ea construirii so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. E ca un fel de înăl
țare a unei clădiri frurhoase .și 
trainice înăuntru] omului che
mat să ridice, la rîndul luj, ală
turi de semeni, o lume nouă, 
mai desăvârșită, cu orizonturi 
și mai pline de soare. Cuvinte
le pline de miez ale secretaru
lui general al partidului, au a- 
vut un ecou fără precedent' în 
colectivul nostru de muncitori,

tehnicieni .ingineri și economiști 
care au primit cu o vie satisfac
ție noile măsuri, noile sarcini 
destinate tuturor.

Comitetul dc partid al exploa
tării, a pus întotdeauna în cen
trul activității sale, mobilizarea 
tuturor membrilor de partid și 
a întregului colectiv la realiza
rea sarcinilor ce ne revin, pri
vind deschiderea câmpului mi
nier Livezeni. depunînd în acest 
sens o muncă susținută pentru 
îmbunătățirea substanțială a 
activității politâco-ideologice 
prir, formele învățământului po
litic de partid, prin organizarea 
difuzării presei, prin conferin
țe și adunări, unde s-au pre
zentat materiale legate de ideo
logia și politica dusă de partid.

Dar. pe zi ce trece, probleme
le ce se dezbat în cadrul con
ducerii centrale de partid îm
bracă forme tot mai multiple, 
cuprind toate sferele de aoti vi

olate, adâncesc și perfecționea
ză aspectele sociale, dau impuls 
sentimentelor răspunderii, înda-

Evald KIMINICH 
contabil șef E.M. Livezeni

(Continuare in pag. a 3-a)

Vulcanul — acest nucleu al 
comuniștilor care s-a afirmat 
în istoria țării încă din anii 
luptelor din ilegalitate ale parti
dului — oferă astăzi imaginea 
a ceea ce cu adevărat putem 
numi un puternic centru mun
citoresc în care pulsează neîn
trerupt o activitate rodnică, 
responsabilă atât pe linia reali
zării unor producții an dc an 
tot mai sporite cît și pe linia 
educării omului într-un spirit 
nou, în spirit comunist. Un a- 
devărat comunist — am ascul
tat aici, o remarcă despre ca
re nu putem spune că ar fi în
tâmplătoare — este acela care 
se străduiește necontenit să-și 
sporească prestigiul in fața 
semenilor; omul care, prin fap
tele și comportarea sa contri
buie zi <le zi, la adăugarea u- 
nor noi valențe calității sale 
de membru al unui partid care 
și-a înscris pe steagul de luptă, 
ca țel suprem, bunăstarea și 
fericirea poporului.

Tot mai mulți oameni 
muncii gîndesc astăzi cu 
vintele rostite la istorica 
nară din 3-5 noiembrie: 
trăi și a munci în chip comu-

ai
cu- 

ple-
,,A

nist, a fi comunist de ome
nie”! sînt cuvinte rostite de 
secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cuvinte simple dar pline de a- 
dînci semnificații. Tot mai 
mulți oameni ai muncii pă
trund sensul acestor semnifi
cații care. înseamnă. pentru 
fiecare dintre noi, a trăi după 
normele și principiile cinstei și 

. dreptății, echității socialiste și 
comuniste.

Am ales Vulcanul pentru 
ancheta de față datorită unei 
duble îngemănări care se pe
trece aici pe de o parte între 
nou și vechi — noul fiind re
prezentat dc mina de la Pa
roșeni care continuă tradiția 
minei Vulcan, întinerită în a- 
nii socialismului — și pe de 
altă parte între două domenii 
productive de mare însemnă
tate pentru economia țării : 
cărbunele și energia electrică. 
Acestei duble îngemănări i se 
adaugă — de dată mai recen
tă — un al treilea proces, o a 
treia îngemănare, mai comple
xă, asupra căreia ne-am pro
pus o primă investigare. Este 
vorba de o corelare concepută 
dialectic, după indicațiile con-

ducerii superioare a partidului, 
dintră ridicarea omului pe o 
nouă treaptă superioară de cu
noaștere. concomitent cu ridi
carea continuă a activității e- 
conomice spre cote tot mai 
înalte. Deci, o îngemănare în
tre activitatea de dezvoltare a 
producției cu aceea de perfec
ționare a omului.

— Am urmărit cu deosebit 
interes lucrările recentei ple
nare a partidului, am citit și 
recitit expunerea amplă a to
varășului Nicolae Ceaușescu — 
ne-a relatat la Termocentrala 
Paroșeni, secretarul comitetu
lui de partid pe uzină, mais
trul Iile Diaconu. Ceea ce se 
desprinde în mod clar din do
cumentele plenarei este ideea 
că o economie avansată, o so
cietate multilateral dezvoltată 
nu se poate realiza fără a 
dezvolta o înaltă conștiință so
cialistă în rîndul tuturor oa
menilor muncii. Așa cum arăta 
secretarul nostru general, „parti
dul nu este o noțiune abstrac
tă. El este’ format din oameui,

Elaborată pe baza experien
ței acumulate de centralele in
dustriale în cei doi ani de acti
vitate, a rezultatelor dobîndite 
de comitetele de direcție, ca or
gane de conducere colectivă a 
întreprinderilor și definitivată 
în urma unor îndelungate dez
bateri publice, Legea cu privire 
la organizarea și conducerea u- 
nităților socialiste de stat regle
mentează adoptarea unor forme 
organizatorice noi in conduce
rea economiei țării noastre, ca
re să permită utilizarea cît mai 
eficientă a resurselor materia
le și umane, corespunzător noii 
etape de dezvoltare în care se 
află țara noastră.

O trăsătură esențială a nou
lui acț normativ o constituie 
faptul că el legiferează princi
piile de organizare și condu
cere pentru toate unitățile so
cialiste : ministere și alte orga
ne centrale ale 
de stat, comitetele 
ale consiliilor populare, 
lele industriale și alte 
similare, întreprinderi, 
ții de stat. Aceasta a 
realizarea unor reglementări u- 
nitare. pe tipuri de unități so
cialiste. a problemelor privind

administrației 
executive 

centra- 
unilâți 
institu- 
permis

modul de înființare și desfiin
țare a lor, stabilirea fondurilor 
de cure dispun și modul de u- 
tilizare a acestora, delimitarea 
mai precisă a atribuțiilor, or
ganizarea și funcționarea orga
nelor de conducere colectivă ale 
unităților socialiste de stat.

In textul legii o importanță 
deosebită s-a acordat stabilirii 
și delimitării atribuțiilor între
prinderilor și centralelor indus
triale. Gruparea atribuțiilor pe 
principalele domenii funcționa
le ale unității economice — 
planificare, cercetare-dezvoltare 
producție, comercial, financiar- 
contabil și de personal —. tre
cerea unor atribuții din com
petența ministerelor la centra
lele industriale și de la acestea 
la întreprinderi, in scopul apro
pierii conducerii de producție 
și al coboririi nivelului de lu
are a deciziilor, concomitent cu 
crearea posibilității de concen
trare la nivelul centralelor in
dustriale a unor activități, ates-

Petre TURCU, 
director in Ministerul Muncii

Pentru

Ion LICIT

(Continuare in pag. a 3-a)

> mindrim cu voi, dragi părinți

PREGĂTIRI 
PENTRU ADUNĂRILE 

DE ALEGERI

i ne Ileana și Ștefan, fiii lui Codrea, imbraiișindu-l...

viitoarea 
linie de front

Dacă in luna octombrie a.c. 
brigăzile de mineri din sec
torul de investiții al minei 
Petrila au obținut. |a deschi
deri de galerii, 388 ml peste 
plan, in prima decadă a lunii 
noiembrie, buna organizare 
și. mai ales, aprovizionarea 
cu material a locurilor de 
muncă, îmbunătățită radical, 
și-au spus aici din plin cu- 
vintul. Brigăzile conduse de 
ARPAD RADAR și PETRU 
TATAR și-au făcut* simțit 
aportul in vederea deschide
rii și pregătirii liniei de front 
pentru producția anului vi

11 noiembrie 2972. Ora 14. 
In curtea Exploatării miniere 
Aninoasa o animație neobiș
nuită. Atmosfera prinde iz 
sărbătoresc. Sosește fanfara, 
iși stabilește locul precis, se 
împart indicații, se adună 
muncitori, femei, copii... Cli
pele trec stropite cu tensiu
ne și nerăbdare. Alături de 
fanfară un buchet de „tu
nici" imaculate asortate cu 
un roșu purpuriu și-a făcut, 
pe nesimțite, apariția. E u- 
nitalea de pionieri de la 
Școala generală din Aninoa
sa. Unitate curind devenită 
fruntașă.

Aflăm ce se intimplă: La 
inițiativa comandamentului 
pionieresc, îmbrățișată cu tot 
sprijinul de comitetul de 
partid al exploatării, cei mai 
buni dintre purtătorii crava
telor roșii au venit să felicite 
pe cei mai buni dintre mi
nerii sectorului 11 al minei :

brigada condusă de Petru 
Codrea.

La această oră, sintem in
formați, harnica brigadă a 
dat peste sarcinile de plan, 
de la începutul acestui an, 
4 742 tone de cărbune, con
tribuind astfel în mare parte 
la rezultatele bune înregis
trate de sector la toți indi
catorii.

Dar undele unei voioase 
melodii țișnite din alămurile 
fanfarei au pecetluit aștepta
rea căreia i-a luat locul e- 
moția. Da, emoția aceea a 
unei împliniri care se apro
pie, e tot mai aproape...

Sosește întreaga brigadă. 
Peste chipul unanim al co
lectivului se citește o una
nimă surprindere, emoție. 
Pionierii țișnesc, le dăruiesc 
flori, le prind de giturile 
inegrite de cărbune cravate 
roșii... Emoția ce planează in 
aceste momente nu are ex
primare descriptibilă, nu poa-

(Continuare in pag. a 3-a)

Instantaneu intr-una din sălile centrului de instruire

a noilor angajați de Ia mina Dilja.

Atlas cultural

„SFATUL GOSPODINEI"

PERIODIC-INFORMARI 
POLITICE

te fi nici vorbită. Numai sim
țită. Și lacrimile din mulții 
ochi au confirmat-o... Se 
string miini, se dau sărutări. 
Sărutări din inimă. Mulți 
dintre cei mici sint copii ai 
minerilor din brigadă. Iată-i 
pe Ileana și Ștefan, fiii lui 
Codrea, imbrățișindu-l. Și pe 
lonuț, fiul lui Gh. Pop. pe 
Nicu lui Kardoș, pe micuța 
Luminița a lui Șt. Duculescu, 
îmbrățișîndu-și călduros pă
rinții, așa, cu tot negrul de 
cărbune... Din poezia dedicată 
de ei am desprins: 
....Ne mindrim cu voi, 
dragi părinți mineri fruntași 
Făuritorii copilăriei

noastre dragi 
Și-n ziua-aceasta

vă promitem solemn 
Că vom fi urmașii voștri 

demni..."

In circumscripțiile teritoriale 
ale orașului Lupeni, activitatea 
comitetelor de femei este carac
terizată prin ritmicitatea unor 
acțiuni de o deosebită recep
tivitate. Cu mult interes sint 
urmărite informările politice 
prezentate in ședințele periodi
ce, expunerile pe diferite teme 
ale conviețuirii sociale, lecturile 
referitoare la viața femeii, dis
cuțiile cu cadrele medicale.

Rezultate din cele mai bune, 
în organizarea acestor acțiuni 
au fost obținute in circumscrip
țiile îndrumate de Angela An
drei, Eva Taborschi, Rozalia 
Tomșa, Ana Cherteș, Ecaterina 
Bidea, Rozalia Predeus, Ana 
Cojocaru.

Pentru a veni in ajutorul ti
nerelor soții, comitetul orășe
nesc al femeilor din Lupeni a 
organizot două cercuri „Sfatul 
gospodinei". Primul, iși desfă
șoară activitatea în cartierul 
Braia și este condus de Ana 
Cojocaru, iar cel de-al doilea, 
pe lingă grădinița de copii nr. 
2 (cartierul „80 de case") con
dus de educatoarele Maria 
lonescu, Elena Cuțui și lolanda

In toate circumscripțiile teri
toriale din oraș ou inceput 
pregătiri intense, pentru alege
rile care vor avea loc in cu
rind : se întocmesc dări de sea
mă, se analizează munco des
fășurată de comisiile de femei 
de la ultimele alegeri și pină 
in prezent. In paralel, femeile 
dezbat problemele care trebuie 
să stea in otenția viitoarelor 
comisii.

(Continuare in pag a 3-a)

In universul valoriloi 
arii slice ale 
de artă al

Socialiste

Muzeului 
Republicii 
România

Modernizarea 
străzii 

Cărbunelui 
din Petroșani

Dacă in urmă cu decenii 
Bucureștiul se putea lăuda 
numai cu citeva lăcașuri de 
cultură, astăzi el a ajuns să 
ofere cu generozitate, mare
lui public dornic (le instruire 
și emoții artistice adevărate, 
o multitudine de instituții 
specializate in educarea și sa
tisfacerea gustului său este
tic, printre cele de relief 
numărindu-se zecile de mu
zee și colecții de artă, punc
te de reper și meditație in 
egoismul agitației cotidiene.

Nici unul din ele insă nu 
reușește să siringă atitea o- 
pere de valoare cile adună 
la un loc Muzeul de artă al 
Republicii, instalat in imen
sele săli din aripa nouă a Pa
latului .săli menite să adă
postească materia firavă a

peste 50 000 de 
sculpturi desene și graiuri. 
Primul contact al 
vizitator din sulele de 
ce trec anual pragul Muzeu
lui de artă din Capitală va 
fi cu secția de artă feudală 
al cărui nucleu de bază il 
constituie obiectele de artă 
religioasă provenite de ia /os
tul Muzeu Național de Anti
chități. Printre cele mai va
loroase piese se numără țe
săturile și broderiile pe mă
tase lucrate in Jir de aur și 
argint, cum ar fi epitaful de 
la Cozia — 1396, epitrahilul 
pe care se află brodat chi
pul lui Ștefan și al sofiei 
sale Maria Voichița ori fres-

Theodor MATEESCU
(Continuare în pag. a 3-aj

pici uri.

oricărui
mii

Pentru asigurarea unor con
diții optime de circulație pe 
artera care leagă una din ce
le mai puternice unități eco
nomice din Petroșani — 
E.M. Dîlja — cu centrul ora
șului, serviciul administrativ 
al exploatării a executat im
portante lucrări edilitare prin 
betonarea și lărgirea străzii 
Cărbunelui pe distanța cu
prinsă între podul de peste 
Jiu și racordul cu str. Cuza 
Vodă. In acest scop conduce
rea E.M. Dilja a pus la dis
poziția serviciului administra
tiv importante mijloace mate
riale. utilaje și oameni, pen
tru terminarea lucrărilor in 
cursul lunii noiembrie. Con
comitent cu desfășurarea u- 
cestor lucrări, serviciul de 
gospodărire din cadru’ Con
siliului popular municipal, a 
preluat porțiunea de 150 m 
dintre str. Cuza Vodă și Fr. 
Engels, unde execută ba'.is- 
tări pentru fundație. Moder
nizarea străzii Cărbunelui, re
zolvă nu numai problpme'e 
circulației pietonale și iuti 
ere ci, conferă în același 
timp cartierului un grad spo 
rit de urbanizare.



Steaqu/ roșu VINEȚII 12 NOIEMBRIE lf)7f

Trebuie să devii foarte bun, de fiecare dată
O fulrecedere plăcută, pri

lejuită de vizita la redacție 
a minerului IOAN DAVID, 
mrmbni al Biroului executiv 
«! Uniunii sindicatelor din 
ramura mine, energie r>- 
h’ctrH'u ji geologie. Am abor
dat discuția direct, dialogul 
n-''’ru fiind viu înxujlefti de 
către interlocutor.

— Vâ rttpdm, lovarâje loan 
Da»âd. wi prezentați sin
gur.

— Cred cu va trebui sd 
rd mulțumiți cu o biografie 
sbnplâ. Am venit in Valea 
Jiului, mai precis la Aninoa- 
<*i, in decembrie 1946. Prin 
194'1 eram calificat ca miner. 
In anul 1952 m-am înscris 
la cursurile școlii de maiș
tri pe care le-am absolvit, 
obfinind în 1953. diploma de 
maistru miner aradul 11.

— Deci, sinteți maistru... 7
— Cu mici excepții , din 

1955 pfnâ la inccjndul aces
tui an am fost sef de brigadă 
la abate; frontal In prezent 
lucrez intr-adevăr ca mais
tru, dar voi reveni la briga
da, căci, mă credeți, nu mă 
credcfi, prin vocație sînt mi-

— $tim despre dumnea
voastră că ani de zile ați 
condus o brigadă care s-a 
situat mereu in fruntea rea
lizărilor minei, și chiar ale 
Văii Jiului. Care au fost lu
nile sau anii cei mai rodni
ci 7

— E greu să-mi amintesc. 
E vorba de mai multe luni 
și de mai mulți ani. In mod 
deosebit, prin '57—58 cind 
am condus o brigadă de ti
neret. Eram șt eu mai tinăr. 
Atunci am reușit să ne afir
măm ca cea mai bună bri
gadă de tineret din bazin. 
Mi-a plăcut întotdeauna să 
lucrez cu tinerii pentru că 
sint in general inventivi, cu
rajoși, încrezători in forțe
le lor. Dacă mă întrebați 
r-um reușeam să-i stimulez, 
sau care era .secretul succe

Ecouri la ancheta „0 fericire șubredă, clădită pe nefericirea altora^

JImuil este un lucru sacru pentru om“

selor’ că spun dinainte .* a- 
veum grifă su le ardt tutu
ror cit mai multă încredere. 
Numai ;m? această cale pofi 
sd-i ciștipi de purica ta. Nu 
cred su existe un lîndr care 
nu e dornic să se afirme, 
astfel cd nu trebuie să faci 
altceva decit să-i oferi pri
lejul. Și mai ales, sd nu ri
sipești timpul.

— Acest prilej de afirma
re există, astăzi, mai mult 
decit oridnd. Există, proba
bil, și timpul, ca durată, la 
care vă referiți. Dar ce înțe
legeți de japt prin timpul

respectiv 7
— Din < ite văd și eu, tine

rii sirii : iți iu conti
nuu de pregătirea lor profe
sională. Timpul lor afectat 
pentru producție, pentru me
serie, calificare este tot mai 
judicios acoperit, eliminîndu- 
sc inutilul. Dacă mai există, pe 
alocuri, lacune de comporta
ment, de educație, ele se da- 
toresc faptului că timpul a- 
fectat educației lor politico- 
ideologice nu este întotdeau
na acoperit cu cele mai a- 
decvate acțiuni. Trebuie avut 
permanent in vedere rum și 
cine acoperă timpul tineri
lor, in afara orelor de pro

ducție, și dacă nu cumva a- 
ceastă acoperire $e face uneo
ri cu .pierderi*4. Apoi...

— Ați orientat discuția a- 
supra unui subiect la ordi
nea zilei, dar nu ne supără. 
Apoi... 7

— In general cred că e 
bine ca tinerii să cunoască 
eforturile mari pe care so
cietatea le face pentru vii
torul lor. Oricum, fiecare, de 
la o anumită virstă are anu
mite îndatoriri față de so
cietate...

— ...Care constau in faptul 
că trebuie să restituie so-

Interlocutor, minerul 
IOAN DAVID

cietății ceea ce a primit pe 
băncile școlii.

— Să restituie, dur cit mai 
înzecit. In aceasta constă pro
gresul societății.

— Mai știm despre dum
neavoastră că sînteți auto
rul unei inovații la locul de 
muncă. Despre ce este vor
ba 7

— Probabil, despre aplica
rea podirii cu plasă metali
că la tavan. Inovația a fost 
extinsă și la alte locuri de 
muncă și, in prezent, .stu
diem îmbunătățirea ei.

— Ce înseamnă această 
inovație pentru mina Ani- 
noasa 7

— Economii. Ce altceva 
să însemne 7 Economii de 
material lemnos, și chiar de 
plasă, iar pe lingă acestea, 
siguranța în exploatare și 
alte avantaje care nu-mi vin, 
acum, în minte.

— Dar pentru dumneavoas
tră 7

— O satisfacție personală, 
bincințeles!

— Dai'S ne îngăduiți, mai 
înseamnă ceva...

— Și anume 7
— Raptul că ați restituit, 

poate înzecit, pe această ca
le, societății, o modestă in
vestiție pe care societatea a 
făcut-o în dumneavoastră, 
cindva, prin anii de la în
ceputul meseriei de miner 
și de maistru.

— Mă rog...
— Spuneți-ne, loan David, 

cileva cuvinte despre posibi
litățile de afirmare ale ti
nerilor mineri, în zilele noas
tre.

— Sint nelimitat de largi. 
Atita doar că, și in minerit 
ca și in alte domenii, trebuie 
să te afirmi. Ca să vă explic 
mai pe înțeles, lucrurile stau 
cam așa : după ce ajungi un 
foarte bun vagonetar, ești 
promovat ca ajutor miner. 
Cind ai devenit un foarte bun 
ajutor miner ești promovat 
ca miner. Devenind un foar
te bun miner ți se încredin
țează o brigadă. Este o ex
plicație cam simplă, dar, 
intr-un cuvînt, cheia promo
vării o deține fiecare tinăr, 
iar pentru aceasta trebuie 
ca de fiecare dată, pe fieca
re treaptă să fie foarte bun 
cunoscător al meseriei. Și 
in viață ca să ciștigi aprecie
rea oamenilor, lucrurile stau 
tot cam așa.

— Fără jumătăți de mă
sură.

— Și fără compromisuri. 
Dimpotrivă, cu necontenita 
ambiție de a deveni tot mai 
bun.

I. M.

Există o lipso de răspundere 
core nu oporține nici minorului 
ți nici debilului mintal, ci omu
lui responsobil. O ostiei de ires
ponsabilitate, nu (ine dc discer- 
nămint, ci dc otitudine, de op
țiunile persoonei, de dimensiuni
le umaniste ale spiritului de răs
pundere socială. Dar o ostiei de 
atitudine este străină orgonic 
socialismului și dc oceeo, eo 
este .inlotdcouno o lipsă dc răs
pundere cu identitate chior dacă 
nu i se cere, in unele cazuri... 
„buletinul". Cind i se cerc, des
coperi — o dată cu ineditul si
tuației, Irizind uncoii neverosimi
lul — mentalități ce se cer com
bătute cu toată vigooreo pentru 
o nu prolifera. Coci, oșo cum se 
vo vedeo, lipso de răspundere 
onemiazo meconisme sociale cu 
grave implicații de ordin social 
și personal.

★
Cu vocația so de profitor și 

obuzirid de colitoteo pe core o 
oveo, moistrul de parchet Molei 
Gheorghe de Io U.E.L. Petroșoni, 
reușește să strecoare prin pinza 
subțire de păionjen o unui con
trol superficial, un autocamion 
cu 7 tone lemne de foc, deși 
actele de proveniență o mate
rialului nu erau în regulă. Cu 
o elementară vigilență și simț de 
răspundere, orgonele de control 
— tehnicianul Ion Gonea și bri
gadierul Constantin Cocolon de 
Io Ocolul silvic Petroșoni or 
fi puti^t să-și dea seomo, pre- 
zentindcr-li-se numai copia fac
turii, după ce cu puțin in urmă 
infractorul ceruse brigadierului 
să nu treacă pe factură data 
zilei —, că proveniența materialu
lui era suspecta. Cum focturo 
respectivă moi fusese folosită o 
dotă, iar materiolul vindut de 
către infroctor, acesta nu s-ar fi 
oprit aici din moment ce „ru
gase" orgonele de control să 
omită data vizei pe factură. Mo
ravuri... „ca in codru" și ușu
rința... cu corul !

Alt coz. Un escroc, Banu A- 
drion, moi mult norocos decit in
genios, substituindu-se prin fals, 
titularei unui libret C.E.C., obți
ne de Io filiala din Petroșoni, 
nu numai restituireo sumei de 
1 300 lei (din soldul de 1 500 
lei) ci și un duplicot de pe li
bretul respectiv (originalul fiind 
degradot ? !). Cu acest dupli
cot, ovind o nouă identitate, es
crocul reușește — folsificind sol
dul — să înșele vigilența unor 
anagojați de Io moi multe uni
tăți C.E.C. din țară. Inșelăciu- 
neo inițiolă, care apoi le-o în
lesnit pe celelalte, nu or fi reu
șit docă ongojotele filiolei din 
Petroșoni, Gobor Georgeto și 
Vodislov Volerio ar fi respectat 
tehnico de lucru a operațiunilor 
de ghișeu (confruntareo semnă
turilor) și dacă or fi observot - 
ceea ce era. ușor — numele și 

dota nașterii titularului de pe 
libretul degrodol (pătat) core fu
seseră șterse, iar scrisul relâcut 
cu altă cerneală.

De altfel, Io lilioto CEC Pe
troșoni, cozul de moi sus nu 
e^le singulor : casiera Irina Or- 
șonski oscuniind cheia de Io 
coso de boni intr-un sertar.- 
deschis, înlesnise cu cilevo luni 
in urmă, săvirșirca unui furt de 
peste 40 000 lei. Ușurințo in o- 
cest coz Irizeozo iresponsabilita
tea, coci tot oșo dc „vigilentă" ar 
li fost cosiero și docă, incuind 
cheia in sertar lăsa descuiolo 
coso de boni !

Mo opresc oici cu exemplele. 
O infrebore inso nu ne poate 
scopo : de unde izvorăsc oceste 
concesii pe core lipso spiritului 
de răspundere le face forode- 

CIND LIPSEI DE RĂSPUNDERE
SlIUAIÂ I SE CERE

„RULETIN DE IDENTITATE"
• Lipsa de răspundere — portiță deschisă fără
delegii ® A fi liber, dar și obligat ! 
© Ce se „fabrică” în retortele lipsei de răspun
dere ? ® Responsabilitatea socială — minimum 
de „neutralitate”, maximum de „partinitate”.

legii ? Să încercam unele expli
cații.

★
A exista Io modul uman pre

supune că omul este conștient 
nu numoi ca înțelegere și cu
noaștere, dor și ca otitudine. El 
este liber dor și obligat : „Sin- 
tem sclovii legii, ca să fim li
beri" — spuneo Cicero.

„încărcătură" etică poartă cea 
de o douo dimensiune umană a 
conștiinței — atitudinea respon
sabila coci eo se troduce in op
țiuni, in poziția sociolă sau anti
socială o individului. Expresia 
sintetică a acestei „încărcături" 
este spiritul de responsabilitate 
sociolo sau — cum o corocteri- 
zo, nu de mult, tovarășul Nicoloe 
Ceoușescu — acea conștiință a 
indotoririlor de o-ți consocro for
țele. copocitoteo, competența, 
binelui public.

îndeplinirea dotoriei față de 
societate este chestiune de o- 
noore. Co să copete insă oceos- 
tă dimensiune umanistă, atitudi
nea trebuie să fie nu numoi 
acceptată, co necesitate exteri
oara (de la lege) ci și însușită 

(inlegrato) ca nevoie interiooră. 
In oceostă ipostază, in care indi
vidul este conștiința propriei sole 
profesii - cu toote valențele ei 
politice, profesionale, etice, juri
dice - conșliințo profesionolo se 
Ironslormo in ideal prclesionol, 
tar spiritul de răspundere in e- 
roism ol muncii sau opostolot 
profesional. N-om atins încă toți 
înălțimile acestui principiu ol 
slujirii intereselor gcnerole mai 
presus de ole fiecăruia dintre 
noi — și de oceeo problema do- 
toriei nu poole fi pusă numoi in 
termenii moralei, oi ideolului e- 
tic. Dor docă este adevărol că 
nu tați membrii colectivității pot 
li croi sau opostoli. nu este moi 
puțin odevorot că liecore dintre 
noi poate și trebuie sâ se înca
dreze cel puțin in modelul 
de comportament presei is de 

normele legale core reprezintă 
minimum de morală. Cu alte 
cuvinte, spiritul de răspundere 
socialo se înscrie pe o spirală 
care incepc cu modelul (tipul) 
de conduită - ca exigența le- 
golo - și se termină cu condu- 
ita-model plurivalentă, — ca nă
zuință etică.

Din acest punct de vedere fie
care pro<esie sau meserie iși ore 
modelul său de conduită ca și 
conduita sa model. A-ți foce da
toria înseamnă deci, in primul 
rind o te încadra in modul de 
comportament profesional respec
tiv, co exigență legală, o res
pecta cel puțin indotoririle sta
tutare și obligațiile legale de 
serviciu. Cum, o dotă cu oces
te îndatoriri și obligații fiecore 
dintre noi deținem o părticică 
din responsabilitatea socială, în
seamnă că această părticică tre
buie acoperită integral. Orice 
obatere de la această cerință 
minimă dor majoră, orice „roti
ță" stricotă sau echilibru 
deronjot, vo deschide o portiță 
fărădelegii, vo afecto — moi 
mult sau moi puțin — întregul 

ongrenoj social, existind și in a- 
cest coz occeoși legătură func
țională de Io piesă la subon- 
somblu și de Io subansomblu la 
ansamblu. Exemplele relatate 
mai sus sini concludente : in 
toate, prcjudiciotă o fost avuțiO 
obștească, sursa bunăstării ge
nerale și implicit o bunăstării 
personale.

Dor nevoio obiectivă ca fieca
re să-și ocopere integral părti
cica so de răspundere sociolă — 
indeplinindu-și indotoririle ce-l 
revin — imbrocă nu numoi os- 
pectul social de moi sus, ci șl 
unul moroi, ținind de echitate. 
Intr-adevăr, docă societatea iși 
îndeplinește cu scrupulozitote o- 
bligoțiile foțu de membrii săr, 
retribuindu-i (otaturi de olte o- 
vonloje proprii orinduirii socia
liste), potrivit principiului cunos
cut, ol reporliției după calitatea 
și contitoteo muncii, de ce in
dividul nu or oveo obligațiile 
sole ? Această chestiune este 
limpede. Moi puțin limpede insă 
opore olt ospect : ocela privind 
relația dintre prestație și retri
buție. O prestație de serviciu 
deficitară - superficială sau ne
glijentă co in exemplele mențio
nate - ocoperă eo, integral păr
ticica respectivă de responsabi
litate socială, din moment ce 
prestația și retribuția nu moi 
sint echivalente ? Evident că nu. 
In această situoție, cel care 
nu-și face dotorio, dă mai pu
țin decit i se cere și primește 
de Io societate mai mult decit 
do.

Asemenea otitudini nu numai 
că favorizează adeseori — oșo 
cum s-a văzut — parazitismul 
social, dor sint ele inșile para
zitare - coci o dotă cu infrin- 
gerea principiului repartiției du
pă munco, este înfrintă și ideea 
de echitate socială.

De aceeo, lipsa spiritului de 
răsDundere sociolă trebuie cău
tată in carențele ideologice ole 
educării, in neasimilorea cores
punzătoare o ideologiei marxiste 
— singura ideologie autentică a 
responsabilității sociale, exprima
tă olit de pregnant in impera
tivul revoluției.

Fără oceostă ideologie nu va 
putea fi înțeles ceea ce este 
mai important in educarea spi
ritului de răspundere că omul 
este persoană in cel moi inalt 
grod atunci cind manifestă mi
nimum de neutralitate, de indi
ferență, și maximum de angaja
re socialo, de „portinitate" față 
de obligațiile sale. Iar conduita 
legolă reprezintă minimum de e- 
xigentă etică.

Sub această „ștachetă", orice 
năzuință de autodepoșire și ori
ce discuție despre făurirea omu
lui înaintat înseamnă bătaie de 
confeli și pălăvrăgeala.

David MANIU

Revenim osupro unui coz tra
tat in ultima pogino „Individ- 
colectivitale" - cozul lui Petru 
Biinzou, din Vulcan, nașul core 
de „dragul finei", dezbină olit 
proprio so familie cit și familia 
finilor. Și totul sub imboldul u- 
nei posiuni ooibe, pe cit de re
gretabile pe otit de dezoprobate. 
In spiritul ocestei dezoprobări, 
om reținut citevo din opiniile ex
primate pe marginea acestui coz 
de oamenii cei rnai in măsură 
să-și spună părerea — tovarășii 
lui de munco.

— Ceeo ce pot să afirm — r.e 
spunea mo>strul meconic Boris 
Loscu, de Io sectorul IX ol mi
nei Vulcon, este că îmi vine foor- 
te greu să găsesc o explicoție 
pentru toote cele intîmplote. De 
15 oni lucram impreunâ ; meca
nicul Brinzou e unul din cei rr.ai 
buni muncitori ci secției pe ca
re o conduc. Știam că trăiește 
bine și cu familia, că duce o via
ță corectă, ordonată și nicioda
tă nu m’-oș li putut închipui că 
e in stare de fapte otit 
de repre bobite de genul ce
lor ce o sovirșit In orice 
caz, sini fopte rușinoose otit 
pentru el cit și pentru colectivul 
nostru in care, sincer sa spun, nu 
prea om mai avut de lucru cu 
asemenea cazuri.

Un olt coleg de muncă, loon 
Juro, ne-a declarat următoorele :

— II cunosc pe P. B, ca un 
muncitor bun In schimb, in ceea 
ce privește familia lui, am citit 
și eu in ziar, om mai și ouzit 
cite ceva dor.: ce sâ spun ? Dacă 
aprob fontele sale ? Aceasta nu. 
Eu nu aș fi procedat oșa. Nu 
pot so concep cum o căzut in
tr-o asemenea patimă. Doer a 
ovut tot ce i-o trebuit., de fopt 
și el o remorcot— Dor ce so moi 
spun ? Nu e el primul, nici ulti
mul...

Corn ciudată oceostă ombiguâ 
opinie din partea unui coleg de 
munco și totodoto cop de fami
lie. „Nu e el primul, nici ultimul", 
lato o părere pe cit de cinică 
pe olit de ușurot co. care, in loc 
să condamne deschis osemeneo 
fapte ce controsteozo izbitor cu 
morala societății noastre socia
liste se situează pe o poziție fa
talistă. „Nu e primul, nici ulti
mul"... înseamnă oare aceosto că 
trebuie să ne împăcăm cu csc-me- 
neo manifestări nedemne, să le 
tolerăm ?

Dor să urmărim și o altă opi
nie :
- Am citit cu mult interes ar

ticolul opărut in pog'na „Individ- 
colectivitote" și-l aprob intruto- 
tul, ne-o declorot meconicul de 
extracție, loon Drăghici. Ml a 
plăcui moi oles judecata sană- 

tooso o mamei lui B. P. și-i în
țeleg pe deplin omărăciunea in 
legătură cu faptele reprobobile 
ale fiului ei. M-au nemulțumit in 
schimb justificările fără noimă, 
lipsite total de seriozitate o 
celor „doi eroi" oi orticolului 
— nașul și fino — moi oles o- 
tunci cipd afirmă că... s-ou 
dăruit unul oltuia din sim
plul motiv că lumea c început 
să-i birfeoscă. II condamn in mod 
categoric pe P. B. moi ales pen
tru ușurințo cu care s-o desco
torosit de tovorâșo lui de viață. 
Adică după 23 de oni de convie
țuire să-ți părăsești o soție bolna
vă ?! Unde e omenia, unde e 
demnitatea intr-un osemeneo 
gest ? Mă doore că un coleg de
al meu o fost în store de o ose
meneo infomie. Nu se gîndește 
ca lucrurile s-or fi putut petrece 
și invers, adică să fi fost el cel 
bolnav și părăsit de soție ? Ori- 
co-e dintre noi ne putem îmbol
năvi, dar dotorio unui soț sau a 
unei soții este, mai ales in ose
meneo cazuri, de a fi alături de 
omul de core și-a legat vioța. Eu 
și soțio mea avem 6 copii, ne-am 
luat din dragoste, om trăit o 
viață fericită și nu aș putea con
cepe ca vreunul din noi, în caz 
că celălalt s-ar îmbolnăvi, să 
dezerteze de la datoria lui de soț. 
Or, P B. tocmai aceasta a făcut: 
a dezertat de Io datorie - de la 
datoria sa de soț, de om. Că o 
lăset soției 60 000 lei? Dar el ce 
o pierdut ? l-au rămas casa, ma- 
șino Fiat, i-au lărr.os și bani, 
moi puțin cu 60 000 lei. înseamnă 
că otit l-a costat femeia cu care 
și-o schimbat soțio lui legitimă. 
Nu e o soluție omenească. II 
condamn pe P.B. și pentru r/j 
prin fapta lui a degradat noțiunea 
de noș. După cite știu, după 
datina strămoșească - lăsînd la 
o paite aspectul religios - o fi 
nas presupune moi presus de 
toate o autoritate morală bazată 
pe corectitudine, cinste. Un noș 
este ol doilea părinte pentru fini. 
Or, P B. o abuzat tocmai de a- 
ceaslă calitate, a sovirșit un act 
necinstii, noi, tovarășii lui îl de
zaprobam intrutotul. Și lucrul o- 
cesta nu ne sfiim să i-l spunem 
deschis.

— Pentru noi, comuniștii, mun
citorii sectorului general al mi
nei. faptele lui P.B sint pe cil de 
neoșteptote pe otit de regreta
bile, o opinat moistrul meconic 
Eugen Karpoti, secretarul comi
tetului de partid ol sectorului. 
La orice, numoi Io asemenea 
lopte nu ne om așteptat din por- 
teo lui Brinzou.

Dor pentru că in producție o- 
mul o fost opreciot și bine văzul 

și-o permis co in vioțo personolă 
să sfideze cele mai elementare 
norme de moralitate, de omenie, 
să nesocoleoscă obligațiile foță 
de omul de care și-a legat vio
țo - p-opria lui soție. Așa cred 
•u. Altfel, nu concep cum de o 
fost in stare de o osemeneo pros
tie de a socoti că dind 60 000 
lei poți plăti o viață de cm, adică 
viața soției tale și cu osto ți-ai 
achitat datoriile de soț. Do, e o 
more prostie și, in același timp, 
și lipsă de omenie. Ceea ce pot 
sâ asigur opinia publică e că 
noi, tovarășii lui de munco, co
lectivul din care foce pane P.B . 
dezoprobăm intrutotul foptele so
le și vom fi in măsură să le ju
decăm astfel incit să se vindece 
de ..miopie" și să servim o lecție 
și pentru alții eventuali omolori 
in o nesocoti legile omeniei in 
vioța de fomilie, in relațiile cu 
semenii lor.

Drept corolar la acesfe cileva 
un

vechi percept latin : HOMO RES 
SACRA HOMINI (Omul este un 
lucru socru pentru om) care are 
o valoare de conduită deosebită 
și in zilele noastre. Nu te poți 
bucura de omenie, nu le poți so
coti un adevărat om decit in mă
sura în core respecți și dovedești 
responsabilitate față de oamenii 
de lingă tine, față de 
tăi. Iotă un principiu de 
de Io care, in numele

opinii dorim să reamintim

semenii 
vioță 

moralei
noastre comuniste, nu putem in 
gâdui nici o abdicare.

Cîteva constatări dintr-un Cîștigaf cu ușurinjă,
domeniu unde banul este risipit cu nonșalanfă

Nu avem nicidecum preten
ția de a fi descoperit o nouă 
față a clști^urilor ilicite. Nu ! 
Este vorba de aceiași față, prea 
bine cunoscută, a setoșilor de 
câștig, numai că de această da
tă, din conținutul faptelor ce le 
vom relata se desprinde destul 
de pregnant o anumită intenție 
pentru care unii iși aleg, di^pt 
loc de muncă, comerțul. „In- 
tenția“ înseamnă (tradusă alt
fel) uîștig, cit mai mult cîștig, 
obținut pe orice cale. Dar să 
relatăm faptele.

Un excroc (unul dintre para- 
ziții fără serupu’.e cind e vor
ba dc cîștigul lor), și-a stabilit 
și el ca „teren de activitate", 
comerțul, bazîndu-se — după 
intuiția dumisale — pe faptul 
că in acest domeniu există o 
altă prețuire a banului. Fiind 
ișligal cu ușurință, și-a dat 

l
cu presupusul exerocul în cau
ză, el (banul), e risipit de că
tre un gestionar sau un vînză- 
lor incorect cu aceeași ușu
rință. Un raționament simplu 
și înspăimîntător de... rațional 
cu care omul a pornit la trea
bă. Ca de obicei începutul l-a 
făcut mai timid, apoi s-a lan
sat* cu tot mai mult curaj :

— Sînt șofer pe o mașină 
care transportă roșii de la Cra
iova la Hunedoara, a declarat 
Intr-o bună zi Ștefan Golfinea- 
nu, parazit de meserie, într-o 
unitate aparținînd de T.A.P.L. 
Sub pretextul că a rămas în 
pană de benzină, în schimbul 
unei promisiuni cam străvezii 
(o preferențială aprovizionare 
cu roșii) numjtul obține de la 
loan Belgun. soțul gestionarei, 
suma de 100 lei. Drept garan
ție a lăsat un certificat de... naș- 

icre ; considerindu-și încheiată 
activitatea intr-o organizație de 
tineret care probabil nu l-a în
trebat niciodată cu ce se ocupă, 
omul a mai lăsat drept garan
ție și carnetul său de membru 
al U.T.C.. scoțîndu-se astfel 
definitiv, cu propria sa mină, 
din riadul tinerilor ce-și văd 
de treabă.

Notăm 
dala : 15 
tele : 100 
„acte" pe 
gun nu 
cumpărat 
tc. .Și. trecem mai departe...

— Sint delegatul unei mașini 
care transportă păsări — s-a 
prezentat același Golfineanu, în „ 
dala de 25 iulie a. c., câtorva 
salariuți de la grădina de va
ră „Parc* a T.A.P.L. Petroșa
ni. Tîrgul — un tîrg din care 

deci, pentru început, 
iunie a. c., și rezulla
ici în schimbul unor 
baza cărora loan Bcl- 
credem să-și mai fi 
vreodată roșiile dori

doreau să câștige ambii parte
neri — s-a încheiat repede. Cu 
..15 îei găina" teapeliștilor li 
s-a părut că au prins norocul 
de coadă, fapt pentru care una 
din salariate, ospătară Maria 
Zekes a inmînat altui ospătar 
— istețului Nicolae Vass — su
ma de 125 lei. încredințîndu-i 
totodată .sarcina de serviciu* 
(erau doar în timpul orelor de 
program) de a-l însoți pe de
legat la mașină și de a aduce 
marfa. .Delegatul" pleacă de la 
grădină însoțit de Vass; pe 
drum îi cere acestuia banii, îi 
mai cere și fîșul (ca să nu fie 
recunoscut !) spunîndu-i istețu
lui Vass: ..acum, așteaptă-mă 
aici!“ — ordin la care ospăta
rul s-a conformat întocmai.

Notăm, din nou data : 25 iu
lie — și rezultatele : 125 lei, 
un fîș și un ospătar care .aș
teaptă" aidoma personajelor lui 
Caragiale în timp ce și el (os
pătarul) era așteptat de proba
bilii consumatori ai grădinii de 
vară „Parc*, ai cărei salariați 
mai aveau, printre altele, și 
sarcina de a-și îndeplini planul 
de desfacere.

— Sint delegatul unei ma
șini... — iși desfășoară p’aca 
Ștefan Golfineanu, în dala dc 
28 iulie la o altă grădină dc 
vară din Petroșani, numită 
.Constructorul". Aceeași placă, 
același tîrg pentru același gen de 
parteneri care—deși lucrători în 
comerț — ignorau cu desăvârși
re legile ce pedepsesc orice în
cercări de comerț clandestin, 
de aprovizionare |X? căi dubioa
se. De îndată s-au adunat 220 
lei: 110 de la ospătară Ecate- 
rina Miclăuși și tot atițiu de 
la Augustin Jugariu, șeful uni
tății, care s-au și văzut în po
sesia unor găini de toată fru
musețea aduse -la scară". Adi
că, de ce să stea dînșii, sula- 
riații T. X.P.L. la rind pentru 
găini, la C.L.F., cînd găinile le

Păi, se 
nu su

sînt aduse .pe tavă", iar in 
schimbul serviciului nu trebuie 
să suporte un ban in plus, ei 
dimpotrivă, beneficiază de o 
incredibilă reducere de preț I ? 
Cinsprezece lei găina ! 
poate să o refuzi ? Nu.
poate. Nu au putut refuza a- 
ceste servicii nici Maria lacob 
(vinzătoare la un magazin ali
mentar din halele Petroșaniu- 
lui) care a plătit cu nonșalan
ță 170 lei pentru vreo duzină 
de găini, nici Mircea Dumitru 
(responsabilii’ bufe’ultii ..Oltul") 
care cu suma de 225 iei — la 
prețul dc 15 lei găina — a vrut 
pe semne -să-și deschidă o cres- 
căiorie par'.;■ ulară, să concure
ze in materie de găini toate 
C.l. F-uri'e din județ, nici os
pătarul Petru Oțet din Lupeni 
care a deschis și el — cu _’2 > 
lei — finanțarea pentru o cres
cătorie de găini. Nu credem că 
era destinată consumului pro
priu nici investiția făcută de 
un alt responsabil — Victor 
Geogea — de la restaurantul 
.Transilvania'' din Pctrila pe 
unde s-a perindat Golfineanu 
știind, vorba aceea, că banul 
cîștlgat eu ușurință, e risipit 
așișderea.

Pentru repetatele tentative de 
înșelăciune și pentru alte ten
tative de furt din avut parti
cular, parazitul Ștefan Golfi
neanu iși va primi pedeațxsa 
cuvenită

Cum rămîne însă cu parti
ciparea .nesilită de nimeni" la 
înșelăciune a salariațltar amin
tiți mai sus ? Cum rămîne cu 
dorința lor de a cîștiga cu orice 
preț ? Cu vigilența unui sala
riat care, nici că recunoaște ex- 
crocul. nici că i) demască, ci se 
aliază (aptelor lui adăugîndu- 
le propriile sole fapte și Inten
ții de înșelăciune, in dauna a- 
vutului cine știe cărei gospodă
rii ?
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CONDUCĂTORII - PRIF1II EDUCATORI,
primii modelatori ai omului de tip noii

13,00

ți dr Felul 
comporta t 
ți Felul de
Din -ucM

ărui 
ind.

— Alături dc 
profesionali au 
numeroase «dci 
(Tput un adevărat 
raHficnrc umană — 
nual discut ia 
partid a) 
întreprinde în 
cedrul întreprinderii

— Procesul la care vâ i-cfr- 
• Iți se desfășoară de fapt von- 
romitent cu cnlificaiTa profe- 
sionalfi și la realizarea lui tre
buie să concurăm cu Mii, în- 
•■ețrfnd dc I» cadrele dc con
ducere ale uzinei, în dubla lor 
«■®)»tntc dc Specialiști și ac
tiviști aj partidului. Este ade
vărat că deș> nu aceștia carac
terizează uzina, se petrec încă 
«boier» de la disciplina mun
cii. de la normele de compor
tare 
lele.
lori 
Față 
vem 
fi 
va cărora va trebui <ă luăm o 
atitudine fermă. Un prim pas 
1-om făcui prin revitalizarea 
unor forme de înfierare a aba
terilor. Al doilea pas constă In 
îmbunătățirea conținutului 
cursurilor de calificare prin in
troduce roa unor criterii supli
mentare în aprecierea pregă
tirii cursanților. Oricum, ter
mocentrala este recunoscută ca 
o adevărată școală-fumizoare 
dc cadre calificate în industria 
energetică, tradiție pe care 
vrem s-o păstrăm, să o îmbo
gățim cu noi valențe.

Preocupări de formare a u- 
r»or trăsături proprii omului 
de tip nou am întîlnit și la o 
altă unitate economică de pe 
platforma Vulcanului, la Pre
parat ia cărbunelui Corcești.

— Am avut recent o utilă 
Intîlnire cu tinerii — ne-a re
latat tovarășul Gheorghe Miri- 
<ă. directorul preparat iei — un 
bun prilej pentru mine de a 
)e vorbi tinerilor despre ro
lul uzinei în economia naționa
lă. despre datoria fiecăruia de 
a-și desăvîrși personalitatea pe 
măsura rangului economic al 
uzinei în care lucrează. Sînt 
sigur că tinerii au rămas cu 
învățăminte bogate dc la a- 
ceastă întâlnire, așa cum și eu 
om înțeles mai bine că pen
tru a ridica prestigiu) uzinei 
la noi cote de apreciere va tre
bui <ă contribuim — toate ca
drele de 
carea lor 
formarea 
atitudine 
muncă, față de societate

Ca o concluzie la primele 
noastre constatări asupra preo
cupărilor muncii, de cultiva-

perfecționarea 
fus» sugerate 

pentru a fi în- 
proces de 
um cnnti- 

seeretarul de 
termocentralei. Cc ro 

icest sens, în 
dv. ?

în producție și în socic- 
Avem numeroși munci- 

cu o atitudine înaintată 
de muncă și viață dar a- 
încă și salariati „râmași 

urmâ“ ca educație, impotri- 
eirora va trebui

conducere — la edu- 
în spirit comunist, la 
lor ca oameni cu o 
înaintată față de

orășeni de partid, din pflr- 
tCa • tâșului Aurei Birlea. 
secretar al comitetului.

— Am reținut din rupt insul 
cxpunrrii tovarășului Nicolae 

t ișescu cheva cifre dc-n 
dreptul impresionante prin pu- 
terca comparației pe cârc o 
sugerează. Mă refer In dotele 
‘■tatistice ale anului 1970 față 
de anul 1938 din care, cu u- 
șurință, putem deduce grija a- 
cordată de partid șl dc slut 
problemelor de educație, lnțe- 
*rgcm cu toții — avînd în vc- 
deie vâ există încă numeroase 
abateri de la normele eticii co
muniste — câ va trebui să a- 
lâturăm eforturilor materiale 
ale statului, preocupările noas
tre zilnice, responsabile pentru 
formarea unui om cu trăsături 
politice și morale înaintate, 
pentru combaterea tuturor mo- 
nifeslărilor antisociale, tendin
țelor mic-burgheze. In spiritul 
acestor deziderate, conducăto
rii de unități economice de pe 

i a orașului, pornind de la 
principiul că producția se rea
lizează prin oameni și, ca atare, 
oamenilor irebuic să li se acor
de multă atenție pentru ridica
rea lor pc o treaptă superioară 
de conduită și comportare, se 
preocupă din ce în cc mai mult 
de cunoașterea năzuințelor lor. 
dc stimularea aptitudinilor și 
calităților ce le posedă. De alt
fel. după elaborarea «tezelor 
din iulie*, cînd comitetul oră
șenesc dc partid a luat multi
ple măsuri pentru îmbunătăți
rea activității de educație po
litică și ideologică, cadrele de 
conducere dc ])e raza orașului au 
răspuns fără să ezite la chema
rea noastră, dovedind că iși în
țeleg dubla lor menire de con
ducători și educatori. Avem as- 
tâ/i cu propagandiști oameni 
din ce, mai bine pregătiți între 
1 ave aș enumera pe tovarășii 
Ion Popescu, directorul minei 
Vulcan, Gheorghe Antoce, direc
torul liceului, dr. Micloș Iosif, 
profesoara Maria Stănilă și 
mulți alții. Pentru fiecare con
ducător activitatea de propa
gandist constituie prilejul unei 
temeinice cunoașteri a salaria- 
ților, a capacităților de muncă 
și aptitudinilor acestora. Și pen
tru fiecare salariat cuvînlul 
conducătorului va prilejui o 
mai bună cunoaștere a sarci
nilor pe care partidul le tra
sează pentru edificarea socia
lismului.

Pe linia acelorași preocupări 
pentru formarea omului de tip 
nou. capabil să sporească și.mai 
mult prestigiul colectivului din 
care face parte, am aflat și al
te amănunte despre măsurile 
întreprinse de comitetul orășe
nesc de partid. Astfel, de cu- 
rînd activitatea desfășurată de 
clubul minier din localitate a 
fost reorganizată pe alte teme-

(Uori. rod.,- didactice, Ingine
rești, medicale, tineri cu munci 
«ie răspundere «are vOl reuși tu

dc club un conținut nou. < fi- 
vient. 1,a acciuia se adaugă mă- 
sm i'«- Iunie pentru intensifica
rea întregii activități politice în 
fiecare organizație dc partid, la 
fiecare unitate economică unde 
Hecrelari de partid cum sînt to
varășii : Anghel Hogman. Eugen 
Karp.ni. Gheorghe blilpeanu. 
Die Diaeunu. Ioan I7avid și alții 
desfășomâ o tot mai intensă 
muncă dc educație.

L'n adevărat comunist — îmi 
vin in minte cuvinte auzite 
iniîmplâtor in aceste zile. 
Vulcan — este acela care

nu 
în 
se 

străduiește necontenit să-și spo
rească prestigiul in fața seme
nilor. Sini cuvinte care, in ora
șul de la poalele Stcajei au de
venit uzuale, ele exprimînd un 
principiu după care comuniștii 
din acest puternic centru mun
citoresc se conduc în activitatea 
lor de dezvoltare continuă a ac
tivității de producție a orașu
lui- dar și de perfecționare a 
omului — intr-un proces de în
gemănare între nou și vechi, 
proces care poartă înspre viitor 
tradițiile orașului cărora comu
niștii le acordă noi ți noi valen
țe.

Să înălțăm
în noi

o clădire
frumoasă
și trainică

f Urmare din pag. I)

„Ne mîndrim cu voi, 
dragi părinți"

(Urmare din pag. I)

Au urmat întrebările.
— „Care a Jost cea mai fru

moasă zi din viața dv. ?• — 
a sunat una din ele. .Acum, 
cred că ziua de azi'" — a re
nii răspunsul plin de emoție 
al lui Codrea. „De ce ați 
ales meseria de miner ?“ 
veni o altă întrebare. .Ca să 
vă putem crea o copilărie 
fericită" — veni și răspun
sul. Și, curioasele întrebări 
au continuat îndelung..

Șeful sectorului ing. VIC
TOR GH1OANCĂ. a felicitat, 
cu tot atita emoție ca ale 
celor din jur. pe harnicii mi
neri și le-a mulțumit pentru

tot ceea ce au Jacul și con
tinuă să facă această brigadă 
pentru exploatare. La fel, to
varășul DUMITRU HER, se
cretarul comitetului de partid 
pe mină a mulțumit brigă
zii și i-a urat un continuu 
spor in activitatea lor, în deo
sebitul aport pe care il au la 
înfăptuirea mărefului pro
gram al construirii societății 
socialiste multilateral dezvol
tate iii patria noastră.

★
Tuturor, celor ce au fost 

de față, le-au rămas întipă
rită pe retină imaginea aces
tei intilniri, iar in suflete 
incrustată emoția unei amin
tiri neșterse.

topirilor înalte față de societate, 
ale fiecăruia dintre noi. totul 
in spiritul principiilor eticii și 
echității socialiste.

In acest sens, am reținut din 
cuvîntarea secretarului general, 
cuvintele calde, pornite dintr-o 
cunoaștere profundă a realită
ților societății noastre : .întregul 
sens al măsurilor privind acti
vitatea politico-idcologică este 
de a asigura afirmarea tot 
mai puternică în viață a princi
piilor comuniste, de a învăța 
să muncim și să trăim in spiri
tul acestor principii. Fără în
doială că aceasta nu se poate 
realiza printr-o hotărire ci ne
cesită o muncă foarte îndelun
gată și perseverentă în toate 
sectoarele de activitate**.

Am înțeles din nou și în mod 
mai concret, ce trebuie să facem 
în viitor. Munca cu omul nu 
este o sarcină facilă. Cere mul
tă pricepere, cunoștințe, răb
dare. Daj- dacă reușești în no
bilul efort de educare a mase
lor satisfacțiile vor fi atît de 
mari, că le vor face să uiți 
greutățile ce ai avut de înfrun
tat în activitatea ta.

De anul viilor mina noastră 
va trebui să intre în producție. 
E un obiectiv de mare impor
tanță pentru dinamica mineritu
lui Văii Jiului, e o datorie ca
re se cere în mod exemplar 
îndeplinită. Și e firesc ca o da
tă cu edificarea acestei unități 
miniere să ne îngrijim, cu toa
tă răspunderea, și de formarea 
unei înalte conștiințe socialiste 
a întregului colectiv pentru ca 
el să acționeze cu un ridicat 
grad de conștiință, de respon
sabilitate în vederea atingerii 
capacității proiectate de extrac
ție.

Aprob cu toată încrederea 
linia directoare, justă cuprinsă 
in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu și voi căuta 
ca în toată activitatea mea să 
transpun în viață programul a- 
doptat de recenta plenară a 
C.C. al PC.R.

Om hideren ri 
.Căminul".. la 
ncșli. 
l.umca copiilor.

Tragerea Loto. 
1001 «le seri.
Telejurnalul «Ic 
Cincinalul în

'■cară, 
acțiune.

Județul Roțosani — azi 
si in 1975.

28,10 ( ronica politii > internă 
dc Eugen Mândrie.

20,25 Interpretul sâpfAminii : 
Angola Huriu.

20.40 Film artistic : .Jnbr 
mil". I «I Fred Astaire 
și Ginger Rogers.

2’.15 I nivors XX — Alimcn 
to din petrol.

22.35 Telejurnalul «le noapte.
23.45 Box : România — R.D.G. 

(înregistrare din Sala 
sporturilor lloreasca).

Lecție deschisă de prezentare 
merceologică a confecțiilor de sezon

Școala profesională l omcrcia- 
lâ din Petroșani, in colaborare 
cu O.C.L, Produse industriale, 
ongibnizcayă, duminică, 14 no
iembrie ore 9 în sala mtue 
u Casei de cultură a sindh'atc- 
lor, o lecție deschisă dc pre
zentare mc -ceologită a confec
țiilor textile de sezon, în emirul 
căreia peste 20 dc elevi vor ex
pune c«a. 100 de modele rbn- 
iizale după cele mai noi cerin
țe ale modei. Lecția va fi pre
cedată dc o expoziție de mi- 
nuturi ou-linarc preculită dc 
elevii ospătari în foaierul Casei 
dc cultură, cu sprijinul unor 
unități din cadrul T.A.P.L. In

limpul «pauzelor** dintre pre
zentări, elevii șco’H vor de
lecta publica’ prin scorie pro
grame cuMural-artistice alcfitUI- 
lc din recitări, scenete și bucă
ți de muzică ușoară româneas
că. Cu acest prilej, la solicita
rea școlii profesionale comer
ciale, cincclubul cosei dc cul
tură va realiza »m film do
cumentar în culori care va in
tra :>poi în arhiva școlii ca 
material didactic. Sînt invitați 
să participe la această lecție 
deschisă nu numai «specialiș-. 
Iii-1 interesați in noutățile mo
dei, ei și publicul din muni
cipiu.

O ACȚIUNE LĂUDABILĂ
In cadrul acțiunilor de edu

cație patriotică Organizate de 
Inspectoratul școlar al munici
piului Petroșani, un număr de 
l 600 elevi de la școlile gene
rale nr. I, 2, 3, 4. 5, 6, Liceul 
industria), Școa’u profesională 
comercială și Grupul școlar mi
nier au efectuat în perioada

30 octombrie — 6 noiembrie 
peste 130 ore/elev de muncă 
la sortarea cartofilor în depozi
tele C.L.F. nr. I și Hale Petro
șani.

Prin 
t cușcă 
școlari, 
50 tone de cartofi sortați.

această activitate obș- 
desfășurată de tinerii 
au fost însilozate peste
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Muzeul de artă a! R. S. România !
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In piciu- .
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«el< originale dc la Biserica 
>‘i '-opală din Curtea de Ar- 
geț sau ctitoria lui Neagoie 
Basarab, rcprczentlnd portre
te de ctitori-voiai: Oii, In i;i- 
ziunea meșterului Dobromir 
Zugravul. In mod. deosebit 
atrag atenția ferecaturile. de 
carte, iu aur și argint, uncie 
împodobite cu piese prețioa
se, manuscrisele cu miniatu
ri, frontispicii și inițiale co
lorate < um sini acelea lucra
te In Moldova la Neamț 
Pul no, pe vremea lui 
xandru cel Bun și Șt cin' 
Marc 
Țara 
rodim 
aceste unicate, peste rare 
timpul nu a trecut fără a 
lăsa urme, au fost, mai înain
te de o-fi lua locul fn Mu
zeu, stabilizate și recondițio
nate, aduse la starea iniția
lă prin priceperea și stăruin
ța grupului de specialiști 
restauratori ai muzeului, „a- 
noniniii" ale căror metode 
originale .sini apreciate și, 
de un timp, folosite in multe 
țări străine. De altfel, in a- 
proape 20 de ani de muncă 
intensă, minuțioasă, maeș
trii necunoscuți ai secției de 
restaurări au redat Străluci
rea și tinerețea mai tuturor 
lucrărilor expuse in muzeu.

Mai departe, pașii vizita-' 
torului se îndreaptă, datori
tă dispunerii logice a mate
rialelor, spre Galeria Națio
nală, cuprinzător ansamblu 
de lucrări ale artei româneș
ti moderne, sugestivă ima
gine a dezvoltării picturii și 
sculpturii noastre in mai bine

1 Ji
A le

vel 
fn 

Ni- 
Multe din 

peste 
.recut I

o» 
și cel executat 
Românească de 
in 1405. 
unicate.

dc un I cuc și jumătate, de 
la putorii revoluției pașop
tiste I. Negulicl, ('. D. 
Rosenthal și 13. Iscoti zu. 
pînă la arilytii de astăzi Al. 
f.'iiu iirrtM u. Emerir Nagif, 
Cornel iu Baba, D. Ghiață, 
Dan Hatmanu, Ion Jalea, O. 
Han. C. Mcdrea. Desigur, cei 
nun bine reprezentați -ănt 
aici marii noștri artiști mo
derni, pictorii N. Grigorc.scu, 
cu peste 150 de lucrări. An- 
drecxcu, Th. Aman. I.uchian. 
sculptorii C. Brâncuși cu un 
număr dr opere reprcienla- 
tivr, printre care o varian
tă a „Domnișoarei Pogani/*, 
și D Paciurea cu .Himera 
văzduhului". Pentru un con
tact mai larg cu publicul și 
o moi bună ințelrgerp a a- 
portului adus de acești crea
tori ca și de alții, cum nr ți 
Oclav Bănrilâ, J. Al. Sterig- 
di, Camil llessu, I. I.ser, Th. 
Pallndy, la dezi uitarea artei 
noastre moderne, muzrui a 
organizat in acești ani zeci 
de expoziții retrospective. De 
altfel, manifestări asemănă
toare au fost și sini dedica
te periodic și artiștilor stră
ini, artei universale in gene
rat

Galeria universală cuprin
de, in aproape 30 de săli, 
atît artă europeană — pic
tură, sculptură, artă deco
rativă și aplicată — din vea
curile XIV—XX, cit și artă 
orientală și extrem o- 
rientală din secolele VII— 
XX. Școala de pictură 
italiană, cea mai bine 
reprezentată, dispunind de

150 de
Icnția fu special pri 
rile lui 
ssina (1430 -1479) — .Răstig
nirea" și „Madona Tronlnd". 
•a și ..Capul unei madone" 
de Correggio și ..Sffnta fami
lie'" aparținind cunoscutului 
biograf și artist al Renaște
rii italiene — Giorgio Vas-a- 
ri. In sălile dedicate școlii 
spaniole domină, nu atît prin 
număr, rit prin importanță, 
tablourile lui El Greco și 
Velasquez, primului nume 
alălurlndu-i compoziția .în
chinarea păstorilor". celui 
djp-al doilea, portretul de fi
nă observație psihologică al 
lui „Filip al IV-lea*.

Colecția de artă orientală, 
formată din covoare din Asia 
Mică, rase și ceramică de
corativă persană, sculpturi 
și picturi chim -e, stampe, ja
poneze, textile indiene, care 
se inlrcrfrște substanțial cu 
noi lucrări de artă, este țdis- 
tratu fn încăperile, închise 
pentru vizitatori, — am vrea 
să știm de ce ? — ale secției 
de grafică, care posedă 30 000 
de nebănuite stampe gra
vuri din multe colțuri ale 
lumii.

Desigur, meritau amintite 
multe alte opere de rară va
loare aflate in sălile muzeu
lui. Dar considerind că o co
lecție de artă oferă in pri
mul rind o selecție de senti
mente, autorul acestor rfn- 
duri s-a oprit la acele exem
ple artistice care l-au im
presionat mai mult.

lucrări, atrage a-

Antonello c
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Modernizarea
bazei sportive

a Liceului
din Petrila

Incadrîndu-se în noile cerin
țe ale practicării disciplinelor 
sportive, conducerea liceului de 
cultură generală din Petrila, 
sprijinită efectiv de Comitetul 
executiv al Consiliului popular 
orășenesc, a început zilele tre
cute lucrările necesare moder
nizării bazei Sportive pentru e- . 
levi. ........ iuao-

Pînă în prezent, în curtea li-- 
ceului a fost bordurat conturul 
terenurilor de handbal, baschet 
și volei, urmînd ca zilele viitoa
re să se toarne asfaltul pe o 
suprafață de cea. 300 mp.

Prin executarea asfaltării, la 
această bază sportivă, se creează 
condiții optime nu numai pentru 
desfășurarea orelor de educație 
fizică a elevilor, ci mai ales, 
pentru organizarea unor compe
tiții de înaltă ținută sportivă.

Duminică, sala de sport .1 
Mai' din Turnu Severin a găz
duit cea de-a treiea ediție a 
.Cupei Dunării11 la lupte libere 
și grcco-romanc, competiție or
ganizată de către C.J.E.F.S. Me
hedinți. Participînd cu lotul 
de ..libere", sportivii de la ?\.S. 
Jiuf Petrila. antrenați de prof. 
Gheorghe Pop au reușit să re
editeze performanța din edițiile 
precedente, cucerind trofeul pus 
in joc.

După cum ne-a declarat an
trenorul Gheorghe Pop," la actu
ala întrecere a fo’osit și pe cei 
mai tineri component) ai lotului 
său, aceasta în scopul verificării 
stadiului de pregătire a acesto
ra. Nu peste mult timp ei vor 
participa la câteva întreceri 
foarte importante ca : concursul 
republican de toamnă al junio
rilor și, mai ales, etapa finală 
a barajului pentru promovarea 
în divizia A.

Scorul de 31—9 cu care luptă
torii petrileni au învins pe cei 
din Orșova scoate în evidență 
forma bună a majorității com- 
ponenților.

In întrecerea de la Turnu Se
verin punctele învingătorilor au 
fost realizate de către M. Căl- 
dărar, Gh. Dajeran, I. Șerban, 
D. Tâmaș, E. Nițulescu, V. Fă
gaș, V. Aionesei și S. Bereș.

------4.--------

Jiul — Corvinul 
Hunedoara 

1-0 (1-

LIBARDI, OPERAT

un act indispensabil
fiecărui cetățean

Acum, în preajma jocului 
cu Dinamo București, echi
pa Jiul din Petroșani, pierde 
pentru ultima parte a turu
lui, pe unul din cei mai va
loroși jucători, inginerul. Pe
tre Libardi. După cum am' fost 
informați de medicul echi
pei, dr. Aurel Mărilă, marți 
seara căpitanul teamului pe- 
troșănean a fost internat de 
urgență la secția chirurgie a

Spitalului unificat din locali
tate pentru o operație de a- 
‘pendicită acută. Spitalizarea 
va dura cel puțin 8 zi’c, în 
continuare Libardi urmînd 
să suporte, la domiciliu, un 

■Xratament post-operatoriu ca
re, îl va împiedica să se pre
gătească, alături de colegi, 
pentru dificilele partide pe 
'care Jiul le mai are de sus
ținut în această toamnă.

Miercuri după-amiază, pe sta
dionul din localitate, echipa 
Jiul a susținut o nouă partidă 
de verificare în compania divi
zionarei B, Corvinul Hunedoara. 
După aproximativ 75 dc minute 
dc joc scorul era de 1—0 în fa
voarea gazdelor, care, în trea
căt fie spus, au manifestat o 
serie de carențe în comparti
mentul ofensiv. Spre regretul 
spectatorilor prezenți în tribune, 
în acel minut 75 jocul s-a în
trerupt, antrenorul oaspeților 
retrăgîndu-și elevii de pe teren 
in urma unui incident petrecuț 
între Peronescu și un atacant 
hunedorean. Golul echipei din 
Petroșani a fost marcat de Fă
gaș (echipier al „Științei"), pre
zent în acest joc în ,ll'-)e jiu- 
list.

N. L.

(Urmare din pag. 1)

Legea cu privire ia organizarea 
și conducerea unitarilor sociaiiste de stat
tă caracterul științific al aces
tei reglementări, rod al gîndirii 
și experienței colective. Semni
ficativ este și faptul că legea 
nu se limitează numai la stabi
lirea unor atribuții pentru în
treprinderi sau centrale ci de
finește și posibilitățile acestor 
unități de a exercita atribuți
ile ce le revin. Astfel, se pre
cizează că principala atribuție 
a întreprinderii și a organelor 
sale de conducere colectivă 
constă în elaborarea planului 
propriu, în stabilirea măsurilor 
care să asigure realizarea aces
tuia în toate secțiunile sale; 
în același timp, pentru a face 
față răspunderilor ce le revin, 
întreprinderile au fost investi
te prin lege cu competențele 
necesare utilizării eficiente 
capacităților de producție,
fondurilor de care dispun, a în
tregului lor potențial tehnic și 
uman. Se acordă întreprinderii • 
posibilitatea dc a constitui di
ferite fonduri pe care să le u- 
tilizeze în mod chibzuit pentru 
efectuarea de modernizări, îm
bunătățiri tehnologice, stimula
rea materială a personalului, c- 
fectuarea dc investiții social- 
culturale (locuințe, creșe. cămi
ne, cantine, baze sportive etc) 
și altele.

Legea definește precis rolul 
și locul centralei industriale in 
conducerea activității economi
ce. criteriile de constituire a a- 
eestor mari unități economice. 
Atribuțiile prevăzute în lege 
pentru centrale fac ca ele să

a 
a

asigure conducerea efectivă și 
eficientă a întregii activități 
economice, fără ca ele să se 
transforme într-o verigă inter
mediară suplimentară, plasată 
intre minister și întreprindere. 
Dintre competențele prevăzute 
în lege pentru centrale merită 
relevate cele privind profilarea 
și specializarea unităților com
ponente, exercitarea centraliza
tă a unor activități, cum sînt 
cele de cercetare, proiectare, in
vestiții, aprovizionare, desface
re, studiul pieții, pregătirea și 
perfecționarea lucrătorilor și al
tele. In acest fel se creează con
diții obiective pentru realizarea 
unor structuri industriale mo
derne capabile să se adapteze 
operativ la cerințele in continuă 
schimbare ale pieții, accesibile 
modificărilor impuse de progre
sul tehnic contemporan.

Dc o importanță deosebită 
este faptul că pentru prima da
tă se reglementează prin lege 
soluția originală adoptată in ța
ra noastră de înlocuire a con
ducerii unipersonale cu condu
cerea colectivă. Noul act nor
mativ j-ealizează o îmbinare ar
monioasă a conducerii centrali-, 
zate a economiei cu inițiativa 
creatoare a maselor largi de oa
meni ai muncii, creînd posibi
litatea ca fiecare să-și aducă 
contribuția la gospodărirea mai 
bună a mijloacelor de care 
dispune unitatea, la creșterea 
substanțială a eficienței econo
mice.

In lege se prevăd principalele 
atribuții <-e revin Comitetelor 
oamenilor muncii pentru con-

ducerea activității economi- 
co-sociale a întreprinderilor, 
Consiliilor oamenilor muncii 
pentru conducerea activității e- 
conomico-socialc ale centralelor 
precum și pentru colectivele de 
conducere operativă, respectiv 
birourile executive, avîndu-se 
în vedere o ierarhizare a aces
tora în funcție de importanța 
problemei respective, de impli
cațiile pe care le poate avea a- 
supra unității. Astfel, sînt pre
văzute în competența Comitetu
lui oameni’or muncii și respec
tiv a Consiliului oamenilor 
muncii acele atribuții care sînt 
de Importanță majoră, vizează 
activitatea întregului colectiv 
de muncă sau a întregii unități 
cu implicații in însăși dezvol
tarea mai îndelungută ; aslfel 
amintim atribuțiile privind a- 
probarea planului anual și cin
cinal și eventuale modificări 
ale acestora pe parcursul rea
lizării planului, a lucrărilor de 
investiții — în «anumite limite 
—, structura organizatorică și 
regulamentul de organizare și 
funcționare al unității, analiza 
modului de utilizare a resui-se- 
lor materiale și bănești etc. U- 
nele atribuții majore dar cu 
caracter operativ sînt date în 
competența colectivului de con
ducere, a biroului executiv cum 
sînt urmărirea îndeplinirii sar
cinilor de plan, aprobarea pla
nului dc reparații, stabilirea 
de măsuri pentru aplicarea co
rectă a sistemului de remune
rare a muncii, încadrarea și e- 
lîberarea din funcție a unor ca
dre de conducere și altele.

Legea instituționalizează adu
narea generală a oamenilor 
muncii ca formă superioară 
prin care masele de oameni ai 
muncii, în dubla lor calitate de 
proprietari și producători de 
bunuri materiale, participă în 
mod organizat la conducerea 
activității economice și sociale. 
Ea îi conferă o serie de atri
buții printre care subliniem pe 
cele privind dezbaterea planu
rilor anuale și cincinale și a 
măsurilor de realizare a lor, 
aprobarea contractelor colecti
ve și de muncă și formelor de 
remunerare a muncii, analiza 
activității unității, a muncii orga
nului de conducere colectivă, pre
cum și modul de utilizare a be
neficiilor. și altele. Conferind a- 
dunării generale dreptul de con
trol asupra organelor de con
ducere colectivă, inclusiv drep
tul de a considera nesatisfăcă
toare activitatea lor, se creează 
posibilitatea reală de afirmare 
a rolului conducător al clasei 
muncitoare, de dezvoltare com
plexă a personalității oameni
lor muncii, reprezintă o adîn- 
eire continuă a democratismu
lui socialist.

Ansambul prevederilor cu
prinse în noua lege stabilesc 
un cadru organizatoric mai am
plu, mai eficient, creează bazele 
pentru perfecționarea in conti
nuare a relațiilor de producție, 
a formelor și metodelor de con
ducere a economiei în condiți
ile făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Legea nr. 5, din 18 martie 
1971, precizează că buletinul 
de identitate este actul cu ca
re fiecare cetățean român care 
a împlinit vîrsta de 14 ani fa
ce dovada identității, a cetă
țeniei române și a domiciliului. 
Buletinul de identitate se eli
berează de organele de miliție 
pe un termen de 10 ani, iar 
persoanelor care au împlinit 
vîrsta dc 44 de ani se eliberea
ză fără termen de valabilitate. 
Sînt diverse situații cînd unii 
cetățeni întîmpină greutăți în 
rezolvarea problemelor ;e-i in
teresează din cauză că nu po
sedă acest act dc identitate sau 
posedă un act lipsit de valabili
tate ca urmare a faptului că 
are termenul expirat, este de
teriorat sau prezintă ștersături 
sau modificări care îi atrag nu
litatea. Considerăm că este ne
cesar să reamintim tuturor ce
tățenilor cîteva din obligațiile 
ce le revin în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 5/1971 și 
anume :

— Cu cel puțin 15 zile înain
te de împlinirea vîrstei de 14 
ani, fiecare cetățean român es
te obligat să se prezinte la or
ganul de miliție pentru a cere 
eliberarea actului de identitate. 
(Nerespectarea acestei preve
deri se sancționează cu amendă 
dc ia 40—200 lei).

— Preschimbarea buletinului 
de identitate în cazul expiră
rii termenului de valabili
tate, a schimbării nume
lui sau prenumelui titularu
lui precum și preschimbarea 
buletinului de identitate anu
lat se solicită de către titular 
în termen de 15 zile de la 
producerea uneia 
situații. (Depășirea acestui ter
men se sancționează cu amen
dă de la 100-400 lei).

— Pierderea, distrugerea sau 
furtul actului de identitate se 
anunță in scris organului de 
miliție, de către titular, în ter
men de 15 zile de la produce
rea uneia din aceste situații. 
(Nerespectarea prevederii se 
sancționează cu amendă de la 
100-400 lei).

Trebuie arătat că în raza 
municipiului nostru sînt mulți 
cetățeni (spațiul nu nc permi
te să exemplificăm) care nu 
se prezintă în termenul legal

din aceste

la organul de miliție pentru 
a solicita preschimbarea bule
tinelor expirate, deteriorate 
sau distruse, precum sînt și 
mulți cetățeni care dau dova
dă dc neglijență în păstrarea 
buletinelor de identitate, de- 
gradîndu-le sau pierzîndu-le 
cu foarte multă ușurință. De 
asemenea, există tineri care, 
deși au împlinit vîrsta de 14 
ani nu se prezintă la organul 
de miliție pentru a li se eli
bera buletinul de identitate. 
Este o vină a tinerilor dar și 
a părinților respectivi.

In intenția de a contribui Ia 
preîntîmpinarea încălcării le
gii, recomandăm tuturor cetă
țenilor care au împlinit vîrsta 
de 14 ani să-și păstreze în 
bune condîțiuni buletinul de 
identitate deoarece acest act, 
în orice împrejurare este ne
cesar și folositor fiecăruia din
tre noi. Invităm, de asemenea, 
la organul de miliție pentru 
a intra în legalitate pe toți ti
nerii de 14 ani care nu pose
dă încă buletin ’ ” ' '
precum și pe 
posedă buletine de identitate 
cu termen de valabilitate ex
pirat.

In același scop se pot pre
zenta la organele de miliție din 
cadrul municipiului și tinerii 
care împlinesc 14 ani pînă la 
sfârșitul acestui an precum și 
cetățenii cu buletine de identi
tate a căror valabilitate expiră 
pînă la 31 decembrie 1971.

Reamintim actele necesare i 
(D Pentru eliberarea buleti

nului de identitate tinerilor 
<Ie 14 ani : certificatul de naș
tere. buletinul de identitate al 
unuia din părinți sau al repre
zentantului legal, două fotografii 
mărimea 3/4, un timbru fiscal 
în valoare de 3 lei și 4 iei 
numerar.

® Pentru preschimbarea bu
letinului de identitate expirat : 
buletinul de identitate eliberat 
anterior, certificatul 
tere, certificatul de căsătorie 
(cînd solicitantul și-a schimbat 
numele prin căsătorie), două fo
tografii mărimea 3/4, un tim
bru fiscal în valoare de 3 lei 
și 4 lei numerar.

de identitate 
cetățenii care

de naș-

Nicolae pATRVȚ 
căpitan <le miliție

Spitalul Unificat Petroșani
bace cunoscut cetățenilor din circumscripția 

sanitară nr. III, din strada Eminescu, nr. 5, că în
cepând cu data de 15 noiembrie 1971, pînă la 31 
martie 1972, consultațiile medicale se vor efectua 
in localul circumscripției I adulți, cu sediul in 
Petroșani, strada Constantin Miile, nr. 2.

Tot din aceaslă dată in localul Circ, a lll-a 
din strada Eminescu, nr. 5, va funcționa, provizo
riu, Policlinica cu plală.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Așlep'.uea (15—17 no
iembrie); Republica: Aricii 
se nasc fără țepi (15 — 17); 
LONE.A — Minerul: îngerii 
negri, .seriile 1 Și U (15 — 
17); Vulcan : K.irl von Osiei- 
zki (15- 17).

Mica publicitate
îndoliată, mulțu- 
toatâ inima rude- 

colectivu- 
Pctroșani 
exprima- 

din 
a scumpei noastre Nd- 
Etelca și

Familia 
mește din 
lor. prietenilor și 
lui de la I.G.C. — 
pentru compasiunea 
tă cu prilejul încetării 
v iață 
vrddi Fleica și tuturor ace
lora care au participat la in- 
mormintare.
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Sosirea în Capitală a primului ministru 
al Republicii Singapore

vii Socialiste România și Re
publicii Singapore. f(

Au fost Intonate imnurile de ci 
stat ale celor două țâri. Cel

lato persoanele ofi 
In întâmpinarea w

Dineu în onoarea 
lui Lee Kuan Yew

Vizita delegației
M.A.N. în Japonia 0 prczcnfă prestigioasă

Președintele Consiliului dc 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a oferit joi un dineu, la Pa
latul Consiliului dc Miniștri în 
onoarea primului ministru al 
Republicii Singapore, Lee Kuan 
Yew, și a soției sale.

al

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cor
dială, președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheo-rghc 
Maurer, și .primul ministru al 
Republicii Singapore, Lee Kuan 
Yew, au rostit toasturi.

(Agerpres)

Intîlnirea conducătorilor de partid

TOKIO II. — Coresponden
tul Agerpres, Florca Țuiu, 
transmite . Delegația Marii A- 
dundri Naționale a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
Aurel Vi joii, președintele Co
misiei cconomico-financiare a 
M.A.N. și președintele Grupului 
parlamentar pentru relațiile de 
prietenie România-Japonia, a 
întreprins joi o călătorie în re
giunea Kansal, situată in jumă
tatea dc sud arhipelagului

Sovietice Prezente

Întrunirea

românești
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

Agenția T.A.S.S. informează că. 
la 10 noiembrie. Edward Gicrek, 
Piotr Jaroszewicz și aUi condu
cători polonezi s-au întîlnit la 
Moscova cu Leonid Brejnev, A- 
iexei Kosîghin și alți conducă
tori sovietici.

In comunicatul dat publici-

lății se arata că schimbul de 
păreri care a avut loc între 
conducătorii dc partid și dc 
stat ai celor două țări s-a refe
rit la colaborarea sovieto-polo- 
neză în toate domeniile și a- 
dîncirea oi pe viitor, precum și 
la probleme internaționale ac
tuale.

japonez. Delegația a fost în
soțită dc Ilidcji Kawasaki, pre
ședintele Grupului parlamcnlur 
pentru relațiile de prietenie Ja- 
ponia-Romflnin, dc Yoshio Do- 
mori, vicepreședinte al grupu
lui, precum și dc Josif Gheor
ghiu. ambasadorul țării noastre 
in Japonia.

La Kokubu, parlamentarii 
români au fost oaspeți ui com
paniei .Koyo Seiko". Cu acest 
prilej, directorul executiv al u- 
zinci, Matao Minoda, a subli
niat legăturile bune dc coope
rare pc care această firmă le 
arc dc mai mulți ani cu țara 
noastră, cxprimînd dorința ex
tinderii lor în continuare.

In aceeași zi, delegația a fă
cut o vizită la primăria ora
șului Kyoto.

Scara, delegația s-a înapoiat 
la Tokio.

Adunării 
a Republicii

Poporului
Arabe Egipt

CAIRO 11 (Agerpres). — A- 
dunarea Poporului a Republi
ci; Arabe Egipt, constituită du
pă recentele alegeri parlamen
tare, s-a reunit joi la Cairo in 
noua sa componență, informea
ză agenția M.E.N. Dr. Ismail 
Maatouk, decanul de vîrstâ al 
deputaților, a dat citire decre
tului prezidențial dc dizolvare 
a fostei Adunări Naționale, du
pă care membrii noului parla
ment au depus jurămîntul con
stituțional. Deputății au ales

apoi pe Hafez Badawi în func
ția de președinte al Adunării 
Poporului. Adunarea Poporului, 
in noua sa componență, este 
primul parlament egiptean ales 
conform prevederilor constitu
ției permanente a Republicii 
Arabe Egipt. Parlamentul este 
formal din 360 de deputați din
tre cure 338 au fost desemnați 
în timpul recentelor alegeri 
parlamentare, iar 22 au f 
numiți în baza unui decret 
președintelui Anwar Sadat.

BELGRAD 11. — Corespon
dentul Agerpres, George lo- 
nescu, transmite : La Belgrad 
s-a inaugurat joi tradiționa
lul Tirg internațional de car
te, la care participă peste 50 
de firme din străinătate. Țara 
noastră este prezentată de în
treprinderea dc comerț exte
rior „Libri".

Standul românesc, vizitat 
cu interes de un numeros 
public, încă din prima zi de 
la deschidere, prezintă cule
geri de texte ale unor cu- 
vintări, articole, rapoarte ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
publicate de Editura politică 
din București sau de edituri 
din străinătate. România ex
pune 750 de titluri de carte 
cu o tematică variată — po
litică, socială, istorică, econo
mică. științifică, beletristică, 
artistică.

★

• Ilans Leussink, ministrul 
cercetării științifice și educației 
al R.F. a Germaniei, l-a primit 
pe D. M. Gvișiani, vicepreședin
te al Comitetului de Stat pentru 
știință și tehnică de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
aflat într-o vizită la Bonn. In 
timpul convorbirii au fost exa
minate probleme ale colaborării 
tehnico-științifice dintre cele 
două state, informează agenția 
TASS.

.Tîrgul Pacificului*, găz
duit de capitala Perului, un
de România este prezentă cu 
o expoziție dc mașini și uti
laje. încheie, practic, bilan
țul participărilor țării noas
tre la tîrgurile și expozițiile 
internaționale pe 1971. In u- 
cest an, România a fost pre
zentă — cu expoziții gene
rale dc mărfuri, cu standuri 
de produse pe ramuri indus
triale sau cu oficii comer
ciale — la circa 120 dc tîr- 
guri și expoziții, față dc a- 
proximativ 100 în anul pre
cedent, care s-ou desfășurat 
în zeci de capitale și orașe 
din Europa, Asia, Africa, A- 
merica Latină și Australia.

Progresul industriei româ
nești și îndeosebi al construc
ției de mașini, a facilitat 
participarea țării noastre ?a 
un număr tot mai marc de 

. tirguri și expoziții speciali
zate. In 1971, circa trei pă
trimi din numărul total al 
prezențelor românești au fost 
tocmai la manifestările de 
acest gen. față de 30 la sută 
în perioada 1961—1965.

Alături de tîrgurile și ex
pozițiile unde participarea tă
rii noastre a devenit tradi
țională (Leipzig — a 37-a 
oară; Viena și Poznan — a 
17-a oară; Milano. Zagreb, 
Izmir și Salonic — a 16-a 
oară; Plovdiv și Brno — a

14-a oară; Frankfurt pc Main 
și Damasc — a 1 l-a ourâ etc.), 
in acest an au fost consem
nate prezențe românești .în 
premieră1 la tîrgurile dc la 
Accra. Dar Es Sa’aain și Nai
robi. Dc asomenea, au fost 
organizate succesiv expoziții 
reprezentative, cu caracter 
național, la Moscova, Dtissel- 
dorf, Pekin, Caracas și Kuala- 
Lumpur, care s-au bucurat 
de un deosebit suoccs.

Făcînd, încă o dată, dova
da posibilităților economiei 
noastre, atît pe linia produc
ției. cit și a exporturilor, par
ticipările la manifestările pc 
anul 1971 au creat, în ace
lași timp, cadrul unor con- 
taole utile, a unui dialog fruc
tuos intre reprezentanții 
cercurilor comerciale româ
nești și străine, concretizat, în 
cea mai mare parte, prin în
cheierea unor importante con
tracte comercia’c de export, 
a căror valoare, conform unor 
calcule estimative, este cu 
peste 50 la sută mai mare de- 
cît cea obținută în cadrul 
participărilor din anul prece
dent.

In dorința de a extinde în 
continuare sfera relațiilor e- 
conomice ale țârii, forurile de 
resort au întocmit, pentru a- 
nul viitor, un program de 
participări îmbunătățit, în 
comparație cu cel din 1971.

Astfel in cursul anului viitor, 
țara noastră va participa la 
peste 170 dc tirguri .și expo
ziții internaționale, care vor 
avea loc în zeci dc centre in
dustriale din toate continen
tele. Tendința de participare 
la manifestările specializate 
continuă și în 1972. Astfel, 
construcția de mașini va fi 
reprezentată atît la tîrgurile 
tehnice de la Brno. Belgrad, 
Moscova, Ijondra, Paris, Ha- 
novra. Stockholm, Vancou
ver. Sydney și Buenos Aires, 
cit și în cadrul expozițiilor 
generale de mărfuri pe care 
România le Va organiza in 
cadrul tîrgurilor de la P’ov- 
div, Leipzig, Zagreb, Poznan. 
Budapesta. Viena. Salonic. 
Helsinki, Milano, Barcelona. 
Gbteborg. Izmir, Osaka, Da
masc. Tel Aviv. New Delhi, 
Djakarta, Teheran, Bagdad, 
Tripoli. Cairo, Dar Es Sa
laam. Nairobi. Lima. Bogota 
și Santiago de Chile.

In 1972, țara noastră este 
prezentă și la tirguri și ex
poziții internaționale ..în pre
mieră* : la New York, la 
Valletta. Mogadiscio și San 
Salvador. De asemenea, se 
preconizează organizarea u- 
nor expoziții naționale proprii 
la Phenian și Kiev (cu ac
cent tehnic), Miinchen și 
Lagos.

Deschiderea Congresului
P. R. Italian

ROMA 11 (Agerpres). — Joi 
s-au deschis la Florența lucră
rile celui de-al XlII-lea Con
gres al Partidului Republican 
italian (P.R.I.), formațiune po
litică cu 9 deputați în Parla
ment. care a făcut parte din 
coaliția guvernamentală de cen- 
tru-stînga. Retrăgîndu-se în ur
mă cu un an din coaliție în 
urma unor divergențe cu par
tenerii săi asupra modului de 
realizare a programului de re
forme. P.R.I. a hotărît să spri
jine în continuare guvernul pe 
plan parlamentar.

In cuvîntul de deschidere 
congresului, secretarul pol: 
al partidului, Ugo la Malfa, a 
schițat linia politică pe care 
partidul său urmează să o a- 
dopte la actualul congres, în 
perspectiva alegerilor preziden
țiale de la 9 decembrie. Noua 
linie, transmite agenția italiană 
de presă A.N.S.A., prevede tre
cerea în opoziție a PR I. dacă 
ceilalți parteneri de ccntru- 
stînga nu vor proceda ,-la o 
profundă revizuire* a politicii 
lor, în special în domeniul eco
nomic și financiar.

MOSCOVA 11 (Agerpres). 
— Timp de o lună, la Alma 
At a a fost deschisă o expo
ziție de artă aplicată româ
nească. Expoziția a cuprins 
peste 200 de lucrări din lemn 
incrustat, ceramică, obiecte 
de port popular, țesături de
corative și altele. După cum 
relatează agenția TASS, cu
noscutul pictor kazah Abil- 
han Kasteev, exprimîndu-și 
părera in legătură cu expo
ziția. a subliniat îndeosebi 
măiestria artiștilor populari 
români in ce privește îmbi
narea fericită a coloritului viu 
cu motivele decorative.

Conferința de conciliere
iordano-palestiniană, în impas

BEIRUT 11 (Agerpres). — 
Conferința de conciliere dintre 
reprezentanții guvernului iorda
nian și cei ai comandourilor pa
lestiniene se află în preajma 
unui impas iminent, a anunțat 
Oficiul de informații din Bei
rut al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, în urma ce
lei de-a treia întrevederi avute 
miercuri la Djeddah, la care a'u 
participat și mediatorii egiptean 
și saudit. Potrivit aceleiași sur
se, eșecul acestor convorbiri es
te provocat de refuzul guver
nului iordanian de a accepta și 
a pune în aplicare acordul de 
la Amman.

In această situație, precizea
ză agenția Reuter, citind Bule
tinul Oficiului de informații 
palestiniene, comitetul de me
diere condus de Omar Al Sak- 
kaf și Hassan Sabri El Kholy

va trebui să amine convorbirile 
comune cu cele două părți, în
cercând să stabilească, prin dis
cuții cu fiecare dintre acestea, 
următoarele acțiuni posibile de 
conciliere.

• Agenția United Press In
ternational anunță că 16 state 
membre ale O.N.U. au prezentat 
Comitetului pentru decoloniza
re un proiect de rezoluție prin 
care cer Statelor Unite să nu 
importe crom din Rhodesia. Pro
iectul de rezoluție exprimă a- 
dînca îngrijorare in legătură cu 
recenta hotărire a Congresului 
S.U.A. de a permite importarea 
acestui minereu din Rhodesia, 
fapt calificat drept o serioasă 
violare a rezoluțiilor Consiliu
lui de Securitate privind adop
tarea de sancțiuni împotriva re
gimului rasist de la Salisbury.

„Mariner-9" 
transmite 

„în direct" 
de pe 

„planeta- << roșie

Demonstranți cerînd 
încetarea războiului din 
Vietnam în fața amba
sadei americane din Pa
ris.

WASHINGTON 11 (Agerpres). 
Conlinuindu-și drumul spre 
Marte, „Mariner-9" a început 
seria transmisiunilor sale ..în 
direct" de pe suprafața „plane
tei roșii". Timp de 24 de ore. 
nava spațială va fotografia și 
transmite laboratoarelor de li 
Pasadena (California) 25 de sec
vențe reprezentând suprafața 
planetei Marte, de la distanțe 
variind între circa 800 000 și 
500 000 km. Oamenii de știință 
așteaptă cu deosebit interes în
registrarea pe peliculă a unei 
puternice furtuni de praf care 
acoperă mare parte din supra
fața planetei. începînd de la 
23 septembrie.

După cum se știe, ..Mariner- 
9“ urmează să se plaseze pe 
orbită în jurul planetei Marte 
în cursul zilei de sîmbătă, un
de, timp de peste trei luni, va 
culege noi date științifice și 
va „întocmi" harta planetei.

la

Experiment meteorologic sovieto-frcincez
MOSCOVA 11 (Agerpres). 

— După cum informează a- 
genția TASS, nava de cerce
tări științifice «Profesor Zu
bov" a luat startul din Le
ningrad într-o cursă spre O- 
ceanul Atlantic, in vederea 
efectuării unui experiment 
meteorologic sovieto-francez.

După ce va lua la bord un 
grup de specialiști francezi 
din portul Le Havre, nava 
sovietică se va îndrepta spre 
centrul cosmic din Guyana 
Franceză, unde vor fi efec
tuate intre 13 și 17 decem
brie cercetări asupra paturi
lor superioare ale atmosfe-

rei cu ajutorul unor rachete 
meteorologice, dotate cu in
strumente de fabricație sovie
tică și franceză. Oamenii de 
știință apreciază că rezulta
tele cercetărilor vor servi la 
perfecționarea metodelor de 
pronosticare a timpului pro
babil pe perioade mai înde
lungate.

In Turcia a fost comemora
tă miercuri împlinirea a 33 de 
ani de la încetarea din viață 
a întemeietorului Turciei mo
derne, Mustafa Kemal Ataturk. 
La Ankara, Istambul, Izmir și 
alte orașe ale țării au avut loc 
adunări comemorative și alte 
ceremonii. Presa turcă a publi
cat numeroase articole consa
crate vieții și activității lui A- 
taturk.

vicepreședintele Comitetu
lui Permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din în
treaga Chină, Go-Mo-jo, și alte 
oficialități chineze au avut o 
convorbire prietenească cu gu
vernatorul orașului Tokio. Ryo- 
kichi Minobe, care face o vizită 
la Pekin, anunță agenția China 
Nouă.

BUDAPESTA 11 (Agerpres). 
— La Budapesta s-au întil- 
nil intr-un meci internațio
nal amical de tenis, pe teren 
acoperit, selecționatele Un
gariei și Austriei. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de
5— 1. Singura victorie a oas
peților a fost realizată de 
Kary, învingător cu 6—3,
6— 4 în fața lui Szoeke.

sub 21 de ani) ale Italiei și 
Franței. Fotbaliștii italieni 
au obținut victoria cu scorul 
de 3—1 (1—1).

ționata Bulgariei a învins cu 
scorul de 1—0 (0—0) echipa 
Franței.

MOSCOVA 11 (Agerpres). 
— După desfășurarea a trei 
runde, în meciul de șah din
tre selecționatele U.RS5. și 
Iugoslaviei, care se dispută 
la Erevan, scorul este de 
17,5—6,5 puncte (trei partide 
întrerupte) în favoarea jucă
torilor sovietici.

BRATISLAVA 11 (Ager
pres). — Intre 19 și 21 noiem
brie va avea loc la Bratis
lava un turneu internațio
nal studențesc de baschet 
(masculin și feminin). Com
petiția va reuni echipe uni-

ATENA 11 (Agerpres). — 
Peste G 000 dc spectatori au 
urmărit la Atena meciul in
ternațional amical dc fotbal 
dintre echipele Olimpiakos 
Pireu și F. C. Sevilla. Fot
baliștii greci au repurtat vic
toria cu scorul de 3—1 (1—1).

ȘTIRI SPORTIVE

Intre 14 și 15 noiembrie, 
la Minsk (U.R.SS.) va avea 
loc turneul internațional de 
lupte libere, dotat cu trofeul 
„Cupa Medvedev". La aceas
tă competiție 
vor 
tori 
(cat. 
(cat. 
(cat.

versitare din Olanda. Unga
ria. Cehoslovacia și Româ
nia.

internațională 
și trei luptă- 
Ion Dumitru 

Ion Marton 
Ștefan Stingu

participa 
români:
82 kg),
90 kg) și . .
peste 100 kg).

(Agerpres)

ROMA 11 (Agerpres). — 
Peste 10 000 de spectatori au 
urmărit la Bergamo meciul 
internațional de fotbal dintre 
echipele de tineret (jucători

PllAGA 11 (Agerpres). — 
Tradiționalul concurs inter
național de patinaj artistic 
de la Praga va avea loc în 
zilele de 13 și 14 noiembrie. 
La această competiție și-au 
confirmat participarea spor
tivi și sportive din Dane
marca, Olanda, Italia, R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei, 
România, U.R.S.S., Suedia și 
Elveția.

ta St ara Zagora, în cam
pionatul european de fotbal 
(echipele de tineret), selec-

BOLOGNA 11 (Agerpres). 
— In turneul de tenis de la 
Bologna rezervat profesioniș
tilor egipteanul Ismail El 
Shafei l-a învins cu 6—3, G—2 
pe sud-africanul Bob Maud. 
Iugoslavul Franulovici a ciș- 
tigat cu 1—6, 7—5, 6—1 în 
fața australianului Bob Car
michael. Americanul de cu
loare Ashe l-a eliminat cu 
7—5, 6—2
(S.U.A.).

..Wembley1*, echipa Elveției a 
reușit să termine la egali
tate : 1—1 cu echipa Angliei. 
Gazdele au deschis scorul în 
minutul 9 prin Summerbee, 
iar oaspeții au egalat în mi
nutul 26 prin Odermatt.

La Aberdeen, echipa Sco
ției a învins cu 1—0 selec
ționata Belgiei, prin punctul 
marcat în minutul 8 dc O’Ha
ra. In sfîrșit, la Nantes, se
lecționata Franței a învins cu 
scorul de 2—1 (0—0) echipa 
Bulgariei. Scorul a fost des
chis de fotbaliștii bulgari ca
re au marcat în minutul 53 
prin Bonev (lovitură de la 
11 m). In continuare, france
zii au dominat, înscriind două 
puncte prin Lech (min. G5) 
și Loubct (min. 88). Jocul a 
fost urmărit de peste 10 000 
dc spectatori. Intîlnirea Ir
landa de Nord — Spania a 
fost amînată.

$
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pe Borgivialc

In campionatul european 
de fotbal s-au disputat trei 
noi meciuri. Jucând la Lon
dra în prezența a peste 
100 000 de spectatori, aflați 
în tribunele celebrei arene

LONDRA 11 (Agerpres). — 
In optimile de finală ale tur
neului internațional pe teren 
acoperit de la Torquay, Ion 
Țiriac (România) l-a învins 
cu 6—1, 6—3 pe englezul
Farrell. Pentru sferturile de 
finală s-au mai calificat prin
tre alții: Filial (Chile). Se
egers (Republica Sud-Africa- 
nă); Wooldridge (Anglia), 
Matthews (Anglia) și Paish 
(Anglia).

i
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® Consiliul rezervelor fede
rale a anunțat miercuri seara 
scăderea taxei de scont a S.U.A. 
de la 5 la 4,75 la sută. Ea re
vine astfel la valoarea pe care 
o avea înainte de 15 iulie a.c. 
cînd fusese ridicată la 5 la su
tă.

• Ministrul de externe pe
ruan, Edgardo Mercado Jarrin. 
a anunțat că va pleca săptămîna 
viitoare la New York pentru a 
prezenta un raport oficial Adu
nării Generale a O.N.U. cu pri
vire la lucrările, recent înche
iate. ale reuniunii „grupului 
celor 77“ care s-a ținut la Lima. 
El va fi însoțit de purtătorii de 
ouvînt ai grupurilor regionale a- 
ffrican, asiatic și latino-ameri- 
can ale țărilor în curs de dez
voltare.

© Premierul Consiliului <le 
Stat al R.P. Chineze, Ciu-En-

• Cu Ocazia întrevederii pe 
care a avut-o miercuri la Tokio 
cu Toshio Kimura, director ge

neral al Agenției de planificare 
economică a Japoniei, ministrul 
de finanțe al S.U.A., John Con
nally, a cerut guvernului japo
nez. să renunțe la intervențiile 
sale pe piața monetară pentru 
a controla evoluția valorii ye
nului. Connally a sugerat auto
rităților financiare japoneze să 
instituie un curs flotant al mo
nedei lor naționale, pentru ca 
prețul acesteia pe piața de de
vize să reprezinte valoarea și 
forța reală a yenului.

Prelungirea cu încă un an 
a sancțiunilor economice 

britanice impuse Rhodesiei
LONDRA 11 (Agerpres). — 

Parlamentul britanic a hotărît 
să prelungească cu încă un an 
sancțiunile economice impuse 
Rhodesiei în urmă cu șase ani. 
ca urmare a declarației unila
terale de independență a gu
vernului minoritar condus de 
Ian Smith. Atît în Camera Co
munelor, cît și în Camera Lor
zilor, propunerea prelungirii 
embargoului fală de regimul de 
la Salisbury nu a avut de în- 
timpinat opoziția nici unui 
parlamentar.

Această inițiativă a fost con
siderată necesară guvernului, eu 
avînd semnificația aprobării de 
către parlament a vizitei mi
nistrului britanic de externe. 
Alec Douglas-Home, la Salis
bury, programată pentru dumi
nică. Douglas-Home va încerca, 
încă o dată, o reglementare a 
problemei rhodesiene pc baza 
celor „cinci principii" propuse 
dc guvernele britanice anterioa
re drept bază a negocierilor 
pentru ajungerea la un acord.

Realități economico-sociale capitaliste
BONN 11 (Agerpres). — Peste 76 000 de muncitori metalurgiști din landul vest-german 

I‘S Baden-Wuerttemberg au încetat lucrul, protest!nd față de impasul provocat de patronat în con
vorbirile purtate cu reprezentanții sindicatelor muncitorilor.

Centrala sindicală de ramură ,1. G. Metall", care reprezintă pe muncitorii metalurgiști 
din acest land la convorbirile pentru înnoirea contractelor colective de muncă, a anunțat că 
v i organiza vineri un referendum în rîndul salariațilop spre a-i consulta în legătură cu 

> declanșarea unei greve generale pentru sprijinirea revendicărilor lor.
MADRID 11 (Agerpres). — I’este 2 000 de muncitori spanioli își pierd viața anual ca ur

mare a accidentelor in muncă. Numărul accidentelor dc muncă se ridică in fiecare an la 
peste 1.5 milioane. Potrivit statisticilor oficiale. în 1969 pagubele materiale provocate de acci
dente au însumat 116 miliarde pesetas. Cele mai multe accidente au loc ăn industria con
strucțiilor.

BERLINUL OCCIDENTAL 11 (Agerpres). — Numărul șomerilor din Berlinul occidental 
era în octombrie a. c. cu 18,6 la sută mai mare decîl in aceeași lună a anului trecut. In perioada 
menționată a crescut cu 66.5 la sută numărul persoanelor care au dc lucru doar citeva 
ore pe zi.

T

Operație dificilă
La spitalul de copii din Ran

goon a fost efectuată cu suc
ces o operație de separare a 
gemenelor Ma Tit jhi Ma Hnit, 
ale căror corpuri fuseseră unite 
prin ficat și sistemul cardio
vascular. Această dificilă ope
rație. extrem de rară in prac
tica medicală mondială și uni
că in medicino birmaneză, o 
durat două ore. După cum re
latează revista birmaneză „For
ward", cele două fetițe sint 
intr-o stare bună.

A fost descoperită 
epava navei lui 

Columb ?
Cercetătorul american Fred 

Dickson presupune că or fi 
descoperit, pe fundul Oceanu
lui Atlantic, la nord de insula 
Haiti, rămășițele novei „Santa 
Maria" cu care Cristofor Co
lumb a atins țărmurile Ame- 
ricii. După o muncă de cerce
tare de patru ani, folosind o 
metodă de locație acustică, 
Dickson o intilnit, in locul un
de sovanții presupun că s-ar 
fi scufundat ..Santa Maria", o 
mare formațiune de corali, ca
re prin conturul și dimensiuni
le ei amintește de forma va
sului. Cercetările subacvatice e- 
fectuate apoi au scos la ivea
lă citeva cuie de aramă și alte 
obiecte de metal și ceramiză. 
Analizele făcute la Universita
tea din Pennsylvania au de
monstrat că aceste obiecte da
tează din secolele XIV—XVII, 
și ar fi putut aparține na/ei 
lui Columb.

„Vedere asupra Senei 
într-o zi cu ceață" 

vîndut cu 850 000 
dolari

Tobloul „Vedere asupra Se
nei intr-o zi cu ceață", sem
nat de Georges Seurat, a fost 
vindut de un magazin de artă 
din New York cu suma de 
850 000 dolari. Timp de o ju
mătate de secol opera impre
sionistului francez s-a aflat in
tr-o colecție particuloră.

De pe primul, pe al
• șaselea loc

Anglia, care la sfirșitul ce
lui de-al doilea război mon
dial, ocupa primul loc în lume 
din punct de vedere al tona
jului navelor lansate la apă, o- 
cupă in prezent al șaselea loc. 
După cum relatează ziarul „Fi- 
nccial Times", în primele nouă 
luni ale anului curent comen
zile pentru șantierele navale 
ou scăzut cu 23 la sută, in 
comparație cu aceeași perioa
dă o anului trecut.

Atentat ?!
Autoritățile braziliene au a- 

nunțat dispariția dintr-o mași
nă a poliției a unui martor 
considerat ca fiind in posesia 
unor date importante privind 
activitatea organizației teroris
te ilegale ..Escadronul morții". 
Moșina. in care acesto era 
transportat spre tribunal, a lost 
atacată de un grup de persoa
ne înarmate care, ulterior, au 
reușit să dispară. Intre atenta
tori au fost recunoscuți și poli
țiști din Rio de Janeiro.

★

După cum se știe, „Escodronul 
morții" este o organizație clan
destină braziliană care, încâl
cind regulile justiției, execută 
infractorii de drept comun.

Victime ale drogurilor
Congresmanul John Monagan 

o informat că, in perioodo :a- 
nuorie-august 1971, in Vietna
mul de sud au pierit, ca urma
re a consumului de stupefiante. 
94 de militari americani. Citind 
un raport elaborat la cererea 
generalului John Singlaub, o- 
sistent al ministrului apărăiii 
pentru problemele abuzului de 
alcool și stupefiante, Monagan, 
a menționat că, în total, 17 197 
de militari americani au lost 
consultați în acest an la clini- 
cile sud-vietnameze pentru a- 
fecțiuni legate de consumul di
feritelor droguri.
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