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PARTIDUL NE CERE SA DEVENIM
Comunist de omenie o chemare, un

îndemn, un apel la autoperfecționare morală și

spirituală - față de care fiecare comunist, fie-

care contemporan, cetățean al României so
cicliste e dator cu un răspuns matur, respon-

COMUNIȘTI
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sobil. ca in fața propriului său destin, al po-
porului său - făuritor al viitorului comunist.

Dintr-un dialog spontan cu muncitori și ca DE OMENIE
dre tehnice de la mina Petrila cm reținut, din-

colo de mindria, satisfacția și adeziunea una-
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nimă Io Programul adoptat de recenta ple-
noră a C.C. ol P.C.R., gindurile izvorito din

conștiința și inima interlocutorilor la vibranta
Cum înțelegeți realizarea

chemare rostită de secretarul general al îndemn ?

TOVARĂȘUL NICOLAE MUȘLSCII 
i\ PRIMIT PE MINISTRUL COMERȚULUI EXTERIOR 

AL UNIUNII SOVIETICE NIKOLAI PAÎOLICEV
Tovarășul Nicolae Coaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România a pri
mit joi, 18 noiembrie 1971, pe 
Nikolai Patollcev, ministrul co
merțului exterior nl Uniunii So
vietice, care face o vizită tn 
țara noastră.

La primire a participat Cor

nel Burtică, ministrul comerțu
lui exterior.

A fost do față Vasili Ivano* 
viei Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire în cadrul căreia au 
fost discutate probleme ale re
lațiilor economice dintre Româ
nia .și Uniunea Sovietică. S-a 
subliniat cursul ascendent al 
acestora, evidențiindu-se dorin

ța comună de a extinde și di
versifica în continuare schim
burile reciproce de mărfuri, co
operarea bilaterală pe măsura 
multiplelor posibilități pe caro 
le oferă dezvoltarea impetuoa
să a economiilor naționale ale 
celor două țări socialiste prie
tene.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

GHEORGHE COJOCARI . 
miner, locțiitorul secretarului 
comitetului de partid al mi
nei :

„UN ÎNDEMN EMOȚIO
NANT. REVOLUȚIONAR ca
re vizează calitatea umană a 
comunistului, prestigiul lui în 
fața celorlalți. Cum să deve
nim cu toții „comuniști de 
omenie?". Să fim cu adevă
rat preocupați de viața și 
munca oamenilor din jurul 
nostru. Sâ fim „oameni buni", 
dar nu cum înțeleg unii, ci 
în sensul cel mai pozitiv al 
cuvintului : buni, pentru și in 
interesul colectivității. In rest, 
fată dc actele și 
le ce dăunează 
societății, să fim 
tori, intoleranți.
întotdeauna adevărul, orișicui, 
chiar dacă, undeva nu convi
ne să stîrpim din rădăcină 
spiritul călduț, de tolerare a 
apucăturilor degradante. să 
facem deci, ca principiile co
muniste să caracterizeze re
lațiile dintre toți semenii noș
tri*.

RUDOLF COSMA. lăcătuș, 
secretar al comitetului de par
tid al sectorului VIII :

„CUNOSC DE MIC COPIL 
ZICALA DIN POPOR ..om de 
omenie". E o zicală ce se ros
tește cu*admirație și stimă fa
ță de oamenii cu o compor
tare ireproșabilă, demnă. A- 
cum, nouă, comuniștilor ni se 
cere să fim „comuniști de o- 
menie*. înțeleg traducerea in 
viață a acestui apel printr-o 
strădanie de zi cu zi, spre a 
fi mai aproape de oameni, 
un exemplu in muncă, în so
cietate și familie, prin cuvin-

prin faptelelele Ș> mai ales.
mele, un exemplu în înțele- 

corecta- 
în com- 
nedem- 

de

mentalități- 
colectivului, 

neîngădui- 
să spunem

gerea oamenilor. în 
rea comportării lor, 
baterea atitudinilor 
ne de un muncitor, 
om al zilelor noastre*.

MIHAI RUSU. miner șef de 
brigadă, organizator de gru
pă sindicală — sectorul III.

..OM AL DATORIEI. AL 
MODESTIEI și al neîngădu- 
ințej față de tot ceea ce e 
urit și dăunător colectivității, 
om care dovedește prin fapte 
că înțelege rostul existenței 
sale în lume, intre oameni, 
care are puterea ca în toate 
împrejurările, chiar cînd nu-i 
convine, să pună interesele 
generale, ale colectivității 
mai presus de interesele per
sonale — iată ce înseamnă — 
zic eu. a fi ..comunist de o- 
menic" Pentru mine, nu poa
te exista un țel mai frumos".

CAROL SCHRETTER. in
giner, șeful sectorului XI : 

„PRIN TOT CE GÎNDIM 
ȘI ÎNTREPRINDEM să con
tribuim nemijlocit la realiza
rea și perfecționarea perso
nalității oamenilor din iuru! 
nostru: să-i facem mai utili 
societății, mai responsabili 
față de îndatoririle lor de azi și 
de mîine. ca toți să pătrundă 
sensul dublei calități ce o au 
în societatea noastră, de pro
prietari și producători ai bu
nurilor societății. In acest 
mod văd eu realizarea aces
tui îndemn*.

DIONIS1E FARKAȘ, teh
nician, secretarul organiza
ției de bază nr. 6:

CUVINTELE. FIE CÎT DE 
FRUMOASE, dacă le repetăm

un

să le pătrundem 
să acționăm în

numai, fără 
sensul, fără 
spiritul lor, nu valorează prea 
mult. Comuniștii și-au con
sacrat întotdeauna viața, pu
terile celui mai măreț ideal i 
fericirii oamenilor. Comuniș
tii români au rezistat prigoa
nelor, au înfăptuit actul eli
berării de exploatare, au con
dus poporul la construirea so
cialismului tocmai în numele 
acestui ideal. Azi ni se mai 
cere, în numele aceluiași ide
al, să statornicim în relațiile 
dintre oameni valorile etice 
cele mai mărețe: echitatea, 
hărnicia, să înlăturăm para
zitismul, lenea, necinstea, spi
ritul de căpătuială. A milita 
în acest spirit — iată ce în
seamnă, după mine, a fi „co
munist de omenie".

ALEXANDRU 
maistru la sectorul IX. 
pagandist:

„SA FII MAI BUN. 
CULT. MAI UTIL AZI 
CÎT IERI, mîine decît 
să faci ca și personalitatea 
celor din jur să cunoască a- 
celași progres, să se perfec
ționeze, să se îmbogățească 
prin asimilarea dc no: cunoș
tințe, prin însușirea de de
prinderi moral-civice let mai 
valoroase — așa se realizea
ză îndemnul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu".

ȘTEFAN TENCZLEll, teh
nician, șeful sectorului III :

„POATE NICI UNDE ATÎT 
DE MULT, cuvin’ul omenie 
nu valorează mai mult ca la 
noi în mină. în încercările 
multiple cu tăria pămîntului. 
Da, aici mai mul: ca ori 
unde activitatea, strădaniile

MARINEI’, 
pro-

id AI 
DE- 
azi,

oamenilor, spre a fi cit mai 
rodnice, se cer desfășurate 
în condițiile unor relații uma
ne perfecte, bazate pe încre
dere și ajutor icciproc, dar. 
în același timp, și de intole
ranță față de actele repro
babile ale acelora care com
promit roadele muncii sau pe
riclitează securitatea colecti
vului. Deci cu cit vom fi mai 
mult „comuniști de omenie", 
vom avea mai multă putere 
de muncă, vom determina un 
climat mai exigent față de 
manifestările ce poluează at
mosfera proprie de lucru".

VIOREL IENCI, miner șef 
de brigadă, locțiitorul secre
tarului biroului organizației 
de bază — sectorul V:

„SA DEZVOLȚI LA OA
MENI ÎNCREDEREA în pu
terile și capacitățile lor și ale 
colectivului, să-i ajuți să-și 
cunoască trăsăturile negative 
în comportare și să lupte îm
potriva acestora, spre a fi mai 
nobili sufletește, mai integri 
în atitudini — în mină, pe- 
stradă, în familie, într-un lo
ca] public — peste tot. iată 
sensul chemării partidului*.

PETRU CRĂCIUN, tehni
cian, sectorul X, propagan
dist:

„CÎND NU ȚI SE POATE 
REPROȘA NIMIC, cînd te a- 
chiți în mod ireproșabil de 
sarcinile profesionale, ob
ștești și moral-civice, cînd con
stitui un exemplu însufleți- 
lor în ridicarea gradului tău 
de cunoaștere — atunci devii 
cu adevărat „comunist de o- 
menie".

Ion DUBEK

Pentru cei care sustrag din avutul obștesc
NICI UN SENTIMENTALISM,

NICI 0 ÎNGĂDUINȚA!

I « Climatul unor stări de lucruri reprobabile © Acolo unde domnia bunului 
plac este la ea acasă $ Cei care fură din avutul obștesc pot fi considerați oameni buni ? 
® Sfaturi bune — exemple condamnabile ® Ce valoare poate avea o autocritică de su
prafață și tardivă ? • întronarea spiritului de echitate și intoleranță față de abuzuri și 

acte de necinste reclamă imperios îmbunătățirea întregii munci politico-educative I

cu

Ultima adunare generală a 
organizației de bază T. A. de 
la Exploatarea minieră Paro- 
șeni a dezbătut o situație pu
țin obișnuită, ieșită din comun: 
abaterile unor membri de par
tid cu munci de răspundere a- 
tit in organizația de partid, 
cit și in aparatul tehnico-ad- 
ministrativ care, in loc să-și 
îndeplinească cinstit și 
răspundere îndatorirea de
fj în fruntea celor chemați sâ 
apere avutul obștesc, și-au vi- 
rit in el mîinile pină in coate.

Tn ce constau faptele ?
Constantin Popescu, fost con

tabil șef al minei, abuzînd de 
funcția ce o deținea, a căutat 
să-și satisfacă interesele pro
prii ca și cînd mina ar fi fost 
o moșie personală : a trimis 
de la exploatare lemn cu va
gonul, socrilor săi din Drăgă- 
șani, a înstrăinat de la mină 
un număr de șube și cojocele. 
a semnat acte fictive prin care 
•unele bunuri erau casate, a a- 
cordat unor salariați și nesa- 
lariați ai unității — prieteni 
personali — materiale defici
tare ca : ciment, cherestea, țevi 
(pentru garaje particulare) ș.a.

loan Velea, profitînd de 
funcția de șef al serviciului 
administrativ și de aceea de 
secretar a] organizației de ba
ză, a sâvirșit, de asemenea, 
numeroase abateri de la disci
plina de partid, aducînd grave 
prejudicii organizației de par
tid și exploatării ; a ridicat de 
Ia magazia minei șube și co
jocele cu bună știință că a-

cestea urmează să fie înstrăi
nate de către contabilul șef 
către prieteni și rude (lucru 
pe care în loc să-1 aducă ime
diat la cunoștința organelor 
in drept, l-a ascuns), a elibe
rat bonuri fictive pentru expe
dieri de lemn către persoane 
dinafara unității, a participat 
la comisia de casări întocmind 
procese verbale fictive, a con
firmat foi de parcurs pentru 
transportul lemnului de foc 
unor persoane fără a se în
casa taxele de transport, nu 
s-a ocupat de coordonarea ac
tivității gestionarilor și a ges
tiunilor. de buna gospodărire 
a depozitelor, materialelor și a 
obiectelor de inventar, ceea ce 
a permis să se comită abuzuri, 
abateri, încălcări.

De fapt, lista abaterilor să- 
vîrșite de cei doi este mult 
mai lungă și nu ar prezența 
interes pentru cititor să fie 
înșiruite aci toate aceste a- 
bateri. Ceea ce ni se pare însă 
esențial de deslușit aci este 
mai ales climatul in care a 

manifestarea u- 
lucruri alit de

fost posibilă 
nor stări de 
grave.

Din spusele 
și ale altor 
(spuse — pentru că nu 6e 
poate vorbi de o poziție) re
zultă că in unele servicii ca 
în cel al contabilului șef și al 
serviciului administrativ, dom
nia bunului plac era la ea a- 
casă. Chiar și în adunarea 
generală, în ciuda realităților 
evidente, cu prisosință dovedi
te, și cunoscute, fostul conta-

celor în cauză 
cîtorva vorbitori 

pentru că

șef recunoaște numai ce 
crede el de cuviință.

Și
,Re-

bil 
cit ____ _
cunosc că am trimis socrilor 
de la Drăgășani un vagon de 
20 tone cu lemne, dar în va
gon au fost numai 2 tone, pe 
care le-am plătit... Recunosc, 
am dat deșeuri de lemne unui 
măcelar din Lupeni, pentru că 
mă servea și el pe mine dar 
le-am plătit. Am document că 
am plătit aceste lemne. Am
dovezi și documente și la in
stanța de judecată mă
justifica... Mi s-ar putea re
proșa că fiind cadru de con
ducere n-ar fi trebuit să pro
fit. Dar mi-am zis că dacă toa
tă lumea cumpără, de ce să 
nu cumpăr și eu ?".

Stranie mentalitate pentru 
Un cadru pus să vegheze la 
buna gospodărire a avutului 
obștesc! Eu pot să fac ce 
vreau cu bunurile pe care sînt 
obligat sâ lc păzesc : să fur cu 
vagonul și să arunc praf în 
ochii • lumii că am plătit 
(chiar dacă dintr-un vagon de 
lemne am plătit numai o că
ruță); să permit tuturor celor 
care îmi aduc servicii perso
nale să se înfrupte din ave
rea întreprinderii : măcelari,
bijutieri, gestionari de la di
ferite magazine, șoferi clan
destini. proprietari de mașini 
și altora care îmi fac servicii 
personale și apoi... socrilor, 
surorilor, prietenilor și celor 
din întreprindere care mă a- 
jută la săvîrșirca acestor fap
te murdare.

Tot atit de stranie este „con
cepția" acestui lup pus sâ pA-

voi

NIC1E

Cincinalul 1971-1975
O sarcină permanentă 
în fața industriei locale

EXTINDEREA PRODUCȚIEI
BUNURILOR DE CONSUN

Investit cu putere de lege de 
către Marea Adunare Naționa
lă, planul de dezvoltare eco- 
nomico-socială a României so
cialiste pe perioada 1971—1975 
reliefează cutezătoarele dimen
siuni spre care se înalță glo
riosul edificiu al socialismului. 
Din conținutul acestui docu
ment de excepțională importan
ță reiese cu pregnanță politica 
economică a partidului nostru, 
îndreptată spre perfecționarea 
continuă a activității în toate 
domeniile vieții materiale și 
spirituale, spre mobilizarea to
tală a bogatelor resurse mate
riale și umane în interesul ac
celerării progresului economic 
și social-cultural în actuala c- 
tapâ de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Avînd în vedere faptul că rea
lizarea unei creșteri intensive 
și modernizarea economiei se 
bazează pe ridicarea indicelui 
de utilizare a instalațiilor și

zească turma dc oi, despre răs
punderea la care-1 obligă pro- 
pria-i semnătură.
runcă în spate că am semnat 
bonuri pentru șube, cojocele 
și diferite alte lucruri. Da, am 
semnat I Dar eu nu mă a- 
mestec unde merg aceste ma
teriale. Eu pun doar viza de 
control preventiv, nu sînt obli
gat să controlez unde merg 
acestea !" Oare așa să fie ? In 
acest caz se pune întrebarea: 
ce rost ar. avea o semnătură 
care nu obligă la nimic și ce 
valoare are cel care așterne 
pe hîrtie o semnătură lipsită 
de orice utilitate ?

Aceeași atmosferă a bunului 
plac se degajă și din spusele 
lui loan Velea care pînă în 
ultimul moment a negat totul, 
ca și fostul său șef direct, oa 
apoi să recunoască cu o since
ritate cinică! „Intrucît lucru
rile așa stau, nu am ce să mai 
adaug. Poate am fost influen
țat, ca subordonat direct a] șe
fului contabil care, de fiecare 

• dată m-a chemat, mi-a dat dis
poziții, iar eu am executat. Am 
fost și timorat de acesta. M-a 
amenințat că dacă voi spune că 
am dat 4 cojocele unei anu
mite persoane, voi fi arestat".

Cele reproduse fac de pri
sos orice argument care să a- 
teste că în cele două servicii 
a tronat domnia bunului plac, 
că unitatea era confundată cu 
o feudă proprie, că relațiile 
dintre șef și subalterni erau 
considerate ca relații dintre 
stăpîn și slugă.

,Mi se a-

C. MAGDALIN

(Continuare in pag. a 2-a)

Brigada

în acțiune
Pe linia răspîndirii cunoștin

țelor politico-ideologice și cul
tural-educative, în lumina do
cumentelor plenarei din 3—5 
noiembrie a.c. a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, o contribuție importan
tă își aduc lucrătorii muzeelor 
care ființează în județul nostru. 
In planurile lor de activitate au 
fost înscrise diverse acțiuni în 
acest sens: expuneri-lecții, car 
ravane muzeistice, conferințe, 
întîlniri cu iubitori ai istoriei, 
și altele.

In cadrul acestor acțiuni, as
tăzi la ora 14, la sediul școlii 
generale din Cîmpu lui Neag, 
o brigadă științifică formată 
din lucrători ai muzeelor din 
orașele Deva, Hunedoara și Pe
troșani va prezenta detaliat, în 
fața sătenilor, documentele ple
narei din 3—5 noiembrie, pre
cum și momente semnificative 
din trecutul comunei, din isto
ria mineritului, din lupta revo
luționară a minerilor etc. Pe 
marginea temelor în discuție va 
avea loc un interesant și in
structiv colocviu cu participan- 
ții.

Acțiuni asemănătoare 
prevăzute să se desfășoare 
zilele care urmează și in 
localități ale Văii Jiului.

utilajelor, pe organizarea supe
rioară a producției și a mun
cii, pe adaptarea structurii 
sortimentale a producției la ce
rințele pieții interne și externe, 
pentru realizarea de mărfuri 
competitive cu desfacere certă 
și în condiții de maximă efi
ciență, l-am solicitat pe Iov. 
ing. EMERICI-I FARKAS, di
rectorul întreprinderii de in
dustrie locală Petroșani, să ne 
răspundă la ci te va întrebări 
privind sarcinile care stau în 
fața acestei întreprinderi — ac
tuale și de perspectivă :

— Vorbiți-ne, pentru in- 
ceput, despre rezultatele ob
ținute in acest prim an al 
cincinalului in curs, ca ba
ză a succeselor viitoare.

— In 1971, producția bunu
rilor de consum, destinate popu
lației, va putea fi evaluată la 
o sumă ce depășește 16 mili
oane lei. Procentual, față de 
producția planificată a se reali
za în acest an, s-a obținut o 
depășire de 10 la sulă. Un suc
ces de scamă poate fi socotit 
și faptul că, în această peri
oadă, s-au asimilat și trimis 
Pe piață 26 produse noi. Diver
sificarea producției, după cum 
se vede, ne-a preocupat perma
nent și va fi și in viitor una 
din principalele noastre griji, 
cînd se va pune cu și mai mul
tă acuitate problema satisface
rii cu produse specifice a ce
rințelor populației din această 
parte a țării...

— Pe ce coordonate se 
va înscrie activitatea în
treprinderii pe care o con
duceți, in direcția extinde
rii, in anii cincinalului, a 
producției de bunuri de 
consum prin valorificarea 
resurselor locale ?

— Pe calea valorificării re
surselor naturale locale noi ur
mărim sporirea producției bu
nurilor de consum. Avem pre
văzut, în acest sens, să valo
rificăm resursele de calcar dc 
Ia Sașa, unde se va pune în 
funcțiune, anul viitor, din fon
dul de mică mecanizare, o ca
rieră mare, cu o producție zil
nică de 3(10 tone, din toate sor
turile de agregate de carieră. 
In acest fel, prin această ca
rieră, se vor acoperi toate ne
cesitățile municipiului și o par
te din cele 
terior, alte 
completa și 
țiune.

ale județului, 
lucrări 
întregi

mari 
această

UI- 
vor 
ac

Pe îmbogățirii
de mărfuri

linia 
sortimentelor 
necesare populației...?

— Ponderea producției bunu
rilor de consuni destinate popu
lației va reprezenta, în 1975, 
75 la sută din întreaga noas
tră producție industrială. Prin
cipala noastră sarcină, în cin
cinal, pe linia diversificării, va

Adincul cere incantații băr
bătești, pentru că bărbătesc ți 
aspru e ritmul orelor aici, în
cordat și avid efortul brațelor, 
al minții. Umbra neguroasă a 
galeriei, contururile noastre, al 
meu și al maistrului Alexandru 
Marineț, aleargă pe pereții pră
fuiți. Și iată-i prinși cu ridica
rea conductei de evacuare a 
apelor pe oamenii care nu par 
să audă uruitul vagonetelor, 
n-au urechi decit pentru orta
cul de alături, deșiratul cu fața 
dăltuită ți miini de uriaș. „încă 
o dată ! Hei, rup !... Hei..." Și 
glasul lui Victor Mihuț, lăcătu
șul - montor, glasul care co
mandă nu se mai aude, dar 
trece prin noi, ne mingiie in
tr-un fel ciudat, cald parca, și 
rămîne aninat undeva, in gol, 
in urma noastră, pe sub bolta 
rece. Urmăresc brațele lui losif 
Sărindar, ale lui Ion Buzaș, ale 
lui Gheorghe Șimon : „E nevoie 
de încordare, de forțe la tulpi
na VIITORULUI". Ciudat, oare
cum, mi s-a părut și maistrul. 
La inccput părea nerăbdător, 
grăbit, oamenii se uitau la el, 
in alt Ioc, alți oameni. Iți dă
dea seama că totu-i în ordine 
și totuși :

- Cum merge ?
Și ei răspundeau :
- Păi, cum să meargă ? Și 

porneau în altă parte, in alt 
punct al minei...

★
De douăzeci și cinci de ani, 

omul indesat, nu prea voinic, 
calm in mișcări, taciturnul cu 
vorba măsurată, egală, „nu se 
mai dă jos din șa" (adică pen
tru el sâptămina nu are înce
put și nici sfirșit) de un sfert de 
secol, zilele, orele, fiecare pică
tură de timp e ceva din viața 
minei, ceva din viața lui. 
Alexandru Marineț, maistrul pe- 
trilean, nu e o raritate, nu e 
o excepție. Nici nu i-ar plăcea 
să se creadă așa. „Noi, elec
tricienii, și iși privește cu dis- 
cernămint ajutorul, pe Alexan
dru lacob și pe lăcătușii inves
tițiilor, sintem un fel de aghio- 
tanți ai minelor, dacă pot spu
ne așa : primele conducte, pri
mele cabluri de forță și ilumi
nat, primele mecanisme... 
Noi...". De fapt timpul lui Ma
rineț este însemnat in kilometri 
de conductă de aer comprimat, 
în kilometri de cabluri...

Galeria principală de la bun
cărul colector și pînă la puțul 
est 2 are 800 m. „Azi montăm 
conducta de aer comprimat. 
De iluminat se ocupă echipa 
lui Alexandru Mărcuț...". De la 
ușa biroului și pină in mijlocul 
atelierului - biroul mecanic al 
investițiilor - muncitori, tineri 
sau mai puțin tineri, așteptau. 
„Viorele, vezi de mașinile de 
încărcat și de recomprimatorul

Convorbirc consemnata de 
T. VIOREL

fContinuare în pag. a 3-a)
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TRAGEREA LA TOMBOLĂ
Duminică dimineața, la ora 

10, in sala mare a Casei de 
cultură din Petroșani va avea 
loc tragerea la tombola or
ganizată de Comitetul Exe
cutiv al Consiliului popular 
al municipiului pentru a oferi 
cetățenilor din localitate po
sibilitatea de a contribui, be
nevol, la fondul necesar ame
najărilor gospodărești, edilita
re, construcției de baze spor
tive etc.

In vederea cîștigării celor 
75 de premii (televizoare, a- 
ragaze cu butelii, frigidere, 
mașini de cusut, aspiratoare, 
radiouri portative, ceasuri 
ș.a.) au fost vindute pină in 
prezent peste 10 000 de bilele. 
Cei care au intirziat cu pro
curarea biletelor, mai P«t 
cumpăra bilete de la secreta
riatul Consiliului popular 
municipal sau, in ziua trage
rii, in holul Casei de cultură.

Demnita tea

1
i1
I

I
t
I
I

Au sau nu, le trebuie sau 
nu le trebuie, pentru ei nu 
contează. Contează doar fap
tul că au învățat, din boga
ta limbă româneasca, cele 
mai frumoase cuvinte cu care, 
dintr-o bună zi, au început, 
să ceară. Din împerecheri din 
cele mai stranii și neaștep
tate ale cotidienelor noastre 
formule de adresare au creat 
noi formule, prin care te fla
tează, te lingușesc pină la 
disperare, le înalță-n slăvi 
și nu te iartă pină cînd nu-ți 
cer ceea ce vor să obțină. 
Fie că le trebuie, fie că nu 
Ie trebuie...

Există intr-adevăr această 
categorie de oameni — să-i 
numim „mici" — care și-au 
construit pe orizontala și 
verticala lui .a cere" toată 
schelăria reușitei lor în viață, 
a urcușului meschin pentru a 
obține ceva. Funcții, prime, 
gratuități, bunuri personale 
sau o întreagă gamă de a- 
vantaje cărora de ce’.c mai 
multe ori nu le duc lipsă, 
pe care de cele mai multe 
ori nu lc merită. ,.Vă rog. 
tovarășe director aprobați-mi 
și inie un post pentru nevas- 
tă-mea. E suferindă, nu poa
te lucra decît la birou, să
raca... A mai fost angajată 
la T.A.P.L. dar Știți, dumnea
voastră, oamenii sînt răi și. 
pentru un fleac de neaten
ție... V-aș ruga foarte mult 
faceți ceva, nu ne lăsați pe

drumuri". Sau : „Vin cu toa
tă încrederea la dv. Eu sînt 
prietenul lui Y, cel care e 
nepotul lui Z, fostul dv. șef 
de acum 15 ani. Am și eu 
nevoie de...". Și tot așa, prin 
birouri capitonate, chiar du
blu capitonate, se perindă, 
exprimate insidios, plîngăreț,

meschin, zeci de cereri care 
întrețin cultul unei acțiuni 
rușinoase, anacronice, despre 
care știam că se petrece doar 
la cap de pod sau la mar
gine de piață. Și tot așa, un 
aragaz, o mobilă, un apar
tament 'la etajul doi( că la 
.trei" a devenit insuporta
bil să stai...), un post, o a- 
vansare — toate acestea de 
multe ori (de fapt, întot
deauna) nemeritate:_

★
Nu pledăm pentru culti

varea atitudinii refractare în 
fața unor cereri. Nimeni nu

este atit de desăvirșit îneît 
să nu aibă nevoie, uneori, de 
altul. Omul e menit să fie 
OM, să-și ajute semenii cînd 
trec prin momente dificile. In 
aceasta constă umanismul 
unei societăți civilizate...

★
Mi-am vizitat deunăzi — 

îmi povestea cineva cu func
ție înaltă — un fost coleg de 
.școală primară care fusese 
apăsat în ultimul timp de 
grele încercări. Recunosc, 
l-am căutat acasă, scara tîr- 
ziu, cu singura intenție de a-l 
încuraja, de a-l îmbărbăta. 
Și dacă se poate, de a-l aju
ta. Din vorbă in vorbă discu
ția a alunecat înspre greută
țile prin care a trecut și. 
în timp ce 
dorit ca in 
să-mi ceară 
ce. Fără a 
altruism, în 
dorința mea - 
atit de fierbinte și sinceră 
incit în-ar fi determinat, poa
te, să fac un compromis-fa- 
ță de propria mea persoană. 
Cînd, în cele din urmă, po
vestea fostului coleg s-a ter
minat, mi-am dat seama că 
omul nu-mi va cere nicioda
tă, nimic. Și n-o să ceară nici 
altora. De ce ? Pentru că, 
deasupra oricăror greutăți, 
demnitatea lui rămîne neștir
bită...

povestea, mi-am 
cele din urmă 
ceva, indiferent 
face paradă de 
acele momente, 
de a-l ajuta era

I. ELIAS
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Tinăr și bine clădit, de 12 
ani miner, de 12 ani fără nici 
o absență de la lucru, fără 
nici un accident in brigada ce 
o conduce — și coca ce e 
mai semnificativ — cu reali
zări de prost Ciu pe traficul 
întrecerii, de ani de zi’c. dc 
«:»d nu-și mai amintește să 
fi rămas vreodată sub plan — 
în linii generale, acestea ar 
fi elementele definitorii aie 
unu- sumar portret v.u-ictc- 
ro,' . al minorului loan 
Belcanii. = f dc brigadă la 
mina Vulcan, om pc care fap
tele îl recomandă drept unul 
dintre cei mai potriviți inter
locutori 'a un dialog etic pe 
o temă atât de elementară și 
totuși atît dc majoră pentru 
definirea valorii unuj om i 
MUNCA

Muncii*, că am «Ordinul 
Muncii", dc insignele dc ..Mi
ner fruntaș" nici nu mai 
vorbesc. Toate acestea nu do
vedesc stimă și apreciere ? 
Mai am un motiv de satis
facție t la rinduj meu, an 
ortaci harnici, demni dc sti- 
i'ă și respect Intre asemenea 

oameni, in orice colectiv mi
ner vrednic și sudat caro ți
ne la prestigiul său. care tră
iește ambiția afirmării destoi
niciei, simți că trăiești cu a- 
devârat, că nu faci degeaba 
umbră pămîntului. Dc. i sint 
satisfăcut, mai mult, mindru, 
iă sint miner, că prin mun
ca mea pot oferi condiții pen-

/uitatul omogenității 
zii. al faptului că ne f 
datoria.

— Am» reținut (A dintre 
«nndițiilc omogenității 
unei brigăzi, hotăritaa- 
re e conștiința datoriei 
împlinite, respectarea 
interesului general. al 
colectivității. Altceva ?

— Tinerețea, cei mai 
frumoși ani ai vieții 
dv. i-ați consacrat mi
nei, tovarășe Releanu. 
Vreți să ne spuneți ca
re 'ă sint satisfacțiile 
după 12 ani de muncă 
in intimitatea nemijlo
cită a stratelor 
bune ?

RTSPECTIN

dc căr-

— Să vă spun o treabă : 
\m fost zece frați. Unii k 

ofițeri, contabili, alții gospo
dari de prestigiu. Dar eu. deși 
am ajuns cel mai departe de 
casă, sînt cel mai „înstării" 
dintre toți... deși nu-s chia
bur.

TI RtSPfCTI
Pf TINE

Dtc.foq
— Să mă explic i stau în 

blocul .ambasadorilor*. E 
cel mai frumos bloc din Vul
can și de aceea a fost .bo
tezat” așa. Am aici un a- 
partament cu patru camere, 
.echipate** cu obiecte în va
loare de peste 100 000 lei. Și 
dați-mi voie să cred că am 
cel mai frumos cămin, pe 
care-1 compar cu al orișicui. 
Dacă vreți, chiar și cu al di
rectorului minei. Dar aș pă
rea un hapsin dacă aș spune 
că sînt fericit pentru că im 
o casă frumoasă și tot ce-mi 
trebuie. Nu. fericirea nu ți-o 
pot da obiectele, fie ele cit 
dp scumpe, ci numai oamenii, 
cei apropiați. Fericirea mea 
mi-o oferă familia meu. Soția 
mea e un om simplu ca și 
mine, de la țară, de pe lingă 
Tg. Mureș, unde am cunos- 
cut-o tot intr-o familie nume
roasă — cu 17 copii. Trăim 
în înțelegere și o iubesc toc
mai pentru că e o femeie 
simplă, vrednică și știu că ți
ne la mine. O iubesc ca și pc 
cele trei fetițe pe care mi le-a 
dăruit. Fericirea lor e ferici
rea mea. mulțumirea că le 
pot oferi totul pentru a trăi 
bine, că le pot crește fără 
lipsuri, că au toate condițiile 
de a deveni oameni cinstiți 
și adevărați.

Dar n-ar trebui să scrieți 
toate astea ]a ziar ; prea sea
mănă a laudă și nu-mi stă 
în fire să mă 'aud cu ce am, 
cu ce m-am ales. Deși, vă 
spun, totul e din munca mea 
de miner.

— Dar ce să scriu ?
— Scrieți că satisfacția mea 

cea mare e stima și aprecie
rea de care mă bucur din 
partea oamenilor, a societă
ții, aș putea spune. Că am 
primit de două ori ..Medalia

Interlocutor: 
minerul 

IOAN BELEANU

tru o viață demnă familiei 
mele. Și această satisfacție 
o pot avea și ortacii mei. Și 
loan Arsenie și Gheorghe Co- 
jocărașu. Augustan Cucută, 
toți cei 25 de membri ai brigă
zii cu care lucrez de atîția ani.

— înțeleg că țineți 
mult la oamenii dv.

— Țin. in măsura în care 
țin și ei la interesele și u- 
nitatea colectivului, ale bri
găzii. Eu pretind citeva lu
cruri de la toți : să-și res
pecte munca, prin asta 
care se respectă atît pe 
însuși cit și colectivul, 
pretind să lucreze cît lucrez 
și eu, nu mai mult. Știu că 
fiecare urmărește un salar 
cît mai bun. M-am străduit 
să-1 conving pe fiecare că 
interesul lui personal nu se 
poate realiza decît prin sa
tisfacerea interesului colectiv. 
Am reușit. Intre cele trei 
schimburi ale brigăzii există 
o adevărată întrecere, dar și 
colaborare, ajutor reciproc. 
Și dacă menținem media rea
lizărilor. dacă avem depășiri 
bune lună de lună, ci.știgă 
fiecare — toți băieții și-au 
cumpărat lucruri frumoase, 
au bani la C.E.G. Iată re-

fie- 
e!

Ise

— Sinceritatea. Sinceritatea 
fiecăruia față dc toți și în a- 
cekiși timp a colectivului fa
ță dc oricare din membrii 
săi. Colectivul e sincer. Dacă 
aven» o treabă eu vreunul 
dintre ortaci — discutăm în 
colectiv. Acerași atitudine o 
pretindem din partea fiecă
ruia. Am avut un „caz* cu 
unul dintre ortaci : Gheorghe 
Boi tos. A lipsit nemotivat ca 
după aceea să-mi spună că 
primise o telegramă dc la 
țara, de la soacră-sa, că e bol
navă și a trebuit să plece. 
Peste vreo zi-două, nu ca 
să-1 controlez, dar așa, ca să 
discut cu el, i-am făcut o vi
zită acasă. Soacră-sa era a- 
casă și sănătoasă tun. Nu-1 
puteam ierta. Am făcut caz 
în brigadă. Intr-un cuvînt, 
l-am făcut de rușine în fața 
tuturor, comunicîndu-i că da
că mai face o nemotivată să 
nu mai dea ochii cu noi. Au 
trecut aproape trei ani de a- 
lunci dar nu am mai avut 
treabă Su el. E un miner des
toinic. .Alte .cazuri" nu s-au 
mai repetat. Dar aș vrea să 
revin la o chestiune discuta
tă mai înainte. La respectul 
față dc colectivitate. Eu soco
tesc că acest respect este o 
necesitate nu numai pentru 
mineri, ci și pentru cei mai 
mari, bunăoară, maiștrii mi
neri care, după cite știu, sînt 
datori să fie nu simpli con
trolori, ci și educatori ai oa
menilor din subordine. Cum 

împacă o asemenea cerin
ță cu atitudinea unui maistru, 
ca Teodor Baltog, care, în 
loc să se frămînte pentru a 
oferi condiții optime brigăzi
lor de mineri, procedează 
invers, descurajind oamenii ? 
Dat fiind că sectorul e sub 
p'an, iar maiștrii sînt pena
lizați, găsește de cuviință să 
se poarte răzbunător cu for
mațiile de lucru care obțin 
rezultate bune. .Ce, voi să 
cîștigați, iar eu să fiu pe
nalizat ? Eu trăiesc din aer 
comprimat ? Las’ că vă arăt 
eu !" Oare nu constituie ase
menea vorbe o descurajare 
pentru mineri ? Eu am ajuns 
la concluzia că e mai bine 
să-1 evit că altfel, datorită 
atitudinii lui arogante, de 
desconsiderare ajungem la 
discuții care mie nu-mi con
vin deloc. Aș dori să se re
zolve această chestiune că 
altfel pierdem toți, și brigă
zile și sectorul.

— In încheiere, ce am
biții aveți pentru vi
itor ?

— O chestiune la ordinea 
zilei: în eurind vom prelua 
un nou abataj — un frontal 
de mare capacitate. Am. a- 
vem mai bine zis ambiția, să 
ne menținem realizările și. 
prin ele, demnitatea colecti
vului brigăzii.
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Poate sc știe. poate 
nu, povestea aceasta cu 
șobolanii. Eu. o amintesc 
din nou și, celor care 
eventual o cunosc. Ic 
cer scuze.

Se spune că pc muri, 
sau in largul oceanelor, 
primii care simt perico
lul unui naufragiu, sint 
șobolanii. Drept urma
re, cu 2—3 zile mai îna
inte de catastrofă. aceș
tia încep a sc alerta, a 
da buzna pe punte și, 
neavînd pc unde să o ia 
la sănătoasa, nimeresc 
in t aluri. Așa dar, tot 
acolo unde ar fi ajuns 
și in cazul cind ar fi ră
mas la locul lor, piuă 
la capăt. Dar. șobolanill 
nu poate fi decît șobo
lan...

Transportind metafo
ric. la societate eveni
mentul. se pot găsi com
parații de-a dreptul fra
pante. O intimplare 
(luată la intimplare) pe 
care sînt convins că nu 
am remarcat-o numai 
eu, va limpezi și mai 
mult aspectul.

Undeva, intr-o ședin
ță, i s-a dat unuia o 
sancțiune. .Cazul", a 
fost discutat de un nu
măr de tovarăși, princi
pial, sau mai puțin prin
cipial și. omul sancțio
nat a ieșit afară necăjit, 
galben, transpirat. Că, 
încă nu am intilnit pe 
nimeni care să țopăie 
de bucurie fiindcă i s-a

dat o sancțiune. A por
nit Npre casă tindălind 
și împovărat. Niciodată 
nu avusese mai acut 
senzația brutală a inuti
lității. Și ce l-au mai 
tăvălit. Iar unii din cei 
<e făcuseră acest lucru, 
îl lăudaseră grozav, nu
mai cu cîteva luni in 
urmă, cind era cit pe 
aici să fie decorat. S-a 
schimbat oare chiar a-

bărbutări. Înțelesese 
foarte bine totul și nu-i 
trebuiau nici uu fel dc 
e.rplicații. Voia doar o 
■simplă conversație ba
nală, despre vreme, des
pre fotbal, despre orice. 
Dar, să audă și să sim
tă pc cineva lingă el.

Amicul intilnit insă, 
s-a dovedit a fi FOAR
TE OCUPAT, aș a că. 
s-a scurat in grabă.

ATOTȘTIUTORULUI in 
colectiv, șoptind celor
lalți .VA SPUN EU, S-A 
ZIS CU EL", a fost pe 
deplin clarificat. Și, s-a 
retras cuminte, în tăce
rea cea mai adincă, 
să-și poarte singur des
tinul.

A venit insă o zi in 
rare, in timp ce mer
gea agale pe o aice din 
parc, spulbcrind >i stri-

nu prea a avut ce să
nii treacă. După aceea 
a ,o.»t mai greu. Deve
nisem un fel de conta- 
minat. Și porni'., iși dă
du drumul, povesti des
pre toată .singurătatea 
in care ajuns/>e să tră
iască.

Secretarul, l-a ascul
tat fără să-l întrerupă, 
duită care și-a dat cu 
/dl re rea :

Opti eă de șobolan
til de mult intr-un timp 
at ii de scurt ? Ori îl 
minți seră atunci cind îl 
găsiseră atit de grozav? 
Sau, poate -că l-au min
țit acum II

Și-a curmal brusc re
flecțiile, deoarece era 
gata să dea peste cineva 
pe care-l ajunsese din 
urmă. S-a bucurat e- 
norm, reeunoscind pe li
nul din amicii care îl 
lăudase atunci cind cu 
decorația și care acum, 
nu luase cucinlul. Sim
țea o nevoie teribilă să 
vorbească, să spună cite
va cuvinte, cuiva care 
să-1 înțeleagă. S-a în
dreptat de spate parcă 
ușurat și a întins o 
mină, dornic să afle o 
altă mină caldă, bună. 
primitoare. Nu avea ne
voie de consolări, de im-

OPINII
cumva foarte alandala 
și a plecat, iar el, a ră
mas cu un sentiment de 
jenă, apăsător și ciinos.

Nici la serviciu, a 
doua zi nu a găsit pe 
cineva cu care să 
schimbe vre-un cuvînt. 
Colegii, ca niciodată, 
s-au dovedit foarte zo
riți. Nu s-a glumit, ca 
de obicei, nu s-a co
mentat nici un eveni
ment. Fiecare și-a gă
sit rosturi foarte urgen
te, asupra cărora s-a 
aplecat posac și obosit. 
S-a simțit străin și pe
nibil. Iar cind a auzit, 
pe cel ce avea rolul

vind sub pași frunze veș
tede, troienite, o mină 
i s-a așezat pe umăr. 
Privind cine e, a rămas 
năuc, recunoscind pe 
secretarul comitetului 
de partid.

— Te tulbur ?
— Nu! De altfel, nu 

făceam nimic deosebit.
— Și lotuși, ceva 

făceai.
— Da, ca să fiu exact, 

risipeam in vint frunze 
și iluzii...

Zimbiră amîndoi. A- 
poi, lot secretarul i

— Ți-a mai trecut 
supărarea ?

— Ca să fiu sincer,

— Poate că nu te-nu 
evitat chiar toți.

— A nu. cred că nu !
— Poate că și dumnea

ta, le-ai grăbit cu con
cluzia, ca și ei de alt
fel. Doar nu-i vorba de 
un naufragiu.

— Da, poate că și eu... 
Oricum, dc părăsit m-au 
cam părăsit...

— Dar iacă nu s-au 
aruncat in valuri. Așa 
că vor reveni... In orice 
caz, e bine că ne-am in
tilnit. Voi trece inlr-u- 
na din zile, să te văd.

...Nu a mai fost ne
voie. Sau, cel puțin in 
problema aceasta, nu 
mai era- trebuință. Ince- 
pind chiar cu ziua ur
mătoare intilnirii la ca
re m-am referit, in co
lectiv s-a resimțit o 
schimbare. Nici nu a

intrat bine in birou că 
a și fost întrebat de să
nătate și, din nou s-a 
început să se glumească 
in prezența lui. De 
unde și pină unde ? De 
ce ? Foarte simplu : O- 
'■II I. ' ARE ȘTIE ȚO
LUL iu colectiv, ÎL ză-
■ ' lă< ind promenadă

■ u rvlarul. A fost de
ajuns pentru ca să lan
seze vestea, ca pe o 
bombă: '

— Fraților! Am vă
zut cu ochii met, cum 
se țineau de braț. Iar 
cind s-nu despărțit și-au 
spus servus.

— Bine, dar parcă 
ziceai că de acum, gata 
cu el!...

— Ziceam, dar acum 
nu mai zic. Vede ăsta 
niște relații...

V. DAN

P. S. Știu! Se vor găsi 
destui, care să spună 
că jyovestea cu secreta
rul de partid, am inven
tat-o, din motiv de FI
NAL POZITIV. Că așa 
și jie dincolo! Ei bine, 
nu e inventat nimic. To
tul s-a petrecut întoc
mai, așa cum se petrec 
de obicei lucrurile, a- 
tunci cind oamenii în- 
liln-sc in calea lor CO
MUNIȘTI ADEVÂRAȚI. 
Și, cum ar trebui să se 
petreacă mereu, orietnd 
■și peste tot!
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S-a dus Ștefan Czere să 
cumpere varză murată de la 
unitatea G.L.F. din fața ha
lelor Petroșani. Vinzătorul i-a 
cintărit 4 kilograme. Varza 
costind 2 lei kilogramul, 
cumpărătorul urma sa plă
tească 8 lei. Nu mică i-a fost 
mirarea cind i s-a cerut 12 
lei în loc de 8.

— Poate o fi cîntărind mai 
mult — și-a spus omul. Pen
tru a fi cu inima împăcată,

lot ciupeală 
se cheamă 

a cerut să i se recintărească 
marfa.

— De ce s-o cintăresc ? Dai 
12 lei cit ți-am spus și gata 
— s-a împotrivit vinzătorul.

— Și de ce să n-o cintă- 
riți ? — a intervenit un alt 
cumpărător Ion Gurzun, sa
lariat la E.M. Livezeni.

— Ce te amesteci dumnea
ta ? — l-a apostrofat pe loc 
vinzătorul.

Opinia de masă nu s-a lă
sat, insă, intimidată, nici de 
tonul și nici de înfățișarea 
încruntată a vinzătorului. 
Tot mai multe glasuri au 
luat poziție. Vrind, nevrind, 
vinzătorul s-a văzut obligat 
să-i restituie lui Ștefan Czere 
cei patru lei pe care inten
ționa să și-i însușească pe 
nedrept.

Cum poate fi calificată 
comportarea acestui vinză- 
ior ?

1). CRIȘAN

Nici un sentimentalism, nici o îngăduință!
(Urmare din pag. 1)

In privința climatului, obli
gă la serioase reflecții și alte 
aspecte. In discuțiile pe mar
ginea faptelor săvîrșite de con- 
tabilu' șef și acoliții săi — dis- 
cuții Ia care au participat a- 
proape toți cei prezenți — unii 
au luat, dacă nu chiar o pozi
ție de apărare directă, o po
x' ie sentimentalistă. de com- 

\ asile Pop, 
și-a început cuvîntul așa : _Nu 
cunosc problemele in amănunt. 
Pe tovarășul Ioan Velea îl știu 
om eumsecade. cinstit, cu com
portare bună... Cu orice pro
bleme le-ai dus ia el, a cău
tat să te ajute. Mă miră fap
tul că a ajuns aici.. * La rindu! 
său. tovarășul Victor Kielcz, 
spunea : .Ca membru de partid 
și ca membru in birou* orga
nizației de bază vă spun sin
cer că n-am știut despre aceste 
fapte decît în ultimul timp. De 
când sint angajat la această 
exploatare, ori de cîte ori am 
(ost într-o situație familiară 
dificilă și m-am adresat per
sonal ’ovarășului Constantin 
Popescu, el m-a înțeles asupra 
greutăților și m-a ajutat. Velea 
ca s< . retar de organizație de 
bază a căutat să muncească 
conștiincios. E drept, nu se prea 
Împăca cu critica..."

Avem oare dreptul să-i jude
căm pe cei care jefuiesc avutul 
obștesc — chiar dacă prin ex
cepție unii dintre aceștia reu
șesc să se strecoare temporar 
în rîndurile partidului — prin 
prisma sentimentalismului, să-i 
compătimim, să-i considerăm 
«oameni buni* (!) dacă din ceea 
ce jefuiesc din buzunaruj sta

tului aruncă o fărîmă și unui 
om ajuns în nevoie ? Nu, ca- 
tcgoric nu! Oameni buni, sînt 
□ceia care se încadrează și 
muncesc cu tot elanul in ope
ra de construcție socialistă, ca
re luptă pentru a apăra și dez
volta avutul obștesc, care res-- 
pectă cu strictețe normele mo
rale de conviețuire ale socie
tății noastre socialiste, care res
pectă in toate împrejurările e- 
chitalea socialistă. Iar dacă este 
vorba de membri de partid, oa
meni buni sînt aceia care res
pectă întrutotul statutul, cerin
țele, principiile, morala parti
dului, care se străduiesc- să se 
ridice la nivelul înaltelor exi
gențe cu limpezime de cj-istal 
formulate de secretarul general 
-.1 partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în Expunerea făcută 
la ultima Plenară a Comitetului 
Central.

Ceea ce a caracterizat totuși 
adunarea generală a organiza
ției de bază T.A. de la mina 
Paroșeni, a fost conținutul său 
combativ, exprimat prin atitu
dinea categorică de reprobare 
și condamnare a celor care 
și-au permis să se atingă de 
avutul obștesc.

— Pentru onoarea partidului 
— arăta în cuvîntul său unul 
din vorbitori — s-au sacrificat 
în anii ilegalității sute și mii 
de comuniști. Pentru onoarea 
partidului muncesc și luptă cu 
dăruire astăzi sute de mii și 
milioane din cei mai buni oa
meni, în timp ce acești doi pe 
care îi discutăm astăzi au căl
cat grosolan în picioare această 
onoare. Abaterile despre care 
s-a vorbit au fost săvîrșite în 
mod conștient și de aceea sînt 
cu atît mai condamnabile.

— Nouă — spunea tovarășul

Constantin Pleșoianu — conta
bilul Popescu -ne prelucra ne
cesitatea de a apăra avutul ob
ștesc. Sfaturi ne-a dat bune, 
însă exemplele sint rele, con
damnabile. Tovarășii Hermina 
Misie, Grigore Popescu, Mihai 
Stefuleac, Ion Popescu, Vasile 
Purice, Dorin Ghcța, Dan Su- 
rulescu au fost unanimi in a 
condamna abaterile, atitudinile, 
comportările lui Constantin Po
pescu și loan Velea.

In adunare a luat cuvîntul și 
tovarășul Nicolae Bucur, secre
tarul comitetului dc partid al 
minei. ,Mă simt vinovat — a- 
răta el — că n-am cunoscut 
toate piesele care s-au adău
gat Ia dosarul acestor cazuri. 
Personal, aveam părerea că lu
crurile sînt exagerate. Nu-mi 
venea să cred că un asemenea 
om, căruia i s-a încredințat o 
funcție de mare răspundere în 
conducerea exploatării a putut 
să decadă într-un asemenea 
hal, să-și însușească o serie de 
bunuri din avutul obștesc. A- 
cum nu mai am nici o îndoială. 
Personal am avut de învățat 
din aceste cazuri".

Fără îndoială, aceste vorbe 
sună ca o autocritică. Nouă ni 
se pare insă că această auto
critică este de suprafață și tar
divă. Este atît de simplă situa
ția cind o organizație de bază 
sau — în cazul de fată chiar 
comitetul de partid — nu știe 
ce fac membrii sâi ? Revenind 
la climatul in care au putut fi 
posibile asenienca abateri grave 
trebuie să subliniem că orga
nizația de bază n-a exercitat 
un control permanent asupra 
membrilor săi, iar comitetul 
de partid n-a controlat și în
drumat îndeaproape activitatea 
birourilor organizațiilor de ba

ză. In rîndurile membrilor de 
partid din organizația de bază 
T.A. nu s-a desfășurat o mun
că politică educativă pentru în
tărirea răspunderii in muncă 
și față de avutul obștesc, n-au 
existat condiții pentru afirma
rea spiritului critic și autocri
tic. Faptele petrecute n-au pu
tut trece neobservate dar unii, 
.pentru a nu-și pierde pîinea“ 
au închis ochii, iar alții au o- 
colit organul de partid de la 
mină și conducerea minei, a- 
dresîndu-se direct organelor su
perioare.

Pentru abaterile săvîrșite. po
trivit prevederilor statutului, a- 
dunarea generală a organiza
ției de bază a hotărît desti
tuirea Ini Constantin Popescu 
din funcția de membru al 
b.o.b. și a lui loan Velea. din 
funcția dc secretar al organi
zației de bază, precum și ex
cluderea ambilor din rîndurile 
partidului.

Din adunare s-a desprins în 
sar.ina comitetului de partid 
al minei vina pentru starea de 
lucruri creată, pentru climatul 
care a existat, ca urmare a sti
lului defectuos privind îndru
marea și controlul, sprijinul 
organizațiilor dc bază, insufi
cienta legătură cu masa mem
brilor de partid și a celorlalți 
salarjați.

Cele desprinse din adunare’ 
evidențiază odată în plus nece
sitatea desfășurării unei temei
nice munci politico-educative 
in spiritul documentelor recen
tei plenare a Comitetului Cen
tral, pentru creșterea responsa
bilității față dc calitatea de 
nxjmbru de partid, pentru crea
rea unuj climat de înaltă exi
gență partinică în rîndul tutu
ror comuniștilor.

„CEI CE NU ARD
DEZLĂNȚUIT! CA NOI...“

Sînt încă vii ecourile cuvin
telor celor care, în adunările 
de partid de la exploatările 
miniere și-au. manifestat, cu 
(fervoare, deplina lor adeziune 
la programul elaborat de se
cretarul general al partidului, 
cu privire la educația comu
nistă a membrilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii. 
Vastul și atotcuprinzătorul pro
gram de edificare a societății 
noi, de făurire a unei înalte 
conștiințe socialiste a găsit — 
și găsește — aprobarea tota
lă. firească. a covîrșitoarei 
mase de oameni ai muncii din 
Valea Jiului. Pentru emanci
parea omului nou — care, re- 
zolvînd cu devotament intere
sele generale ale societății. își 
împlinește năzuințele proprii — 
se duce azi o luptă amplă, clo
cotitoare. O luptă în urma că
reia biruitor va ieși OMUL. 
Omul nou. O luptă, în încleș
tarea căreia cei ce se simt mai 
bine în compania tenebrelor, 
intereselor meschine decît sub 
conul dc lumină puternică al 
muncii în chip comunist, se 
vor autozdrobi, vor cădea ne
putincioși, cu „aripile* pîrjo-

lite, ca fluturii de noapte în 
jurul focarului de lumină... 
Nici nu ar putea să aibă alt 
..deznodămînt!'. Se află prea 
în clocot, e prea dinamică a- 
ceastă mare luptă de azi, de 
eleva re a conștiinței co
muniste. pentru ca ..cei ce nu 
ard dezlănțuiți ca noi' — cum 
spunea cîndva Nicolae Labiș 
— cei ce-și îngăduie, adică, sâ 
se abată de pe drumul eticii 
socialiste, de la legile societă
ții noastre, să nu fie demas- 
cați.

Cei ce distonează — cu voia 
sau fără voia lor — in ma
rele ..cor* al constructorilor 
vieții noi, al oamenilor mun
cii din întreaga țară, nu pot 
rămîne neobservați. NU ! Pen
tru că distonantele supără. Și 
deranjează. Și comuniștii nu 
se lasă deranjați din mersul 
lor avîntat înainte de anumiți 
inși, cu pas „dezacordat", care 
încă nu știu — într-un limbaj 
simplist vorbind — pe ce 
lume trăiesc, care cred că pot 
să sfideze, prin ieșiri striden
te, legile tării, ale cinstei și 
corectitudinii.

nul puț de apă (scripete, ca
bluri de oțel, tîrnăcop, topor, 
bare metalice, suporturi...).

★

Toți cei enumerați mai sus 
— ale căror fapte necinstite 
sînt atît de evidente — au 
fost surprinși în gara Petro
șani în timp ce încercau sâ 
expedieze, spre diverse adrese 
din țară, bunurile însușite ili
cit. Vigilența organelor de mi
liție care acționează în cadrul 
Stației C.F.R. n-a putut fi pă
călită. Există prea multe „ho-

puri" pe drumul nepietruit al 
incorectitudinii, pentru ea pes
te toate, cel ce se autoinves
tește cu „duhul invulnerabili
tății' să poală trece ser.în și 
să nu i sc „înfunde' în finali 
Organele de miliție au repa
rat — șî continuă cu abne
gație să repare — o greșea)A. 
O greșeală mare, uriașă chiar* 
o greșeală in care, cu irespon
sabilitate, sc persistă dc atita 
tiinp și de care conducerile 
exploatărilor miniere vizate na 
se poate să nu aibă nici un 
habar!

Sub oblăduire călduță
și priviri ingăduiloare

Bunuri însușite
...Ștefan Hristache, de la 

mina Petrila, a sustras din 
întreprindere diverse materia
le electrice în valoare de a- 
proximativ 500 lei ; Dumitru 
Țirlea, tot de la mina Petrila, 
a sustras din întreprindere 
materiale mărunte de con
strucții și a confecționat — 
in întreprindere, cu materialul 
întreprinderii și în orele de 
lucru pentru care era plătit 
de întreprindere să-și facă... 
datoria — un bec-pistol pen
tru sudură, mai multe piese 
pentru porți de fier, balamale, 
piulițe etc. ; Petru Firan. de 
la mina Uricani. a confecțio
nat și a sustras din întreprin
dere : șuruburi de diferite di
mensiuni, piulițe, un cablu de 
oțel, pietre de polizor, pînză 
de bonfaier, chei, dălți, cuțite, 
rindea, ciocane... ; lui Dinu 
Panait, de la mina Petrila, i-a 
fost confecționat in întreprin

dere, de către un lăcătuș pri
ceput, un aparat pentru... pîr- 
jolit porcii (ne modernizăm, 
ne modernizăm ! ! — nu mai 
sînt bune paiele I) ; lui I ran- 
cisc Pop, de la E. M. l.onea, 
i-a fost confecționat în între
prindere, din materialul între
prinderii un storcător de stru
guri, care — sîntem siguri — 
a necesitat cel puțin o săptă- 
mînă de lucru efectiv (!); Pe
tru Ilososchi, lăcătuș mecanic 
la E. M. Bărbăteni, a sustras 
din întreprindere o mare can
titate de țeavă și diverse o- 
biecte de uz casnic: Aurel
Arvatu, de la mina Aninoasa, 
a sustras din întreprindere di
ferite materiale ca: furtun, 
cabluri etc. : lui Ion Avră- 
mean, de la mina Aninoasa, 
i-a fost confecționată din ma
terialul întreprinderii toată in
stalația necesară amenajării u-

— Ce te superi? Nu ți-am spus de cile ori ți l-am repa
rat la... revedere? Desen de Dodi MlllAll.ESCU

Ce s-a întîmplat, în fond ? 
Să încercăn să ..disecăm' 

problema. Mai există — și 
spre regretul nostru, trebuie 
s-o recunoaștem — în cadrul 
atelierelor dc la suprafață ale 
unor exploatări miniere din 
Valea Jiului, lucrători care nu 
tratează munca, așa cum se 
cuvine, cum ar trebui tratată, 
nu o simt așa cum ar trebui 
s-o simtă — ca o datorie de 
onoare, civică. Sînt lucrători 
care, deși fac parte din ma
rea familie muncitorească — 
responsabilă și pasionată de 
munca sa — a minerilor. în
cearcă să uite că numai mun
ca cinstită îi poate forma ca 
oameni de care socielatea de 
azi are nevoie. Ic poate da 
satisfacția rostului in lume și 
a sensului vieții, satisfacția de 
a fi utili societății. Ca să nu 
mai vorbim de sentimentul a- 
devăratei demnități umane 1

In aceste zile, cînd întrea
ga țară își exprimă adeziunea 
totală la mărețul program de 
calificare umană, de formare 
a unei înalte conștiințe socia
liste pe măsura vremurilor noi 
și-a idealurilor comuniste. în 
acest clocot uriaș, cum spu
neam mai înainte, in care oa
menii își conving semenii prin 
fapte — imbatabilul argument 
— că cinstea se opune cu ve
hemență înșelăciunii, mai e- 
.xistă oameni care nesocotesc 
vremurile, care utilizează tim
pul și materialele colectivită
ții, in scopuri pur personale. 
Oameni, pricepuți la locul lor 
de muncă, iși permit să-și ne
glijeze serviciul pentru care 
sînt plătiți, in favoarea unei 
îndeletniciri care Ie aduce un 
surplus de venit, iși permit să 
hrănească lacoma gură a inte
reselor meschine cu... orc și 
ore întregi din timpul pe care 
sint obligați sâ-l afecteze mun
cii remunerate prin state de 
plată, își permit să diminueze 
„zestrea' întreprinderii, sustră- 
gind senini bunuri ale tuturor, 
□le statului. Iși permit ! De ce 
iși permit ? întrebarea e sim
plă și... suportă două răspun
suri : unul în sens larg și al
tul în sens mai restrîns.

I)E CE? Pentru că. în si 
nul colectivelor din eu-e fac 
parte, au fosl prea mari defi
ciențele activității (dacă u exis
tat .’) de ridicare continuă a

nivelului politico-ideologic al 
tuturor membrilor respectivei 
colectivități...

de CE își permit ? Pcntra 
ca Jj s-a... permis să-și permi
tă ! Pentru că au fost lăsați 
să-și cimenteze eronata impre
sie că... de unde e mult nu se 
observă cind iei puțin, că e 
neimportant faptul in sine de 
a te servi de timpul și mate
rialele întreprinderii din mo
ment ce-ti faci și treaba (și 
planul dacă e lesnicios înde
plinit — și timp rămîne In ve
derea agonisirii micului ..ciu
buc" — înseamnă că e nesti
mulativ !).

Cum răspund de valorifica
rea eficientă in interesul în
treprinderii a întregului po
tențial de timp de către sala- 
riații din subordine, maiștrii, 
care mai au și obligația mo
rală de a se ocupa de crește
rea etico-ideologică a oameni
lor ? Sub oblăduirea călduță, 
sub privirile ingăduitoa-e — 
poa’e acoperite cu lentilele 
neure ale dezinteresului total 
față de treburile secției. j>oa- 
te îngustate sau scurtate de 
dulcea mită ! — ale maiștri- 
ior. oameni îmbrobodiți tie in
terese personale își sfidează 
semenii cinstiți, fură din bu
zunarul stalului. zȘi ultim , su
papă a risipei — servicii:’ de 
pază al întreprinderii — s-a 
dovedit foarte largă. \m vă
zut. într-o magazie a gării Pe
troșani. două cărucioare me
talice, foarte mari confecționate 
și ele din materialul mai știn că
rei întreprinderi miniere, care, 
în nici un caz nu puteau să iasă 
pe poartă fără a fi zărite. *>» 
nu numai acestea ! Obiecte de 
valori mai mari sau mal mici 
se scurg (continuă sfl se 
scurgă), sub priviri indulgente 
sau nepăsătoare, din buzuna
rul statului in cel al necins
tei... Pînă cînd ?

Pînă cînd intransigența față 
:le calitatea muncii, față de 
valorificarea integrală a tim
pului de lucru și vigilența nu 
vor face. in întreprinderile 
miniere vizate, o radicală coti
tură înspre fermitate. Pînă 
cind munca politico-ideologicii 
desfășurată în riadul salariați- 
lor nu va cunoaște o profun
dă îmbunătățire...

V. TEORORESCU
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»ice a întregului p a v-p- 
rațiilor și intereselor ftinda- 
•nentale ale rtwaetor «muu 
toere. carr au dovodi4 ei regi
mul dcmoci at-poputar era sta- 
m»ra orindu.rc .- ' iaiă, dc slat, 
meizitâ Sii Infăptu a.- a n.i ;'c 
teansf<«rmâ revoluționare, •■’re 
ou i idit • România ne culmi e 
tnflor i și pr.v-p.’ tații lelor 
■NXislre.

Anul 1946 inccpizse sul: 
nul importantelor înfăptu 
guvernului democratic, în 
peri 
taur 
ik-k 
dCZA

Pe fundalul 
întregului pop 
darea 
ixxitrt 
grare 
altanț' 
n! luptei deschise 
țelor rcacțiunii c 
iriveau și sabotau puterea 
pularâ, forțele democratice, 
frunte cu partidul comunist 
desfășurat o largă mișcare 
vederea alegerilor generale 
urmau să aibă loc în noiem
brie. In aceste condiții, alege
rile parlamentare din noiembrie 
1946 mobilizan energiile revo
luționare ale întregului popor 
muncitor, căpătau o deosebită 
s«'«nn;f:cație pentru întregul pro- 
«-cs revoluționar dc dezvoltare 
social-politică a tării. întipaea 
ei evoluție ulterioară.

Fon leu prima dată în isto
ria țării existau condiții să se 
desfășoare alegeri libere, cu 
participarea nu numai a par
tidelor burgheze dar și a par
tidelor democratice, reprezen
tantele maselor populare. Pen
tru prima oară în istoria ță
rii, o nouă lege electorală che
ma întregul popor să-și spună 
In mod efectiv cuvîntul în ate- 
jBCri cu privire la soarta sa. 
Noua lege electorală chema

sem-
■i ale

care trecuse de la ins- 
sa, pe calea profun- 

insfcxjTnări cerule de

piei eroice a 
pentru Robi

lor Visate de război, 
ca reformei a- 
;urat întărirea' 
iraști-țărăncști, 
împotriva tor
ta re se împo- 

po- 
în 
au 
In
ce

mi

Extinderea
producției
bunurilor

de consum
(Urmare din pag. 1)

ii aceea dc a asimila încă 60 
u«i produse...

— Concret ?
— Să vă enumăr citeva : ca

meră combinată 
nia-2‘, cameră
.F-71", bibliotecă .P-71", 
rie comercială (plite, 
ele.), trei tipuri de garaje me
talice auto, aragaz, portativ dc 
voiaj, cinci tipuri 
pentru copii care 
plasate în locurile 
tinatc acestora de 
lor noastre ș. a,

— Aveți în proiect și în
ființarea de noi secții ?

— Da. E o cerință care se 
impune. Vom deschide o sec
ție dc confecții textile, in Pe
troșani, cu o producție anuală 
«le minimum 1 milion lei. Nu
mai cu bunuri de larg con
sum ! Vom înființa, de aseme
nea. o secție de reparat mo
bilă, de ale cărei servicii vor 
putea beneficia atit întreprin
derile cit și cetățenii orașului, 
Ia domiciliul acestora. Deja se 
fac pregătiri in această direc
ție. Și incă ceva : se va mări 
capacitatea halei de furnale și 
curățătorie a 
tuale-.

— Despre 
alte unități 
publicane, 
spune ?

— O vom lărgi. Vom menține 
Mrinsele legături cu Centrala 
cărbunelui Petroșani, vom pro
duce subansamblc pentru ma- 
șinile-unelte destinate exportu
lui pe care le produce actual
mente U. M. Cugir, vom con
tribui la finisarea susținătorilor 
telescopici, tot pentru export, 
pe care-i produc azi întreprin
derile de induslrie locală di 
Orăștie și Deva.

— Avind fn 
produceți și 
tru export, 
prcocujja de 
calității acestora ?

— Pentru 1972, av 
Încheiate contractele cu parte
nerii noștri comerciali din 
străinătate. Vom exporta 25 000 
taburețj in Olanda. Este firesc 
ca lupta pentru calitatea pro
duselor să stea in permanentă 
în atenția noastră. Nu putem 
ajunge la eficiență economică 
deosebită, in condițiile competi
tivității de astăzi, decit prin a 
avea mereu in vedere îmbu
nătățirea calității produselor la 
nivelul cerințelor mereu crescin- 
«le aJe populației. Este tocmai 
< cea ce se cere azj, pentru a 
se ajunge la extinderea produc
ției de bunuri de consum prin 
valorificarea tuturor resurselor 
locale, a inteligenței umane, 
care să îmbogățească sortimen
tul de mărfuri și să satisfacă, 
cu produse specifice, necesită
țile populației.

sum !

(Urmare din pag. I)

Alegerile parlamentare 
din noiembrie B)4(>

in tața urnelor nzai bine de 
1 i din ivpiv'.-.’ i lâni

n!« iiu tă din femei, nilitarî, 
funcționari publici, fără deose
bire dc profesie, naționalitate
— categorii excluse ile la vot 
de toal^ Jeg-ie electorale an
terioare. Participarea maselor 
muncitoare sub conducerea par
tidului comunist, o forțelor alia
te lui la pregătliva alegerilor, 
s-a împletit cu lupta desfășu
rată pentru reconstrucția eco
nomică și consolidarea cuce
ririlor democratice.

Partidul comunist a desfășu
rat o stâmitoara activitate )X>n- 
tru consolidarea unității forțelor 
democratice și lărgirea coaliției 
acestora in vederea alegerilor.

In ianuarie 1946, exprimind 
lupta și voința maselor mun 'i- 
toara, C.C. al P.C.R, a stabi
lii tactica partidului în alege
ri și a făcut celorlalte partide 
democrat:cc propuneri în acest 
sens, l a 10 martie. Congre
sul P.S.D.. după ce a respins 
noțiunile separatiste ale lideri
lor dc dreapta, a hotărft să ac- 
rante propunerile P.C.R. dc a 
merge în alegeri pc liste comu
ne. Ulterior, la înțelegerea rea
lizată de P.C.R. și PSD mi 
aderat Frontul Plugarilor. 1’ ir- 
tidul Național Popular, Parti
dul National Țărănesc (Anton 
Alexandrescu) și Partidul Na
țional Lilx?ral (Gh. Tătărăscu), 
ceea ce a făcut posibil ci la 
17 mai 1946 să se constituie B’o- 
cul Partidelor Democrate.

baza coaliției largi a for
țelor democratice a fost pu
să „Platforma program a Blo
cului Partidelor Democrate"
— bogat program dc lucru pen
tru refacerea Și dezvoltarea 
multilaterală a țării, care cores
pundea cerințelor tuturor cla
selor și păturilor socia'e in
teresate în con sa' î «tarea regi
mului democrat, creșterea pro
ducției industriale și agricole, 
ridicarea bunăstării materiale 
a populației, garantarea drap- 
turilor și libertăților cetățe-

independenței naționale.
Platforma pru^i.im infă,).1, i 

numai obiectivele Iwdlntc 
luptei maselor populare, ci re
prezenta un mijloc Je înot ma
te a maselor populare cu pro
gramul limpede al lupte, pen
tru dezvoltarea în viilor a țăiii 
pe calea democrației ți pro
gresului social.

Cine dintre cei care au trăit 
acele zile nu-și amintește de 
impresionantele manifestări în 
.uimi cărora masele largi ale 

poporului și-nu afirmat deplina 
aprobare față dc platforma 
program a B.P.D., încrederea în 
partidul comunist. In toate o- 
rașcle și centrele muncitorești 
din țară, în întreprinderi, ins
tituții, la sate. în cc’e mai în
depărtate cătune, fiecare miting 
și întrunire populară se trans
forma intr-o entuziastă manifes
tare de adeziune față de re
gimul democrat popular, de
venea o tribună de exprimare 
a hotărîrii de a vota pentru 
forțele democratice și a anga
jamentelor concrete pentru re
facerea țării și înfăptuirea 
transformărilor revoluționare 
cuprinse în program. Caracterul 
realist al prevederilor Platfor
mei B.P.D.. faptul că parti
dele ce o susțineau s< bucurau 
de încrederea maselor au făcut 
ca aceasta să fie acceptată 
și de alte grupări politice de
mocrate și organizații de masă i 
Confederația Generală a Mun
cii. organizații dp tineret și de 
femei. Campania o’ectorală din 
mul 1946 s-a desfășurat în con
dițiile unei ascuțite lupte poli- 
ti.e duse de forțele democra
tice împotriva ■ rcacțiunii.

In cadrul mobilizării maselor 
populare pentru victoria în ale
geri, apărea și mai deșănțată 
campania electorală a P.N.Ț, șl 
P.N.L., acțiunile lor reacționara. 
Cu toate împotrivirile lor, ar
mate chiar, ziua alegerilor — 
zi înscrisă cu litere mari în Is-

țitic dc vot. o mani! 
bucm ic exprimată prin 
cc și hora încinse în p 
publice și la secțiile de 
re, așa cum niciodată 
văzuse țara asemenea 
I'orțc c democratice, cu 
nul Inrg de tunsă, au reușit ză 
asigure libera exprimare a vo
inței categorice a întregului po
por, au dejucat ncțiunile bar.- 
ric’or rcacțiunii 
cat să atace sec 
ți să izoleze 
legăturii" telefonice 
rănind cetățeni care re prezen
tau la vot.

Au luat porte la 'tat circa 
7 mi/.ioane dc cetățeni, cu 4 mi
lioane mai mult decît col mai 
marc număr dc votanți cunos
cut la oricare dintre alegerile, 
din tracul din România. Coa
liția forțe'or democratice a ob
ținut 79.36 la sulă din voturi, 
inrcgistrînd o victorie zdrobi
toare față dc cele 12,06 la su
tă voturi ale P.N T și 3.08 la 
sută ale P.N.L.

Restul dc voturi aii revenit 
altor partide și grunări.

In votul exprimat de popor, 
acum 25 dc ani, se află expre
sia vie a voinței naționale, ho- 
tărîraa poporu’ui român de a 
consolida regimul democrat- 
popular și a continua neabătut 
sub conducerea P.C.R., înainta
rea României pe ca'ea libertății, 
a democrației și socialismului.

Cei 25 de ani care au trecut, 
marile înfăptuiri dobîndite de 
poporul nostru în construirea 
socialismului, lupta plină de 
abnegație a întregului popor ro
mân pentru înfăptuirea mă
rețului program stabilit dc Con
gresul al X-lea ai partidului, 
pentru construirea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, fac să apară, mereu mai lu
minoasă și mai plină de semni
ficație, lupta desfășurată și 
exprimată prin răsunătoarea 
victorie politică a forțelor de
mocratice din ziua de 19 no
iembrie 1946.

20..KI Mai aveți n Întrebare ? 
l'-mbrinlngia — un uni
vers do«.rhis științei. In 
«liaitiR intre două centre 
de cercetări embriohiRi- 
cc : Cluj — Timișoara. 
Invitații emisiunii : prof. 
«Ir, Victor Preda, mem
bru corespondent ol A- 
• ademiei, prof. fir. Be
nedict Menkes, dr. Ște
fan Șandor, dr. Ștefan 
Elias, dr. (’em tanti V 
Irsamlru,

ADOO
VINERI 19 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități: 7,00 Radio
jurnal: 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9.00 Bu
letin de .știri; 9,30 Memoria 
păinîntului românesc: 10.00 
Buletin de știri: 10,05 Muzi
că populară; 10,30 Opereta 
„Studentul cei-șetor' de Milloc- 
ker (se’ecțiun:); 11,05 Orches
tra dc muzică populară a Ra- 
dioteleviziunii bu’gare; 11.15 
Pe teme juridice; 11,25 Corul 
Filarmonicii „George Eneseu" 
din București; 12,00 Șlagăre 
de altădată; 12.15 Recital de 
operă; 12,30 Intilnire cu me

Iod ia populară și interpretul 
preferat: 13,00 Radiojurnal; 
13,27 Cîntecul e pretutindeni; 
14,4.3 Cîntece bătrînești și jo
curi populare: 15,00 Buletin 
de știri: 15,05 Revista eco
nomies: 15,30 Pagini vocale 
și orchestrale din muzica de 
estradă; 16,00 Radiojurnal; 
16.30 Muzică ușoară; 17,00 
Pentru patrie; 17,30 Concert 
de muzică populară; 18.00 O- 
ro'e serii: 20,05 Zece melodii 
preferate: 20.40 Interpreti de 
neuitat: Maria Tănasc: 21.00 
Revista șlagărelor; 21,45 Cîn
tece populare; 22,00 Radio
jurnal; 22.30 Concert de sea
ră: 22.55 Moment poetic; 23,00 
Concert de seară (continua
re); 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

Cincinalul in acțiune. 
I n nmi peisaj indus
trial pe meleagurile vil-

Film artistic : «Șapte 
niircsr pentru șapte 
frați" — celebră come
die mu/ical-cnregrafică 
a lui Slanei? Doncn. 

22,40 Telejurnalul tie noapte.

FOILME
PETROȘANI - 7 Noiembrie :

Tick... Tick... Tick. (16-21 no
iembrie) ; Republica : Și caii se 
impușcâ, nu-i așa ? (18-21) ;
LONEA - 7 Noiembrie : 100 de 
corobinc (18—20); Minerul: Că
lugărița din Monzo (18—21) ;
ANINOASA : Los Torantos (18- 
19) ; VULCAN : O sută de do
lari pentru șerif (18—20) : LU- 
PENI - Cultural : Hello Dolly, 
seriile I și II (17-21) ; BARBA- 
TENI : Șarada (19-21).

de la onronlul XVI I". Și Viorel 
Radu s-a dus. „Sima și Lupea
nu, lucrați cu Morcuț...". Cu un 
gest scurf, al palmei, maistrul 
ii foce să înțeleagă că deocam
dată explicațiile se întrerup. 
Conform obiceiului, și in dimi
neața aceasta, m atelier se Sta
bilesc echipele de muncă. Un 
număr de oameni trebuie să 
plece la „pozarea" cablului de 
iluminat, la sectarul IV, alții 
Io blocul zero, la orizontul 
XIV, alții la revizio transportoa
relor sau la impingătarul de la 
puțul orb 12, alții la montarea 
conductei de rambleu din sec
torul II, orizontul XIV. Pe foaia 
desprinsă cu grijă din notes, 
maistrul scrie : Se aprobă trei 
tuburi de oxigen". Celui core 
iese tocmai pe ușă ii strigă 
din urmă :

— Să fie pregătiți sudorii și 
vezi, nu uita, iluminatul de pe 
orizontal XVI...

Imi stăruie in minte cuvintele 
maistrului. ..Da, cind am venit 
de la Derna-Tctâruș, nu știam 
nimic despre mină și, iacă, am 
douăzeci și cinci de ani de 
cind m-am stabilit aici. Inves
tițiile, noi sinfern cu .dru
murile", le deschidem cărbune
lui, dacă „scirțiie" ceva „saluta
re" ! dom planurile peste cap. 
E greu. Sigur că e greu. Dar e 
și frumos. Anul ăsta „băieții 
mei" ou montat 5 km dc con
ducte și peste 30 km de cabluri, 
și cind te gindești la asta, te

simți foarte important, față de 
alții, dai și fotă de tine în
suți... Ghiccom in spusele mais
trului .cova" din ritmul, din 
tensiunea adincului, cure relu’S 
interludiile prelungite, tihna su
focată de comoditate. Și din
tre toate posibilitățile, Alexan
dru Morineț o alesese pe cea 
moi adevărată, pe cea moi 
simplă, mai sinceră și poate, 
prin aceasta, mai nespecfacu- 
loosâ.

— Sigur că e greu. Dar ți 
frumos...

★
.. Montarea unor conducte de 

aer comprimat Io oriiontul 
XIV, o conductelor de rambleu, 
a elevatoarelor la puțul orb 12, 
înfăptuirea iluminatului la blo
cul zero sau la orizontul XVI, 
in total montaje care depășesc, 
ca valoare, 5 milioane lei. Și nu 
intr-un an, ci numai in zece 
luni, oameni ca Victor Mihuț, 
loan Buias, Alexandru Mârcuț, 
Gavrilă Lupeanu, losrf Szilagy, 
loan Bolinduț, Vosile

cițivo dintre 
Alexandru 
punctează drumurile din adine, 
dind cale liberă „diamantului 
negru".

Cind vor apare rindurile a- 
cestea ei vor termina de montat 
al 6-leo km de conductă. Re
zervat, maistrul Alexandru Ma
rineț imi spune intre două te
lefoane despre viitorul minei, 
despre viitorul băieților lui...

- Și, totuși, nu eu, băieții..*

Spafiu
Viorel Radu, care-$ numai 

„băieții" maistrului 
Marineț, băieți care

SCRISORI DE M CITITORI
Un orar care
nu orientează

Stelian POPESCU

Sus, tot mai sus.

Foto 1 V. IORDACHESCU

In dreptul magazinului de 
autoservire din Piața Victo
riei din Petroșani, instalată 
pe un stilp al rețelei de ilu
minat electric, se găsește o 
tablă indicatoare a mersu
lui autobuzelor l.T.A. care 
circulă în relații județene și 
interjudețene.

Că e „indicatoare" este un 
fel de a spune deoarece ta
bla arată sosirile și plecările 
din Petroșani corespunzătoa
re vechiului mers al a cobu
zelor, valabil pînă la 3 oc
tombrie a. c. Starea in care 
se găsește tabla, cu scrisul 
șters pe alocuri, prezentind 

rme de rugină, cu indicații

nemodificale in sensul nou
lui mers, nu constituie un 
mijloc de orientare a publi
cului călător. Ar fi timpul ca 
l.T.A. Deva să ia măsuri ca 
tabla să fie înlocuită cu una 
care să indice orele de so
sire și plecare după mersul 
actual <ii autobuzelor.

Miron NASTASE 
Pctrila

0 problemă
de sezon

Imperativele comerțului mo
dern impun ca unitățile de 
specialitate să fie aprovizio
nate corespunzător cerințe
lor populației, in funcție de 
fiecare sezon în parte. Dar 
iată că realitatea este alta.

Așa, de exemplu, in momen
tul de față nu se găsesc ga
loși numerele 41—43, mult 
căutați.

De o lună de zile trec pe 
la magazinul de încălțăminte 
din strada Republicii nr. 60 
Petroșani, interesindu-mă de 
articolul arătat. Răspunsul 
vlnzătoarelor este invariabil 
același: „Nu avem, nu se gă
sesc în depozit". Situația im
plică o întrebare pentru con
ducerea O.C.L. produse 
dustriale: dacă acum, 
preajma iernii, cind sint 
de căutați galoșii, nu se 
se.se, cind iși vor putea
zolva problema cei intere
sați ? Procurind galoși vara ?

i ii- 
in 

atit 
gă- 
re-

Visaion SAVU 
Petroșani

< VINERI 26 NOIEMBRIE :

Programul
© MARȚI 23 NOIEMBRIE : de

Mecanizarea încărcării la depozitul JOI 25 NOIEMBRIE :

• SIMBÂTÂ 27 NOIEMBRIE :

e LUNI 22 NOIEMBRIE :

operete 
Cartiș, 

i Io Ope- 
Bucuresli,

de jocuri 
vor fi am- 
specîai des- 
edilii orașe-

emisiunii — 
limba germa-

fete ! 
băieți !

centralelor 
i sezonul 

benefi-

pero Română din Cluj, și 
Vosile Pop, de Io Teatrul 
Muzical din Galați.

22,50 Telejurnalul de noapte.

rolul principal Roy

.Transilva- 
combinatâ 

tuce- 
grâtare

® DUMINICA 21 NOIEMBRIE :

Amintiți-i

a-

C.

de cind Teodor 
numit la acest

de cărbuni Petroșani
9

Depozitul de cărbuni al Bazei 
de aprovizionare și transport 
Petroșani are sarcina de a fur- 
niza cărbuni unităților din ca
drul Centralei cărbunelui, sa
lar ia ți lor acesteia, < 
termice. Dacă în 
de vară cerințele 
ciarilor nu depășesc media 
zilnică de 40 tone cărbuni, a- 
ceste cerințe cresc în anotim
pul friguros pînă la zilnic 240 
tone.

Deoarece descărcarea din va- 
încărcarea manua-

lă in autocamioane 
bunilor necesita 
lum mare de muncă, 
cerea B.A.T. a inițiat mecani
zarea încărcării cărbunilor, pu- 
nînd la dispoziția depozitului 
un excavator de mare capaci
tate. In felul acesta coeficien
tul de utilizare a celor 5 auto
camioane, dintre care 3 bascu
lante, este ridicat, iar deservi
rea cu cărbuni se desfășoară o- 
per i'.iv spre mulțumirea bene
ficiarilor.

8,30 Deschiderea emisiunii. 
Sport și sănătate.

9,00 Matineu duminical pentru 
copii.

10,00 Vioțo satului.
11.10 Să înțelegem muzica.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune in limbo maghia

ră.
14,00 Sport — Rugbi : România- 

Polonia.
Transmisiune directă de la 
stadionul Giulești.

16,00 Postmeridian.
18.10 Film serial pentru tineret : 

Planeta gigonților.
19,00 Vetre folclorice — La poa

lele Hațegului.
Emisiune muzical-coregra- 
fico realizată cu concursul 
unor soliști și formații din 
județul Hunedoara.

19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reportajul săptăminii.

„De unde Oltul și Mure
șul..." itinerar prin județul 
Harghita.

20.20 „Trecea fanfara..." — Emi
siune de vorietăți cu pu
blic transmisă din Studioul 
de concerte al Radiotele- 
viziunii.

22,45 Telejurnalul de noapte. — 
Sport.

20,30 Roman foileton : Morile
speranțe (II).

21,20 Dinamica societății româ
nești.
Ciclul „Conceputul de so
cietate socialistă multila
teral dezvoltată".

21,50 „Steaua fără nume". Floo- 
rea din grădină.

22,45 Din țările socialiste.
Ungaria — văzută din e- 
li co pier.

22,55 Telejurnalul de noopte.

18,00 Deschiderea emisiunii — 
Revista literară TV.

18.30 Enciclopedie pentru copii.
18,45 Muzica — emisiune de ac

tualitate muzicală.
Opero din lași Io a XV-a 
aniversare.

19,00 Itinerar plastic românesc - 
Tabăra de sculptură de la 
Măgura Buzău (ediția 
ll-o).

19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Cincinalul in acțiune

Județul Vrancea azi și în 
1975.

20,10 Reflector.
20,25 ..Covalerul Tristei figuri" — 

Scenariu TV după romonul 
lui Cervantes „Don Ouijo- 
te".

22,00 Prim plan.
Vosile Iscru, erou al Mun
cii Socialiste, meconic-șef 
Io Uzinele „23 August".

22.30 Șlagăre dansate.
22,50 Telejurnalul de noapte.turnatoriei ac-

colaborarea c 
industriale re
ce ne puteți

vedere c 
mărfuri pen

cil m vă veți 
îmbunătățirea

Tronsmisiune directă de la 
stadionul ..23 August".
U.T.A. - Viitorio Setubol 
(Cupa U.E.F.A.) — prime
le 15 minute din repriza I 
și repriza secundă integrol. 
Tronsmisiune directă de la 
Arad.

reo sistemului informoțio- 
nol și cerințele colitotive 
ole cincinalului.

19,10 Trogerea Pronoexpres.
19.20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnolul de seară.
20,00 Ancheta TV - 1 000 de 

scrisori răspund la o în
trebare.

20.40 Telecinemoteco : „Un car
tof, doi cortofi".
Cu Barboro Barrie. Bornie 
Hamilton, Richord Mulli
gan.

22.20 Teleglob - itinerar iugos
lav — reportaj filmot.

22.40 Telejurnolul de noapte.

18,00 Deschiderea emisiunii — 
Ecranul.

18.30 Cîntec și joc de pe malul 
Oltului.

18,45 Stop cadru.
19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.00 Imn ziditorilor de patrie — 

Spectacol literar-muzical.

fi MIERCURI 24 NOIEMBRIE :

13,55 - 16,30 Fotbal: România - 
Țara Galilor.
(Campionatul european) -

pentru
săptămiua

viitoare

18,00 Deschiderea emisiunii 
Micii meșteri mari. 
Mult e dulce și frumoasă. 
Cîntecul florilor.
„Cîntece și dansuri popu
lare interpretate de An- 
sombul „Măgura" din 
Codlea - Brașov.
Confruntări - Perfecționa-

Deschidereo emisiunii — E- 
misiune în limba maghia
ră.
La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto.
Timp și anotimp in ogri- 
culturâ.
Pentru sănătatea dv. „Ce, 
cum, cît și cind mincăm?" 
1 001 de seri.
Telejurnalul de seoro. 
Cincinalul in acțiune — Ju
dețul Buzău la cotele in
dustrializării.
Reflector. 
Avanpremieră.
Pagini de umor — Mari 
comici oi ecranului.
Pelicule celebre cu : Char
lie Choplin, Fatty Arbuc
kle, Buster Keaton, D. Pol
lard, S. Howard.
Interpretul săptămînii : —
Benone Sinulescu.
Cadran internațional. 
Luminile rampei.
Arii din opere și 
cu Elisabeto 
Nicoloe Florei de 
ra Română din E

Budoiu,

18,00 Deschidereo emisiunii — 
Căminul.

18,50 Lumea copiilor — Povestea 
botrînuluî cedru.

19,10 Trogerea Loto.
19,20 1 001 de seri.
19/30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Cronica politică internă

Eugen Mândrie.
20,15 Intermezzo muzica).
20,25 Film artistic : „Nemurire". 

O producție a studiourilor 
Albania Nouă, 1970.

22,05 Panoramic științific.
22,35 Telejurnalul de noapte.

16.15 Deschidereo 
Emisiune în 
nă.

18,00 Bună seara, 
Bună seara,

19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Săptămîna internațională.
20.15 Tele-enciclopedia.
21,00 Film serial : „Invodotorii" 

(II).
la ~ .
Thinnes.

21.50 Teledivertisment. 
Dicționar muzical-distrac- 
tiv : „Litera „G“.

22.50 Telejurnalul de noopte. 
Sport.

23,05 Seară de romanțe cu Doi
na Badea, Ileana Sărăroiu, 
Nicolae Nițescu.
Conducerea muzicală Ni- 
cușor Predescu.

0 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
0 0 
0 
D 
0 
0 
o 
0 
o 
o 
0 
0 
o 
o

obligațiile /..e
Pentru cele 30 de familii 

de muncitori care lucrează 
la sectorul forestier Bula al 
U.E.L. Petroșani s-a insta
lat, in Urmă cu cifiua ani, 
un grup electrogen, care 
vea menirea să le asigure 
cu energie electrică, pentru 
nevoile casnice și culturale. 
Spunem toate acestea deoa
rece pe lingă faptul că ma- 
joritatea familiilor posedă a- 
parale de radio și televizoa
re, ai< i. in Bula, mai exista 
și un club pentru muncitorii 
forestieri unde se pot vizio
na filme pe bandă îngustă 
și programe TV. Dar de foar
te mult timp oamenii de aici 
nu mai beneficiază de servi
ciile grupului electrogen. Și 
aceasta nu pentru că el nu 
ar mai fi în bună stare de 
funcționare. Nu! Așa ceva 

s-a intimplat. In schimb 
intervenit alte caitic le-

■ de nerespeetarea pro
gramului de funcționare co
relat cu cerințele muncitori
lor. Și cel care nu respectă

acest program este Teodor 
Joldeș (zis .Mircea) numit in 
acest post de răspundere toc
mai pentru a satisface ce
rințele muncitorilor și ale fa
miliilor lor. Dacă in <ursul 
săptăminii, muncitorii fores
tieri care lucrează in par
chete și cei de la gater se 
întorc acasă după ora 19 o- 
bosiți de muncă, in zilele de 
sirnbătă, dar mai ales dumi
nică, ei doresc să vizioneze 
filme sau programele TV. 
Dar această dorință rămine 
întotdeauna nereplizată din 
cauză că Teodor Joldeș, nu 
vine să pună in funcțiune 
grupul electrogen. Așa a pro
cedat și in ziua de 14 no
iembrie cind s-a transmis 
meciul de fotbal România — 
Cehoslovacia și toți munci
torii ar fi dorit să-1 urmă
rească la TV. Cazul acesta 
nu este singurul. Se pot da 
exemple nenumărate numai 
din ultimele luni. Muncitorii 
de aici ne declară că de a-

proape 4 ani, 
Joldeș a fost 
grup. își bate pur și simplu 
joc de oameni. Dacă primeș
te de băut, atunci respectă 
programul, ba rămine și pes
te orele stabilite. Dacă nu, se 
supără și s-a zis cu lumina ! 
Și toate acestea vin din par
tea lui, care-i și secretar 
U.T.C. pe sector. Oare așa 
trebuie să se comporte cu 
oamenii un salariat ? se în
treabă cei care ne-au adus la 
cunoștință necazurile relatate.

Desigur. Teodor Joldeș are 
unele obligații și răspunderi, 
insă le-a uitat. De aceea 
este necesar ca cei care răs
pund de activitatea sectoru
lui forestier Ruta, din cadrul 
U.E.L. Petroșani, să-i amin
tească imediat acest'’ obliga
ții. Noi nu ne-am făcut de
ci t datoria de a-i pune î 
mâ cu o situație care cr< 
ncmulpumiri in riadul celor 
30 de familii de muncitori.

II.
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GENEVA 18 (Agerpres). — La 
Geneva, se desfășoară lucrările 
celei de-a 27-a eesiuni a părți
lor contractante la Acordul Ge
neral pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.). La lucrări participă 
și o delegație a Republicii So
cialiste România, care, după cum 
este cunoscut, a devenit membră 
cu drepturi depline a G.A.T.T.

Sesiunea examinează activită
țile desfășurate în cadrul 
G.A.T.T. în anul 1971, progre
sele realizate pe baza progra
mului pentru expansiunea co
merțului. adoptat dc membrii 
acordului general în 1967. pre
cum și evoluția și tendințele 
comerțului internațional.

K 1 EEllEE01
-• dm |X>- 

produse ale 
inclusiv 
de bu

nuri dc mărfuri.
La rîndu] său. Uniunea So

va livra în România, 
altele: mașini-uneltc 

prelucrarea metalelor, 
de ridicat Și transpor

tat. pentru construcții dc dru
muri. utilaje miniere, rulmenți, 
mașini agricole, automobile, na
ve și utilaj naval, avioane șl 
echipament dc aviație, cărbuni 
cocsîficabili, cocs mcla’urgic. 
minereu dc fier, fontă, lami
nate din oțel, feroaliaje, metale 
neferoase, concentrat dc apati- 
tâ. bumbac, diverse bunuri în

alte mărfuri.

G. A. T. T
In discursul inaugural, pre

ședintele sesiunii. Carlos Besa, 
reprezentantul Republicii Chile, 
a atras atenția asupra necesi
tății de a se întreprinde noi ac
țiuni pentru promovarea comer
țului internațional, avînd în 
special în vedere tendințele 
protection iste care se manifestă 
in ultimul timp în politica unor 
țări occidentale. Intre altele, 
vorbitorul s-a referit și la pre
zența pentru prima oară la se
siune a delegațiilor Republicii 
Socialiste România și a Repu
blicii Zair, exprimîndu-și satis
facția față dc participarea celor 
două țâr- la activitățile G.A.T.T 
ca membre cu drepturi depline.

Apropiata 
Tito

BELGRAD — 18 
pundentuj Agerpres. George lo- 
nescu. transmite : In cadrul con
ferinței sale de presă de joi, 
purtătorul dc cuvin t al Secre
tariatului Federal al Afacerilor 
Externe al Iugoslaviei. Drago- 
liub Vuița, a subliniat urmă
toarele în legătură cu vizita de 
prietenie pc care o va face to
varășul Iosip Broz Tito în Ro
mânia. la invitația tovarășului 
Nicoluc Ceaușescu:

..Apropiata vizită a președin
telui losip Broz Tito în Repu
blica Socialistă România se rea
lizează în condițiile unei dez
voltări cu deosebit succes a re
lațiilor dintre Iugoslavia și Ro
mânia. pc toate planurile. Aces
te relații sînt caracterizate prin 
stabilitate și un înalt grad de 
încredere și înțelegere recipro
că. Ele se bazează pe interesele 
comune și respectarea consec
ventă a principiilor unanim re
cunoscute ale relațiilor interna
ționale. Aceasta permite să se 
lărgească, să se intensifice și să 
se dezvolte permanent colabo
rarea reciprocă. La o astfel de 
dezvoltare a relațiilor au contri
buit contactele și schimburile de 
păreri permanente dintre condu
cătorii de stat, de partid și din 
economic din cele două țări și,

în mod deosebit, cele dintre 
președinții Tito și Ceaușescu. In 
cursul anului 1971, s-a înregis
trat un progres important în 
toate domeniile colaborării, cul
turii, învățămîntului. cercetării 
științifice. în domeniul consular 
și al relațiilor dc frontieră și, 
in mod deosebit, in economie, 
tinde s-n ajuns nu numai la o 
importantă creștere a schimbu
rilor de mărfuri, care, în acest 
an, trebuie să atingă nivelul de 
circa 100 de milioane dc dolari, 
în ambele sensuri, iar în 1972, 
circa 150 milioane dolari, dar 
și la intensificarea colaborării 
economice pe baza cooperării pe 
termen lung și a specializării, 
ceea ce asigură stabilitatea și 
perspectiva dezvoltării sale con- 
tinuie.

Cele două țări au puncte de 
vedere asemănătoare sau identice 
în problemele luptei pentru pa
ce, ale securității, independen
ței și colaborării pe baze egale 
între state. Apropiatei întîlniri 
dintre președinții Tito și 
Ceaușescu ii acordăm o mare 
importanță, convinși că ea va 
da un nou impuls dezvoltării 
relațiilor de prietenie iugoslavo- 
române în toate domeniile".

V XR.ȘOVI \ 18 (Agerpres). — 
Agenția P A I’, anunță că, la 10 
noiembrie, au avut loc la Var
șovia lucrările celei dc-a 12-a 
Plenare a C.C. al P.M.U.P,, ca
re s-au desfășurat sub preșe
dinția lui Edward Gierck, pYim- 
secrctnr al C.C. al P.M.U.P.

Comitetul Central al P.M.U.P. 
a aprobat raportul cu privire 
la activitatea C.C. în perioada 
dintre Congresele V și VI ale 
partidului, a hotărî t să fie dis
tribuit delegaților la al VI-lea 
Congres și să fie transmis spre 
informare delegaților la con
gresul precedent, al V-lea.

Edward Gierek a prezentat 
apoi o informare a Biroului Po
litic cu privire la cppvorbirile 
care au avut loc în ultimul 
timp între P.M.U.P și alte par
tide.
P.M.U.P. a aprobat în întregi
me rezultatele acestor convor
biri.

Comitetul Central al

Patriot» cambodgieni in plină
in preajma Pnom Penh-i

l’NOM PENII 18 (Agerpres). 
— Ofensiva declanșată la 9 no- 
iembrei de forțele de rezisten
ță din Cambodgla împotriva ba
zelor militare și localităților a- 
Clatc în mîinilc trupelor regi
mului Lon Noi pare să ne Ii 
generaliza' în ultimele 24 de 
orc prin atacuri pe '.oale fron
turile de pe teritoriul cambod
gian — transmite agenția 
Fiance Pressc.

Forțele dc rezistență, caic 
controlează deja, după cum re
latează agenția Associated 
Press, „cea mai marc parte a 
Cambodgiei*. au cucerit o nouă 
poziție strategică din vecinăta
tea Pnom Penh-ului, localitatea 
Run Duong situată la numai 
12 kilometri vest dc capitală. 
Colonelul Lon Non, fratele lui 
Lon Noi, șeful regimului dc la 
Pnom Penh. a fost obligat să 
recunoască joi că două din cele 
șase batalioane angajate în bă
tălia pentru această localitate, 
aflată pe șoseauna națională 
4, la vest de Pnom Perth, 
trebuit să se retragă după 
au avut peirderi însemnate, 
urmare, contraofensiva ce urma 
să fie declanșată miercuri, de 
trupele regimului Lon Noi în 
zona din vestul Pnom Pcnhului 
aflată sub controlul forțelor dc

rezistența, a trebuit să fie a- 
mînată datorită puternicei pre
siuni și rezistenței înlîmpinatc 
de trupele administrației de la 
Pnom Penh — relatează agen
ția France Pressc.

După cum informează agen
ția Associated Press citind sur
se din Pnom Penh, forțele de 
rezistență au 
rachete și foc dc morticrc po
zițiile lonnoliste din zona capi-

talei provinciale Prey Vang (a- 
flată lj circa 45 kilometri sud- 
est dc Pnom Penh) și baza tru
pelor saigoneze interventionist 
de la Ncak Luong (circa 50 
kilometri sud-est de Pnom 
Penh). Forțele dc rezistență au 
atacat. de asemenea, pozițiile 
armatei lui Lon Noi din loca
litatea Srolc Taing, situată In 
circa 50 kilometri sud de Pnom 
Penh.
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SOFIA 18 (Agerpres), — La 
Sofia au avut loc convorbiri o- 
ficiale între Stanko Todorov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, și Loc 
Kuan Yew, primul ministru al 
Republicii Singapore;

In timpul convorbirilor, re
latează agenția B.T.A.. au fost 
examinate probleme privind re-

lațiile bilaterale, părțile idenli- 
ficînd însemnate posibilități dc 
dezvoltare a colaborării, în spe
cial în domeniul economic. Au 
fost abordata uncie probleme 
internaționale, printre care si
tuația din Asia de sud-est și 
din Orientul Apropiat.

Părțile au convenit să în
cheie un acord consular.

Succese în dezvoltarea producției
industriale a

18 (Agerpres). — 
special pentru a- 
retrocedare a Oki- 

cadrul Camerei

față de clauzele acordului privind
retrocedarea Okinawei

;; Japonia Demonstrații de nemulțumire

de oameni 
anunță a-

In Japonia continuă manifestațiile 
american privind retrocedarea Okinawei.

Consiliului 
I guvernului 
Boumediene,

TOKIO
Comitetul 
cordul de 
nawej din
Reprezentanților a Dietei Ja
poneze a aprobat proiectul 
de tratat japono-american — 
transmite agenția Kyodo. Du
pă ce un deputat libera'.-de
mocrat a prezentat o moțiune 
prin care a cerut sistarea 
dezbaterilor și supunerea pro
iectului la vot. președintele 
comitetului, Yoshio Sakurau- 
chî. a declarat că ..în urma 
votului exprimat verbal, se 
consideră că proiectul este 
aprobat*.

Reprezentanții partidelor de 
opoziție au criticat imediat 
procedura de aprobare for
țată a acordului, declarînd 
că ,acțiunea deputaților Par-

tidului liberal-democrat con
stituie o încălcare a demo
crației și o violare a legilor 
parlamentare, interpelările o- 
poziției fiind oprite brusc 
prin moțiunea prezentată4’. 
Opoziția a calificat ca nevalid 
votul din comitet și a cerut 
repetarea lui. Toate partidele 
de opoziție — comunist, so
cialist, socialist-democrat și 
Komeito — au publicat de
clarații de protest și au a- 
menințat cu boicotarea tutu
ror ședințelor Dietei. Ele au 
subliniat că există încă mul
te puncte controversate și ne
satisfăcătoare în acordul de 
retrocedare a Okinawei. care 
ar fi trebuit clarificate îna
inte de a se trece la vot. 
In declarația partidului co
munist se afirmă, intre al-

tele, că Partidul liberal-de
mocrat, trecînd la un vot sur
priză, a săvîrșit un act ce 
subminează democrația par
lamentară. Deliberările asu
pra acordului, se arată în 
acest document, au durat 
numai patru zile, perioadă cu 
totul insuficientă pentru a ri
sipi îndo;.elile opiniei publice 
față de prevederile lui și fa
ță de posibila nuclearizare a 
Okinawei după realipirea ei 
la Japonia.

Numeroase demonstrații de 
protest au fost organizate joi 
pe străzile capitalei japoneze 
și în preajma clădirii parla
mentului. relevă agenția Kyo
do, manifestanții exprimîn
du-și nemulțumirea față de 
acordul japono-american de 
retrocedare a Okinawei.

• Franța va livra Uniunii 
Sovietice instalații și materiale 
pentru industria gazelor, iar 
U.R.S.S. va exporta în Franța 
gaze naturale. In vederea con
vorbirilor pentru precizarea ter
menelor în care vor fi efectuate 
livrările respective, la Moscova 
a sosit o delegație 
dc afaceri francezi, 
genția TASS.

< Președintele 
Revoluției și șeful 
algerian, Houari 1 
a semnat o ordonanță prin ca
re se instituie noul sistem de 
organizare și funcționare a în
treprinderilor de stat din Alge
ria, anunță agenția Algerie 
Pressc Service.

Documentul relevă câ mun
citorii vor participa nemijlocit 
la conducerea întreprinderilor 
prin intermediul unor consilii, 
alese pe o perioadă de trei ani 
de către adunarea generală a 
salariaților. Potrivit ordonanței, 
muncitorii au îndatorirea de a 
asigura creșterea constantă a 
productivității, realizarea cu 
scrupulozitate a obiectivelor 
producției, eliminarea oricărei 
risipe, protejarea cu fermitate 
a patrimoniului național.

■

■

■■

■■

■

___ __ _____ . protest împotriva termenilor acordului japono- 
american privind retrocedarea Okinawei. Recent, 350 dc reprezentanți ai populației din 
această insulă s-au alăturat miilor de studenți și membrilor unor organizații pacifiste care >< 
au participat la o mare demonstrație in capitala Japoniei. ?<

In foto : Aspect de ia marea demonstrație care a avut loc la Tokio. v

Un proces judecat recent 
de un tribunal din statul Mi
chigan (S.U.A.) readuce în 
primul plan al actualității so- 
cial-economice nord-america- 
ne o categorie dintre cele mai 
defavorizate ale populației a- 
mericane, cunoscută publicu
lui nostru din celebrul roman 
„Fructele mâniei' al și mai 
celebrului scriitor american, 
John Steinbeck — muncitorii 
agricoli sezonieri, „migratori", 
cum sînt numiți în S.U.A.

In primele decenii ale seco
lului nostru, în care se pla
sează acțiunea romanului, mi
lioane de muncitori agricoli, 
fără casă și fără pâmint, rătă
ceau, împreună cu familiile 
lor, dintr-o regiune agricolă 
în alta, de la o muncă agri
colă la alta — de la culesul 
fructelor într-o regiune, la 
culesul bumbacului intr-alta... 
Obligați să-și trăiască viața pe 
drumuri, acești dezmoșteniți 
nu erau numai victime ale

hazardurilor vremii și ale 
fluctuației posibilităților de 
muncă, ci și lipsiți de orice 
apărare împotriva nenumăra
telor brutalități și ale arbi
trajului proprietarilor de pă- 
mînturi, sprijiniți de autorită
țile locale. Deși în prezent 
numărul migratorilor agricoli 
s-a mai redus în Statele U- 
nite, unele caracteristici fun
damentale ale situației lor 
au rămas neschimbate.

Procesul din Michigan a 
fost urmarea unor împreju
rări tot atît de violente și 
de mizere ca și cele descrise 
de Steinbeck.

In 1969, George și Alicia 
Gutierrez, rezidenți ai unei 
tabere de muncă izolate, a- 
flatâ în vecinătatea unei 
mlaștini din sud-estul statu
lui Michigan — proprietate 
a fermierului Hassle — gă
seau prea puține posibilități 
pe pământurile acestuia
să-si poată cîșliga hrana lor

și a copiilor. Pe de altă parte, 
el erau condamnați la înfo
metare și pentru faptul că 
proprietarul refuza să le sem
neze adele rfecesare acordă
rii ajutorului social în ali-

ca

Maurice Schumann, minis
trul de externe al Franței, a 
declarat în fața Comisiei sena
toriale pentru afacerile externe 
că. în opinia sa, o conferință 
general-europeană ar putea fi 
consacrată atât examinării pro
blemelor securității, cit și co
operării economice și schimbu
rilor culturale. Totodată, minis
trul a reafirmat dezacordul gu
vernului francez față de nego
cierea problemelor 
la bloc la bloc.

Q Agenția A.C.T.C. informea
ză că la Tokio a fost formată 
Uniunea membrilor Dietei pen
tru promovarea prieteniei japo- 
no-coreene, din care fac parte 
250 de parlamentari niponi. 
Printre aceștia se numără toți 
membrii Dietei din partea Parti
dului Comunist Japonez și a 
Partidului socialist, precum și 
reprezentanți ai partidelor so
cialist-democratic.' liberal-demo
cratic Și Komeito.

CAIRO 18 (Agerpres). — Aziz 
Sidki, prim-vicepreședinte al 
guvernului egiptean, ministru 
al industriei, petrolului și re
surselor miniere, a anunțat că 
producția industrială a Egiptu
lui a înregistrat. în cursul e- 
xercițiului financiar 1970—1971, 
o creștere de 180 milioane lire 
egiptene în raport cu anul pre
cedent. In aceeași perioadă, a 
menționat Aziz Sidki, exportu-

rile din sectoarele industrial, 
petrolier și resurselor miniere 
s-au ridicat la o valoare do 
148,8 milioane lire, față de 133 
milioane în exercițiul financiar 
1969—1970. Numai în sectorul 
petrolier, valoarea exporturilor 
realizate anul acesta a crescu) 
cu aproximativ 4 milioane de 
lire. Cantitatea petrolului rafi
nat în Egipt a sporit, de ase
menea, cu 69 la sută.

Incidentele de la frontiera
europene de

de Neuburg 
avion „Star-

® In apropiere
6-a prăbușit un 
fighter" al Bundeswehrului. Pi
lotul .și-a pierdut viața în ca
tastrofă. Acesta este al 142-lea 
avion „Slarfighter44, aparținînd 
forțelor aeriene ale R.F.G., ca
re s-a prăbușit în ultimii ani.

<i Maiorul Ruben Sanchez, 
comandantul forțelor armate re
voluționare ale Frontului revo
luționar antiimperialist (F.R.A.) 
din Bolivia, recent constituit, a 
adresat un mesaj armatei, che- 
mînd-o «să se alăture poporu
lui pentru a elibera patria dc 
sub dependența marilor mono
poluri străine și a oligarhiei 
boliviene, care promovează o 
politică antinațională1*.

indo-pakistaneză

De trei ani cu o inimă
grefată

TORONTO 18 (Agerpres). 
— Canadianul Charles Per
rin Johnston, in virstă de 57 
de ani, a sărbătorit la 17 no
iembrie împlinirea a trei ani 
de cind trăiește cu o inimă 
grefată. Operațiunea de trans
plantare a avut loc la 17 no
iembrie 1968, la spitalul „St. 
Michael" din Toronto, fiind 
efectuată de medicii Clame 
Baker și James Yeo. Johnston 
a primit atunci inima unui

tinăr de 18 ani, decedat in
tr-un accident. Transplantul 
i-a permis să ducă in ulti
ma perioadă o viață cu totul 
normală, el fiind in prezent 
angajatul unei firme din To
ronto.

După americanul Luis Rus
sel și canadianul John Par
kinson, Johnston a supravie
țuit cel mai mult, pină in 
prezent, unei grefe cardiace.

Comunicatul dat publicității la sfârșitul vizitei 
delegației Partidului de stînga

din Suedia în R. P. D
comuniștii 

Coreeană
PHENIAN 18 (Agerpres). — 

Agenția A.C.T.C. informează că, 
la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din 
Coreea, o delegație a Partidului 
dc stingă — comuniștii din Sue
dia, condusă de Urban Karl
sson, membru al Biroului Po
litic și secretar al C.C. al parti
dului, a efectuat. între 2 și 16 
noiembrie, o vizită în Republica 
Populară Democrată Coreeană. 
In timpul vizitei, delegația sue-

deză a fost primită de Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
și a avut întrevederi cu o de
legație a P.M C.

Cele două delegații au făcut 
un schimb de informații și pă
reri în legătură cu activitatea 
partidelor și popoarelor respec
tive. Delegația suedeză a con
damnat manevrele imperialis
mului american îndreptate îm
potriva Coreei și a examinat

sprijinul față de lupta poporu
lui coreean pentru reunificarea 
patriei, fără amestec din afară, 
pe cale pașnică și pe baze de
mocratice. Delegația coreeană 
și-a exprimat solidaritatea cu 
lupta Partidului dc stingă — 
comuniștii și a clasei muncitoa
re din aceasta țară împotriva 
politicii capitalului monopolist, 
pentru drepturile vitale ale ma
selor muncitoare, pentru demo
crație și progres social.

la pămînt, a început să-l lo
vească cu picioarele și l-a 
ținut sub amenințarea pisto
lului pină cînd doi polițiști 
l-au arestat sub acuzația de 
..încălcare ilegală a proprie-

w sm mr
mente.

Cînd Donald Folgueras și 
Violadelle Valdez, activiști ai 
organizației „Uniunea Migra
torilor pentru Emancipare, 
Inc.“ s-au deplasat la baraca 
acestora pentru a le înmîna 
ajutorul alimentar de urgen
ță șl pentru a le transporta 
copiii bolnavi la o clinică, 
proprietarul Hassle l-a insul
tat pe Folguer, s, l-a doborât

tății“.
Relatînd acest fapt, ziarul 

„International Herald Tribu
ne" arată că „proprietarii ca
re folosesc muncitori agricoli 
migratori merg adesea foarte 
departe, trag chiar și cu ar
ma, pentru a împiedica pc 
organizatorii sindicali, pe avo- 
cați, pe ziariști și alte per
soane care doresc să constate 
la fața locului situația mun-

citorilor și să publice relatări 
despre condițiile din taberele 
de muncă, sau să informeze 
pe migratori despre drepturi
le lor'.

In procesul care a urmat 
acestui conflict, judecătorul 
de district federal, Noel P. 
Fox, a condamnat pe fermie
rul Hassle la plata unor 
daune în valoare de 4 500 do
lari pentru a fi împiedicat 
vizitarea familiei Gutierrez. 
In sentința dată, judecătorul 
arată că muncitorii agricoli, 
deși locuind temporar pe pa- 
mîntul unui fermier. ..nu sînt 
robi', ei avînd aceleași drep
turi privind libertatea cu- 
vîntului și organizării ca o- 
ricare alt cetățean.

Sentința, după cum remar
ca cu amărăciune ziarul .■In
ternational Herald Tribune', 
este prima de acest fel adop
tată înlr-un conflict care o- 
punc pe proprietari muncito
rilor migratori și vizitatorilor

lor. In majoritatea acestor 
procese, ..migratorii" și vizi
tatorii, care erau întotdeauna 
acuzați, erau în cel mai bun 
caz achitați. în nici un caz 
nu se luau măsuri împotriva 
proprietarilor.

Ziarul menționat exprimă 
speranța că sentința judecă
torului va constitui un înce
put pentru măsuri care „să 
pună capăt acțiunilor de forță 
și intimidare ale fermierilor, 
îndreptate împotriva organi
zatorilor sindicali și a altora' 
ce încearcă să ofere un mi
nimum de protecție sindica'ă 
și socială muncitorilor agricoli 
migratori — fracțiune impor
tantă a celor peste 15 mili
oane de locuitori ai Statelor 
Unite, care, potrivit statisti
cilor oficiale, sînt subnutriți 
și trăiesc în condiții de lo
cuit, sanitare și de educație 
intolerabile.

Constantin BADEA
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RAWALPINDI 18 (Agerpres). 
— Surse oficiale pakistaneze, 
citate de agenția Associated
Press, informează că unități 
militare indiene au lansat mii 
de obuze în 17 sate pakistaneze 
din zona de frontieră, proro
cind moartea a 19 localnici. 
Trupele pakistaneze au ripostat. 
Aceleași surse menționează că 
unități indiene, sprijinite de un 
intens tir de artilerie, au atacat 
orașul Corni Ea 
răsăritean, 
fost ucise, 
numeroase 
te.

Mizo din statul indian Assam 
și că au fost obligate să se re
tragă în urma intervenției for
țelor indiene, suferind pierderi. 
Potrivit aceleași surse, forțele 
pakistaneze au bombardat dis
trictele indiene Mizo, Garo și 
Nadia, precum și orașul Agar
tala din regiunea Tripura. Au 
fost semnalate victime în rîn- 
dul populației civile.

din Pakistanul 
Două persoane au 
iar alte 54 rănile; 

case au fost avaria-

★

★

DELHI 18 (.Agerpres). — A- 
genția de presă Indinfo infor
mează că unități militare pakis
taneze au pătruns în districtul

RAWALPINDI 18 (Agerpres). 
— Postul de radio pakistanez a 
anunțat miercuri seara reintro
ducerea stării de asediu în ca
pitala provinciei orientale a Pa
kistanului — Dacca —, relatea
ză agenția Reuter. Această mă
sură a fost impusă de situația 
actuală din Pakistanul de Est, 
precizează postul de radio.

Prima reprezentativă mas
culină de handbal a Româ
niei, campioană mondială, va 
participa între 23 și 28 no
iembrie la Goteborg la com
petiția internațională dotată 
cu „Cupa Mondială". La acest 
turneu mai participă echipele 
R. D. Germane, Iugoslaviei, 
Cehoslovaciei, Suediei. Spa
niei, U.R.S.S. și Norvegiei.

După acest turneu, handba- 
liștii români vor evolua în
tre 8 și 10 decembrie la Os
trava și, respectiv, Bratisla
va în compania selecționatei 
Cehoslovaciei.

PRAGA 18 (Agerpres). — 
In localitatea cehoslovacă 
Trinec au continuat întrece
rile turneului internațional 
de handbal rezervat echipe
lor de junior:. Sc’ecționati 
României a întâlnit prima re
prezentativă a Cehoslovaciei 
în fața căreia a pierdut cu 
scorul de 9—14 (6—5). In alte 
trei partide disputate s-au în
registrat următoarele rezul
tate : R. D. Germană — Un
garia 14 — 11 (5—3): Polonia 
— Bulgaria 12—12 (6—8): 
U.R.S.S. — Cehoslovacia (B) 
27—20 (15—11).

ABERDEEN 18 (Agerpres). 
— In ultimul joc din cadrul 
turului II al „Cupei U.E.F.A." 
la fotbal, echipa scoțiană 
Aberdeen a întîlnit în meci 
retur .pe teren propriu for
mația italiană Juventus To
rino. Partida s-a încheiat la 
egalitate: l—l (0—0).

învingători cu 2—0 în pri
mul meci, fotbaliștii italieni 
s-au calificat pentru turul ur
mător a! competiției în
vor întâlni formația Rapid 
Viena. *

cure

IIAGA 1« (Agerpres). — La 
Eindhoven, in prezența a cir
ca 18 000 de spectatori, echi
pa Olandei a susținut ultimul 
meci din cadrul grupei a 7-a 
a campionatului european de 
fotbal. In vervă dc joc. fot
baliștii olandezi au surclasat

SPORTURILE
cu 8—0 (5—0) formația Lu
xemburgului.

Iată clasamentul final al 
grupei a 7-a : 1. Iugoslavia 
— 9 puncte; 2. Olanda — 7 
puncte (golaveraj 18—6)) 3. 
R. D. Germană — 7 puncte 
(11—6); 4. Luxemburg — l 
punct. Pentru sferturile de 
finală ale competiției s-a ca
lificat reprezentativa Iugo
slaviei

După cum s-a mai anunțat, 
la Hamburg, în cadrul ace
leiași competiții (grupa a 8-a). 
echipele R. F. a Germaniei 
și Poloniei au terminat la e- 
galitate : 0—0, fotbaliștii vest- 
germani obținînd calificarea 
în faza următoare a campio
natului.

Clasamentul grupei a 8-a : 
1. R. F a Germaniei — 10 
puncte: 2. Polonia — 6 punc
te (un joc mai puțin): 3. Tur
cia — 3 puncte (Un joc mai 
puțin): 4. .Albania — 3 puncte.

BERL1N 18 (Agerpres). — 
Ln Rostock s-a disputat me
ciul dintre selecționatele R.D. 
Germane și Iugoslaviei, con- 
tînd pentru preliminariile 
turneului olimpic de fotbal. 
Fotbaliștii din R. D. Germa
nă au obținut victoria cu sco
rul de 2—0 (0—0).

SOFIA 18 (Agerpres). — 
Intîlnirea internațională ami
cală de fotbal disputată la 
Sofia între echipele Bulga
riei și Greciei s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 
2-2 (0—0).

PEKIN 18 (Agerpres). — 
Selecționata de hochei pe 
gheață a României a sosit 
la Pekin în vederea turneu
lui pe care-1 va întreprinde 
timp de 10 zile în principa
lele orașe ale țării. Pe aero
portul din Pekin, hocheiștii 
români au fost întîmpinâți 
călduros de reprezentanți ai 
mișcării de cultură fizică și 
sport din R. P. Chineză.

(Agerpres)
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