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Sesiunea 
Cosasiliiilui 

popular 
al orașului 

Lupeui

Pentru fiecare din 
tesia presupune nu 
înaltă specializare ci 
tă conștiință politică _____ __
impulsioneze, sâ dirccționeze ac
tivitatea creatoare. Aceasta este 
una dm premisele pentru rea
lizarea integrală a mărețului 
program al construcției socialis
te, exprimată cu claritate în do
cumentele de partid și de slat, 
in indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu : „Oricît dc bun spe
cialist ar fi cineva, spunea se
cretarul general al partidului — 
și noi avem nevoie de specia
liști și trebuie sâ insistăm pen
tru ridicarea cunoștințelor de 
specialitate — nu va putea fi 
conducător acela care nu se 
preocupă de ridicarea nivelului 
său ideologic-politic". Ridicarea 
nivelului ideologic a', specialiș
tilor din economie devine o 
problemă importantă pentru a- 
slgurarea mersului înainte în 
bune condiții al societății noas
tre socialiste. Sondajul efectuat 
recent printre tinerii intelec
tual; ce-și desfășoară activita
tea în două din unitățile eco
nomice ale Văii Jiului — 
U.U.M.P. și E. M. Petrila — 
își propune să evidențieze toc
mai căile de realizare a acestor 
deziderate pe măsura exigen
țelor societății în care trăim.

noi pro- 
numai o 

și o înal- 
menită sâ

un bun conducător în produc
ție. Realitatea însă s-a dovedit 
a fi alta. Viața însăși a demon
strat că fiecare specialist tre
buie să fie activist, un luptă
tor pentru înfăptuirea liniei 
politice a partidului nostru, pe 
care este dator s-o înțeleagă, 
să știe să o explice și să o 
popularizeze.

Nimic nu se realizează 
de la sine

Nicolae 
atelierul

Nițescu, inginer 
de automatizare

carnelu’ui roșu de membru de 
partid. Organizația de bază din 
care făceam parte s-a îngrijit 
desigur să formeze chiar acolo 
pe băncile școlii cadre de nă
dejde pentru industria minieră 
românească. Intrînd în produc
ție mi-am dat seama și mai 
deplin, despre necesitatea per
fecționării mele, nu numai pro
fesionale ci și politice. Avînd 
un permanent contact ?u oa
menii am înțeles adevărul e- 
lementar că nu se poate des
fășura o muncă de conținut 
cu aceștia fără a avea la bază 
o bună pregătire ideologicii

late în muncă și viață, în fa
milie și 
cerințele 
timpului 
receptiv 
ce este 
noul, contribuind astfel la pro
gresul societății, la propășirea 
patriei. Care ar fi mijloacele 
educative ce conduc la reali
zarea acestui profil al specia
listului ? In primul rind temei
nica pregătire ideologică și po
litică, studierea și însușirea do
cumentelor de partid și de 6lat. 
Acțiunile organizației de partid, 
U.T.C., sindicat etc., presa, ra
dioul, televiziunea, filmul, lite
ratura, prin conținutul lor mi
litant. ne ajută în acest sens.

socielate, să cunoască 
reale, obiective ale 

în cave trăim; să fie 
în permanență la tot 
nou și să promoveze

Astăzi, 26 noiembrie, are 
loc. in sala clubului sindica
telor, sesiunea Consiliului 
popular al orașului Lupem 
care analizează preocuparea 
Comitetului executiv pentru 
asigurarea asistenței medico- 
sunilarc pe raza administra
tivă a localității. Raportul 
va fi prezentat de deputatul 
dr. Nicolae Aldica, directo
rul spitalului din Lupeni. La 
lucrările sesiunii participă 
deputății din circumscripțiile 
electorale și un marc număr 
de invitați, conducători ai 
instituțiilor și unităților eco
nomice din localitate.

neral al Partidului Comunist 
Român, președintele ( onsiliulul 
de Slat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul * “
Tlto, președintele 
Socialiste Federative 
președintele Uniunii 
lor din Iugoslavia.
vizită dc prietenie in Republica 
Socialistă România In zilele dc 
23 și 24 noiembrie 1971.

Innlții oaspeți au vinlr.t cu a- 
cest prilej Municipiul Timișoa
ra, întreprinderile industriale 
.Electromotor" și -Industria 
Linii" și s-au întreținut priele- 
nește cu muncitorii, tehnicienii 
și inginerii acestor intreprin
deri.

Oamenii muncii din orașul 
Timișoara au făcut o călduroa
să primire înalților oaspeți — 
expresie vie a sentimentelor <lc 
prietenie și stimă reciprocă ce 
caracterizează relațiile româno- 
iugoslave.

In timpul vizitei, au avut loc 
convorbiri la Timișoara intre 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului <le Stat al Republi
cii Socialisto România. Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. 
Iosip Broz Tito, la care au 
participat :

Din partea română, tovarășii: 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui dc Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ilie Vcrdeț, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Emil 
Drăgănescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al

Iosip Bro/ 
Republicii 

Iugoslavia, 
Comuniști- 
a făcut o

,,Pentru noi nu există 
timpi morți“

părții române in Comisia mixtă 
româno-iugoxlavă dc colabora
re economică, Cornelii! Mftncs- 
cu, membru ol C.C. i 
ministrul afacerilor 
Vasile \ la<l, membru 
al C.C. al I’.C.R., șef 
la C.C. al P.C.R., fon 
membru supleant al 
P.C.R., șef de secții 
I’.C.R., 
hru supleant al C.C. al I’.C.R., 
consilier la C.C. al P.( .R.. Va- 
silo Șandru, ambasadorul Re
publicii Socialiste România in 
R.S.F. Iugoslavia, și Gheorghe 
Colț, director in Ministerul A- 
facerilor Externe.

Din partea iugoslavă, tovară
șii : Gemul Biedici. președinte
le Consiliului Executiv Federal 
a| Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, Dragoslav Mar
kovich președintele Adunării 
Republicii Socialiste Serbia, 
membru al Prezidiului Republi
cii Socialiste Federative Iugos
lavia, Stane Dolan*. președin
tele iu funcțiune al Biroului 
Executiv al l’re/idiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
Mirko Tcpavaț, secretarul fede
ral pentru afacerile externe, 
membru al Prezidiului l niunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. 
Dușan Gligorievici. membru al 
Consiliului Executiv Federal, 
președintele părții iugoslave in 
Comisia mixtă româno-iugosla- 
vă de colaborare economică, 
Iso Njegovan, ambasadorul Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia in Republica Socia
listă România, Marko Vrhuneț, 
șeful ad-interim al Cabinetului 
președintelui republicii, Miloș 
Melovski, consilierul președin
telui republicii pentru proble
me dc» politică externă, Giuro 
Vukolici, director în Secretari
atul Federal pentru Afacerile 
Externe, Murat Agovici, consi
lier în Secretariatul Federal 
pentru Afacerile Externe.

In cadrul convorbirilor, des-

al P.C.R., 
externe, 

i supleant 
de secție 

, Florescir, 
C.C. al 

la C.C. al 
.. Constantin Mitea, mem-

înțelegere și încredere recipro
că, cei doi președinți au efec
tuat un schimb dc păreri pri
vind promovarea in continuare 
a prieteniei și colaborării din
tre Republica Socialistă Româ
nia șl Republica Socialistă Fe
derativă 
Partid ui 
Uniunea 
goslavia.
Ic relațiilor internaționale, pre
cum și problemele mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale. Ei s-au informat a- 
supra realizărilor, succeselor și 
dezvoltării viitoare ale celor 
două țări și au avut un schimb 
de păreri cu privire la expe
riența României și Iugoslaviei 
in opera de construire a socia
lismului.

Iugoslavia, dintre 
Comunist Român șl 
Comuniștilor din lu- 
problemele actuale a-

Nicolae Ceaușescu 
Tito au evidențiat 
satisfacție ră prl- 
onală româno-iu- 

pe legălu- 
popoarele

Președinții 
și Iosip Broz 
cu deosebită 
ctenia tradițio 
goslavă. întemeiată 
rile istorice dintre 
celor două țâri și pe lupta lor 
pentru independență națională 
și progres social, cunoaște as
tăzi, in condițiile construirii 
societății socialiste In România 
și Iugoslavia, o înflorire con
tinuă, multilaterală.

Ei au apreciat că în perioada 
care a trecut de la intilnirea 
de la Brdo-Kranj din 3—4 no
iembrie 1970, colaborarea bila
terală intre Republica Socialis
tă România și Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, 
intre Partidul Comunist Român 
șl Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia s-a amplificat și s-a 
imbogățiț în conținut ; au de
venit tot mai intense și mai 
fructuoase întâlnirile și schim-

Minerii de la Paroșeni afirmă

Fiecare specialist 
trebuie să fie 

și un bun activist
Corina Duțulescu, inginer la 

secția metrologie a U.U.M.P. • 
Propunerile de măsuri prezen
tate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind îmbunătăți
rea activității politico-ideologi- 
ce, de educare marxist-leninistă 
a membrilor de partid, a tutu
ror oamenilor muncii, au avut 
un ecou deosebit în rîndurile 
lucrătorilor uzinei noastre. Ul
terior, ele au fost aprofundate 
de fiecare dintre noi. Ideile ca
re se degajă din documentele 
de partid, reprezintă pentru noi 
tinerii intelectuali un prilej de 
permanent dialog cu noi în
șine. La noi, a început să se 
facă simțită la unii tovarăși o 
anumită concepție și în sensul 
ca, dacă posezi anumite cunoș
tințe tehnico-profesionale, dacă 
te preocupi de soluționarea u- 
nor probleme de acest gen e 
suficient pentru ca să devii și

U.U.M.P. : Un specialist bun, 
iși cunoaște locul de muncă, 
apreciază posibilitățile de care 
dispune și iși coordonează e- 
f orturi le pentru a le valorifica 
din plin. Ca proaspăt absolvent 
al unei facultăți tehnice tre
buie să tind spre perfecțiune 
profesională. Dar astăzi numai 
acest lucru nu ajunge. Specia
listul este chemat să realizeze 
în mijlocul tovarășilor de mun
că o atmosferă de elan, să 
creeze un spirit de muncă, de 
entuziasm, de participare con
știentă la realizarea sarcinilor. 
Un conducător nu poate do- 
bîndj un asemenea lucru decît 
numai fiind înzestrat cu o te
meinică pregătire ideologică și 
politică. In facultate, am trăit 
clipele de neuitat ale primirii

marxisl-leninistă. Oricît de bun 
specialist ai putea sâ devii dacă 
nu vei manifesta o preocupare 
permanentă și pentru a te îm
bogăți din punct de vedere po
litic-ideologic, nu vei reuși să 
aduci cel mai substanțial fo’.os.

Frederich Nekula, inginer la 
serviciul topografic E. M. Pe- 
trila: Profilul unui tînăr in
giner, ca personalitate multila
teral dezvoltată poate fi defi
nit nu numai prin corecta stă- 
pînire a profesiei ci și prin 
modul de cunoaștere a politicii 
științifice a partidului și sta
tului nostru.

Aud de foarte multe ori și 
chiar printre tineri, expresia 
timp mort. Este regretabil că 
mai există încă acest lucru. 
Pentru mine și colectivul meu 
așa ceva a dispărut de mult. 
A te încadra într-o activitate 
politico-educativă pe fondul că
reia să îți formezi o înaltă con
știință este nu numai o sarcină, 
ci o datorie de onoare. Dar 
cînd ai ajuns să te călăuzești 
în tot ce faci după o asemenea 
concepție mai pot oare exista 
timpi morți ? In mod categoric, 
nu !

Nu mai găsești pe mese, la sector, 
abonamente la revistele de specialitate 

Oamenii le ridică regulat, 
au timp să le citeascăn

Cincinalul 1971—1975

Se dublează
producția industriei

materialelor
de construcții

In actualul cincinal, indus
tria materialelor de construcții 
este orientată spre o dezvoltare 
rapidă și multilaterală, in ve
derea satisfacerii cerințelor con
tinuu sporite impuse de cons
trucțiile de noi obiective indus
triale. social-culturale și de lo
cuințe, precum și pentru asi
gurarea cererilor populației și 
a solicitărilor la export Astfel, 
in perioada 1971 — 1975 pro
ducția acestei ramuri este pre
văzută să crească intr-un ritm 
mediu anual de 17,6 la sută, 
ceea ce va permite ca in ulti
mul an al cincinalului să se du
bleze producția față de 1970.

Investițiile alocate — de 2.3 
ori mai mari decît in cincinalul 
trecut — vor asigura realizarea 
a 174 de noi capacități de pro
ducție, introducerea unor teh
nologii moderne, la nivelul teh
nicii mondiale, care vor contri
bui la creșterea și diversifica
rea producției, la reducerea 
cheltuielilor. Noile întreprin
deri vor fi reunite in mari 
combinate, fabrici de ciment, 
de materiale izolatoare, intre
prinderi producătoare de prefa
bricate de beton, de produse 
ceramice, etc. Printre altele, 
vor fi Puse in funcțiune 19 li
nii tehnologice de ciment la no
ile combinate de la Aleșd, Cim-

pulung, Iloghiz, Mintia și o fa
brică de ipsos Ia Călan. La 
Combinatul de la Aleșd, pri
mele trei linii de ciment, fie
care de 320 000 tone pe an, au 
și fost puse în funcțiune. In
dustria de lianți va produce 
astfel la finele cincinalului de 
două ori mai mult decît in 1970. 
Industria de prefabricate din 
beton se îmbogățește și ea cu 
încă șapte mari fabrici și cu 
noi balastiere ; in subramura 
ceramicei brute și fine vor fi 
puse in funcțiune, printre al
tele, un combinat de produse 
din ceramică fină pentru con
strucții la Cluj, o fabrică de 
materiale ceramice de finisaj 
lot pentru construcții la Med
gidia, două intreprinderi pentru 
prelucrarea marmurei și pietrei 
la Tulcea și Vașcău.

Intrarea în funcțiune a aces
tor unități, precum și adopta
rea și generalizarea unor teh
nologii noi, moderne, printre 
care procedeul uscat la fabri
cile de ciment, sisteme conti
nue de fabricare a geamului 
laminat vor permite diversifi
carea Pe scară largă a produc-

George ILIESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Receptivitate perma
nentă la tot ce este nou
Estera Talpai, inginer la sec

torul IV E. M. Petrila: Spe
cialistul de astăzi trebuie în 
mod obligatoriu să urmeze cî- 
teva coordonate esențiale. Ele, 
consider eu ar putea fi rezu
mate după cum urmează: să 
fie mereu în pas cu viața; e- 
xemplu de comportament etic 
și profesional, de responsabili-

Munca cu omul 
impune temeinice 

cunoștințe politice
Eliodor Mihăileanu, inginer la 

serviciul de transport E. M. Pe- 
trila : Conducătorul de produc
ție, începînd de la șeful de e- 
chipă și terminînd cu directo
rul, lucrează cu oamenii. Or, 
atunci cînd ești în contact per
manent cu factorul om este ab
solut necesar să cunoști bine

I

Interesantă și substanțială 
ni s-a părut intervenția lui 
Dumitru Crîșmaru, șef de 
brigadă la pregătiri, în ca
drul sectorului 1 al minei 
Paroșeni: Bune ar fi toate, 
ne-am organiza cum trebuie 
activitatea în condițiile lu- 

_crului de 6 ore dacă ar fi 
oameni suficienți pe schim
bul IV. Și am dori să pvem 
și noi, cei de la pregătiri, 
măcar la 100 metri de front 
materialul necesar, mai ales 
scocuri, lanț... Revizia la TR- 
uri se făcea cînd-cum, acum 
nu se mai constată așa lip
suri în această privință. în 
schimb se observă lipsa per
sonalului calificat. Bune ar 
fi toate, ne bucurăm de mai 
mult timp în mijlocul fami
liei, de salariu sîntem mulțu
miți, în 6 ore — dacă ne 
facem norma — cîștigăm 
ca-n B ore. Revin tot la or
ganizare. S-ar reuși mai bi
ne dacă am avea artificierii 
la ' timp la front. Aș face 
o propunere : la frontalele cu 
tăiere mecanizată să nu se 
puste nișa în schimbul I,

schimbul IV dc către arti
ficierul existent in intervalul 
respectiv. Atenția care ni 
s-ar acorda și nouă ar spori".

„Nou] regim de lucru ne 
avantajează mult — ne-a 
declarat minerul șef de 
schimb, de la abatajul frontal 
(> 122, Dumitru llozorcanu. A- 
cum se lasă pregătit frontul 
de la un schimb Ia altul. De 
exemplu, în schimbul 
cum sînt acum, am 
frontul perforat 
de 
de 
10 
tul 
eu 
schimbul III. E un pic de e- 
fort mai mult, dar nici nu-1 
simțim așa de repede trece 
timpul. Unii sînt mai tineri 
angajați și-s și ei bucuroși 
că lucrează 6 ore. Avem ră
gaz destul pentru rccrccrc, 
prindem emisiunile de la 
televizor, ne plimbăm cu co
piii, cu soțiile...“

Și Gheorghe Popa, șeful de 
schimb de la Teacenco. de la 
abatajul mecanizat 6159/2 a

în

II, 
găsit 

,;i pămîntul 
buraj făcut; materialul 
care am nevoie adus la 
metri de front. La. sfîrși- 
schimbului voi realiza și 

același lucru pentru

confirmat faptul că, de cînd 
s-a introdus programul redus 
de lucru, activitatea la front 
se organizează mai bine, iar 
producția este, firește, mai 
rodnică.......și se ia lucrul de
la mină la mină, aprovizio
narea e mai bună, dar, cum 
am fost săplămîna trecută 
în schimbul IU, n-=am prea 
găsit materialul lemnos ne
cesar pentru galeria de ba
ză și de cap. E bine să se 
aducă întotdeauna ce-i nevo
ie pentru toate cele trei 
schimburi productive. Acum 
timpul nostru liber e mai 
mare, ne putem face tot ce 
trebuie și în gospodărie, a- 
casă, avem și posibilitatea să 
ne repezim și pînă la Petro
șani fără grijă că pierdem 
șutul. Ar fi bine să i 
nizeze din cînd în 
cîte o excursie".

Maistrul miner de 
torul I. Diana Chițu, 
venit în discuție cu 
parație sugestivă ; în

(Continuare in pag. a 3-a)

Nu numai

se orga- 
cînd și

la sec- 
a inter- 
o com- 
aceleași

(Continuare in pag. a 4-a)

Un pumn de pietricele lu
citoare. Reflectată in ele, lu
mina zilei are nuanțe ar
gintii, vișinii, portocalii. Al
tele sint mai banale — cenu
șii, ruginii, albe. Pietricele 
obișnuite, dar printre ele, se 
disting culori aurii. „Conți
nut de aur". Sint scoase din- 
tr-o raniță, intr-o cameră in 
care lumina lăptoasă se tir- 
șîie greoi printre ferestrele

„conținut 
de aur

mici. Locul acțiunii este gol
ful Ceaunsk, pe malul Ocea
nului înghețat de Nord.

— Nu, obiectează Viswaldis 
Emss, conducătorul grupului 
arctic al Institutului unional 
de cercetări geologice și geo
fizice marine din Riga, nu 
este ’ doar „conținut de aur". 
Este vorba de aur.

Este vorba de o victorie. 
De cea a grupului de șase 
oameni — Emss, Ian Timer- 
manis, Andrei Strupit, Iuri 
Gamper, Mariga Brimims și 
Iuri Maslov. îndrăzneala sco
pului acestor oameni era pe 
deplin ilustrată prin simpla 
enunțare a temei ce trebuia 
rezolvată: „Descoperirea re

VÎNZĂRI
Magazinul de mobilă nr. 81 

din Petroșani, cunoaște zi dc 
zi o afluență mare de cumpă
rători, dornici să-și doteze că
minul cu garnituri sau diverse 
piese izolate de mobilier, din 
cel inai modern, tu caracteris
tici funcționale multiple.

Printre modelele cele mai 
căutate de mobilă se numără 
garniturile combinate de tip.u-

rile „Satu Maro", „Păltiniș”, 
..Brad", „C.J. 65", șl altele, bu
cătăriile .Dafin", sufrageriile 
..Modern, canapelele „Diham” 
(produse de I.I.L. Petroșani), 
garniturile „Club" — compu
se din două fotolii și masă ro
tundă din lemn curbat — ca și 
alte tipuri diverse de mobilă de 
cameră, sufragerie, hol, bucă
tărie.

(Continuare in pag. a 3-a)

MASIVE DE

L. DUȚA
Corespondent Agcrpres 

la Moscova

(Continuare in pag.

INDIVID

FAPTE, NU VORBE!

MOBILA

Șt. PUIU

nu 
un 
„să

Manifeslînd o preocupare 
continuă pentru buna aprovi
zionare cu un sortiment bogat 
de mobilă, care să satisfacă cele 
mai diverse cerințe, colectivul 
acestui magazin a reușit ca în 
IU luni și jumătate din acest 
an să vîndă populației mobilă 
în valoare de peste 13 milioane 
lei.

I COLECTIVITATE

ni un „prieten" care, de 
cile ori se îmbată, a doua zi, 
la reproșurile soției, răspun
de doar atit: stai să discu
tăm... Și, din vorbă in vorbă, 
așa o „aduce" incit iese pină 
Ia urmă că nu el e vinovat 
că se îmbată. Nu ! Ferească 
sfintul! Dacă-i careva de vi
nă de treaba asta, acela nu 
poate fi el, ci... prietenii, an
turajul, condițiile de efori.

...La o întreprindere, unui 
cadru de conducere ii vin 
spre rezolvare diferite pro
bleme. Unele mai complexe, 
altele, mai puțin complexe. 
Dar el, la fiecare, nu arc 
decît un răspuns: „să mai 
discutăm". Și atit le discută 
și le rediscută pină cind din 
toate problemele supuse re
zolvării nu mai rămin decit... 
vorbe in vint ! Asta, bine
înțeles, dacă intre timp nu 
le-a rezolvat, operativ, alt
cineva...

...Altul iși bagă mina piuă in 
cot in avutul obștesc. E prins 
și, normal, ar trebui să fie 
tras la răspundere și să su
porte rigorile legii. Dar 
Apare un „binevoitor", 
.să mai discutăm", un 
mai vedem", și, de unde te

așteptai ca respectivul să fie 
aruncat cit colo, ca un om 
necinstit ce se dovedise, nu !. 
se discută că „să se mai va
dă", și asta in timp ce res
pectivul iși bagă mina mai 
sus de cot, pină la umăr !

.„Se dezbate intr-o ședință, 
cu toți oamenii, comportarea 
netovărășească a unui mem
bru al colectivului. Se discu
tă aprins, se ia atitudine. 
Dar, ca o „stea" apare el, 
omul care pare că gîndește 
profund, omul care dă im
presia că se ferește de con
cluzii pripite. Și din „să mai 
discutăm", din .să nu ne gră
bim" nu mai iese. Poate că, 
cel despre care e vorba, să-și

fi maltratat soția, să-și fi in
sultat sau bruscat colegii de 
muncă, să nu se fi achitat de 
obligațiile sale de serviciu, 
să-și fi părăsit soția și copiii, 
să fi făcut mai știu eu ce, 
dar iată că se propune să se 
mai discute, să se mai vadă, 
să se mai... că poate...

...Poate, ce ? vă veți între
ba. Păi — va zice omul nos
tru — poate se îndreaptă 
(cînd e prins că fură ca un 
hoț la drumul mare), poate 
și-a ieșit din sărite (cind iși 
bate zilnic soția), poate are 
greutăți (cind se îmbată zi 
de zi) etc.

Să nu fiu înțeles greșit! 
Nu sint împotriva discuțiilor 
principiale, nu-s adeptul ho- 
tăririlor pripite, luate in gra
bă. Dar necombaterea la timp 
și cu hotărire a unor aseme
nea practici și comportări, 
acceptarea lor tacită, nu con
duc decît la lezarea clima
tului de adincă responsabi
litate civică al societății noas
tre socialiste, la eludarea nor
melor de conviețuire socialis
tă și, nu de puține ori, chiar 
la încălcarea legii.

Nu vorbele, ci faptele să 
vorbească!

M. BLENDEA
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Felicitări,
Deși cîșliga un salariu

acasă nu aducea banii nea
coca

Costica!nici un ajutor ma-

I. DUBEK

azi sint 
oricind 

.standar-

pe 
un 
so
li n 
dc

deronja- 
stabilesc 
remedie- 
o inter-

pc urmele acesteia, 
într-un spațios a- 

din Lupeni, la do- 
artificicrului

ci otiludini,

de la principiile 
umane și dc la res-

ioță, de frămintări a 
cuvintelor lui.

O n mină se in- 
I timplă multe.

PARTICIPĂRII
poote realiza 
prin voința și 
unite de 
Viața se 
vertiginos. Stă 
în loc sau o io 
no ? Frineoză întregul 
colectiv. Iotă de ce, 
ne privește direct Lot 
ce se intimplă in jurul 
nostra ; tal ce priveș
te munco și conduita 
oomenilor...

Pe bărbatul care 
îmi impărtoseo aces
te ginduri il osculta- 
sem inointe cu o oră 
vorbind in foțo unei 
întruniri o peste cinci
zeci de oameni. Erau 
toți mineri Majorita
tea lor abio iși lepă- 
doseră salopetele ne
gre îmbibate de nădu- 
șeolă și praf de căr
bune. ;cr acum cu 
fețele albe, după baia 
fierbinte, ascultau con
centrați cuvintele care 
li se odresau 'lor. Cu
vinte care redau nu 
simple înșiruiri de fop
te. de întîmplări. ci
exprimou o concepție, 
o viziune matură și
responsabilă intr-un 
domeniu pe cit de 
major pe otit de u- 
mon : profilul omului 
de ozi, fizionomia co
munistului : ..Așo cum 
socialismul continuă 
să ridice pe o treap
tă mai inoltă tot ceec 
ce a realizat omenirea 
in cursul istoriei pe 
planul dezvoltării civi
lizației, tot astfel fizio
nomiei spirituale a co
munistului ii sint pro
prii trăsături care din 
totdeauna au carac
terizat pe oamenii cei 
moi înaintați, odevă- 
rata elită a umanită
ții dar care 
moi mult ca 
impuse de 
dul moral" al societă
ții noastre, intr-o eta
pă avansată a con
strucției socialiste. Nu, 

o 
ci

decîl 
forțele 

tuturor, 
desfoșooro 

unul 
roz-

nu ero vorbo de 
simplă conferință, 
de un veritabil coloc
viu etic ; in spiritul 
inoltelor deziderate o- 
!e codului etic formu- 
lot lo Forumul Mora
lei Socioliste core o 
fost plenoro Comitetu
lui Central ol partidu
lui din 3-5 noiembrie 
o.c. ; in odunore se 
evoluou, se disecau 
chior, co pe o mosă 
de operație, nu simple 
fopte.

loceo oceosto „disec
ție" nu era ollclnevo 
decit unul cu nimic 
deosebit de cei pre- 
zenți. Venise Io adu
nare co și ei — din mi
nă. Ero un minei in
tre mineri, un om in
tre oomeni — comunist 
intre comuniști. Do. 
mei oles comunist și 
oceostă colitate o a- 
firmo prin fiecare cu- 
vint core pledo in fo
to oamenilor, o orta
cilor lui pentru valori
le care constituie de 
fapt esența profilului 
moral ol comunistului: 
dăruire și demnitate, 
responsabilitate și in
transigență.

upă
după consumo- 
reo „colocviu

lui etic" ce l-au prile
juit dezbaterile, reți
nusem din spusele in
terlocutorului un ade
văr cu valoare axio
matică, de fopt pre
cum ou confirmat spu
sele lui ulterioore, un 
adevăr care reprezin
tă pentru el o ade
vărată profesiune de 
credință :

— Pentru un comu
nist trăsătura defini
torie e simțul respon
sabilității pentru tot 
ce se întîmplă in ju- 

numai 
face

?■ 
foc

rul lui ; nu 
pentru ceea ce 
el, ca individ, ci 
pentru ceea ce 
toți semenii care il în
conjoară. Adunoreo 
noostră generală o 
fost elocventă poote 
in acest sens. Daco 
responsabilitatea noos
tră comunistă s-or re
zuma numoi lo criti- 
corea neajunsurilor, o 
apucăturilor inopoiote, 
in ședințe nu am re
zolva multe treburi, 
nu om răspunde che
mării noastre de edu
catori, de onimotori 
oi oomenilor. Nu, co
munistul e om ol fop- 
telor ; prin ele se au
todefinește, prin ele 
acționează asupra vi
eții, asupra muncii șl 
faptelor celorlalți.

Intrerupem aici dia
logul cu interlocutorul 
nostru Vasile Rușitoru, 
secretarul uneia din 
organizațiile de bază 
cele moi mori din sec- 
toorele minei Lupeni, 
și încercăm să redăm 
încărcătura reolă, de

Este cert că încă mai exis
ta, la noi, tendințe de para
zitism. Este cert că, pc a- 
locuri, azi — cînd factorul de 
prim ordin in activitatea dc 
transformare revoluționară a 
societății, dc edificare a socia
lismului. il reprezintă forma
rea omului nou, cu o înaltă 
conștiință socialistă — se mai 
manifestă încercări de a trăi 
în afara avînlului muncii pro
ductive, pe seama efortului 
altora. Și ce altceva sînt. in 
fond, asemenea tentative im
postoare decit reflexe veni
noase ale unei mentalități re
trograde, zbircite de ani, 
potrivit căreia societatea poa
te fi ușor indusă în eroare 
atunci eind cel ce încearcă 
acest lucru sc autoinvestește 
cu miraculoasele puteri ale 
„descurcărețului* și găsește 
un mediu ..prielnic", neatent 
și lipsii de vigilență ? E incă 
vie, in stare dc perpetuă a- 
gitațic, la unii oameni, con
vingerea că societatea poate 
primi din partea lor puțin, 
foarte puțin, și dacă se poale 
chiar nimic, in schimbul u- 
nor avantaje incomensura
bile, la care se simt îndrep
tățiți să aspire și pe care Ie 
pretind— Care sînt izvoarele 
acestei convingeri? Unde-și 
are sălașul asemenea concep
ție învechită, străină socie
tății noastre socialiste ? Unde 
altundeva docil în ace) spirit 
îngust, individualist, mic-bur- 
ghez. de indiferență față de 
marile eforturi creatoare ale 
poporului nostru. Intîlnim — 
nu la tot pasul, dar întîlnim 
— în drumul nostru lansat 
spre desăvîrșire, oameni care 
se străduiesc, fac eforturi dis
perate chiar, dc a... sta dc o 
parte a acestui drum, pe bor
dura prăfuită, apatici și in- 

i sensibili la clocotul marii cir
culații. oameni care se sus- 

I tra2 uriașului efort de înflo
rire a patriei. Nu ne vom 
referi. în aceste rînduri, la cei 
rare prin atitudinea lor indi
ferentă la pulsul vremii lo
vesc — cu știință sau fără — 
în interesele semenilor lor, la 

k_______________

te personol cu acesta, 
e secretarul de partid.

S-o întimplol de cu- 
rind co unul din mem-

B Important e co brii de portid pioos-
nimic să nu rămină păt sosit in sector,
nesoluționat, ca nici Ștefon Csatlos, să aibă
un obstacol să nu necazuri in fomilie,
constituie o frînă in mai precis să se des-
munco, in calea roa- partă de soție. Ce-i
delor colective. Intr-o dc făcut ? In orice
zi, din couzo unei coz organizației nu-i
falii, s-o produs o sur- poale fi indiferent cum
pare in frontalul lui iși trăiesc membriii săi
Blogo, obotojul cu vioțo de fomilie. Inco
ponderea ceo moi cu doi ortaci comu-
more m producție 
torului. Poote fi un o- 
semeneo eveniment 
tratat cu indiferență ? 
Nu, hotărit nu I La 
sfirșitul schimbului, 
cel care pune proble
ma pe tapet in fața 
conducerii tehnice, o 
biroului organizației 
de bază e secretarul 
de portid - Vasile 
Rușitoru. In prezența 
brigadierului, a mai
ștrilor, factorii răspun
zători reconstituie îm
prejurările 
meniului, 
măsurile de 
re. Urmează 
venție promptă și efi
cientă, iar a doua zi 
frontalul și-o 
preliminarul !

Intr-o altă zi, 
discuțiile cu mai 
șefi de brigodă 
conturează drept cau-_ 
ză o nereolizorii pre
liminarului zilnic, su
perficialitatea in între
ținerea utilojelor. îm
preună cu alți membri 
ai biroului de partid 
sint luoți la întrebări 
maiștrii și șefii de e- 
chipă electro-meconici, 
mai oles comuniștii și 
agitatorii cărora li se 
dau indicații precise, 
concise : trebuie acți
onat, trebuie vorbit e- 
chipelor de întreține
re despre calitatea re
parațiilor, despre fo
losirea timpului de 
lucru. Cel care a ini
țiat intervenția a fost 
tot secretorul de 
partid.

Se intimplă ca unul 
sau altul să moi „sca
pe" cile o nemotivolă. 
Colectivul, grupa sin- 
dicolo, conducerea 
sectarului au zi de zi 
discuții „vii" cu eroii 
unor osemeneo fopte 
nedemne. Dor dacă 
se intimplă ca cel in 
cauză sa fie membru 
de portid, (un caz re
cent : Ștefon Kocsik, 
care a obsentat ne- 
molivot de la lucru), 
cel care ține să discu-

niști, secretarul de 
portid și-o propus să 
facă o vizită familiei 
aflată in impas.

Dimineațo in mi
nă, în foțo or
tului, cot la 

cot cu ortacii, Vosile 
Rușitoru iși îndeplineș
te atribuțiile de bri- 
godier. După ieșireo 
din mină și de multe 
ori și seara, la intra
rea in mină a schim
bului trei, e in dialog 
cu oamenii, cu comu
niștii despre treburile 
colectivului. In restul 
după-amiezilor e la 
club. în colitote de ac
tivist cultural ol sindi
catului. Activitatea a- 
gitatorilor sau func
ționarea noii combine 
introdusă in sector, e- 
ducarea noilor membri 
de portid, sau stabili
zarea noilor angajați, 
abonomentele lo pre
să, numărul cititorilor 
mineri la biblioteca 
clubului sau conduita 
in familie a mineri
lor sectorului — disci
plina, demnitatea in 
muncă și in viața de 
fiecare zi a comuniști
lor, preocuporea lor 
pentru o deveni moi 
pricepuți in meserie și 
mai pregătiți politic 
și culturol - iotă pro
bleme, iotă laturi ole 
gindurilor și frămintă- 
rilor cotidiene ole se
cretarului de partid.

Că sectorul VI se 
numără printre colec
tivele fruntașe ole mi
nei, că organizoția de 
bază e puternică, se 
întărește continuu prin 
noi oomeni de nădej
de, că minerii secto
rului lucreozo cu dă
ruire și responsabilita
te mereu sporită ore 
o explicație semnifica
tivă : prezența activă, 
dinamică o comuniști
lor sectorului, în frun
te cu secretarul lor - 
minerul brigadier, co
munistul Vasile Ruși
toru.

l.-am găsit vorbind la tele
fon. Mi-a răspuns la salut cu 
o ușoară înclinare a capului, 
mi-a făcut semn către scau
nul liber, continuîndu-și c 
vorbirea.

— Cum ?! Încearcă dum
neata să te speli la țirîiala 
aia ! Aș vrea să te văd ! As
cultă, tovarășe: în mină nu-i 
larmacic, minerii nu pot să 
se spele cu toanele dumi- 
tale. Înțelegi ? Iți mni repet 
o dată : du-te și vezi' ce-i cu 
apa. asta-i! Cum?... Bineîn
țeles c-am să te. critic, doar 

vorba dc oameni, nu te 
tpăra I
Așeză receptorul, se înde

să in scaun, fși aprinse ner
vos o țigară și se intoarse 
spre mine. „E greu să fii șef 
de sector, dar parcă și mai 
greu e să nu mai fii dacă 
ai fost măcar o dată'. Nu-i 
doar un simplu joc de cuvin
te, e mai degrabă un joc al 
oboselii... Firesc, după atiția 
ani dc minerit.

...Cum mă simt in pielea 
șefului de sector ? Precum 
vezi: ciondănindu-mă, de 
dimineața pînă seara. Mai 

mai

scrisoare adresata 
redacției, cititoarea noastră 
M. Veeserdy ne relatează ur
mătoarele :

„Am călătorit intr-una din 
seri spre casă in autobuzul 
31 HD 1810. In stația din 
cartierul Carpafi a coborit 
din autobuz un grup mare 
de călători. Din grabă, sau 
din cauza aglomerației mari, 
unul din călători și-a uitat 
servieta in autobuz. Servieta

Un gest
Inimos

părăsită a fost observata 
un elev care stătuse chiar 
lingă șofer. Elevul, — imi 
pare rău că nu i-am reținut 
numele — a anunțat imediat 
pe șoferul Berea care a pornit 
mașina pînă a ajuns din ur
mă grupul de călători care a 
coborit în stație, a oprit apoi 
in dreptul lui și a întrebat 
dacă nu și-a uitat careva ser
vieta in mașină. Posesorul 
servietei, care s-a aflat intr- 
adevăr in grup, și-a luat ser
vieta înapoi și. fericit, a mul
țumit șoferului, lată un gest 
frumos’.

Intr-adevăr gesturi frumoa- 
care înnobilează rela

țiile dintre oameni, ne fac 
viața și mai senină.

sensul PEsmtNJLi mim
care nu-ți fac ceva fă

ră dispoziții și paradispozi- 
(ii, nici să-i pici cu ceară. 
Cu ei nul răfuiesc...

A.șu a început discuția mea 
cu Ștefan Tenczler, omul 
care de 32 de ani face ace
lași oficiu meseriei, omul cu 
fața prelungă și ochii iii, 
inteligenți, licărind sub frun
tea înaltă, impinzită de ri
duri adinei, riduri mult mai 
multe decit anii. .Cine spune 
că meseria de miner nu-i 
frumoasă, greșește...". Și-a în
ceput meseria de tinăr, cs- 
caladind treaptă cu treaptă 
tainele adlncului .Dacă nu 
mi-ar fi plăcut mineritul, fă
ceam altceva", o spune cu 
glasul lui sobru, puternic, 
o spune simplu, cald. „N-am 
fost obișnuit să mă pling că 
mi-e greu. Țin minte, prin 
'53 mi-an dat sectorul 11, cu 
jocuri, straie subfiri, oameni 
de toată ..mina" și zbate-te.

caută să te descurci... Reme
morări, unii le spun amin
tiri, te întorci la tot ce a 
fost și te împiedici de nu 
știu ce amănunt intimplat pe 
care nu-l mai crezi posibil. 
In '54, cam prin iulie, m-au 
chemat afară, trebuia să ies 
mai iute din sector, cind am 
dat in galeria lui Sidorov am 
aflat de erupție — m^tan și 
cărbune ! Ce să spun, oame
nii trebuiau scoși, și... a fost 
greu, dar a trecut cu bine...

II privesc pe „bălrinul" 
frumos care, peste o lună, 
va ieși la pensie, și-mi vin 
in mint? cuvintele pline de 
miez tui.'ile de la Constantin 
Purda și Ion Jurca, cei mai 
vechi ortaci din sector, care 
susțineau cu mindrie că șe
ful lor e priceput, săritor, și 
că le-a înțeles întotdeauna 
păsurile, că le-a fost părinte, 
mai mult, prieten.

Tata imi spunea

•nn trebuie mI Jir tăcut, mo
dest, să fie mereu dc folos, 
onest și echilibrat, un fel de 
model pentru alții, dar acum, 
eind ii văd pe Cost el Apos- 
tolache, pe Gheorghe buca, 
pe Constantin Calin sau pe 
Radu Paraschiv, imi dau sea
ma că nu-s eu modelul a- 
cela, că am urmași tineri și 
capabili, demni, cu respect 
față de meserie, de muncă".

Cind ii sint repartizați „bo
boci" la sector, nu-i mai slă
bește : „ori te 
mina cu mine 
dai.1" Așa a 
ghe Ciobănoiu, 
Miclea. 
liră", 
.Cind 
II, așa-s .șefii", I 
seu de-acum pus 
eram tot timpul 
Propriu-zis -a
rele și

faci om, ori 
n-o să mai 

făcut cu Gheor- 
cu Nicolae 

cu C'hirică sau „Mi-, 
cum ii zic ortacii, 
am trecut la sectorul 

II se ga
la punct, 
la mină.

i mea, o- 
t, nu erau 

ale tuturor.

om, 
să

scrisori sosită 
roagă, în ter- 
să luăm ati- 

de comportarea 
care și-a 

ce ani 
maltratat-o pur și

simți <a 
inului de la 
buie să-i și 
înseamnă să 
meritele, să ne prețuim efor
turile. să ne stimăm reci
proc..."

Ștefan Tenczler cade 
ginduri și. deodată, tm 
ris ii fulgeră pe chip ..Am 
și eu o .brigadă" de trei 
copii. Abia aștept să ies la 
pensie fi să te ții... Cu fata 
mai mare e mai ușor, mij
locia e intr-a IX-a, cu me
zinul am mai mult de furcă 
Așa-i că n-ai copii ? Văd că

Dar o- 
ceri tre- 

Asta mat 
unoaștem

...Ani ieșit 
seara, bătea 
dinspre

tirziu
un vini rece 

Paring, plopii, goi 
de frunze, se clătinau. Mer
geam alături de omul, de co
munistul Ștefan Tenczler ca
re a călcat acest drum de 
mii și mii de ori, și nu reu
șesc să-mi explic îndeajuns 
ca să fiu mulțumit, înțele
surile acestor permanente re
veniri.

Intr-una din serile 
pragul redacției a 

'ălcat de un om, cu 
cărunt.

...Am stat la rind, in 
zinul X și, la un moment dat. 
am observat chiar la picioa
rele mele o sumă de bani. 
Cine știe ai cui or fi ? Dintre 
cei de față nici unul nu era 
năgubașul. O fi fost unul ca
re plecase deja din magazin. 
Oricine o fi, vă rog să mă

cei ce se dedau la acte ostile 
construcției socialiste, ostile 
aspirațiilor majorității zdrobi
toare a oamenilor muncii. Ne 
vom ocupa doar de aparenții 
inofensivi, de cei ce prjntr-o 
atitudine improprie eticii o- 
mului nou, de sfidare a pre
ceptelor civilizației, a reguli
lor bunului simț, alterează — 
uneori destul de grav — fi
zionomia semenilor cu care se 
află in contact direct, in con
junctura vieții diurne, vin in 
flagrantă contradicție cu prin
cipiile etice și morale ale o- 
rinduirii noastre noi...

...Primim, la redacție, o

DAUN

înconjoară, ci aceștia, toți, sini 
la cheremul bunului său plac, 
depind de voința lui !

...Dan State din Petrila ne 
aduce la cunoștință un alt 
fapt reprobabil. Șoferiței Au
rora Luca, de pe autobuzul 
31 HD 3 663, i s-a atras res
pectuos atenția că... e prea 
lent mersul autobuzului. In
trigată, aceasta a „ripostat", 
din aceeași falsă convingere 
a „utilității" ei deosebite, cu 
epitete insolente, vizînd in
dicația de a călători pe jos, 
sau în propriul autoturism 
dacă nu cumva muncesc pe... 
nasturi și culminînd cu tri-

miercuri, vino sîmbătă, vino 
luni...’) cu „lucrarea" denta
ră, la centrul stomatologic din 
Lupeni, a îndrăznit să întrebe 
dacă e corect acest lucru. Fa
talitate I De-atunci... „mi s-a 
infectat gura, nu pot să mă- 
nînc și nici să vorbesc, m-am 
îmbolnăvit și dc stomac... nu
mai cu cafea și lapte cu miez 
dc piinc, ce să fac ? Cum să 
fac ?...“

...Costică Poiană din Petrila 
reproșează împuternicitului de 
la asociația dc locatari nr. 1 
aroganța și indiferența de 
gheață cu care acesta intim- 
pină solicitatorii de drepturi.

Autorul unei 
redacție ne 

meni mișcători, 
ludinc față 
unui soț și părinte, < 
părăsit familia, după 
de zile a -
simplu.

Pornind 
am ajuns 
parlament 
miciliul familiei 
Nicolae Matei, un cetățean des
pre care ziarul nostru mai scri
sese cîndva, scoțînd la iveală 
isprăvile sale de provocator 
de scandaluri în public. Iată 
că acum, din nou, fapte re
probabile au determinat reîn- 
tîlnirea. Plecat de acasă în 
ziua cind fetița lui, elevă în 
clasa a Vil-a își începea noul 
an de școală, părâsindu-1 
fiul lui în virstă de numai 
an și jumătate, lăsînd-o pc 
ția sa, Aristița, fără nici 
mijloc de existență, omul 
care ne ocupăm se stabilește 
la căminul muncitoresc nr. 4 
din Vulcan, aparținînd minei 
Paroșeni. Prin aceasta însă nu 
a înțeles să „uite" de cei pe 
care-i părăsise. După ce se 
îmbăta strașnic, le făcea cite 
o vizită cu prilejul căreia, le 
amintea că tot el le-a rămas 
stăpîn, împărțind cu dărnicie

pentru fiecare pumni și palme, 
făcînd scandal. Ultima întîlnire 
de acest fel a avut loc în 
seara zilei de 12 octombrie cînd 
n mers cu atitudinile sale bru
tale pînă acolo îneît a fost re
ținut de 
N-a 
mult 
.ieșiri1 
nele de 
lor, 
lăsat

Discutînd cu vecinii din bloc 
și cerînd relații de la oame
nii cu care a lucrat la E. M. 
Lupeni, am aflat că Nicolae Ma
tei se purta în familie ca un 
zbir. ” 
bun, de cca. 3 000 de lei pe 
lună, 
necesari întreținerii familiei, ci 
li cheltuia cu prieteni și „prie
tene" în diferite localuri, apoi 
venea acasă beat făcînd ceea 
ce am arătat că făcea.

In urma unei sancțiuni pe
nale primite la mina Lupeni, 
artificierul Nicolae Matei se an
gajează la E. M. Paroșcni. Dar 
schimbarea locului dc muncă 
nu a adus nici o îndreptare 
în „năravul" lui. Nicolae Ma
tei arc părerea că, întrucît în 
producție muncește bine, poate 
călca în picioare cele mai ele
mentare norme de conviețuire

organele dc miliție, 
fost impresionat prea 
îngăduindu-și să aibă 

1 chiar și față de orga- 
ordine. Și, surprinză- 

aceslea aproape că s-au 
intimidate dc el.

gindindu-sc, resemnat, la._ 
altă stofă, la alți croitori, la 
alte „vederi", mai puțin ob
tuze...

Să recapitulăm. O taxatoare 
iși ignoră cu seninătate obli
gațiile de serviciu, dc a-și 
„trata" exemplar semenii și, 
mai mult, ii jignește fără cea 
mai mică reinușcare; un șo
fer al I.G.C.-ului azvîrle cu 
epitete degradante in capul 
celor ce încearcă să-i dezvă
luie lipsurile; un salariat al 
T.A.P.L.-ului se consideră scu
tit de respectarea celor mai 
elementare reguli de politețe; 
un tinăr iși permite să înjure

DIFERENȚEI
APARENT INOFENSIVE

risonrc din Vulcan. Sînlcm 
informați, in numele unui 
grup dc locatari din Sohodol, 
despre atitudinea reprobabilă 
a taxatoarei de pe autobuzul 
31 HD 1.540 care, solicitată 
fiind să-și respecte obligațiile 
ce-i revin ca reprezentantă a 
unei întreprinderi prestatoare 
de servicii 
și-a arogat 
de a jigni, 
menii — și 
înspre... 
cursuri de 
pre... _ .
li se face .dreptate" ! Și de 
ce aceasta? Pentru că niște 
oameni cinstiți au dovedit-o 
în flagrant delict de incorec
titudine, dc necinste ! Si ade
vărul, spus direct, supără. Și 
celui ce i sc certifică, în pu
blic. fapta dc a fi în afara 
legilor, scrise 
ale vremurilor 
vădit, i se pare 
ționeze violent,
că nu el depinde de cei ce-1

miteri la mediul animal. 
...Intr-un autobuz de 

ruta Petroșani — Lenea,

către populație, 
nepermisul drept 
îndreptîndu-și se- 
nu doar aluziv — 

demult dispărutele 
alfabetizare, îns- 

cel din ceruri spre a 
' ’ ! Si do

sau nescrise, 
noi, disonlnd 

firesc să reac- 
convins fiind

pe 
un 

tinăr, pogorît parcă eu hîr- 
zobul de pe altă planetă, și-a 
permis, dezgustînd întreaga a- 
sistență — totuși foarte pa
sivă — să înjosească cu de
gradante expresii o femeie în 
virstă, care l-a atenționat să 
înceteze „mișto*-ul dc cea 
mai joa.să factură la adresa 
taxatoarei, insensibilă și rece... 

...B. Nicolae din Lonea ne 
scrie, Intr-o scurtă epistolă, 
despre niște cornurî primite 
de la bufetul „Viticola" din 
Cimpa, lari ca piatra, care — 
au fost forțai ..băgate pc gît11 
solicitatorului de pîino proas
pătă, indieîndu-i-se și locul 
unde sc poate plînge dacă 
nu-i convine (!!!).

...Constantin Măruță din U- 
ricani Iși intitulează însemnă
rile expediate redacției „Cu 
polizorul în gură“. Și ne scrie 
acolo despre faptul că tot fi
ind amînat („vino luni, vino

...Constantin Negrea din Pe
troșani, strada Transilvaniei, 
blocul 14, ap. 3, c nemulțumit 
dc pasivitatea pe care-o ma
nifestă, pentru o lucrare ur
gentă, lucrătorii I.G.L.-nlui și 
ne întreabă dacă 
plătești de trei 
pentru apă și să 
trei luni apă !

...R. Margareta 
nc mărturisea, 
ochi, 
centrala termică din curticrul 
8 Martie, dc ce nu „urcă" apa 
caldă la etajul 4, a rămas stu
pefiată cînd i s-a comunicat că 
ei. locatarii, sint de vină, că 
nu... dau nimic, adică nu 
„mișcă din urechi11.

...Pavcl Crișan din Petro
șani. str. Dărănești nr. 19, in
trigat dc incorectitudinea cu 
care i-a fost cusut un costum 
Ja croitoria din Lonea a co
operativei „Unirea", după 
30 (!) dc probe, a cerut, „so
coteală* conducerii acestei în
treprinderi, de unde a plecat

c firesc să 
luni taxele 
nu ai... de

din Petrila 
cu lacrimi în 

că încerci nd să afle, la

in public o femeie in virstă: 
un medic iși uită jurăinintul, 
incercind să întineze întreaga 
tagmă a profesiunii pentru 
care-a fost pregătit de socie
tate: un împuternicit al loca
tarilor c arogant și insensibil 
Ia solicitările... locatarilor; un 
lucrător de la o centrală ter
mică pretinde fățiș fără nici 
o jenă „ciubuc": niște croi
tori se consideră inditruiți în 
a-și bate joc de materialul 
clientului...

Ce sînt, oare, acestea ? Sim
ple „lipsuri" omenești ? Fisuri 
in construcția caracterelor u 
mane ? Nu. Dacă ne gîndim 
mai profund, dacă reușim să 
vedem dincolo de înșelătoa
rele aparențe, nu ne va fi 
greu să înțelegem că din a- 
ceastă atitudine de ignorare 
a comandamentelor civiliza
ției, din rindul acestor sala- 
riați (rebuturi, în fond, ale 
școlii și societății), care-și fac 
un titlu dc noblețe din a sfi
da cu ostentație normele bu-

nului simț, sint recrutați... vi
itorii carieriști, cei tentați de 
viața luxoasă prin cîștiguri 
ilicite, viitorii atentatori la in
teresele oamenilor muncii, vi
itorii detractori ai construcției 
socialiste. Comuniștii, toți oa
menii cinstiți ai socie
tății noastre de azi își dau, 
neîndoios, seama că este ne
cesar să se opună cu vehe
mență oricăror fenomene de 
căpătuială, să combată cu fer
mitate incă din faza lor inci
pientă, orice acte ostile as
pirațiilor oamenilor muncii, 
să lupte pentru înlăturarea 
manifestărilor mic-burgheze 
din viața noastră socială. Dar, 
la fel ca și în fața unor a- 
semenea „cazuri' de majoră 
importanță, și in fața atitudi
nilor de indiferență față dc 
cuceririle, nu numai pc plan 
material, ci pe plan inoral. 
spiritual, ale civilizației, dc 
indiferență față de pretențiile 
justificate ale omului nostru 
nou de a (răi și a munci în 
chip comunist, este necesar să 
se manifeste ferme luări de 
poziție. Cei ce sc sustrag — 
prin atitudinea lor reproba
bilă față de semeni, față de 
aspirațiile acestora — <Ic la 
obligațiile pc care uriașa o- 
peră de transformare revolu
ționară a societății Ic incumbă 
nu pot fi trecuți cu vederea. 
Și nici tolerați ! Spiritul in
dividualist al acestora, resen
timentele pe care Ie nutresc 
față dc preocupările colective 
pentru mai bine, pentru mai 
mult, sînt dăunătoare, profund 
dăunătoare procesului făuririi 
omului nou. Poate de net
— și numai de aceea — 
este doar necesnră, dar se i 
pune să adoptăm o atitudine 
fermă împotriva acestor ma
nifestări incă din fa?a lor in
cipientă, o atitudine comba
tivă împotriva tuturor inofen
sivilor care stau de o parte, 
și-și trimit săgețile veninoase 
spre cei angajați plenar in 
marca operă de edificare 
societății viitorului.

socială, că prin munca la mină 
se absolvă dc răspunderile so
ciale și morale față de familie.

Această optică nici nu a- 
pare ca fiind prea surprinză
toare, dacă ne gîndim că 
deși comportările sale sînt cu
noscute de colectivele în care 
a lucrat, cît și de organele lo
cale din Lupeni și Vulcan, 
nimeni nu a găsit cu calc 
să-l cheme la ordine. Dimpo
trivă s-au găsit binevoitori ca
re i-au acordat îngăduință. De 
pildă, biroul personal și con
ducerea sectorului II al E. M. 
Paroșcni care, considerăm noi, 
surprinzător de cu multă 
ușurință a eliberai în ziua de 
13 septembrie a. c. adeverința 
necesară pentru ca acesta să 
fie cazat în căminul muncito
resc al minei — deși se știa că 
Nicolae Matei deține aparta
mentul nr. 38 din blocul 10, 
Aicea Narciselor din Lupeni, 
unde și-a lăsat soția cu cei doi 
copii fără 
tcrial.

Pornind 
demnității 
ponsabililatea societății față de 
individ, nu putem trece indi
ferenți pe lingă un astfel de 
caz, cu totul străin relațiilor 
și moralei noastre socialiste.

Intrebîndu-i pe cei care-J cu
nosc, dacă este necesar să 
scf’iem despre comportamentul 
lui Nicolae Matei, ni s-a ce
rul, în unanimitate, să luăm a- 
litudine categorică împotriva 
dezertării sale de la obliga
țiile familiale și umane, să-1 
ajutăm să înțeleagă că locul 
său este în mijlocul familiei, 
lîngă soție și cei doi copii, 
care-1 așteaptă.

Nicolae Matei este un om 
tinăr, priceput în meserie; dar 
acest lucru nu-i suficient pen
tru ca oamenii să-1 prețuiască. 
E necesar să știe, să cunoască 
în mod temeinic că pentru a 
fi socotit OM în adevăratul în
țeles al cuvîntului, trebuie să 
aibă în toate împrejurările și 
îndeosebi în sînul familiei sale, 
o conduită demnă și respon
sabilă. Altfel în locul stimei 
și respectului celor din jur va 
înlimpina mereu și peste tot o 
profundă dezaprobare.

ajutați, să anunțați prin ziar 
ca să afle cel în cauză și 
să-i pot înapoia.

Cine este acest om capa
bil de un gest atît de firesc, 
atil de nobil în esența lui, 
care, mai presus de o smnă 
de bani, ține la cinste și o- 
menie și ne solicită să-i faci
lităm situația de a putea îna
poia cui se cuvine acești 
bani ?

E un om simplu. un 
muncitor, salariat al minei 
Dilja pe nume Constantin 
Dorobanțu. tară a doi copii. 
La întrebarea ciți ani are, 
ne-a răspuns la fel de firesc.

— Chiar azi împlinesc 50 
dc ani...

Așadar de ziua lui, in fru
moasa zi cind și-a serbat o 
virstă onorabilă Constantin 
Dorobanțu a săvîrșit un gest 
pe cit de simplu pe at it de 
nobil față de un semen ne
cunoscut. Un gest care dă 
satisfacția cinstei, a demni
tății. Poale fi o satisfacție 
mai mare, mai demnă de o 
asemenea zi ?

Viprel TEODORESCl»

Cornel HOGMAN
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condiții (chniro rconomke si 
<u același efectiv. dai& in lu 
na septembrie, înainte de o 
se trece la programul redus, 
cea mai bună realizare zil
nică dc plan a sr. torului a 
lost dc numaj 9.1.2 la sută, 
in luna curentă, eu schimb 
de 6 ore, cea mai mică rea
lizare s-a situat la 105 la su
lă ! .Combinele de la fronts-

tsii

S.ne re 
gutarhate ciclul 
Acasă sin tom

refâceam m; 
Avem t> orc 
care putem i

mese, 
Ic In
Oamenii Ic 
timp să ie 
merge m 
Am fost 
mî ori la 
jungeam 
le de an

i i u. Nu mai găsești pe 
la set lor. abonflmento- 

■c\ iMcIc 'to spe ialitatc 
ridică regulat, nu 
citească. Putem 
des în excursii,

într-o lună de do- 
eabană, înainte n-a- 
nici într-o jumăta- 
sâ foc asta*.

Ridicarea nivelului ideologic

IGIENA IN UNITĂȚILE 
ALIMENTARE

ma-

problemele sociale și politice 
rare frămintâ colectivul ce ți-a 
<ost Irit redințat. In cadrul sec
torului spre exemplu, dezbatem 
o scrie dc aspecte ale muncii 
noastre de zi cu zi, ori luate 
din viață. Participînd la ase
menea discuții se cer și >e con-

turcază, se dou răspunsuri și 
de ce nu, chiar sfaturi. Sfera 
noastră de observație, îndruma
re și control este largă și toc
mai pentru aceea fără o bună 
pregătire politică este imposi
bil să poată fi cuprinsă. Dar 
nu e suficient ca numai noi 
să ne însușim asemenea cu
noștințe. Ele trebuie să devină

un bun indispensabil, al fiecă
ruia. Este prin urmare o înda
torire a fiecăruia dc a face to
tul în vederea unei astfel dc 
finalizări.

Cele citevo opinii exprimate 
reflectă noua etică a mun
cii ce caracterizează tînărn 
generație, chemată să continue 
măreața operă dc construire a 
socialismului în țara noastră.

Acțiune de popularizare
Consiliu] popular al orașu

lui Lupenj a inițiat o ’ 
acțiune de popularizare a legi
lor adoptate de recenta sesiu
ne a Marii Adunări Naționale, 
organizînd, în toate circum- 
m ripțiile electorale, dezbateri pe 
marginea lor conduse de mem
bri ai comitetului executiv și 
activiști ai comitetului orășenesc 
de partid Lupenj. La acțiunile 
organizate în generale

largă
1-6 au participat și lucră- 
din cadru] miliției care au 

și

nr.
tori__ ______ , _
prezentat Decretul 153/1970 
l-egea nr. 51971. Printre tovară
șii care au vorbit cetățenilor 
despre legile noi se numără 
Fr. Daradics, Liviu Munteanu, 
Constantin Năstase, Ioan Veg, 
Iosif Micrutz, Emil Cimpean 
Mircea Alicu, S. Corbeanu, Ro
bert Kinsky, Vasile Dobocan,

a legilor
llie Buzatu. Gh. Popescu ș a. 
Manifestînd un viu interes față 
de această acțiune, populația o- 
rașului Lupeni a răspuns în- 
tr-un număr impresionant )a 
dezbaterile organizate, solicitînd 
explicații și precizări legate 
de prevederile noilor legi.

Georgcta BÂLAN 
corespondent

dublează

In magazinele de profil ali
mentar din orașul Uricani — 
Sn general aproape corespun
zător aprovizionate și destul de 
bine gospodărite —, la orele de 
calm, tronează o curățenie n- 
tit de nefirească și de deplină 
îneît simți parcă și un iz dc... 
clinică. In zilele cind, însă, a- 
celoași magazine sînt supra
populate de cumpărători și raf
turile se înjumătățesc vâzînd cu 
ochii, curățenia și ordinea de
vin parcă un resort auxiliar, de 
care mai mult nu se ține, decât 
se ține scama... Trasînd o li
nie despărțitoare între cele două 
maniere de a înlîmpina cum
părătorii — una vădii ospitali
eră. în care reproșurile, de orice 
gen ar fi acestea, nu-și au locul 
și alta de crasă indiferență fa
ță de aspectul .festiv" al ma
gazinului, atunci cind se știe că 
va fi o zi „plină" — și cîntărind 
cele două atitudini, ajungem 
curind la concluzia că neaveni
ta .departajare" e foarte dăună
toare. Și e dăunătoare tocmai 
pentru că explică, intr-un fel. 
de ce nu se perpetuează afluxul 
de cumpărători, de ce nimeni 
nu observă că in zilele obișnui
te (în afara celor două in care 
salariații minei Uricani primesc 
lefurile) magazinele sînt la fel 
de bine aprovizionate și, nu 
numai atit, sînt mai ospitaliere, 
mai îmbietoare! Am intrat prin 
magazinele alimentare din Uri
cani în zile diferite, aparți

nînd și celor lihnite, liniștite și 
celor, ..pline ochi" de cumpără
tori. Am încercat să ne expli
căm ulterior, fenomenul (daca 
poate fi numii astfel) întîlnil. 
N-am reușit. Dc eC ? — ne veți 
întreba — e doar atit dc sim
plu ! E și nu e I E simplu, du 
să menții curățenia și ordinea 
atunci cind îți calcă pragul, în- 
lr-o zi un număr mic dc cum
părători .și c dificil să faci a- 
< elași lucru atunci (înd localul, 
intr-uită zj a rulă ca un hol de 
cinematograf cu cîteva minute 
înainte de începerea unui film 
eu „priză- la public. Dăr nu c 
simplu de înțeles <lc ce, același 
magazin care azi Ic impresio
nează intr-un mod foarte plă
cut, miine hi sădește în suflet 
indispoziția, transpdrtindu-tc pe 
(urimul totalelor insatisfacții.» 
Să exemplificăm. Magazinul a- 
limcntar nr. 120 „Carne", dc 
pildă, intr-o zi obișnuită de tih
nă și pace (cum le-am numit 
mai sus), era satisfăcător apro
vizionat, arăta bine pus la 
punct, curat, ordinea domnea în 
întreaga încăpere. A doua zi 
însă, cînd se știa că cu totul al
tul va fi afluxul cumpărătorilor, 
gradul de curățenie a magazi
nului se prezenta din toate 
punctele de vedere deficitar, u- 
paratura frigorifică se arăta 
vederilor într-o stare de murdă
rie strigătoare la cer. De ce7 
De ce este schimbat aspectul 
prezentării mărfii de la o zi la 
alta, de ce gradul curățeniei es-

ie atit de contrastant? Unde 
esto respectul cuvenit cumpără
torilor 7... Aceleași diferențe le- 
am constatat, fără preu mure 
grcut.ilc, și )a magazinul dc pii- 
nc din oraș și ja bufetul nr. 68 
— localuri „pavoazate'’ cu gust 
in zilele (ând nu sînt vizitate 
intens și lăsate in paragină 
tind se șliC că vor fi asaltate 
dc „oaspeți*. S-ar parca că, In 
magazinul cir pîinc, o asemenea 
situație nu poate fi specifica 
Poate ! In tot cazul, diferența 
dc grad de curățenie de Ja o zi 
la alia a pulul fi vizibilă, chiar 
dacă, poate, zilnic în asemenea 
magazine intră același număr de 
< umpărfrtoi i. Să fie vorba nu
mai despre o variație de dis;xi- 
ziții, dc a da sau nu... „față" 
onorabilă magazinului ?! Ori
cum, faptul în sine impregnat 
cu semnificații care țin, in prin
cipal, dc etica lucrătorului din 
comerț, poate fi soluționat nu
mai prin modificarea opticii 
strîinbe a celor cc-și închipuie 
că ordinea, curățenia, igiena lo
calurilor in care-și desfășoară 
activitatea este o „problemă" 
rezolvabilă in salturi și trăiesc 
cu convingerea eronată că nu 
atunci când trebuie să-și mani
feste solicitudinea și respectul 
față de cumpărători, ci 
cind doresc ci e necesar 
corecți, prompți, atenți. 
găm, modificarea acestei 
este o cerință. O cerință 
rioasă.

atunci 
să fie 
Adău- 
optici 
impe-

V.

producția
industriei
materiale

lor de
construcții

(Urmare din pag 1)

ției. realizarea unor produse de 
ralitatc, la un preț redus, com
petitive. întreprinderile indus
triei materialelor de construcții 
vor introduce astfel in fabricație 
curentă in anii cincinalului pes
te 400 noi sortimente, a căror 
pondere va reprezenta in lo
ialul producției circa 27 la sută. 
Un accent deosebit se pune pe 
fabricarea unor materiale cu 
«aractoristici tehnice superioare, 
în greutate redusă, cu un grad 
»d«M de prelucrare și finisare, 
cu calități estetice deosebite, 
menite să contribuie la înfru
musețarea noilor construcții, la 
ridicarea gradului de confort.

Jn industria lianților și az
bocimentului, de pildă, se vor 
obține cimenturi superioare ce
lor realizate pină acum, var 
măcinat și hidratat, plăci și pie
se speciale de azbociment, aso
ciate cu plăci termoizolatoare 
autoportante din vată minerală 
sau polistiren expandat ele. în
treprinderile producătoare de 
prefabricate au în vedere rea
lizarea unor preeomprimate ca
re să inlocuiască oțel betonul : 
a noi prefabricate ușoare din 
beton armat pentru construcții
le industriale, pentru sectorul 
agrozootehnic și clădiri din me
diul rural, produse destinate, 
in special. înlocuirii lemnului.

Dezvoltarea pe care o va cu
noaște în anii actualului cinci
nal industria materialelor de 
construcții va contribui la în
făptuirea mobilizatorului pro
gram de investiții elaborat de 
conducerea partidului și statu
lui nostru, menit să asigure 
progresul multilateral al Româ
niei socialiste

WAWA

ADDO
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PROGHAMUL I : 6,00 Muzi
că și actualități: 7,00 Radiojur
nal; 8,00 Sumarul presei; 8,08 
Matineu muzical; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată: 9,00 
Buletin de știri; 9,03 La micro
fon, melodia preferată (conti
nuare); 9,30 Memoriu pămîntu- 
lui românesc: 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Muzică populară;
10.30 Selecțiuni din operete;
11,00 Buletin de știri: 11.05 Din 
muzica popoarelor; 11,15 Pe te
me juridice; 11, .0 Cîntecc; 12,00 
Discul în foileton; 12,15 Reci
tal de operă; 12,30 Intilnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferai; 13,00 Radiojurnal; 
Li,27 Cînlecul e pretutindeni; 
14,35 La microfon : Gri .ore Pn
euri, Maria Haiduc și Florea 
Țupu; 15,00 Buletin de știri: 
15,05 Revista economică; 15,30 
Pagini vocale și orchestrale din 
muzica de estradă; 16,00 Ra
diojurnal: 16,15 Muzică de pro
menada; 16,30 Melodii; 17,00 
Pentru patrie; 17,30 înregistrări 
din spectacolul formației artis
tice «Ciocârlia* din București; 
18,00 Orele serii; 20,00 Tableta 
de seară; 20,05 Zece melodii 
preferate: 20,40 CIntă Toana
Cristea; 20,55 Știința lu zi; 21,00 
Revista șlagărelor; 21,45 Din re
pertoriul cântărețului Petre A- 
lcxandru; 22,00 Radiojurnal;
22.30 Concert de seară; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Concert 
dc seară (continuare): 24,00 Bu
letin dc știri; 0,03—6,00 Estra
da nocturnă.

Două sesizări pe aceeași temă
A DOUAI’RIMA

In curtea depozitului cen
tral al O.C.L. produse-indus- 
triale din strada Oltului, Pe
troșani, stau depozitate de 
timp îndelungat aproximativ 
30 de mașini de bucătărie. 
Neambalate, sub cerul liber, 
mașinile de bucătărie, pro
duse ale I.IS. Balș, prezintă 
urme accentuate de rugină. 
Că nu stă în intenția O.C.L. 
produse industriale 6ă ia mă
suri de adăpostirea acestor 
produse, o dovedește faptul 
că recent s-a mai depozitat, 
în aceleași condiții, un nou 
transport de mașini de bu
cătărie, care, urmează a ” 
feri același regim de 
dare ca și cele din 
vechi.

Ne întrebăm, oare 
așa de grea de rezolvat să 
fie problema creării unui 
spațiu corespunzător unde să 
fie depozitate aceste mașini? 
Cine va suporta paguba ca
re va rezulta din degrada
rea lor ?

Mihai NAGY 
Petroșani

FOL, IM

a su- 
degra- 
stocul

chiar

In incinta depozitului de 
materiale de construcții din 
strada Fr. Engels, Petroșani, 
al O.C.L. produse industriale 
se află o cantitate de peste 
80 000 metri pătrați liîrlie 
gudronată. Nu cunoaștem mo
tivul aprovizionării depozi
tului cu o cantitate atit de 
mare din acest produs, care, 
depășind cu 
curente ale 
te sortit să 
cerul liber, 
cu niște seînduri vechi • 
nu pot constitui nici pe 
parte un adăpost sigur 
potriva intemperiilor.

Aducem la cunoștința 
dacției cele de mai sus în 
speranța că se vor lua mă
suri de remediere.

PROGRAM DECISIV

\ IN'ERI 26 NOIEMBRIE

18,00

Dintre variantele propuse 
fost adoptat proiectul traseului 
nord-sud, trecînd 
lalea algeriană 
șoseaua urmînd 
sud două ramificații 
inergind pînă la Gao (în Mali), 
cealaltă la Tahoua, în Niger.

a

prin locali- 
Tamanrasset, 

a avea în 
una

In urma studiilor făcute, s-a 
ajuns la concluzia că legătura 
rutieră transsahariană constituie 
un proiect de o amploare con
siderabilă, atit in privința di
mensiunilor sale (1 900 km pe 
teritoriul algcrian, 670 km în 
Mali, 600 km in Niger, — total 
3 170 km), cât și a costului to
tal al întreținerii sale anuale. 
Pornindu-se de la principiul li
nei amenajări progresive, cu

mult cerințele 
populației 
ierneze 

acoperit

es- 
sub 

doar 
care 

* de- 
îm-

Simin AVRAM 
muncitor constructor

18,50

19,10

19,20

19,30

Deschiderea emisiunii. 
Căminul.

Lumea copiilor. Poves
tea bălrînului cedru.

Tragerea Loto.

1 001 de seri.

Telejurnalul de seară.

20,00

20,1!

Cronica politică internă 
de Eugen Mândrie.

Intermezzo muzical cu 
orchestra Valcnțiu Gri- 
gorcscu. Solist Ion Ul- 
meanu.

20,25

I Șoseaua
franssahariană

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Start la moștenire (25— 
28 noiembrie) ; Republica : 
Întoarcerea sfîntului Luca 
(25—29) ; LONEA — 7 Noiem-

brie: Vînătoarea de vrăjitoa
re (25—27); Minerul : Asediul 
(25—28) ; VULCAN : Săptă- 
mîna nebunilor (25—28);
BARBATENI : Vrăjitorul (26- 
28) ; URICANI ; Căpitanul 
Florian (26—27).

Film artistic: „Nemuri
re". O producție a stu
diourilor Albania Nouă 
1970. Regia Viktor Ghi- 
ka.

(Urmare din pag. 1)

giunilor de perspectivă a ză
cămintelor aluvionare de aur 
și cositor din zona de litoral 
a mărilor nordice".

In anul 1968, a început stu
dierea zonelor mărilor Ciu- 
kolkăi și Siberiei de est. Pi
uă la golful Ceaunsk. mem
brii grupului au fost aduși 
cu tractoarele. De aici încolo, 
munții verzui de gheață le-au 
îngreunat înaintarea. Unicul 
mijloc de călătorie s-a dove
dit a fi sania cu dini. Cău
tătorii au săpat in mijlocul 
ghețarilor gropi de foraj, cu 
sfredele de mină, au intro
dus țevi de foraj și, cind au 
ajuns la fund, au luat probe

Panoramic științific.
Noutăți științifice din 
lumea întreagă prezen
tate de Andrei Bacalu 
și Dumitru Cucu.

Telejurnalul de noapte.

Traseul adoptat reprezintă so
luția optimă pentru toate sta
tele interesate, căci scopul era 
acela de a lega, pe această 
cale, Marocul, Algeria și Tu
nisia, pe de o parte, de Mali 
și Niger, pe de altă parte, prin- 
tr-un itinerar unic. Astfel se 
explică traseul final : un tron
son Alger — Gardaia (porțiu
ne deja construită, — El Golea 
— In Salah — Tamanrasset.

Proiectanții și-au pus proble
ma materialelor de construcție. 
Acestea se găsesc însă din a- 
bundență în apropierea viito
rului traseu al șoselei, ele pu
țind fi compactate la fața lo
cului.

alte cuvinte acccplînd, pentru 
traficul rutier destul de mo
dest anticipat pentru început, o 
platformă rutieră lată de 8 m, 
dintre care numai 4 m asfal
tați (ulterior 7 m) s-a ajuns, 
numai pentru axa centrală a 
șoselei, la necesitatea unor in
vestiții inițiale de 86 milioane 
dolari. Totodată, cheltuielile de 
întreținere se vor ridica, in me
die, la 1 000 dolari pe an pen
tru fiecare kilometru al șose
lei. Aceasta va duce la un cost 
de întreținere 
samblu rutier 
dolari pe an.

al întregului an- 
dc 4—5 milioane

(După
(Va urma)

,.Jeune Afrique")

Nu numai „conținut de aur“.
rocă. Apoi au trecut, pe 

in alte zone. Adeseori 
cum 

Nord le poale 
făcut corturi și 
Uneori ceasuri, 
întregi. Iar fn 
1968, înarmați 

au

de 
jos, 
au izbucnit viscole așa 
numai Polul 
imagina. Au 
au așteptat, 
alteori zile 
vara anului 
cu sacii plini de rocă, 
plecat spre Riga. Abia spre 
sfirșitul anului, vestea a în
conjurat institutul: in pro
bele de la Oceanul Înghețat 
de Nord exista aur. Succes ?

Deocamdată doar o prevesti
re a

In
mat
spre 
asta, 
crete inițiale". Și din nou as
censiuni pe munți de ghea
ță, cu bagajele și uneltele de 
foraj in spate. Ocolirea mun
ților de gheață in săniile cu 
ciini cere timp. Iar timpul 
este scurt — pentru că „apa" 
poate fi forată numai iarna.

lui.
1969, un alt grup Jor
din 12 oameni, pornea 
litoralul arctic. De data 
dispunind de „date con-

Vara, munții devin... navi
gabili. Au fost montate băr
cile și in vara lui 1968 și a 
lui 1969, și in 1970 și anul 
acesta, spre a ajunge cu sacii 
incărcați pină la mal.

O ciudată „sete de obsta
cole" îi chinuia pe geofizi
cienii marini din Riga pur- 
tindu-i spre ținuturi unde 
natura iși păstrează ascunse, 
bogățiile sub scutul de ghea
ță. de viscol și de ape. Juri 
Maslov, un veteran al luptei

pentru descuierea lacătelor 
naturii nordice, iși aminteș
te : „Pe cind eram student 
la Institutul de cercetări geo
logice din Moscova, făceam 
practică in lakuția. Am fost 
repartizat în grupul care 
căuta diamante — și am a- 
vut noroc: tocmai grupul 
meu a descoperit comoara. 
Cine nu știe acum de dia
mantele din lakuția ? Lucrez 
acum in grupul de pe lito
ralul Oceanului înghețat de 
Nord. Am descoperit aici aur 
și cositor și continuăm cer
cetările. Cine știe dacă peste 
cițiva ani nu voi fi îndrep
tățit să întreb : cine nu știe 
acum de exploatările din O- 
ceanul Înghețat de Nord ?‘

I

8,15 Gimnastica pentru toți. 
8,30 Cravatele roșa.

10,00 Viața satului.
11.10 Să înțelegem muzica. 
12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune in limba 

ghiarâ.
14,00 Sport : Fotbal : Rapid

- Jiul Petroșani (divizia 
A). Transmisiune direc
tă dc la Stadionul Re
publicii. - Box : Polonia 
R.F.G. înregistrare de la 
Wroclaw.

16,00 Postmeridian.
17.10 Film seriol pentru tine

rel : Planeta Giganților.
18,00 Cintare patriei - con

curs coral interjudețeon.
19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri : Lolek și Bo

lek in vacanță : „Auto
stop".

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reportajul săptăminii.
20.20 Film artistic : Câpita-

19.20 1 001 de seri : Lolek și 
Bolek in vacanță. 
„Cantonamentul*.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,10 Dragoste supiemă, Ro

mânia.
Emisiune de versuri și cin- 
tece patriotice.

20.30 Telecinemateca : In nu
mele legii.
Este filmul care l-a impus 
pe Pietro Germi.

22,15 Avanpremieră.
22.20 Teleglob.

Republica Africa Centra
lă.

22,40 Conțonete cu Ion Stoion, 
Ion Fălculete și Ștefan 
Pirjol.

23,00 Telejurnalul de noapte.

• JOI 2 DECEMBRIE

17.30 Emisiune in limba ma
ghiară.

18.30 Tineri soliști de muzică 
populară : Filofteia Lăcă- 
lușu, Florica Ungur, Vale-

I 
I 
I 
) 
! 
I 
I 
I 
I 
I
I I 
I 
I

PROGRAMUL

TV pentru 
săptâmîna 

viitoare

nul Fracasse.
22,05 Microrevisla — Constan

ța. Spectacol realizat cu 
colaborarea interpreților 
Teatrului de Stat, ai Tea
trului Liric și ai Teatru
lui muzical „Fantasio” 
din Constanța. /

22,35 Telejurnalul de noapte.
22,45 Duminica sportivă.

e LUNI 29 NOIEMBRIE

18,00 Scena. Emisiune de infor- 
leatralâ. 
români

mație și critică
18.30 Aplauze pentru 

(interviziune).
18,50 Stop-cadru.
19,15 Publicitate
19.20 1001 de seri : 

Bolek in vacanță, 
ma zi de vacanță".

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 România ’75. Pentru ne

voile omului.
20,10 Roman foileton : 

rile speranțe. (III)
21,00 Selecțiuni din Festiva

lul de muzicâ ușoară 
de la Skoplje.

21.20 Programul fâuririi con
știente a viitorului. Sen
sul și finalitatea cunoaș
terii.

21,45 Comorile Albei.
22.20 Din țările socioliste. Ti

rana, capitala R.P. Alba
nia.

22,35 Telejurnalul de noapte.

Lolek și 
„Pri-

Ma-

• MARȚI 30 NOIEMBRIE

18,00 Steaua polară. Cabinet 
de orientare școlară și 
profesională. Uzine sub
terane.

18.30 Revista literară TV. 
19,00 Breviar juridic.
19.15 Tragerea de amortizare 

ADAS.
19.20 1001 de seri : Lolek și 

Bolek în vacanță : „Ro
binson".

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Cincinalul în acțiune -

județul Teleorman - 
azi și în 1975.

20,10 Avanpremieră.
20.15 Reflector.
20.30 Seară de teatru : Febre 

- de Horio Lovinescu.
21,50 Muzica ii
22.20 Prim

Bucur, președinta Comi
tetului sindical al între
prinderii textile „Bu- 
cegi" - Pucioasa.

22,45 Telejurnalul de noapte.

in imagini, 
plan : Florica

• MIERCURI 1 DECEMBRIE

Dina- 
(divizia

14,00-15,45 Fotbol : 
mo - Steaua
A). Transmisiune direc
tă de la stadionul Dina
mo.

18,00 „Danubius ’71". Repor
taj din Tr. Măgurele.

18,15 „Mult e dulce și frumoa
să".

18,30 Confruntări.
Față in față cu propriile 
angajamente. (anchetă 
in întreprinderi construc
toare de mașini).

18,50 Luminile rampei.
Intilnirile cu opereta... la 
Brașov.

19,10 Tragerea Pronoexpres.

SSH

ria Mihâilă, Ștefan Va
sile.

18.50 Timp și anotimp in agri
cultură.

19,10 Pentru sănătatea dv, „De 
ce fac copiii frecvent ră
celi

19.20 1 001 de seri ; Lolek și 
Bolek in vacanță. 
..Braconierul".

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Avanpremieră.
20,05 Reflector.
20.20 Tineri despre ei inșiși.
21.20 Comici vestiți oi ecranu

lui in lumea... sportului. 
Pelicule antologice cu : 
Max Linder, Charlie 
Chaplin, Zigotto, Dodo, 
Lupino, Harold Lloyd.

21.50 Mai aveți o întrebare ? 
Biografia vieții.

22.30 15 minute cu Engelbert 
Humperdinck.

22,45 Telejurnalul de noapte.

• VINERI 3 DECEMBRIE

18,00 Căminul.
18,40 Album coral.
18,55 Arta plastică.

Anuala de grafică. Ga
lați 1971.

19,10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri. Lolek și 

Bolek in vacanță : 
„Luna Park”.

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 "Cronica politică internă 

- de Eugen Mândrie. 
Avanpremieră.
Film artistic : Drumul 
demnității.
Selecțiuni din noua versi
une scenică a operetei 
Plutașul de pe Bistrița de 
Filaret Barbu.

22,20 Contraste in lumea ca
pitalului.

22,35 Telejurnalul de noapte.

20,15
20,20

21,50

• SIMBATA 4 DECEMBRIE

de

I

I 
I 
1
I
I

14,00 Fotbal : Petrolul - U.T.A. 
(Divizia A). Transmisiune 
directa de la Ploiești.

15,45 Box : Polonia - Anglia 
— înregistrare de la Var
șovia.

16.30 Emisiune in limba ger
mană.

18.15 Ritm, tinerețe, dans.
19,00 Efigii lirice. Versuri

Mihai Beniuc, Violeto 
Zamfirescu, Adrian Pău- 
nescu, Mihai Negulescu.

19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri : Lolek și 

Bolek in vacanță. 
„Jocul de-a carnavalul". |

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Săptâmina internaționa

lă.
20.15 Tele-enciclopedia.
21,00 Film serial : Invadatorii ’ 

(III).
In rolul principal 
Thinnes.

21.50 Teledivertisment. 
Dicționar muzical-distrac- ț 
tiv : Literele H. I. J.

22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Interferențe lirice : D~

mante pe versuri de 
eți clasici români.

I 
I 
I

...... J
Ray |

Ro-
po- I 

I
I 

■J

MINERI! RESPECTAȚI MODUL DE FOLOSIRE A MĂȘTII DE AUTOSALVARE

Poziția nr. 1 
POZIȚIA CORECTA DE 
PURTARE A MĂȘTII

Poziția nr. 2
SCOATEREA CUTIEI PURT

AI ASC A DIN SACUL 
DE PURTARE

Poziția nr. 4
DESFACEREA CUTIEI 

MASCA PRIN LOVIRE
DE GENUNCHI

FIXAREA (ORDONI LLI 
MĂȘTII DOPA G1T

I-’oziția nr. 6
FIXAREA Ml ȘlILCl Lt I IN 
GLRA CU I’ARTEA DE CAU

CIUC INTRE GINGIE
Șl BUZE

Poziția nr. 7
FIXAREA CLEMEI PE NAS
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COMUNICAT COMUN
burile de pfireri dintre repre
zentanții partidelor și guver
nelor. ai instituțiilor, organelor 
și organizațiilor de partid și 
de stat, obștești și economice. 
Iceastă colaborare, care repre
zintă <» afirmare elocventă a 
deplinei egalități in drepturi a 
două tari socialisto suverane și 
a bunei vecinătăți, se caracteri
zează printr-un inalt grad de 
înțelegere, încredere și stimă 
reciprocă.

In colaborarea dintre cele 
două țări au fost obținute re
zultate importante in domeniile 
politic, economic, cultural, tch- 
nico-științific. al transporturilor, 
consular și in zona de frontie
ră. al agriculturii și economi
ci apelor, turismului, sănătății 
ș.a. Au fost încheiate noi acor
duri. convenții și alte înțelegeri 
bilaterale. De asemenea, s-au 
înregistrat progrese însemnate 
în dezvoltarea colaborării di
recte intre organizații de masă 
și obștești, intre organe locale 
de partid și de stat. Cei doi 
președinți au recomandat extin
derea acestor forme dc colabo
rare menite să contribuie la •» 
mai bună cunoaștere și apro
piere reciprocă.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și losip Broz Tito au dat o 
deosebit de înaltă apreciere re
zultatelor obținute în dezvolta
rea și diversificarea relațiilor 
economice și au evidential că 
gradul inalt de creștere a 
schimbului de mărfuri — care 
in anul 1972 va atinge valoarea 
de aproximativ 150 milioane 
dolari. depășindu-se nivelul 
prevăzut in acordul comercial 
de lungă durată pentru anul 
1975 —. lărgirea însemnată a 
cooperării și specializării in 
producție. încheierea Conven
ției privind înființarea Consor
țiului bancar româno-iugoslav. 
precum și colaborarea tehnico- 
științifică, conferă stabilitate 
relațiilor economice și creează 
condiții favorabile pentru dez
voltarea continuă, multilaterală 
a acestora.

Exprimindu-și marea satisfac
ție pentru faptul că lucrările dc 
construire in comun a Sistemu
lui hidroenergetic și de navi
gație de la Porțile de Fier au 
intrat în faza finală, cei doi 
președinți au dat o înalta a- 
preciere activității muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor ro
mâni și iugoslavi care au con
tribuit la realizarea înainte d<? 
termen a acestui mare obiectiv 
— exemplu al cooperării cu 
succes și al bunei vecinătăți — 
care are o mare însemnătate 
pentru economiile naționale ale 
celor două țări și prin care s-au 
îmbunătățit radical condițiile 
de navigație in acest sector al 
Dunării. Subliniind importan
ta acestui obiectiv, președinții 
au convenit să participe la fes
tivitatea ce va fi organizată cu 
prilejul încheierii lucrărilor, 
prevăzută pentru primăvara a- 
nuluî 1972.

Ei apreciază favorabil conti
nuarea activității organelor șl 
organizațiilor interesate ale ce
lor două țări în legătură cu fo
losirea complexă pe mai depar
te a potențialului hidroenerge
tic comun al Dunării.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și losip Broz Tito, apreciind 
pozitiv rezultatele obținute pină 
în prezent, au subliniat că exis
tă încă posibilități nefolosite 
pentru intensificarea, îmbogăți
rea și diversificarea colaborării 
româno-iugoslave. Ei au eviden
țiat in mod deosebit importan
ța promovării in continuare a 
relațiilor economice Și au re" 
levat necesitatea ca guvernele 
celor două țări, Comisia mixta 
romano-iugosiavă de colaborare 
economică, întreprinderile și 
organizațiile economice — a că
ror activitate de pină in pre
zent in acest domeniu a pri
mit o înaltă apreciere — să ex
ploreze noi posibilități dc lăr
gire a colaborării economice, 
științifice și tehnice, îndeosebi 
cooperarea în producție și spe
cializarea in astfel de domenii, 
cum sint: Petrochimia, con
strucțiile de mașini, electronica, 
automatica, lărgirea bazei 
materii prime și altele.

Cei doi președinți au eviden
țiat, de asemenea, necesitatea 
ca. prin dezvoltarea și inten
sificarea contactelor și colabo
rării dintre instituțiile și orga
nizațiile științifice, tehnice ș> 
culturale, dintre organele de 
presă și alte mijloace de in
formare in masă și prin întări
rea legăturilor directe dintre a- 
cestea, să se aprofundeze cu
noașterea reciprocă a valorilor 
spirituale și a altor realizări 
ale popoarelor celor două țări. 
Totodată, ei au indicat să se 
întreprindă noi măsuri pentru 
intensificarea relațiilor in zona 
de frontieră, acordind o aten
ție deosebită colaborării pentru 
amenajarea și exploatarea 
risticâ a regiunii Porților 
Fier.

de

tu- 
de

II

TELEGRAME In capitala Japoniei, Tokio, s-a aprobat de către Co
mitetul special al Camerei Inferioare a Dietei acordul 
cu privire la Okinawa in actuala lui formulare. Au avut 
toc numeroase proteste și demonstrații in întreaga țară 
atît înainte de semnarea acordului, cit și după. Pe pan- 
cardole demonstranților se puteau citi următoarele: „Do
rim retrocedarea unei Okinawc pașnice, lipsite de bazo, 
rachete și arme nucleare". Circa 2 000 000 de muncitori 
urmează să declare o grevă de 24 ore in semn de pro
test. La Tokio vor avea loc mitinguri in fața Dietei și în 
parcul Voyogi.

In foto : Demonstranții in fața Dietei in ziua sem
nării acordului.

gnlității in drepturi, avantaju
lui reciproc. neamestecului in 
treburile interne și respectului 
mutual, relații de prietenie și 
colaborare multilaterală cu leva
te țările socialiste. cu celelalte 
stale ale lumii, indiferent de 
orinduircu lor socială, de a-si 
aduce si in viitor contribuția 
In apărarea și întărirea păcii, 
la soluționarea pașnică a pro
blemelor internaționale, la con
solidarea destinderii și înțele
gerii intre state

Cele două părți apreciază cu 
satisfacție că in situația inter
națională actuală se afirmă tot 
mai puternic forțele socialismu
lui. democrației și păcii, năzu 
ințele popoarelor și țărilor pen
tru păstrarea și întărirea inde
pendenței naționale, pentru re
ducerea decalajului intre țările 
in curs de dezvoltare și cele 
dezvoltate, pentru înțelegere și 
colaborare internațională baza
tă pe egalitate in drepturi, lup
ta împotriva imperialismului, 
colonialism ului, ncocolonialis- 
mului. politicii do agresiune, de 
dominație și amestec in trebu
rile interne ale altor state.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și losip Broz Tilo constată câ 
in ultima perioadă s-au intensi
ficat contactele directe și schim
burile de vederi dintre Șefii 
de state și guverne din diverse 
țări, ceea ce reprezintă o con
tribuție la promovarea destin
derii și la normalizarea rapor
turilor internaționale și deschi
de posibilități pentru soluționa
rea pașnică a problemelor in
ternaționale actuale. pentru 
dezvoltarea continuă a colabo
rării intre state. Ei și-au ex
primat convingerea că soluțio
narea problemelor actuale din 
lume reclamă participarea acti
vă a tuturor țărilor mari, mij
locii și mici, ceea ce constituie 
calea eficace pentru asigurarea 
și întărirea păcii, promovarea 
colaborării internaționale și a- 
părarea intereselor legitime ale 
tuturor popoarelor.

Cei doi președinți au subli
niat cu satisfacție că procesul 
de destindere, colaborare și în
țelegere intre statele europene, 
la care Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia aduc o 
contribuție activă, înregistrează 
progrese continue. Ei consideră 
că recunoașterea caracterului 
definitiv al granițelor și invio
labilitatea acestora, precum și 
respectarea integrității terito
riale a tuturor țărilor europene 
reprezintă premisa indispensa
bilă a acestui proces.

Cele două părți și-au expri
mat convingerea câ ratificarea 
apropiată a acordurilor dintre 
U.R.S.S. și R.F.G., dintre R. P. 
Polonă și R.F.G. ar influența 
favorabil evoluția pozitivă a si
tuației din Europa. La aceasta 
contribuie acordul realizat a- 
supra Berlinului occidental, tra
tativele dintre R.D.G. și R.F.G., 
precum și tratativele dintre 
R.S.C. și R.F.G. Ele acordă, de 
asemenea, importanță normali
zării relațiilor dintre cele două 
state germane, participării lor 
cu drepturi depline la viața 
internațională și in 
țiile internaționale.

Președinții Nicolae 
și Iosip Broz Tito consideră 
că s-au creat condițiile pen
tru pregătiri mai intense în ve
derea convocării Conferinței 
pentru securitate și colaborare 
europeană la care să participe 
cu drepturi egale — în toate 
fazele de pregătire și desfă
șurare — toate țările europe
ne, precum și S.U.A. și Cana
da. Cele două părți sint de a- 
cord că ar trebui să se treacă 
cit mai curind și fără condiții 
Ia consultări multilaterale la 
Helsinki, pentru examinarea 
problemelor concrete in legătu
ră cu convocarea Conferinței, 
convinse că această conferință 
va contribui la edificarea unui 
sistem de securitate europeană 
care să garanteze in mod e- 
ficace pacea, independența și 
suveranitatea tuturor statelor 
europene și colaborarea pe ba
ză de egalitate în drepturi.

Pornind de la convingerea că 
pacea și stabilitatea în Europa 
sint indivizibile, salutînd și 
sprijinind tendințele pozitive 
actuale de dezvoltare a rapor
turilor în Balcani, cele două 
părți consideră că întărirea in 
continuare a colaborării egale 
în drepturi bilaterale și multi
laterale, la nivel guvernamen
tal și neguvernamcntal a înțe
legerii, încrederii și respectu
lui reciproc intre toate sta
tele din Balcani — la care Ro
mânia și Iugoslavia, prin acti
vitatea și politica lor iubitoare 
de pace, își aduc contribuția 
— ar constitui un aport însem
nat la procesele pozitive actuale 
de pe continent, la stabilirea 
și stabilizarea relațiilor, a prie
teniei, bunei vecinătăți și co
laborări in Balcani, la transfor
marea acestei regiuni intr-o zo
nă fără arme nucleare.

Cele două părți și-au reafir
mat deplina solidaritate și spri
jinul activ față de lupta eroi
că a poporului vietnamez și a 
celorlalte popoare din Indochi
na împotriva agresiunii ame
ricane. Ele consideră că, pen
tru a se pune capăt războiului 
din Indochina, este necesară re
tragerea neintîrziată a tuturor 
trupelor S.U.A. și aliaților lor 
de pe teritoriul Vietnamului de 
Sud. Laosului și Cambodgici, 
ceea ce va crea condiții pen
tru o soluție politică in con
formitate cu interesele și vo
ința popoarelor vietnamez, lao
țian și khmer. Părțile susțin 
ferm propunerile in șapte punc
te ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, convinse că 
ele reprezintă o bază reală pen
tru găsirea unei soluții pașnice 
echitabile.

Exprimîndu-și îngrijorarea in 
legătură cu continuarea crizei 
din Orientul Apropiat, cele

organiza-

Ceaușescu

«louft părți consideră că rezo
luția ( onsiliului dc Securitate 
«lin 22 noiembrie 1967 consti
tuie o bnzA reală pentru re
glementarea politică a conflic
tului. Totodată. ele consideră 
ifl pentru a se instaura o pate 
durabilă in Orientul Apropiat 
este necesar să fie soluționată 
problema palestiniană, in con
formitate <u dorințele și nă
zuințele naționale ale popu
lației palestiniene.

( ele două părți constată <u 
îngrijorare că încordarea rela
țiilor dintre India și Pakistan, 
inclusiv problema refugiaților, 
reprezintă o sursă dc pericol 
pentru pace. Ele iși exprimă 
speranța că va fi găsită o so
luție pașnică dc natură să ducă 
la normalizarea relațiilor in 
această zonă, in interesul păcii.

\ fost relevat rolul țărilor 
nealiniate care se afirmă tot 
mai mult «a o puternică forță 
a luptei pentru independență, 
eliberare națională, propășire 
economică a țărilor in curs dc 
dezvoltare, pentru promovarea 
unor relații de egalitate între 
state și însănătoșirea atmosfe
rei internaționale, pentru pro
gres social, pace și colaborare 
intre popoare.

In cursul convorbirilor, pre
ședinții Nicolae Ccaușcscu și 
losip Broz Tito au subliniat din 
nou că înfăptuirea dezarmării 
generale și totale, atit nucleare 
cit și convenționale, rămine in 
continuare o sarcină deosebit 
dc importantă și acută in fața 
comunității internaționale și că 
rezultatele dc pînă acum ale 
negocierilor de dezarmare, deși 
au fost încheiate unele acor
duri internaționale în acest do
meniu care au fost apreciate 
pozitiv, nu răspund așteptării 
popoarelor, cu atît mai mult cu 
cit se continuă cursa înarmă
rilor, inclusiv experiențele nu
cleare subterane.

Ei consideră că singura cale 
pentru eliminarea primejdiei 
unui război nuclear nimicitor 
este interzicerea folosirii arme
lor atomice, încetarea produc
ției și lichidarea totală a sto
curilor existente, cărora trebuie 
să li se acorde o importanță 
prioritară. Sînt necesare, dc a- 
semenca, măsuri pentru inter
zicerea totală a armelor bac
teriologice și chimice, a tuturor 
mijloacelor dc distrugere in 
masă.

Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia se pronunță 
pentru înfăptuirea unor măsuri 
practice parțiale dc dezarmare, 
cum sint: înghețarea și redu
cerea bugetelor militare ale tu
turor statelor: renuuțarca la e- 
fectuarea dc manevre militare 
pe teritoriile altor state, inter
zicerea creării de noi baze mi
litare și a amplasării de noi 
arme nucleare pe teritorii 
străine; lichidarea bazelor mi
litare străine, retragerea tru
pelor în interiorul granițelor 
naționale: crearea dc zone de- 
nuclearizate in diferite părți ale 
lumii; desființarea blocurilor 
militare ș.a.

Părțile sprijină convocarea 
unei conferințe generale dc de
zarmare cu participarea tuturor 
statelor lumii.

Cei doi președinți au subli
niat câ progresul economic al 
țărilor în curs de dezvoltare, 
reducerea și eliminarea decala
jelor dintre acestea 
dezvoltate constituie o cerință 
esențială a păcii și progresu
lui general.

Partea iugoslavă a informat 
partea română despre rezulta
tele intilnirii de la Lima a 
grupului celor 77 de țări, la 
care au fost examinate proble
mele dezvoltării. Ambele părți 
au relevat importanța celei de-a 
IlI-a sesiuni a Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare — U.N.C.T.A.D.

România, care este ea însăși 
în curs dc dezvoltare, sublinia
ză necesitatea adîncirii colabo
rării intre statele în curs dc 
dezvoltare, intensificarea efor
turilor fiecăreia dintre ele pc 
calea propășirii economice, pre
cum și a unirii acestor efor
turi cu sprijinul pe care tre
buie să-I dea țările avansate 
din punct dc vedere economic.

Cele două părți au subliniat 
și cu acest prilej rolul deose
bit ce revine Organizației Na
țiunilor Unite ca instrument 
important și necesar al cola
borării internaționale, păcii și 
securității în lume. Ele au a- 
prcciat pozitiv rezultatele celei 
de-a XXVI-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. și, in 
primul rind, repunerea Repu
blicii Populare Chineze în drep
turile sale legitime la O.N.U., 
ca singurul reprezentant legul 
al întregului popor chinez, pen
tru care România și Iugosla
via s-au pronunțat cu fermi
tate și care are o însemnătate 
istorică și constituie o expre
sie a tendințelor pozitive care 
se afirmă în viața internațio
nală contemporană. In același

timp, ele consideră că este ne
cesară realizarea deplinei uni
versalități a O.N.U. prin primi
rea celor doufl slate germane, 
R.D.G. și R.l precum șl a 
altor state care inert nu sini 
membre ale organizației și în
deplinesc condițiile prevăzute 
prin (arin O.N.U. O condiție 
fundamentală pentru <a O.N.U. 
să-și poată îndeplini cu succes 
misiunea caro ii revine o con
stituie participarea activă a tu
turor statelor membre la solu
ționarea problemelor vieții in
ternaționale.

Președinții Nicolae Ccaușcscu 
și losip Broz Tilo au convenit 
ca guvernele celor două țări 
să se consulte in mod regulat 
asupra problemelor internațio
nale și de interes comun.

III

U- 
lugo- 

au e- 
păreri 
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Uniu-

și țările

Sc< retorul general al Parti
dului Comunist Român, Nicolae 
Ccaușcscu, și președintele 
niunii Comuniștilor din 
slavia, losip Broz Tito, 
fcctual un schimb de 
privind relațiile dintre 
du! Comunist Român și
nea Comuniștilor din Iugosla
via. Dînd o înaltă apreciere 
dezvoltării rodnice a colaboră
rii tovărășești, a prieteniei și 
solidarității dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia — 
factor hotăritor al dezvoltării 
trainice a relațiilor multilate
rale dintre cele două țări — 
el au subliniat hotărirca celor 
două partide de a proceda și in 
viitor, in spiritul prieteniei și 
respectului reciproc, la schim
buri de păreri, la studierea re
ciprocă a experienței în con
strucția socialistă și perfecțio
narea relațiilor sociale socialis
te. precum și pentru stimula
rea dezvoltării in continuare a 
colaborării dintre organizațiile 
de partid locale, institutele ști
ințifice și altele.

In numele Partidului Comu
nist Român și, respectiv, al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, secretarul general al 
Partidului Comunist Român și 
președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia s-au pronun
țat și cu acest prilej pentru 
dezvoltarea și promovarea în 
continuare a relațiilor cu toate 
partidele comuniste și munci
torești, pe baza principiilor in
dependenței și colaborării egale 
în drepturi, respectului și în
crederii reciproce, solidarității 
internaționale, neamestecului in 
treburile interne ale altora și 
a dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora de sine stătător 
și in mod creator, 
inarxism-leninismului, 
sa internă și externă, 
fonnitatc cu condițiile din pro
pria țară. Ei iși exprimă con
vingerea că pe aceste baze este 
posibilă dezvoltarea unei cola
borări fructuoase și edificarea 
unității partidelor comuniste și 
muncitorești egale in drepturi, 
ceea ce ar constitui o puter
nică contribuție 
socialismului ca 
dial.

Ei au subliniat 
îl au în zilele 
muncitoare, masele 
poarele de pe toate continen
tele in lupta pentru progres 
și democrație, pentru indepen
dență națională și dezvoltare 
economică, socială, progresistă, 
precum și însemnătatea parti
cipării acestora la soluționarea 
problemelor de bază ale vieții 
internaționale.

Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia își reafirmă convinge
rea privind necesitatea dezvol
tării unei colaborări pe bază 
de egalitate în drepturi cu parti
dele și mișcările revoluționa
re, socialiste, democratice, de 
eliberare, cu toate forțele anti- 
iinperialiste. Cele două pari ide 
își exprimă sprijinul și depli
na lor solidaritate cu aceste 
forțe și salută succesele și vic
toriile lor în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui, a tuturor formelor de do
minație străină, pentru liber
tate, pace, democrație și pro
gres social.

★
Evidențiind cu satisfacție bi

lanțul bogat al rezultatelor ob
ținute în dezvoltarea relațiilor 
roinâno-iugoslave și apreciind 
pozitiv consultările și schimbu
rile de informații și de păreri 
între reprezentanții conduceri
lor de partid și de stat, pre
ședinții Nicolae Ccaușcscu și 
losip Broz Tito au convenit ca 
partidele, guvernele și toți cei
lalți factori corespunzători din 
cele două țări să acționeze în 
continuare cu hotărîre pentru 
întărirea prieteniei și colaboră
rii multilaterale roniâno-iugo- 
slave, in interesul popoarelor 
român și iugoslav, al cauzei 
socialismului și păcii.

pc baza 
politica 
în con

la întărirea 
proces mon-

rolul pe care 
noastre clasa 

largi, po-

Timișoara, 24 noiembrie 1971.

EXTERNE
Rezoluții
adoptate

de Comitetele

Cu privire 
la Rhodesia
NAȚIUNILE UNITE 25 (Ager

pres). — Comitetul pentru te
ritoriile neautonome al Adună
rii Generale a O.N.U. a adop
tat miercuri o rezoluție în care 
..se cere Marii Britanii să a- 
dopte măsuri efective menite 
să ducă la înlăturarea regimu
lui minoritar rasist din Rhode
sia Și la transferarea puterii, 
fără înlîrziere, către populația 
autohtonă a acestui teritoriu". 
Totodată, documentul cere Ma
rii Britanii „să asigure expul
zarea imediată a forțelor sud- 
africane și portugheze din Rho
desia". El atr: ,e atenția Consi
liului de Securitate asupra „ne
cesității instituirii unor acțiuni 
împotriva Republicii Sud-Afri- 
cane și Portugaliei pentru re
fuzul de a respecta embargoul 
obligatoriu existent împotriva 
Rhodesiei". Rezoluția, care are 
33 de coautori, a fost aprobată 
cu 89 de voturi pentru, 10 con
tra și 13 abțineri.

Cu privire 
la încetarea 

actelor 
de violență 

ale Portugaliei 
împotriva 

Senegalului
NAȚIUNILE UNITE 25 (A- 

gerpres). — Consiliul de Secu
ritate a adoptat o rezoluție în 
care ..se cere Portugaliei să pu
nă capăt imediat oricăror acte 
de violență și de distrugere 
împotriva Senegalului". Pre
zentată de statele Burundi, Si
erra Leone și Somalia, rezolu
ția „cere Portugaliei, pe de altă 
parte, să permită fără întîrzie- 
re poporului din Guineea-Bis- 
sau să-și exercite dreptul la 
autodeterminare și independen
ță". Documentul a fost elabo
rat pe baza raportului comisiei 
speciale a O.N.U. care s-a de
plasat în Senegal în cursul ve
rii trecute, după o serie de a- 
tacuri armate ale trupelor por
tugheze din Guineea-Bissau a- 
supra teritoriului senegalez.

Evoluția sondei spațiale americane „Mariner-9“
PASADENA 25 (Ager

pres). — Sonda spațială 
americană „Mariner-9" 
își va orienta vineri a- 
paratele de luat vederi 
asupra unuia din cei 
doi sateliți naturali ai 
Planetei Marte, și anu

me asupra celui mai 
îndepărtat — Deimos. 
Specialiștii de la Cen
trul de urmărire a evo
luției vehiculului (.Jet 
Propulsion Laboratory”) 
speră ca fotografiile să 
nu aibă de suferit de

pc urma furtunii de 
praf care bîntuie încă 
suprafața marțiană. Dei
mos are diametrul de 
8 km și se rotește pe o 
orbită aflată la cîteva 
mii de kilometri distan-

ță de planetă. Ce! dc-al 
doilea satelit marțian, 
Phobos, are un diame
tru dublu și evoluează 
pe o orbită ceva mai 
apropiată de Planeta 
Roșie.

-J

Duminica, alegeri în Uruguay
MONTEVIDEO 25 (Agerpres). 

Alegerile ce vor avea loc du
minică, în Uruguay, 
preciate de agenția 
Latina ca ,.cele mai 
vizibile din istoria acestei ță
ri". Spre deosebire de ceie 
precedente, nici un comenta
tor nu se mai încumetă să facă 
pronosticuri. Și aceasta, deoa
rece. în peisajul electoral tra
dițional a intervenit, pentru 
prima dată din 1830, de cînd, 
în mod invariabil, cele două 
partide — Colorado și Blanco — 
s-au succedat 1a putere, o a 
treia necunoscută. Prin crearea 
..Frente Amplio" — o coaliție 
a forțelor de stînga. in compo
nența căreia intră Partidul Co
munist, Partidul Democrat-Creș- 
tin, Partidul Socialist, aripile 
dizidente ale partidelor Colo
rado și Blanco, precum și alte 
grupări independente — ale
gătorilor uruguayenj le-a fost 
oferită posibilitatea unei alter
native. Platforma electorală a 
candidatului acestei coaliții a 
forțelor de stînga, Liber Seregni, 
conține un evantai larg de re
forme structurale, capabile să 
scoată țara din impasul eco
nomic în care se află, și să 
asigure dezvoltarea independen
tă a țării.

stat a-
Prensa 
impre-

Chiar Și în condițiile tensiu
nii ce domnește în aceste zile 
în Uruguay, ca urmare a pro
vocărilor elementelor de dreap
ta împotriva candidaților și se
diilor forțelor de stînga, o con
cluzie — subliniată și de ziarul 
.Le Monde" — se impune: 
„Stînga are, pentru prima oa
ră, șansa să ajungă în frunte".

---- +-----
Val de frig 

in Italia
ROMA 25 (Agerpres). — Va

lul de frig care s-a abătut a- 
supra Italiei în ultimele zile 
s-a deplasat din nordul țârii 
spre sud. In unele zone din 
Toscana stratul de zăpadă a 
atins 30 cm. Marea continuă 
să fie agitată în Golful Na
poli, iar insulele Capri și Is
chia sînt de trei zile izolate 
de continent. In regiunea Na
poli, rafalele de vînt au atins 
viteza de 100 kilometri pe oră. 
Ninsoarea continuă să cadă 
deasupra Vezuviului, iar fri
gul s-a abătut și asupra Sar
diniei. Meteorologii prevăd noi 
căderi de zăpadă în nordul 
și centrul Italiei și o înăsprire 
a vremii în sud.

Colaborarea
iugoslava

vest-germană

Tratativele dintre 
reprezentanții celor două 
state germane continuă

BELGRAD 25 (Agerpres). — 
Emil Ludvigher, membru al 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, și Erhard 
Epplcr, ministrul cooperării 
economice al R-F. a Germaniei, 
aflat într-o vizită la Belgrad, 
au purtat convorbiri cu privire 
la colaborarea iugoslavo-vest- 
germană. Cei doi miniștri, in
formează agenția Taniug, au 
apreciat favorabil evoluția ro
tațiilor economice bilaterale, 
subliniind, totodată, posibilită
țile existente pentru diversifi
carea Și lărgirea lor. A fost 
discutată, de asemenea, posibi
litatea unor acțiuni economice 
iugoslavo-vest-gormane in țări
le în curs de dezvoltare ; 
convenit ca modalitățile de 
Iaborare în țările în curs 
dezvoltare să fie elaborate 
instituții corespunzătoare 
goslave și vest-germane.

s-a 
co
de 
de 
iu-

Ministrul comerfului al S.U.A., 
Uniunea Sovietică

BONN 25 (Agerpres). — Tra
tativele dintre Michael Kohl, 
secretar de stat la Consiliul 
de Miniștri al R.D. Germane, 
și Egon Bahr. secretar de stat 
la Cancelaria Federală a R.F. 
a Germaniei, au fost continua

ta 24 noiembrie la Bonn și 
durat pînă în primele ore

te 
au

ale zilei de 25 noiembrie, 
formează agenția A.D.N. 
cretarul de stat Michael Kohl 
a plecat joi la Berlin, pe calea 
aerului. Este posibil, mențio
nează agenția A.D.N., ca tra
tativele să fie reluate în cursul 
aceleiași zile, la Bonn.

Crește costul vieții

In numeroase țări occiden
tale au continuat să crească, 
în ultimele săptămîni, prețurile 
la diferite articole de larg con
sum.

Aslfel, prețurile la produsele 
alimentare au crescut în Ma
rea Britanic, în noiembrie a.c., 
cu aproximativ 5,5 la sută fața 
de nivelul lunii februarie 1971 
— anunță ziarul .Financial 
Times”. Cele mai accentuate

in-
Se-

Maurice Stans, în
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

Ministrul comerțului al S.U.A., 
Maurice Stans, a discutat cu 
Viktor Fiodorov, ministrul in- 
dustrei de prelucrare a țițeiu
lui și petro-chimice al U.R.S.S., 
posibilitățile de dezvoltare a 
cooperării tehnico-științifice și 
economice în domeniul petro-

chimiei dintre cele două ță
ri. Totodată, Maurice Stans a 
făcut o vizită la Banca sovie
tică de comerț exterior, unde 
a abordat împreună cu Iuri 
Ivanov, președintele conduce
rii băncii, probleme de inte
res comun.

creșteri s-au înregistrat la car
ne, lactate, ouă și pește. Prin
cipalele victime ale valului dc 
scumpete sînt miile dc familii 
de șomeri, pensionari .și sala- 
riații cu lefuri mici.

In cel mai marc oraș al 
Statelor Unite, New York, cos
tul gazelor naturale a crescut 
cu 12,5 la sută. Aceasta a atras 
automat scumpirea energici e- 
lectricc și a tcrmoficării. Din 
ianuarie viilor, un marc nu
măr de apartamente ale ora
șului vor fi afectate de scum
pirea chiriilor.

Ziarul vest-germun ..General 
Anzcigcr” publică, făcind un 
bilanț pe o perioadă mai în
delungată, date privind crește
rea prețurilor în R. F. a Ger
maniei la articolele dc primă 
necesitate, precum și la retri
buirea serviciilor comunale șl 
de transport în intervalul 1951- 
1971. In această perioadă pre
țurile la produsele alimentare 
au crescut cu 50 ta sută, ta
xele pentru încălzire și ener
gie electrică — cu 84,6 la sută, 
chiriile — de aproape trei ori. 
iar laxele pentru transportul 
orășenesc — cu 70 la sută. In 
felul acesta, în ansamblu, cos
tul vieții a crescut, în ultimele 
două decenii, în R. F. a Ger
maniei, cu peste 57 la sulă.

Valabilitatea acordului co
mercial in vigoare intre Re
publica Democrata Germană și 
Suedia a fost prelungită și pe 
anul 1972, in urma înțelegerii 
prealabile a celor două părți. 
K.D.G. exportă in Suedia pro
duse ale industriei metalurgice 
și chimice, bunuri de consum. 
Exporturile Suediei in R.D.G. 
cuprind oțel, hirtie, celuloză ș.a.

Două dintre partidele ca
re fac parte din Frontul Uni
tății Populare din Chile, Parti
dul social-democrat și Partidul 
radical, au hotărît să fuzione
ze. Actul prin care ia ființă 
noua formațiune politică — 
Partidul radical-socialist — a 
fost semnat de Carlos Morales 
Abarzua, președintele Partidu
lui radical, și de Luis Fernan
do Ucngo, secretarul general 
al Partidului social-democrat.

♦ Aparatura franceză insta
lată la bordul stației interpla
netare sovietice „Mars-3", lan
sată in luna mai a. c., func
ționează in condiții deosebit de 
bune, — relatează agenția TASS. 
Această aparatură pentru stu
dierea structurii radiației ra- 
diosolarc, executată potrivit 
programului sov ic to-francez de 
colaborare in cercetarea spa
țiului cosmic în scopuri paș

nice, intră in funcțiune, zilnic, 
la aceeași oră, in cadrul ex
perimentului .Stereo", pus la 
punct de specialiștii Observa
torului francez de la Neudon.

♦ Gustav Heinemann, pre
ședintele Republicii Federale u 
Germaniei, a primit delegația 
Comitetului organizațiilor de ti
neret din U.R.S.S., care face 
o vizită in R.F.G . la invita
ția organizației „Tinerii Socia
liști”.

Delegația sovietică de tineret 
va vizita o serie de mari orașe 
din R.F.G. și va avea intilniri 
cu reprezentanți ai unor or
ganizații vest-germane de ti
neret.

Agenția TASS informează 
că, joi dimineața, în Peninsula 
Kamceatka din Extremul orient 
sovietic a fost înregistrat un 
cutremur de gradul opt. Epi
centrul cutremurului s-a aflai 
în Oceanul Pacific, la 120 ki
lometri sud-est do Petropav
lovsk. In decurs de jumătate 
de minut, locuitorii orașului 
Petropavlovsk și ai așezărilor 
situate pe o rază de 300 km 
au resimțit mișcările seismice. 
Agenția TASS precizează câ nu 
s-țiu înregistrat pagube însem
nate. iar întreprinderile și in
stituțiile funcționează normal.

Deschiderea Congresuluipă-schimbului de
*c»i iz»...— situația internațio
nală actuală s-au evidențiat și 
cu acest prilej identitatea sau 
marea apropiere a pozițiilor Și 
punctelor de vedere ale celor 
două părți privind problemele 
esențiale ale relațiilor interna
ționale. S-a constatat, de ase
menea, caracterul actual al po
zițiilor și aprecierilor funda
mentale cuprinse în comunica
tul comun, publicat cu prilejul 
intilnirii celor doi președinți 
de la Brdo-Kranj.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și losip Broz Tito au reafirmat 
hotărirea Republicii Socialiste 
România Și a Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia de 
a dezvolta, pe baza principiilor 
independenței, suveranității, e-

In cursul 
reri privind

președinți

Partidului Comunist
DUSSELDORF 25 (Agerpres). 

— Corespondență de la Petre 
Stăncescu. In marea sală „Mes- 
sehalle" din Dtisseldorf a înce
put joi cel de-al II-lea Congres 
al Partidului Comunist German. 
La Congres iau parte GOG dele
gați și 245 invitați, printre ca
re reprezentanți ai unor orga
nizații democratice vest-germa
ne, precum și delegații ale unor 
partide comuniste și muncito
rești. Din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român participă o delegație al

cătuită din tovarășii Leonle 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., .și 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al C.C. al P.C.R..

Congresul a adoptat o rezo
luție de solidaritate cu lupta 
revendicativă a metalurgicilor 
din landul Badenwurttemberg.

Pe ordinea de zi a Congre
sului figurează raportul Comi
tetului director al P.C.G., ra
portul asupra proiectului de 
teze ale Congresului P.C.G., dis
cuții po marginea celor două

German
documente și alegerea organe
lor conducătoare ale partidu
lui.

La primul punct la ordinii 
de zi, a luat cuvintul Kurt 
Bachman, președintele P- C. 
German, care a prezentat ra
portul Comitetului director al 
partidului.

Apoi, delegații la Congres 
l-au ales în unanimitate pe Max 
Reimann ca președinte de o- 
noare al P.C. German.

Lucrările Congresului conti
nuă.
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