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Rezolvarea propunerilor
oamenilor muncii

feu PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT A

UN DOMENIU
INCOMPATIBIL

CU MANIFESTĂRILE
DE FORMALISM

Expresie a largului democra
tism a; societății noastre socia
liste. participarea nemijlocită a 
oamenilor muncii la organiza
rea Ș> conducerea vieții social- 
ecor.omice se concretizează 
în ni 
salari; 
instil’ 
narea 
îmbunătățirea 
muncă și de 
Uzare a mase

Adunările generale ale sala
riaților. ale reprezentanților a- 
cestora desfășurate în acest an 
în Valea -Jiului au prilejuit un 
cadru larg de manifestare a 
democrației noastre socialiste, 
a inițiativei maselor de sala- 
riați in soluționarea multiple
lor prob'eme pe care le ridică 
organ: urea și conducerea acti
vității economice a întreprinde
rilor, a șantierelor de construc
ții. Cu prilejul acestor adunări, 
au luat parte la dezbateri 680 
de salarîați. iar 597 au făcut 
propuneri privind perfecționa
rea procesului dc producție. îm
bunătățirea condițiilor de mun
că și de viață.

Dar. esențialul nu constă în 
a oferi oamen-'or prilejul de a 
face propuneri. în a înregis
tra aceste propuneri : importan
tă e i' rifir-area, eficiența a- 
cestota in perfecționarea con
tinuă a organizării produc;iei 
și a muncii, a întregii noastre 
vieți social-economice. De aici 
cerința, de mare răspundere, 
ca sindicatele '^inducerile teh-

și 
lumeroasele propuneri ale 

șilor întreprinderilor 
lor privind perfecțio- 
activității productive, 

condițiilor dc 
ață. de cultura-

nico-administrative să 
o atenție deosebită 
cum sînt soluționate propune
rile oamenilor muncii.

O scurtă analiză asupra sta
diului dc rezolvare a propu
nerilor făcute de oamenii mun
cii din municipiul nostru a evi
dențiat că sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de 
partid, organizațiile de sindi
cat, conducerile unităților eco
nomice, a instituțiilor, a centra
lelor, ministerelor de resort au 
manifestat în acest an o mai 
mare preocupare în acest sens, 
reușind să rezolve marea majo
ritate a propunerilor făcute. 
Astfel, pînă la 15 noiembrie 
a.c., 385 de propuneri au fost 
rezolvate integral, 95 propuneri 
sint in curs de rezolvare, iar 
restul se găsesc în studiu.

Propunerile făcute de sala- 
riații din industria extractivă 
a bazinului se referă, în prin
cipal, la probleme de autodo- 
tare, autoutilare, asimilarea și 
perfecționarea echipamentelor de 
susținere, dotarea cu complexe 
de susținere și tăiere, încălzi
rea acrului ce intră în subteran 
la unele puțuri, urgentarea u- 
nor lucrări de investiții sub
terane și de suprafață etc. Cu 
ocazia adunărilor generale ale 
salariaților, planurile de mă
suri tehnico-organizatorice me
nite să conducă la desfășura
rea în condiții optime a acti
vității de producție pe anul în

acorde 
modului

SECTORUL III PETRILA
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Zilnic, la redacție ne sosesc 
noi vești despre realizările de 
prestigiu ale harnicilor mineri 
din abatajele Văii Jiului. Cu 
deosebită satisfacție consem
năm in aceste rinduri reușita 
colectivului SECTORULUI III DE 
LA EXPLOATAREA MINIERA PE
TRILA, colectiv care in cel 
de-al patrulea schimb al zilei 
de 21 decembrie a îndeplinit 
planul de producție pe anul 
1971. încă din primele ore ale 
zilei de 22 decembrie, minerii 
din sectorul condus de tehni
cianul ȘTEFAN TENCZLER ră
peau adincurilor cărbunele ce 
va veni să completeze onora
bil cartea de vizită a unuia 
din cele mai valoroase colec
tive de muncă petrilene. Calcu
lele estimative apreciază depă
șirea planului anual in cele 
nouă zile care au mai rămas

pinâ la finele lui decembrie la 
cca. 8 000 de tone do cârbune.

Succesele înregistrate de mi
nerii, inginerii și tehnicienii 
sectorului III constituie garan
ția continuării ritmului ridicat 
al activității productive și in 
perioada imediat următoare. 
Cele aproape 896 000 lei eco
nomii la prețul de cost, apre
ciabilele depășiri la producti
vitatea muncii - peste 8% la 
cărbune și cca. 6% pe sector - 
indică grija pe care harnicul 
colectiv al sectorului III petri- 
lean a manifestat-o pentru îm
bunătățirea tuturor indicatorilor 
de plan. Organizarea in bune 
condițiuni a procesului de pro
ducție, mai buna coordonare 
a forțelor de muncă calificate, 
creșterea ponderii producției 
in abatajele frontale, comple
tate de hărnicia ortacilor lui

IOSIF HUȘANU (o depășire 
de peste 2 000 de tone), 
IOAN APOSTOL (aproape 1 000 
de tone), MIHAI RUS, ANDREI 
COVACI și FLOREA DIACO- 
NESCU au asigurat clasarea 
sectorului III pe prima treaptă 
a piramidei succeselor mineri
lor din Petrila.

Fericitul eveniment al rapor
tării indeplinirii sarcinilor de 
plan pe primul an al acestui 
cincinal, coincide cu aniversa
rea a 50 de ani de viață a 
omului care a condus destoini
cul colectiv al sectorului înspre 
realizări din cele mai presti
gioase, tehnicianul ȘTEFAN 
TENCZLER. Este cel mai fru
mos cadou pe care puteau să-l 
ofere ortacii aceluia care mai 
bine de trei decenii din viață 
și le-a închinat mineritului.

N. L.

j

0 dublă aniversare
Conferința sindicatului E.M. 

Petrila, care a avut loc ieri 
după-amiază în sala dc festi
vități a minei, a avut un pre
ludiu puțin obișnuit... In su
net dc trompete și în bubuit 
de tobe, un grup de pio
nieri își face apariția... Cu 
glasul sugrumat de emoție, o 
tînărfi cu cravata roșie vi- 
brînd pe bluza albă, imacu
lată, felicită colectivul sec
torului III pentru realizarea 
exemplară — cu aproape o 
decadă înainte de încheierea 
anului calendaristic — a sarci
nilor de plan pe 1971, perso
nal pe conducătorul acestuia, 
pe comunistul Ștefan Tenczler, 
care împlinește frumoasa 
vîrstă de 50 dc ani. Ex
presie a prețuirii și a re
cunoștinței, redînd și senti
mentele încercate cu fericita 
ocazie dc către toți partici- 
panții la adunare.

(Continuare in pag. a 3-a)

Nota dominantă a conferin
ței sindicale a minei Lonea — 
forul muncitoresc al colectivu
lui exploatării — a constituit-o 
analiza matură, responsabilă a 
activității economice, a modu
lui cum își îndeplinesc mine
rii, tehnicienii și inginerii lo- 
neni sarcinile ce le revin în ca
drul planului cincinal de dez
voltare a economici nation; le.

Conferința a dezbătut pe 
larg desfășurarea activității mi
nei pe acest an, contribuția sin
dicatului la educarea și mobili
zarea colectivului la o muncă 
susținută, plină de inițiativă și 
dăruire pentru valorificarea r - 
zervelor interne în vederea ob
ținerii unor realizări cit mai 
subs.anțiuic in producție. Fap
tul că în primele 11 luni ale 
anului, colectivul minei a rea
lizat o depășire de 1 869 tone 
cărbune — depășire obținută pc 
seama creșterii -i ivită-ii
muncii cu 75 kg/post —, că o 
bună parte a colectivelor dc 
muncă din cadru! exploatării, cu 
cele ale sectoarelor I și V, sau 
că brigăzile conduse de minerii 
Mar.n Ciubăr, N’icolac I’it.ic, 
Constantin Bîgu, Traian M-)în ir, 
loan a. Ioan Cojocarii, Z;i- 
haria Bălăuță, Hristache Bor-. 
Cleme:u Birluț, Gh. Hagiu. Lu
dovic Rep'iș. Constantin Uhi- 
șoiu, de la producție, și Ghe- 
rasim Fiito, Teodor Flutur, Du
mitru Costinaș, Ștefan Molnar, 
de Ia • 
cum s 
toarele

țiat lună de lună prin rezul
tate prestigioase în muncă, sî- 
tuindu-se în fruntea întrecerii 
pentru mai mult cărbune, ex
primă cu prisosință eficiența 
activității politico-educative pe

tuși... Da, există și un „totuși" 
care constă în rămînerea sub 
plan a minei in această lună 
cu 6 800 tone — o cifră cu to
tul neacceptabilă acum, cînd ne 
mai despart puține zile pină la

CONFERINȚA SINDICATULUI DE Lft E.M. LONEA

Condiția unui demaraj
optim în anul ce vine

PI 1971

sectorul de investiții, pre- 
.1 alte formații din sec- 
• auxiliare s-au eviden-

care a desfășurat-o sub condu
cerea organizației de partid și 
cu sprijinul conducerii tehnice, 
organizația sindicală pentru 
dezvoltarea responsabilității sa- 
Jariaților față de îndatoririle 
lor profesionale și obștești. Și 
drept urmare, cum arn mai re
levat. rezultate există. Și to-

sfîrșitul anului, cînd urmează 
să pășim intr-un an nou, cu 
sarcini substanțial sporite.

Dezbaterile, spre deosebire dc 
darea de seamă a comitetului 
au analizat cu exigență situa
ția critică a rninei pe această 
lună, au reflectat multilateral

Individ

In conformitate cu îndatori
rile ce revin deputaților în c- 
xcrcitarea mandatului încredin
țat de Consiliul popular mu
nicipal, zilele acestea se des
fășoară în circumscripțiile elec
torale din Petroșani dările de 
seamă asupra activității depu
taților. Cu acest prilej depută
ții se consfătuiesc cu cetățenii 
în legătură cu problemele ce 
urmează să fie dezbătute în se
siuni și în legătură cu organi-

și dincolo de poarta uzinei
Marele Forum al Educației 

Socialiste, care a fost ple
nara Comitetului Central 
al partidului din 3—5 no

iembrie a.c., programatica ex
punere a secretarului general 
au conturat într-o manieră stră
lucită profilul moral al comu
nistului.

COMUNISTUL...
„...trebuie să fie cinstit, cu

rajos, demn, să lupte pentru 
adevăr, pentru dreptate și li
bertate”...

„...trebuie să dea dovadă de 
măiestrie și simplitate, să com
bată manifestările de îngîmfa- 
re și aroganță, să ducă o viață 
familiară și socială exemplară".

„...trebuie să combată cu 
hotărîre obiceiurile burgheze și 
să lupte pentru înlăturarea lor 
din viața oamenilor".

Iată cîteva din vibrantele 
chemări, îndemnuri ce sinteti
zează în veritabile .imperative 
categorice" standardul moral al 
societății noastre.

Discutam deunăzi cu un mi
ner al Vulcanului, destoinicul 
brigadier Ilie Chiron despre 
codul moral al comunistului.

— Toate îndemnurile, toate 
cerințele ce le formulează se
cretarul nostru general au un 
temei profund i fiecare comu
nist, indiferent unde se află, 
este un reprezentant, mai mult, 
un ostaș al partidului, întruchi
pează idealul pentru care luptă 
partidul : idealul comunist. Deci 
fiecare membru de partid tre-

buie 
față 
să apere și să dezvolte presti
giul partidului, să fie demn de 
înaltul său ideal. Dar, ce se 
întîmplă ? Mulți consideră că 
sînt comuniști numai la locul 
dc muncă și la ședințe: deci 
în cadrul producției. Ca dova
dă, cînd e luat la rost cîtc li
nul pentru vreo abatere săvîr- 
șită în afara producției sare 
pînă-n tavan : „Ce vă legați 
dc mine-, de viața mea perso
nală ? îmi fac datoria la lo
cul de muncă?! Atunci ce 
mai vreți?" Curios nu? Ceea 
ce am înțeles și cred că tre
buie să înțeleagă fiecare comu
nist e acel adevăr că un comu
nist nu are două vieți, una în 
producție, alta în timpul său 
liber. Oriunde se află el tre
buie să fie același : un exem
plu de comportare morală, de 
atitudine înaintată, mai mult 
chiar, un luptător ferm pentru 
afirmarea principiilor înainta
te de viață, să combată tot ce 
e degradant pentru climatul mo
ral al colectivității, fie al blo
cului. al cartierului, al străzii, 
oriunde s-ar găsi.

Precum am aflat ulterior, 
spsele minerului comunist Ilie 
Chiron nu sînt simple vorbe.

să aibă întotdeauna în 
o cerință de căpetenie :

Elc au o evidentă acoperire i 
FAPTEIE, exemplul lui NU 
doar in producție, unde deține 
cu consecvență titlul de frun
taș, ci ȘI DINCOLO DE POAR
TA MINEI : in familie, în car
tierul unde locuiește. Și aici, 
ca și-n mină c același om ca
re dinamizează, care însufle
țește semenii lui la acțiuni pe 
cit de utile pe atît de nobile 
în interesul vieții obștești ; e a- 
celași om fervent și intolerant 
în menținerea unui climat de 
conviețuire civilizată în blo
cul unde locuiește.

Ni s-au mai înfățișat și alte 
exemple de oameni cu o via
ță sobră, demnă, de atitudine 
înaintată în familie și societate, 
dincolo de poarta uzinei, de in
toleranță față dc tot cee străin 
eticii noastre. Cu deosebită 
căldură ni s-a vorbit de pre
zența însuflețitoare — în cadrul 
acțiunilor obștești ale cetățeni
lor pentru înfrumusețarea ora
șului, in combaterea manifestă
rilor străine și retrograde — a 
inginerului Francisc Haber de 
la preparația Coroești, Alexan
dru Plic, tehnician la mina 
Vulcan; ni s-a înfățișat dărui

colectivitate

zarea și desfășurarea unor ac
țiuni cu caracter obștesc. Tot
odată, deputății se interesează 
dc rezolvarea cererilor și pro
punerilor făcute de cetățeni în 
legătură cu activitatea între
prinderilor prestatoare de ser
vicii (I.G.L., I.G.C., I.R.E.) pre
cum și a unităților comerciale 
și a asociațiilor de locatari, in- 
formindu-i asupra modului în 
care acestea au soluționat pro
blemele ridicate în cadrul întîl-

nirilor cu alegătorii și adunări
lor cetățenești care, au avut loc 
în acest an.

In cadrul dărilor dc seamă 
se dezbat și sarcinile ce revin 
cetățenilor pe linia înfrumuse
țării și gospodăririi localității 
in anul 1972 in conformitate 
cu planul acțiunilor patriotice 
aprobat de recenta sesiune a 
Consiliului popular municipal 
Petroșani.

Seară de poeme
închinată Republicii

După cum am mai anunțat, 
azi Ia ora 18, va avea loc în 
sala „Intim-club" a Casei de 
cultură din Petroșani o SEA
RA DE POEME ÎNCHINATE

REPUBLICII, urmată de o 
gală dc filme ale cincclubu- 
rilor din Valea Jiului și de 
un program distractiv.

E. M. Dilja. La ieșirea din 
șut șeful sectorului I, ing. 
Nistor Ciută întîmpină pe 
maistrul miner principal Tu
dor Zaharescu, secretarul or
ganizației de bază nr. 1 și pe 
maiștrii mineri Betehuz și 
Helgiu, cu care fac un scurt 
bilanț al primului schimb.

Foto : I. LICIU

A intrat de mai mul fi ani 
in tradiția Liceului de cul
tură generală Vulcan ca in 
fiecare an, in ziua care ves
tește terminarea cursurilor 
primului trimestru, să aibă 
loc un carnaval. Organizat 
de fiecare dată de altă cla
să, carnavalul se bucură, con
form aceleiași tradiții, și de 
participarea unora din cei 
mai merituoși absolvenți ca
re duc in' alte locuri, prin a-

Carnavalul
stelelor

asupra cauzelor și a căilor dc 
remediere a rămînerii în urmă 
și ale încheierii anului cu un 
bilanț pozitiv, cit mai rodnic.

Nerealizarea planului dc că
tre majoritatea sectoarelor, mai 
ales minusul pe această lună, 
arăta în conferință minerul șef 
de brigadă Hristache Borș, se 
explică în bună măsură prin 
greutățile ce le întîmpină for
mațiile dc lucru, colectivele 
sectoarelor datorită instabilită
ții, fluctuației cadrelor și, de 
aici, stării disciplinare necores
punzătoare. Insistînd asupra 
necesității ca grupele sindicale, 
toți factorii de răspundere să 
se ocupe mai insistent dc edu
carea tineretului, a noilor an
gajați pentru a Ic dezvolta răs
punderea față de muncă, dra
gostea și devotamentul față dc 
colectivul exploatării, vorbitorul 
a propus ca și conducerea mi
nei să acorde o mai mare a- 
tenție selecționării oamenilor 
care se angajează la mină, să 
nu aprobe cererile elementelor 
nedisciplinate care cutreieră 
toate exploatările din bazin 
pentru a găsi un .locșor căl
duț11 fără să se stabilească un
deva.

Referindu-se la cerințele com
plexe pe care le ridică orga
nizarea producției în condițiile 
noului regim de 6 orc, briga-

tiludinea și comportare 
o parte din strădania colec
tivului acestei școli-pilot.

Carnavalul, ca orice ase
menea manifestare, a oferit 
privitorului costume diferite, 
depinzind de fantezia celor 
ce le poartă, jocuri distrac
tive, concursuri, surprize, mu
zică, dans. Aparent nimic ne
obișnuit. Și totuși...

Intr-un grup, lingă care ne 
oprim, îl auzim pe Silviu 
Isacu, fost elev al liceului, po
vestind despre felul cum 
muncesc și se destitui studen
ții Facultății de medicină din 
București in ale căror rinduri 
s-a încadrat și el. Alături 
Sorin Gurtavcnco, student la 
Politehnica clujeană, ascultă 
cu multă atenție căci imediat 
ce va termina Silviu, audi
torii îi vor cere și lui să-și 
depene impresiile.

— Și dacă am reușit — 
continuă firul narațiunii Sil
viu Isacu — se datorează in 
primul ritul muncii pe care 
au depus-o profesorii noștri, 
respectiv ai voștri. Nu uitați 
■însă că pentru aceasta tre
buie și foarte mult efort per
sonal.

Ochii celor din jur dove
desc că spusele lui Silviu „au 
prins**, că le-au întărit con
vingerile pe care le-aveau. 
Toți știu, datorită lor am

Ion DUBEK
»

DULCEAȚA DE NUCI

»
(Continuare în pag.

k
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...Totul a pornit de la un 
:birnîit de telefon. Un tele
fon oarecare. Să nu uităm că 
un telefon oarecare e la fel 
de... primejdios ca o metafo
ră. Nu știi niciodată ce sem
nificații are. Din cuvintele 
întortocheate, pe care le-am 
auzit in receptor — o parte 
înțelese, o parte ambigue — 
am desprins, mai iutii, un 
aer de ingenuitate să-i zicem 
suspectă, după care, am mers 
intr-un apartament, chemat 
prin telefon de vocea subți
rică dar tăioasă, și-am vă
zut doi copii — unul pir
piriu, de virstă preșcolară, 
celălalt elev. „Priviți-i — îmi 
zicea vecina celor doi copii 
,uitafi“ acasă, posesoarea in 
fapt a acelei voci alarmante 
care m-a urnit din scaun —, 
părinții lor au plecat, cu mo
tocicleta cu ataș, la țară, a- 
cum vreo zece zile sau două 
săptămini. Spuneau că se re
ped doar pentru două zile, 
să aducă provizii și i-au lă
sat pe ăștia micii, cu două
zeci de lei in casă, să se 
descurce. Situația e revoltă
toare ! Cum pot fi astfel de 
inumani ? Noi i-am ajutat 
cum am putut, dar uitați-vă, 
sint nespălați, flăminzi, cel 
mare nu mai merge la școa
lă..., au o mătușă in blocul 
celălalt care insă nici nu vrea 
să-i vadă. Ce să facem ? Să

fi avut vreun accident ? Tot 
ce e posiibl, dar nu cred. 
Oameni neserioși!“

După unele sfaturi 
mai la indemină, am 
sit-o pe grijulia vecină, ca
pabilă de citita umanitarism, 
stabilind împreună ca, a doua 

dimineața, să-mi telefone-

ceea
pără-

zi

dacă cumva 
părut încă .vilegiaturiștii", 
să probăm o cale sigură de 
ieșire din situație pentru nea
jutorat ii copii...

...Totul a pornit dc la un 
zbirnîit de telefon. Un tele
fon oarecare. Să reținem, însă, 
că celălalt telefon, pe care-’ 
așteptam înfrigurat și care nu 
mai era un „oarecare", n-a 
mai venit. Nici a doua zi, 
nici a treia, nici peste o săp- 
tămină, nici peste... șapte 
luni.

Aproape că uitasem de 
tîmplare. alaltăieri, cînd 
tr-o stafie de autobuz 
zărit-o pe... vecina care tre
buia să mă sune. Recunoscin- 
du-tnă, a întors capul. Firesc, 
n-am priceput gestul și-am 
interpelat-o: .N-ați mai dat 
■atunci telefon. Ce s-a intim- 
plat cu copilașii vecinilor ? 
S-au înapoiat repede sau..:1 
.Vai, să știți că v-am cău
tat — urmează un zimbet 
larg dar vădit chinuit — au 
venit chiar a doua zi. Ce 

-oameni cumsecade! Le-am 
spus că a venit cineva, spe
cial chemat, de la ziar și... 
mă gindesc c-au avut drep
tate cînd au zis că n-avea 
rost să vă alarmăm. Oameni 
buni.' Au avut și ei treburi 
acolo, la fără, n-au putut să 
vină... Noi le-am îngrijit co
piii, că de, sintem vecini, 
ce naiba !"

.Bine — am zis dar cum 
e posibil, totuși, ce treburi 
au avut ?“ „Vai, dar nu pu
teau să vină, i-am înțeles, 
știau că au vecini cumseca
de! Știți, erau nucile tocmai 
bune, verzi, au făcut dulcea
ță. Splendidă dulceață. Ne-a 
dat și nouă citeva borcane. 
O minunăție!“

..Am urcat fn primul au
tobuz.

t><
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— Fiți amabilă, refe- 
rifi-vâ, mai tnlfi, la as
pectele ce le implică 
prin prisma dezvoltării 
personalității relația 
dintre cultură fi apti
tudinile profesionale ale

libațiile superiorilor. Ic va me
mora mai bine și, rtținindu-le 
sensul. Ie va putea aplica 
mod creator, fn funcție dc 
tusțiilc intervenite.

In 
sl-

— \ș dori să precizez că per
sonalitatea umană e condițio
nată de trei factori : tipul de 
sistem nervos, temperamentul 
*i aptitudinile. Dacă primii doi 
sini, mm mult sau mai puțin, 
de natură ereditară, fiziologică, 
aptitudinile sint condiționate, 
in marc parte, dc educație, de 
antrenamentul omului intr-un 
domeniu sau altul de activitate 
pentru atingerea unei finalități 
in două sensuri : succesul acti
vității respective și realizarea 
omului ca personalitate. Ce poa
te face omul pentru a-și dez
volta aptitudinile și a obține 
fn final și satisfacția împlinirii 
propriei sale personalități ? Aici 
să mai faceîh o precizare :
vistă aptitudini profesionale ce 
«• dezvoltă prin instrucție și 
antrenament practic; totodată 
există, insă, și aptitudini cu ca
racter mai general care decid 
integrarea socială a individului, 
gradul lui dc adaptare la ce
rințele complexe ale relațiilor 
specifice mediului social, si a- 
numc: relația individ-socictate 
și individ-individ.

— V-flm rupă să 
referiți la frisminâlatca 
pe care o are yerfecțio- 
narea. autoperferționa- 
rea culturală, spirituală 
In general, pentru lu
cratorii din subteran.

tfl

bindifc anterior. In acest pro
ces. un grad ridicai de cultură, 
un orizont spiritual larg ii con
feră omului capacitatea să se
sizeze, sft recepționeze noul și 
sA-i «Ira o aplicație eficientă.

— De acum, după in
troducerea programului 
redus de muncă, lucră
torilor din subteran li 
.ic deschid posibilități 
mai largi pentru a se

CULTURA
și formarea personalității
Interlocutor, psihologul Viorica EDEI.UAUSER, 

cercetător științific la S.C.S.M.

e-

— in cc măsură pu
tem i-orbi de relația c- 
xisteiUă intre formația 
culturală și afirmarea 
valențelor creatoare ale 
individului in sfera 
muncii, a producției ?

— Direct nu putem vorbi des
pre această relație: intre gra
dul de cultură ce-l posedă in
dividul și afirmarea sa intr-o 
activitate creatoare, productivă, 
există o relație mediată. O for
mație culturală evoluată creează 
o bază, ușurează integrarea in 
sistemul de cunoștințe deja do- 
bindite și a altor cunoștințe, 
determină creșterea flexibilită
ții gindirii. creează posibilita
tea asocierii, corelării diferite
lor noțiuni, cunoștințe. Cu cit 
are, adică, individul un orizont 
cultural niai larg in sfera pro
ducție. el va înțelege mai u- 
șor deciziile, dispozițiile și in-

DIALOG ETIC
— Aș fi tentată să declar că 

c vorba dc o cerință valabilă 
în egală măsură pentru toți lu
crătorii din subteran. Dar parcă 
e prea puțin spus. In orice iaz 
«Iacă avem in vedere că mine
ritul. prin specificul lui, im
pune necesitatea unei continue 
concentrări a atenției asupra 
menținerii condițiilor de securi
tate, că tehnica minieră cunoaș
te o dinamică amplă a perfec
ționării prin mecanizarea pro
cesului dc extracție și îmbu
nătățirea tehnologiei de lucru, 
ne dăm scama de multiplele 
cerințe ale industriei carboni
fere față de formația, aptitudi
nile spirituale ale lucrătorului 
din subteran. Acesta trebuie sd 
fie mereu la curent cu noută
țile din meseria lui, să aibă 
o mare deschidere și, in același 
timp, un ascuțit simț de recep
tivitate față dc aceste noutăți. 
Asimilarea noutăților nu se 
poate realiza doar prin infor
mații vagi, accidentale, ci pre
supune o orientare judicioasă 
asupra surselor dc informare și 
de consolidare a noilor cunoș
tințe. Este vorba, așadar, de 
un proces continuu dc selec
tare și înglobare a noului, a 
semnificativului, de corelare a 
informațiilor noi cu cele do-
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ocupa de formarea per
sonalității lor. Pentru 
că, prin natura cerce
tărilor dv. fn domeniul 
psihologiei muncii și er- 
gonomiei, v-ați format o 
părere privind fiziono
mia spirituală a lucră
torilor din subteran, a 
lacunelor in această pri
vință, ce deziderate ați 
formula pentru viitor ?

— Cunosc frecvente cazuri 
concrete cind greutățile ce Ic 
intimpină unii salariați ai ex
ploatărilor miniere in îndepli
nirea obligațiilor profesionale 
iși au cauza tocmai fn lacunele 
formației lor spirituale, a dis
cordanțelor existente între soli
citările producției și aptitudi
nile omului.

I — Care e sorgintea a- 
cestor discordanțe ?

— După părerea mea, exis
tența unei doze mari de auto- 
mulțumire, suficiența, lipsa u- 
nei conștientizări a obligației 
de a avea un contact perma-

nent cu valorile culturii. „Mina 
.și tuli ura 1 ?" 
intre care mulți nu 
legătură sau o _ _
cum HlO dc ani. Dc aici și de
prinderea multora dc n se re
semna, <lc a se mulțumi să stea 
cifeva orc în fața micului c- 
cran, dc a răsfoi eventual cile 
un ziar și.„ cam ati(. Dar știți 
care c adevărul ? Dc resemna
rea aceasta nu sint răspunzători 
doar cei in eauză, ci, in primul 
rind, cei care-i conduc și carc-și 
înțeleg dc obicei rolul foarte 
simplist : dc a da ordine, dc a 
controla respectarea acestora și, 
eventual, dc a aplica sancțiuni. 
Din păcate, acesta c adevărul. 
Mulți ingineri și tehnicieni nu-și 
văd subalternii in complexita
tea problemelor existenței lor. 
Cc li se reclamă adică ? Să sc 
apropie mai mult dc oameni, 
de problemele, preocupările lor
— nu doar profesionale — ci 
și de ordin social, personal și 
mai ales spiritual. Cunoscîn- 
du-și subalternul in această 
complexitate de ipostaze, „șeful”
— inginerul, maistrul sau teh
nicianul — va putea să-i dea 
nu doar sfaturi ci va fi in mă
sură să-l îndrume efectiv, să 
contribuie Ia dezvoltarea apti
tudinilor, a personalității sale, 
a formației sale spirituale. Nu 
ii va pretinde nimeni unui 
maistru să-și~ia dc mină subal
ternul și să-l ducă la teatru — 
deși poate nici nu ar fi un 
gest lipsit de însemnătate: dar 
să-i fie un îndrumător apropiat, 
competent și cu credit... or, a- 
ceasta impune să fie și exemplu 
în lărgirea propriului său ori
zont de cultură.

De curind s-a trecut la re
gimul de lucru redus dc 6 ore. 
Este o măsură de excepțională 
însemnătate pentru viața mine
rilor. Dar să nu ne rezumăm 
Ia a repeta adevărul că ce po
sibilități multiple oferă, — să 
urmărim, prin factorii dc con
ducere ca, paralel cu statorni
cirea unui regim de viață ra
țional pentru refacerea dispo
nibilităților lor fiziologice, mi
nerii să-și amplifice și pregăti
rea spirituală.

două noțiuni 
vAd nici o 

privesc <a a-

r
Răsplată înțeleasă la adevărata ei

După kilometri in plin, așa că «vein un nc-am <lot scama că fi mai frumos ca
tregi prin galerii, du răgaz... Dar, cu ce o- pentru noi minerii a- asta ?...
pă cc am lăsat fn ur c«7ie nc vizitați ? censtă hotârire luată Intr-adevăr, deși
mă dc multă vreme — Ne aflam în pri- •Ic partid, a fost ca rostogolul era plin,
stratul 13, unde om melc zile ale noului un autentic dar ce ni ritmul dc muncă era
vizitat brigada con program de 6 orc. s-a făcut la sfirșit de intens. Se ridicau
dusă dc Constantin Așadar : an. Toți sintem con •.lil pi, sc pregăteau
Sirop, dc la un aba — Cum vă împă- vinși că in aceste armături, bandaje...
taj cu susținere mc- câți cu noul pro- condiții se poate Am părăsit abaUi-
taiică dotat cu tin 
modern complex dc 
tăiere, iată ne ajunși 
în stratul 5 la abata
jul frontal felia l-a 
unde lucrează mine
rii lui Grigore Mol
dovan. In nbataj ne-a 
întîmpinat șeful de 
schimb Aurel Tcgler. 
După cc ne a făcut 
atenți să ieșim din 
zona de armare ne-a 
zis:

— Rostogolul e

gram ?
— Să știți că prima 

bucurie am avut-o 
dc cind am fost a- 
nunțați dc act st orar, 
dar a doua și cea 
mai mare, a fost c- 
xact in prima zi, in 
primul schimb, tind 
ne-ain desc urcat foar
te bine și toți orta
cii au fost mulțumiți. 
Acum, ce să zic ? 
Nc-am obișnuit. Apoi

munci mai bine, mai 
organizat. Nc-am dat 
scama că fiecare se
cundă e prețioasă și... 
n-o irosim. Avem cu 
două orc zilnic, mai 
multă odihnă in mij
locul familiilor noas
tre, mai mult timp 
pentru studiul nostru 
individual, pentru 
destindere. In plus 
aici, muncim mai or
ganizat. Cc poate

jttl cu o marc bu
curie lăuntrică pen
tru puținele chpc in 
care am constatai că, 
oamenii adîncunlor 
sînt mttlțimiți, feri
ciți. Și toate acestea, 
din nețărmurita grijă 
pentru ci, ce Ir este 
acordată după o se
culară trudă, comba
tanților de pe fron
tul dc cărbune.

lon UCIU

ție, sau a ieșit, că se pot pregă
ti sufletește pentru cel mai nepre
văzut deznodâmint, înseamnă câ 
altceva nu moi era de făcut I Și 
cu am fost pus intr-o atare si
tuație... Aș dori să nu mi se mai 
prilejuiască, niciodată, convorbiri 
de această natură, cu familiile 
vreunui accidentat in mină I Sint 
momente copleșitoare ! Dureroa
se 1..." Interlocutorul meu își a- 
plecă înspre călimară privirile, din- 
tr-o dată îngreunate, după care 
le azvirli, voluntar, parcă pentru 
a goni un gind rău, prin fereas
tră, afară, cerului fără pic de zîm- 
bete luminoase și opucâ telefo
nul : „Doctorul Farcaș să vină.

de vase mari
terei hepatice -, cu ruptura ca
nalului cistic. Am făcut, urgent, o 
hemostuzâ. S-au pensat și ligatu- 
rat vasele mari, la nivelul ruptu
rii hepatice, s-au ligaturat canaii- 
culele și s-a făcut o sudură, cu 
fire in formă de „U", care să nu 
„taie". In mare - atît. Am în
cheiat, apoi, plaga operatorie, 
cu refacerea țesuturilor in stra
turi anatomice. Cind operatul s-a 
trezit, l-am dus din sola de o- 
perații, din nou, jos, la reanima
re... Aparent simplu... Și-a înce
put chinul așteptărilor I

de întunecat, coborise jos de tot, 
parcă spre a sugruma orice nă
dejdi de schimbare in bine a 
timpului, se proptise, indiferent 
ți rece, ’ 
șate ale blocurilor...

Urcam, zvircolit lăuntric de mo- 
horitul inceput de zi, scările Spi
talului unificat Petroșani și-mi 
chinuiam memoria să aflu o ca
le, cit mai simplă, prin care să 
determin pe un tinăr (după cum 
auzisem) miner, de la Dilja, a- 
cum complet vindecat, să-mi po
vestească, cu lux de detalii, cum 
a fost in ocea tulbure revărsa
re de zori, din 7 octombrie, să- 
mi destăinuie ce-ți mai aminteș-

Afară, era o dimineață clar- 
obscură, de toamnă 
reverențios intirziată, 

dimineață ca atitea altele, 
care aura blindeții știute, 
șiată crud de asperități — 
de ger sec, bineascuțite - tremu
ra, drapată de-un soare vlăguit, 
și sus, la nivelul intiiului cat, in 
saloanele lăptoase, irizind darnic 
a curățenie și aer proaspăt, zvin- 
tat, ca de pajiște montană smăl
țuită cu albăstrele, o agitație pu
țin obișnuită, a „pasagerilor” și 
personalului spitalicesc, vestea a- 
propierea tratării unui „caz” deo
sebit. Nu știu, s-ar putea să mă 
înșel, dar aveam impresia, prins 
in virtejul preparativelor, că nici
unde altundeva, ca intr-o unitate 
spitalieră, nu se unesc mai fi
resc, mai organic, două dintre 
culmile vieții - dramatismul in
tens și entuziasmul fără zăga
zuri I Intr-un spital - ca intr-o 
deltă de fluviu gigant, unde ori- 
incotro iți plasezi privirile vezi 
neîntrerupte unduiri de ape — 
chiar făcind eforturi, n-ai să poți 
desluși, niciodată, altceva in jur, 
in afara marii griji față de om 
care, in odâjdiile-i largi, super- 
dimensionate, cuprinde tot, se 
revarsă peste tot, copleșitor, in 
talazuri emoționante, in valuri 
calde, calde și auguste ...Eram 
in plus, destul de vizibil, îmi dă
deam și eu seama că inoportu- 
nez și-am ...promis grăbit că voi 
reveni. Chirurgii petroșăneni, cu 
care trebuia să conversez, ceva 
mai pe îndelete, nu aveau timp 
de declarații — scintei, de vagă 
nuanță laudativă ! Și mi-a pă
rut extrem de bine, de parcă o 
boare de austru primenit mi-a 
spălat fruntea infierbîntată ! Și- 
□ cel deranjant, in atitea alte o- 
cazii, „Reveniți".’, parcă nu mai 
avea izul stătut al birocratului a- 
dormit intre hirțoage... Categoric, 
nu avea ! Știam că voi reveni. 
Doream să revin. Cind ai pati
ma cuvintului scris, cind iubești 
cu fervoare oamenii, nu poți să 
nu simți chemarea - ca in fața 
unui poem hindus, pe aripi stră
vezii de vis și nostalgie - unui 
...reportaj colorat, despre citeva 
ore de aprigă pendulare intre 
viață și neființă, despre... un e- 
fort colectiv de smulgere a unui 
om din ghearele nemiloase ale 
veșniciei...

i- 
o 
in 

sfi- 
oce

in acoperișurile incețo-

VIATA ÎNVINGE
Primele ore... Nimic nu lasă 

să se întrevadă o evolu
ție favorabilă. Dimpotrivă I 

Aprehensiunea inițială, care in- 
lănțuise gindurile celor trei chi
rurgi capătă din ce in ce mal 
mult „forma" anxietății febrile. 
Neliniștea se „umflă", temerile 
in fața inspăimintătoarei neguri 
core-l va acoperi, in curind, pe 
cel operat, se amplifică. Va trăi 
oare ? Va reuși organismul aces
ta, nu chiar atît de puternic, să 
reziste durei operații, traumatis
mului, • • - ~
Se așteaptă o evoluție spre oine. 
Greu ! Foarte greu ! Refacerea 
întregului circuit sanguin, secre- 
tor și excretor, e o treabă onexo- 
ioasâ. Vagi, doar vagi licăre de 
speranță. Prin tuburile de dren 
se elimină, încă, din abundentă, 
cantități mari de singe și bilă.» 
Apoi, pe neașteptate, intr-un o- 
cean de nesiguranță, o insuliță 
minusculă de nădejde. Speranțe 1 
Vasul vieții ia turnura așteptată 
și reacțiile afective, ale celor 
ce-au dorit cu otita ardoare sal
varea unui om, devin altele. 
Viața va triumfa asupra morții I 
Totul va merge, sigur, spre nor
mal... In a 7-a zi se scot meșclo 
pentru drenaj. Curge incâ bilă. 
Cantitățile sint insă infime. Ni
meni nu se mai îndoiește de re
ușită... Au trecut unsprezece zile 
de la internare. Bolnavul e tri
mis, pentru control, la clinica 
chirurgicolă Fundeni — București. 
Încă șaisprezece zile de investi
gații. Specialiștii bucureșteni se 
declară pe deplin mulțumiți de 
operație și externează bolnavul. 
Cu specificația „stare generală 
foarte bună", in 15 noiembrie, 
cel redat vieții și muncii este 
reintemat la Petroșani pentru 
unele analize, in vederea stabi
lirii tratamentului viitor, necesar 
refacerii totale a capacității sale 
de muncă-excesiv

șocului ?... Primele zile...

pentru un moment, la minete - dacă, bineințeles, iși amin
tește ceva - din chinuitoarele 
momente preoperatorii și ce cre
de el, sincer, despre cei de l-au 
sustras morții aparent 
Mi se ' 
intr-o

Plec cu medicul Mihai Far
caș, șeful secției chirur
gie, in spre... saloanele 

lăptoase, irizind generos curățe
nie și aer proaspăt, parcă zvin- 
tat de ploaie - aceleași camere 
albe, pe care le văzusem și-n pri
ma zi a vizitei mele eșuate in a- 
cest spital — de la primul etaj. 
Intrăm intr-un salonaș mai re
tras, dreptunghiular. Sub pături, 
pe jumătate doar acoperiți, trei 
pacienți. In dreptul celui de-al 
patrulea pat, cu ambele miini 
sprijinite de tăblia metalică, zim- 
bind afabil, satisfăcut, ca după 
o baie caldă, o glumă spinoasă, 
o agapă cu vin vechi, sau o con
vingătoare... conferință de presă, 
un tinăr cu ochi negri, adinei, 
pătrunzători. Se fac prezentările 
de rigoare : „Dinsul e cel în
viat.." ; ..Tovarășul e de la ziar, 
a venit să scrie ceva...". Ne în
tindem miinile. Pacientul — su
biect al reportajului in intenție — 
e rugat să ne urmeze in camera 
de gardă a secției. Și, iată-ne, 
intre... șase ochi, incercind să în
firipăm o discuție. II ascult intîi 
pe Gheorghe Stoica. Notez, gră
bit, in timp ce ocesta înțepe in 
ritm de adagio — are 35 de ani, 
e ajutor miner la Dilja, in ziua 
de 7 octombrie, la ora 4,20, a 
fost accidentat in subteran, la 
ora 6,30 - adus la spital, la ora 
1030 — operat ; fost o inun
dare de apă in galerie. La ori
zontul 400... Am fost la o grupă, 
la adincirea puțului auxiliar nr.1 
...De sus, de unde s-a făcut ram- 
bleierea, a pornit opa in galerie 
...S-a scurs la noi, in puț ...De 
1 metru și 70 de centimetri era 
apa ! Am anunțat câ nu se poate 
lucra și am făcut rost de două 
pompe. Le-am pornit. Și apoi ni 
s-a zis să dăm afară „plinele” cu 
steril. Ne-am apucat de această 
treabă ...Nu mai știu ...împingeam 
un vagonet, cind, din urmă, pe 
neauzite, pornit singur, din cauza 
umezelii, cred, a apei, un alt va
gonet m-a pocnit in spate ți... 
n-am mai văzut nimic. Am fost 
transportat sus, la 440, ți-apoi a- 
fară... Din clipa cind mi-a piriit 
ceva în spate ți in piept, o buca
lă mare de catifea neagră parcă 
mi-a acoperit ochii, ți ...m-au 
adus aici, Ia spital, la urgență, 
moi țin minte treptele de-aici, 
de jos, ți pe urmă...”

iminente. 
părea că sint angrenat 

întreprindere de mare di
ficultate și nu voiam să scap, ne
notat, nici un amănunt, fie el cit 
de puțin semnificativ. Peste cî- 
teva clipe, in biroul directorial, 
stăm de vorbă cu medicul losif 

doctor in medicină. „Să 
v-ați orientat cit se poate 

de bine, hotărind să scrieți despre 
această operație 
E firesc ! Aș 
credeți, fără i 
exagerare, a 
ție cu care

bineințeles, dar tot aia-i. Și 
acum, nu ca tată, ci ca șef 
de echipă, „bâtrînul* mi-a 
spus cu toată sinceritatea că 
învățăcelului nu-i poate scă
pa nime din secretele mese
riei. că e curios, tenace, har
nic.

E jenat puțin de laudele 
tatălui, Nicolăiță : „N-am 
nici un merit aparte... Așa 
de atrăgător inii povestea 
tatăl meu despre meseria lui, 
despre lucru la mină, incit 
mi-am dorit să ajung și eu 
ca dinsul de pe cind eram 
de-o șchioapa. Și dacă lata 
a inccput prin a pili, verifi- 
cind cu sublerul dimensiuni
le pieselor executate, eu am 
schimbat.- „macazul” : elec
trician, aparate, lumină ! E 
parcă mai ceva, mai fantas
tic. Cind știu CUM și cind 
știu PRIN CE fac ceea ce ( 
fac, ini se umple inima de ■ 
bucurie. îmi spun : in uria- S 
șui efort de scoatere a miilor O 
de tone dc cărbune cu o mi- E 
că parte contribui și eu, a- O 
lături de toți ceilalți™ R

... Este prea devreme 
vorbesc despre viitorul 
Gheorghe — îmi spunea 
colae Ambruș, tatăl — 
de-al doilea copil. Este doar 
in clasa a V-a. Dar la 
timpul potrivit, dacă alege
rea meseriei va depinde de 
sfatul meu. ii voi spune: 
fâ-ți și tu o brățară de aur g 
ca a bunicului, ca a mea sau g 
ca a fratelui tău". g

E un turn intre bolți și pâ- 
mînt. O frumoasă operă ar
hitectonică, făcută parcă să 
înlesnească apropierea privi
rii de cer._ Acolo l-am cu
noscut pe lăcătușul cel mic 
de statură, vioi și iute in 
mișcări. Se pregătea. împreu
nă cu ortacii să coboare in 
adine. Din puțul Est II apa 
trebuia scoasă. Și, condiții de 
lucru, nu glumă ! Colivia im
provizată, prinsă in cablul 
granicului atîrna în gol, pes
te apa tulbure, liniștită și re
ce. De jur împrejur ’
beton și moaze. Pe 
Popa. Ion Popescu,

numai
Silviu 

. Petre 
Dioane sau pe Dumitru Dă- 
nescu. desigur ca și pe alții, 
în alte schimburi, colivia îi 
lăsa metru cu metru peste 
apa inoportună, agasantă ca
re nu-și avea locul acolo.

E o liniște a ” ”
prea pe severă,___

_ aici la peste o jumătate de 
® kilometru sub

M
P

B 
■

■ 
K

■

B

adincului a- 
cum numai

pămint se
poate intîlni...

Dar lăcătușul nostru Pen
tru cîteva clipe îl uitasem pe 
Nicolae Ambruș fără ca să 
și u ce taine poartă. ..Cind e- 
ram mic priveam cum trecB ...................g Pe strada noastră minerii, nu

■ știam care-i electrician sau 
B lăcătuș, meseria nu-i scrisă-n 
B fruntea nimănui, știam doar 
B că doream din toate fibrele 
B ființei mele să fiu și eu cu 
B ei. Cind ini-a venit și mie 
B timpul să-mi fac un rost in 
B viață, să-mi aleg o meserie 
B m-am hotărit să devin lăcă- 
B tuș. Tata era miner, cîteo- 
B data voiam să fiu ca tata.
■ alteori voiam să mă fac alt- 
“ ceva». N-am regretat nicio- 
“ dată această alegere. Cine se 
_ poate compara cu mine ?*.
K In ochi îi licărea neîncetat 
g o văpaie, poate e lumina
— mindriei că avea rostul lui, 
g că a pătruns într-o meserie
— < a lumea „o brățară dc aur”, 

ce mai... „Să dai forma și 
frumusețea atit de dorită 
metalului, lucrurilor neînsu-

ista ceva drc-

care-i electrician sau

★

■

Z ÎJețite. nu-i
_ sebit?’.
B Îmi mărturisește mai 
g parte t 
g col ar,

de- 
Ni- 
pe 
ii 
a- 
ce 

.. _ i cu
...» că nu o să vrea 
?e de-o meserie cu 

m "j care am
B dorit cu. M-am înșelat și sînt 
B bucuros de asia. Nu numai 
B că a dorit să fie meseriaș,
■ ..să obțină o brățară dc aur*, 
B dar a ținut neapărat „să
■ facă* profesionala la seral, 
J și să fie electrician”.
g Dorința fiului lui Ambruș 
B s-a îndeplinit. .A ajuns să 
B muncească în același sector 
J cu tatăl lui, în altă secție

Cind fiul meu. 
_ - >1 cheamă ca
g mine — împlinise 1® ani, 
g venise deci timpul să-și 
g leagă calea in viață, de 
g n-aș spunc-o. mă gindeam
■ părere de rău c-
■ să se apuc<
■ aceeași pasiune cu

să 
lui 
Ni
vel

□

■
Sub presiune;, timpului, g 

riscăm adesea judecăți finale ■ 
pripite. In fond, despre ee ■ 
fel de concluzie ar fi vorba ? B 
Nicolae Ambruș, lăcătușul H 
alături de Ștefan Cipu sau S 
losif Szocs, sînt... ortaci de S 
la începutul începutului în ■ 
meseria lor. Există, se spune, ■ 
o predispoziție sentimentală, • 
ix- fondul căreia omul se ■ 
perfecționează, capătă expe- ■ 
riență, o transmite și altora. ! 
Petre Crișan e calificat de ■ 
Ambruș și așa mai departe B 
un fel de curea de transmi- * 
sie, așa ca la o trecere, ca ■ 
o comunicare a meseriei din ? 
om in om, din generație in ? 
generație. Meseria unică, in- J
să, cea pe care .și-o dorește g 
omul, se cere îndrăgită, pre- g 
gătită într-o dăruire constan- g 
lă, echilibrată, pmă la sirgu- g 
ință. g

.. M-am despărțit de tată g 
și de fiu, dc generațiile de ■ 
meseriași legate una de alta, ■ 
nedezlipite nici un moment, ■ 
cu certitudinea că, peste ani, ■ 
se va putea scrie și despre B 
altă generație de meseriași, B 
a familiei Ambruș. cea a ■ 
mezinului de azi, Gheorghe... B

Dem. D. IONAȘCU
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COMUNIST
(Urmare din pag. 1)

rea profesorului comunist 
Gheorghe Antoee pentru educa
rea cetățenilor, a părinților în 
spiritul responsabilității lor 
morale și civice față de edu
carea tinerei generații, străda
niile neobosite ale comunistei 
Laura Gavriliu, pentru ridica
rea conștiinței cetățenești a fe
meilor orașului, a răspunderii 
lor în viața familiară, în îngri
jirea avutului obștesc, pentru 
atragerea lor la lucrări gospo
dărești care să facă orașul mi
nerilor tot mai frumos, mai 
atrăgător. Ni s-a vorbit și des
pre alți comuniști care, după ce 
părăsesc locurile dc muncă din 
minele, uzinele și șantierele 
orașului, își afirmă cu prisosință 
calitățile de fruntași ai vieții 
obștești. Așa sînt președinții de 
bloc Vasile Sava, Ștefan Moroz, 
Ioan I’uiu.

Exemplele ar putea continuu. 
Mai importantă socotim, însă, 
consemnarea faptului câ, in 
marea lor majoritate, comuniș
tii acestei vechi așezări minie
re — in care viața pulsează 
cu atita efervescență, unde rit
mul metamorfozelor social-eco- 
nomice iși lasă efectiv ampren
tele asupra fizionomiei orașului 
— sint .la posturi" nu doar in 
perimetrul minelor, uzinelor și 
șantierelor, ci și după cc iși 
dezbracă halatele de lucru. Co
muniștii «instituie exemple in- 
suflețitoare de demnitate uma
nă, <lc cinste .și dăruire in via
ța socială, in familie, dc res
ponsabilitate față dc respecta
rea cerințelor legale și mora
le ale societății noastre. SINT, 
AȘADAR, COMUNIȘTI Șl D1N-

COLO DE POARTA UZINEI.
Câ există excepții — mem

bri dc partid in viața cărora 
obligația de a fi modele de 
conduită nu se extinde și din
colo dc „orele dc producție**, 
și aceasta e adevărat. Ce alt
ceva atestă, spre exemplu, ca
zul lui Ioan Oprițoiu pe care 
organizația de bază nr. 3 de la 
preparația Corcești l-a exclus 
nu de mult din partid pentru 
acte de huliganism, distruge
rea bunului obștesc sau a lui 
Constantin Aursulcsci exclus 
din partid pentru beții și com
portare nedemnă în societate. 
Nu de mult, organizația de par
tid dc la sectorul general al 
minei Vulcan l-a luat în discu
ție și i-a aplicat o sancțiune se
veră membrului de partid Pe- 
tru Brînzău (caz. de care s-a 
ocupat nu de mult ziarul nos- 

care dintr-o „dragoste oar- 
și-a destrămat familia, 

pârăsindu-și soția bolnavă pen
tru _ •” ’---- ’ *” ‘ ’ *-
tul justificate măsurile 
iau organizațiile dc partid 
cazul acelor membri ai 
care prin comportare, fie 
producție, fie în viața person: 
lă, aruncă o umbră asupra ei 
lităților dc membri ai 
dului. Dar se ridică o 
bare: De ce intervin 
măsuri doar după ce faptele 
sint consumate ? E grăitoare în 
această privință recunoașterea 
secretarului organizației dc par
tid din caic face parte Petru 
Brînzău : „Nc-am mulțumit cu 
meritele lui în producție, c 
un mecanic bun, priceput* și 
cu aceasta nc-am declarat să
li-.Tăcuți, iar dc moralitatea, de 
conduita lui în familie și so-

o altă femeie. Sint cu 
ce

lo- 
le 
în 

lor 
în

■u-

cictate nc-am interesat mai pu
țin.

Răspunderile unui comunist 
nu se limitează doar la propria 
sa persoană, la propria sa com
portare. Comunistului îi revine 
drept datorie, de prim ordin, 
să insufle o înaltă responsabi
litate tuturor celor din jurul 
lui față de respectarea norme
lor legale și morale ale socie
tății. El trebuie să fie exem
plu de atitudine activă, de in
toleranță, un combatant pe 
frontul „ofensivei morale" îm
potriva tuturor fenomenelor de
gradante din jurul lui. Ce se 
intîmplă ? Vulcanul a crescut 
mult sub toate privințele în 
ultimii ani. Industria orașului, 
șantierele lui au atras mii de 
oameni din diferite colțuri ale 
țârii, cu concepții și deprinderi 
de tot felul. Adevărul e că 
mulți se integrează cu dificul
tate în cerințele normelor de 
civilizație ce le implica viața 
Urbană. La Consiliul popular al 
orașului ni s-au relatai despre 
numeroase exemple dc abateri 
de la regulile de conduită mo
rală și civică. Sînt elocvente 
cazuri ca cele ale cetățenilor 
Felicia Garner care a fost de
căzută din drepturile părintești 
pentru că neglijase educarea 
propriilor ei copii, a lui Gheor
ghe Ftichi, acționat în judecată 
pentru abandon familial, a lui 
Rodica Hangun și Aurica Mari
nescu caro au insultat respon
sabilii de bloc pentru câ aceș
tia au îndrăznit să le reamin
tească obligațiile ce le au față 
de gospodărirea spațiilor verzi 
și a părților comune din bloc. 
Exemple negative oferă și Con
stantin Bușe, Petru Michi și A-

biruitoare ?
> vrea să mă 
nici o notă de 

fost o opera
se poate mindri 

orice colectiv de medici. Ruptu
ră totală de ficat ți a vaselor 
mari de legătură ! Aparent, omul 
era iremediabil pierdut. Admisi
bile — doar oarecari încercări, 
insă fără șanse cit de cit sigure 
de reușită. Vă dați seama, in mo
mentul in care un medic este 
pus in postura, atit de neplăcută, 
de a sugera, de a da măcar pe 
ocolite de ințeles membrilor fa
miliei celui ce va intra in opera-

dam Moldovan care, fiind în 
stare de ebrietate, au conturbai 
liniștea publică. După cum 
nc-a informat tov. Petru Ver- 
deș, șeful administrației locale 
de stat. In fața comisiilor dc 
judecată dc pe lingă consiliul 
popular s-au judecat în acest 
an peste 500 dc cazuri similare 
— atentate la ordinea publică, 
ab: ori de la normele de con
duită morală și cetățenească, aie 
civilizației. Ce denotă acestea ? 
Că în conduita multor cetățeni 
există încă lacune grave, că 
mentalitatea multora e tributa
ră unor mentalități 
străine 
Dar nu 
înserate reflectă și lipsa unei 
„ofensive morale" ferme îm
potriva mentalităților și apucă
turilor degradante, toleranță, 
îngăduință față dc diferitele a- 
bateri, inrîurirea insuficientă, 
prin diferitele forme ale ac
tivității obștești, din partea co
muniștilor, asupra climatului 
moral din blocul sau cartie
rul unde loc uiesc.

Organizațiile dc pirtid din 
întreprinderile și instituțiile o- 
rașului au îndatorirea -să edu
ce membrii lor în spiritul unei 
înalte responsabilități față de 
această misiune de onoare; să 
facă din fiecare membru de 
partid un model dc conduită, 
exemplu de principialitate și, 
totodată, un militant activ îm
potriva a tot ceea cc e vechi 
.și străin în relațiile dintre oa
meni, să facă pe fiecare să în
țeleagă câ aceste calitâți nu-i 
sint solicitate doar la locul de 
muncă — iar după părăsirea a- 
eestuia se pot debarasa de ele 
ea de un halat de lucru — ci 
sini permanențe ec trebuie să-i 
caracterizeze pretutindeni.

Sâ-i facă adică militanți nco- 
bosiți pentru înfrumusețarea 
vieții oamenilor - dcei comu
niști și dincolo de poariu u- 
zinci.

moralității 
numai atît.

învechite, 
socialiste.

Cazurile

o ținut să ne 
letaliat medicul 
caș - au înce

put pregătirile preoperatorii. Mi- 
am dat seama, imediat, că e vor
ba, in primul rind, de o mare 
hemoragie internă. Și, rapid, ad
ministrări de singe in cantități 
masive... hemostatice... vitamino- 
terapie ...oxigenoterapie. Trebuia 
să determinăm o ușoară crește
re a tensiunii. Cind am obținut 
o tensiune corespunzătoare, l-am 
dus in sala de operații. Aici, 
medicul anestezist - reanima- 
tor Samoilă l-a adormit. Narco
ză prin intubație. Împreună cu 
chirurgii Ion Balint și Mircea 
Sida, ne am apucat de lucru. Ne 
ajuta sora instrumentară Sofia 
Moldovan. S-a evacuat din cor
pul accidentatului o cantitate de 
aproximativ cinci litri de singe. 
Am aspirat și cheagul. Ce-am 
constatat ? O ruptură mare de 
ficat, loială, a lobului drept, 
in apropiere de hil, cu rupturi

rei să transmiți ceva, 
cuiva, Gheorghe Stoica ? 
„Vreau ! Vreau ! Doresc 

foarte mult să mulțumesc din 
inimă, din adincul inimii mele 
care era cit p-aci să-și oprească 
„tic-tac“-ul, milioane efe mulțu
miri tovarășului doctor Farcaș, 
care m-a operat, celorlalți me
dici, întregului personal al aces
tui spital, pentru că am fost re
făcut... om. Vreau să le mulțu
mesc tuturor, și celor 26 - după 
cite am auzit - ortaci de la ex
ploatare, care mi-au donat singe. 
Le mulțumesc că m-au ajutat să 
revin la viață, să-mi cresc copilo- 
șii... Medicilor de aici și ortaci
lor mei le datorez viața, și-asta 
n-am s-o uit cit voi respiia pe 
acest pămint. Viața a învins moar
tea I Mulțumesc. Mulțumesc. Mul
țumesc".

VIAfA ÎNVINGE ! O alipire 
de cuvinte cu largă circu
lație ? Nu. E un singur 

cuvlnt. Azi, la noi, VIAȚA ÎNVIN
GE e un singur cuvint, cu puteri 
parcă magice, e un cuvint - slo
gan. De ce să le despărțim ? Cind 
rostești azi acest cuvint compus, 
sudat do-o societate profund u- 
mană, „VIAȚA ÎNVINGE", nu moi 
inlilnești, in jur, ca altădată, in 
vremea tristelor aduceri aminte, 
tăceri glaciale, consternare, difu
ze zimbete reprobatoare, ci una
nime aprobări și-o hiperbolică 
încredere in miezul" cald expri
mat. VIAȚA ÎNVINGE ! Nu s-a 
dovedit, oare, de atitea ori ?...

încercam - coborind, răvășit, 
scările Spitalului unificat din Pe
troșani - să despoi expresia 
..VIAȚA ÎNVINGE", ce rni acapa
rase toate gindurile, de haina im
perativului care mi se părea prea 
decorativ. Nu, nu voi mai pro
nunța niciodată, afectat : Viața 
învinge ! Voi azvirli aiurea ocel 
inutil semn al exclamării. Voi zice 
simplu : VIAȚA ÎNVINGE. E firesc 
să învingă. Azi, e firesc să în
vingă... Azi... VIAȚA ÎNVINGE.

Viorel IZODORESCU
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La F.F.A „Viscoza' 
s-an obținut aprobări 
acordarea sporului dc 
Ic unor s 
atmosfere

Lupeni cetățenească șl munci torcofi» fi propuneri făcute de oamenii
pentru nu a rezolvat pînft (n prezent muncii. Cu prilejul adunărilor

toalcilfi- acenslă propunere, midțumln- li conferințelor de dare de
ireazâ în du-so n foic doar demersuri la imâ ale sindfcalclor sc cere
șanllerc- M M P.C., O probtemA care n a sc Insista pentru creșterea
M o mal fost ridicolă în repetate r înduri preocupfii ii și răspunderii în
ti o crea- 
i .ile ne-

dc cMrr < darhițl și ce 
le unităților economice și care

'olvarm propunerilor. 
iTebuic reținui că soluțlona-

os, aiw- Inc.i nu c rezolvată <x'.rtspun- r»ri cu răspundere și operati-
ițiilor dc .'Mor, conMă In asigur aroa a- vltato a pro pun orilor snl.'nl.ițî-
insportul rcstor.i cu cadre med lor eonstilute o cerință a de-
alclor In raport cu numărul «nlnrinților mc•cratismuliii nostru ^ocinlist

nu fost mul

ftlrmore <hn neg. 1) 90 de ani de la nașterea lui OCT AV IAN GOG A

PERMANENȚA POETULUI

genei ale 
ariaților 
aduni- 
uoitAți, 
făcute 

io planul de 
ilui de odmi-

a rețjrezen 
Centralei < 
riJor cu s 
multe dm propunerile 
nu fost cuprinse i 
mâsui- al Consiliul 
nistrație al C.C.P. O deosebită 
atenție s-a acordat d;n partea 
conducerii Centratei asigurării 
liniei dc front corelate cu sar-

ppecum și dotării tehnice a u-

prepa rațm 1 
ftți. rfispun 

propunerile făcute dc sal 
in majorMatea carurilor, 
fost comunicate și în ser

1.4» adunările de part 
sindicat și U.T.C., in cadrul

<1 Scale
■pune

totului si a> consiliului de ad- 
nl C.C.P. dc a se în- 
ivelul M.M.P.G. o 
iu o instituție medi- 

co-snnitară care să stabilească 
incapacitatea de muncă a sa- 
Inriaților din industria extrac
tivă, cu intenția dc a deveni 
singurul organ cu drept dc a

nefnmiliiști, perfection;-irii in-
struelajieior la angajait și pe- comitetelor dc direcție au fost
1 iod j CC etc. rețxn-liziiți factori competenți

Ca ormare a propunet ;k»r ffi- care au dat răspunsuri la toate
cute de salanați, cons iliul mu- problemele și propunerile fă
nteipal a! sindicatelor. impreu- cute. Organele și organizațiile
nă cu c onduierea Cen 1 ral ci ou dc sindicat de la exploatările
organ ■. u mă' multe sjchimburi miniere Aninoasa, I.onea, DMja,
dc cx|X*riențâ între bri eăzi. sec- preparația Petriln, T.C.M.M. au
loarc. cx plou târî pe tema însu- manifestat exigență și au tras
țirii m iilor tehnologii privind la răspundere pe acei care nu
lăterca mecanizată a cărbune- s-au preocupat în suficientă
lui cu complexe, folosirea ta
vanului artificial din plasă etc. 
In genera', se poale releva că 
«••Canele și organizațiile de sin
dical, împreună cu conduceri
le tehnico-administralive. sub 
îndrumarea organelor de partid, 
nu inventariat propunerile !â- 
eute cu ocazia adunărilor sa
lariaților. au stabilit termene 
ți rc^p. nsabil lăți pentru fieca
re propunere în parte, au ur
mărit modul cum se rezolvă și 
sc duc !a îndeplinire.

Din numărul mare de propu
neri și măsuri cuprinse in pla
nurile M.T.O se evidențiază 
rezolvarea unor importante 
probleme cum sînt t dote rea ex
ploatărilor miniere cu două 
complexe mecanizate de susți
nere și tăiere, terminarea pro
iectului de execuție și a proto
tipului slîipuîui de susținere 
in construcție ușoară la E. M. 
Itetrila. asimilarea noului pro
totip imbur.ătâțit pentru grin
zile metalice de susținere, do
tarea exploatărilor cu noi cam- 
presoare. combine de abataj etc.

măsură de respectarea termene
lor de rezolvare, insistînd să 
urgenteze unele lucrări întir- 
ziale.

Urmărirea niai atentă și mai 
exigenta a propunerilor. Iu toa
te nivelele, a condus ca în a- 
cest an să fie în mai mare mă- 
surâ rezolvate problemele ridi
cate de oameni, muncii, fapt 
reflectat în realizările obținu
te pe ansamblul municipiului.

In adunările grupelor sindi
cale de dări dc seamă și ale
geri s-a analizat și modul vum 
s-au rezolvat propunerile făcu
te de oamenii muncii cu care 
ocazie s-a desprins faptul că 
se puteau rezolva mai operativ 
§i eficient multe din propuneri 
dacă ar fi existat o preocupa
re mai susținută la toate nive
lele și, în primul rind, din par
tea organelor de sindicat De 
asemenea, consiliul de adminis
trație al C.C.P., cu toate că și-a 
însușit propunerea de a intro
duce în programul de învăță- 
mînt la cuiburile de calificare 
un număr de ore de educație

ncorda pensii de invalid'd ite 
salariaților din minerit. IX* a- 
semcnca. s-au făcut propuneri 
de a stimula șefii de brigadă 
și de schimb care se preocupă 
de calificarea și permanentiza
rea noilor angajați precum și 
pentru cuprinderea în legisla
ția muncii a obligativității noi
lor angajați de a respecta du
rata contractului de muncă în
cheiat cu unitatea. La „Visco- 
za“ Lupeni nu a fost prinsă în 
studiu și. deci rezolvată de mi
nisterul de resort propunerea 
ca salariații ce lucrează la pro
ducerea sulfului de carbon, să 
beneficieze de grupa I dc pen
sionare. Conducerile adminis
trative și sindicatele din orga
nizațiile comerciale nu au re
zolvat in întregime propunerile 
făcute cu privire la moderniza
rea unor unități comerciale. Nu 
în suficientă măsură s-au o- 
cupat organele și organizațiile 
sindicale și conducerile tehni- 
co-administrative din unitățile 
economice, în special cele mi
niere. de crearea unor condi
ții care să conducă la reducerea 
fluctuației salariaților, întărirea 
disciplinei sub toate aspectele, 
folosirea utilajelor din dotare 
la întreaga lor capacitate, pro
bleme ce vor trebui ca, în con
tinuare. să stea mai mult in a- 
tenția acestora. Este necesar, 
deci, ca atît Consiliul munici
pal cît și sindicatele să acorde 
toată atenția rezolvării acestor

Esențială nu evident
tislicâ a propunerilor — la ta
re se mulțumesc sA se rezume 
unele organe sindicale și admi
nistrative — ci rezolvarea fie
cărei propuneri in timpul cel 
mai scurt, cu răspundere și 
spirit de inițiativă, iar in caz 
<ă unele propuneri nu pot Ii 
soluționate în mod favorabil, 
organele sindicale și adminis
trativo sint datoare să dea răs
puns celui care a făcut propu
nerea, să-i dea cxplicații’e ne
cesare. O bună metodă în a- 
ecastă privință este afișarea în 
incinta întreprinderilor și insti
tuțiilor a propunerilor cu solu
țiile corespunzătoare. Se cere 
mai multă stăruință pentru so
luționarea propunerilor oameni
lor muncii mai ales jos, la ni
velul sectoarelor, șuntiereloi și 
loturilor. In această privință 
este necesar ca reprezentanții 
conducerilor tohnico-administra- 
.tive să participe la adunările 
grupelor sindicale atît pentru 
a da răspuns oamenilor la pro
blemele ridicate anterior, cit 
și pentru a soluționa pe loc li
nele propuneri, O deficiență în 
activitatea sindicatelor o con
stituie faptul că ele urmăresc, 
cu procădere, problemele teh- 
nico-organizatorice care cad, de 
altfel, in atribuțiile conduceri
lor tchnico-adminislrative. și a- 
cordă mai puțină atenție pro
punerilor de natură social-cul- 
turală și sportivă, deci proble
melor de viață, de petrecere a 
timpului liber — probleme deo
sebit de acute, mai ales în ur
ma reducerii programului de 

. lucru in subteran.
In fine, fiecare conducător, 

fiecare organizație de sindicat 
trebuie să rețină că postul ea- 
re-1 ocupă în ierarhia vieții so
ciale îl obligă la o preocupare 
responsabilă pentru soluționa
rea competentă și operativă a 
propunerilor oamenilor din co
lectivul în care activează, să 
urmărească stimularea inițiati
vei maselor. De aceasta depin
de, în mare măsură, participa
rea colectivelor la conducerea 
vieții social-economice, la în
făptuirea sarcinilor ce le stau 
în față.

S-j.n Împlinit 99 dc 
fa nașterea mai ciul 

favinn Goga.
tproapc la jumătatea dru- 
ilui între Oradrn și Cluj 
b frumoasa Piatră a Cra- 
iii, sc află un muzeu îna

intea căruia fiecare trecător 
trebuie să-și ostoiascâ p.c ii. 
E Casa memorial.i Octavian 
Goga, castelul de la Ciucoa. 
lv. e un lix' a •■urni notă pi
lor iscă este <u lotul și cu 
io oi .i im bilă de .m< h pi 
care Ic găsești aiurea. Și apoi, 
aici, orice colțișor îți aduce 
în memorie amintirea poe
tului atît dc specific român.

Unul dintre prietenn lui 
Goga a fost delicatul poet 
maghiar Adv Endrc căruia 
i i aparținui castelul piuă 
prin 1917. Ciimpărîndu-1. taa- 
relo nostru poet a locuit — 
din 1923 cind a fost r .nnc- 
najal și extins cu iiPcrnii- 
tență dar și ncconitenii.i bu- 
• uric. Pentru că este un ade
vărat loc al meditației.

Intr-una din săli se află 
cuprinzătoarei și rafinata lui 
bibliotecă. Vizitatorul con
temporan îi cunoaște în con
tinuare preferințele artistice 
și prieteniile. Admiri cu ex
taz artistic multe icoane pe 
sticlă și lemn, adevărate ca- 
podo|xre ale unor pictori, azj 
anonimi. le, o deo-

schitu icoană bizantina lu- 
craiâ în mozaic din secolul 
al XI Im Pereții și rafturile 
expun tablouri Dăr.V < h, pc- 
Inon. Liirhiun, Pol lady, Ni- 
roluc (ă icorr'iii și mulți al
ții. Obi< < te chinezești din jad, 
• ii o <l> Hi ati țe -,i r 
parte; mobilier in 
ferite remareîndu 
Ibrdcrmeicr și Chtppt 
L;j Ciucca Ic întinipma u- 
neltclc de scris ale Im Oc
tavian Goga, vasele < liiiii /.ești 
cu sunete muzicale, scrinul 
care a aparținut lui Avram 
laneu un impresionant gobc 
lin dc o înaltă valoare artis
tică, o mulțime de obiecte 
a căror vedere tc îndeamnă 
insistent la reculegere și gra
ve refl reții

Era un ccr posomorii In 
("îuccn. Am urmat îngîndu- 
r.il calc .i care duce spi c troi
ța lucrată dc sculptorița Mi
liții Pătrașcu. (In 1938 cind 
Constantin Brîncuși iși sfîrșca 
monumentele de la .Te. Jiu, 
își exprimase dorința de n 
edific 
rial Octavian Goga. N-a 
tul).
acea 
riV'i 
fața 
nan Ic : 
a fost 
Gălpiia

un monument tnrmo- 
pu- 

Inainte dc a ajunge la 
veritabilă piesă a Mi- 
Pătrașcu, te oprești în 
unei biserici impresio- 

datează din I 575 și 
adusă de Goga din

și copleșitoare pun armonia 
și .simplitatea ci.

Deasupra dominînd întrea
ga panoramă, mausoleul Oc
tavian Gogii. Cele cin'i ver
suri înscrise aparținlnd poe
ziei dc maturitate „Din larg" 
exprimă plenar un ultim 
crez al poetului, re .dorind 
concomitent și semnificai ia 
mozaicului ce este un veri
tabil memento peste1 timpuri 
al optimismului vital. Ca un 
omagiu adus poetului cu im 
specific național pe care-l 
simțim în fiecare vers al 
său, sc ridică un teatru dc 
vară rare va da numeroși
lor vizitatori un cadru optim 
pentru a-și exprima profunde 
sentimente.

...La Giucea se află un lă
caș de reculegere artistică. 
Sint 90 de ani dc cînd i 
tul Octavian Goga s-a i 
cut, sînt 33 de ani dc c 
cl a dispărut. In acea 
mîntatâ zi dc decembrie c 
un vlnt nemilos bit inia

am

un răspuns !

in lo-

tUrmare din pag. I)

CARNAVALUL
STELELOR

țContinuare in pag. a 3-a) 

aflat și noi, că acesta a in
trai la facultate cu nu 
S.î5. tă Sorin a intrat 
media 9.88.

Din privirile Castanei Sîr- 
bu i clasa a X-a B), ale Miei 
Cocotă (a XIl-a A) și al lui 
Alexandru Cantor (a X-a 13) 
se d'>i vinde puțină invidie, 
dar yi multă hotărire ca în 
«nii următori să fie 
cui celor doi.

Au începui apoi să discu
te, cum era și firesc in aceste 
prime ore, despre mult aș- 
tcp’.ata vacanță. Se tor o- 
dihni, vor face sport, vor 
merge in tabăra organizată 
de școală la ‘-abaua Straja, 
rar face revelionul la școa
lă, vor...

Ginduri in prag de an nou, 
gânduri exprimate cu multă 
n-rturaleță. dezinvoltură 
citiră vîrsteL

N-9 să vă vină să credefi, 
dar ăsta este adevărul gol- 
goluț: m-am certat cu aproa
pe toată lumea. Cu tutun
giul, cu măcelarul, cu ca
siera de la cinematograf, cu 
fata „care dă numere" la spi
tal, cu barmana de la res
taurant, cu... <Și, trebuie .să 
știți că nu-i un lucru chiar 
așa de ușor să te cerți. Cite- 
odată, eu cel puțin, pur și 
simplu nu am chef de loc de 
ceartă...^ Dacă mă calcă pe 
picior cineva, in autobuz, ii 
mulțumesc și-l rog frumos 
să nu se supere, și... să mă 
calce și pe celălalt picior. 
Sau, dacă vinzătorul de la 
C.1..F. inii umple talerul nu
mai cu mere stricate, nu mă 
supăr, ci il întreb cuviincios 
de unde știe că îmi plac me
rele... bine prăjite... Ei, veți 
zice, atunci cum se face că, 
cu tot fondul ăsta sufletesc 
al meu, m-am certat cu a- 
tiția oameni? Aici e aici.' 
Cu tutungiul a fost simplu, 
înaintea mea, de sub tej-

ghea, servise pe .cineva" cu 
2 (două) pachete de .Amiral". 
Eu am cerut un pachet de 
.Cosmos". Știam că nu exis
tă asemenea țigări, dar cu 
artificiul ăsta, am crezut că 
l-am dat gata ! Mi-a răspuns 
că n-are! Bine, mi-am zis

face, că dacă toți ar proceda 
la fel, ar însemna să cumpă
răm numai marfă de sub tej
ghea și să desființăm raftu
rile. De-atunci, cum intru pe 
ușă, nici nu deschid bine 
gura, că îmi și aruncă : 
.N-avem !’ M-am dat pe .Di-

JOI 23 DECEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal: 8,00 Sumarul presei; 
3,08 Matineu muzical; 8,30 La 
microfon, melodia proferată; 
9,00 Buletin de știri; 9.03 La 
microfon, melodia preferată 
(continuare); 9,30 Odă limbii 
române; 10,00 Buletin dc știri; 
10,05 Melodii populare dm 
Caraș-Severin; 10,30 Clubul 
călătorilor; 11,00 Buletin de 
știri: 11,05 In ritm de sam
bă: 11,15 Din țările socialiste;

11,30 Corul Liceului de mu
zică și arte plastice din Baia 
Mare; 12,00 Miniaturi dis
tractive; 12,15 Recital de o- 
peră: 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,15 ‘ ‘ '
nă; 13,27 
tindeni; 1 
săptâmînii; 
populară; 
știri; 15,05
15,25 Pagini vocale și orches
trale din muzica de estradă; 
16,00 Radiojurnal; 16.15 Muzi
că dc promenadă; 16,30 Ra- 
diombinet de informare și 
documentare; 16,50 Publieita-

13,00
Avanpremieră cotidiă- 
' ■’ Cintecul e prelu- 

14,00 Compozitorul 
14.47 Muzică 

15.00 Buletin de 
Tribuna radio;

Locatarii de pe scara n 
11-a a blocului 200. str. 
Gbcorghr Slncni din orașul 
Lupeni, ne sesizează din nou 
în legătură cu ocuparea abu
zivă a uscătorlrj dc către 
Petru Chlcoț șl Nîcolae Pe- 
troneac, ambii pensionari, 
care locuiesc în apartamen
tele 47 și 46, trnnsformind-o 
în atelier de timplărle și 
coteț pentru găini. Această 
situație ce dăinuie dc bel 
(!) ani de zile, nemulțumi ș- 
le profund pe toți locatarii 
de pe scara fiindcă nu pot 
păstra curățenia șl n-au un
de să-și usuce rufele. Adn- 
cîndu-se la cunoștința f "n- 
slliului popular municipal 
cele relatate, s a efectuat in 
luna ianuarie a.c o verifica
re ia fața locului, coostatin- 
du-se justețea celor sesizate 
dc locatari. Atunci si 
dispus celor doi ,me> 
trrf fără autorizație, ci 
re au ocupat în mod 
abuziv spațiul de folosință 
comună, să elibereze uscâ'.o- 
ria. iar cheile să fie preda
te responsabilului de scară, 
urmînd ca în cazul nerespec- 
tării acestor indicații sâ se 
aplice prevederile Hotărîrii 
nr. 7/1969 a Consiliului popu
lar județean Hunedoara

Dar cu toate că au trecui 
mai bine de 10 luni de la i 
ceastă dispoziție, abuzul să- 
vîrșit dc Nicolac Petrone; ■ i 
Petru Chicoș (care este se
cretarul comitetului de bioc) 
continuă să se mențină în 
fapt. 13a mai mult, pentru că 
responsabilul de scară Costa- 
che Manolache solicita elibe
rarea uscătoriei și predarea 
cheilor, așa cum se hotărîse. 
a fost schimbat din această 
funcție printr-o decizie arbi
trară a împuternicitului aso
ciației dc locatari, Constantin 
Cioiu, împotriva voinței <<•- 
lor 13 familii care n-au ac
ceptat situația. Surprinzător 
în acest caz este și faptul 
că serviciul de gospodărie și 
spațiul locativ din cadrul 
Consiliului popular Lupeni, 
nu a luat nici o măsură pen
tru corectarea lucrurilor. Dar 
nici secția financiară nu a 
mișcat un deget pentru apli
carea legii în cazul practică
rii meseriei de tlmplar, fără 
autorizația necesară.

Iată deci cum înțeleg orga
nele dc resort și în mod deo
sebit asociația de locatari să 
respecte și să aplice 
rîrile stabilite pentru 
de abateri.

Așteptăm răspunsul
nit din partea comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popu
lar al orașului Lupeni.

poc- 
năs- 
cjnd 
fră- 
clnd 
j cu 

furie falnicii brazi, am ră
mas mai mult timp în fața 
mausoleului. In timp cc-i ci
team versurile-j răscolitoare, 
suflul violului a încetat. A 
fost o părere ? Nu știu. Dar 
un luciii c cert : poezia lui 
Oclavian Goga trăiește. E 
aici. E în noi.

T. SPATARU

T V

chisă, am bătut, mi-a des
chis cineva, am cerut 2 kg 
carne de vită, mi-a dat ca și 
cum boul, cil e el de bou, 
toată viața ar fi luai lecții 
de culturism, că oase n-avea 
de loc. Am plătit, dar intre 
timp a venit șeful. Și m-a

însemnare N-AM SA
(in gind) și-am atacat fulge
rător: „Dați-mi atunci un pa
chet de .Amiral", că sorti
mentul ăsta văd că-l aveți". 
S-a uitat la mine, ca și cum 
i-aș fi cerut o bucată de rocă 
lunară și mi-a aruncat un ră
pind „n-am", de-am crezut 
că-mi sparge capul ! „Dar am 
văzut că..." — am încercat 
eu. „Ce-ai văzut, dom’le, ce-ai 
văzut !" Fiind întrebat — și 
cum sint și politicos — i-am 
spus că am văzut că dosește 
marfă și c-o vinde „pe sprin
ceană", că mi-i frumos ce

plomat" cu filtru că de-astea 
se găsesc și la vinzălorii de 
loz in plic!

Cu măcelarul, dandanaua a 
fost mai lungă. Măcelăria 
noastră are două intrări: una 
pe care se intră și se stă 
apoi la rind, civilizat, și a 
doua pe care, la fel, se intră 

. sacoșe mari, cu plase, 
serviete goale și se iese 

cu ele pline! Mi-am zis (a- 
veam cu mine o plasă goală) 
că poale asta e practica. Am 
ieșit din rind și m-am dus 
la ușa cu pricina. Fiind in-

cu... 
cu :

MA I. 0 0

luat direct : „Ce dorești 
Mi-am zis: „Uite, frate, ce 
oameni cumsecade!“ Mă și 
gindeam să mă duc, cind ies, 
să-i anunț și pe ceilalți, de 
la rind, că pe-uici merge mult 
mai repede, l-am răspuns : 
„Mulțumesc, m-a servit tova
rășul". S-a uitat la mine, la 
el, iar la mine și m-a între
bat : „Ce ești dumneata, 
dom’le ?“ „Păi. ce să fiu. am 
zis, nu se vede ?“ „ta lasă 
mata carnea aici și du-te la 
rind. Nu știi pe unde se ser
vește ?“ l-am spus că știu,

clar că am mai văzut și pe 
alții care... N-am continuat 
insă cu prea multe explicații, 
diferenfa de categorie Jiind 
net în favoarea lui. Și-am tre
cut la rind. Și-am avut cin
stea să Țiu servit chiar de 
șeful măcelăriei. In persoa
nă ! Și, doamne, ce mai oase 
cu carne mi-a dat ! Am min- 
cat o săptămină numai cior
bă !

Cu barmana, udată, m-a 
pus dracul să-i atrag atenția 
că 50 gr de coniac, pus „la 
ochi", direct din sticlă, ne
măsurat, se deosebește radi
cal de aceeași cantitate, mă
surată cu prea-sfinta cin: 
că! De atunci, mă privi 
cu o asemenea milă, că. 
și simplu, mi-e frică să nu 
mă otrăvească !

Am luat insă o hotărire : 
n-am să mai fumez, n-am să 
mai măninc carne, n-am să 
mai beau, n-am să mai... 
Dar ce-o să mai iac atunci ? 
Că doar sint încă tinăr !

M. BLENDEA

16,00—17,00 Pentru lucrătorii 
din agricultură. Tehno
logia culturii tomatelor 
în cîmp și solarii. Or
ganizarea producției și 
a muncii in fermele le
gumicole.
Emisiune în limba ma
ghiară.
La volan — emisiu
ne pentru conducătorii 
auto.
Confruntări. Funcționa
rea sistemului național 
«Ic pregătire a cadrelor 
Pentru sănătatea dv. 
Cum pot fi depistate 
formele incipiente dc 
cancer ?
1 001 dc seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de scară. 
Concert 
Festivalul 
Bruckner, 
Orchestra
Kadiotelcviziunii Româ
ne.

20,30 Tinerii despre ei înșiși. 
Comici vestiți ai ecra
nului.
Interpretul săptăininii : 
Corina Chiriac.
.Univers XX“ — emi
siune de știință.
Voci celebre : Ana Mof
fo, Mario del Monaco. 
Telejurnalul de noapte.

simfonic — 
Enescu — 

susținut dc 
simfonică a

holă- 
astfel

cuve-

G. H.

DORIȚI SA PETRECEȚI 
UN REVELION PLĂCUT?
Trustul alimentației publice Petroșani orga

nizează revelionul la următoarele restaurante 
din Va1ea Jiului :

Realizarea integrală a sarcinilor

a cerut o preocupare 
marc pentru aproviziona

rea locurilor de muncă, pentru 
asigurarea tuturor condițiilor 
ca formațiile de lucru sâ dea 
randament maxim. Răspunderi 
mari privesc în condițiile or
ganizării superioare a produc
ției și muncii — prin trecerea 
la schimbul de 6 ore — ca
drele tehnice, comisia ingine
rilor și tehnicienilor de pe lin
gă comitetul sindicatului.

Subliniind multiplele proble
me ce se impun spre rezolvare 
pentru a se asigura eficacita
tea maximă noului regim de 
muncă, ing. Petru Bălănescu a 
arătat însemnătatea pe care o 
are asigurarea la timp și con
centrarea liniei de front, pla
sarea judicioasă a abatajelor, 
asigurarea tuturor condițiilor 
pentru realizarea ciclogramclor 
dc lucru și instruirea temeinică 
a formațiunilor dc lucru în a- 
eest sens. In același scop, ing. 
Sever Grozavu a făcut propu
neri pentru asigurarea unei 
planificări judicioase in cadrul 
minei, în funcție de condițiile 
de care dispun sectoarele. Vor
bitorul a insistat, de asemenea, 
pe măsurile de protecție a

te radio; 17,00 Antena tine
retului; 17,30 Melodii din re
pertoriul soliștilor Mihaela 
Mihai, Crislophe, Judillia Cc- 
rowska și Tom Jones; 18,00 
Orele scrii; 20,00 Tableta de 
seară; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20,40 Intcrpreți de 
odinioară ai muzicii popu
lare : Luță Ioviță; 20,55 Ști
ința la zi; 21.00 Revista șla
gărelor; 21,30 Recital de o- 
perctă; 21,45 Muzică ușoară; 
22,00 Radiojurnal: 22,30 Con
cert de scară; 22,55 Moment 
poetic: 23,00 Concert dc scară 
(continuare); 24,00 Buletin de 
știri: 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

de plan pe 1971
muncii și prevenirea oricăror 
anomalii care ar putea conturba 
desfășurarea normală a proce
sului de producție.

Recuperarea 
urmă, ‘ ’
bilanț 
vitate 
lucru, 
Aurel 
nei. Noul regim de lucru re
dus în subteran, măsurile lua
te pentru crearea condițiilor ne
cesare de lucru oferă posibili
tăți reale în acest sens. Esențial 
este de acum folosirea cu ma
ximă eficacitate a celor 6 ore 
la fronturile de lucru, întărirea 
disciplinei, mai ales prin eli
minarea absențelor nemotivate 
care se ridică în acest an la 
cifra de 7 000. In încheiere, vor
bitorul a arătat că, deși pe a- 
nul 1972 sarcinile dc plan înre
gistrează creșteri substanțiale, 
colectivul minei dispune de toa
te condițiile pentru a le onora 
integral, pentru a realiza în a- 
nul viitor o depășire de 4 000 
tone cărbune, 250 000 lei eco
nomii și un spor la producti
vitatea planificată dc 5 kg/post.

Nc-am așteptat ca multiplele 
probleme ce le ridică recupe
rarea rămlnerilor în urmă, cau
zele ce le-au determinat să fie 
analizate mai mult, prin refe
riri concrete, directe, critice și 
chiar autocritice Ia munca și 
activitatea sindicatului, ceea ce 
ar fi conferit conferinței un 
grad mai ridicat de combati
vitate, de eficiență. Această la
cună a fost relevată, de fapt, 
chiar in conferință în cuvîntul 
tov. Andrei Colda, secretarul 
comitetului de partid. Vorbito
rul a amintit că in anul acesta 
a crescut puterea de înrîurire 
a activității grupelor sindicale, 
preocuparea față de adunările 
salariaților și propunerile mem
brilor dc sindicat. Dar situa
ția critică in care sc găsește 
Ia ora actuală exploatarea în 
ceea ce privește planul anual 
cere și din partea sindicalului 
o intervenție mai matură, efi
cientă pentru a mobiliza colec
tivul la recuperarea rămî.e.ri-

rămînerilor în 
încheierea anului cu un 
pozitiv presupun o acti- 
spbrită la fronturile de 
arăta în conferință tov. 
Brînduș, directorul mi-

lor în urmă.
hotărirca comuniștilor, a între
gului colectiv e fermă : dc a 
nu accepta râminerea sub plan 
și a încheia anul eu un bilanț 
pozitiv. Dar hotărirca, voința 
in sine nu sint suficiente. Ele 
trebuie să devină faptă, să de
termine o muncă plină de dă
ruire pentru ca in răstimpul ce 
a mai rămas piuă la finele a- 
nului minusul să fie recuperat ! 
In acest sens condițiile oferite 
de regimul de lucru redus se 
ccr valorificate la maximum. 
Se impune mai multă răspun
dere pentru stabilirea judicioa
să a preliminarului, pentru stă- 
pînirea producției, folosirea mai 
eficientă a timpului de lucru 
la fronturi. In această privință 
mai există și bîjbîială, risipă de 
timp, ceea ce denotă <a asis
tența tehnică, coordonarea bri
găzilor nu e la nivelul cerin
țelor. Pasul hotărîlor jx-ntru a- 
nul viitor de acum se cere 
făcut, a spus vorbitorul, prin- 
tr-un efort colectiv pentru în
cheierea anului cu un bilanț 
pozitiv.

In încheierea dezbaterilor clin 
conferință, a luat cuvintul to
varășul CLEMENT NEGRU'I’, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid.

Referindu-se la exigențele 
multiple pe care le ridică in 
fața sindicatelor activitatea e- 
conomică în etapa actuală, sar
cinile de viitor pe lima dez
voltării societății noastre, a ri
dicării nivelului de trai, vor
bitorul a subliniat însemnăta
tea deosebită ce o arc modul 
cum se traduc în viață măsu
rile preconizate, propunerile fa
gii te de oameni. Or, asupra a-

In această privinț' cestei laturi a muncii sindica
tului, a comitetului și președin
telui acestuia, trebuiau axate 
dezbaterile din conferință, în 
această direcție trebuie orien
tală munca de viilor. Vorbind 
de neajunsurile existente in ca
drul minei în realizarea și fi
nalizarea regimului de lucru 
redus, tovarășul Clement Ne- 
gruț a criticai mentalitatea, în 
virtutea căreia, unii consideră 
că dacă lucrează 6 ore în mină 
și-au făcut datoria. Esențial e, 
însă, cum își face fiecare da
toria mai precis dacă se reali
zează sau nu sarcinile de plan. 
Tocmai in această privință, în 
eroarea unor condiții optime de 
lucru, există o seamă de nea
junsuri, neglijențe. Surpările din 
abataje, anomaliile în transpor
tul sterilului, formalismul în a- 
plicarca măsurilor de protecție 
a muncii, fluctuația, sînt feno
mene elocvente in acest sens. 
O deosebită atenție se cere a- 
cordată urmăririi și populariză
rii săplămînale a realizării for
mațiilor de lucru, a cîștigurilor 
ce le-au dobîndit. Acordînd o 
deosebită atenție condițiilor de 
muncă, realizării sarcinilor de 
plan, sindicatul are datoria să 
vadă omul nu doar în cele 6 
ore de lucru ci și după ce pă
răsește mina, să ofere condiții 
optime pentru ca salariații să-și 
poală satisface cerințele de via
ță în toată jeomplexitaten aces
tora.

La ordinea de zi se află a- 
cum, spunea în încheiere vor
bitorul, recuperarea rămîncrh 
în urmă, mobilizarea tuturor 
forțelor la încheierea anului eu 
planul și angajamentele reali
zate integral.

Minerul
Petroșani 

Parîngul
Petroșani 

Straja
Vulcan

Minerul
Lupeni 

Cotnari
Lonea

Se oferă meniuri bogate, vinuri alese, mu
zică, surprize.

Solicitanții se vor adresa direct responsabililor unită
ților respective pentru reținerea locurilor.

I.G.L PETROȘANI
angajează urgent

Calificați și necalificați 
pentru centralele ter
mice din Petroșani.

FIIILM
PETROȘANI — 7 Noiem

brie; Ritmuri spaniole (23— 
26 decembrie) ; Republica :

Parada circului (23—26); 
LONEA — 7 Noiembrie: Ul
timul samurai (23—25) ; Mi
nerul : Prețul puterii (23—26); 
VULCAN; Eliberarea, seri
ile l și II (23—26).

Condițiile de salarizare sint cele prevăzute in ll.C.M. 
nr. 914/1968 și instrucțiunile in vigoare.

Informații suplimentare se pot obținu zilnic intro orele 
7—15 de la biroul personal al întreprinderii cu sediul in 
Petroșani, str. lu/a Vodă nr. 23, telefon 1667.
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Criza guvernamentală 
din Belgia

Lucrările Adunării Populare
ito

delor majoritare (social-creștir 

unui program guvernamental 
negociatorii celor două formați
uni politice n-au putut ajunge 
la un acord final. Principalele

Comp
vr fi ușoar 

ului, dttf
a R. P. Albania

E;

Atacuri puternice ale patrioților 
din Laos și Vietnamul de sud
X1ENG QUANG 22 (Ager- 

rO5). — Un purtător de cuvint 
guvernului de la Vientiane 

a declarat că situația militară 
a regimului a devenit critică 
după ce patrioții laoțieni au 
^liberat Valea Ulcioarelor. Pur
tătorul de cuvint a precizat că 
trupele guvernamentale s-au 
retras complet din Valea Ul
cioarelor, încercînd să creeze 
lini; de apărare Ia vest și sud- 
vest de zona menționată. De 
asemenea, trupele guvernamen
tale au pierdut în ultimele 24 
de ore, potrivit aceluiași purtă
tor de cuvint, patru poziții 
strategice, jar patrioții laoțieni 
au lansat atacuri puternice pe 
întreg teritoriul Laosului.

VIETNAMUL DE SUD 
(Agerpres). — Unități ale Fron-

pr

22

lului Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud continuă sâ 
atace puternic trupele inamice, 
provocindu-lc pierderi grele în 
oameni și echipament dc luptă. 
După cum anunță agenția dc 
presă .Eliberarea*, patrioții 
din provincia Kieng Fong au 
scos din luptă la 14 decembrie 
aproximativ 90 dc soldați sai- 
gonezi participant la operațiu
nea de ..pacificare* a popu
lației pașnice. In provincia 
Binh Dinh. unități ale patrio
ților au distrus un detașament 
inamic, iar la U decembrie au 
atacat puternic pozițiile trupe
lor americano-saigonezc din 
zona cotei 127, prorocind pier
deri grele și caplurind o im
portantă cantitate de echipa
ment militar.

TIRANA 22 (Agerpres). - In 
prezența lui Enver Hodja, prlm- 
secretnr al CC. al Partidului 
Muncii din Albania, și a altor 
conducători albanezi, la Tira
na s-au deschis lucrările Adu
nării Populare a R.P. Albania.

Pc ordinea de zi a sesiunii, 
menționează agenția A.T.A., fi
gurează examinarea proiectului 
de lege cu privire Iu cel dc-al 
V-lea plan cincinal dc dezvol
tare n economici și culturii in 
anii 1971 — 1975. a proiectelor 
de lege în legătură cu planul 
de stat și bugetul pe anul 1972. 

președintele 
de Stat, a 

sau, că pro- 
globală ur-

Abdyl Kcllezi, 
Comisiei Planului 
arătat in raportul 
ducția industrială 
mează să înregistreze, îrt 1975, 
în comparație cu 1970, o creș
tere de 61—66 la sută, produc
ția agricolă (pe ansamblul celor 
cinci ani) — o sporire dc 50—55 
la sută, investițiile — o majo
rare cu 70—75 la sulă, produc
tivitatea muncii urmează să 
crească în industrie cu 26—28 
la sută, iar în domeniul con
strucțiilor cu 31—36 la sută. 
Venitul național — a spus cl —

---- ♦

Va înregistra o creștere de 55— 
60 la sută, circulația mărfurilor 
— o sporire dc 36—39 la sută, 
iar venitul real pe lofuitor se 
va ridica cu 14—17 In sută.

în cursul înfăptuirii sarcini
lor noului plan cincinal — n 
arătat vorbitorul — sc vu înre
gistra o nouă creștere calita
tivă în dezvoltarea forțelor pro
ductive ale țării și se vor între
prinde noi pași pc calea edifi
cării bazei materiale și tehnice 
a socialismului, a transformă
rii Albaniei într-o țară indus- 
trial-agrarfi. înflorirea econo
mică și culturală a țării sc va 
realiza pe calea dezvoltării c- 
chilibralc și armonioase a di
feritelor ramuri ale economiei, 
accentul principal punîndu-sc 
pe intensificarea ritmului ,de 
dezvoltare a industriei și agri
culturii, cărora le vor fi consa
crate circa 77 la sută din tota
lul investițiilor prevăzute în 
cel de-al V-lea cincinal.

In cursul noului cincinal, in
vestițiile în economia și cultu
ra națională vor depăși cu 
70—75 la sută nivelul de inves
tiții realizat în cincinalul pre
cedent.

Dezvoltarea rapidă a Indus
triei, creșterea producției agri
cole și ritmurile accelerate de 
dezvoltare Înregistrate în cele
lalte ramuri ale economiei și 
in cultura națională — se spu
ne în raport — vor avea drept 
urman? o însemnată creștere a 
bunăstării populației. Va avea 
loc o îmbunătățire a circulați
ei mărfurilor, iar un mare nu
măr dc noi locuințe și servicii 
publice vor fi puse la dispozi
ția oamenilor muncii.

Proiectul dc buget pe 1972 
prevede o sporire a veniturilor 
dc 12,6 la sută, in raport cu 
anul curent ; cheltuielile din 
buget vor înregistra o crește
re dc 16,9 la sută, cea mai ma-’ 
re parte a acestora fiind desti
nate economici naționale, res
pectiv, 63,2 la sută din totalul 
lor. Cheltuielile destinate obi
ectivelor social-culturale vor 
reprezenta 24,1 la sută din to
talul acestora. Sporirii capaci
tății dc apărare a țării și în
treținerii forțelor armate alba
neze Ic sînt consacrate 8,7 la 
sută din totalul cheltuielilor 
bugetare.

Lucrările sesiunii continuă.

„Refugiații din satele de la 
granița dintre I ganda și Tan
zania au revenit la casele lor, 
șl viața începe să-și reia cursul 
normal de-a lungul frontierei, 
după trei luni de lupte” — re
latează, din Kampala. Agenția 
Reuter.

Făcînd, in continuare, o tre
cere in revistă a principalelor 
inițiative care au contribuit la 
normalizarea situației de la 
frontiera dintre Uganda și Tan
zania. agenția subliniază rolul 
Jucat in această problemă de 
mai mulți șefi de stat africani, 
între caro împăratul Etiopiei, 
Haile Selassie, președintele Li
beriei. William Tolbert, preșe
dintele Republicii Zair. Joseph 
Mobutu, și președintele Kcnyei, 
Jonio Kenyatta. îndeosebi con
vorbirile separate pe care șeful 
statului kenyol Ic-a avut la 
Nairobi cu președintele Ugan- 
dei, Idi Amin, și cu președin
tele Tanzaniei, Julius Nyercre, 
au contribuit la ameliorarea 
simțitoare a relațiilor dintre 
cele două state africane mem
bre ale Comunității est-africa- 
ne (din care face parte și Ke
nya) și au dus in mod nemij
locit la hotărîrea șefului statu
lui ugandez de a redeschide

A

începerea convorbirilor 
sovieto-cubaneze

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
ta 22 decembrie, la Moscova 
au Lnceput convorbirile între 
Alexei Kosighin, membru al 
Biroului Politic al C.C 
P.C.U.S., președintele 
iiului de Miniștri al U.R.S.S., 
șl Osvaldo Dorticos ~ 
membru al Biroului Politic și 
al Secretariatului C.C. al P.C. 
din Cuba, președintele Repu
blicii Cuba, care face o vizită 
în U.R.S.S.

Agenția T.A.S.S. relatează că, 
în cursul convorbirilor, au 
fost analizate probleme ale 
dezvoltării și adîncirii în con
tinuare a colaborării multila-

al 
Consi-

Torrado.

Mișcarea
grevistă 

din Namibia
ALGER 22. — Corespon

dentul Agerpres, Constantin 
Benga, transmite ; Intr-un co
municat publicat la Alger de 
Organizația popoarelor din 
Africa de sud-vest (SWAPO), 
sc arată că greva declanșată 
de muncitorii namibieni îm
potriva exploatării rasiste 
continuă să paralizeze nume
roase localități și se extinde 
pe zi ce trece în întreaga 
țară. Declanșată de 6 000 de 
muncitori din orașele Wind
hoek — capitala țării, și Wal- 
vis Bey — principalul port 
namibian, greva a cuprins 
cu repeziciune și celelalte 
centre industriale ale țării. 
In nord-estul Namibiei, cei 
4 000 de mineri de la minele 
de cupru din Tsumeb s-au a- 
lăturat greviștilor. La rîndul 
lor, muncitorii din Okavango 
și Ondangwa, din districtul 
Owamboland, au declarat 
grevă în semn de solidari
tate cu muncitorii din Wind
hoek și Walvis Bey. Potrivit 
comunicatului difuzat de 
SWAPO, mișcarea grevistă 
din Namibia a paralizat in 
întregime industria minieră, 
activitățile industriale și co
merciale, cuprinzînd pînă și 
„rezervațiile" in care guver
nul rasist a concentrat popu
lația de culoare. „Mișcarea 
grevistă — menționează" co
municatul — a căpătat carac
teristicile unei greve generale 
și se află în strînsă legă
tură cu lupta armată pe care 
poporul namibian, condus de 
Organizația popoarelor din 
Africa de sud-vest, o duce pen
tru eliberarea sa de sub do
minația colonială și rasistă. 
Ea este expresia conștiinței 
politice și naționale și aduce 
o contribuție pozitivă la dez
voltarea generala a luptei 
armate a poporului".

După cum se știe, Nami- 
bi; teritoriu din sud-vestul 
Africii, este administrată în 
mod ilegal de regimul rasist 
dc la Pretoria.

Pronoexpres
La concursul Pronoexpres 

nr. 51 din 22 decembrie 1971 
au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

Extragerea I : 40 2 26 39 
14 7.

Extragerea a II-ai
41 45 16.

Fond de premii : 1 976 761 
lei.

terale dintre cele două țări. 
De asemenea, a avut loc un 
schimb de păreri într-o serie 
de probleme ale situației inter
naționale care prezintă interes 
pentru cele două țări.

--------

Declarația 
Comisiei 
pentru 

problemele 
apărării 
a O.U.A.

ADDIS ABEBA 22 (Agerpres) 
— Intr-o declarație dată publi
cității la încheierea lucrărilor 
Comisiei pentru problemele a- 
părărîi a Organizației Unității 
Africane, care s-au desfășurat 
la Addis Abeba, se arată că 
un atac împotriva oricărui 
stat suveran din Africa va fi 
considerat drept o agresiune 
împotriva tuturor țărilor mem
bre ale O.U.A. și va primi ri
posta cuvenită din partea tutu
ror țărilor independente ale 
continentului.

Comisia și-a exprimat, toto
dată, solidaritatea cu mișcările 
de eliberare ce acționează pe 
continentul african și a che
mat la intensificarea luptei 
anticolonialiste, împotriva asu
pririi populației autohtone în 
teritoriile care încă se mai a- 
flă sub jugul colonial. Partici- 
panții au condamnat sever a- 
cordul recent intervenit între 
guvernul con-servator britanic 
și regimul rasist rhodesian, a- 
gresiunea portugheză împotri
va Republicii Guineea și pro
vocările autorităților de la Pre
toria împotriva Zambiei.

de Stan- 
al Biro
ul P.C. 
Consiliu- 
delegațic

HANOI

loc Ia se-

de drept 
Martino.

varășului loan Sandu, care a 
fost rechemat in centrala Mi
nisterului Afacerilor Externe.

tivități subversive" și condam
nați de tribunalul portughez se 
află și președintele Asociației 
studenților Facultății 
din Lisabona, Mario

Convorbirile dintre 
delegațiile de partid 
și guvernamentale 
ale R. P. Bulgaria 

și R. D. Vietnam
HANOI 22 (Agerpres). — La 

Hanoi au avut loc, miercuri, 
convorbiri între membrii dele
gației de partid și guvernamen
tale bulgare, condusă 
ko Todorov, membru 
ului Politic al C.C. 
Bulgar, președintele 
lui de Miniștri, și o 
dc partid și guvernamentală a 
R.D. Vietnam, în frunte cu 
Fam Van Dong, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din 
Vietnam, primul ministru al 
R.D. Vietnam.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de solidarita
te militantă și prietenie fră
țească menționează agenția

<$> Prin Decret al Consiliului 
de Stat, tovarășul Traian Girba 
a fost numit în calitatea de am
basador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socia
liste România în Republica 
Populară Mongolă in locul to-

R.P.D. COREEANA. 
In foto : Hala dc asam
blare a uzinelor dc trac
toare din Kiyang, unde 
se fabrică tractoarele 

Poungnyeun*'.

+ Conform unor date publi
cate de Institutul italian pen
tru statistică (ISTAT), în cursul 
anului 1971 numărul șomerilor 
a crescut în Italia cu circa 
63 000, iar numărul persoanelor 
care au fost nevoite să lu
creze zile incomplete de lucru, 
cu reducerea corespunzătoare a 
veniturilor lor, a sporit în a- 
celași interval cu 62 000.

O Poliția italiană a arestat 
șapte persoane implicate în or
ganizarea asasinării lui Pietro 
Scaglione, procuror al Republi
cii pentru orașul Palermo, și a 
răpirii ziaristului sicilian Mauro 
de Mauro. Autoritățile italiene 
apreciază că acest delict este li
nul dintre cele mai grave co
mise de organizația terorista se
cretă Mafia in ultima vreme.

Principalul, acuzat, Gerlando 
Alberti — unul dintre capii Ma
fiei italiene —, este acuzat de 
poliție de uciderea a 20 de per
soane. El este, de asemenea, 
considerat răspunzător pentru 
traficul de droguri în Italia.

© Miercuri, a avut 
diul Ambasadei americane din 
Viena ultima întrevedere din 
acest an intre delegațiile 
U.R.S.S. și S.U.A. din cadrul 
celei de-a 6-a runde a convorbi
rilor SALT. Delegațiile urmea
ză să sc reîntilnească in capi
tala Austriei, la 4 ianuarie 1972 
la sediul Ambasadei U.R.S.S.

CEHOSLOVACA: 
Muncitorii de la uzinele 
„Skoda", din Plzcn, încearcă 
prima turbină cu aburi de 
G0 MW, fabricată pentru cen
trala electrică de la Mashad. 

In foto : Așezarea rotoru
lui in turbina de 60 MW. 
Reglarea este hidraulică echi
pată cu un regulator de tipul 
Skoda TKU. Turbina este în 
legătură cu generatorul prin- 
tr-un ambrcaj solid, produs 
tot de uzinele Skoda.

frontiera cu Tanzania. După 
cum s-a mai anunțat, ceremo
nia redeschiderii frontierei din
tre cele două țări a avut loc 
in punctul de frontieră Mu- 
tukula, de pe teritoriul ugan- 
dez, la sfirșitul lunii noiembrie. 
Vorbind cu acest prilej, Idl 
Amin a anunțat, de asemenea, 
reluarea legăturilor telefonice, 
rutiere și pe lacurile de fron
tieră, intre cele două stale ve
cine. Două zile mai tirziu, pre
ședintele Tanzaniei, Julius 
Nyercre, anunța, la rindul său. 
că guvernul de la Dar F.s Sa
laam acceptă pe reprezentanții 
numiți de noul regim de la 
Kampala in sinul organismelor 
Comunității cst-africane.

Diferendul dintre Uganda și 
Tanzania a survenit la puțină 
vreme după preluarea puterii 
de către actualul regim mili
tar de la Kampala, in luna ia
nuarie a.c.

Anumite probleme in suspen
sie continuă să existe, totuși, 
intre Uganda și Tanzania, men
ționează agenția Reuter, moti
vate, intre altele, și de faptul 
că Tanzania nu a recunoscut, 
piuă in prezent, regimul mili
tar instaurat la Kampala prin 
lovitura de stat a generalului 
Idi Amin. Pe de altă parte, in 
Uganda continuă să fie reținu
te mai multe elicoptere desti
nate Tanzaniei și confiscate de 
autoritățile de la Kampala, in 
momentul închiderii frontierei 
dintre cele două țări. Totuși, 
menționează agenția Reuter, o- 
ficialitățile de la Kampala sint 
optimiste in ce privește rezol
varea acestor dificultăți, iar ge
neralul Idi Amin declara, de 
curind, că relațiile cu Tanzania 
..au devenit aproape normale .

Ger neobișnuit in re
giunea Sannandaj

Un viscol însoțit de o scă
dere puțin obișnuită a tempe
raturii, care s-a abătut asu
pra regiunii Sannandaj, si
tuată la est de Teheran, a 
provocat, din cauza aerului, 
moartea a patru persoane. 
Mercurul termoinctrului a <o- 
borit pină la minus 21 de 
grade Celsius — un record 
in materie pentru această la
titudine

Incident feroviar
Aproximativ 128 de persoa

ne au fost rănite in urma 
ciocnirii unui tren de pasa
geri cu un tren de marfă in 
gara Gifu, din partea cen
trală a Japoniei, anunță din 
Tokio agenția Associated 
Press.

In rezervorul de benzi
nă al unei mașini

Poliția spaniolă din Alge
ciras a confiscat o cantitate 
de 52 de kilograme de hașiș, 
in valoare de 400 000 de do
lari. Narcoticul a fost desco
perit în rezervorul de ben
zină al unei mașini, care in
trase in Spania, venind din 
Maroc.

---- <-----

Irlanda de Nord

și violenfă
BELFAST 22 (Agerpres). 

Doua persoane ucise și alte 17 
rănite în principalele orașe 
nord-irlandeze, Belfast și Lon
donderry, explozii de bombe, 
incendii și schimburi de focuri 
în perimetrul acelorași locali
tăți — iată bilanțul zilei de 
marți în Irlanda de Nord, un
de continuă să domnească o 
atmosferă de neliniște și vio
lență.

Intensificarea în ultimele zi
le a ciocnirilor dintre trupele 
britanice dislocate în Irlanda 
de Nord și grupurile de mani- 
festanți catolici sau persoane
le înarmate neindentificate, 
care deschid focul asupra mi
litarilor englezi, face, în opi
nia corespondenților de presă 
occidentali, tot mai dificilă în
cercare de a se ajunge la o re
glementare negociată, pe calea 
unor tratative între părțile in
teresate.

0 explozie urmată de 
un incendiu

O puternică explozie s-a 
produs marți după-amiază în 
cartierul parizian Argentcuil, 
într-o clădire cu 12 etaje. In 
urma exploziei s-a declanșat 
un incendiu de mari propor
ții, care a necesitat interven
ția a 200 de pompieri și a nu
meroși polițiști. După primele 
estimări, 18 persoane și-au 
pierdut viața, iar alte 106 au 
fost grav rănite. Se aprecia
ză, după cum scrie agenția 
France Presse, că numărul 
victimelor ar putea fi și mai 
mare.

In centrul Varșoviei 
un hotel cu 33 de etaje

Biroul de turism „Orbis* 
din R. P. Polonă a semnat 
un contract cu o firmă sue
deză din Malmo pentru co
laborarea în construirea u- 
nui hotel cu 1500 locuri în 
centrul Varșoviei. Edificiul 
va avea 33 de etaje, care va 
găzdui, în afară dc hotel, 
restaurante și diferite între
prinderi pentru deservirea 
călătorilor.

Modificările din componența
© Ambasadorul extraordinar 

și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România la Lusaka, 
Aurel Ardeleana, și-a prezen
tat scrisorile de acreditare pre
ședintelui Republicii Zambia, 
dr. Kenneth David Kaunda.

La ceremonie au luat parte 
miniștri și alte oficialități zam- 
biene.

Intre președintele Zambiei și 
ambasadorul român a avut loc 
o convorbire, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială.

guvernului R. P. Polone

(Agerprcs)

Tribunalul din Lisabona 
însărcinat cu judecarea proce
selor politice a condamnat șase 
studenti ai Facultății de drept 
din capitala portugheză la pe
depse cu închisoarea pe dife
rite termene și la privarea de 
drepturile civice pe termene 
între 5 și 15 ani. In grupul ce
lor șase tineri învinuiți de ,,ac-

<$> La recomandarea Consiliu
lui de Securitate, Adunarea Ge
nerală a O.N.U. l-a ales in una
nimitate pe Kurt Waldheim ca 
secretar general al Organizațier 
Națiunilor Unite. El il înlocuieș
te in această funcție pe U 
Thant, care a fost secretar ge
neral al O.N.U, timp de zece 
ani.

lori, la Brașov, în ultimul 
meci al turului campionatu
lui național de fotbal, Stea
gul roșu a învins cu 5—1 
(1—0) pe Rapid București 
prin punctele marcate de Pes- 
caru (3), Zotincă și Nccula. 
Unicul gol al feroviarilor a 
fost înscris de Dumitru in mi
nutul 88.

MADRID 22 (Agerprcs). — 
Turneul international de șah 
de la Palma de Mallorca s-a 
încheiat cu victoria marilor 
maeștri Oscar Panno (Argen
tina) și Liubomir Liuboje- 
vici (Iugoslavia), care au to
talizat fiecare cite 11 puncte 
din 15 posibile. Pe locurile 
următoare s-au clasat Por- 
tisch (Ungaria) — 10,5 puncte, 
Reshevski (S.U.A.) — 10
puncte, Anderson (Suedia) — 
9,5 puncte, Csom (Ungaria) și 
Larsen (Danemarca) — 9
puncte, Benko S.U.A. — 8,5 
puncte, Donner (Olanda), Ta
ta! (Italia) — 7 puncte etc.
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PRAG A 22 (Agerpres). — 
Campionul mondial Andrej 
Nepcla a cucerit pentru a 7-a 
oară titlul național, rcalizînd 
1 906 puncte la campionatele 
de patinaj artistic ale Ceho
slovaciei, desfășurate în lo
calitatea Karvina. Al doilea 
clasat, Zdenek Pazdirek, a 
obținut 1 783,6 puncte. La fe
minin, victoria a revenit Lia
nei Dragova, în proba de pe
rechi a cîștigat cuplul Mi
roslava Sablikova și Pavel 
Komcrek, iar la dansuri în 
frunte s-au situat Diana și 
Martin Skotnicki (soră și 
frate).

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
— Selecționatele de hochei 
pe gheață ale Cehoslovaciei 
și U.R.S.S. s-au întîlnit la

VARȘOVIA 22. — Cores
pondentul Agerprcs. Iosif Du- 
mitrașcu, transmite : La Var
șovia s-au încheiat miercuri 
lucrările Seimului R. P. Po
lone. A fost aprobat planul 
de dezvoltare a economici 
naționale pentru 1972 și bu
getul pe același an.

La propunerea președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, Piotr Jaroszc- 
wiez, Seimul a aprobat uncie 
modificări în. componența gu
vernului.

Ștefan Jedrychowski a fost 
eliberat din funcția de mi
nistru al afacerilor externe și 
numit ministru al finanțelor.

In funcția de ministru al a- 
facerilor externe, Seimul l-a 
numit pe Ștefan Olszowski, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P. Frantiszek 
Szlachcic a fost eliberat din 
funcția de ministru al afa
cerilor interne; în această 
funcție a fost numit WieSlaw *= 
Ociepka, membru al C.C. al 
P.M.U.P. Alojzy Karkoșzka, 
prim-secretar al Comitetului 
voievodal Gdansk al P.M.U.P., 
a fost numit ministru al con
strucțiilor și industriei 
rialclor de construcții, 
funcția de ministru al 
rii și artelor a fost 
Stanislaw Wronski.

L T (MELE

Catastrofă aviatică

mate- 
iar în 
cultu- 
numit

Agenția B.T.A. anunță că, 
la 21 decembrie, un avion 
„IL-18“ al aviației civile bul
gare, care urma să facă o 
cursă peJinia Sofia — Alger, 
a suferit un accident in mo
mentul decolării de p^ aero
portul din Sofia. Din cele 73 
de persoane (pasageri și 
membri ai echipajului) 28 
și-au pierdui viața. A fost 
numită o comisie guverna
mentală pentru stabilirea 
cauzelor catastrofei.

SPORTIVE
Moscova într-un meci amical, 
încheiat cu 
(1—1, 2—0, 
oaspeților.

scorul de 3— l 
0—U) în favoarea

22 (.Agerprcs). —LONDRA __ . ___
Clasamentele celor mai buni 
sportivi ai anului, alcătuite 
în urma anchetei agenției As
sociated Press : masculin 1 1. 
Eddy Merckx (Belgia) — ci
clism: 2. Janis Lusis (U.R.S.S.) 
— atletism; 3. Pat Matzdorf 
(S.U.A.) — atletism; 4. Pedro 
Perez (Cuba) — atletism; 5. 
Ard Schenk (Olanda) — pa
tinaj viteză; 6. Julia Vaatai- 
nen (Finlanda) — atletism; 7. 
Don Quarrie (Jamaica) — 
atletism; 8. Lee Trevino 
(S.U.A.) — golf; 9. Stan Smith 
(S.U.A.) — tenis; 10. Ronnie 
Peterson (Suedi i) — automo-

cehoslovacul Jan Kodes. ln- 
tr-o altă partidă, Zeliko Fra- 
nulovici l-a întrecut cu 6—4, 
2—G, 6—4 pe englezul Roger 
7'aylor.

ZAGREB 22 (Agerpres). — 
In prima zi a turneului in
ternational de tenis de la Za
greb, iugoslavul Nicola Pil iei 
l-a ini ins cu 6—3, 6—4 pe

40 398

bilism; feminin : 1. Shane
Gould (Australia) — natațic; 
2. Evonne Goolagong (Aus
tralia) — tenis; 3. Anne Mă
rie Proell (Austria) — schi 
alpin; 4. Renale Stecher (R.D. 
Germană) — atletism; 5. Fai
na Melnik (U.R.S.S.) — atle
tism; 6. Heide Rosendahl 
(R. F. a Germaniei) — atle
tism; 7, Principesa Anne (An
glia) — călărie; 8. Ilildegarde 
Falele (R. F. a Germanici) — 
atletism; 9. Nadejda Cijova 
(U.R.S.S.) — atletism; 10. Ilo
na Gusenbauer (Austria) — 
atletism.

SOFIA 22. — Coresponden
tul Agerprcs, Constantin A- 
mariței, transmite : Miercuri, 
la Sofia, a fost dată publi
cității hotărîrea Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Bulgar 
din 15 decembrie 1971, cu 
privire la dezvoltarea in con
tinuare a culturii fizice, spor
tului și turismului. Hotărîrea 
prevede întărirea și extinde
rea atribuțiilor Comitetului 
pentru tineret și sport de pe 
lingă Consiliul de Miniștri în 
domeniul culturii fizice, spor
tului și turismului, asigurarea 
bazei materiale pentru dez
voltarea culturii fizice, spor
tului și turismului în școli, 
organizarea de cluburi spor
tive in întreprinderile foarte 
mari și in institutele de în- 
vățărnînt superior, asigurarea 
condițiilor pentru răspîndirea 
sportului în mase, pentru ri
dicarea măiestriei sportive.
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