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încheierea lucrărilor Conferinței 
pe fără a secretarilor comitetelor 

de partid și a președinților 
consiliilor populare comunale

Joi dimineața au fost re
luate în plen lucrările Con
ferinței pe țară a secretarilor 
comitetelor de partid și a 
președinților consiliilor popu
lare comunale.

Participanții au întîmpinat 
cu vii §i îndelungi aplauze 
sosirea în sală a tovarășilor 
Nicolae Ccaușescu. Ion Gheor
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Nicu- 
lcscu-Mizil, Gheorghc Pană, 
Ghcorghc Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdcț, Maxim 
Bcrghianu, Florian Dănă- 
lache. Emil Dr&gănescu. Ja
nos Fazckas. Petre Lupu, 
Leonte Răutu. Gheorghc 
Stoica, Ștefan Voitec, Iosit 
Banc, Petre Blajovici. Miron 
Constantinescu, Mihai Dales, 
Miu Dobrcscu, Mihai Gere, 
Ion Ioniță, Vasile Patilinet, 
Ion Stănescu, Mihai Mari
nescu. Ion Pâțan.

In sală, alături de secreta
rii comitetelor comunale de 
partid și de primari, se aflau 
numeroși invitați — membri 
ai C.C. al P.C.R. și ai guver
nului, conducători de institu
ții centrale și organizații ob
ștești, oameni de artă și cul
tură. activiști de partid și de 
stat.

Lucrările au fost prezidate 
de tovarășul Emil Bodnaraș, 
membra al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Stat In continuarea discuți
ilor au luat cuvîntul tovarășii 
Sandu Costachc, secretar al 
Comitetului de partid din co
muna Dumbrăveni, județul 
Suceava, Alexandru Belea, 
secretar al Comitetului de 
partid din comuna Almaș, 
județul Sălaj, Anton Carad- 
jov, primarul comunei Vin-

AURUL CARE GRĂIEȘTE
„Nu, rezolvarea nu era de 

Ioc ușoara — îmi spunea o- 
inul voinic, cu fața trasă și 
cu ochii vioi. Au mai încer
cat și alții, mulți s-au îm
potmolit in cifre, la puțuri 
intilneai oameni care „tră
geau- ușile, o muncă manua
lă greoaie și fără spor, erau 
vreo 20 din aceștia, finind 
seama de numărul rampelor 
de puț.

...După ce s-a terminat cu 
„teoriile", că n-au fost pu
ține, „am aruncat' noi lotul 
pe o bucată de țeava de 200 
mm... In ziua aceea am uitat 
că se sfirșise șutul, n-am mai 
știut nici de foame, soțiile 
habar n-aveau ce s-a intim- 
plat: ba, a mea a telefonat 
la dispecer, că unde-s, fiindcă 
noi ne inchisesem aici, în 
atelier, pregătind primul pis
ton din țeava adusă. Drept 
să spun nu știu cind a fost 
gata, dar a fost... A doua sau 
a treia zi, șeful mecanic a 
aflat de „Pistoanele pentru 
uși cu deschidere automată', 
verificate în „secret"... Voiam 
să fim siguri să nu ne facem 
de rușine.

Prinși de activitatea zilni
că a minei uitam de „mă
runțișuri", de lucruri de care 
ne lovim .la fiecare pas.

★
A trecut ceva timp de cind 

Nicolae Terentică, șeful unei 
echipe de lăcătuși îmi spu
nea „că omul n-are dreptul 
să-și ascundă fața în spatele 
cuvintelor, aricit de frumoa
se ar fi eld"... Mă intorc la 
ziua cind am intrat în ate
lierul in care, grupați asupra 
scheletului unei „viitoare" co
livii pentru puțul central, 
membrii echipei trebăluiau 
de zor. Dacă mi-a rămas ce
va, dacă am păstrat ceva din 
dăruirea sudorului Traian Bo
teanu, a lăcătușilor Nicolae 
Popescu, Iosif Deleanu, Teo
dor Berințanu, Iosif Balog 
sau Adalbert Picler, nu știu, 
mai tirziu aveam să aflu că 
sint „generația statornică" a 
serviciului general al minei 
Petrila. Mă pregăteam să-i 

ga, județul Arad, Maria Du- 
nca, primarul comunei Bucc- 
cca, județul Botoșani, Ion Di
ma, secretarul Comitetului de 
partid din comuna Petrești, 
județul Dîmbovița, Kurko 
Iosif, secretarul Comitetului 
de partid din comuna Ditrău, 
județul Harghita, Gheorghc 
Borcan, primarul comunei 
Ileana, județul Ilfov, Ilie Că
lin, secretar al Comitetului 
de partid și primar al co
munei Negru Vodă, județul 
Constanța, Velimir Rancov, 
secretar al Comitetului de 
partid și primar al comunei 
Variaș, județul Timiș, Maria 
Banda, învățătoare, secretara 
Comitetului de partid al co
munei Slatina-Timiș, județul 
Caraș-Severin, Gheorghe Să- 
năuțeanu, secretarul Comite
tului de partid al comunei 
Șipote, județul Iași, Jenică 
Dumitrache, primarul comu
nei Slobozia-Conache, județul 
Galați, Ioan Man, secretar al 
Comitetului de partid și pri
mar al comunei Teiuș, jude
țul Alba, Zoltan Chcșuț, pri
mar al comunei Diosig, ju
dețul Bihor, Ghcorghc Miloș, 
secretar al Comitetului de 
partid și primar al comunei 
Rucăr, județul Argeș, și Si- 
mion Suciu, secretar al Co
mitetului de partid al comu
nei Sîmpetru de Cîmpie, ju
dețul Mureș.

In cele două zile ale dez
baterii în plenul Conferinței, 
au luat cuvîntul 33 de secre
tari de partid și primari co
munali, iar în cele 20 de co
misii — 721. Numeroși alți 
participanți au depus în scris 
propuneri și observații care 
urmează a fi incluse în docu
mentele conferinței.

In unanimitate, vorbitorii 
din ședințele plenare și din 

intreb cum a fost cu „mi
nunea' ! Construiseră ei o co
livie specială cu ocazia adîn- 
cirii puțului orb 13, o coli
vie supraetajată, am insistat 
dar Nicolae Terentică mi-a 
răspuns doar atît — simplu : 
„am făcut și noi ce am fă
cut!"... Apoi mi-a spus că 
toți bătrinii sînt înțelepți, nu 
știam la cine va face alu
zie, poate la Adalbert Picler, 
poate la alții și că toți a- 
cești „bălrini" îi ajută pe cei 
tineri. Se gîndesc, probabil, 
la Teodor Berințeanu, primul 
sau al doilea tinăr din echi
pă, sau la Iosif Balog...

Aveam înainte pe munci
torul conștiincios, harnic și 
demn, pătruns de harul meș
teșugului, de răspunderea pe 
care o are in uriașul meca
nism al minei, al locului pe 
care il ocupă. „Am fost și in 
Egipt, am fost ca mesajer al 
meseriei, adică să dau obo
lul, să-mi reprezint (ara, or
tacii"... Niculae, bărbatul slă
buț și vesel, mereu pus pe 
glume, mereu cu zimbelul pe 
buze, n-a tăcut. „Noi, mese
riașii trecem prin ochii tu
turora, acelora care știu să ne 
prețuiască, drept piese utile 
și chiar sintem — ah, de cite 
ori! — mai sint și unii care 
susțin că se poate și fără noi... 
eu n-o cred ! Da, o spun cu 
mina pe inimă ! Toți, dar a- 
proape toți specialiștii se „ba
gă cu creionul în scriptele 
lor" și spun — nu-i nevoie 
de atiția meseriași! Și-i re
duc... Și atunci se mai in- 
timplă că mașinile — acest 
„aur zornăitor" — funcțio
nează neunse, nerevizuite, cu 
piese uzate și neinlocuite la 
vreme, ajungînd repede la 
fie'r vechi... Aici cred că ar 
trebui să-i doară — din pă
cate nu-i doare — pe acei 
„cu creionul". Nu-i bine să 
nu se respecte graficele de 
revizii și de reparații capi
tale, măcar cele curente să 
se facă, nu așa din „mers"... 
„Mașinile noastre, dispoziti
vele, adică tot utilajul — 
spune Nicolae Terentică — 

comisii au exprimat adeziu
nea deplină a oamenilor 
muncii de la sate, pe care îi 
reprezintă, la politica internă 
și externă a partidului și sta
tului nostru, hotărîrca lor de 
a munci neobosit pentru în
făptuirea ei. Participanții la 
discuții au dat o înaltă a- 
precicre măsurii luate de 
conducerea partidului și sta
tului, personal de tovarășul 
Nicolae Ccaușescu, de con
vocare a acestei conferințe 
pe țară, care se înscrie în 
practica partidului nostru de 
a se consulta permanent cu 
oamenii muncii, de a supune 
unei ample dezbateri cele 
mai importante probleme pe 
care le ridică făurirea socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate. Discuțiile din ple
nară și din comisii au avut 
un pronunțat caracter de lu
cru. Participanții au analizat 
multilateral, cu competență 
și spirit de răspundere, un 
cerc larg de probleme privind 
activitatea și rolul organiza
țiilor de partid și consiliilor 
populare comunale în dome
niul conducerii vieții econo
mice și sociale, al muncii de 
educare și formare a conști
inței socialiste a țărănimii, 
al sistematizării și dezvoltă
rii cconomico-sociale a sate
lor.

Infățișînd realizările dobîn- 
dite, mulți vorbitori au arătat 
că acestea nu sînt încă pe 
măsura posibilităților de care 
dispun comunele, a eforturi
lor făcute de partid și de 
stat pentru dezvoltarea aces
tora. Au fost scoase la iveală 
o serie de neajunsuri ale ac
tivității comitetelor de partid 
și consiliilor populare, au fost 
făcute numeroase propuneri,

lor aplecate spre 
mașinii, ochii lor 
atenți îmbinările, 
miinile lor incleș-

adică tot „pulsul" minei, tre
buie îngrijit, protejat... Se 
exprima un om, un comu
nist care alături de alți oa
meni veghează de ani și ani 
„aurul zornăitor" al minei, ii 
știe slăbiciunile și mai ales 
tăriile, potențialul.

Meseriașii serviciului gene
ral ! Altfel spus, viața acestor 
oameni care intervin în trans
portul pe verticală, colivii, 
mașini de extracție, cabluri, 
molete, uși și impingăloare 
automate, oamenii aceștia in 
aparență mărunți, neluați în 
seamă, sint la datorie. „Iți în
chipui, nimeni nu ne obser
vă cind ne aplecăm asupra 
dispozitivelor, cu miinile și 
obrazul murdar de praf și 
unsori, că nimeni nu ne ia 
in seamă, ei, da, nu ne văd, 
dar mina noastră se simte..." 
Cuvintele sînt firești. l-am 
văzut modelînd metale, lu- 
crînd la banc, sudind, pilind... 
Spinările 
zumzuiala 
urmărind 
legăturile, 
late pe ciocane... Sînt aceiași 
oameni. Cu toate acestea nu
mai coborind o dală cu ei 
prin galeriile oblice spre 
mașinile subpămîntene, nu
mai atunci acești oameni in- 
trutotul semănind șefului de 
echipă Nicolae Terentică, ni 
se vor arăta...

★
Aparent omul de lingă 

mine, lăcătușul văzut lingă 
bancul de lucru, acum ur
cat in turnul puțului 2 est, 
un viitor puț de transport 
de materiale pe verticala mi
nei, lansează coliviile, cablu
rile... Nu lipsește nici Nico
lae Popescu, nici Iosif De- 
leanu, nici Adalbert Picler, 
nici Iosif Balog, nici mezi
nul Teodor Berințanu, și su
dorul Traian Boteanu este a- 
lături... Toți în jur sînt ală
turi de „Niculae" cum ii zic 
șefului de echipă.

— Lansăm cablul ! se aude 
vocea puternică a lui Nicolae 
Terentică..,

Dem D. IONAȘCU 

menite să asigure exercitarea 
plenară a atribuțiilor de ma
rc răspundere ce revin or
ganelor comunale pentru des
fășurarea unei vii activități 
politice și organizatorice în 
vederea sporirii producției 
vegetale și animale, pen
tru dezvoltarea socială și 
urbanistică a satelor ță
rii. Participanții au ex
primat în cuvinte calde 
recunoștința față de condu
cerea partidului, de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pentru 
hotărîrile adoptate de ședin
ța Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 21 decem
brie a. c., care constituie un 
nou și prețios sprijin pentru 
cooperativele agricole de pro
ducție, pentru toți membrii 
cooperatori. In numele locui
torilor din numeroase comu
ne, al comitetelor de partid 
și consiliilor populare, pri
mari și secretari de partid 
au răspuns cu entuziasm che
mării lansate marți, în plenul 
Conferinței, de primarul co
munei Unirea, din județul 
Ialomița, angajîndu-se să va
lorifice mai bine posibilită
țile de care dispun în creș
terea, îngrășarea și livrarea 
către stat a animalelor, con
tribuind astfel la sporirea 
fondului central al statului, 
la îmbunătățirea aprovizionă
rii populației.

Ultima parte a ședinței a 
fost prezidată dc tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R.

In ovațiile și uralele celor 
prezenți, în încheierea lucră
rilor Conferinței, a luat cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar gene
ral al Partidului Comunist

Seară închinată 
aniversării 
Republicii

Joi 23 decembrie la ora 18 
în sala „Intim clubului" din 
cadrul Casei de cultură Petro
șani a avut loc o instructivă și 
fructuoasă întîlnire între mem
brii cercului literar „Minerul1 
și cei ai cineclubului din lo
calitate. La acest schimb de o- 
pinii a participat și un grup de 
tineri din școlile și instituțiile 
orașului. Membrii cercului lite
rar au citit, din creația lor, lu
crări închinate apropiatului ju
bileu al Zilei Republicii. Apoi 
membrii cineclubului au pre
zentat producțiile: „Sens unic", 
„Reportaj din Lupeni”, „Făuri
torii de coloane”, „Diagramă".

In cadrul dezbaterilor s-au 
hotărît viitoare întîlniri comu
ne, s-au făcut proiecte de co
laborări și s-a stabilit cu mult 
simț dc răspundere rolul celor 
două cercuri dc amatori la îm
bogățirea peisajului cultural- 
artistic al Văii Jiului.

Roman, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Cuvîntarea — document 
programatic dc o mare im
portanță menit să ridice, la 
un nivel superior, munca or
ganelor de partid și de stat 
comunale, în toate domeniile 
vieții politice, economice, so- 
cial-culturale și gospodărești, 
corespunzător cerințelor și e- 
xigențelor etapei actuale de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate — a 
fost urmărită cu deosebită a- 
tenție și subliniată în repe
tate rinduri de puternice a- 
plăuze, cu urale și ovații.

In sală domnește o atmos
feră însuflețitoare. Sub înal
ta boltă se aud cuvinte de 
slavă închinate partidului și 
patriei socialiste. Participan
ții scandează, minute în șir, 
..Ceaușescu-P.C.R. !“, ,P.C.R.- 
Ceaușescu 1“ exprimîndu-și 
profunda dragoste față de 
partid, față de secretarul ge
neral al partidului, hotărîrca 
lor neabătută dc a înfăptui, 
împreună cu comuniștii, cu 
toți locuitorii satelor și co
munelor patriei, sarcinile de 
•excepțională însemnătate ca
re izvorăsc din cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
din Rezoluția Conferinței.

Participanții au adoptat 
apoi, în unanimitate, într-o 
atmosferă entuziastă, Rezolu
ția Conferinței pe țară a se
cretarilor comitetelor de 
partid și a președinților consi
liilor populare comunale.

După încheierea lucrărilor 
Conferinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți condu
cători de partid și de stat 
s-au fotografiat în mijlocul 
participanților din fiecare ju
deț al țării.

Lingă Școala generală nr. 
2 din Lonea se înalță vi
itorul complex de deservire 
al cooperativei meșteșugărești 
„Unirea". Deși condițiile ano
timpului friguros creează des
tule dificultăți constructorilor, 
acest obiectiv social-cultural 
se află intr-un stadiu avan
sat de execuție.

Privită din afară, clădirea 
complexului învelită in pa
nouri și rogojini, nu dezvă
luie trecătorului pulsul trepi
dant al „șantierului" insta
lat in acest loc. Și totuși...

La ora cind scriem, aici se 
desfășoară o intensă muncă 
pentru terminarea tencuieli
lor interioare și a izolației a- 
coperișului, urmînd ca ime
diat să se monteze tîmplăria 
metalică și de lemn, după 
care se va trece la turnarea 
mozaicului și aplicarea faian
ței in secțiile complexului. 
Ani vizitat pe rind spațiile 
unde in primul trimestru al
anului viitor vor funcționa 

■ secțiile de frizerie-coafură,
radio-TV, croitorie pentru fc- 

I mei și bărbați, cizmărie (i-

I

• Reciclarea — acți
une eficientă pentru 
societate și individ

® Valorificarea com
plexă, rațională a 
lemnului.

® Scurt — metraje
Pag. a 2-a

® O etapă importantă 
în dezvoltarea miș
cării muncitorești 
din România

• Știri sportive
I’ag. a 3-a

Instantaneu din secția me
canică a U.U.M. Petroșani.

Foto: I. LEONARD

Programul de lucru 
redus în subteran 

pune în fața 
sindicatelor 

răspunderi sporite
Gavrilă DAVID

președintele Consiliului 
municipal al sindicatelor

Trecerea la programul de 6 
ore la fronturile de lucru din 
subteran este încă o mărturie 
concretă a grijii pe care parti
dul și statul nostru o manifes
tă pentru ridicarea standardu
lui de viață al minerilor, al în
tregului popor. Este o măsură 
primită cu o deosebită satis
facție și optimism de minerii, 
electricienii, lăcătușii, maiștrii 
și celelalte categorii de salariați 
din subteran, toți fiind con
vinși de semnificațiile politice 
și sociale ale acestui program. 
Prin cîștigarea a încă două ore 
pentru timpul lor liber. cei 
peste 16 000 salariați ai exploa
tărilor miniere din Valea Jiu
lui vor avea condiții substan
țial îmbunătățite pentru refa
cerea forțelor lor de muncă, 
pentru viața de familie și edu
carea copiilor, pentru îmbună
tățirea pregătirii lor politice, 
profesionale și dc cultură gene
rală.

Spre a contribui la finaliza
rea acestei acțiuni, de o deose
bită importanță, sindicatele, 
concomitent cu sprijinirea rea
lizării măsurilor tehnico-orga- 
nizatojice, trebuie să desfășoa
re o intensă muncă politică și 
culturală educativă pentru a 
conștientiza îndatoririle ce re
vin fiecărui salariat — în cali
tatea ce o are de proprietar și 
producător a bunurilor mate
riale — în respectarea noului 
program de lucru, în asigura
rea eficacității sale.

O dată cu introducerea pro
gramului redus, se realizează

dem), ceasornicărie și labo
ratorul foto. Peste tot lucră
rile se desfășoară în ritm in
tens și cu mare exigență fa
ță de calitate.

Echipele de zidari conduse

0 CONVINGERE 
BAZATĂ Pt fAPTE

dc Marin Rădulescu, Dumitru 
Roșu și Dumitru Ardeleanu, 
alături dc echipa de dulgheri 
a lui loan Gyttrgy și cea de 
mozaicari și izolatori a lui 
Gheorghe Bețivii, muncesc 
neîntrerupt pentru termina
rea obiectivului și predarea

mutații calitative in procesul de 
producție începînd din abataje 
și pînă ia ziuă, cu consecințe 
favorabile asupra vieții oame
nilor. Cu atît mai mult, toți 
factorii sînt datori să acorde 
o atenție deosebită măsurilor 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor de 
întrecere asumate în acest an 
precum și în pregătirea condi
țiilor pentru înfăptuirea sarci
nilor stabilire pentru anul viitor.

Pe această linie. membrii 
Consiliului municipal al sindi
catelor, ai comitetelor și gru
pele sindicale trebuie să desfă
șoare o intensă muncă politică, 
de mobilizare a fiecărui sala
riat. a fiecărei brigăzi la reali
zarea măsurilor tchnico-orgnni- 
zatorice în vederea concentră
rii producției. îmbunătățirii a- 
provizîonării și deservirii locu
rilor de muncă, creșterii gra
dului de folosire, a dotării teh
nice, a forței dc muncă și a 
timpului de lucru.

In contextul programului sta
bilit de recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. privind educația so
cialistă a maselor, sindicatele 
sînt datoare să inițieze ample 
acțiuni menite să ducă la dis- 
ciplinizarea întregii activități 
de producție pe toate treptele 
organizării ei. Aplicarea efici
entă a regimului de 6 ore, o 
activitate rodnică a brigăzilor 
productive implică o activitate 
ireproșabilă din partea celor 
care fac transportul pe puțuri

(Continuare in pag. a 3-a) 

lui la sfîrșitul lunii decem
brie.

Discutînd cu tovarășul Du
mitru Bălan, tehnician în ca
drul Grupului de. șantiere nr. 
2 din Petroșani, care ne-a 

condus și prezentat acest 
complex de deservire, am re
ținut convingerea sa expri
mată cu răspundere comu
nistă.

„Noi, constructorii, ne-am 
angajat să predăm acest o- 
biectiv ta 31 decembrie 1971,

Sînt șl unele momente de 
maximă confesiune. Atunci o- 
mul de lingă tine îți mărturi
sește cu sentimentul deplinei 
certitudini i

— Dacă ți-aș povesti... Viața 
mea e un roman, prietene.

Firește, viața fiecăruia din
tre noi este un roman, un ro
man nescris încă, iar noi sîn- 
tem eroii fragmentului dc veș
nicie în care ne ardem existen
țele. In conjunctura socială, 
lăcașul cărților scrise il consti
tuie biblioteca. Eroii marilor 
existențe dintre coperțil» ro-

TAINELE 
CĂRȚILOR 
NESCRISE

toanelor își așteaptă oaspețlL 
Lăcașul bibliotecii municipal* 
din sediul Casei de cultură Pe
troșani este o gazda bună, pen
tru toate vîrstele și preferințe
le. Vin oameni de vîrste M 
preocupări diferite, își alef 
cartea și autorul preferat apoi 
pleacă la braț ca buni prE*» 
tenî spre diferitele adrese. QB 
fiecare carte cititorul Lți t* 
ce la el acasă o lume întreagC 
Lumea este alcătuită din o» 
meni și oamenii trebuie să sa 
cunoasă între ei. De aci rezid- 
tă pasiunea pentru citit. Cin» 
dorește să cunoască lumea 1*1 
îndreaptă pașii spre bibliote
că. In sala largă, spațioasă și 
de o eleganță deosebită. 28 
dc volume își așteaptă solicl- 
tanții. Bibliotecarele Margareta 
Chioreanu și Lucia Negraru sîn1 
gata oricînd să orienteze pe 
vizitatorul neinițiat spre pre
ferințele concordate cu gustul, 
vîrsta, profesia. Prin specificul 
petroșănean se solicită cu brio 
literatura tehnică de profil me
diu. Titlurile din Fișele de ci
titori ne susțin observația. Da 
aici derivă și concluzia că oa
menii cu identitate pur mun
citorească sînt avizi de cunoaș
tere, sînt prinși în fenomenul 
actual de șlefuire neîncetată 
a spiritului, sufletului și con
cepțiilor înălțătoare. Numărul 
consumatorilor de literatură
s-a ridicat în acest an I?
Cărți citite — pînă în prezent 
— 20 000. In egală măsură este 
solicitată și literatura beletris
tică, istorică, socială, politică. 

— Pe care dintre cititori 
să-1 interpelăm ?

— Să luăm cîteva fișe la în- 
tîmplare.

Gheorghe Pantea are 27 
ani și este miner la Dîlja. 
Titlurile de pe fișa lui de ci
titor se referă la o literatură 
de profil minier, în majo-

• te. Printre multele cărți citite 
se numără și „Fiul risipitor” 
al lui Radu Tudoran, „Memorii 
de război* de Charles de 
Gaulle, monografia „Beetho
ven" și altele. La cei 72 de 
ani ai săi pensionarul Florea 
Ștefan nu a abandonat pasiu-

George FILIPESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

„Magistrala"
magistrală 
vulcăneană

Foto i I. LICIU

așa cum a fost stabilit în 
contractul încheiat cu bene
ficiarul U.J.C.M. Cu toate ne
cazurile intîmpinato (înlocui
rea copertinei de la intrare), 
noi am înțeles să încheiem 
primul an al cincinalului, ter- 
minind și acest obiectiv un
de am concentrat importante 
forțe de lucru. Avem încre
dere în toți constructorii și 
în primul rind în comuniști, 
că nii ne vom face de ruși
ne din cauza ncterminării lu
crărilor. Ba mai mult, vom 
pleca de aici direct la reve
lion, unde vom cinsti, alături 
do celelalte succese, și aceas
tă modestă contribuție a bri
găzilor de la complexul dc 
deservire din Lonea. Nu va fi 
cu nimic mai prejos decît ce
lelalte obiective pe care con
structorii le vor raporta cil 
inindrie la sfîrșitul anului 
1971. Rețineți, vom termina 
complexul înainte de reve
lion 1“

Și, am reținut.'

Cornel tIOGMAN 
____________________________/

I'
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Din ceta spuse pînă neum se 
deduce că aceste căi trebuie 

fie diverse, specifice scopu
lui urmărit, comandate de tipul 
de învechire u cunoștințelor, 
Miaplate <> adaptabile unei or
ganizări realîinte la nivele in
stituționale diferite.

Mai trebuie precizate câteva 
lucruri: 1) câ reciclarea NU 
poate avea nici un efect dacă 
este concepută ca un scop in 
str>e și nu se încadrează într-o 
politică științifică de personal 
și 2) că prima responsabilitate 
i pregătirii profesionale proprii 

o are individul, dar organizația 
trebuie să-și asume obligația 
văcării posibilităților concrete, 
organizării formelor reciclării.

O politică științifică o perso
nalului trebuie să vizeze: re- 
«ratarea. selecția, formarea 
(pregătirea. perfecționarea. re
ciclarea) profesională și utiliza
rea rațională a cadrelor. Dină 
nu plasăm reciclarea in acest 
lanț, intr-o viziune de ansam
blu. riscăm să o transformăm 
fntr-o acțiune formală ori. în 
orice caz. cu o eficiență mult 
sub cea scontată.

Organizarea procesului de re
împrospătare, lărgire, moderni
zare a cunoștințelor și compe
tenței se poate realiza sub mai 
multe forme. Sînt pasibile de 
a fi luate în calcul t

— stagiile cu durată limita
tă intr-o organizație foarte bu
nă, de virf (întreprindere, in
stitut de cercetări, instituție de 
invâțâmint) Vizitele, stagiile 
de speciali, are, cursurile jxosi- 
univerettare pot fi modalități 
concrete ;

— desfășurarea activității pe 
Ifngâ un cadru de vîrf, a că
rui competență este unanim re
cunoscută (conducător în eco
nomie. cercetător consacrat 
etc.);

— rotația funcțiilor și a pos
turilor, în scopul modificării 
solicitărilor față de pregătirea 
Individului : este cazul cerinței 
trecerii periodice din funcții „de 
rutină* în cele „critice" :

— organizarea de grupe o- 
peraționale. create special pen
tru însușirea concepțiilor, teh
nicilor. comportamentului mo
dem.

tjegea privind perfecționarea 
pregătirii profesionale a lucră
torilor din unitățile socialiste 
stipulează că selectarea și orga
nizarea formelor revine minis
terelor, institutelor de cerce
tări. unităților de învățămînt, 
centralelor și întreprinderilor 
industriale. Sarcina aceasta nu 
este deloc ușoară pentru că 
punere;) la punct a unui sistem 
valid de perfecționare (și prin 
reciclare) a cadrelor reclamă 
anumite condiții și presupune 
anumite constringeri

Cele mai importante condiții 
se referă la cunoașterea reali
tăților și necesităților legate de 
forța de muncă. Se impun a- 
nalize și sinteze prospective, e- 
fectuarea de studii profcsiolo- 
gice. depistarea și luarea în 
calcul a tendințelor ce Ie im
primă politicii forței de muncă 
atît factorii tehnologici cît și 
«■ei netehnologici. Pentru toate 
unitățile se pune problema u- 
tilizării (și optimizării I) cadru
lui organizatoric ce-1 posedă 
pentru a-1 putea utiliza în ve
derea perfecționării personalu
lui.

Constringerile sînt importan
te. Cunoașterea este limitată 
4ncă, iar căile, metodele și teh
nicile reciclării nu sînt defini
tiv elaborate. Capacitatea de 
cuprindere în sistemul reciclă
rii nu este bineînțeles nelimi
tată. Nu poate fi pusă proble
ma scoaterii din circuitul eco
nomic a cadrelor pe perioadă 
îndelungată, recuprinderea lor 
Sn forme de durată ale instrui
rii. Reciclarea nu poate fi înțe
leasă în sensuj că ne apucăm 
a reparcurge instruirea (cursul 
de calificare, școala, facultatea).

Reîmprospătarea și moderni
zarea cunoștințelor trebuie re
alizate în timp scurt deci con- 
strîngerea inevitabilă ce se naș
te de aici este însușirea intensi
vă. Pentru că în ultimă instan
ța intervine un considerent e- 
conomic: dacă nu realizăm 
procesul perfecționării cu un 
cost eficient, compromitem 
participarea calității forței de 
muncă la creșterea economică 
-și caracterul competitiv al re
zultatelor organizației economi
ce (cheltuielile grevează, potri
vit legii, prețul de cost, inves
tițiile. bugetul).

„A învăța și 
a te dezvăța“

Dacă am întreba pe cei ce au 
parcurs deja o formă de reci
tare ori pe cei vizați în acest 

sens pentru viitor, ce au făcut ? 
ori ce cred că vor face ? pe 
parcursul unei asemenea pe- 
r ioade am primi răspunsuri de 
genul i „perfecționare de cunoș
tințe”. ținere la curent cu 
noutățile". .însușire de noi teh
nici, procedee' ele., fondul co
mun al răspunsurilor presupu- 
nînd studiu.

Intr-adevăr, la și prin recicla
re se INVAȚA ! Și înainte de 
’oaie prin efort individual pe 
care cu toții trebuie să-l depu
nem. in ultimă instanță in pro
priul nostru interes. Iar cei 
care organizează reciclarea toc
mai această misiune o au, de 
a crea condițiile ajutătoare pen
tru ca omul să poată cu adevă
rat învăța într-un timp scurt 
esențialul noului apărut în do
meniul său într-o anumită pe
rioadă de timp.

Un aspect ce se cere însă 
semnalai este acela că procesul 
de învățare la care trebuie să 
ne supunem urmărește Ș>

scopul — aparent paradoxal — 
de n nc DEZVAjA. învățăm o 
gîndi într-un fel nou pentru a 
ne dervăța de a gîndi într-un 
mod depășii. învățăm o tehni
că, un procedeu nou pentru 
a ne dezvăța să utilizăm teh
nici și procedee vechi. învățăm 
un comportament nou pentru 
a ne dezvăța să ne comportăm, 
să adoptăm atitudini și manie
re ce nu mai corespund actua
lului stadiu al progresului

Dar. ușa c-um există o meto
dică a învățării, trebuie Să con
figurăm și să utilizăm o met* - 
dk-ă specifică dezvățării, teh
nici ș» procedee de eliminare 
a rutinei, vechiului din gi.vl.- 
re și compui lament. Pentru că 
va trebui să convenim asupra 
unui adevăr simplu • este mult 
mai ușor să asimilăm cunoștin

tiefi a procesului reciclării ca
drelor. Arătam Ja început că 
în beneficiul analizei putem 
distinge trei grupe do intere
se : ale slutului, ale întreprin
derii și ale individului. ('<• va 
aduce o bine organizată recl- 
< hire acestora ?

Pe plan economie, sociclateâ, 
statul vor renii za creșterea c- 
conomkâ. Aceasta înseamnă în 
fond Micccs industrial, jar în
tr-o viziune niai largă suc
ces in construirea socialismului.

Intr(*prlndcren va realiza o 
a, Evitate competitivă, ai pen
ii >i relațiile umane din cadrul 
c ■ c 'a crea un climnf favora
bil.

Individul’își va asigura <s>m- 
pr.rnțn necesară îndeplinirii <’t 
randament ridicat a sarcinilor 
bine determinate ie i rcv i. Va

RECICLAREA
acțiune eficientă
pentru societate

și individ
Lector SEPTI Al/ U KRAUSZ 
Institutul de mine Petroșani

obține astfel satisfacții morale 
și materiale. Efectul acestora 
îl va reprezenta moralul ridicat, 
atît de necesar — și nu întot
deauna privit cu suficientă a- 
tenție. In fine, toate acestea 
sînt și coordonate ale dezvoltă
rii multilaterale a personalității 
umane, obiectiv de bază al so
cialismului în prezent și în vi
itor.

Dar problema comportă și 
aspecte complementare nu mai 
puțin esențiale. Ele se referă 
la înțelegrea faptului că așa 
cum instruirea nu poate fi fă
cută o dată pentru totdeauna, 
nici reciclarea nu este un pro
ces unicat. Fiecare dintre noi 
va fi nevoit a parcurge i 
multe procese succesive de 
ciclare a cunoștințelor. In 
stadiu ne va găsi a 2-a, a

ck. clapă a procesului ? Cc vom 
face între perioadele reciclării, 
: nb n-spectul cunoștințelor? 
Vom reluo întotdeauna, ta‘ 
de la < .»păl ?

Aici intervin problemele, 
mințile și anterior, ale ntilizlrii 
raționale a cadrelor. Și tililiza- 
xa rațională înseamnă înainte 
<ic Ionic că .reciclatul' trebuie 
cji fir NU un cadru tare 
modernizat și perfevțtohfit 
noștințele. i«m|X'lența, în 
pul de a se putea dc-acum în 
ntc adapta mai ușor schimbă

rilor, progresului. El tubuic sâ 
fie însuși inițiatorul, agentul 
acestor sclviubmi. al evoluției, 
al progresului. Or. pentru a- 
ccasta e| trebuie folosit ia a- 
l;ire, ii trebuie create condițiile 
materiale și morale astfel incit 
întoai-i crea de la reciclare să nu 
însemne reîntoarcerea în ma
nie ,i de activitate anb rioară 
acesteia. Trebuie create condi
ții de studiu permanent, poten
țialul cîștigat trebuie amplifi
cat.

Aici își are rolul politica șl 
ințiîică de personal, cunoaștere 
și utilizarea unor pîrghli < 
sistemul de promovare, mobili- 
talea orizontală și verticală u 
cadrelor.

Dacă plusul de competență 
cî.știgat nu se traduce intr-o 
litudlne stimulatoare mftnifi 
tată de întreprindere față 
individul în cauză, absența s 
mutantelor morale și materiale 
Va deveni o frînă a aplicării 
maxim eficiente a noilor valori 
dabîndite. Schimbări structura
le se impun, și vom aminti doar 
una : sistemul de promovare 
se cerc a fi orientat — experi
ența țărilor avansate o confir
mă — pe criterii mai prospec
tive, mai de valoare. Aceasta 
ar însemna că in promovarea 
cadrelor ar trebui acordat un 
rol mai mare elementului de 
potențial, de posibilități, apti
tudini care, chiar dacă sînt în 
faza de „valori de așteptare', 
vor putea asigura un progres 
consistent în viitor.

*

un 
In

țe noi» să învățăm un compor
tament „pe loc gol*, decit să 
asimilăm cunoștințe care res
tructurează. contravin, ccr de
pășirea și eliminarea unor idei 
orj comportamente cu care ne
am obișnuit prin utilizare în
delungată.

Nu orice tehnică de trans
mitere a cunoștințelor servește 
în mod egal nevoia învățării 
noului și eliminării vechiului.

Metodica necesară reciclării 
nu este încă — am mai spus-o
— optim conturată. La dispozi
ția organizatorilor stau metode 
didactice, interogative, demons
trative și cele active. Selectarea 
și utilizarea lor se cere a fi 
făcută în funcție de scop, selec
ționarea participanților, selecțio
narea celor care le aplică. Să 
exemplificăm. Cele mai uzuale
— metodele didactice — sînt 
pasibile de a fi utilizate în ca
drul unui curs de perfecționare, 
curs postuniversitar, întrunire 
de vehiculare a experienței 
înaintate etc. Dar în ce măsu
ră servesc scopurile ? Le pu
tem utiliza in orice condiții ? 
Sînt practicabile de către orici
ne ?

Conferința, prelegerea este, 
spre exemplu, o formă frec
ventă de comunicare a cunoș
tințelor. Este utilă în recicla
re Cercetări privind eficien
ța ei ridică semne de întrebare, 
cer utilizarea conferinței numai 
în anumite cazuri.

Se apreciază că pentru asi
gurarea eficienței scontate din 
partea unei conferințe se cere 
ca ea să comunice : sinteza u- 
nor noutăți, o concepție cu to
tul nouă, ori o politică, 
program de acțiune nou.
toate trei cazurile, cel ce o ți
ne trebuie să posede o compe
tență de virf; pentru conferin
ța ce comunică o concepție ori 
un program nou, cel ce o face 
trebuie să fie — dacă este po
sibil — autorul acestora. Sau, 
in orice caz el să fie prin ac
tivitatea sa unul din promotorii 
noii concepții, noului program. 
Cu alte cuvinte ; a utiliza con
ferința pentru a explica un 
domeniu problematic limitat, 
de către o persoană plasată la 
mare distanță de originea ideii 
și a acțiunii, nu este recoman
dabil, deoarece atît competen
ța cît și forța de convingere 
riscă să scadă sub cerințele e- 
ficienței.

Cele mai indicate metode 
pentru reci claie sînt cele de
monstrative. metodele integra
te muncii, metodele active de 
antrenare și evoluție.

Dintre ultimele, «studiul ca
zurilor' .și „simularea” posedă 
un potențial de eficiență ridi
cat. Ele ajută efectiv la proce
sul însușirii noului și elimină
rii rutinei, respectă regulile 
progresului gradat, al micilor 
etape, al verificării imediate. 
Pun subiectul în situații de 
..provocare' (sarcini ce depă
șesc momentan posibilitățile) și 
permit manifestarea inițiativei 
personale.

Concluzia asupra metodelor i 
sînt necesare încă multe cău
tări pentru găsirea Celor mai 
adecvate, pentru a evita situa
ția de a încerca eliminarea u- 
zurii morale prin metode uzate 
moral ! Vechiul nu poate fi e- 
liminat prin metode vechi. Dar 
o dată căile uptime găsite, se 
va impune stabilizarea și per
fecționarea lor

adaptabile 
progresului,

ci cadreagenți 
de progres!

Ne apropiem de sfîșitul con
siderațiilor noastre și încercăm 
a evalua în câteva idei eficien- 
țele scontate prin înstituțio- 
nalizarea Și desfășurarea prac-
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Uricani relata si-

roșu' nr.Apărută în 
6859 din 19 
scrisoare din 
tuația nemulțumitoare, privind 
alimentarea cu energie electrică 
a locuințelor familiilor de mun
citori forestieri din localitatea 
Buta, aparținătoare de Uri
cani.

Răspunzînd ziarului, conduce
rea Unității de exploatare a 
lemnului Petroșani confirmă 
justețea celor cuprinse în arti
col, arătîndu-ne că, „Grupul 
electrogen montat la gaterul 
Cîmpu lui Neag acționează cir
cularul din hala gaterului, deci 
este montat pentru sarcini de 
producție și funcționează, zilnic

MAWWWVWmWMA

Acestea ar fi principalele pro
bleme ale începutului de drum 
pe calea organizării și punerii 
în aplicare a procesului reciclă
rii.

Repetăm ceea ce — explicit 
ori implicit — am spus pe par
cursul argumentației noastre • 
problemele sînt departe de a 
fi complet și complex înțelese și 
mai ales rezolvate. Cu toții tre
buie să fim conștienți de nece
sitatea ca perfecționarea noas
tră să fie precedată de cerce
tarea și perfecționarea căilor 
pe care trebuie să o realizăm.• • ® • •
lumină
Buta

I

CITITORILOR

după 
acest

In industrie lemnului, coroc- 
lislico esențiolo o octuolulul 

cincinol consta in acceptaigo 
loturilor calitative ole octivHă- 
ții economice. Linia directoare 
o constituie raționalizarea tă
ierilor de maso lemnoasă, limi
tate Io creșterile normale a- 
nuole ale podurilor, ți valo- 
rilicoreo superioară, complexă 
a lemnului, in procesul de pre- 
lucrare și utilizare, astfel ca 
solisfocereo necesităților eco
nomiei noționole și cerințelor 
exportului să se îmbine in mod 
armonios.

O dovadă elocventă o Pro
cesului de intensificare a va
lorificării superioare a acestor 
resurse o reprezintă faptul că 
dintr-un volum de masă lem
noasă moi mic cu circa 5 la 
sută, in 1975 foță de 1970, 
producția industriei de prelu
crare a lemnului va crește cu 
26 Io sută. In aceste condi
ții baza de materii prime ne
cesară dc'voltârii producției va 
li realizată printr-o explootare 
judicioasă a podurilor, care să 
faciliteze creșterea ponderii 
lemnului utilizat in scopuri in
dustriale în detrimentul folosi
rii lui drept combustibil — numai 
pe oceastă cale in cincinal se 
prevede obținerea unui volum 
suplimentar de lemn totalizind 
circa 2,6 milioane metri cubi 
— prin folosirea intr-o măsură 
mult sporită a unor resurse in
ferioare, insuficient volorilico- 
tc pină în prezent : crăci, vîr- 
furi, rămășițe rezultate din ex
ploatarea și din prelucrare in 
fabrici. Procentul de volorifico- 

a deșeurilor din lemn, de 
crește potrivit pre-

vederilor pîrwj Io 
nolului cu 120 la

Producțio de 
merate din lemn 
cu 216,7 Io sută, de plăci fi- 
brolemnoose cu 123 Io sută — 
ambeta produse cu largi do
menii de utilizare ații in indus
tria mobilei, cit țl in olte sec
toare ole economiei, obținute 
din deșeuri și alte materii pri
me inferioare — de mobilă cu 
41 la sută.

Io creșterea producției, a 
gradului de volorificore supe
rioară o lemnului, un aport nu 
moi puțin important il arc 
înfăptuirea amplului program 
de investiții prevăzut pentru 
anii octuolulul cincinol. In 
industria lemnului, celulozei și 
birlici urmează o fi construite 
și puse in funcțiune peste 90 
dc fabrici și secții noi de pro
ducție, printre care 21 dc fa
brici de plăci aglomerote și li- 
brolemnoase, Io dc mobilă, 6 
fobrici dc hirtie și cartoane 
ondulate etc. Noile unități vor 
fi omplosate in acele zone ole 
țării in care fondul forestier re
prezintă bogăția dominontă a 
județului in comparație cu alte 
materii prime - Caroș-Sevcrin, 
Bistrița-Năsăud, Vrancea, Bu
zău, Covasna, Harghita. In pri
vința fabricilor dc mobilă s-a 
ovul in vedere amplasarea lor 
in localități unde lipsesc uni
tăți cu un astfel de profil, cum 
sînt Beiuț, Gheorghieni, Mier- 
cureo Ciuc, Mediaș, Nehoiu, 
Curtea de Argeș, Botoșonî etc. 
O astfel de orientare vo con
tribui și la obținereo unei ope
rativități în privința desfacerii 
produselor. Io o moi bună sa-

lisfoccre o cerințelor populației 
locale cu tipuri de mobilă po
trivit gustului și specificului zo
nei respective. Investițiile ce se 
vor realiza creează și posibi
litatea obținerii unor pro
duse noi de înaltă eficiență din 
cotegorio cărora foc porte plă
cile fibrolemnoose după pro
cedeul uscat, plăcile oglome- 
rote melominate și emailate,
celuloză papetoră din log, 
hirtie și cartoane speciale pen
tru confecționarea cartelelor 
perforate ole moșiriilor 
nice de calcul.

La finale cincinalului 
tr-un metru cub de masă lem
noasă exploatată vom obține 
produse cu o valoore mai mo- 
e cu 29 la sută loțo de ce 

■cotizam in 1970.
înfăptuirea prevederilor cin

cinalului va asigura o sotis- 
foccre mai deplină o nevoi
lor economiei naționale, ale 
populoției cu mobilă și alte 
produse, o sporire o exportului 
de produse finite. O dovadă 
elocventă o aprecierii pe plan 
mondial a progreselor și dez
voltării industriei romanești a 
lemnului, cunoscută in lume 
prin calitate și ritm rapid de 
creștere o exportului - azi Ro- 
mânio se situează pe 
in riadul exportatorilor 
bilă - o constituie și 
atribuire a premiului 
țional de promovore întreprin
derii de comerț exterior „Teh- 
noloresexport' de către Institu
tul internoționol de promova
re și prestigiu de la Geneva.

10 ore, de la 5 Ia 10 și 
masă de la 17 la 22. In 
timp iluminează și locuințele 
clin împrejurul gaterului. Du
minica mecanicul este liber, iar 
grupul revizuit de mecanicii de 
la atelier.

Pentru iluminarea întregului 
cartier (Buta) avem încheiat 
contract cu întreprinderea E- 
lectro-montaj Sibiu, în vederea 
executării liniei de înaltă tensi
une de la Cîmp pină la Buta, 
cu termen de punere în func
țiune la 31 decembrie 1971. La 
ora actuală stîlpii sînt trași pe 
linie și se sapă gropile pentru 
plantarea lor".

Deci, va fi lumină și la Buta.

RĂSPUNDEM
♦ VOIC A Dl CU, PETROȘANI. Vînzătoarea de la ma

gazinul nr. 4, produse industriale (articole de copii) la care 
vă referiți in reclamat ia adresată ziarului, se numește Ioana 
Vintilă. Aducindu-i-se la cunoștință faptele imputate, a recu
noscut că într-adevăr a avut față de dv. o atitudine neco
respunzătoare. Ea a fost avertizată atît de gestionara ma
gazinului cît și de conducerea O.C.L. Față de regretul sin
cer exprimat și promisiunea că niciodată nu va mai co
mite astfel de abateri, s-a considerat că există garanția unei 
reale îndreptări.

♦ ILIE MARINESCU, 1SCRONI. Intîrzierea achitării 
către C.D.E.E. a laxelor privind consumul de curent elec
tric atrage după sine majorarea acestora. întrucât dv. ați 
depășit, cu o lună de zile, termenul legal, taxatoarea a pro
cedat just aplicîndu-vă majorarea despre care ne scrieți.

c-----------
Cu ocazia emoționantei In- 

tîlniri a activelor pionierești 
din Valea Jiului 
Ioachim Moga, 
a) Comitetului 
P.C.R., a fost 
toți pionierii din 
rea . I n fiecare 
dc pionier o faptă demnă dc 
un viilor comunist".

Vibranta chemare, izvorîtă 
din inima sinceră a celor peste 
8 600 de pionieri ai Văii Jiu
lui, a mobilizat întregul de
tașament al cravatelor purpu
rii la fapte și acțiuni pe mă
sura unor viitori comuniști. Jn 
fiecare zi, în- fiecare oră, ei 
dau lotul, puterea dc muncă, 
dăruirea de sine, priceperea, 
abnegația pentru a spune pre
zent, la chemare, pentru a 
purta prin fapte demne mui 
departe făclia înaintașilor. A- 
ccst angajament plin de sem
nificație dovedește maturita
tea în gîndire a celor mai ti
neri cetățeni ai patriei, dorin
ța dc a fi alături de părinții 
și frații lor mai mari.

Chemarea lansată, cu încre
dere în propriile lor forțe, în 
numele tuturor pionierilor din 
Valea Jiului dc către pioniera 
Paulina Bărcan de la Școala 
generală nr. 5 Petroșani, în 

V______________

cu tovarășul 
prim-secretar 
județean al 
lansată către 
județ chema- 
zi din viața

prezența distinșilor oaspeți a- 
flați la întîlnire — Ioachim 
Moga, prim-secretar al Comi
tetului județean de partid ■ 
Hunedoara, Clement Ncgruț, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, Virgiliu 
Radulian, președintele Consi
liului Național al Organizației

Cam costisitor!
— Eu sînt din Băni fa, știți...
— Dacă susțineți.
— Bănița e, m3 rog, 

mună...
— ...Destul de întinsă.
— Și are și populație des

tul de numeroasă !
— Cred.
— Eu sînt convins!
— N-am mai fost demult 

pe-acolo...
— Rău ! Foarte rău !
— Ceva noutăți ?
— Zamfira e bolnavă...
— Cine ?
— Zamfira Vnucov, gestio

nara de la „textile*.
— Ei, o să-i treacă!
— Bifie-ar fi, câ sărăcim...
— Adică ?
— Păi. știți cit mă costă 

pe mine o lamă de ras ?
— Cit ?
— 11,50 plus...
— Plus ce ?
— Plus timpul pierdut. Ca

re, vă dați seama...
— ...Nu poate fi calculat !
— Da. Și-o cremă „Nivea* ?
— 3,50 lei.
— La oraș, da. Pe mine mă 

costă 13,50 lei.
— Adică, costul drumului...
— Exact!
— Și de cind toate astea ?
— De trei luni!
— Și n-o înlocuiește 

meni ?
— Absolut nimeni.
— Cam costisitor !
— Foarte! Trenul... timpul 

pierdut...
— Și, eu ce pot să fac ?
— Păi, să înterveniți...
— ...La O.C.L. Da, am să 

încerc.
— Și-o să clarificați situa

ția ?
— Vă asigur.

Adrian CONDOR

Din fereastra 
de la noi...

Foto: Ion LEONARD

♦ NICOLAE C. COARA, PETROȘANI. Din cercetă
rile întreprinse de către conducerea șantierului nr. 71 C.F.R. 
Petroșani rezultă că încadrarea dv. în funcția, de munci
tor necalificat subteran categoria 2 bază, la care se adaugă 
5 la sută spor de condiții deosebite, s-a făcut corespunzător 
cu normativele în vigoare. Muncitorii la care vă referiți 
In scrisoare arătînd că au o încadrare superioară, sînt mi
neri calificați. Cunoscînd că In fiecare unitate de producție 
există posibilități de calificare, căutați a vă folosi do con
dițiile create de statul nostru în acest scop.

♦ NICOLAE POPA, PETRILA. Vechimea neîntreruptă 
în muncă, vi se consideră de la data de 25 octombrie 1965, 
din care se scade, corespunzător cu prevederile de la punc
tul V, alineatul 2 din H.C.M. nr. 914 1968, perioada cît nu 
ați desfășurat activitate din cauză de boală.

fronturilor de muncă la obiec
tivele șocial-culturale de pe 
raza municipiului, noi baze de 
agrement, repararea balansoa
relor, dotarea grădinițelor cu 
jucării. patronarea tuturor 
parcurilor, împrospătarea agi
tației vizuale, disciplină în 
școală și în afară de școală, 
cinste, ajutor în familie, spri-

detașamentele, se desfășoară 
acțiunea „Cum să ne compor
tăm'. Interesante acțiuni au 
organizat pionierii de la Școa
la generală nr. 2 Petroșani 
— vizite la Depoul C.F.R. Pe
troșani și Stația de cercetări 
miniere, amenajarea patinoa
rului etc. La Școala generală 
nr. 1 Petrila a avut loc o e-

PIONIERII RĂSPUND CHEMĂRII
Pionierilor — a deschis în 
mișcarea pionierească o puter
nică emulație, favorizînd noi 
căi de manifestare a persona
lității copiilor, a spiritului lor 
de răspundere, a capacității 
lor, de manifestare a atașa
mentului față de Partidul Co
munist Român.

Salisfăcuți de aprecierea de 
care s-a bucurat, pionierii din 
unitățile și detașamentele mu
nicipiului și-au conturat deja 
acțiunile și direcțiile în care 
vor acționa, și anume : rezul
tate cît mai bune la învăță
tură, formarea brigăzilor de 
muncă patriotică, stabilirea

jin adus celor bătrîni și sufe
rinzi, ținută și comportare 
demnă, vigilență, îngrijirea 
bunurilor obștești.

Rezultatele nu au întîrziat 
să se vadă : situația la în
vățătură este tot mai bună, 
se reduce numărul corigente
lor. Au apărut noi inițiative 
în cadrul detașamentelor pli
vind stimularea preocupărilor 
pentru principala lor îndato
rire — învățătura. La Școala 
generală nr. 5 Vulcan pionie
rii au lansat o chemare simi
lară : .In detașamentul nostru 
nici un corigent", iar la Școala 
generală nr. 2 Petrila, in toate

moționantă întîlnire cu fostul 
brigadier al șantierului națio
nal Bumbești — Livezeni, co
munistul Cojocarii Gheorghe. 
La Școala generală nr. 5 Pe
trila s-a desfășurat acțiunea 
„Din prcoitipurile detașamen
tului", iar la Liceul Petrila a 
fost înființat „Detașamentul 
preparatorilor", în cadrul că
ruia se conturează pregătirea 
practică a viitorilor făuritori 
de bunuri materiale. Acțiuni 
interesante, reușite, au mai or
ganizat pionierii de la Școala 
generală nr. 6 Lupcni („Jude
țul Hunedoara, prezent și vi
ilor"), Școala generală nr. 6

locul 6 
de mo- 
recenfo 
interno-

Petru UILACAN

Bulă 
schimbată

A furat in viața lui de toa
te și peste tot. Singur in tren 
nu operase încă. Și. pentru 
ca’ nu cumva să rămină fă
ră a încerca și acest sector, 
a trecut la acțiune.

Mai intii a furat de la G.Z. 
un pardesiu, pe rula Craio
va — Petroșani, apoi de ta 
M.R. o haină pe altă rulă 
etc.

Pină la urmă, a fost prins 
și i s-a dat din nou ruta pe 
care o mai încercase — în
chisoarea. Timp <le 4 ani, 
DUDUIANU VIRGILIU nu 
se va putea abate in vreo 
altă direcție. Măcar, dc ar 
fj ultima călătorie de acest 
gen.

Turiștii
Era limpede că pentru 

ANDRONIC T1BER1U și TA- 
PU VA SI LE, turismul cons
tituia o mare pasiune. Ulti
mul circuit a fost pe traseul 
Deva — Sibiu — Brașov — 
Predeal și cine Știe Pe unde 
ar mai fi ajuns, de nu le-ar 
fi întrerupt voiajul organele 
de miliție. Se descoperise 
între timp, că își plătiseră 
biletele de călătorie, cu hani 
furați

\dică nu furaseră chiar 
bani. Furaseră un magneto
fon, o mașină electrică de 
bărbierit. 7 cămăși și alte o- 
biecte Pe care le transfor
maseră în bani.

Acum se vor odihni pen
tru o vreme. Andronic Ti- 
beriu pentru 2 ani, iar Tapu 
Vasile pentru 1 an și 6 luni.

Prea osteniseră bieții de 
ei. ’

A primit 
mai mult

O dală cu i vacanței,
in toate școlile din municipiul 
nostru, au luat naștere cluburi 
ale pionierilor și școlarilor în 
cadrul cărora au loc o serie de 
acțiuni distractive, menite să 
aducă destinderea necesară du
pă efortul depus în trimestrul 
recent încheiat. In cadrul aces
tor acțiuni se înscrie și iniția
tiva „Clubului vacanța' de la 
Școala generală din Aninoasa, 
care în ziua de 23 decembrie 
a organizat un concurs intitulat 
..Cel mai bun eîntâreț folcloric 
și cel mai bun recitator**. La 
acest concurs, care a fost în
chinat apropiatului jubileu al 
Zilei Republicii, au participat 
peste 100 de elevi din diferite 
clase. Nici secția sportivă a 
clubului nu s-a lăsat mai pre
jos. La concursul de tenis de 
masă organizat au participat 
peste 60 de pionieri și școlari.

Petroșani (.Start în necunos
cut", „Comunistul de lingă mi
ne*) ș.a.m.d.

Sîntem în măsură să semna
lăm, în urma veștilor primite 
din detașamente, că pe lingă 
manifestările colective, o serie 
dc fapte individuale dau cer
titudinea reușitei acestei ini

țiative. Astfel : pionierul Mo- 
gu Gheorghe, din clasa a Vll-a, 
dc la Școala generală nr. 2 
Petroșani, îngrijește dc un bă- 
trîn din Dîlja in vîrstă de 
70 ani, pioniera Dragnea Elena 
a depistat o conductă spartă 
și a sesizat operativ pe cei 
în drept pentru remedierea 
defecțiunii. Și am putea cita 
multe alte exemple de acest 
fel, dar pentru moment ne o- 
prim aici.

Rezultatele de pînă acum ne 
dau certitudinea că atît de 
binevenita și îndrăzneață che
mare a copiilor din Valea Jiu
lui a fost primită dc toți pio
nierii cu toată seriozitatea, cu 
entuziasmul și dăruirea speci
fice vîrstei.

Dumitru CORNEA 
Activist al Consiliului 
municipal Petroșani 

al Organizației pionierilor

o

o

Certificatul medical era 
clar și în el se scria negru pe 
alb : 3 zile concediu, adică 
din 5 pînă în 7.

Pentru CALESCU CON
STANTIN, se vede însă că 
nu a fost chiar atît de clar. 
El avea nevoie de mai multe 
zile. Așa că. certificatul tre
buia neapărat să sune alt
fel. A luat frumușel un sti
lou și cit ai bate în palme, 
în fața lui 7 a așezat un 1. 
Și. zilele de care avea ne
voie au apărut fără întîr- 
ziere. Dar tot fără întîrzi- 
ere a fost descoperit și fal
sul. Nu de către contabili
tate, care, a plătit totul de 
parcă ar fi fost legată la 
ochi. De către altcineva. Așa 
că, în Ioc de 13 zile cît ii 
ieșeau, ca urmare a falsului, 
a primit 10 luni... închisoare. 
Fără modificări.

Inginerul
După ce IUȘAN TEODOR 

s-a studiat bine în oglindă și 
a tras concluzia că are totuși 
figură de inginer, s-a așezat 
Pe lucru. A început-o cu car
tierul Bărbăteni — Lupeni 
unde, prezentindu-se la di
verși cetățeni ca inginer de 
la I.R.E.H, a început a Ie 
controla instalațiile electrice.

Unde găsea vreo neregulă, 
aplica amenda, pe care o in
casa imediat. Tocmai ajun
sese la o sumă frumușică, 
cind a fost... electrocutat <le 
organele de miliție. Acum, 
pentru 1 an și 6 luni nu va 
mai controla. Va sta el sub 
control sever.

N. GI1ERGHIN
V. DAN

Un gest semnificativ
Sfîrșit de noiembrie. Măsu

rătorul de gaze Gheorghe Văr- 
zaru a pornit'să e: uezo con
trolul de fiecare zi in sectorul 
II al E. M. Bărbăteni. A tre
cut și pe la abatajele frontale 
din stratul 5, blocul VI, aflate 
Intre orizonturile 783—826. In
tr-o galerie a găsit un ceas de 
mină. A mers din nou la fron
tale să întrebe dc păgubaș. Nu 
era acolo. Ieșind la suprafață, 
a anunțat la sector. Abia după 
trei zile s-a găsit păgubașul ce 
cunoștea marca ceasului și care 
spre marea-i satisfacție, a in
trat în posesia lui.

Gestul măsurătorului dc gaze 
c simplu, dar arc semnificația 
lui, spunînd ceva despre per
sonalitatea lui Gheorghe Văr- 
zaru.

Mihai PAVALUO 
maistru miner de aeraj 

E. M. Bărbăteni
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(40 de ani de la Congresul al al P.C.R.)
Congresul al V-lca al Parti

dului Comunist Român, ținut 
• '* patru decenii în urmă (3—24 
decembrie 1931. intr-ci locaii- 
’•'lc dc linca Moscova) a cons
tituit un eveniment dc seamă 
în procesul dc clarificare ideo
logi', â și maturizare politică n 
mișcăm muncitorești din țara 
noastră.

Congresul a făcut o analiză 
nprofundatâ a realităților so- 
cral-cconomicc. a raporturilor 
între clasele și forțele sociale 
și a tras concluzii dc marc 
importanță privind etapele re
voluției in România, linia stra
tegică și taclicâ a partidului, 
in cadrul dezbaterilor au fost 
puse, dc asemenea, în discu
ție o seric largă dc probleme 
privind viața internă de par
tid, unitatea clasei muncitoa
re, 
dului cu masele, s-au proci 
zat noi forme de lupta și 
organizare a clasei muncii 
re.

Una din problemele centrale 
In lucrările Congresului a fost 
problema caracterului și pers
pectivele revoluției în țara noas
tră. Din analiza întreprinsă 
dc Congres, pentru a comba
te teoriile de dreapta și de 
stingă care circulau în cadrul 
partidului, a rezultat urmă
toarea apreciere cu privire la 
stadiul de dezvoltare social-e- 
eonomică a țării: ..România 
țste o țară înapoiată din punct 
«e vedere capitalist cu un ni
vel puțin ridicat al industriei, 
eu predominarea agriculturii, 
în economia țării și cu însem
nate rămășițe semifeudale.

Caracterul specific al struc
turii social-economice este con
diționat dc faptul că România 
a pășit pe drumul dezvoltării 
industriale abia în epoca im- 
pcrialrsmului... dezvoltarea ei 
industrială ulterioară s-a petre
cut în perioada de după răz
boi. în condițiile crizei gene
rale a capitalismului, cînd cu
rățirea radicală a rămășițelor 
feudale care împiedicau crește
rea forțelor de producție a de
venit imposibilă pentru burghe
zie, fără o amenințare a pro
prietății private în genere. Pu
terea economică si politică se 
află în mîinilc marii burghezii 
române și ale marilor lxiicri 
români semifeudali. In fruntea 
puterii monarhice de stat se 
află primul .boier* — regele1*.

In concluzia acestei caracte
rizări. Congresul a conchis că 
„dupâ conținutul ei de clasă, 
puterea de stat care trebuie 
sâ fie doborită prin revoluție 
este o putere burghezo-moșie- 
rcască-.

Analizând pulemicile contra
dicții de clasă din țara noas
tră. Congresul a definit con
tradicția dintre proletariat și 
burghezie ca cea mai concen
trată. cea mai generală și mai 
neîmpăcată" la aceasta se a- 
dăugau contradicții dintre ță
rănime și moșierime. dintre 
întregul popor și marile puteri 
imperialiste.

Pe baza analizei structurii 
și contradicțiilor de clasă. Con
gresul a apreciat că România 
sc află in fața desăvîrșirii re
voluției burghezo-democratice al 
cărui țel il constituie înlătura

întărirea legăturilor parti- 
ni- 
dc

rea dc la putere a burgheziei 
si moșierimii și instaurarea 
pilrrii politice a proletoriatu- 
lui și țărănimii ; rolul dc 
hegemon în revoluție revenind 
i lașei muncitoare. „Proletaria
tul fiind singura clasă consec
ventă revoluționară pînă la ca
păt — arată rezoluția asupra 
sarcinilor partidului — arc che
marea să conducă lupta tutu
ror celor exploatați și asupriți 
împotriva tuturor formelor de 
i xploatore și asuprire".

In accepția rezoluțiilor Con
gresului, desăvârșirea revolu
ției burghczo-democraticc în
seamnă doborîrca prin forță a 
puterii dc stat a burgheziei și 
nioșicrimii și instaurarea pute
rii politice muncitorești-țără
nești. care va trebui să treacă 
de îndată la înlăturarea tutu
ror rămășițelor semifeudale prin 
..confiscarea tuturor pămîntu- 
rilor regale, moșierești și mă
năstirești, împreună cu inven
tarul lor, fără răscumpărare, 
pentru împroprietărirea gratu
ită cu ele a muncitorilor agri
coli și a țăranilor celor mai 
săraci și mijlocași", iar o da
tă cu aceasta să treacă la de
mocratizarea țării și crearea 
condițiilor pentru trecerea ra
pida de la rezolvarea sarcini
lor revoluției burghczo-democra. 
tîce, la revoluția socialistă.

Aceste concluzii privind prob
lemele legate dc caracterul 
și perspectivele revoluției în 
România au avut un rol deo
sebit de important în determi
narea liniei generale a strate
giei și tacticii partidului, au 
înlesnit adoptarea unor hotărâri 
care în linii mari corespun
deau condițiilor reale din țara 
noastră. în ce privește meto
dele și formele dc organizare 
și activizare a luptelor de cla
să împotriva regimului burghe- 
zo-moșieresc.

Analizând luptele muncito
rești din primii ani ai crizei 
economice, Congi*esul a apreciat 
cu drept cuvînt că .evenimen
tul ccl mai însemnai din punct 
dc vedere al perspectivei lup
tei revoluționare este intrarea 
în luptă a muncitorilor din ra
murile hotărîtoare ale indus
triei (mișcarea ceferiștilor, a 
metalurgiștilor din Reșița. a 
minerilor din Valea Jiului, a 
muncitorilor din portul Galați 
etc.)". Totodată Congresul a 
trasat sarcina concentrării ac
tivității partidului spre deta
șamentele principale ale pro
letariatului — muncitorimea 
ceferistă, petrolieră, minieră, 
spre întărirea organizațiilor de 
partid din întreprinderi.

Congresul a trhsat ca' punct 
de plecare al întregii activi
tăți a partidului atragerea ma
jorității clasei muncitoare prin 
realizarea frontului unic de jos, 
pe baza cerințelor zilnice ale 
maselor proletare.

Un loc important 
problema întăririi 
rice a partidului, 
stabilind ca sarcină
ți rea compoziției sociale a par
tidului, prin asigurarea predo
minării clementelor proletare.

Grelele condiții interne și in
ternaționale în care activase 
partidul de la înființarea sa 
și care generaseră numeroase 
fenomene negative în activitatea

l-a ocupat 
organizato- 

Congresul 
îmbunătă-

sa, au 
ckiilc 
lui al 
numeroase conhizii 
tăr» greșite în probleme im
portante privind lima poli
tică generală, cum nr ti proble
ma națională, problema ță
rănească și altele. Deși s-a 
acordat o marc atenție pro
blemelor frontului unic munci
toresc și în general formelor 
și metodelor muncii revoluțio
nare dc masă, Ja Congres a 
ixrsistat, în oarecare măsură, 
o orientare sectorist sting istă. 
Situindu-se pe poziții promova
te dc ani dc zile pc scară in
ternațională de Comintern, Con
gresul a manifestat o atitudi
ne îngustă, nedifcrcnțiată față 
dc diferitele curente și ten
dințe din mișcarea socialistă, 
apreciind Partidul Socialist 
Democrat și Partidul Socialist 
Independent ca agenturi ale 
claselor dominante, social de
mocrația fiind considerată ca o 
grupare social-fascistă.

Totodată, Congresul a vădit 
o atitudine nediferențială față 
de grupările democratice din 
cadrul unor ]>artide burghezo 
pc care Ic-a calificai în mod 
nejustificat fasciste sau fascF 
zante. Aceasta a împiedicat 
partidul într-o anumită perioa
dă să aprecieze în mod obiec
tiv raportul dc forțe pc arena 
politică a țării, să-și concen
treze lupta împotriva vîrfurilor 
reacționare alo partidelor bur- 
gliczo-moșiercști și în primul 
rind conlra organizațiilor fas
ciste in ascensiune.

Rezoluțiile Congresului al V- 
lea in problema națională au 
dus mai departe tezele profund 
greșite impuse dinafară la con
gresele al 111-lea și al IV-lea 
ale P.C.R. Apreciind în mod 
eronat că România ar fi o ța
ră „imperialistă", „colonialistă", 
se sublinia că România contem
porană este un stat tipic cu 
mai multe națiuni creat 
baza ocupării unor teritorii 
sUâinc". Conform acestor teze 
și aprecieri neștiințifice, Con
gresul indica partidului comu
nist că răspunderea sa trebuie 
să fie atragerea maselor mun
citoare românești împotriva a- 
supririi de către imperialismul 
român a celorlalte naționalități 
„in lupta pentru dreptul acestor 
popoare la autodeterminări pînă 
la despărțirea de statul român". 
Aceste teze au lovit în auto
ritatea morală a P.C.R., au 
creat pericolul izolării sale dc 
masele de bază ale poporului 
român.

Multe din erorile manifesta
te de Congres au fost -corecta
te sau complet înlăturate din 
activitatea partidului în anii 
următori. Cu toate limitele și 
inconsecvențele pe cârc lc-a 
avut, chiar în uncie probleme 
la clarificarea căi-ora a adus 
o contribuție însemnată. Con
gresul al V-lea al P.C.R. a 
grăbit procesul de maturizare 
ideologică și politică a clasei 
muncitoare, de întărire orga
nizatorică a partidului, făcind 
să crească rolul partidului co
munist în organizarea luptelor 
sociale viitoare, împotriva fas
cismului. și războiului.

contribuit ea și în apre- 
șî rezoluțiile Congresu- 
V-lca să se manifeste 

și interpro-

..pe

Stclian POPESCU

□ CZJ IZ3 CZ3 CZ3 CZJ C31 EZI E2 =1 □ CZJ CZ3 CZI CZIC3

Joi scara a luat sfîrșit în 
Capitală meciul internațional 
masculin de șah dintre echi
pele României și Bulgariei 
din cadrul preliminariilor 
campionatului european. Ob- 
ținind victoria cu scorul de 
8,5—7,5 puncte, șahiștii ro
mâni s-au calificat pentru 
turneul final din 1973. Iată 
rezultatele înregistrate în 
partidele continuate: Tringov
— Gheorghiu 0—1; Ghițescu
— Radulov 1—0: Pidcvski — 
Ungureanu 1—0, Par tos —

Cîștigâtorii tombolei
de a Lupeni

ULTIMELE

ȘTIRI

nă de spălat, 7 288 pikup, 1 785 
ceas de perete, 6 813 covor iută, 
2 920 stilou, 8 274 stilou.

Posesorii biletelor cu nume
rele respective sînt invitați să-și 
ridice obiectele câștigate.

Popov 0—1; Peev — Mititelu
1—0; Spasov — Ghizdavu re
miză.

(Agerpres)

MADRID 23 (.Agerpres). — 
Echipa iugoslavă de fotbal 
Steaua Roșie Belgrad, aflată 
în turneu in Spania, a întil- 
nit formația Cella Vigo. 
Partida s a încheiat cu scorul 
de 1—0 CI—0) în favoarea 
fotbaliștilor spanioli.

ZAGREB 23 (Agerpres). — 
In cea de-a doua zi a tur
neului internațional de tenis 
de la Zagreb, Zeliko Franu- 
lovici l-a învins cu 7—5. 7—5 
pc Jan Kodes, iar Nikola 
Pilici a cîștigat cu 6—1, 4—6, 
8—6 în fața lui Roger Tay
lor.

SOFIA 23 (Agerpres). — La 
Sofia, în meci tur în opti
mile de finală ale cupei cam
pionilor europeni la volei fe
minin, formația Levski Spar
tak a învins cu 3—0 (15—1, 
15—2, 15—0) echipa Panathi- 
naikos Atena.

ex- 
ctș- 
bu- 
bu-

In prezența unui public nu
meros si a reprezentanților u- 
nitățîlor economice, în sala pa
latului cultural din Lupeni a 
avut loc recent extragerea nu
merelor câștigătoare la tombola 
organizată de Consiliul popular 
al orașului.

Cu acest prilej au fost 
trase următoarele numere 
tigătoare : 2 224 aragaz cu 
tel ie, 9 124 reșou aragaz cu
telie, 9 995 mașină de spălat 
Alba lux, 6 337 aspirator, 3 330 
bicicletă, 9 248 mobilă bucătă
rie, 8 610 radio portativ, 4 833 
mașină’dc cusut electrică, 4 718 
covor persan, 5 673 două carpe
te, 4 530 radiator electric, 3 907 
aparat foto, 837 ceas de mină 
..Pobeda", 6 401 ceas de mină 
„Racheta", 8 739 cuverturi per
sane, 9 838 frigider, 4 903 mași-

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,00 Sumarul pre
sei; 8,08 Matineu muzical;
8.30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,03 I-a microfon, me
lodia preferată (continuare);
9.30 Memoria pămlntului ro
mânesc: 10,00 Buletin de
știri; 10,05 Melodii din Țara 
Moților: 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Din muzica popoarelor; 
11,15 Pe teme juridice; 11,25 
Album de cântece rcvoluțio-

18,00 Căminul.
18,50 Aniversări. Reportaj fil

mat, realizat cu ocazia 
sărbătoririi a 70 de ani 
dc la înființarea coru
lui din Ix*ordcni și a 
100 de ani dc mișcare 
corală in municipiu) 
Pitești.

19,10 Tragerea Ixdo.
19,20 I 001 de seri — cmlsiu-

ne pentru cci mid. 
19,30 Telejurnalul de șeară. 
20,00 Cronica politii â internă

de Eugen Mândrie.

PETROȘANI
brie; Ritmuri spaniole (23— | 
26 decembrie) : Republica : I 
Parada circului (23—26) ; ! 
LONEA — 7 Noiembrie : UI- | 
liui'il samurai (23—25) ; Mi- > 
norul : Prețul puterii (23—26); I 
VULCAN: Eliberarea, seri- . 
ile I și II (23—26). !

Instantaneu din sala de re
lee a centralei telefonice a 
P.T.T.R. Petroșani.

20. r,

22,10

22,35

22,45

Film artistic : .Cei șapte 
magnifici". Cu Yul Hryn- 
ner, Steve Mc Queen, 
Charles Bronson, James 
Coburn și Horst Ruc- 
holtz.
In studio orchestra Ho- 
ria Moculescu.
Contraste in lumea ca
pitalului.
Telejurnalul de noapte.

Cîntă Jiul și Parîngul"
Azi, la ora 16 și la ora 18, 

în sala mare a Casei de cul- 
sindieatclor din Petro

lic Joc spectacolul fol- 
„Cîntâ Jiul și Parîngul" 

a cănii conducere muzicală este 
semnată de profesorul Gheorghc 
Popa. Dt-, i premiera a avut loc 
destul de recent, cu programul

pregătit au fost prezentate pînă 
acum 30 de spectacole, la care 
an participat peste 6 000 de 
spectatori. I.a reușita spectaco
lului își dan concursul V. Brln- 
dușan, A. Luminam, C. Mare, 
N. Semen ic și Gheorghc Ne
gi aru.

(Urmare din pag. 1)

galerii, care întrețin și re-și _ .
pară utilajele din dotare pre
cum și a cadrelor tehnice. O- 
rice abuz și abatere de la pro
gramul stabilit va însemna 
pierderi dc producție și, impli
cit, dc salarii. De aceea, inter
vențiile organelor sindicale tre
buie să prevină orice neajun
suri, absențele din schimbul 
repartizat, mai ales a nemoli- 
vatelor.

împotriva absenlomanilor. a 
dezorganizatorilor, opinia co
lectivului de muncă trebuie o- 
rientală și acționată în mod 
ferm și operativ. In această 
privință, printre altele, sindica
tele și conducerile unităților vor 
trebui să ia măsuri pentru a 
generaliza încă din această lu
nă metoda de la E.M. Lonea 
privind folosirea diriginției 
muncitorești care, de altfel, a 
influențat în mod favorabil 
responsabilitatea profesională a 
salariaților acestei exploatări. 
Cerințele actuale impun car 
grupele sindicale să cunoască,' 
să urmărească și sâ influențe
ze într-o măsură mult mai ma
re activitatea tuturor membrilor 
lor. mai ales a celor care au 
atribuții în aprovizionarea lo
curilor de muncă și revizia u- 
tilajelor. în acordarea asisten
ței tehnice și să asigure ca ac
tivitatea acestor categorii de 
salariați să fie operativă și e- 
ficientâ.

Sindicatele trebuie să-și adu
că contribuția la îmbunătățirea 
și perfecționarea sistemului de 
informare a salariaților și for
mațiilor de lucru asupra reali
zărilor obținute, să acționeze 
mai operativ pentru generali
zarea experienței înaintate in 
creșterea producției și produc
tivității muncii, în reducerea 
consumurilor specifice de ma
teriale. Sînt demne de atenție 
în această privință, alît pentru 
consiliul nostru cît și pentru 
conducerea C.C.P., inițiativa 
petrilenilor ca fiecare cadru 
tehnic să rezolve o problemă 
de organizare superioară a pro
ducției și a muncii și inițiativa 
brigăzii minerului Nicolae Un
gureanu, de la E.M. Lupeni de 
a realiza 200 lei economie la 
fiecare metru liniar galerie etc.

In abatajele frontale se simte 
mai mult ca oricând sprijinul

comisiilor inginerilor și tehni
cienilor la îmbunătățirea orga
nizării muncii, scurtarea timpu
lui de executare a operațiilor, 
respectarea succesiunii și în
cheierea ciclului conform gra
ficului stabilit Dar, din discu
țiile purtate cu unele brigăzi 
rezultă necesitatea studierii po
sibilităților de trecere în aba
tajele frontale la lucrul în a- 
cord global și Ja aplicarea al
tor forme care să mărească 
preocupările pentru realizarea 
unor viteze de avansare spori
te în abataje.

Sindicatelor, ca organizații 
profesionale, cadru organizat de 
participare a maselor la con
ducerea activității unităților, de 
revine o răspundere sporită în 
mobilizarea salariaților pentru 
folosirea mai bună a dotării 
tehnice, mai ales a mașinilor 
de încărcat, combinelor, a sus
ținerii metalice, a transportoa
relor și a altor utilaje care 
trebuie să preia mai mult din 
volumul de muncă prestai de 
mineri7 pentru extragerea unei 
tone de cărbune și săparea u- 
nuj metru liniar de galerie. In 
ceea ce privește folosirea do
tării tehnice, există o situație 
anormală : 30 la sută din ma
șinile de încărcat stau, nu pro
duc, iar indicatorul de tăiere 
mecanizată în abataje cu com
bine s-a realizat numai în pro
porție de 91,6 la sută.

Realizarea integrală a pro
gramului de lucru redus ne
cesită și contribuția unor co
lective ca cel de la U.U.M.P. 
— privind îmbunătățirea cali
tății și scurtarea termenelor 
reparațiilor la utilaje a prepa
ratorilor — privind prelucrarea 
ritmică a producției —, a ce
feriștilor pentru a asigura 
transportul cărbunelui la be
neficiar. Iată probleme asupra 
cărora sindicatele, întregul lor 
activ și reprezentanții salariați
lor din organele de conducere 
colectivă trebuie să acționeze 
cu toată puterea.

La Congresul sindicatelor s-a 
subliniat importanța sporirii 
contribuției sindicatelor la re
zolvarea problemelor sociale a- 
le salariaților. In condițiile ac
tuale din Valea Jiului, in a- 
tenția sindicalelor trebuie să 
stea mai ales activitatea de la 
cantine, îmbunătățirea servirii 
și calității meselor. La băi și

VINERI 24 DECEMBRIE

nare și muncitorești; 12,00 
Melodii de Edmond Deda; 
12,15 Arii din opere; 12,30 
întâlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,27 Cin- 
tccul e pretutindeni; 14.44 
Popas folcloric în Vrancca: 
15,00 Buletin de știri; 15,30

Pagini vocale și orchestrale 
din muzica de estradă; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Muzică u- 
șoură: 17,00 Pentru patrie;
17.30 Concert de muzică popu
lară; 18,00 Orele serii; 20,05 
Zece melodii preferate; 20,40 
Cîntcc și joc; 21,00 Revista 
șlagărelor: 21.45 Melodii con
certante; 22,00 Radiojurnal;
22.30 Concert de seară; 22, 

-Moment poetic; 23,00 Cone<
de scară (continuate): 24, 
Bulei in de știri: 0,03—6.00 
Estrada nocturnă.

TAINELE CĂRȚILOR NESCRISE
(Urmare din pag. I)

ne<i cititului. Fostul muncitor 
de la Uzina de utilaj minier 
Petroșani își 
tul cu tainele lumii, 
peste 50 de titluri 
„Scrisori în proză* de 
„Studii critice* de D.
versuri și proză de diferiți au
tori ele. etc. Iată dar că su
fletul refuză să facă jxipas 
chiar .și la a șaptezeci și doua 
toamnă. Un om — o viață, o 
viață — un roman. Catalina 
Straia are 37 de ani și lucrea
ză ca bucătăreasă la T.A.P.L. 
In timpul liber însă ca își min- 
gîie sufletul cu versurile lui E- 
minescu, Alecsandri. Blagu, Ba- 
c-ovia... Anii trec peste oameni 
dar sufletul refuză să îmbrace 
culorile toamnei. Cu nouă pri
măveri împlinite, Mariana Cră-

adapă încă sufle- 
ln cele 
intilnim 
Bogza..., 
Gherea,

ciun își poartă ghiozdanul de 
școlăriță în clasa a III-a spre 
sediul bibliotecii. Nu i-a mărtu
risit încă nimănui că......și via
ța ei e un roman”. Este abia 
un omuleț de trei coți dai- și 
viața ei este de fapt tot un în
ceput de roman. Deocamdată 
sare într-un picior printre pri
mele bucurii ale vârstei. Lumea 
abia începe s-o afle. Abia l-a 
cunoscut pe Gavroche, s-a ju
cat cu eroii din ..Cărticica 
noastră* — și a jucat șotronul 
prin ..Prisăcii" lui Arghezi.

— Ce credeți că ar inai ti 
bui amintit ?

— Păi... sînt multe de spus. 
Mai bine întrebai.i-ne.

Excludem întrebările și lăsăm 
loc doar răspunsurilor. Prin 
totalitatea acțiunilor salo, bi
blioteca petroșăncană își înde
plinește misiunea funcțională.

tre-

vîrstelor, 
are taine

Lăciiș al gusturilor, 
preferințelor. Viața 
și oamenii vor să le afle. For
mele de cunoaștere sini mul
tiple. ( clor mici li se oferă 
minunate dimineți de basm în
soțite de diapozitive și diafil- 
me. Cei 
pettite c 
tem patria* 
simpozioane, 
zentări de i 
nu trebuie 
nici faptul 
tronează și 
literar.

Folosind o metaforă, biblio
teca ar fi o fere‘.șiră larg 
deschisă spre viață. Prin aceas
tă fereastră oamenii privesc 
departe, înapoia sau înaintea 
timpului, se ineprietenesc și-și 
spun pe nume cu eroii cărți
lor, adică cu semenii lor. In

mari participă la re- 
ipuneri „Să ne cunoaș- 

la medalioane, 
recenzii sau pre- 

ărți. De asemenea, 
scăpat din vedere 
că biblioteca pă
un proaspăt cerc

romanul 
Sînt ne-

ansamblul ei, 
vast poem al 
dintre noi își 
prin acțiunile zilnice, 
asemuite cărțile nescrise a
o; iacilor lui Gheorghc Pante 
es’.e o iliadă viața seplagen. 
rului Florea Ștefan, și numele 
școlăriței amintite poate se va 
mula cândva într-o carie chiar 
scrisă. Citind, oamenii se chea
mă, se strigă și se intîlnesc. 
Procesul dc culturalizare "este 
o cerință obiectivă a timpului 
socialist in care trăim. Venim 
din timp, de departe, pogorî- 
lori clin neam i omAnesc harnic, 
iiJ . pt și cutezător. Dind su
fletului hrană spirituală, conști
ința se înnobilează și ne înva
ță <;â devenim eroii marilor 
noastre existențe. Și cît de fra
mes este să avem sentimentul 
pur eâ ducem sub braț cartea 
propriei identități.

Ce rost mai
.Simlxită, II decembrie, ora 

18,30. In fața magazinului de 
produse industriale nr. 38 din 
l’clrila lume multă. Printre cci 
ce doreau sâ facă cumpărături 
sc aflau maistru miner Petru 
Prcduț și minerii Ion Negru și 
Ștefan Varga. Ușa magazinu
lui era insă închisă deși, potri
vit orarului, afișai la loc vi
zibil, trebuia să fie deschisă 
pînă la ora 19,:’X). Ut un mo
ment dat, cumpărătorii aflați 
Înăuntru au vrut să plece. Le-a 
deschis soțul responsabilei, ca
re, în treacăt fie spus, nu este 
salariat al unității respective. 
Dar, ca un adevărat cerber, so-

are orarul
țnl responsabilei nu Ic-a dat 
voie celor dc afară să intre. 
Așa a primit dispoziție.

— Păi, mai sînt 60 dc minute 
pînâ la ora dc închidere, to
varășe, au căutat să-l înduple
ce cumpărătorii.

— $i ce dacă ? Trebuie să 
facem monetarul, s-a răstit la 
ci și vinzătoarea Mustafa.

Aceasta fiind starea de fapt, 
cumpărătorii se întreabă nedu
meriți !

— Ce rost mai are orarul 
dacă magazinul sc închide după 
bunul plac al celor ce trebuie 
să-l respecte ?

din Valea Jiului :

vestiare se ridică probleme pli
vind menținerea curățeniei, or
dine i și uscarea hainelor. în 
cămine trebuie avut în atenție 
plasarea în camere a oameni
lor în raport cu schimburile în 
care lucrează pentru diminua
rea deranjului reciproc și asi
gurarea condițiilor optime de 
odihnă. Avem răspunderi și fa
ță de cum se asigură condiți
ile necesare celor care urmea
ză învățământul seral, practica 
în producție a elevilor etc. Se 
cerc subliniată necesitatea a- 
daptârii programelor la cluburi, 
case de cultură spre a răspun
de mai bine în timp și conținut 
cerințelor oamenilor, timpului 
liber oe care-1 au la dispoziție 
salariații unităților miniere.

Reiese deci că noul program 
de lucru aduce mutații com
plexe în viața oamenilor, ceea 
ce înseamnă că, pe baza unei 
consultări largi a tuturor sa
lariaților. să adaptăm întreaga 
muncă politică și organizatori
că a sindicatelor la condițiile 
concrete ale colectivelor de 
muncă și să mobilizăm între
gul nostru activ de Ia grupa 
sindicală și pînă la consiliul 
municipal al sindicatelor.

Realizarea programului redus 
de lucru în subteran cere ca 
fiecare membru al Consiliului 
municipal, comitetele sindicate
lor, grupele sindicale, să con
tribuie efectiv și nemijlocit la 
reușita acțiunii care în final 
înseamnă realizarea prevederi
lor celui de-al doilea an a) cin
cinalului, un răspuns demn gri
jii pe care partidul o poartă 
minerilor din Valea Jiului.

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

nizează revelionul la următoarele restaurante

Minerul
Petroșani 

Parîngul
Petroșani 

Straja
Vulcan

Minerul
Lupeni 

Cotnari
Lonea

Sc oferă meniuri bogate, vinuri alese, rfiu- 
zică, surprize.

Solicitanțîi sc vor adresa direct responsabililor unită
ților respective penii u reținerea locurilor.
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ll.P. POLONA — Coinprc- 
soarelc și excavatoarele hidra
ulice. produse de Uzina de 
mașini „FADROMA”, din 
Wroclaw, sc intilncsc in mul
te țâri ale lumiii.

In foto : Aspect din secția 
de montare a excavatorului 
1.-2, folosit in industria mini
erei, la construirea drumuri
lor, etc.

| • DUMINICA 26 DECEMBRIE

I 8,15 Gimnastică pentru toți.
8,30 Cravatele roșii.

10,00 Viața salului.
11,10 Sâ înțelegem muzica.
12,00 De straja patriei.
12,30 Emisiune in limba ma

ghiara. 
14,00 Sport. 
16,00 Postmeridian.

Cu prilejul ceiei de-a 24-a aniversări 
a proclamării Republicii

,ai Ahram" Despre vizita

MOSCOVA 23 — Cores
pondentul Agerpres. Lauren- 
țiu Duțfi, transmite i Cu pri
lejul celei de-a 24 aniversări 
a proclamării Republicii, joî 
a avut loc la Casa prieteniei 
din Moscova o adunare festi
vă, organizată de Asociația 
de prietenie sovieto-română.

Au participat G.G. Sotni
kov, adjunct al ministrului 
industriei constructoare dc 
mașini grele, energetice și de 
transport al Uniunii Sovieti

ce. prim-viceprcședinte al 
conducerii centrale a Asocia
ției de prietenie sovicto-ro- 
mânc, alți reprezentanți ai 
conducerii centrale a Asocia
ției, reprezentanți ai unor 
organizații obștești din capi
tala sovietică.

Au fost, de asemenea, dc 
față Ion Ciubotaru, ministru 
plenipotențiar, consilier al 
Ambasadei române din Mos
cova, și membri ai ambasa
dei.

Despre semnificația procla
mării republicii noastre au 
vorbit Maria Satina, doctor 
în științe istorice de la Insti
tutul dc marxism-leninism 
de pc lingă C.C. al P.C.U.S., 
membră a conducerii centra
le a Asociației dc prietenie 
sovicto-romăne, și Ion Ciubo
tarii.

Cu același prilej, la Casa 
prieteniei din Moscova a fost 
deschisă o expoziție dc fo
tografii și cărți, pc tema „Ro
mânia azi*.

prîm-vicepremîerului 
egiptean, Aziz Sedky 

în România

Declarația 
secretarului 

general 
al U.N.C.T.A.D.
GENEVA 23 (Agerpres). — 

Secretarul general al Conferin
ței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare (UNCTAD), 
Manuel Perez Guerrero, a de
marat, cu ocazia unei conferin
țe de presă ținute la Geneva, 
Să principalele țări industria- 

zate din Occident continuă sâ 
ia hotăriri importante referi
toare la probleme monetare și 
comerciale fără a ține seama 
ae interesele țărilor în curs de 
dezvoltare. El a apreciat că 
așa-numitul „grup al celor 10u 
nu a luat în considerație erec- 
țele defavorabile ale rcalinierii 
monetare hotârîte la Washing
ton asupra rezervelor țărilor 
sărace, care sc găsesc astfel 
păgubite de 500 milioane dc 
dolari, și nici de faptul că dc 
creșterea prețului aurului ță
rile industrializate vor benefi
cia de 10 ori mai mult decît 
cele în curs de dezvoltare.

---------♦---------

Sprijinul armatei — 
o garanție pentru 

reformele 
democratice 

din Peru
Lu-LIMA 23 (Agerpres). — 

ind cuvîntul la o reuniune ca
re a avut loc la Școala milita
ră din Chorrillos, președintele 
peruan, Juan Velasco Alvara
do, a declarat că sprijinul for
țelor armate constituie o ga
ranție pentru reformele demo
cratice din Peru ce vizează 
schimbarea vechilor structuri. 
El a subliniat că măsurile a- 
doptate de guvernul peruan 
constituie bazele și garanția 
transformării țării în conformi
tate cu noile realități".

-------- ♦---------

Luptele din 
Cambodgria

PNOM PENH 23 (Agerpres). 
— Forțele de rezistență popu
lară din Cambodgia continuă 
să înregistreze importante vic
torii pe fronturile de luptă.

Agenția Associated Press a- 
nunță că în ciuda masivului 
sprijin al aviației americane și 
al trupelor intervenționiste sai- 
goneze dat armatei lonnoliste, 
forțele patriotice care contro
lează importanta șosea strate
gică nr. 6, de pe malul vestic 
al fluviului Mekong, au trecut 
pe malul estic, organizînd in 
prezent atacuri în vederea tăie
rii șoselei nr. 7 care constituie 
principala cale de aproviziona
re a forțelor saigoneze aflate 
în partea de est a Cambodgiei.

Restabilirea relațiilor
f

între Sudan 
Germaniei

diplomatice 
și R. F. a

KHARTUM 23 (Agerprcs). — . 
Sudanul și R.F. a Germaniei au 
hotărit să restabilească relați
ile diplomatice, începînd de 
joi, 23 decembrie, și să facă 
schimb de ambasadori cit mai 
curînd posibil — anunță 
comunicat dat publicității
Ministerul de Externe sudanez

un 
de

și citat de agențiile Reuter 
Franco Presse. Comunicatul 
preciază că reluarea relațiilor 
constituie un pas important pe 
calea strîngerii legăturilor din
tre cele două țări.

Potrivit agenției D.P.A., 
comunicat similar a fost 
publicității la Bonn.

Și 
a-

un 
dat

Cuba nu poate oferi 
garanfii navelor-pirat

Declară primul ministru
Fidel Castro

HAVANA 23 (Agerpres). — 
Intr-o cuvîntare transmisă dc 
posturile de radio și televizi
une cubaneze, primul minis
tru Fidel Castro s-a referit la 
situația creată în urma recen
tei capturări a vasului american 
aflat sub pavilion panamez ca
re desfășura activități pirate
rești în apropierea coastelor 
Cubei, anunță agenția Prensa 
Latina.

.Revoluția cubaneză, a su
bliniat Fidel Castro, nu ame
nință comerțul internațional, 
dreptul de navigație liberă. Ea 
oferă garanții oricărei ambar
cațiuni, aparținînd oricărei țări, 
care navighează pașnic în a- 
propierea coastelor sale. Sîntem

-------- ♦---------

S.U.A. vor livra
Uniunii Sovietice

proiectul și utilajul 
pentru o turnătorie 

de piese auto
MOSCOVA. 23 (Agerpres). 

— La Moscova a fost semnat 
un contract între organizația 
sovietică de comerț exterior 
„Metallurgimporf și firma a- 
mericană „Swindell Dressier", 
aparținînd concernului .Pul- 
Imann". — transmite agenția 
TASS. Firma americană va e- 
labora proiectul unei turnătorii 
cu capacitatea de 530 000 tone 
piese turnate anual. Această 
turnătorie va intra în compo
nența complexului pentru con
strucția de automobile care se 
construiește pe rîul Kama, în 
R.S.S.A. Tătară. De asemenea, 
se prevede ca S.U.A. să livreze 
Uniunii Sovietice utilajul pen
tru această turnătorie.

6De la „JHarte-2“
și „Mar-te-S"

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
De la cei doi sateliți artifi
ciali ai .planetei roșii" — 
.Marte-2" și „Marte-3" — 
continuă să sosească nume
roase date științifice. Numai 
cantitatea de informații par
venită de la complexul foto- 
metric se ridică la aproxima
tiv un milion de măsurători 
in decursul unei ore de ac
tivitate, atunci cind aparatele 
cosmice se află la distanța 
cea mai mică de planetă.

Unul dintre primele rezul
tate ale măsurătorilor il re
prezintă concluzia fermă că 
Marte este o planetă foarte 
uscată. Dacă întreaga canti
tate de apă existentă in at
mosferă ar fi întinsă pe su
prafața marțiană, s-ar obține 
un .strat" numai cu puțin 
mai gros decît un fir de păr. 
Dar, este posibil să existe 
unele zone cu o umiditate 
mai mare. Dacă acestea co
incid cu regiunile cele mai 
calde și cu presiune mai ma
re, atunci semnele unei po
tențiale vieți marțiene ar

trebui căutate in ele — scrie 
ziarul .Izvestia".

Pe de altă parte, radiome- 
trul de unde infraroșii — in
stalat pe cele două stații au
tomate — efectuează măsură
tori cu scopul de a elabora 
un .portret caloric" al Pla
netei Roșii. Datele furnizate 
vor permite să se stabilească 
care regiuni sînt mai calde 
și care mai reci, dacă există 
puncte cu temperatura mai 
ridicată {de pildă vulcani), 
iar fotografierea concomi
tentă va permite să se vadă 
cum arată aceste regiuni in 
spectrul vizibil. Studiind ra
diațiile infraroșii ale lui Mar
te cu un alt instrument, se 
vor putea trage concluzii cu 
privire la relieful planetei, 
iar un al treilea dispozitiv 
este destinat studierii concen
trației de particule de praf 
in atmosfera marțiană la di
ferite înălțimi. Fiecare dintre 
cele trei aparate funcționează 
după un program propriu, 
dar constructorii le-au reunit 
într-un singur bloc pentru a 
micșora greutatea aparat aju- 
lui..

dispuși, a adăugat el, să acor
dăm, așa cum am făcut întot
deauna, ajutor oricărei nave". 
In același timp, premierul cu
banez a adăugat 5 „Cuba nu 
poate oferi garanții navelor-pi- 
rat care încearcă să înfăptuias
că atacuri piraterești sau acți
uni ostile împotriva Cubei".

Primul ministru cubanez a 
subliniat că guvernul său va 
oferi garanții oricărei persoane 
nevinovate, aflată la bordul a- 
cestor nave-pirat; este cazul 
unui număr de 12 persoane ca
re fac- parte din echipajele va
selor „Leyla“ și „Johnny Ex
press".

Nu depinde de Cuba, a rele
vat Fidel Castro, soluționarea 
problemei vaselor-pirat. Singura 
garanție este să nu existe vase- 
pirat, iar Statele Unite să re
nunțe la politica lor de a în
făptui atacuri piraterești sau dc 
a infiltra spioni prin apele te
ritoriale ale Cubei sau 
spațiul aerian al acesteia.

CAIRO 23 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae N. Lupu, 
transmite: Ziarul „Al Ahram" 
informează cu prim-viccpremic- 
rul egiptean, Aziz Sedky, a 
prezentat o dare de s&imă In 
cadru) unei reuniuni a guver
nului egiptean, în 
vizita pe care a 
în România.

Totodată, ziarul 
articol pe marginea acestei vi
zite, relcvînd primirea căldu
roasă și amicală dc care s-a 
bucurat delegația egipteana in 
România, atmosfera sinceră ca
re a existat în timpul întreve
derilor politice cu oficialitățile 
române. Ziarul remarcă aceeași 
atmosferă și la primirea lui 
Aziz Sedky dc către președin
tele Consiliului de Slut, Nicolae 
Ceaușescu.

Comentând conținutul comu
nicatului comun româno-egip- 
tean, ziarul subliniază că „Ro
mânia reafirmă sentimentele 
sale dc prietenie și de cola
borare cu popoarele arabe, fap
tul că pacea în Orientul Apro
piat nu poate fi realizată decît 
prin aplicarea rezoluției Consi
liului de Securitate, precum și 
sprijinul pentru drepturile po
porului palestinian. Comunica
tul, scrie ziarul, reafirmă spri
jinul României pentru inițiati
vele poporului egiptean spre 
rezolvarea problemei pe cale 
pașnică". In ultima parte a ar
ticolului, „Al Ahram" se refe
ră la rezultatele convorbirilor 
economice șl la importanța a- 
cestora pentru dezvoltarea co
operării româno-egiptene.

Televiziunea egipteană a pre
zentat în cadrul jurnalului de 
actualități un scurt reportaj 
filmat, cuprinzând aspecte de 
la primirea delegației de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de 
la convorbirile oficiale, precum

publică un

șl alte momente ale 
lieolc despre vizita prim-vlce- 
premicrlilui egiptean in Româ
nia. in care se subliniază re
zultatele fructuoase ale aces
teia, precum și perspectivele 
noi ce se deschid pentru coope
rarea româno-egipleană. au 
i s p' blicalc și in ziarele .Al 
Gumhuria**, „Massaa- și „Egyp- 
ticn Gazette".

Mesajul de răspuns al prințului Sufanuvung
adresat

XIENG QUANG 23 (Ager
pres). — Prințul Sufanuvong, 
președintele C.C. al Frontului 
Patriotic din Laos, a adresat 
prințului Suvanna Fuma, pri
mul ministru al guvernului dc 
la Vientiane, un mesaj de răs
puns la scrisoarea acestuia din 
27 noiembrie a. c. — relatează 
agenția Khaosan Pathet Lao.

Imperialiștii 
arată 
trat 
nului 
soldați aparținînd regimului dc 
la Vientiane, trupe ale așa-nu- 
mitelor .forțe speciale-* ale lui 
Vang Pao și zeci de batalioa
ne dc mercenari tailandezi, spri
jiniți de puternice forțe ae
riene americane, inclusiv bom
bardiere strategice ,B-52“ și 
plasate sub comanda consilieri
lor americani, pentru a declan
șa ample operațiuni de acapa
rare împotriva zonelor elibera
te, mai ales în sudul Laosului 
și în Valea Ulcioarclor. Prin 
aceasta, ei au creat o situație

americani, se 
în mesaj, au concen- 

de la începutul sezo- 
uscat, zeci dc mii de

extrem dc încordată in Laos, 
provocînd neliniștea poporului 
laoțian și a altor popoare ale 
lumii.

Soluția politică a problemei 
laoțicnc, expusă dc Frontul Pa
triotic din Laos, in declarația 
sa în cinci puncte din 6 mar
tie 1970 și în propunerile for
mulate la 27 aprilie și 22 iunie 
1971, soluție conformă cu as
pirațiile poporului laoțian, con
formă prevederilor acordurilor 
de la Geneva din 1962 privitoa
re la Laos, și cu realitatea si
tuației actuale din țară, a fost 
Intîmpinată cu aprobare și cu 
un sprijin călduros de cele mai 
largi pături ale opiniei publice, 
laoțiene și de peste hotare, in
clusiv de forțele progresiste din

R.D. VIETNAM In munca 
de depășire a planului de 
stat pe anul 1971, muncitorii 
care lucrează la construcția 
fabricii de fire bobinate 
„Nam IIa“, au introdus nu
meroase inovații menite să 
ușureze considerabil munca 
manuală.

In foto : Coșurile fabricii 
de fire-bobinate „Nani Ha“

BRUXELLES 23 (Agerpres). 
— Președintele Partidului so
cialist belgian, Edmond Lebur- 
ton, a acceptat joi seara să-și 
asume misiunea de a explora 
posibilitățile de formare a unui 
nou guvern, după alegerile ge
nerale desfășurate la 7 noiem
brie a-c. — a declarat un pur
tător de cuvînt al Palatului re
gal, citat de agenția U.P.l.

După cum s-a mai anunțat, 
ca urmare a hotărârii premie
rului desemnat, Gaston Eys- 
kens, de a renunța la man
datul încredințat de regele 
Boudouin la 22 noiembrie, de a 
forma un nou guvern, suveranul 
belgian a cerut miercuri lide
rului socialist să-și asume o 
misiune de „informare" asupra

aposibilităților de soluționare 
crizei guvernamentale.

Leburton va încerca acum — 
opinează surse politice' belgiene 
citate de agenția U.P.l. — să 
găsească un teren comun pen
tru un eventual compromis în
tre cele două partide, singurele 
care dispun în parlament de o 
majoritate care să le permită 
alcătuirea unui guvern de coa
liție.

principalelor partide politico re
prezentate în parlament.

a
in-

• Adunarea Națională 
Turciei a acordat votul dc 
vestitură noului guvern al țării, 
constituit dc Nihat Erim la 11 
decembrie.

După cum se știe, guvernul 
este format din 25 de miniștri 
dintre care 14 sînt membri ai

0, Guvernul peruan a dis
pus, în baza legii pentru re
forma agrară, exproprierea Fun
dației Huando — una dintre ce
le mai mari și mai rentqbile 
latifundii din țară — și crearea 
în locul ei a unei cooperative 
agricole. Pămîntul acestei lati
fundii a fost dat în folosință 
sindicatelor celor 400 de lucră
tori agricoli a căror muncă a 
fost exploatată de proprietarul 
fundației.

0 lsmel Inonu, fost prim- 
ministru al Turciei, președinte
le Partidului Republican al Po
porului, aflat într-o vizită la 
Atena, a declarat in cadrul u-

nei conferințe de presă că, du
pă părerea sa, o întîlnire între 
șefii de guvern ai Turciei și 
Greciei, Nihat Erim și, respec
tiv, Gheorghios Papadopoulos, 
ar fi de dorit pentru relațiile 
dintre cele două țări. Inonu, 
care a avut în cursul vizitei 
sale la Atena două întrevederi 
cu premierul grec, a precizat 
că în timpul convorbirilor s-a 
procedat la un larg schimb de 
vederi asupra relațiilor greco- 
turce.

©• Potrivit unui studiu ela
borat de Oficiul federal pentru 
evidența forței dc muncă. în 
anul 1972 în R.F. a Germaniei 
vor exista 300 000 de șomeri, 
respectiv cu 50 la sută mai 
mult decît în primul semestru 
al anului 1971.

17.10 Film serial pentru tine
ret : Planeta giganților.

18,00 Cintare patriei. Con
curs coral interjudețean, 

19,15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri. - Povestiri 

de iarnâ.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reportaj IV : Cintece

pentru pasărea măiastră 
(din Gorj).

20.20 Film artistic : Amigo.
21.10 „Sanie cu zurgălăi”. 

Spectacol de varietăți 
cu public.

22,40 Telejurnalul de noapte.
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16,00 - 17,00 Lecții TV. pen
tru lucrătorii din agri
cultură.

18,00 Scena. 
Emisiune de informație și 
critică teatrală.

18.30 Instrumente și virtuoși : 
Tinărul violonist Gheorghe 
Toader.

18,45 Stop-cadru.
19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri. - Povestiri 

de iarnă.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,10 Avanpremieră.
21.15 Roman foileton : David 

Copperfield (II).
21,05 Tirgul drăgaicei.

Statele Unite — subliniază, în 
mesajul său prințul Sufanu- 
vong. Originea profundă și cau
za imediată a situației actuale 
extrem dc grave din Laos re
zidă în intervenția și agresiu
nea sistematică a imperialiști
lor americani — se arată în 
continuare în mesaj. Pentru ca 
problema laoțiană să fie defi
nitiv soluționată este necesară 
curmarea definitivă a acestor 
acte agresive și, în primul rînd, 
încetarea pe deplin și în mod 
necondiționat a bombardamen
telor asupra teritoriului laoțian, 
fapt care ar permite poporului 
Laosului să-și rezolve proble
mele Interne fără nici un ames
tec din afară, se subliniază în 
încheierea mesajului.

Programul

TV 
pentru 

săptămîna 
viitoare

Pregătirile pentru conferința 
europeană de securitate pot 
intra într-un stadiu decisiv

• O declarație a ministrului de externe al 
Austriei

VIENA 23 — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite: Luînd cuvîntul în 
parlamentul austriac, ministrul 
de externe, Rudolf Kirchschlae- 
ger, a afirmat că pregătirile 
pentru conferința securității eu
ropene pot intra într-un stadiu 
decisiv.

Intr-o declarație anterioară, 
ministrul austriac menționase

că țara sa pornește spre aceas
tă conferință animată de un 
spirit constructiv, de la o țară 
neutră ca Austria, „așteptîndu- 
se, pe bună dreptate, o colabo
rare activă la promovarea pă
cii, securității și cooperării în 
Europa". Anul 1972. a adăugat 
el, poate să fie hotărîtor pen
tru această evoluție.

SITUAȚIA
DIN PAKISTAN

RAWALPINDI 23 (Agerpres). 
— Președintele Pakistanului. 
Zulfikar Aii Bhutto, a primit 
demisile guvernatorilor militari 
din patru provincii ale țării și 
a dispus înlocuirea lor cu înalți 
funcționari civili.

Zulfikar Aii Bhutto a făcut 
cunoscut, de asemenea, că, în 
cadrul guvernului. a preluat 
portofoliile afacerilor externe, 
apărării și de interne, precum 
și cel al „conducerii interpro- 
vinciale".

CARAC1 23 (Agerpres). — 
Președintele Pakistanului, Zul
fikar Aii Bhutto, l-a numit pe 
comandorul Hassan Hafiz Ah
med în funcția dc comandant- 
șef al marinei pakistaneze, în 
locul viceamiralului Muzaffer 
Hasan, care a fost pus în retra
gere, anunță postul de radio 
Rawalpindi. Au fost puși în re
tragere, de asemenea, șeful sta
tului major al marinei pakista
neze și alți doi contraamirali.

Președintele Argentinei 
reafirmă hotărârea sa de a 
permite revenirea în fără 

a lui Juan Peron
BUENOS AIRES — 23 (Ager

pres). — Președintele argenti
nian, Alejandro Lanusse, a re
afirmat în cadrul unei confe
rințe de presă hotărîrca de a 

--------------------- țară a 
i Peron, 

se în-

permite revenirea in ț 
fostului președinte, Juan 
„dacă acesta dorește să 
toarcă".

★
(AgeT-

21.25 Teatru liric TV. 
Opera neastîmpărată.

22.25 Din țările socialiste. 
U.R.S.S. - dezvoltarea 
transporturilor.

22,40 Telejurnalul de noapte.

BUENOS AIRES — 23 . _ 
pres). — Intr-o declarație dată 
publicității la Buenos Aires, 
gruparea de coaliție .Ora Po
porului" — cea mai mare ®r- 
ganizație politică legală — cere

guvernului argentinian să pu
nă în libertate pe toți deținu- 
ții politici. Autorii declarației 
ău solicitat, de asemenea, pre
ședintelui Lanusse să anuleze 
’legislația represivă" adoptată 
o dată cu instituirea de către 
fostul președinte Ongania, în 
1969, a stării dc urgență.

„Ora Poporului", grupare po
litică de coaliție care cuprinde 
pe peroniști și radicali, a fost 
constituită în urmă cu un an 
în scopul declarat de a contri
bui la reinstaurarea unui gu
vern civil și la organizarea de 
alegeri generale, în martie 1973.

In prezent, aproape unu la 
sută din populația aptă de 
muncă șomează, informează 
studiul citai.

0 Potrivit datelor statistice 
oficiale difuzate la Bagdad, la 
începutul anului 1970, populația 
Irakului a fost de 9 336 769 de 
locuitori.

mări printre cele mai mai nota
bile fenomene de acest fel pe
trecute în viața economică ja
poneză. Ca urmare a acestor 
fuziuni, un număr de 652 de 
firme au fost desființate, com
parativ cu 669 în aprilie-sep- 
tembrie 1970.

0 In perioada aprilie-septem- 
bric a.c., prima jumătate a a- 
nului fiscal, în Japonia au fost 
înregistrate 576 dc fuziuni, față 
dc 597 în aceeași perioadă a a- 
nului trecut. Potrivit agenției 
„Kyodo", fuziunile băncilor 
„Dai-ichi" și .Nippon Kungyo-* 
și al companiilor „Mitsubishi 
Edogawa Chemical Co-- și .Ja
pan Gas Chemical Co*' se nu-

0 Amilear Cabrai, secretar 
general al Partidului African 
al Independenței Guineei-Bissau 
și Insulelor Capului Verde 
(P.A.I.G.C.), a dat publicității o 
declarație în care 
.importantul sprijin 
acordat guvernului 
dc la Lisabona dc 
lele Unite. Un asemenea spri
jin, menționează declarația, nu 
face decît să contribuie la în
tărirea mijloacelor dc continu
are a războiului colonial în A- 
frica“.

condamnă 
economic 

colonialist 
către Sla-

0 MARȚI 28 DECEMBRIE :

18,00 Steaua polară,
18.30 Almanah literar TV.
19,00 Breviar juridic.
19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri. - Povestiri 

de iarnă.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.15 Seară de teatru : lașii în 

carnaval de Vasile Alec- 
sandri.

21,45 Prim plan : loan Neacșu 
— Erou al Muncii socia
liste, mecanic de locomo
tivă.

22.10 Luminile rampei : Inter
pret și rolurile lor. In 
prima emisiune vă pre
zentăm pe mezzosoprana 
Elena Cemei în citeva 
din marile roluri ale ca
rierei sale.

22,40 Telejurnalul de noapte.

0 MIERCURI 29 DECEMBRIE :

18,00 Mult e dulce și frumoa
să.

18.15 La încheierea anului mu
zical 1971.

19,00 Avanpremieră.
19.10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1 001 de seri. - Povestiri 

de iarnă.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 1971 - Anuarul Economic

TV.
20.30 Film artistic : Aida. Un 

film spectacol în regia lui 
Clemente Fracassi.

22.10 Teleglob : Cuba.
22.30 Selecțiuni din finala con

cursului internațional de 
muzică ușoară „Cupa E- 
uropei" - Belgrad 1971.

22.50 Telejurnalul de noapte.

0 JOI 30 DECEMBRIE :

16,00 - 17,00 Lecții TV. pentru 
lucrătorii din agricultu
ră.

17.30 Emisiune in limba ma
ghiară.

18.30 La volan - emisiune pen
tru conducătorii auto.

18.50 Tragerea de amortizare 
A. D. A. S.

19,00 Panoramic științific. - 
Retrospectivă '71.

19,20 1 001 de seri. — Povestiri 
de iarnâ.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Virstele țării, spectacol 

muzical-literar închinat 
zilei de 30 Decembrie, or
ganizat la Institutul 
Arhitectură „Ion Mincu" 
- pentru tineretul și stu

denții din Capitală.
20.30 Tinerii despre ei înșiși. 
21,00 Avanpremiera Revelionu

lui.
21.15 Pagini de umor. Comici 

vestiți ai ecranului și... 
iubirea lor.

22,00 Mereu inainte. - Specta
col muzical-coregrafic sus
ținut de Ansamblul ar
tistic al U.T.C. cu prile
jul aniversării a 25 de 
ani de activitate.

22,40 Telejurnalul de noapte.

NOTA : - Miercurea viitoare 
vom transmite programul din 
ZILELE DE 31 DECEMBRIE 1971 
Șl 1-8 IANUARIE 1972.<________ 7
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