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Toate organizațiile de partid, toate colectivele

de muncă își pun la temelia activiiăfii:

înfăptuirea indicațiilor secretarului general al partidului
transmise cu prilejul vizitei de lucru în Valea fiului

DECEMBRI

Căi ale sporirii
eficientei economice,

ale creșterii
nDouă cicluri I cointeresării
la abatajele

frontale

în plus

bogat

Inițiativa

Cind spui ceva despre 
colectiv de oameni încerci 
fiecare dată ca în prima frază 
să le . cuprinzi caracteristica 
definitorie. De aceea, alătur 
— colectivului sectorului IV 
al minei Lupeni caracteristi
ca : „inițiativa frontalelor” — 
acea dinamizatoare și fertilă 
inițiativă care a dat rod bo
gat in toate abatajele fron- I
tă de minerul comunist Pe
tre Constantin, Erou al 
cii Socialiste, și numită, 
efect, „două cicluri în 
la abatajele frontale".

— Se împlinește aproape o 
jumătate de an de cînd a- 
ceastă inițiativă este prezen
tă în abatajele sectorului și 
în tot acest timp ea a născut 
avînturi noi în întrecerea des
fășurată între brigăzile noas
tre de frontaliști, care s-au 
angajat să realizeze, fiecare, 
producții sporite în întîmpi- 
narea mărețului 
la finele anului 
25-a aniversare 
Zicînd aceasta, 
lexe Furdui, tehnicianul .nor- 
mator al sectorului IV al mi
nei Lupeni și secretar al or
ganizației de partid, și-a spri
jinit afirmațiile cu cifre re- 
prezentînd rezultatele presti
gioase ale minerilor din cele 
trei abataje frontale: Vasile 
Caila — o producție de căr
bune „în plus" de 1 500 tone 
pînă la jumătatea lunii oc-' 
tombrie, Petre Constantin —- 
un spor de cărbune cu 800 
tone față de planul de la în
ceputul 
mon — 
nificate 
tombrie 
acestor 
găzi și-au depășit fiecare cu 
cite 1 tonă/post randamen
tele medii planificate — re
zultat al depășirii, după o ju
mătate de lună, cu 1,5 ci
cluri a avansării stabilită prin 
foaia de acord.

Asupra realizărilor pe sec
tor și ale brigăzii conduse 
de Vasile Caila am Jărgit in
vestigația în discuția cu in
ginerul Grigore Popescu, șe
ful sectorului IV care mi-a 
relatat:

— Impulsionați de măsurile 
adoptate și puse în aplicare 
în urma memorabilei vizite 
de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Valea 
Jiului, avînd ca scop redre
sarea producției de cărbune, 
ne-am angajat ca, în cursul a- 
cestui ultim trimestru al a- 
nului, să extragem o produc
ție suplimentară de cărbune 
de 10 000 tone. Angajamentul 
devine fapt prin cele peste 
5 000 tone de cărbune produ
se în abataje peste sarcină 
numai după o jumătate^ de lu
nă. Cel mai '

Mun- 
după 
plus

eveniment de
— cea de-a 
a Republicii, 
tovarășul A-

lunii și loan Solo- 
depășirea sarcinii pla- 
pe perioada 1-15 oc- 
cu 600 tone. Minerii 
din urmă două bri-

substanțial aport

A. HOFFMAN
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In cadrul măsurilor luate pentru transpunerea în via
ță a indicațiilor date de secretarul general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, cu prilejul vizitei de. lu
cru în Valea Jiului, se înscriu și cele privind simplificarea 
unor prevederi de retribuire a muncii, aplicarea mai justă a 
acestora în spiritul creșterii cointeresării materiale, ținin- 
du-se seama de specificul aparte al mineritului. Din dorința 
unei mai depline edificări a cititorilor asupra acestor pro
puneri de măsuri, ne-am adresat, în cadrul convorbirilor ini
țiate de ziarul nostru, și consiliului municipal al sindicate
lor, unde tovarășul Gavrilă David, președintele 
consiliului ne-a relatat următoarele:

îmbunătăți- 
muncă și de 

înconju-

Pentru continua 
re a condițiilor de 
viață ale minerilor, 
rați de o permanentă grijă din 
partea conducerii superioare 
de partid și de stat, ca și pen
tru creșterea cointeresării ma
teriale și a stabilității cadre
lor — căi eficiente ale sporirii 
producției de cărbune — la in
dicația secretarului general al 
partidului s-au elaborat pro
puneri care au fost înaintate' 
forurilor de resort spre apro
bare. Aceste propuneri se re
feră la crearea unor condiții 
mai prielnice pentru optimiza
rea activității brigăzilor din 
subteran.

— Vreți să explicați mai 
pe larg ?

— Aș aminti, în primul 
rînd, propunerile care vizează 
repartizarea echitabilă a cîști- 
gurilor între membrii formației 
de lucru. Așa cum s-a arătat 
în dezbaterea precedentă a zia-. 
rului, a reieșit ca o necesitate 
simplificarea treptelor de înca
drare a minerilor. Pot spune 
că s-au avut în vedere toți fac
torii care concură la creșterea 
eficienței muncii în brigadă, 
căutîndu-se eliminarea diferen
țelor de încadrare dintre doi, 
sau mai mulți mineri, care pre
stează aceeași muncă, aceasta 
răspunzînd unei mai depline 
echități a retribuirii minerilor.

.— Ce ne puteți spune in 
privinfa noilor angajați ?

— Și în această direcție, în 
urma unei analize responsabi
le, chibzuite, s-a acționat pen
tru a veni în sprijinul noilor 
angajați. Se știe că, în subte
ran, cu cit brigada este mai 
stabilă, cu atît se obțin rezul
tate mai bune. Pentru diminu
area fluctuației și stabilitatea 
cadrelor, pentru crearea unui 
climat optim integrării noilor 
angajați în muncă, s-a propus 
aplicarea diferențiată a înca
drării, astfel ca tînărul anga-

jat să 
dentă 
tît în 
de plan, cît șî salarizarea.

— Vă rugăm să vă refe
riți la îndatoririle ce revin 
unor factori de răspundere 
din cadrul exploatărilor mi
niere pentru promovarea u- 
nui spirit de inaltă exigen
ță în îndeplinirea sarcinilor 
de plan.

— Am să pornesc tot de Ia 
aceste propuneri. Ele sînt me
nite să contribuie la o mai 
bună interpretare a legii, ți- 
nîndu-se cont de specificul a- 
parte din domeniul mineritului 
ca și de condițiile determinate, 
de fluctuație sau de alte cauze 
obiective. Pornind de la situ
ația determinată de fluctuație, 
s-a propus ca lâ sfîrșit de lu
nă să se procedeze la recalcu
larea .normei de lucru în func
ție 
ici 
nă 
de 
nu 
rirea de a asigura condiții op
time minerilor, de a contribui 
■efectiv la stabilitatea cadrelor. 
Cu toată lipsa de efectiv, se 
înregistrează încă multă risi
pă de forță de muncă prin ab
sente nemotivate, prin învoiri 
acordate cu prea multă ușurin
ță, sau, de exemplu, prin tără
gănarea executării în termen 
a unor lucrări de regie. Facto
rii chemați să contribuie la 
perfecționarea activității din 
subteran — conducerile mine
lor și ale sectoarelor, grupele 
sindicale și comitetele sindica
telor, organele și organizațiile 
de tineret — sub conducerea 
directă a organizațiilor de

urmeze o gradare ascen- 
de la o lună la alta, a- 
ce privește sarcina lui

Cea de-a doua zi a vizitei 
oficiale în Belgia a președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu a ofe
rit solilor poporului român pri
lejul de a lua un contact di
rect cu realitățile țării gazdă, 
cu munca și realizările popo
rului belgian. Călătoria în 
două din provinciile belgiene, 
care, pe lingă frumusețile na
turale, și-au pus în valoare 
potențialul economic și uman, 
a prilejuit îhtîlniri cu munci
tori și specialiști, cu numeroși 
cetățeni.

Atît în provincia Luxem
burg, cît și în Hainaut, șeful 
statului român a fost întîmpi
nat cu sentimente de sti.mă și 
prețuire, caracteristice primi
rii pe care poporul 
face conducătorului 
socialiste.

La plecarea 
rezervată la 
președintele 
Stat, tovarășul 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost însoțiți de 
Alteța Sa Regală Prințul Al
bert, de Ch. Hanin, ministrul 
culturii franceze, de membrii 
suitei de onoare atașați pe 
lîngă oaspeții români. In călă
toria în provincie au plecat, 
de asemenea, tovarășii Ilie 
Verdeț, George Macovescu, 
loan Avram, precum și Ale
xandru Lăzăreanu, ambasado
rul țării noastre la Bruxelles.

belgian o
României

de la 
Palatul 
Consiliului

reședința 
regal, 

de 
Nicolae

La sosirea în orașul Arlon, 
centrul administrativ al pro
vinciei Luxemburg, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
oaspeți români, sînt înlîmpi- 
nați de guvernatorul provin
ciei, M. Brasseur, de primarul 
orașului, Ch. Simon, de oficia
lități civile și militare. In 
fața gării, numeroși cetățeni 
salută pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, fluturînd stegulete 
■românești. Pe o mare pancartă, 
așezată pe frontispiciul unei 
clădiri, se află înscrisă urarea 
de bun venit oaspetelui de o- 
noare al orașului. De-a lungul 
străzilor, locuitorii fac semne 
prietenești, aplaudă.

Drumul continuă cu mașini
le spre Harnoncourt. Străba
tem ținuturi de un deosebit 
pitoresc, aflate la cea mai ma
re altitudine a tării. Deodată, 
peisajul natural se schimbă. 
La orizont se profilează silue
tele marilor instalații ale în
treprinderii ,,La Cellulose des 
Ardennes".

La porțile acestei moderne 
unități industriale, șeful statu
lui român este întîmpinat de 
P. Burkhardt, președintele so
cietății „La Cellulose des Ar
dennes", A. Beausir, director 
general, care-i adresează cu
vinte cordiale de bun venit.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu este invitat, la în
ceput, în sala Consiliului de 

gazdele 
semnifi-

in
fo-, 
de- 

ste
in tre-

f

cative privind profilul și acti
vitatea întreprinderii. Acest 
important obiectiv, intrat in 
funcțiune în anul 1964, a cu
noscut, ulterior, mai. multe 
etape de dezvoltare, numărîn- 
du-se astăzi printre cele mai 

. de seamă întreprinderi ale e- 
conomiei belgiene. Aici se 
produc zilnic circa 500 tone 
de pastă chimică, care se fo
losește la fabricarea hîrtiei 
de tipărit. Materia primă 
trebuințată este lemnul de 
ioase, respectiv deșeurile 
fag, carpen, mesteacăn și 
jar, care nu-și găsesc
buințare în producția de che
restea. Este vorba, așadar, de 
folosirea ingenioasă, cu efi
cientă ridicată, a resurselor 
forestiere. „La Cellulose dosi
Ardenneș" realizează 80 • . lai 
sută din producția națională 
de pastă chimică.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu vizitează, în con
tinuare, cîteva sectoare de ba
ză ale. întreprinderii. Totul] 
poartă pecetea hărniciei, so
brietății și exigenței în mun
că, factori de seamă, care, 
împreună cu nivelul tehnic și} 
organizarea producției, stau ia j 
Faza rezultatelor obținute.

In cîteva locuri de muncă,] 
în semn de stimă și prețuire, | 
am întîlnit portretul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, înca
drat de tricolorul românesc. '

administrație, unde 
prezintă cîteva date (Continuare in pag. a 4-a)

începerea convorbirilor româno-belgiene
La Palatul Regal din Bru-. 

xelles au început, miercuri 
după-amiază, convorbirile ofi
ciale româno-belgiene.

La convorbiri participă, din 
partea română: Nicolae
Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat, Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor 
externe, loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor 
de mașini, Alexandru Lăză- 
reanu, ambasadorul României 
la Bruxelles; participă, de a- 
semenea, Gheorghe Oprea, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat, Vasile Volo- 
șepiuc, președintele Băncii de 
Comerț Exterior, Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Dumitru

Mihail, director în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Diri partea belgiană : 
ton Eyskens, 
Andre Cools, 
tru, Pierre Harmel, 
afacerilor externe-, Henri 
yat, secretar de stat la 
merțul exterior, Jan 
driaenssen, ambasadorul 
giei la București; participă, 
de asemenea, Rensens, direc
tor în M.A.E., Jacgues Graeffe, 
ambasador în M.A.E., J. Her- 
pin, director în M.A.E.

In cadrul convorbirilor, cele 
două părți au subliniat cu sa
tisfacție evoluția pozitivă a 
relațiilor româno-belgiene, ex- 
primînd dorința reciprocă de 
a le dezvolta în continuare, 
pe multiple planuri, în intere-

Gas-
prim-ministru, 

viceprim-minis- 
minîstrul 

Fa- 
co-
A- 

Bel-

sul ambelor țări și popoare, 
al cauzei păcii și cooperării 
în lume.

Au fost abordate probleme 
actuale ale situației interna
ționale, îndeosebi ale confe
rinței de securitate europea
nă. Cu acest prilej, s-a rele
vat colaborarea fructuoasă 
româno-belgiană pentru sta
tornicirea unui sistem de re
lații interstatale noi, a u- 
nui climat de pace, prietenie 
și cooperare între toate țări
le continentului nostru. De a- 
semenea, au fost subliniafe 
colaborarea româno-belgiană 
în cadrul O.N.U., necesitatea 
întăririi rolului acestei orga
nizații Internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Dineu oferit de guvernul belgian
In saloanele Palatului Eg- 

mont, guvernul Belgiei a ofe
rit un dineu în cinstea preșe
dintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu.

Au participat A. Van Acker, 
președintele Camerei Repre-

zentanților, A. Cools, viceprim- 
ministru, P. Harmel, ministrul 
afacerilor externe, miniștri, ge
nerali și ofițeri superiori, per
sonalități ale vieții politice, 
științifice și culturale din ca
pitala Belgiei.

Au luat parte, de asemenea, 
persoanele oficiale române ca

re îl însoțesc pe președintele 
Nicolae Ceaușescu în vizita sa 
în Belgia.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, primul ministru al 
Belgiei, Gaston Eyskens, și 
președintele Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi.

mBasBsasA

de efectivul realizat. De a- 
decurge însă o mare sarci- 
în 'seama tuturor factorilor 
conducere ai minei, care 
se pot prevala de îndato-

Convorbire consemnată de 
Ion MUSTAȚĂ

(Continuare in pag. a 3-a)

0 preocupare
permanentă:

în care oa- 
sînt angajați 
înfăptuirea e-

Este știut faptul că, printre 
obiectivele ' importante, puse 
în fața organelor administrați
ei de stat, în acest cincinal al 
emulației creatoare și eferves
cenței generale 
menii muncii 
plenar pentru
xemplară a sarcinilor ce le re
vin, se numără și acela al 
continuei modernizări a rețe
lei comerciale. Secretarul ge
neral al partidului, tovarășul. 
Nicolae Ceaușescu, ne adresa, 
nu demult, îndemnul de a fa
ce din acești ani de muncă 
rodnică pe calea împlinirii 
noastre multilaterale, ani ai 
modernizării în absolut toa
te domeniile, ai creșterii ca
litative generale a întregii ac-

.M. Uricani. Strungarii 
Aurel Cristea și Emil Dără- 
muș meseriași de bază ai 
minei, conlucrînd împreună 
Ia o piesă pentru complexul 
OMKT.

Perfecționarea cadrelor
didactice condiție a

MODERNIZAREA
CONTINUĂ A REȚELEI

COMERCIALE

a-

tivități. Numai în ultimii ani. 
Valea Jiului a înregistrat și 
în acest sector important al 
comerțului mutații esențiale, 
transformări înnoitoare. Au a- 
părut și apar, an de an, pe 
harta municipiului, noi și noi 
magazine, altele, mai vechi, își 
schimbă funcționalitatea,
daptîndu-su cerințelor unui co
merț civilizat, modern...

Cunoscut fiind faptul că, și 
în acest an, rețeaua unităților 
aparținînd de cele două orga
nizații comerciale locale („Ali
mentara" și „Produse indus
triale") a fost sporită, în di
recția amintită, am. căutat să 
aflăm în ce stadiu se află lucră
rile de modernizare a unități
lor prevăzute a fi date în folo
sință încă în cursul acestui an, 
ce perspective există în direc
ția extinderii acestui proces 
permanent, în perioada imediat 
următoare, în anul care va 
veni...

Programele, judicios întoc
mite, de dezvoltare-moderniza- 
re a rețelei comerciale — du
pă cum am fost informați — 
au fost, în mare, duse la înde
plinire. Obiectivul principal, 
construirea de unități moder
ne, amplasate în centre de ma
re convergență a populației, 
a fost sau tinde să fie atins. 
„Numai în acest an, ne spu
nea tov. DUMITRU POENARU, 
directorul O.C.L. „Produse in
dustriale", în „circuitul" uni
tăților noastre au intrat două 
mari magazine de confecții, 
care răspund integral cerințe-

lor oamenilor muncii. Este vor
ba despre magazinele „Modern” 
(unitatea nr. 11) din Petroșani 
și „Central" (unitatea nr. 25) 
din Vulcan, cărora li se pot 
adăuga o magazie 
pentru materiale de construc
ții Ia Vulcan și un chioșc cu 
produse de tutun și mărunți
șuri, la Uricani. Potrivit pla
nului, pînă la sfîrșitul acestui 
an, urmează să mai dăm in fo
losință noi spații comerciale : 
magazinul de confecții bărbă
tești „Elegant" (unitatea nr.
32) din Lupeni, magazinul, cu 
același profil (unitatea nr. 5) 
din Petroșani și o utilă maga
zie pentru materiale de con
strucții, de asemenea, la Petro
șani. Stadiul lucrărilor, cu ex
cepția celor de la ultimul o- 
biectiv, sînt destul de avansa
te și sperăm să ne încadrăm 
în termenul planificat..."

La rîndul său, tov. CAZIMIR 
DAVIDOVICI directorul O.C.L. 
Alimentara, ne-a vorbit des
pre îmbunătățirile aduse rețe
lei magazinelor alimentare, 
despre noile spații’ comerciale 
puse la dispoziția oamenilor 
muncii în acest an. Este vorba 
despre magazinul cu autoser
vire (unitatea nr. 15) din carti
erul „Carpați" — Petroșani, 
magazinul nr. 55 din Lupeni 
(extins și modernizat), cele do
uă magazine (unitățile nr. 66 
și nr. 105 „Carne") din noua

spațioasă

V. T.
(Continuare in pag. a 3-a)
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modernizării procesului
de învățământ

Interviu cu prof, emerit 
directorul Liceului

SIMION PĂRÂIAN, 
din Petroșani

Este un fapt unanim recunoscut, astăzi, că viața, in con
dițiile contemporaneității, cere fiecărui individ in parte un tot 
mai intens efort intelectual dictat de schimbarea tehnologiilor 
de muncă într-un ritm mai accelerat, de apariția unor noi 
domenii de activitate umană, noi materii prime etc. Omni 
le creează, li se adaptează, apoi ciclul se repetă — este însăși 
esența progresului. De la acest proces complex nu se sustrage 
nici învățămîntul, profesorul nemaifiind principala sursă de 
informație, ci el se transformă într-o călăuză, un organizator 
al activității de cunoaștere a elevului, un dirijor al însușirii 
tehnicilor muncii intelectuale și a metodelor de investigație. 
Noului statut al profesorului îi corespunde o permanentă și 
intensă muncă de perfecționare, similară oricărei alte ra
muri a activităților umane. Despre această latură, mai puțin 
cunoscută, a muncii cadrelor didactice, am avut o convor
bire cu profesornl emerit SIMION PĂRÂIAN, director al Li
ceului teoretic din Petroșani. SPAT \RU

(Continuare în pag. a 3-a)

După practica în producte

Studenții ajută 
la strîngerea recoltei 

încă de Ia începutul anului universitar, studenții Insti
tutului de mine din Petroșani, timp de două săptămîni, au 
luat contact nemijlocit cu pulsul producției de cărbune a mi
nelor din Valea Jiului și a uzinelor. Intre 2-15 octombrie, 
596 de sjudenți ai facultății de exploatări miniere au mun
cit efectiv în abatajele frontale și cameră, lă lucrările de 
deschidere și pregătiri. Studenții facultății de electromecani
că au făcut parte din formațiile de lucru, schimbul I, la ex
ploatări, au muncit în atelierele de prototipuri și de repa
rații din cadrul Uzinei de utilaj minier, au efectuat practi
că fructuoasă în cadrul colectivelor de cercetare. Cadrele 
didactice ale institutului apreciază că această măsură, me
nită să apropie învățămîntul superior de producție, și-a atins 
pe deplin scopul.

După această perioadă studenții din Petroșani, dove
dind grijă pentru avuția țării manifestînd conștiință pa
triotică, dau un ajutor substanțial la strîngerea recoltei din 
zona Hațegului. Intre 18-24 octombrie au participat la a- 
ceastă acțiune studenții anilor I și II iar din 24 octombrie 
cei din anii III, IV și V. In aceste zile, cind tineretul stu
dios din întreaga țară lucrează cu vibrant elan alături de 
țăranii cooperatori, și studenții I.M.P. sînt prezenți în a- 
ceastă acțiune de inalt patriotism.

< T. S.
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Tmi fac norma și nu
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Pietre pentru tempiul OMULUI (XII)

și ai sufletul 
porțile INȚE- 
rămîneau în-
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i 
I i

muncă
uite că
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încearcă să se —scalde într-o baltă de mult asanată, 
că, în pofida acestui sentiment — sau, poate, tocmai 
că acest sentiment al vinovăției nu e încă violent 
teroriza „interioarele" — unele cu plete continuă să co
cii capetele goale... {nu, cuvîntul goale nu trebuie pus

dumnea- 
zis iar

mai acum 
noi ? N-ai 
nu-ți fac 

fost pe Ia 
zicem, 6-7

fată de
semeni

CINTECUL GENEROZITĂȚII

pînă la urmă, 
între timp, tm 
o stație,
tovarășe ? Iți 
(am zis către

ce face ceea ce e dator «q facă, 
este drept; cel ce face mai mult, este 
un om generos*'

Bătrtna ou năframa neagră 
cernit bătea, de citeva zile, la 
LEGERIT. Dar porțile acestea 
chise. Cererea făcută în numele fiului ei — 
reînmatricularea acestuia, ca student — îi 
fusese respinsă. Și cîte speranțe își legase de 
rezolvarea ei! Era copleșită de gîndul că 
ceva imponderabil, tiranic și orb o lovea pe 

nedrept. Ii sîngera inima și-i plîngeau ochii 
cînd a ieșit din cabinetul prietenului meu. 
De el depindea rezolvarea acestui caz. Unul 

din acele cazuri, de loc simple, care țin 
mai mult de paragrafele legii decît de ini
ma omului. Și totuși — îmi mărturisea a- 
micul meu — nu-și putea alunga din minte, 
după plecarea bătrînei mame, colțul acela 
de năframă neagră ud de lacrimi și frămîn- 
tat. de degete uscate și aspre. Se gîndea că 
prin prisma textelor de lege, Tezolvase ce
rerea, corect. Dar — se întreba el — rezol
vase, oare, caiul în toate valențele lui uma-

• ne? Dacă era adevărat ce spunea o minte 
luminată că „cel ce face ceea ce e dator să 
facă este drept (dar) cel ce face mai mult, 
este un om generos", atunci el nu făcuse 
tot ce-ar fi putut face, tot ceea ce depindea 
de el. Ii spunea inima. Apoi, și cugetul său 
cinstit. Si odată cu ele, cazul căpăta lumini 
și tălmăciri noi...

...A mai bătut odată, la porțile ÎNȚELEGE
RII, bătrîna mamă cu năframă neagră. Nu-și 
putea vedea spulberat visul, legat de viito
rul unicului ei băiat. Și porțile acestea n-au 
mai -rămas închise. I s-a luminat atunci, chi
pul, ca în fața unei minuni. Și-n colțul de 
năframă neagră a cules, pe furiș, mărgărita
rul unei lacrimi cu răsfrîngeri de curcubeu...

★
Stranie grădină e umanitatea noastră! De 

Cîte ori intrăm în ea și-i respirăm aromele, 
ne simțim mai mari, mai buni, mal frumoși. 
Oum- spunea poetul Ion Brad: responsabili 
cu fericirea altora. Risipim atunci, generos, 
în Jurul nostru, florile virtuților ei. Și cu

sublim decît aceas- 
genoroase ?
din ea, și nu-î mai 
risipim darnic flori- 

crusta înghețului, 
facem nu mai lasă

ffecare gest al nostru, fericim pe cineva, lă
săm în semeni și în lucruri, urmele dăruirii 
noastre. Ce poate fi mai 
tă ipostază a umanității

De cîte ori tnsă ieșim 
■simțim aromele, nu-i mai 
le, inima noastră capătă 
Atonei, gestul pe care-1

urme în semeni si în lucruri căci îi lip
sește fiorul bucuriei și al generozității. Fără 
consumul autentic de substanță vie, umană, 
el rămîne ceea ce este de atîtea ori : un 
simplu exercițiu profesional, gest mecanic 
fără suflet. Din oameni devenim măști. Pos
turi și funcții în scheme mișcătoare ca ni
sipul deșertărilor. Nu mai oficîem umanita
tea. O mimăm. Nu mai Tezolvăm cererea, ci 
hîrtîa ei. Nu mai rezolvăm cazul ci dosarul 
lui. Și în acest carnaval al măștilor și ges
turilor mecanice, inimile noastre devin cir
culari și instrucțiuni multiplicate. Ne sîritem 
Străini unul altuia. Nu mai vibrăm la neca
zul altora, nu ne mai bucurăm cu ei. Căci 
fără căldura inimii „frigul" nepăsării se în
tinde pește tot. Și cu el, răsar tot mai multe 
colțuri de năframă neagră udate de lacrima 
durerii...

...Nu I Nu putem trăi fără Omenoasa și 
oalda generozitate. Ceea ce rămîne din noi 
în alții și după noi e numai ceea ce dăruim'. 
E taina oricărui act creator, tn care meșteri 
Manole îngroapă ceva din ființa lor. Și au. 
putem dărui nimic din ceea ce avem și din 
ceea ce sîntem dacă nu intrăm în strania 
grădină a umanității. Acolo unde putem ri
sipi coșuri cu flori din inima noastră largă, 
schimbînd între noi ceea ce avem mai' bun, 
mai de preț.

Acolo unde, umăr la umăr, făurim generos 
marele nostru ideal social. Acolo unde col
tul de năframă neagră nu șterge lacrima su
ferinței și culege, cu pioșenie, mărgăritarul 
lacrimei cu .răsfrîngeri de curcubeu...

David MANTO

ti ascultam, în acea seară călduroasă de septembrie, 
pe cei peste 30 de tineri — chemați, în urma unei ac
țiuni comune a Comitetului municipal Petroșani al U.T.C 
și a serviciului municipal al miliției, avînd drept scop... 
salubrizarea morală a străzii, spre a ti „lămuriți" să re
nunțe la podoabele capilare dezonorante —- și nu-mi ve
nea să cred, chiar dacă figurile spășite ale acestora mă 
îndemnau s-o fac, că, aproape subit, toți au fost cuprinși 
de sentimentul vinovăției. E adevărat, mă așteptam la 
pledoarii fulminante, în favoarea „personalității", contra ten
tativei de „știrbire" a acesteia, credeam că am să asist la 
atitudini sfidătoare, răutăcioase chiar. Nimic din toate a- 
cestea. Unele „încercări" singulare s-au dovedit mnlt prea 
timide, zdrobite finalmente de torentul argumentațiilor pen
tru o ținută îngrijită. Să fie vorba, oare, — mă întrebam 
— despre existența, Ia acești tineri, totuși, a sentimentului 
vinovăției ? Se pare că da. Nici unul dintre cei „vizați" nu 
a încercat, măcar un moment, să se arate a fi în stare să- 
înfrunte orice, întru susținerea nnei „plăceri". De ce ? Pen
tru că nu aveau tăria lăuntrică necesară unei atari „între
prinderi", pentru că de partea cealaltă a „baricadei", argu
mentele erau categorice, aveau suport, dezarmau... Și, pen- 
fru că — «intern nevoiți să evidențiem, totuși, acest fapt — 
cei chemați, pentru moment, în fața „instanței" semenilor lor, 
aveau vădit sentimentul că incalcă percepte, clar stabilite 
de mediul social în care trăiesc, de familii, de viața de or
ganizație și (poate !) ...chiar de ei înșiși. îl aveau și pînă 
atunci. Se citea clar pe fețele lor că sînt conștienți. de fap
tul că 
Numai 
pentru 
spre a 
existe
între ghilimele 1). E cazul ca organizațiile U.T.C. să acțio
neze mai ferm. „Terenul" e cît se poate de fertil 11

$tîi ce făcea, 
Cițiva ani, aici, la 
de unde să 
vină însă, că n-ai 
noi acum, să-î
ani I Era artificier". Sînt a- 
tent, poate nu atît la ton, « 
cît la elocvența cu care nu | 
doar aparent sprijină inter- | 
Iocutorul meu — de fapt se 
vede că e mîndrtt în sine®, 
lui — ideoa că Dumitra Vi- 
șan a trecut prin toate „trep
tele" muncii din adîncul bă- 
mintului. Am încercat s'g 
desprindem, apoi din discu
țiile cu inginerul Cornel Ra
dulescu, șeful sectorului III 
al minei Urfcani, cu minerii 
Virgii Mărășescu, Radu Sa
va, Constantin Vicol, Preco- 
pie Moater, ortacii lui Dumi
tru Vișan, în ce mod s-a for
mat și a crescut șeful de 
brigadă, care au fost coordo
natele -care au călăuzit via-

■ ța acestui miner prețuit. A 
minerului care astăzi coordo
nează activitatea unei bri
găzi complexe, în trei aba
taje cam'eră 1 Dar, ciudat, cu 
cît le consemnez spusele, cti 
atît mai rapid Ie asociez cu 
modul de a gîndi și munci 
obișnuit al minerului... cu a- 
tît e mai greu să-I definesc, 
„îndrăzneala" Iui Dumitru 
Vișan rămîne doar munca, 
o muncă îndîrjită, perseve
rentă, muncă celui ce nu se 
descurajează -în fața unor 
rezultate care vin greu, u- 
neori nespus de greu.„

E foarte dificil să începi 
niște însemnări, cînd omul 
despre care vrei să scrii îți 
oferă prea multe date, cînd 
are o biografie extrem de 
bogată și interesantă. E ca
zul Iui Dumitru Vișan, un 
om scund, cu riduri adinei 
pe chipul prelung, osos. S-a 
născut la Meleanca-Suceava, 
în 1936, iar la mină se află 
din prima zi a împlinirii ce
lor 18 ani.
A încărcat 
tut, a luptat și a visat Ia 
munca sa, ani de-a rîndul. 
A muncit în abataje, a să
pat galerii, a pușoat cărbu
ne pentru alții și... „Ca Să 
nu se mai spună că-s leneș, 
m-am reîntros printre OY- 
taci". Deși era (și este) gro
zav de Intrepid și de vred
nic, Dumitru, cum i se mai 
spune, îi pune „pe gînduri" 
pe toți... El era și e întot
deauna „mai cu moț". Tn loc 
să muncească în abataj, așa 
cum muncește toată lumea 
s-a găsit el să... „Nu I Cel 
puțin acum, cînd știm că Se 
poate, nimeni nu are ce zi
ce. O brigadă complexă în
seamnă un mănunchi de 3 a- 
bataje, din același strat, cu 
un număr de oameni cores
punzător, care, bine îndru
mați, controlați, nu văd cum 
să nu reușească. Am lu
crat cu mii, auziți, cu mii

. de oameni, cunosc toate cot
loanele minei, dar, ca un fă
cut, eu nu ro-aro mișcat de 
aici... E ciudat, nu ? 1 Cred 
însă că acum, abia acum, 
am reușit să dăm un im
bold ambiției minerilor din 
brigadă. Mlna-f mină, totul 
depinde de om. de minte# 
Iui, de experiența luiB.

A fost vagonetar, 
cărbune, s-a zbă-

11
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F.M. Dilja. Sosiți la ziuă, membrii din brigăzile conduse 
de minerii Mihal Cozma și Pave) Tasnady se sfătuiesc cu vi
itorul inginer Constantin Groșanu și subinginerul stagiar 
Melania Cricovan...

Un dialog din care se va naște planul realizărilor 
«rttae.

PERSEVERENTA - 
incandescent

Așa a început discuția 
mea cu Dumitru Vișan, o- 
mul care a împlinit 18 ani 
de cînd răscolește mărun
taiele pămîntului,' omul cu 
ochii inteligent!, licărind sub 
fruntea ascunsă de praful 
cărbunelui. „Meseria de mi
ner e frumoasă l Dacă nu 
mi-ar fi plăcut, rămineam 
acasă lingă frații mei, în co
operativă — îmi spune cu 
un glas sobru, puternic; o 
spune simplu, 
„De cînd am 
gramul redus, 
dar nil m-am 
tă că mi-e greu. Țin minte, 
prin ianuarie, șeful de sector 
îmi zicea: Nea Vișene, și 
anul ăsta mă pot 
dumneata ? !“ 
ce să nu sc 
avut oameni 
m-am zbătut, 
mă descurc... 
din anul acesta n-am rămas 
sub plan. Ba am și vreo 
6-7 000 peste plan I...".

Dumitru 'Vișan are o vor
bă a lui: „Ca să îii om, nu-i 
nevoie să fii înalt, voinic și 
frumos și să faci umbră pă- 
mîntulni; trebuie să ai o 
meserie, să faci ceva pentru 
tine, pentru oameni!“. în 
18 ani de muncă, la școala 
brigăzii lui Dumitru Vișan 
s-au calificat, după cîte mi 
se spune, vreo 83 de mineri. 
Tuturor le știe numele. „Și 
acum am vreo 30 de tineri in 
brigadă și nu-i las să lene
vească, le fac zile fripte pi- 
nă s-or califica... Ce oameni 
îs el fără meserie ? Trebuie 
să aibă ambiție, ce naiba !“... 
Cînd îi sînt repartizați oa
meni noi tn brigadă, nu-i 
slăbește.- „Ori te faci om, ori 
cînd treci pe lingă mine să

fără ostentații, 
trecut la pro- 
mi-a fost greu, 
plîns nicioda-

baza pe 
Auzi vorbă, de 
bazeze ! ...Am 
de tot felul, 

am căutat să 
în nici o lună

mă ocolești I". Așa î-a spus 
și lui Radu Sava, ajutorul ,de 
miner, care acum este la 
cursurile de calificare...

— Acum ești mulțumit ?
— Deocamdată... Rămîne 

pe gînduri. în sinea sa, pro
blema brigăzii complexe nu 
o consideră încheiată. A- 
poi i

— în cele trei abataje 
sînt, de ce să n-o recunosc, 
foarte mulți tineri. Este un 
adevăr, este viitorul minei 
acest tineret, și noi n-o să 
trăim o veșnicie. Cînd sînt 
afară, nimeni nu le poartă 
grija, umblă hai-hui, șl iro
sesc bunătatea de timp... Pe 
vremea mea (ce vreme o fi 
fost! ?), organizația de tine
ret nu ne slăbea o clipă, 
activități culturale, excursii, 
schimburi de experiență; 
acu’...

Tace. Și, deodată, un su- 
rîs îi flutură po „chipul de ‘ 
cărbune" s

— Cred că trebuie să ne 
ocupăm mai mult de tineri, 
așa cum s-au ocupat și alții 
de noi... Este înspre binele 
lor. Și noi avem de cîștigat. 
E drept, nu ?

— Crezi că „metoda" du- 
mitale are să dea rezultate 
și mai bune ?

Răspunsul cade sec. Este 
însă cel mai potrivit. Cu un 
subtext profund — expri- 
mînd o trăsătură esențială a 
întregului colectiv: „Rezul
tatele de pînă acum o con
firmă ca bună". Desprind ci- 
teva adevăruri. Și cel mal 
important dintre ele : o me
serie, de care te apropii cti 
tot sufletul, nu te lasă să te 
plictisești I

Dem. D. IONAȘCl
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$ O scrisoare semnată 
Gheorghe Lupu din Lupani 
(dar scrisă, se vede, de o feme
ie) ne înștiințează că la croito
ria nr. 4 din localitate (lingă 
blocul nr. 200) se lucrează cu 
încetinitorul. Există comenzi 
din august încă neonorate (1 ?). 
Și semnatarul (de fapt semna
tara) scrisorii e în derută: 
„Mi-e penibil să-i tot spun so
țului că 
mă mai
— ni se 
meie, ca 
legantă.
des la- pjpbe, -dar -nici chiar 
așa".

Exact nici chiar așa! Se 
aude la... „Deservirea" ?

O Inaintkm, pe această cale, 
mulțumirile dv. sincere, sti
mate tovarășe Miron Horga. 
medicului Ion Balint de la Spi
talul unificat Petroșani „pen
tru modul în care s-a îngrijit 
pe toată durata spitalizării" 
de dumneavoastră.

@> O epistolă fără început 
și sfîrșit, semnată „Publicul 
din Petrila" intenționează să 
se ocupe de... „paraziții cu 
chip de om (I), care încalcă 
demnitatea,, prestigiul și res
pectul oamenilor cinstiți (!), 
continuîhîd să-și însușească 
bani și bunuri materiale din 
înșelătorii și alte fărădelegi
— o amprentă mizerabilă.(!) a 

. vechii orînduirî burghezo-mo-
șierești". Ne sînt oferite „de
talii" privind 
nui anumit I. 
care a înșelat 
marc sumă de 
aflăm însă 
rului sau...
•necesar să-l știm. Absolut ne
cesar !

plec la probă, că nu 
crede !" „E adevărat, 
mai spune — că o fe
să fie frumoasă și e- 
trebuie să meargă

imoralitatea u- 
D. din Petrii a 
o bătrînă cu o 
bani... De ujnde 

numele binevoito- 
denigratorului1 E

In orice caz, ziua de 16 oc
tombrie a.c. o voi ține min
te multă vreme. E și firesc, 
pentru că niciodată mai îna
inte, nici după aceea n-ani 
pățit ce am pățit atunci și 
nădăjduiesc ca nici de acum 
înainte să nu mi se mai în-
tîmple astfel ’de lucruri.

Să fi fost ceasul 13,30 cînd 
s-au petrecut cele ce urmea
ză :

Mă aflam pe autobuzul nr. 
31 HD 1541 ce face cursa. 
Petroșani —- Lowen. Nu spun 
cum m-am urcat (deși aș a- 
vea ce spune), spun doar 
cum m-am coborit, că e mai 
Interesant, mai palnitant, mai 
cu suspens... îndată ce am 
înțeles că mă apropii de sta
ția de destinație ca tot omul, 
am pornit spre ușă. Aceasta 
pentru ca să nu țin prea 
mult tn loc autobuzul, 
deci, cu cele mai corecte și 
disciplinat^ intenții. Atîta 
doar că intențiile mele erau 
departe dn a se potrivi cu a- 
le șoferului. Așa că în zadar 
am vrut eu să cobor dacă 
n-a vrut și dumnealui să o- 
prească. Am călătorit deci cu 
o stație mai mult. Din pă
cate, nici acolo n-a fost chip 
să mă dau jos. Au sărit ei 
cîțiva mai sprinteni și mai ti
neri, dar cînd să vină și rîn
dul meu, gata. Nici nu am 
reușit să scot afară o mină, 
că s-a și închis ușa lăsîn- 
du-mă răstignit. Numai de o 
mînă bineînțeles, că doar 
n-am să exagerez acum și să 
spun că de amîndouă. M-am 
dezrăstignit 
cumva, însă 
mai călătorit

faci 
de...

aici cum min... (Și nici el nu 
a mai zis nimic. A apăsat pe 
accelerator, iar nu și cei care 
ne 
pe
Ca
cu 
cestor discuții 
am mai parcurs două

In sfirșit, mă 
nou pe trotuar, 
dine, ușurat, 
■urma autobuzului și compă
timind pe cei' ce j rămăseseră 
să meargă cs și mine, vrînd-

mai găseam în picioare 
interval ne-am îmbrățișat, 
să nu facem cunoștință 
podeaua. Tn timpul a- 

și manevre 
stații), 

văzui din
Răsuflat’ a- 

Pitindu-mă in
I
I

I

Insolentă•»

— Ce 
bați joc 
șofer).

— Nu.
mă ține de vorbă... (a zis șo
ferul către mine).

— Cum să nu te țin ? Dum
neata de ce mă ții în auto
buz ? (am zis iar către șo
fer).

— Eu țin de volan, măi to
varășe, nu te țin pe 
ta...! Muncesc! (a 
șoferul către mine).

— Și eu tot la 
vreau să merg, dar 
mă plimb.;, (am mai zis din 
nou către șofer, hotărîț să 
nu mai zic apoi nimic).

~r.,Si. ce, nu e bine? Uite

nevrind, mai departe 
doriseră. Făcusem prin urma
re 4 stații mai mult decît a- 
vemn trebuință. Eram și su
părat și bucuros;. Supărat 
pentru că întîlnisem un ase
menea exemplu dej comporta
re insolită a unui pm față de 
alți oameni, care, avea dato
ria să-i servească civilizat. 
Bucuros, pentru că cel puțin 
călătorisem cule patru sta
ții amintite în plus.., fără 
bilet.
tȘi aș avea acum o a treia 

Și cea mai mare bucurie, da
că i s-ar da acum și șoferului 
un bilet, așa, un bilețel scris 
frumos la mașină, ștampilat 
și semnat do conducerea în
treprinderii (I.G.C.), pe care 
să-l țină și el minte cît va 
trăi. Ca să aibă și el o amin
tire despre ziua pe care spu
neam că eu nu o s-o uit ni
ciodată.

Vasilc DAN

Dinuca Florescu, o tînără 
profesoară care a „debutat", 
ia începutul acestui an șco
lar, în învățămînt, fiind re
partizată la Școala genera
lă nr. 4 Petrila — Jieț, pu
țin dezamăgită și puțin in
dignată se întreabă — și 
totodată ne întreabă — cum 
se poate împăca faptul că, 
pe de o parte, se dă — pe 
linia Inspectoratului școlar 
și în conformitate cu cerin
țele învățământului —- indi
cația de lichidare a „nave- 
tismului", pentru stabiliza- 

profesorilor tn localita- 
unde predau, iar pe de 
parte, condițiile impro- 
de desfășurare a activi

tăților extrașcolare cotidie-

ne determină 
mai... acătării ?

Mai precis, cum să locu
iești la Jieț, cînd magazine
le de aici — atîl cele ali
mentare cît și cel textil •- 
sînt. mai mult cu... lacătul pe 
ușă decît deschise ? („De ci
te ori vrei să cumperi un 
caiet, un creion, o pereche 
de ciorapi sau un kilogram 
de cartofi, trebuie să merg 
ia Petrila").

...Așa-i! Greutățile înce
putului nu trebuie însă să 
vă dezarmeze. In ce ne pri
vește, pasăm factorilor de 
resort, partea a doua a în
trebării : pînă cînd, locuito
rii Jiețului vor mai fi ne- 
voiți să „coboare" în Lonea 
după cumpărături ?

VULNERABILITATEA
meschinăriei și III inca ceva

Sînt încă oameni și afirmînd 
acest lucru, specificăm, din 
capul locului, că excludem din 
discuție pe cei stăpîniți de 
marea dorință de a se ști me
reu învingători, în relațiile cu 
semenii și cu timpul — care 
trăiesc, în nesăbuința lor, ob
sesia invulnerabilității în chiar 
„acțiunile" pe care Ie știu (sau 
le bănuiesc) meschine. Deși 
sînt conștienți că persistă în
tr-o evidentă greșeală, conti
nuă să se vîre orbește în a- 
ceasta, convinși fiind că ei 
vor fi... cîștigătorii. Doresc cu 
ardoare să domine ei o relație, 
deși văd că „legăturile" sînt 
cît se poate de șubrede. Și, 
cînd cealaltă „parte" — reali
tatea, cu toate însemnele ei 
de justețe și corectitudine — 
ajunge, în cadrul acestor re
lații, să-și convingă „sparring- 
partenerul" că a sosit sfîrșitul 
„disputei", acești oameni, in
conștienți în ultima instanță, 
dintr-o vanitate disperată își 
dăruie ultimele resurse unei 
cauze dinainte pierdute. Și 
cred (încă!) în faptul că sfîr
șitul le va aparține. Mai poate 
surveni, în acest caz, în discu
ție ipoteza că, totuși, avem 
de-a face cu o oarecare... re
lație umană? Nu.' Aduce a- 
ceastă „înfruntare", inegală și 
fără sorți de izbînzi, atît de 
mult cu o bătălie surdă, -„căre 
pe care”, îneît, oricît ai încer
ca, nu poți să-ți reprimi o în
trebare indignată: Oare, de ce 
nu încercăm să fim și mai ne
cruțători cu cei ce doresc cu 
tot dinadinsul să ne tragă pe 
sfoară, ridfcînd, în apărarea li
nei dorințe pitice, individualiș

felse
De

și 10 de- 
șeî al a- 
ș'i, chiar 
„activită- 
ca distri-

te, de... cîrtiță fără ochi, 
ziduri, false fortificații ? 
ce Oare, de ce ?

...Ne gîndeam, scriind aces'te 
rînduri, tocmai la cei ce ni 
lfe-au inspirat. La loan Butnaru 
și Maria Tamaș, foști anga
jați ai depozitului central din 
Vulcan al' T.C.M.M. Ioan But
naru, între 23 iunie 
cembrie 1971, a fost 
cestui maro depozit 
în prima perioadă a 
ții" sale, a angajat-o
buitoare pe Maria Tamaș (fără 
decizie și fără ca acesta să’ 
ia în primire gestiunea secto
rului „materialo de masă" I ! !). 
Descoperindu-se că, în 18 oc
tombrie 1971, I. B. a sustras 
din depozit o cantitate, de 3,500 
mc cherestea de brad, în 2—3 
noiembrie, anul trecut, se pro
cedează la efectuarea unui in
ventar. Constatarea : lipsă în 
gestiune — 54,560 mc cheres
tea, din care 3,500 mc sustrași 
de I. B. și... 51,060 mc „dispă
ruți fără urmă" — evident, 
„rod" al neglijenței in servi
ciu a celor doi... La predarea 
depozitului, se constată o lipsă 
doar de 3,323 mc cherestea! 
Restul ? Intre timp, depozitul 
a livrat, în continuare, materi
ale și au apărut... falsurile în 
bonurile de consum. Multe fal
suri! „Umflări" de cifre, care 
încearcă să acopere lipsurile. 
Diminuări datorate unor erori 
de calcul.,. Intervine, în mo
mentul cînd adevărul iese la 
suprafață, acea vanitate intole
rabilă despre care aminteam 
mal sus. Se aruncă „în joc" 
totul! Maria Tamaș livrează,

după ce deja dăduse în primi
re, două mașini cu cherestea...

• Ambii sînt în alertă. I. B. „ui
tă" ca n-a ținut niciodată evi
dențele la zi, că depozitul n-n 
fost supravegheat, că nu a a- 
sistat la recepționări. M. T„ 
la fel. „Uită" ambii cîte „laturi" 
vulnerabile au avut și speră, 
falsificînd în dreapta și în 
stînga, pină in ultima clipă, 
să scape. Efemerele „victorii" 
meschine, pînda perpetuă, la 
care au recurs spre a nu se da 
în vileag, desconsiderarea „ad
versarului" (adică a... eviden
țelor, puste care nu se poate 
trece), totul e „luat" de fumul 
„uitării". Ei trebuie să se sal
veze ! Și, firește, „înghesu- 
iți° și vulnerabili, comit alte 
„erori". Mai mari. Falsuri pes
te falsuri..-.

Probele sînt evidente. Infrac
țiunile, clare. Și multe... Invul
nerabilitate ! Ce eroare! Invul
nerabilitate în cauze meschi
ne ? Nu, Nici nu poate fi posi
bilă ! Dimpotrivă. Și „superi
oritatea", afișată sau disimu
lată a celui ce se vrea învin
gător chiar și în acțiunile rău
voitoare se va dovedi la fel da 
falsă ca și ultimele „resurse" 
pe care acest soi de oameni la 
pun în joc, în ultimele lor cli
pe dinaintea aflării adevăru
lui. Adică a „sfîrșitului" im
placabil,..

Și Încă ceva, promis in titlu; 
„exploatarea" inteligenței, în 
alte scopuri decît cele con
structive, utile societății, nn 
va duce nicicînd la rezultate 
bune '

V. TEODORESCL
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Corespondenții nescriu

cinefilii
l-am întîlnit de mai multe 

ori la lucru pe membrii ci- 
neclubului din orașul Vul
can. Pe platoul de filmare 
ori pe străzile orașului sur
prindeau pe peliculă diferite 
aspecte cotidiene, ce între
geau subiectele viitoarelor 
filme. Cine sînt acești tineri 
care, după orele de serviciu, 
se adună Ia club pentru a 
afla și însuși tot mai mul
te din tainele celei de a 
șaptea arte? In ce măsură 
au făcut ei progrese ? Care 
sînt perspectivele lor de vi
itor? Faptul că televiziunea 
noastră ne-a oferit posibili
tatea, îd una din emisiunile 
trecute, de a-i vedea lu- 
crînd, mi-a amplificat și 
mai mult curiozitatea și do
ream să aflu cît. mai multe 
despre munca lor.

Așadar, iată-mă 
din zilele trecute 
din localitate. Pe o
cu litere mari „Cineclub a- 
matori". înăuntru o sală spa
țioasă, înzestrată cu aparate 
de filmat și proiecție, diferi
te ecrane și alte anexe ne
cesare realizării filmelor.

Tovarășul Sergiu Boița. 
conducătorul acestui cine
club ne prezintă băieții cu 
care tocmai se afla la lu
cru : Nîcolae Bota, Ștefan

Diaconescu, Petru Drăghici 
de la E. M. Vulcan, medi
cul stomatolog Dan Cernică, 
Ionel Colibașanu, Vasile 
Tecsi, Arpad Mocoî. Ion Dră
ghici, tineri ce lucrează la 
diferite întreprinderi vulcă
nene.

— Deși a luat ființă în 
urmă cu numai trei ani, spu
nea interlocutorul nostru, ci- 
neclubul vulcănean a adus 
membrilor săi satisfacții me
ritate. Astfel, printre filme
le realizate pe peliculă de 8 
mm se numără cele pentru 
copii cu temele: „Poiana
din pădure" si „Neastîmpă- 
rații". Sînt de relevat, de a- 
semenea, cele cu subiecte 
inspirate din urbanistica o- 
xașului ca : „Orașul 
ticală”, „Vulcanul 
azi'

Acestor prime 
le-au urmat cele pe pelicula 
de 16 mm dintre care a- 
mintim : „Făuritorii de co
loane", „Răzbunarea", „Do
uăzeci de ani de Ia redeschi
derea minei Vulcan", „Cînd 
intră pe-o ureche și iese pe 
alta" și altele. însăși regizo
rul Tfrnofțe Ursu de la stu
dioul BUFTEA care a fost 
in mijlocul nostru cu oca-

pe ver- 
ieri și

Steagul roșu

Pe urmele
materialelor publicate

în una 
la clubul 
ușă scrie

ș.a.
realizări

zia filmării pentru televiziu
ne a rămas plăcut impresio
nat de realizările noastre de 
pînă acum. Nu avem pre
tenția de a ne considera niș
te consacrați și tocmai de 
aceea vom persista asupra 
tehnicii filmării. Vom ține 
inai multe ședințe de lu
cru. iar colaborarea cu con
frații noștri cinefili din Lu
peni și Petroșani, care au o 
mai mare vechime în această 
muncă, va fi din ce în ce 
mai fructuoasă.

Am aflat în continuare că 
organele locale, comitetul 
sindicatului minei cît și 
conducerea clubului sprijină 
în permanență activitatea 
cineclubuluî. Evident lucrul 
acesta este cît se poate de 
îmbucurător, cu atît mai 
mult cu cît și succesele ci
nefililor amatori din Vulcan 
sînt tot mai bune.

Ce va urma în viitor ? In 
primul rînd mai multe filme 
pe teme privind protecția 
muncii, anchete sociale, în
deosebi în rî.ndul tinerilor, 
omul surprins în diferitele 
lui ipostaze cotidiene.

Ne bucurăm și așteptăm 
noile producții.

Cu privire la o serie în
treagă de articole critice a- 
părute 
ziarul
O.C.L. 
punde:
„PE TEMA PUNCTULUI ALI
MENTAR DIN INCINTA DE
POULUI DE LOCOMOTIVE 

PETROȘANI"

în ultimul timp în 
nostru, conducerea 

Alimentare ne răs-

Iulian IORDACHE 
corespondent

Din agenda pionierească
La Vulcan

Zilele trecute a avut loc 
la Casa pionierilor din lo
calitate instruirea activelor 
pionierești. S-n dezbătut pe 
larg rolul, sarcinile și stilul 
de muncă al comandanților 
in lumina Chemării Forumu- 

. lui National al Organizației 
pionierilor și a documente
lor Conferinței Naționale a 
P.C.R. Au urmat apoi cîte- 
va interesante activități 
practice.

In aceeași zi au fost in- 
struiți și pionierii membri în 
colectivele sanitare din toa
te școlile, vulcănene. Cum 
trebuie să acționeze aceste 
colective în școală și în afa-

ra școlii, acordarea primu
lui ajutor accidentalilor, igi
ena personală, prevenirea 
îmbolnăvirii în sezonul re
ce, au fost citeva din pro- 

‘blemele
acestor

discutate în cadrul 
instruiri.

La Petroșani

dul copiilor. A urmat apoi 
o instruire la care s-au dez
bătut sarcinile ce Ie revin 
iar cele citeva acțiuni prac
tice au întregit, pregătirea 
activității de viitor a patru
lelor pionierești de circula
ție.

„în legătură cu cele sem
nalate în „Steagul roșu“ nr. 
7110 din 12 septembrie, vă 
facem cunoscut că s-a luat ■ 
legătura cu șeful depoului 
si, de comun acord, am sta
bilit spațiul destinat chioș
cului alimentar, urmînd ca, 
in cursul acestui trimestru, 
o „vitrină" frigorifică să in
tre neintîrziat în dotarea a- 
cestui chioșc"

„MARFĂ EXISTĂ SUFI
CIENTĂ, LIPSESC DOAR 

AMBALAJELE"
„Am luat notă de critica 

făcută șl vă putem comuni
ca faptul că cele constatate 
de dv. se datoresc neglijen
tei gestionarilor, deoarece 
in depozitele noastre există 
hîrtle și pungi în cantități 
suficiente. Pentru că gestio
narii nu au depus la timp 
comenzi, au fost sancțio
nați".

„PENTRU CURMAREA U- 
NUI PRELUNGIT CONFLICT 

CU IGIENA..."
„...Printre altele, vă infor

măm că gestionarul magazi
nului nr. 68 Lupeni, întru- 
cît a pus în vînzare marfă 
necorespunzătoare, a fost pe
nalizat cu 10 la sută din sa
lariul tarifar".
„SĂ NU PERMITEM NE

PĂSĂRII SA COMPROMITĂ 
BUNELE INTENȚII"

„Ca urmare a criticilor 
juste, apărute în nr. 7117 al

ziarului „Steagul roșu", vă 
comunicăm că am luat toa
te măsurile pentru asigura
rea unei aprovizionări cores
punzătoare a magazinelor nr. 
66 și nr. 105 din Incinta „ha
lelor" din Lupeni".
„SĂ HE LUATE iMĂSURI 

NEÎNTÎRZIATE PENTRU ÎN
LĂTURAREA NEAJUNSURI

LOR IN TRANSPORTUL 
PRODUSELOR ALIMENTARE 

CĂTRE UNITĂȚILE 
DE DESFACERE 1“

(Urmare din pag. 1)

I-isu adus ortâ- 
care au produs

la acest plus 
cii lui Caila 
pină acum 1 500 de tone pes
te plan și care au atins o 
productivitate a muncii în a- 
bataj de 10,5 
2,5 tone peste 
remarcabilă de

«ința cu care 
conduși pe schimburi de Mi
hai Cîrdei, Vasile Mărginea- 
nu, Vasile Codrean-u și loan 
Romancenco, își susțin anga
jamentul ca în această lună 
să realizeze o avansare de 
40 ml (cu 7,5 ml mai mult de- 
cît au ca plan). Măsurătoarea 
de la jumătatea lunii < 
concludentă în acest sens : 
ml avansați.

Realizările prezente ale 
lectivului acestui sector 
dau posibilitatea să apreciem 
că rezultatul final va fi în. 
deplină concordanță cu an-’ 
gajamentele. Și pe bună drep
tate, dat fiind activitatea pro
digioasă desfășurată de colec
tiv în acest scop. Pornit în- 
tr-o nouă etapă — trimestrul 
IV al anului — colectivul de 
mineri, tehnicieni și ingineri 
din sector muncește cu im
bold pentru înfăptuirea măsu
rilor de perfecționare a pro-

tone/post, cu 
sarcină. Este 

asemenea vo- 
acești mineri,

co
ne

I

I i

|

I

„Slntcm de acord iutruto- 
tul cu cele arătate in res
pectivul artiooh In ce pri
vește spațiul magazinului 
do pîine nr. 69 din Petro
șani, este — foarte adevă
rat — necorespunzător. Am 
solicitat camera care apar
ține metrologiei, însă fără 
rezultat".
„LIPSURILE AU FOST SESI

ZATE, DAR MĂSURILE 
PENTRU LICHIDAREA 

LOR TNT1RZIE"
„Sesizările echipelor de 

control obștesc sînt consi
derate de noi un ajutor ne
precupețit si apreciate la 
justa lor valoare. In toate 
cazurile, se iau măsuri de 

'remediere a deficiențelor 
constatate. în privința con
servelor cu termene de ga
ranție depășite, s-au luat 
măsuri pentru lichidarea a- 
cesteî deficiențe condamna
bile, semnalate acolo unde 
gestionarul are o atitudine 
de „gură-cască", sau e prea 
comod să verifice termene
le de garanție, așa cum e ■ 
obligat s-o facă. An desem
nat, în acest sens, o labo
rantă, cu pregătire corespun
zătoare, care verifică con
secvent produsele în garan
ție, retrăgîndu-le din cir
cuit, cînd e cazul, pe cele 
necorespunzătoare".

Intre 25 și 31 octombrie 
a.c. so .desfășoară în întrea
ga țară SĂPTĂMÎNA ECO
NOMIEI. manifestare desti
nată să cultive în rîndtirile 
populației de la orașe și sa
te, chibzuință și spiritul do 
bună gospodărire a venitu
rilor bănești.

Devenită tradițională, SÂP- 
IAMÎNA ECONOMIEI, care 
se desfășoară in toamna fie
cărui an, constituie și de da
ta aceasta un bun prilej pen
tru a spori numărul priete
nilor economiei cu noi și noi 
depunători, acțiunile care se 
organizează în acest sens o- 
ferînd populației din întrea
ga țară posibilitatea de a cu
noaște mai bine avantajele 
economisirii la C.E.C. și in
strumentele de economisire 
pe care Casa tie Economii și 
Consemnațiuni i le pune la 
dispoziție.

Semn ai înțelepciunii și or
dinii în utilizarea rațională 
a oricăror resurse bănești, 
actul economisirii, al păstră
rii unei părți din cîștigul ob
ținut în vederea unor chel
tuieli viitoare este, după cum 
se șlie. util pentru fiecare 
cetățean, pentrn întreaga so
cietate. De această utilitate 
a fost convins ' poporul nos
tru dintotdeauna dar în tre
cut, neavînd asigurată o ba
ză materială, acțiunea de e- 
conomisire nit s-a putut dez
volta. Situația diti anul 1938 
de pildă, cînd revenea un li
bret de economii la 61 de lo
cuitori, cînd din rîndnl mun
citorilor și țăranilor numă
rul depunătorilor era aproa
pe inexistent, oglindește cît 
se poate de bine corelația di
rectă 
diția
re.

In
creșterii sistematice a veni
turilor bănești ale populați
ei. a ridicării continue a ni
velului de trai material și 
cultural al întregului popor, 
este asigurată din plin baza 
materială care impulsionea
ză în permanență acțiunea

de economisire, ii creează 
condiții tot mai bune de a se 
dezvolta. Cu toate că cerin
țele vieții zilnice ale catățe- 
nllor sînt toi mai complexe, 
din veniturile pe care aceșlia 
le obțin pot să realizeze eco
nomii bănești pe care le de
pun la C.E.C. Ulterior, ma
jorate cu doblnzile și cîști- 
qurile ce li sc acordă, venitu
rile sînt folosite pentru pro
curarea obiectelor de valoa
re ridicată, construirea de lo
cuințe proprietate personală, 
cumpărarea de autoturisme, 
mobilă sau în diferite alte 
scopuri. Depunind la C.E.C.

V

economiei

La Petrila

care există Jntrp con- 
materiaiă și cconomisî-

prezent. în condițiite

o parte din economiile bă
nești înseamnă că pe lingă 
posibilitatea de a dobîndi 
mai ușor unele bunuri de va
loare mare, cerințe ale unui 
nivel do viață tot mai ridi
cat. contribuim, totodată, la 
dezvoltarea economiei națio
nale.

Depunătorii au asigurate, 
prin lege, o serie de drepturi 
și avantaje :

-— garanția statului asupra 
sumelor depuse, a dobînzi- 
lor și cîștigurilor. ele puțind 
fi restituite și achitate orl- 
cînfl ;

—- păstrarea secretului pri
vind numele depunătorilor 
operațiunilor efectuate ;

— dreptnl depunătorilor 
a dispune după cum cred
cuviință de sumele depuse, 
unitățile C.E.C. fiind obliga
te a le restitui oricînd Ia ce
rerea depunătorilor ;

— dreptul de a împuter-

și

de 
de

nici și alte persoane să dis
pună de sumele păstrate la 
C.E.C. ;

— scutirea de orice fel de 
impozite și taxe a depune
rilor, dobinzilor și cîștiguri- 
lor.

Spiritul de economie 
prindere 
raismnl 
noastre 
răspîndlt iar acțiunea de e- 
conomisire la C.E.C. a căpă
tat un pronunțai caracter de 
masă, cnprinzind peste 3 mi
lioane de oameni ai muncii. 
In prezent, in țara noastră 
un libret de economii revine 
la mai puțin de țrel locuitori. 
Această proporție, care re
flectă puternica pătrundere 
în mase a acțiunii de econo
misire, este edificatoare și 
pentru Valea Jiului nnde un 
libret revine la 2,6 locuitori.

De aici putem trage con
cluzia că economia este un 
imperativ majoi al vieții de 
toate zilele.

In contextul general al e- 
dncației comuniste, în lumi
na recentelor măsuri adopta
te pentru îmbunătățirea pro
cesului educativ, de făurire 
a conștiinței socialiste, spiri
tul de 
n ornic 
sebită 
vă de 
rea impetuoasă .1 
naționale în 
baza liotăririlor adoptate de 
cel de-a) X-lea Congres și de 
recenta Conferință Națională 
ale P.C.R. permite să se pre
vadă perspectivele unei dez
voltări considerabile 
niî de economisire.

Sînt perspectivele 
derii ideii economiei 
dnrile tuturor constructorilor 
socialismului din țara noas
tră. a înțelegerii rolului eco
nomisirii și a avantajelor ofe
rite de Casa de Economii și 
Consemnațiuni fiecărui cetă
țean al patriei noastre.

Ioan LAZAR, 
directorul filialei C.E.C.

Petroșani

de- 
stiraulată de din«i- 

dezvoltării patriei 
este astăzi larg

chibzuință șl de eco- 
au o importanță deo- 
și o. valoare educati- 
priin ordin. Dezvoita- 

economîei 
viitorii ani, pe

a acțiu-

pătrun- 
in rin-

Recent, patrulele de circu
lație ale unităților de pio
nieri din orașul Petroșani 
au avut o întîlnire de lucru 
cu tov. Constantin Țiu, că
pitan de miliție. Ofițerul de 
miliție a apreciat rezultate
le frumoase obținute de pi
onieri arătînd că prin acti
vitatea lor a scăzut mult, 
numărul accidentelor în rîn-

ROD BOGAT

Pionierilor de la Școala 
generală nr. 5 din Petrila li 
s-a oferit ocazia să cunoas
că frumoasele meleaguri 
gorjene. Conduși de coman- 
dantele-instructori Mariana 
Drulă și ' Margareta Szoke 
ei au organizat, o excursie 
în orașul Tg. Jiu unde au 
vizitat Casa memorials Eca- 
terina Teodoroiu și muzeul 
local. De asemenea pionierii 
au avut prilejul să cunoas
că și să admire capodopere
le brâncușene aflate în acest 
oraș.

(Urmare din pag. 1}

Modernizarea continuă
a rețelei

(Urmare din pag. 1)

comerciale

ducției. In . primul rînd, s-a 
produs un salt in întărirea 
disciplinei în muncă — res
pectarea strictă a programu
lui do lucru de către toți an- 
gajațil, prezența evident îm
bunătățită la serviciu, partici
pare fictivă din partea între
gului personal de. regie la 
desfășurarea normală a pro
cesului de producție. In plus, 
ultimele măsuri ca — câști
gurile personalului de regie 
să fie în funcție de realiză
rile brigăzilor pe care le de
servesc, fiecărui muncitor, e- 
Iectrician sau lăcătuș i s-au 
stabilit sarcini precise în ca
drul unul loc de muncă — 
sînt un sprijin eficient îu 
funcționarea fără întreruperi 
a utilajelor și instalațiilor din 
fluxul diferitelor părți ale 
întregului proces de produc
ție. Dacă adăugăm că, dupli 
ultima adunare generală a ' 
organizației de partid din sec
tor s-au elaborat hotărîri 
prinzînd sarcini 
concrete de mare valoare, 
transpunerea lor în viață 
realizeze neabătut, găsim 
șor explicația acestui dema
raj accelerat în acțiunea co
lectivă îndreptată în scopul 
realizării integrale, în mod 
exemplar a obiectivelor ce și 
le,a propus colectivul.

Căi
ale sporirii 
eficienței 
economice
(Urmare din pag. 5)

precise
cu-

și 
iar 
sa 
u-

partid trebuie să-și intensifice 
preocupările pentru întărirea 
disciplinei, pentru eliminarea 
cu desăvîrșire a timpilor de 
stagnări, întreruperi, absențe. 
Astfel, pe calea promovării u- 
nei discipline ferme, a unei 
atitudini înaintate față de mun
că prin extinderea inițiativelor 
de mare valoare, pornite din 
sînul brigăzilor conduse de mi
nerii, Petre Constantin, Petru 
Roman, Constantin Grădinarii, 
ca șî a inițiativei recente a Iui 
loan Cojocarii — brigada de 
producție și educație — colec
tivele miniere vor contribui ia 
sporirea producției de cărbu
ne.

— 'Am înțeles din eele re-
■ lat-ate de dv. ca de altfel și. 
din relatările . precedente ca
re s-au referit la noile ele
mente stimulative în salari
zarea minerilor că, este 
ba de măsuri care se 
in prezent, in 
propuneri.

— Intr-adevăr,

voie decît de sporirea atenției 
celor ce trebuie să urmărească 
„cursul" evolutiv al 
lor. Sînt obiective pe 
menii le așteaptă.' $1, 
s-a ajuns deja la o 
sațietate in privința 
lionării" criticilor 
dării cu maro întîrziere în fo
losință a unor obiective comer
ciale, cu pseudojustificări a 
căror „sămînță" e căutată alt
undeva, in afara. în lipso în- 
tr-o perioadă sau alta a unor 
materiale strict necesare și nu 
intr-tni... interior golit, la un 
moment dat, de interes susți
nut. In special, ne referim la 
lucrările, mult prelungite, ce 
se execută pg șantierele mjț- 

, gazinelor de confecții din l’iă- 
iroșani și Lupeni și la. magazi
nele alimentare ce se moder
nizează în Petrila.

Tn anul care urinează, rețea
ua comercială a celor două 
O.G.B.-uri va cunoaște alta și 
alte înnoiri. 18 unități comer
ciale moderne, tăspunzînd soli
citărilor estetice și funcționa
le ale unui comerț civilizat, 
vor venj sa se adauge celor 
ce azi au reușit să..... înviore
ze" chipul arterelor comerciale 
alo localităților noastre.

Procesul de continuă moder
nizare a rețelei comerciale, 

■ proces, repetăm, pus în fața tu
turor organelor locale ale pu
terii de stat de conducerea 
superioară a partidului. înțeles 
așa cum se cuvine, cere efor
turi continue, stăruința și per
severență în lichidarea orică
ror rătnîneri în urma (catego
ric. în defavoarea populației, 
frustrată astfel de o gamă mai 
variată de produse), în respec
tarea angajamentelor către 
populație.

lucrări- 
care oa- 
credeni, 

stare de 
„obstruc- 

ce urmează

și magazi- 
(unitatea 
Aeroport 

sfîrșitul a

Cluj, Timișoara sau București 
[matematică, fizică, istorie, ro
mână, geografie, științe soci
ale). Se mai poate adăuga pre
gătirea ideologică în care sînt 
cuprinși toți profesorii. A fost 

tematica ședințelor 
care 
„Din 
chi- 
pro- 
„A-

conținutul programelor anali
tice. In timpul anului școlar 
sînt utile acțiunile din cadrul 
casei corpului didactic, care ati 
un program lunar de desfășu
rare. Acolo se află și două ca
tedre de științe socialo (una 
pentru licee, alta pentru șco
lile profesionale și cele gene
rale). Apoi mai sînt cercurile 
pedagogice. Toate aceste for
me care, firește., ar putea 
fi completate cu altele, au o 
contribuție serioasă la perfec
ționarea pregătirii cadrelor 
didactice.

, * n-în ce-raport -SB află, to
varășe profesor, acest efort de 
perfecționare, individuală sau 
colectivă cu activitatea ob
ștească, a fiecărui profesor, cu 
atmosfera cultnral-artistică din 
municipiu 1

— Opinia mea este că ar ii 
necesară o mai maro colabo
rare între instituțiile cultural- 
artisHce și școli. Cadrele di
dactice nu se duc din proprie 
inițiativă, dar nici nu sînt so
licitate decîi. sporadic. Am 
participat, totuși, la conferin
țe, brigăzi științifice etc fată 
de care s-a găsit înțelegere. 
Dar aceste activități, precizez 
trebuie mai bine coordonate 
de cineva, în mod sistematic. 
Trebuie amintit că pregătirea 
diverselor programe culturaI- 
artistice 
nele cu 
lor, tot 
este.

— Ce anume elemente, de 
natură socială și didactică, 
reclamă perfecționarea pregă
tirii rtnni profesor ?

— Știința progresează as
tăzi în. pași uriași, îneît, da
că te lași numai în seanța 
pregătirii din școală sau din fa
cultate, nu mai poți face lecții 
interesante, utile, folositoare 
elevului. Prin aceasta nu în
țeleg că acele cunoștințe s-au 
uzst, ele rămîn un cadru fun
damental, dar materia de spe
cialitate trebuie adusă mereu 
la -zi. înseși manualele se 

•schimbă, se îmbunătățesc prin 
cuprinderea unor informații de 
ultimă oră, dar profesorul 
trebuie să apeleze la alte sur
se de informare care să com
pleteze manualul și la care ele
vii nu pot ajunge sau nu le pot 
înțelege, (revista de specialita
te, televiziunea etc).

— Care sînt căile practice 
prin care acest deziderat se 
transformă în acțiune ?

— Aceste forate pot fi gru
pate în colective și individu
ale (sau organizate și neorga
nizate). In prima categorie se 
află cursurile de perfecționa
re (sau reciclările, cum mai 
sînt numite), organizate după, 
'apariția hotărîriî centrale. Tot 
forme organizate sînt cursuri
le pedagogice pe specialități, 
la nivel de municipiu și oraș 
sau Ia nivel de școală (consi
liile profesorale, 
metodice, catedrele).
li se adaugă studiul 
al al fiecăruia.

— V-aș ruga 
despre experiența 
dumneavoastră în 
vință.

’ — O
dactice 
rile de

comisiile
Acestora 
indfvidu-

ptață a Lupeniniui 
nul cu autoservire 
nr. 22) din cartierul 
•Petroșani. „Pînă la 
cestui an — a adăugat inter
locutorul nostru — sperăm să 
terminăm lucrările de modei 
nizare la unitățile: nr. 101 
„Carne” din Piața Victoriei — 
Petroșani, nr. 19 — Petroșani, 
magazinele cu autoservire nr. 
25 și nr. 26 din Petrila (în noi 
localuri) și nnitatea nr. 29 din 
cartierul peirilean 8 Martie...

Să recapitulăm. Pînă acum, 
o mare parte a unităților care 
necesitau înnoiri sau a celor 
planificata, .șă fie.khteJa.Țnlo-. 
sință. in acest..au. ., șinu„deja 
la... dispoziția oamenilor 1»un
cii. Dar nu... toate! „Lucrările 
sînt 
ce 
ne 
pul 
găm 
fi lăsați să... sperăm prea mult. 
întreprinderea de gospodărie 
locativă, cea care s-a. angajai 
să execute marea majoritate a 
acestor lucrări, poate și trebuit- 
să-și onoreze sarcinile. Nu 
credem că mai. este necesar să 
scoatem in evidență importan
ta predării la timpul stabilit, a 
acestor obiective comerciale. 
Aceasta se < 
dorit doar ca, 
cupările permanente 
modernizarea rețelei 
ale a municipiului, s<i 
conducerii I.G.L.-ului, 
celor acestei întreprinderi din 
Petroșani, Petrila și Lupeni, că 
si tărăgănărilor neius'ificale 
în. execuția unor lucrări li se 
poate pune punct.. Nu este ne-

- stabilită 
consiliilor profesorale din 
se desprind teme' ca : 
preocupările catedrei de 
mie pe linia modernizării 
cesului de învățămlnt'*,

. naliza activității catedrei de 
fizică”, „Raportul profesor-e- 
lev, receptivitate șî solicitu
dine față de preocupările și 
cerințele elevilor".

— Există o experiență po- 
z.itîvă în liceul din Petroșani 
în ce privește utilizarea emi
siunii de Televiziune 
integrată. In ce raport 
cu perfecționarea de 
litate a profesorilor ?

— Este, implicit, un efort 
de perfecționare individuală, 
atît în pregătirea științifică, 
cît și în tehnologia lecției care 
e diferită de cea de tip clasic. 
O oră de curs durează 60 de 
minute iar 'înlănțuirea etape
lor e alta: planul celei noi 
se află, deja, scris pe tablă; 
pregătirea, elevilor pentru vi
zionare și asimilare j puține 
sublinieri șî explicații în tim
pul emisiunii 7 lecția e relua
tă pe baza dialogului după ca
re urmează testări (prin între
bări aflate de la început pe 
masa ftecărui elev). Profeso
rul, deci trebuie să se pregă
tească sistematic pentru o ast
fel de lecție.

—■ Care este opinia dum
neavoastră despre perfecțio
narea cadrelor didactice 
velnl municipiului î

— Se realizează prin 
sfătuiri în care se dau 
directoare ule procesului in- 

structiv-educativ, și se dezbate

școlară 
se află 
specia-

cu copiii, simpozion- 
participarea părinți- 
activit.ate , ulturală

NOI MĂRCI

în stadiu avansat..." 
se poate! ..Sperăm 
vom încadra ia
stabilit..." Noi

: sperăm că au

Tot 
că 

tim- 
adău- 

vom

subînțelege. Ar» 
, relicfînd preo- 

pentru 
corn erei- 
amintim 
sectoa-

DE OTELURI
Reînnoifi-văsfădiți?

toate
abonamentelela ni-

la ziarulcadrele di-

să vorbiți 
de Ia liceul 
această pri

vor- 
aflS, 

de

con-
I iniile

siderurgic 
fost omolo-

parte din
au participat la cursu- 

perfecționare de la „Steagul roșu"
Abonamentele pentru 

luna noiembrie a.c.‘ se 
pot face pină în ziua 
de 31 octombrie inclu-

pentru sectoarele Lupeni, Vulcan, Petroșani și 
Petrila muncitori calificați in meseriile :

17,30

18.30

18,50

în )mn«;

10-00 Curs de

22,35 2Ă de ore.Peisaj cu stînci
■*ș« b'lj.' ' J. — A11 Jl."*J JJ -IțKțwj»!

peatrri o ider: 
Guști (I);

3,35 O viață 
Dîmitric

pîonjc-
1«J5

scrii- 
se co- 
1723} 
suve-

Muzică
Radiojurnal; 

Odă 
9,50 .Foraoa-

Virginia ; Republica : 
PETRILA : Mărturisi- 
comisar făcute pro- 
Republicii; LONEA

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Trei din 
Osceola 7 
rile unui 
curorului

11.16 TdBcinemate&a:
Caesar";

uyw Telejurnal;
1545 Handbal masculin ; Steaua

12,10 ÎMI de «eri;

19,30 Telejurnal. 
In cinstea 
publish — 
întreceri:

Soliști ș> formații artistice de 
amatori; l.fJ,50 Publicitate radio; 
17,00 O orĂ la dispoziția dum- 

. neavoastrĂ; 18,00 Orele serii;
20,00 înfăptuim hotftrîrile Con
ferinței Naționale a P.C.R.: 20,10 
Zece melodii preferate; 20,45 
C^ynsmmări de Mihai Todosin ;
20,50 Melodii populare și ro
manțe; 21,00 Revista șlagărelor;
21,25 Moment poetic; 21,30 Biju
terii muzicale; 22,00 Radio jur- 
na3; 22,30 Concert de scară; 
24,00 Buletin de știri: 0<03—6,w 
FWtrnfla. nocturna.

limba rus».
L-ec+îa. a 25-a;

1M0 De la. Alfa Ia Omega — 
enciclopedie pjimf-m elevi ;

10,30 Teleobiectiv;

3,(K> Deschiderea emisiunii.
Telex:

3,(K> Deschiderea emisiunii. 
Telex:

aces
tea sînt deocamdată propuneri 
— înaintate spre aprobare și 
dorim să devină realități, con
tribuind pe această cale ia îm
bunătățirea condițiilor de mun
că și de viață ale minerilor 
la sporirea producției do căr
bune în Valea Jiului.

La Combinatul 
din Hunedoara au 
gate trei noi mărci de oțeluri 
destinate producției de lami
nate pentru industria con
structoare de mașini. In curs 
de pregătire și asimilare se 
află alte 16 mărci de oțeluri 

aliate pentru construc-

Dnivezsuaica București. 
Divizia A:

lia de piese necesare noilor 
autocamioane și autobuze, ca
zanilor de mare putere, pre
cum și unor profile speciale 
pentru susținerea galeriilor și 
abatajelor miniere.

Prin colaborarea strînsă 
dintre specialiștii Institutului 
de Cercetări . Metalurgice- 
Buc-urești și cei ai centrale
lor și uzinelor s-au creat noi 
și valoroase produse meta
lurgice laminate și trefilate. 
Intre acestea, figurează ben
zile late din oțel laminat la 
cald și Ia rece, tablele groa
se pentru construcțiile nava
le. țevile laminate și sudate 
diferitele sortimente de bare 
și profile.

Soarele răsare la ora 6,44 și 
apune ia ora 17,14. Zile tre
cute din an — 300. Zile răma
se — 0®.

Evenimente
Q 1673 — S-a născut Dimi

tris Cantemir, domn al Moldo
vei între anii 1710—1711, 
tor, istoric de seamă ni 
lului al XVIII-lea. (m. 
$ 1955 — Proclamarea 
ranității ?i neutralității perma
nente a Austriei. Zi națională ;

— Minerul : Aventuri in Onta
rio; ANINOASA : Steaua fără 
nume , VULCAN : Zestrea dom
nitei Ralu; LUPENI — Cultu

Fcniw din Arizona.

lt»,34i—17,00 Teleșcoalâ: r.conomiR 
politică.' Capital și plus- 
valoare. Critica unor teo
rii hurglie'/e eu privire la 
capital:

De.sclu<lerca emisiunii 
după-amJază.
Emisiune fn llmb-a 
Sliiară;

La volan — emisiune ] 
tru conducătorii auto;

rilOGHA.vltj'l. 1: 
și actualități; 7.00 
Si00 Sumarul presei; 9,30 
limbii române : _____
ția instrumentală Gerhard Ro
mer; JO.OO Buletin <le știri; 10,05 
Melodii populare; 1.0,30 Clubul 
călătorilor; 10.43 Suita simfoni
că „Cenușăreasa" de Mihail 
Andricu; llJKi Buletin do știri: 
11,0» Muzică ușoară de Ion Ră- 
dulescu: 11,15 Din țările socia
liste; 11,30 Pentru prietenii mu
zicii corale: 12,00 Discul zilei:
Marina Voiea; U4S Recital <Ir 
operă; -12,30 Inlîlnirc cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat: 13,00 Radiojurnal; 23.15 
Avanpremieră ooclftlană: 13,30
concert de pzSnz; W,00 Compo
zitorul săjMaminti: Igor Stra- 
vinslri; 14,40 Cin1â Aurel Ho- 
drea și Ilie ITdilă; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Tribuna radio ; 
15,20 Muzică de estradă;
Radiojurnal; 1S45 Al partidului 
drag nume — etntece 
reții; 70,30 Știința la «I;

Cronica literară ;

19.00 Satul contemporan.
O zi din viața unui pri
mar: Bucur Nîcolae, pri
marul comunei Drâgftnosti- 
Vlașca:

aniverflării 
cronica marii

la 40 de sie- 
Caraș-Severin;

30.10 Come.rita.riu
me. Județul

îo.30 Aspecte din spectacolul 
ansamblului foli-lorir in
dian;

20,45 Pagini de umor: retros
pectivă Walt Disney;

21,35 Tinerii despre ei Înșiși;

2245 Ttinerar: Viena — Salzburg 
— I.inz;

ANGAJEAZĂ

- tinichigii
- coșari
- zidari
- fochiști
- mecanici auto
- șoferi
- un tractorist.

Condițiile de anagajare și salarizare sint 
cele prevăzute de H.C.M. 914/1968 și legea nr 
12/1972. Informații suplimentare se pot obține 
zilnic de la serviciul personal al întreprinderii, 
intre orele 7-15, cu sediul in Petroșani, sir 
Cuza Vodă nr. 23. Telefon 1147 - 1667.

acest..au
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Vizita președintelui
Nicolae Ceaușescu in Belgia
(Urmare din pag. 1)

In secțiile prin care se tre
ce, este urmărit cu atenție 
procesul tehnologic, în mare 
parte mecanizat și automati
zat.

Șeful statului român se în
treține cordial cu specialiștii, 
se oprește în fața unor utilaje 
și agregate, interesîndu-se de 
performanțele lor tehnice, de 
modul lor de funcționare.

Aflînd că, în cadrul între
prinderii, există cea mai mare 
stație de tratare a apelor re
ziduale din Europa, președin
tele Nicolae Ceaușescu își 
exprimă dorința de a o vizita.

La plecare, șeful statului ro
mân semnează în Cartea de 
onoare și își ia un călduros 
rămas bun de la gazde.

Populația orașului Arlon — 
cunoscut centru economic și 
cultural al Belgiei — a pri
mit, la rîndul ei, cu caldă 
ospitalitate pe șeful statului 
român.

Sosirea în marea piață a a- 
rașuluî, purtînd numele regelui 
Leopold, a coloanei oficiale 
de mașini este salutată cu ges
turi prietenești, de cordialita
te și prețuire.

In întîmpinarea președinte
lui Nicolae Ceaușescu au ve
nit oficialitățile locale. 0 
gardă militară prezintă ono
rul. Se trag salve de tun.

Șeful statului român este in
vitat la Palatul provincial 
Arlon, unde are loc un 
jun oferit în onoarea sa 
guvernatorul M. Brasseur

In toastul rostit cu acest pri
lej, guvernatorul provinciei a 
spus: Ieri seară, în Palatul 
din Bruxelles, în fața repre
zentanților statului și în atmo
sfera de solemnitate a unui 
mare dineu oficial, Maiestatea 
Sa Regele v-a mărturisit cît 
este de fericit să primească 
în Belgia pe președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România și pe

din 
de- 
de

cit 
cel 

Sînt

Socialiste România și 
doamna Ceaușescu.

La rîndul . meu, Excelență, 
într-un cadru mai modest, fă
ră îndoială, dar cu sentimen
te nu mai puțin prietenești, 
am deosebita onoare de a vă 
primi, astăzi, în . provincia 
Luxemburg-și de a avea posi
bilitatea să vă urez cu res
pect alît dumneavoastră, 
și soției dumneavoastră, 
mai cordial bun venit, 
fericit să salut, de asemenea, 
toate personalitățile care vă 
însoțesc și, în mod special, pe 
Alteța Sa Regală Prințul Al
bert, a cărui prezență, alătur! 
de dv.; în cursul călătoriei, 
indică înalta sa stimă pentru 
dumneavoastră.
“ Trebuie să vă mărturisesc, 
Excelență, că țara dumnea
voastră este în mod deosebit 
apropiată inimii mele — nu 
numai pentru că este o țară 
frumoasă, ci, mai ales, pentru 
că, atunci cînd eram ministru 
al comerțului exterior, am a-

i

— NAȚIUNILE UNITE 
25 — Trimisul special Ager
pres, Corneliu Vlad, transmite: 
Comitetul pentru problemele po
litice și de securitate al Adu
nării Generale a O.N.U. își 
continuă dezbaterile consacra
te dezarmării.

Remarcînd semnele promiță
toare ce caracterizează evolu
ția vieții internaționale, repre
zentantul Argentinei, Carlos 
Ortiz de Rozas, a spus că, în 
aceste condiții, „lumea nu mai 
poate accepta așa-numitul echi-

Spre țărmurile Antarcticei
„Prof. 
„Obi" 

spre

Navele sovietice 
Zubov“, „Navarin", și 
sînt gata de plecare 
țărmurile celui . mai sudic 
continent — Antarctica. Cea 
de-a 18-a expediție sovieti
că ce se va îmbarca pe a- 
ceste vase va continua lu
crările în cadrul programu
lui glaciologic internațional, 
în vederea descoperirii se
cretelor calotei de gheață a 
Antarcticii. Oamenii de ști
ință sovietici vor coopera 
cu specialiști din Australia, 
S.U.A. și Franța.

Un rival al Airbus-ului
Japonezii vor avea și ei 

un avion gigant asemănător 
Airbus-ului franco-vest-ger- ■ 
man. Avionul se va numi 
„YX" și va fi construit în 
colaborare cu firma ameri
cană „Boeing". Costul lui 
se va ridica la aproape 200 

3milioane de yeni (peste 
miliarde franci francezi).

Prima franceză amba
sador

Domnișoara Marcelle Cam
pana, pînă nu de mult con
sul general al Franței la 
Toronto, a fost recent nu
mită ambasador în Republi
ca Panama. După cum ara
tă presa pariziană,. ea este 
prima femeie din Franța 

■ care ocupă un asemenea 
post în diplomație. Dealtfel 
Marcelle Campana a fost și 
prima femeie consul. Ea es
te in vîrstă de 59 de ani și 
a intrat in diplomație în a- 
nul 1945,

Recuperarea sateliților 
avariați

Omul de știință american 
Marshall Kaplan a conce

vut prilejul de a stabili cu 
România raporturi foarte strîn- 
se și de a semna la Bucu
rești acorduri comerciale ex
trem de importante pentru ță
rile noastre.

Permiteți-mi să vă spun că 
amintirea pe care o păstrez 
din scurta mea vizită la dum
neavoastră nu poate să se 
șteargă, România, ca și pro
vincia noastră, dealtfel, este 
nu numai un minunat loc al 
vacanțelor, ci și un Ioc al 
muncii, al perseverenței. Ță
rile noastre cunosc o dezvol
tare economică accelerată, ca
re le deschide cele mai în- 
curajante perspective.

Cu cea mai mare plăcere, 
ridic paharul pentru fericirea 
dumneavoastră personală și 
prosperitatea Republicii Socia
liste România.

Răspunzînd, președintele 
Consiliului de Stat al României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a spus:

Este o deosebită plăcere 
pentru mine, pentru soția mea, 
pentru colaboratorii care mă 
însoțesc, că, în cadrul vizitei 
scurte pe care o facem în 
Belgia, am putut să ne întîl- 
nim cu dumneavoastră, să.cu
noaștem unele din preocupă
rile dumneavoastră și ale popu
lației din această parte a Bel
giei.

Așa cum am menționat și 
ieri seară, relațiile dintre 
România și Belgia au o tradi
ție îndelungată. In ultimii ani, 
ele cunosc o evolpție ascen
dentă, sînt deosebit de amica
le și există perspective bune 
pentru dezvoltarea lor în vii
tor.

Mi-au făcut o deosebită plă
cere cele văzute la uzina pe 
care am vizitat-o. Am avut u- 
nele convorbiri privind coo
perarea și în acest domeniu, 
al celulozei, și, desigur, al u- 
nei celuloze de o calitate bu
nă. După cum vedeți, și noi 
sîntem preocupați să produ
cem lucruri de bună calitate, 
cu care să putem concura, cel 
puțin de Ia egal la egal, alte 
produse similare. Subliniez a- 
ceasta pentru 
să dezvoltăm 
re largă cu 
prinderi din 
vem încredere ca această coo
perare s-o așezăm pe baza cu- 

' ceririlor moderne ale științei 
și tehnicii. Și ceea ce vom 
reuși să producem împreună 
să poată concura orice alt pro
dus similar de pe piața mon
dială. In acest fel, și noi și 
dumneavoastră vom avea po
sibilitatea să realizăm benefi
cii corespunzătoare. După cum 
vedeți, ne interesează și be
neficiile ! Deci, dorim cu dum
neavoastră o cooperare care 
să asigure beneficii pentru 
ambele părți și atunci va fi 
o cooperare bună și prietenia 
se va dezvolta și mai bine.

Aș dori să vă mulțumesc 
pentru cuvintele pe care le-ați 
exprimat aici, domnule guver- 

că dorim 
o coopera- 

multe între- 
Belgia și a-

libru bazat pe înarmări, care 
trebuie înlăturat o dată pentru 
totdeauna, iar cursa irațională 
a armamentelor trebuie curma
tă".

Reprezentantul Olandei, Van 
der Klaauw, a exprijnat opinia 
că o hotărîre de principiu pri
vind convocarea unei conferin
țe mondiale de dezarmare nu 
trebuie să pună capăt efortu
rilor pentru continuarea nego
cierilor în materie, desfășura
te în cadrul altor organisme.

După ce a amintit că, în ul-

put o aparatură ingenioasă 
denumită „Space Mitt" cu 
care speră să poată contri
bui la recuperarea sateliți
lor avariați din Cosmos, în 
scopul de a fi reparați și 
plasați din nou pe orbită. 
N-au fost date prea multe 
amănunte tehnice. Kaplan 
speră ca planurile sale 
fie puse cit de curînd 
practică.

să 
în

din
Un hoț plin d« curaj

Orașul St. Petersburg 
Florida are o bogată rezer-

faptul diiers pe glob
vație naturală cu exempla
re rare de animale exotice. 
Intr-una din zilele trecute, 
poliția a fost alertată că
din rezervație au fost fu
rați doi aligatori (unul de 
60 și altul de 90 cm lungi
me), cinci șerpi boa-con- 
strictori, lungi de peste doi 
metri fiecare, și un piton... 
Cercetările poliției n-au dus 
deocamdată la prinderea 
rajosului hoț 1

CU-

Oferte ispititoare
so- 
a- 

ju- 
Ro- 
i-a

După cum se știe, o 
cietate cinematografică 
mericană l-a chemat in 
decată pe marele șahist 
bert Fischer, care nu
permis să filmeze „meciul 
secolului" de la Reykjavik. 
Dacă Fischer va pierde pro
cesul, va trebui să plăteas- 

natoT, la adresa țării mele, a 
colaborării dintre popoarele 
noastre, pentru acest dejun 
plăcut, pentru primirea căl
duroasă care mi s-a făcut tot 
timpul și să-mi exprim speran
ța că și întreprinderile, oame
nii de afaceri din provincia 
dumneavoastră vor participa 
Ia dezvoltarea colaborării cu 
întreprinderi corespunzătoare 
din România, că dumneavoas
tră, care ați avut un rol activ 
cu cîțiva ani în urmă în dez
voltarea colaborării economice 
cu România, o veți stimula în 
continuare. Cînd veți veni în 
România, veți putea constata 
progresele realizate față de pe
rioada în care ați fost în ța
ra noastră.

In acest spirit, vă rog să-mi 
permiteți să ridic paharul pen
tru dezvoltarea relațiilor bu
ne de colaborare dintre țările 
noastre, în sănătatea dumnea
voastră, domnule guvernator, 
și a doamnei, a Alteței Sale!. 
(Aplauze).

In sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor 1 (Aplauze).

Programul vizite! a mai cu
prins un cunoscut centru eco
nomic al Belgiei, orașul Char
leroi.

Intîmpinînd pe șeful statu
lui român, guvernatorul pro
vinciei Hainaut, E. Vaes, și 
primarul orașului Charleroi, 
CI. Hubaux, adresează înaltu
lui oaspete cuvinte cordiale 
de bun venit. O gardă militară 
prezintă onorul.

Președintele Consiliului de 
Stat, ceilalți oaspeți români 
vizitează apoi cunoscuta în
treprindere Atelierele de con
strucții electrice din Marci- 
nelle, în apropiere de Char
leroi, cea mai importantă so
cietate belgiană specializată 
în construcția de material e- 
lectric, electronic, nuclear și 
mecanic, care reunește circa 
20 de uzine.

însoțiți de președintele con
siliului de administrație al în
treprinderii, Andre Dubuisson, 
oaspeții români vizitează mai 
multe secții, dotate cu insta
lații de înaltă tehnicitate, în
tre care și un strung Caru
sel realizat la F.M.U.A. Bucu
rești. Gazdele' informează că 
această unitate industrială în
treține relații de colaborare 
cu numeroase uzine din Româ
nia.

La sfîrșitul vizitei, președin
tele Nicolae Ceaușescu are, 
în biroul conducerii întreprin
derii, o discuție 
consiliului de 
cu specialiști.

Exprimîndu-și, 
ocazie, bucuria 
vizita șefului 
președintele 
administrație, 
son, a spus : 
fost anunțată 
șefului statului român, 
cei care, ca și noi, colaborea
ză cu întreprinderi din fru
moasa dumneavoastră țară, 
s-au bucurat de prilejul de a 

cu membrii 
administrație.

cu această 
de a primi 

statului român, 
consiliului de 
Andre Dubuis- 
Atunci cind a 

în Belgia vizita 
toți

timii ani au fost adoptate o se
rie de măsuri pentru diminua
rea tensiunii generate de cursa 
înarmărilor, reprezentantul Ce
hoslovaciei, Milan Klusak, s-a 
pronunțat pentru continuarea 
înfăptuirii unor asemenea acți
uni în vederea atingerii țelu
lui final al dezarmării. Dele
gatul cehoslovac s-a pronunțat 
în favoarea unei conferințe 
mondiale de dezarmare, la ca
re să fie reprezentate toate 
statele. O asemenea idee, a a-

«d

că 1 750 000 dolari daune ! 
Marele maestru englez Da
vid Levy a declarat că su
ma aceasta nu-l va afecta 
prea mult pe Fischer, întrucît 
veniturile sale ar fi mult 
mai mari. Se precizează că 
unele case de publicitate 
i-au și oferit campionului 
mondial aproximativ 10 mi
lioane dolari pentru dreptul 

a se servi de numele său 
anumite filme publicita- 
Se mai spune că i s-ar 
oferit o sumă din șase 

de 
în 
re. 
fi
zero-uri pentru o singură a- 
pariție a marelui șahist în- 

tr-un spectacol... de varie
tăți ! Rămine de văzut da
că Fischer va accepta aces
te ispititoare oferte...

Unde-i lege, nu-i 
tocmeală !

Un fost ministru englez 
al transporturilor, Ernest 
Marples, a fost „lovit" de 
prevederile unei legi pe ca
re a elaborat-o el insuși cu 
zece ani în urmă. Un tribu
nal i-a anulat permisul de 

. conducere auto pe o perioa
dă de șase luni pentru vina 
de a fi părăsit locul acci
dentului cauzat chiar de el...

Experiențe secrete
Ziarul britanic „Observer" 

relatează ci la baza milita-

de

tovarășul

mulțumesc 
pe care 

adresa po- 
colaborării 
Belgia, 
două uzine 
și alte do-

Ia 
a

Și 
la

putea să-și manifeste, în mod 
public, simpatia și admirația 
lor față de președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Sînt feri
cit de a fi aici interpretul în
tregului personal, al direcției, 
al consiliului de administrație 
pentru a vă exprima înalta 
considerație pe care o nutrim 
pentru conducătorii României.

Referindu-se la colaborarea 
rodnică cu România pe plan 
economic, vorbitorul a arătat: 
Atelierele de construcții elec
trice din Charleroi au parti
cipat la realizarea combinate
lor de la Tr. Măgurele și Cra
iova. Personal, a adăugat el, 
în cursul mai multor vizite în 
aceste două orașe, precum și 
în alte localități ale României, 
am putut constata importanța 
pe care o au aceste uzine în 
economia generală a țării, în 
dezvoltarea agriculturii din 
Cîmpia Dunării. Am avut, de 
asemenea, prilejul să luăm 
cunoștință de ritmul extraor
dinar de dezvoltare a econo
miei țării dumneavoastră, ca
re este unul din cele mai ridi
cate din lume. Am fost mar
torii eforturilor unui popor 
inteligent, muncitor și foarte 
activ, al cărui standard 
viață crește continuu.

Luînd cuvîntul, 1.___T.
Nicolae Ceaușescu a spus:

Aș dori să vă 
pentru aprecierile 
le-ați ’exprimat 
porului român, 
dintre România

V-ați referit 
chimice, dar sînt 
menii în care există o cola
borare între întreprinderile 
din România și Belgia. Exis
tă posibilități de a se reali
za o colaborare între 
dumneavoastră șl uzine simi
lare din România, îndeosebi 
în domeniul aparaturii elec
trice de înaltă tensiune.

Vizita scurtă pe care am 
făcut-o ne-a dat posibilitatea 
să cunoaștem realizările dum
neavoastră. Sper că aceste 
realizări vor stimula și unele 
întreprinderi și ministere ro
mânești să acționeze și mai 
bine pentru a stabili o coo
perare fructuoasă, ceea ce 
va fi în avantajul reciproc.

Desigur, o bună colaborare 
în domeniul economic contri
buie la o mai bună cunoaște
re a popoarelor și la dezvol
tarea unor relații noi bazate 
pe stimă, încredere, respect și 
avantaj reciproc. Toate aces
tea contribuie la cauza priete
niei dintre popoarele român 
și belgian. In acest spirit se 
înscrie și vizita pe care o fac 
în Belgia.

Doresc ca prietenia dintre 
România și Belgia, dintre in
dustriile din țările noastre să 
se dezvolte viguros.

In aceeași zi, șeful statu
lui român, celelalte persoane 
oficiale s-au înapoiat la Bru
xelles.

uzina

ale 0. N. U.
el, a fost evocată în 

sesiunii Adunării gene- 
O.N.U., ca și la confe-

dăugat 
cursul 
rale a 
rința statelor nealiniate de la 
Georgetown.

Reprezentantul R.P. Chineze, 
Cen Ciu, a apreciat că dacă o 
conferință mondială de dezar
mare urmează a fi convocată, 
ea trebuie să contribuie la pro
movarea luptei popoarelor lu
mii iubitoare de pace pentru 
interzicerea completă și distru
gerea totală a armelor nucle
are.

ră americană Kirtland, si
tuată intr-un ținut deșertic, 
au fost instalate laboratoa
re speciale care fac expe- J
riențe secrete în vederea a- 
plicării laserului în scopuri 
militare. Potrivit ziarului 
deocamdată cu asemenea 
raze „s-a reușit să se fiar
bă o cafea de la o distanță 
de 1 000 de mile". Bine ar fi 
dacă asemenea mijloace ar 
fi întrebuințate numai pen
tru prepararea cafelei, fie și 
la distanțe mai mari...

O întimplare ciudată
In S.U.A. a fost construi

tă o nouă mașină blindată 
de tip, Lincoln Continental, 
pentru o înaltă personalita
te americană. Ea cîntărește 
5 tone și costă o jumătate 
milion de dolari. Construc
torul, uzinele Ford, asigură 
pe posesor împotriva gloan
țelor, bombelor, ciocnirilor 
cu alte autovehicule etc. 
Dar la 20 septembrie — fai
moasa limuzină s-a ciocnit 
cu o bicicletă ! Bicicleta n-a 
pățit aproape nimic, în timp 
ce portiera și o aripă ale 
Lincolnului au fost serios a- 
variate !

Sub presiunea Mafiei
Raimondo Collodoro, pri

marul orașului sicilian Cal-

DE PESTE HOTARE
SITUAȚIA DIN CHILE

O alocufiune a președintelui
S. Allende

Vizita
delegației
M. A. N.

la
Moscova

Ștefan 
M.A.N., 
la Mos- 
de trei

MOSCOVA 25 — Corespon
dentul Agerpres, 
Duță, transmite: 
Marii Adunări Naționale 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul 
Voitec, președintele 
s-a înapoiat, miercuri, 
cova, după o vizită 
zile în R.S.S. Gruzină. In a- 
ceastă vizită, delegația româ
nă a fost însoțită de A. P. 
Șitikov, președintele Sovietu
lui Uniunii al Sovietului Su
prem al U.R.S.S., de alte per
soane oficiale.

Miercuri, deputății români 
au fost oaspeții prezidiului 
Sovietului Suiprem 
R.S.F.S.R., unde s-au 
nut cu Mihail Iasnov, 
dintele Prezidiului.

După-amiază, delegația ro
mână a vizitat expoziția rea
lizărilor economiei naționale 
a U.R.S.S., precum și turnul 
de televiziune Ostankino.

Laurențiu 
Delegația 

a

al 
întreți- 
preșe-

Cu prilejul Zilei Națiunilor Unite
NAȚIUNILE UNITE 25 (A- 

gerpres). — Cu prilejul Zilei 
Națiunilor Unite, marți seara 
a avut loc, în marea sală a 
Adunării Generale a O.N.U., 
tradiționala manifestare fes
tivă.

Luînd cuvîntul în fața ce
lor peste 2 000 de participant) 
— delegați la lucrările actua
lei sesiuni și invitați —, se-

Campania
In Canada, unde vor avea 

loc alegeri generale la începu
tul lunii viitoare, cu o săptă- 
mînă înaintea scrutinului pre
zidențial din 
ma care se pune 
unității naționale, 
nu trebuie luată' în 
metaforic, ci în cel 
voința electoratului 
menținerea laolaltă 
acest deceniu. Printr-o răstur
nare stranie a succesiunii po
litice obișnuite, viitoarele a- 
legeri naționale constituie un 
preludiu la alegerile locale 
din provincia Quebec, care se 
vor desfășura, probabil, în 
1974. Dacă locuitorii de limbă 
franceză de aici vor vota pen
tru separare, structura funda
mentală a țării va fi pusă sub 
semnul îndoielii. Această po
sibilitate planează cu insisten
ță asupra actualei campanii, 
întrucît politica viitorului gu
vern federal va influența 
cursul mișcării separatiste în

S.U.A., proble- • 
este cea a 

Expresia 
sensul ei 
literal de 
depinzînd 

a țării în

taniseta, s-a hotărît dintr-o- 
dată să demisioneze. El a 
declarat că se teme pentru 
viața sa și a familiei, de
oarece a primit mai multe 
scrisori de amenințare din 
partea Mafiei. Collodoro a 
precizat că Mafia îi poartă 
sîmbetele întrucît el s-a o- 
pus speculațiilor cu tere
nuri, creșterii artificiale a 
prețurilor la carne și legu
me — comerțul cu aceste 
produse și vînzările de te
renuri fiind in mîinile Ma
fiei. Neputînd spera să re
ziste Mafiei, Collodoro a 
decis să părăsească primă
ria cît timp se mai află în 
viață...

Philippe Trognon
Gerard și Paulette Trog

non, din localitatea franceză 
Mee-surs-Seine, au vrut să 
adopte un copil de trei ani, 
pe nume Philippe. Ei s-au 
trezit însă într-o situație 
neplăcută. Tribunalul local 
a interzis cererea, invocînd 
o lege care prevede că un 
copil nu trebuie să poarte 
un nume care l-ar face ri
dicol. Trognon înseamnă co
tor de măr (sau varză !) In
tr-adevăr, în Franța există 
o lege de prin secolul al 
XVI-lea care interzice să se 
dea copiilor nume care su
nă... urît! Mai mult, în 
1967, o circulară emisă de 
foruri superioare, califică 
drept indezirabile nume a- 
mintind de cămilă, vacă, 
măgar, rață, brînză, cimitir 
etc. Presa a sesizat ime
diat întîmplarea din Mee- 
sur-Seine și a luat poziție 
în sprijinul soților Trognon. 
Pînă la urmă Curtea de a- 
pel a anulat decizia tribu
nalului, așa că micuțul se 
va numi Philippe Trognon I

SANTIAGO DE CHILE 25. 
(Agerpres). — Referindu-se 
la ultimele evenimente, care 
au afectat timp de peste do
uă săptămîni țara, președin
tele Salvador Allende a ară
tat, într-o alocuțiune radio
televizată, că activitatea în 
țară nu a putut fi paralizată, 
spitalele, întreprinderile in
dustriale, universitățile, mine
le de cupru, carbon, salpetru 
și fier au continuat să 
ționeze, deși o parte 
tantă a transporturilor 
re și a comerțului cti 
nuntul a fost imobilizată.

Președintele Allende a re
levat că acțiunile ilegale ale

func- 
impor- 
rutie- 
amă-

Chemare la v

din țară, 
scrie „El 
recrutat 
trece la 
activități 
sens, re-
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Corespondentul Agerpres, Eu
gen Pop, transmite: 
„El Siglo" 
dului Comunist din 
cheamă la vigilență împotriva 
actelor de provocare și a a- 
tentatelor la care recurg cer
curile reacționare 
In disperarea ei 
Siglo", dreapta 
mercenari pentru a 
acte de teroare și 
sedițioase. In acest 
cent a fost provocat un in
cendiu la întreprinderea tex
tilă din Chiguayante, care a 
provocat mari daune.

Ziarul
— organ al Parti-

Chile —

a

Kurt Wald- 
rolul O.N.U. 
consolidarea 
un apel gu- 

lumii

cretarul general, 
heim, a subliniat 
în menținerea și 
păcii și a lansat 
vernelor și popoarelor 
să sprijine, în continuare, ac
tivitatea organizației, 
atingerea obiectivelor pe care 
și le-a fixat cu 27 de ani în 
urmă.

A urmat apoi tradiționalul

pentru

electorală
rîndul canadienilor de limbă 
franceză, care totalizează o 
treime din populația țării.

Primul ministru Trudeau de
clara recent în această ches
tiune : „Sarcina Canadei, 
cina acestor alegeri este d’e a 
arăta că populația continuă să 
dea dovadă de încrederea ne-

sar-

Din presa
străină

cesară pentru ca țara să-și 
poată urma politica proprie, 
Acest lucru nu poate fi reali
zat dacă un sector major al e- 
lectoratului pierde perspectiva 
obiectivelor noastre naționale. 
Cunoaștem cu toții că alterna
tiva la actuala armonie este 
absorbția inevitabilă de către 
colosul de la sud".

Prezența masivă a Statelor 
Unite constituie punctul de 
referință al glasurilor ce se 
ridică tot mai insistent în a- 
părarea intereselor naționale 
ale țării. Accentul pus pe 
schimburile comerciale ameri- 
cano-canadiene din anii '70 a- 
re ca efect ascuțirea divergen
telor dintre cele două țări, 
divergențe extrem de greu de 
soluționat, într-o perioadă în 
care amîndouă țările suferă 
de un șomaj substanțial. In 
Statele Unite, rata lui este de 
5,5 la sută; în Canada, de 7,1 
la sută — cea mai ridicată din 
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anumitor grupări sedițioase, 
care și-au văzut zădărnicite 
eforturile de a paraliza țara, 
s-au materializat, în perioada 
9-24 octombrie, în 59 de ten
tative sau atentate, între care 
două foarte grave — incen
dierea unei întreprinderi tex
tile și rănirea a trei per
soane.

In încheierea alocuțiunii 
sale, președintele republicii a 
elogiat activitatea muncitori
lor, ale căror acțiuni au dus 
la înlăturarea efectelor gre
vei ilegale, și a forțelor ar
mate care s-au arătat 
ordinii constituționale.

fidele

13 zile, 
au avut 
și atentate, ca- 
căile ferate, li-

infor- 
loc 52

sedii

care

în ultimele 
mează ziarul, 
de provocări 
re au afectat 
niile telefonice și mijloacele 
de transport. Au avut loc a- 
tacuri împotriva unor 
ale partidelor Unității Popu
lare, ca și împotriva unor 
camioane și autobuze 
transportau alimente sau pa
sageri... Elemente care sînt 
căutate de poliție au deschis 
focul împotriva unui trans
formator de înaltă tensiune 
la Concepcion, iar la spitalul 
din Iquique a fost distrusă 
pompa de apă.

care mar
in fiecare an, la 24 

intră- 
vigoare a Cartei
Și-au dat concursul

cu-

concert simfonic 
chează, 
octombrie, aniversarea 
rii în 
O.N.U.
Orchestra simfonică din New 
Jersey, sub conducerea diri
jorului Henry Lewis, și 
noscuți soliști din viața mu
zicală internațională.

în Canada
ultimii zece ani. Acest nivel 
al șomajului accentuează te
merile canadienilor de limbă 
engleză privind o dominație e- 
conomică americană, dar și pe 
cele ale canadienilor de limbă 
franceză privind o dominație 
exercitată de canadienii de 
limbă engleză.

Răspunsul premierului Tru
deau la diviziunea lingvistică 
este introducerea bilingvismu
lui la scara întregii țări por- 
nindu-se chiar de la guvern. 
Canadienii francezi argumen
tează însă că limba constituie 
doar un aspect al unei comu
nități etnice ce diferă profund 
de restul poporului canadian. 
Tentativele recente de reformă 
constituțională au eșuat, ca 
urmare a cererilor Quebecului 
privind dobîndirea unui grad 
de autonomie în politica socia
lă, în scopul continuării pro
priilor tradiții, cereri pe ca
re ceilalți canadieni le resping, 
considerînd că ele conțin ger
menii unei eroziuni periculoa
se a autorității guvernului 
central.

Alegerile se vor solda, după 
toate probabilitățile, cu vic
toria partidului condus de 
Pierre-Elliott Trudeau. între
barea care se pune este dacă 
el va păstra majoritatea abso
lută în Parlament. Va fi nece
sar un guvern federal puter
nic pentru realizarea unei în
țelegeri cu Quebecul, într-o 
perioadă în care locuitorii a- 
cestuia se apropie de alege
rea lor crucială.

(„The Washington Post")

Consiliul de Securitate se 
va întruni, la 9 și 10 noiem
brie, pentru a relua exami
narea de fond a problemei co
loniilor portugheze din Africa, 
la cererea membrilor neper- 
manenți africani ai Consiliului 
(Guineea, Somalia, Sudan).

După cum anunță agenția 
PAP, la Varșovia a avut loc 
ședința Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., care a discutat 
proiectul Codului muncii, pro
pus de Prezidiul guvernului și 
de Consiliul Central al Sin
dicatelor. Scopul noului cod 
constă în reglementarea drep
turilor și obligațiiloir de bază 
ale 
tale

șalariaților, în i conformi- 
cu principiile socialiste.

In
s-a
principalii lideri rL:;:._L:T” 
din Argentina au hotărît for
marea unei Confederații a 
grupurilor politice de tendin
ță peronistă.

cadrul unei reuniuni, care 
desfășurat la Neuquen. 

Ild_.i neoperoniști

La Palatul culturii „Gabriela 
Mistral" din Santiago de Chile 
se desfășoară cel de-al doilea 
seminar latino-american al fe
meilor. La lucrările! reuniunii 
iau parte și reprezentante ale 
asociațiilor și organizațiilor de 
femei din numeroase țări din 
Europa, Asia și Afijica.

La Copenhaga și-a închis 
porțile Tîrgul Internațional a- 
nual pentru industria ușoară 
și alimentară. România a par
ticipat cu un stand la care au 
fost expuse confecții 
și fibre sintetice, alte 
textile, încălțăminte.

din lină 
produse 

sticlărie.

La Moscova a fost 
blicității comunicatul 
vire la vizita în U.R.S.S. a mi
nistrului de externe al Japo
niei, Masayojshi Ohira. In cursul 
convorbirilor care au avut loc 
cu acest prilej, părțile au făcut 
un schimb de păreri cu privi
re la dezvoltarea în continuare 
a colaborării economice bila
terale.

dat pu- 
cu pri-

Agenția Taniug informează 
că, la 21 octombrie, Comitetul 
Central al Uniunii _ Comuniști
lor din Serbia a acceptat de
misia lui Marko Nikezici din 
funcția de președinte al U.C. 
dirt Serbia și demisia lui Ia- 
tinka Perovici, din funcția de 
secretar al C.C. al U.C. din 
Serbia.

In Uniunea Sovietică a fost 
lansat, miercuri, satelitul arti
ficial al Pămîntului „Cosmos— 
526", la bordul căruia este in
stalat aparataj științific pentru 

în
a-

continuarea cercetărilor 
spațiul cosmic — transmite 
genția TASS.

alIoan Popescu, secretar „ 
C.C. al U.T.C., conducătorul de
legației române la cel de-al 
VI-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Muncii din Albania, 
a rostit, la 25 octombrie, un 
mesaj de salut din partea C.C. 
al Uniunii Tineretului Comu
nist din România.

„Premiul pentru științe eco
nomice al Băncii centrale a 
Suediei în memoria Iui Al
fred Nobel" a fost decernat, 

de către Academia
5 suedeză de științe, profesorilor 

John R. Hîcks, de la Universi
tatea Oxford (Anglia), și Ke
nneth J. Arrow, de la Univer
sitatea Harvard, din Cambridge, 
statul Massachusetts (Statele 
Unite).I Reprezentanții ministerelor 
sănătății din Siria, Libia și Ior
dania, reuniți marți, la Damasc, 
au hotărît să-și coordoneze e- 
forturile și să ia măsuri în 
comun pentru a stăvili epide
mia de holerâ — anunță agen
ția France Presse, citind o cur
să oficială siriană. Potrivit ul
timelor cifre oficiale, mențio
nează agenția citată, a fost 
semnalată, în nordul Siriei, a- 
pariția epidemiei, de la 8 oc
tombrie, cînd au fost înregis
trate în această țară 432 cazuri 
de holeră, dintre care 20 mor
tale.

La Moscova, au continuat 
convorbirile între Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., și 
primul ministru italian Giu
lio Andreotti, care se află în
tr-o vizită oficială în Uniu
nea Sovietică. Convorbirile au 
fost consacrate relațiilor din
tre cele două țări și unor pro
bleme internaționale actuale.

Miercuri, și-a încheiat lu
crările la Freiburg, după trei 
zile de dezbateri, cel de-al 
23-lea Congres ordinar al 
Partidului Liber-Democrat din 
R.F.G. Congresul s-a pronun
țat în mod unanim pentru 
continuarea, după alegerile an
ticipate de la 19 noiembrie, a 
coaliției guvernamentale cu 
Partidul Social-Democrat.
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