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PLENARA COMITETULUI
JUDEȚEAN DE PARTID

In cursul zilei de ieri, au 
avut loc lucrările plenarei 
Comitetului județean de par
tid Hunedoara. In afara 
membrilor și membrilor su- 
plcanți ai Comitetului ju
dețean și Comisiei de re
vizie, la plenară au par
ticipat secretari ai comite
telor municipale și orășenești 
de partid,' prim-viccpreședin- 
ți ai consiliilor populare mu
nicipale, cadre de conducere 
din centralele industriale, în
treprinderi, șantiere, unități 
agricole de stat și cooperatis
te și din alte domenii, acti
viști de partid și de stat, re
prezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești, ziariști.

Participant» au salutat cu 
deosebită căldură prezența 
la lucrările plenarei a tova
rășului ILIE VEKDEȚ, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Au fost de asemenea, pre- 
renți tovarășul BUJOR AL- 
MAȘAN, membru' al C.C. al 
P.C.R., ministrul minelor, 
adjuncți ai unor miniștri și 

. alte cadre din aparatul cen
tral de partid, de stat și eco
nomic.

La primul punct al ordinii 
de zi. tovarășul IOACHIM 
MOGA, membru al C.C. al 
P.C.R. prim-secretar al Co
mitetului județean de par
tid Hunedoara, președintele 
Comitetului executiv al Con
siliului popular județean, a 
prezentat un raport cu pri
vire la îndeplinirea planu
lui și a angajamentelor 
pe 1969, sarcinile orga
nelor și organizațiilor de 
partid pentru realizarea in
dicatorilor de plan și anga
jamentelor pe 1970.

Pe marginea materialului 
prezentat au avut loc 
dezbateri. Vorbitorii au rele
vat în cuvîntul lor posibilită
țile și rezervele de care dispu
ne industria și agricultura ju
dețului și au făcut propu
neri pentru punerea în va
loare a întregului potențial 
al economiei hunedorene, în 
scopul sporirii producției și 
productivității muncii, ridi
cării eficienței economice a 
întregii activități. Participan- 
ții la dezbateri au exprimat 
în unanimitate hotărîrea fer
mă de a nu'precupeți nici 
un efort pentru îndeplinirea 
exemplară a prevederilor 
planului de stat și angaja
mentelor asumate în între
cere în acest ultim an al cin
cinalului, pentru a spori a- 
portul județului Hunedoara 
la progresul economiei națio
nale, la înflorirea patriei.

In încheierea lucrărilor 
plenarei, primit cu vii și în
delungi aplauze, a luat cuvîn
tul tovarășul ILIE VERDEȚ.

Plenara a adoptat un pro
gram de măsuri politico- 
organizatorice și tehnico-e- 
conomice în vederea asigu
rării tuturor condițiilor ne
cesare realizării planului și 
angajamentelor pe anul în 
curs.

Plenara a aprobat răspun
sul organizației județene de 
partid Hunedoara, la chema
rea la întrecere adresată de 
organizațiile județene de par
tid Brașov și Timiș.

In continuare, plenara a 
adoptat unele măsuri organi
zatorice.

Tovarășul Ion Lungu a 
fost eliberat, la cerere, din 
Comitetul, biroul și secretari
atul județean de partid, încre- 
dințindu-i-se sarcini pe linie 
de partid în alt județ.

Comitetului Central
al Partidului Comunist Român

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat 

a! Republicii Socialiste România
partid, 

muncii din județul Hunedoara - 
maghiari, germani și de alte națio- 

— sint angajați într-o entuziastă și 
întrecere pentru transpunerea in 
sarcinilor ce le revin din planul de 
anul 1970, ultimul an al cincinalului, 

sînt

Sub conducerea organizațiilor de 
oamenii 
români, 
nulități 
rodnică 
viață a 
stat pe ___  ____ ___ _.
Harnicele noastre colective de muncă 
hotărîte să nu precupețească nici un efort 
pentru a asigura, încă de pe acum, condițiile 
optime realizării la termen și in mod exem
plar a fiecărui obiectiv prevăzut in programul 
qrondios elaborat de Congresul al X-lea al 
P.C.R.. program in care este prefigurat viito
rul României în cincinalul și deceniul ur
mător.

Măsurile stabilite de recenta plenară a 
C.C. al P.C.R.. indicațiile deosebit de prețioa
se date de dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, au constituit un 
nou și puternic imbold pentru toți cei ce mun
cim pe aceste meleaguri, întărindu-ne și mai 
mult convingerea că numai prin valorificarea 
la un nivel superior a resurselor materiale și 
spirituale de care dispunem ne vom putea 
situa la înălțimea sarcinilor ce ne stau în față.

Raportăm Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român că, în frunte cu comuniștii, 
colectivele de muncitori, tehnicieni și ingi
neri din unitățile economice hunedorene au 
încheiat anul 1969 cu rezultate bune pe linia 
îndeplinirii sarcinilor de plan și a angajamen
telor asumate in cadrul întrecerii care a cu
prins întreaga țară.

Economia națională a primit in anul tre
cut din partea județului nostru - peste pre
vederile planului — 33 000 tone fontă, aproape 
28 000 tone otel, 7 700 tone laminate finite 
pline, 2 000 tone cocs metalurgic, 13 600 
tone fier în minereu marfă, 132 tone cupru 
in concentrate, iar volumul beneficiilor su
plimentare depășește 100 milioane lei.

Sarcini importante și de mare răspundere 
revin colectivelor noastre de muncă pe anul 
1970. In acest an, producția industrială creș
te cu 1,2 miliarde lei, iar volumul investițiilor 
va fi de 2,5 miliarde lei, destinat în principal 
dezvoltării industriei energetice, miniere, side
rurgice, construcțiilor și agriculturii.

Analizind temeinic posibilitățile reale de

care dispun întreprinderile industriale ale ju
dețului, colectivele de muncă s-au angejat 
ca, pe baza unei mai bune organizări a pro
ducției și a muncii, extinderii experienței a- 
cumulate, aplicării rezultatelor cercetării știin
țifice, să depășească planul producției marfă 
cu 70 milioane jei, să realizeze economii la 
prețul de cost in valoare de 25 milioane lei 
șî uh beneficiu suplimentar de 30 milioane 
lei. Ele sînt hotărîte să dea patriei, peste pre
vederile planului pe anul 1970, 35 500 tone 
cărbune, 4 000 tone fier în minereu marfă, 
5 000 tone cocs, 16 000 tone fontă, 21000 
tone oțel și 10 000 tone laminate.

Organizația județeană de partid va mi
lita pentru ’ ~ ~.
tăți politice, economice și . 
în scopul îndeplinirii în mod exemplai 
cinilor și angajamentelor asumate,

întregii activi- 
organizatorice 

' a sor- 
„.....„, v. ________  _______ _ întăririi
necontenite a disciplinei în muncă - condiție 
hotărîtoare a succesului nostru de viitoc O 
atenție deosebită vom acorda îmbunătățirii 
muncii în unitățile socialiste din agricultură, 
valorificării tuturor condițiilor de climă și sol 
în vederea creșterii substanțiale a producției 
agricole, îndeosebi a celei zootehnice și po
micole.

Cu aceeași răspundere ne vom ocupa în 
continuare de rezolvarea problemelor majore 
ce se ridică în rețeaua de învățămint, știință, 
cultură și ocrotirea sănătății.

Oamenii muncii hunedoreni asigură 
conducerea partidului și statului nosțv.u-,-. 
pe dumneavoastră, iubite tovarășe . s^-_ 
cretar general, că în frunte cu comunștii, 
vor depune toată capacitatea, abnegația și 
puterea de muncă în scopul creșterii contri
buției lor la înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului, întăririi continue a uni
tății de nezdruncinat dintre partid 
ridicării pe trepte mai înalte a 
materiale și spirituale a celor ce 
înfloririi neîncetate și multilaterale 
noastre socialiste.

Deva, 22 ianuarie 1970.

PLENARA COMITETULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA AL P.C.R.

îmbunătățirea

și popor, 
bunăstării 
muncesc, 
a patriei

RĂSPUNSUL
organizației județene Hunedoara a P. C. R. 

la chemările organizațiilor județene de partid 
Brașov și Timiș adresate organizațiilor județene 
ale Partidului Comunist Român, tuturor oamenilor 

muncii din industrie și agricultură
Sub conducerea organizațiilor 

de partid, oamenii muncii din 
industrie, de pe șantierele 
construcții, din instituțiile 
de pe ogoarele județului Hu
nedoara și-au consacrat ener
gia și priceperea înfăptuirii 
sarcinilor stabilite de Congre
sul al iX-lea al partidului, asi
gurării condițiilor pentru tran
spunerea in viață a programu
lui de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
stabilite de Congresul al X-lea 
al P. C. R.

Ca rezultat al muncii politice 
și organizatorice desfășurate 
de organizația județeană

de 
și

partid în vederea îndeplinirii 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor luate ca răspuns che
mărilor la întrecere adresate 
de organizațiile de partid ale 
municipiului București și ju
dețului Timiș, volumul produc
ției marfă realizate în primii 
patru ani ai cincinalului depă
șește cu peste 700 milioane lei 
nivelul stabilit prin plan.

Bilanțul celui de-al patrulea 
an al cincinalului evidențiază 
contribuția substanțială adusă 
de județul Hunedoara la dez
voltarea multilaterală a patriei. 
In anul care a trecut, jude
țul nostru a livrat economiei

naționale, peste prevederile 
planului, 33 000 tone fontă, a- 
proape 28 000 tone oțel, 7 700 
tone laminate finite pline, 2 000 
tone cocs metalurgic, 13 600 to
ne fier în minereu marfă, 132 
lone cupru în concentrate 
alte produse în valoare de 
milioane Iei.

Depășirea în 1969 cu 1,5 
sută a sarcinii de creștere 
productivității muncii a asigu
rat un spor de producție de 
234 milioane Iei fată de anul 
1968.
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pe fiecare post efec-

Traian MULLER

Continuare in paa. a 3-a

O
toate aceste brigăzi 

ales una, și anume, pe

acă ne ghidăm după 
realizările de pină 
acum, putem afirma 
că vrednicul colectiv 
al zonei a II-a de 
la mina Petrila este 
hotărit să îndepli
nească așa cum se 
cuvine sarcinile spo
rite din etapa finală 
a cincinalului ac
tual. Aici iși desfă

șoară activitatea un colectiv 
omogen, experimentat, harnic. 
Din rindurile acestuia se de
tașează prin deosebita ardoa
re cu care lucrează in fron
turile adincului, brigăzile con
duse de loan Apostol (+ 127 
tone de la începutul anului), 
losif Hușan (4- 320 tone) și 
Mihai Rus (-ț- 183 tone ic
la abatajele cameră 4 vest. 
11 vest, respectiv, 9 vest și 
brigăzile de frontaliști ale mi
nerilor Vasile Glișcă, de la 
20 vest, și Carol Szabo, de 
la 15 vest.

Trebuie să facem loc unei 
remarci: sporul de producti
vitate a muncii obținut in 
„camerele" amintite surprinde 
printr-o... uniformitate, căreia 
nu-i putem reproșa nimic — 
o tonă 
tuat.

Din 
ne-am 
cea a lui losif Hușan, să vor
bim ceva mai mult despre oa
menii ei. Ce ne-a determinat 
opțiunea ? Puterea exemplu
lui. Să argumentăm : Brigada 
extrage cărbune din două a- 
ripi. Ciclurile de producție 
din abatajele gemene sînt de 
o așa manieră concepute, o-

AGITAȚIA

municipală
Simpozion — Unirea
Principatelor Române

La 24 ianuarie se împlinesc 111 ani de la actul funda
mental al istoriei țării noastre — Unirea Principatelor Ro
mâne. Comitetul municipal pentru cultură și artă organi
zează simbătă, la ora 18, un simpozion comemorativ în sala 
mică a Casei de cultură din Petroșani. Vor conferenția prof. 
Hie Moșie — Actul istoric al Unirii; prof. Ion Dancu — Per
sonalitatea Iui Alexandru Ion Cuza; prof. Marin Verzan — 
ideea Unirii de-a lungul veacurilor.

EXCURSII
Filiala Petroșani a O.N.T. 

Carpați ne informează că in 
zilele de 10—17 și 22—29 a- 
prilie a. c. organizează o ex
cursie cu trenul pe ruta Bu
curești — Budapesta — Bel-

grad — Sofia — București. 
Excursii pe aceeași rută vor 
fi organizate intre aceleași 
date și in lunile mai și iunie. 
Costul excursiei ' 
lei in care intră 
plete și schimb

este de 2 207 
servicii com- 
valutar.

Ce puteți găsi la unitățile I.A.S
In luna ianuarie prin uni

tățile de desfacere ale I.A.S. 
au fost vîndute populației 
90 000 ouă. 2 500 kg fa
sole uscată, 2 000 kg găini, 800 
kg mezeluri, 1 200 kg ceapă 
și alte produse. In zilele ur-

mătoarc vor fi puse in vin- 
zare 25 000 ouă, 2 500 kg pă
sări, 3 500 kg ceapă, impor
tante cantități de brînză te
lemea, carne de porc afuma
tă și alte produse.

Florian ILEA, 
corespondent

CONSFĂTUIRE
Sala clubului muncitoresc 

din Uricani găzduiește azi, 
la ora 17, o consfătuire a 
vinătorilor și pescarilor spor
tivi. Participăi toți membrii

localitate. Vor 
noile instruc-

grupelor din
fi prezentate _ .
țiuni privind gospodărirea 
fondurilor de vinătoare și 
pescuit.

VIZUALA

în pas cu cerințele actuale
Colectivele de muncă din Va

lea Jiului au pășit în noul an, 
hotărîte să obțină noi succese 
în dezvoltarea economiei mu-, 
nicipiului, să finalizeze actualul 
cincinal cu roade cît mai sub
stanțiale, îndeplinind ritmic, la 
toți indicatorii, sarcinile de 
plan pe 1970.

In dinamizarea eforturilor și 
clanului colectivelor de munci
tori. ingineri și tehnicieni din 
unitățile economice, un rol de 
seamă revine muncii politice 
de masă, utilizării judicioase, 
cu maximă eficiență, a diferi
telor forme ale muncii politice. 
Un loc important în aria mij
loacelor de influențare, de mo
bilizare a colectivelor la va
lorificarea tuturor rezervelor 
interne, de canalizare a efor
turilor creatoare ale colective
lor îl ocupă agitația vizuală. 
Spre a fi la înălțimea menirii 
sale, aceasta trebuie să satis
facă unele criterii : să fie in 
pas cu .cerințele zilei, să oglin
dească deci operativ sarcinile

con-

Vul- 
mij- 
îna-

colectivelor, condiție indispen
sabilă a eficacității sale, a ca
racterului său mobilizator.

Răspunde agitația vizuală a- 
cestor cerințe ? Spre a găsi 
răspuns am făcut zilele trecute 
cîteva popasuri prin unitățile 
noastre economice. Ce am 
statat cu acest prilej ?

Primul popas, la mina 
can, în sala de apel, în 
locul forfotei de oameni,
inte de începerea schimbului. 
Aici, minerii, tehnicienii minei 
întîrzie, de trei ori pe zi, îna
inte de a porni spre adîncuri. 
Schimbă păreri, discută despre 
ceea ce îi preocupă pe toți: 
realizarea obligațiilor ce le re
vin pe frontul cărbunelui. Iată 
deci un loc cît se poate de ni
merit, unde agitația vizuală 
poate și trebuie să-și spună cu- 
vîntul. Dar... un fapt care, pen
tru moment ni s-a părut cel 
puțin curios : în sala de apel 
a minei nici urmă de ceea ce 
am socotit noi necesar să con
stituie agitație vizuală

două săptămîni de la începerea 
anului. Adică panouri cu prin
cipalele obiective ce revin co
lectivului minei în noul an — 
chemări de a valorifica re
zervele interne ale exploatării 
în vederea obținerii unor rea
lizări maxime în traducerea 
în viață a sarcinilor de plan 
pe noul an; nu am găsit 
dovada preocupării celor 
răspunzători dc a ține o evi
dență și a oglindi prin mijloa
cele existente în acest scop re
zultatele zilnice obținute dc 
minerii exploatării. Ca dovadă, 
graficele de producție din fața 
clădirii administrative nu fuse
seră completate din luna de
cembrie 1969.

Constatarea e evidentă: la 
mina Vulcan nu se fac sim
țite " strădaniile pentru a fo
losi, de la începutul anului 
chiar, agitația vizuală ca mij
loc de mobilizare a colectivu
lui la obținerea unor rezultate 
superioare la extracții de căr-

In fine, cauze se găsesc. La 
comitetul sindicatului am fost) 
informați că s-au luat măsuri 
pentru reînnoirea agitației vi
zuale. S-a găsit (în sfirșit I) și 
un om care sâ confecționeze 
panourile, lozincile. Referitor 
la popularizarea rezultatelor în 
producție, se uzitează mai mult 
stația de radioficare. Nu-i rău. 
Dar, totuși, ce rost au grafi
cele în curtea exploatării ?

La preparația Coroești am gă
sit o situație similară. Popu
larizarea sarcinilor noului an 
nu și-a găsit încă oglindirea 
prin agitația vizuală. Graficul 
cu rezultatele colectivului uzi
nei nu a fost completat ian 
panoul evidențiaților în între
cere nu s-a înnoit de multa 
vreme.

La Uzina de utilaj 
din Petroșani, există
prin secții, există chemări ce

minier 
lozinci

Răsplata hărniciei
prim grup de 28 de 
de la preparat ia Co
vor pleca mîine in

Un 
tineri 
rocști ... . 
tr-o excursie cu autobuzul la 
Brașov. Timp dc trei zile ei 
vor vizita pitoreștile împre- 

ale Brașovului. Ex- 
este finanțata de 

comitetul U. T. C.

+ (Sonlinuare in pag. a 3 a

ROMANIA

urs ia
către
al preparației din contribu-Continuare in pag. a 3-a

Electromotor*

în imagini
SOCIALISTA

și fapte Fabrica de bere Rahova, se înscrie printre unHățiie din cadrul Ministerului Industriei Alimentare, care își 
măresc capaciloteu de producție prin construirea de no, hale, prin modernizarea și iolosirea cu maximum de 
randament a spațiului de lucru, prin înzestrarea cu mașini de înaltă productivitate sau prin menținerea 
în bună stare de lucru a mașinilor mai vechi.

IN CLIȘEU: Noua linie de transport a buteliilor umplute, semiaulomalizată.

țiile bănești primite pentru 
fierul vechi colectat'și expe
diat la I.C.M. prin acțiuni de 
muncă voluntar patriotică. 
Alte grupuri de tineri ur
mează să plece în 
excursii prin țară, 
du-și o binemeritata 
tă pentru hărnicia 
au dat dovadă.

Uzina timișoreană

a început onorarea 
contractelor de

Recent, Uzina „Electromo
tor" din Timișoara a expe
diat în U.R.S.S. aproape 
1 000 de motoare de dife
rite tipuri și puteri, urmînd 
ca peste cîteva zile alte lo
turi să pornească spre R.P. 
Chineză, R.F. a Germaniei, 
Italia, R.P. Polonă și alte 
țări. In acest an, uzina ti
mișoreană livrează benefi
ciarilor săi din cele 30 de 
țări, peste 70 la sută din 
producția de micromotoare și 
aproape 40 la sută din pro
ducția de motoare mari și 
aspiratoare.

diferite 
primin- 
răspla- 

de care

multe scrisori prin 
nemulțumirea față 
din partea Secției 
electrice Petroșani

I. D,
+ Continuare in pag, a 3-a
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La redacție au sosit mai 
care cetățenii își exprimă 
de insuficienta preocupare 
de distribuire a energiei 
care furnizează curent electric cu slabă ten
siune, astfel incit, de nenumărate ori, nu se 
mai pot urmări programele televiziunii. Mai 
mult, îi intrigă faptul că I.R.E.H.-ul a dat 
publicității un anunț prin care „pune în 
rent" consumatorii de energie electrică de 
posibilitatea plății „unor penalizări" din 
tea furnizorului (I.R.E.H.) „în cazul în 
acesta nu furnizează energie electrică 
conformitate cu cantitatea prevăzută în

— Acum, pe ecran, se vede clar una din... 
„defecțiunile tehnice" ale activității Secției 
de distribuire a energiei electrice Petroșani.

T
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După programarea unor bogate
activități în organizațiile U.T.C,

Pași timizi pe calea
intensificării

acțiunilor educative
VASILE OROS,

retar al Comitetului municipal Petroșani al U.T.C.

în scopul intensificării activității de pregătire politico-ideolo1 
pice a tineretului, ridicârii acesteia la nivelul de exigență a sar- 
tinilor actuale. Hotărirea plenarei C.C. al U.T.C. din luna octom-
♦ e 1969 prevede modalități și forme multiple in care organizațiile 
l T.C. trebuie să-și desfășoare întreaga muncă în acest domeniu. 
In lumina prevederilor holăririi, pentru cunoașterea cărora s-au 
organizat instruiri cu activul U.T.C., organizațiile și-au întocmit 
programe de acțiuni politico-educative proprii

încă în luna noiembrie a anului trecut, la nivelul fiecărui co- 
xnilel >i organizație U.T.C. au fost create cercuri pentru studiul și 
dezbaterea unor probleme din documentele Congresului al X-lea 
el P.C.R.. care cuprind peste 11000 de tineri muncitori, elevi și 
studenti. Pentru elevii din școlile generale și tinerii din unitățile 
c- nomice, neîncadrați încă în organizațiile U.T.C. sau cu un sta- 
g u mic In rîndurile acesteia, au fost create cercuri de discuții pe
• arginea Statutului U.T.C., a unor momente din istoria P.C.R. și a 

iscării revoluționare și de tinerel din România. De asemenea,
elevii claselor mari din licee au fost încadrați în cercuri teoretice 
pe probleme de economic și filozofic, iar studenții de la I.M.P. vor 
<i angrenați \i diverse acțiuni in cadrul ateneului studențesc. 
Pentru fiecare cerc au fost selecționați propagandiștii, iar la ni
velul municipiului și al orașelor s-au constituit colective de lectori, 
c:eanizîndu-sc si prima instruire a acestora. In sfîrșil, amintim 
ș> faptul ca tcaLe <- tivitățile au fost încadrate în timp, pe baza 
unor grafice la nivelul comitetelor U.T.C. Am putea spune, cu 
rlte cuvinte, că din punct de vedere oroanizatoric problemele sînt 
perfectate, dar.

O privire i«_- ansamblu asupia modului in care prind viață 
obiectivele si acțiunile propuse denotă că preocupare nu există în 
toate organizațiile, că la unele organe și organizații se manifestă 
exces de tărăgănare și chiar formalism și superficialitate în pri
vința îndeplinirii holărîrilor luate. După o analiză atentă se poale 
c instala totuși, că, în cele mai multe organizații, acțiunile au luat 
»■ > start bun. se desfășoară corespunzător. Este vorba îndeosebi de 
majoritatea școlilor, de organizațiile de la preparațiile cărbunelui, 

I l.L Petroșani, cele de la sectoarele de suprafață ale exploatări- 
tor miniere și altele. Menționez, de pildă, comitetele U.T.C. ale 

crasului Lupeni, E.M. Pelrila, Liceului teoretic Petroșani și Liceului 
■\ ulcan care urmăresc și conduc cu competență, sprijină buna 
desfășurare- a activității cercurilor de studiu și dezbateri. Aprecieri 
pozitive se pot face și la adresa propagandiștilor loan Berar, 
Gheorghe Bîto din Pelrila, Vasile Suciu de la U.U.M. Petroșani, 
Roland Roszler de la mina Aninoasa, Ana Hogner de la C.C.P., 
Mircea Marinescu și Maria Dinuț din Vulcan, Gheorghe Vrăbiescu, 
I an Gothard și Emil Sirbu de la mina Lupeni și alții, care pri- 
vest u răspundere sarcinile ce le-au fost încredințate,

Din păcate lucrurile nu stau peste tot la fel. Există organiza
ți; L.T.C. - dintre care amintesc pe cele de la U.U.M. Petroșani, 
școlile generale nr. 1 și nr. 2 din Petroșani, Liceul industrial, 
E.M. Dîlja, comuna Aninoasa și cele din zonele subterane ale ex
ploatărilor miniere — unde, după stabilirea unor planuri de mun
ca. s-a făcut puțin practic, iar in unele chiar nimic. Surprinde ÎDsă 
existența unor școli in această situație, a organizației de la 
U.U.M. Petroșani, unde, orice scuză și motivare credem că nu-și 

me locul. ’ 
driefie de 
trudii, se 
rogenă și 
n: 
tineri, mai 
Vază. Ni « 

Viorel Boa 
să sprijine

Insistind asupra aspectelor legate de activitatea cercurilor 
studiu și dezbateri, care constituie de altfel principala formă 

j i i itiie puii tic o-îdecloidca a tinerilor in perioada actuală,
i i față elalle forme. Co-

ju,tetele U.T.C trebuie să folosească operativ diverse metode 
p- ntru infer Tarcc !;neri!or asupra problemelor politice interne 
m externe cotidiene, să urmărească concret modul în care pă
trunde presa in rindarile tinerilor și cum aceștia o studiază, să 
«■' dgure mai des prezența in mijlocul tinerilor a unor tovarăși com- 
î ten ți, să clarifice și să răspundă diverselor întrebări pe care și 
L oun tinerii. Se cere, de asemenea, o manifestare mai pregnantă 
* inițiativei pentru abordarea unor forme >i genuri de activități 
roi, care susedă interesul tinerilor. Trebuie înțeles deci că slabi- 
ir.ea in perspectivă a a'cțiunilor, perfectarea lor din punct de ve- 
4''re organizatoric constituie doar primii pa>i în activitatea orya- 
j'./ațiilc-r U.TXG, esențialul conslind în felul cum se asigură trans
punerea lor in fapte, finalizarea acestora.

in întreaga activitate poliiico-educativă ce o desfășoară or
ganizațiile uteciste în rindul tinerilor trebuie avut, de altfel, in 
vedere faptul că succesul acesteia este atestat de momentul In 
cere ideile, concepțiile, valorile transmise se transformă în idei, 
concepții, valori și deprinderi proprii, se contopesc cu viața 
wunca tinerilor, le luminează gindirea, sentimentele, faptele.

La alte organizații, cum sint cele ale zonelor de pro- 
la exploatările miniere și de la șantierele de cons- 
uzează la infinit ..justificarea' privind compoziția ete- 
conditiile de niunc<j pentru a scuza inactivitatea orga- 

..alorilor. Legal de aceasta, este inexplicabilă și atitudinea unor 

.cri, mai ales intelectuali, fată de sarcinile ce li se încredin- 
pare semnificativ mai ales cazul tovarășilor ingineri 

nta și Adriana Popescu de la mina Lonea care au refuzat 
onvtetul U.T.C. in activitățile ce le inițiază.
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Virsla tinereții se caracleri/ează nu nu
mai prin frumusețe fizică —și un anumit lar
mei romantic spc-iitic, pe plan spiritual, ci 
și prin proroi-lunile de viilor pe «ar< și ie 
face. Care tinăr nti visează să devină „ceva" 
in viață, să se afirnu? activ înlr-un do
meniu oarecare de activitate I De la \i-. ia 
înfăptuire se poale ajunge Insa numai acțio- 
nind, numai muncind, luplind pas ci 
de-a lungul anilor, cu torțele care se 
numai perseverind necontenit pentru 
gereo țolului propus. Acesta este un adevă 
aproape unanim recunoscut. Printre I 
din municipiul nostru există ln<> unii 
nu acceptă acest adevăr, ronsid- rînd 
babil că totul li se cuvine fără trudă, 
gata. Realitatea scoale la iveală tineri 
iălori ai unor mentalități și deprinderi <. 
cronice, care nu 
zavii, pozînd în „victime" ale soartei, in 

pe „corso', vohiculînd 
idei potrivnice

Este

u pas 
opun, 
atin-

tineril 
care 
pro- 
de-a 
pur- 
ana-' 

muncesc, dar fac pe gro-

t-uiranie sau pe „corso', vohiculînd prin 
comportarea lor idei potrivnice spiritului 
uni al vremurilor noastre. Este greu de 
imaginat că aceștia nu au sau nu au avut 
cîndva aspirații, vise de viitor. Iată de ce 
consider deosebit de interesantă urmărirea 
felului în care tinerii iși îndeplinesc pro
misiunile intime pe care și le fac 'singuri 
pentru viilor mai ales în anii adolescenței. 
Cu intenția de a mai scrie și despre alte 
concepții 
la două

îmbrățișate de tineri ne oprim aici 
rfientalilăli profund diferite...

De ce s-au speriat ?
de’

oferte, Doine Oaidă, Ana Covers, Eleonora 
Miliah c.) au refuzat cile trei oferte fiecare. 
Și exemplele ar putea continua. Ce concluzii 
se desprind de aici ? <"ons derăm că, hi pri
mul rind, e vorba «Jc o viziune deformată 
despre muncă. In definitiv ofertele de 
viciu ou foșl respinse din caii; 
«lupă care dun 
mancă, că ar ti chipurile „rușine' 
teze o muncă fizica. In 
ceaslă părere probabil că 
se ofere i. 
să-l refuzi, 
la piirințili 

O astfel d.
cronic ă 
pentru 
munco, 
lelectUdla 
la. 
și 
în 
Io 
zul 
icvarde 
un pas. 
se într 
viața, ui 
donatele 
ignorează

, e vorba de o viziune 
muncă, hi definitiv ofertele dc ser- 

■o mentalității 
înnoaior nu Li se potrivește orice 

ar fi chipurile „rușine* să pro*- 
h iî fizică. In conformitate <u a 

„onorabil” să |i 
un serviciu, la vîrsta maturității șl 
i, coiiliniiînd să trăiești pe cheltui- 

^avînd nici o ocupație... 
mentalitate este evident an, 

în condițiile societății noastre, cînd 
majoritatea covlrșiloare a tinerilor, 
indifprcnl de natura oi fizică sau In- 

a devenit preocuparea primordia- 
condiția •;<< bază a unei existențe domne 
orjorabilc. mijlocul principal de afirmare 
viață. Iar «le la această mentalitate pînă 
cea caricaturală a tinerilor «are ..ard ga- 
“ ,po7În«! in „victime alo soartei* pe bu-

' ■ i în restaurante, nu mai este decll 
>. In spatele disprețului pentru muncă 

zărește o con«ep|ie eronată despre 
in univers intelectual' redus la coor 
■ unei existențe Individualiste, car' 

estul lumii.

Condiția reușitei
perseverența
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Cind l-am inlilnit in biroul 
maiștrilor, la preparafia din 
Lupeni, s-a recomandat sim
plu : „Horia Tripon, electri
cian". Venise de la tabloul 
de distribui ie. îmbrăcat in 
salopetă, Înalt, brunet, calm, 
mi-a întins o palmă mare, 
7imbind larg, deschis. Ceea 
ce m-a surprins însă in mod 
plăcut ca primă impresie, 
a fost modestia acestui tînăr. 
„De ce tocmai eu? Mai sini 
și alții, poate mai buni—' El 
nu știa câ, cu cileva clipe 
mai înainte, tovarășii lui de 
muncă, comuniștii prepara
tei, mi-1 recomandaseră cu 
căldură...

Biogralia lui Horia Tripon 
Începe o dată cu anul elibe
rării. S-a născut intr-o lamilie 
de mineri, in anul 1944, la 
Lupeni. Aici a urmat școala 
elementară, iar apoi școala 
profesională. După absolvire, 
iși începe școala vieții. Este 
repartizat la atelierul prepa
ratei din Lupeni. în calitate 
de electrician. Începutul nu 
a fost prea ușor. Răspunde
rea era marc, experiență a- 
\ea putină. Treptat s-a obiș
nuit, încadrîndu-se in elortu-

I

rile colectivului din care fă
cea parte. Nu după mult 
timp s-a oonvins că nu-i des
tul să ai o calificare, că nu
mai învățînd necontenit pofi 
să te autoperlecționezi. In 
primul an de produefie a în
cepui să fie pasionat de ma
șini. Și, Inlelegînd cît de
multe trebuie să știe ca să le J? 

' stâpîneascâ toate tainele, și-a *. 
propus să înceapă liceul se
ral. Era conștient câ nu-i u- 
șor să Iacă și servici și școa
lă. Dar greul a lost biruit. 
Anii au trecut, cu bucuriile și 
eșecurile lor, conturînd la 
slîrșitul lor prima satisfac
ție : a absolvit liceul. Tînă- 
rul bacalaureat devine mai 
ambițios. Iși propune să de- 

inginer electromecanic, 
său, miner pensionat, 
31 de ani de mun- 
în subteran, clă- 
din cap cu scepticism 

cind a aliat câ fiul său reu
șise la examenul de admitere 
Ja facultate: „Neam de nea
mul tâu n-a lost inginer". „Eu 
voi deveni I". replicase Horia.

A începui sâ frecventeze 
cursurile serale ale Facultății 
de electromecanică a I.M.P. 
Acum este student în 
V. Cutezanța, îmbinată 
voință și perseverentă 
spus cuvîntul.

„Dacă privesc retrospectiv 
cei aproape 10 ani de cînd 
am terminat profesionala — 
mi-a relatat studentul Tripon 
înainte de a ne despărți — 
îmi amintesc mai ales primi) 
ani de facultate. Făceam, ca 
și acum de altfel, naveta Lu
peni 
profesorilor 
mari. Mărturisesc sincer 
am avut și momente de 
văială, de neîncredere 
propriile-mi lorfe... Dar 
mod treptat, am cîșligal... 
prinderea de a învăța, 
o mare satisfac/ie sufleteas
că, fiindcă am biruit toate 
opreliștile care s-au ivit în 
calea mea. Mâ gîndesc cu 
emoție de pe acum la laplul 
că. în anul viitor, voi termi
na facultatea. Ce voi face 
apoi ? Voi vedea. In orice 
caz sini ferm holărît să pro
fesez ingineria aici, în Valea 
Jiului și, dacă se poate, la 
noi, la preparai ie".

vină 
Tatăl 
după 
câ 
linase

anul 
cu 

și-au

Petroșani. Cerințele 
mi se păreau 

că 
șo- 
în 
în 

de- 
Am

S. LECU

DIN VIATA ORGANIZAȚIILOR U.T.C
Inijiativa 
lăudabilă

PropuLnuau-;! ‘<i sprijine 
preocuparea conducerii uzi
nei pentru Îmbunătățirea ca
lității carbunelu., comitetul 
U.T.C. al preparafiei din Lu
peni a manilestal o inițiati
va lăudabila. De comun a- 
cord cu Comitetul U.T.C. al 
E.M. Lupeni au notarii să 
urmărească influența cai bune
lul brut asupra rezultatelor 
procesului de preparare. In 
acest scop, un grup de tineri 
de la preparare, ir, frunte cu 
secretarul comitetului U.T.C., 
inginerul VictOT Corpad» a, 
au intrai in mină pentru a ur
mări pruct-ul de producție, 
iai un grup de tineri mineri

au vizitat preparafia. După 
acest schimb de vizite, a 
lost programată o dezbatere 
colectivă cu uleciștii celor 
două organizații, asupra te
mei : „Importanta reducerii 
procentului de cenușă din 
cărbunele brut pentru îmbu
nătățirea calității sortimen
telor de cărbune preparat". 
Dezbaterea are menirea să 
mărească contribuția și inte
resul tinerilor pentru imbu- 
nătălirea calității cărbunelui 
extras și preparat.

Cu prilejul
aniversării Unirii

Din inițiativa Comitetului
U.T.C. al Grupului școlar mi-

nier din Lupeni, pentru cc-a 
de-a I) | aniversare a Unirii 
principatelor Romane s-a pro
gramat o frumoasa festivitate, 
în după amiaza zilei de 24 
ianuarie, la «tubul grupului 
școlpr \a ti prezentată ex
punerea „Unirea, deziderat 
secular al poporului roman", 
care va fi urmata de un 
con. urs „Cine știe ciștigă”, 
cu aceeași tema. Concurenți- 
lor li s-a asigurat din timp 
bibliografia adecvată precum 
și consultații din partea ca
drelor didactice. Cu același 
prilej, io mui li prezentată 
ecranizarea dramatizată a 
schiței istorice „Moș Ion 
Roate și Unirea".

Program bogat
In scopul stimulării intore- 

suiui tinerilor față de respec
tarea normelor de tehnică a 
securității și disciplinei mun- 
< i, pentru ridicarea califi
cării profesionale, comitetul 
U.T.C. al E.M. Pelrila și-a 
programat în primul trimestru 
al acestui an o serie de ac
tivități instructive. Printre a- 
cestea se numără organizarea 
unui concurs rIntre metro
nom și N.T.S." cu premii în 
obiecte, un alt concurs pe 
tema „Cine știe minerit cîș- 
tigă", precum și o acțiune in
titulată „Cu microfonul prin
tre tinerii care au întîrziat 
de la serviciu".
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Casa pionierilor din Lu- 
un grup entuziast de e- 

sub îndrumarea radiotele
grafistul

i Moraru
Lcipfe la _______ „_______

cus*. în acest scop ei intențio
nează să construiască cu mij
loace proprii un generator de 
semnale pentru învățarea al
fabetului morse, un undomelru 
cu absorbție pe diferite frec
vențe, un aparat de radiorecep- 
ție cu galenă pe diferite lun- 
g ni de undă și un emițător 
radio simplu. Aparatele vor fi 
prezentate la faza județeană și 
la cea republicană a concursu
lui din anul 1970.

%

La

amator 
și-a propu- 
concursul

Constantin 
să parti- 

jMinitehni-

---<---
Hărnicie

Tinerii din orașul Vulcan 
și-au propus pentru anul 1970 
un bogat program de acțiuni 
voluntar patriotice. Comitetul 
U.T.C. al minei împreună cu 
șefii brigăzilor de muncă \o- 
luntar-patriotîcă au holărît 
să adune și să expedieze în 
primul trimestru 115 tone de 
fier vechi. Pinâ în prezent, 
cele mai frumoase rezultate 
le-au obținut brigăzile de 
muncă voluntar-patriotică 
conduse de tinerii Dumitru 
Burlan. Ilie Velescu, Gheor- 
ghe Nicoară, Ovidiu Avra- 
meseu.

Deși destul de rare, cazu
rile de tulburare a liniștei 
publice, de ultraqii la adre
sa bunelor moravuri, fără a 
mai vorbi de încălcarea le- 
qilor nescrise ale bunei 
cuviințe, sint totuși prezente 
in localitățile Văii Jiului. Ni 
se 
la 
la „---- -- --------- .. .
ce : oameni in stare de e- 
brietote certîndu-se sau vo- 
ciferînd, zqomotos, clăti- 
nindu-se și căutînd harțag 
tuturor celor din jur. Iar 
statisticile miliției confirmă 
că o mare parte dintre ,,cli- 
enții" săi sînt recrutați sea
ra. tocmai dintre aceștia. 
Este reqretabil că printre ei 
se află nu rareori tineri, 
care muncesc cinstit, au o 
comportare corectă la locul 
de muncă, dar care, după 
orele de serviciu, se meta
morfozează. devin de nere
cunoscut Fie că se înhăi
tează cu bețivi notorii și 
sfîrsesc la miliție și... cu bu
zunarele „scuturate", fie că 
sînt pur și simplu trași pe 
sfoară,de... alții... $i trebuie 
să constituie un semnal de 
alarmă pentru orqanizațiile 
U.T.C., că unii din aceștia 
sînt... uteciști. Vom prezen
ta deocamdată cîteva ca
zuri. Să vedem, deci, cine 
sînt ei ?

oferă uneori seara, pe 
restaurante, scene care 
prima vedere par corni-

„Craiul** cu cazier
Este de statură înaltă, cu 

părul creț, brunet, poartă 
flanel „pe qit" și are, în 
qeneral, o înfățișare plăcu
tă. Îl cheamă Florea Mitrea 
și are 28 de ani. Provine 
dintr-o familie de oameni
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serviciu si

La Oficiul municipal pentru probleme 
muncă și ocrotiri sociale au rămas nerezol
vate din anul trecut 2 361 de cereri de ser
viciu dintre care - să reținem — 2175 ale 
unor persoane necalificate. In mod paradoxal 
însă, am aliat de la tovarășul Ioan 
Karpinecz, director cu personalul la C.C.P. 
că pentru anul 1970 Centrala cărbunelui 
are un necesar de 8 900 de angajați pentru 
munci necalificate, iar pentru șantierele de 
construcții social-indiistriale din municipiu se 
cer I 200 de asemenea angajați. Evident că 
ofertele de serviciu sînt mai mari decît ce
rerile. Și lotuși, cererile rămîn nerezolvate 
de la un an la altul fiindcă... se refuză ofer
tele. Fătînd abstracție de posturile din sub
teran, do refuzurile bine întemeiate ale 
unor persoane mai vîrstnice, rămîne totuși o 
cifră surprizătoare — 605 tinere fete, fără o- 
cupație, care au refuzat In I960 ofertele Un 
singur exemplu este edificator. în luna sep
tembrie a anului trecut, la domiciliul celor 
care solicitau încadrarea în
veau prioritate, au fost expediate 300 d« 
oferte de a se prezenta la sediul oficiulu' 
pentru a primi repartizări. Ofertele erau 
pentru muncă necalificată, direct producti
vă. Din 300 s-au prezentat... doar circa o trei
me. De acceptat, însă, au acceptat și s-au 
angajat numai... 20. Restul au refuzat. Impli
cit s-a dat cu piciorul astfel unei posibilități 
certe de a se califica în producție. Se știe' 
doar că în cadrul întreprinderilor există po
sibilități multiple de calificare.
este deci alît a solicilantilor cît și socială. Se 
ridică în mod justificat întrebarea : de ce au 
refuzat ? Și fiindcă marea majoritate a refu
zurilor au fost făcute de tinere, să ne refe
rim la acestea. Este evident că doar cele 20 
erau hotărîte să muncească. Celelalte — și 
este vorba de circa 280 de persoane — au 
nutrit, fiecare în parte, speranța că vor obți
ne „lotuși", prin cine știe ce „înlimplare 
fericită", vreun serviciu de birou, mai „cu
rat* Acestea au iritat, se pare, esențialul — 
că nu sînt calificate, că nu te poți califica 
fără să muncești și. în ultima instanță, că 
munca pe care au refuzat-o nu este mai pu
țin valoroasă pentru societate decît cea la 
care aspiră ele în mod neîndreptățit, că nu 
pot să lucreze toate în posturi administrati
ve.

Ceea ce trebuie să dea de gîndit este și 
faptul că multe au refuzat în repetate rîn- 
duri ofertele de serviciu. Enumerăm cîte 
va; Margareta Szazs, Anuța Lazărp Ana 
Munlcanu. au refuzat fiecare cîte patru

Pierderea

Ajunși la virsla maturizării, dispunind de 
condiții prielnice de a si înfăptui aspirațiile 
și chiar visele, multi dintre tinerii muncitori 
nu se mulțumesc cu simplul lapt că au do- 
btndit o calificare. Minați de resortul inlini 
al nobilei pasiuni penii u autoperfecționare 
ei intuiesc necesitatea vitală de a învăța ne
contenit. Pentru aceasta categorie de tineri 
munca do zi iu zi a devenit o deprindere 
firească, o necesitate subințelcasă, fără d> 
care visele rămîn de domeniul idealurilor șl 
nu pol deveni realități palpabile. Nimic mai 
adevărat I Orînduirea socialistă creează și va
lori care »e materializează tocmai prin a 
cești tineri. S3 ne oprim asupra cîlOTva exem
ple demne de urmat pentru alții. Ionel 
Brîndușă, deși lucrează In condiții nu tocmai 
ușoare pentru realizarea visului spre care 
Aspiră, (este lăcătuș minor la E.M. Pelrila) 
urmează cu succes cursurile liceului seral. 
Acum este în clasa o X-a. Dorește sa devi
nă inginer miner. Dar știe să și lupte cu 
greutățile pentru a-și transforma visul In 
faptă. Și fiecare biruință reprezintă pentru el 
o mare satisfacție, ”n Imbold pentru 
severa și jn viitor.

Tlnărul loan Aprofirii 
găzi de mineri Ja E.M. 
tează in timpul liber și 
liceului industria]. Acum 
curînd va termina si va deveni 
Dar. merită să subliniem că în același timp 
liber, în calitate de utecist, participă acl'v 
și la viața de organizație. Primul secretar al 
comitetului orășenesc Pelrila al U.T.C., tova
rășul Horia Toma, are cuvinte de laudă la 
adresa tînărului Aprofirii. ,,Este un om har
nic, perseverent, care știe cp vrea și se bu
cură de aprecierea colectivului în care mun
cește*.

Dar cîte astfel de exemple nu pol fi date 
si din rîndul tinerelor. Aceeași hărnicie îm
binată eu pasiunea de a învăța le carac
terizează și pe tinerele Eugenia Mărăcine, 
Elena Moroip. mun«itoare la preparația din 
Lupeni, Aurelia Fit, muncitoare la LE. Pa- 
roșeni, Elvira Sipoș, muncitoare la E.M. Pa- 
roșeni, Marinela Nagy, operatoare chimică 
la „Viscoza* Lupeni, care frecventează, după 
orele de serviciu, cursurile serale ale Liceu
lui din Lupeni.

Și merită să subliniem că unii dintre cei 
care în urmă cu 8—10 ani munceau în pro
ducție, iar după orele de serviciu urmau li
ceul seral, au absolvit facultăți la seral sau 
fără frecvență și sînt în prezent Ingineri, 
profesori sau economiști.

Tinerii trebuie să înțeleagă, chiar și cei 
care sint absolvenți de liceu, că desigur în 
conformitate cu studiile lor au posibilitatea 
să fie încadrați-în anumite munci adminis
trative. Dar în societate aceste funcții sint 
limitate. Nu pot deveni toți funcționari, oa
meni cu munci de birou, ingineri sau pro
fesori. întotdeauna au existat — și vor exis
ta încă - muncitori direct productivi și că, 
în ultimă instanță, aceștia din urmă produc 
bunurile materiale de care beneficiem toți 
în societate. Iar acei care n-au nici o califi
care, să nu uite că cei mai buni, mai capa
bili. care au reușit să se afirme, pornind de 
la o muncă necalificată pînă la o calificare 
superioară, n-au disprețuit munca, ci dimpo
trivă, au considerat-o ca pe ceva de preț și 
s-au afirmat după, strădanii îndelungate, per
severind pentru realizarea telurilor îndrăz
nețe pe care și le-au propus.

por-

este șeful unei bn- 
Lonea, dar liecven- 
cursurile serale ale 
este în anul JI1. In 

tehniciap.

Viorel STRAUJ
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cinstiți .tatăl iui fiind cefe
rist. Dar e£te„ nu numoi 
„rușinea familiei", ci și un 
excroc notoriu. Cu un caziei 
boqat și... șase condam
nări. Ultima escrocherie a 
„înșurubat-o" la Lonea, in- 
$elîndu-l pe I.T. cu promi
siunea că-i va... cumpăra 
araqaz. A luat de la i. T. 
1 900 lei, a mers cu el p;nă 
la maaazin și... a dispărut. 
Miliția l-a dibuit însă la re-

atras la o aventură pe 
Gheorqhe Timofle și Nico- 
lae Bișoq, niște tineri de 
19-20 de ani. După ce s-au 
„cinstit" pentru a-și face cu
rai la bufetul „Voivodu* 
l-au atacat împreună pe ce
tățeanul Gheorqhe 1 Jurcâ 
aflat $i el cu soția in bu
fet. la un pahar. După ce 
l-au bătut pe Gh. J., au

pezeală. In prezent locuieș
te in Petrila. Speculează 
sentimentele unei femei care 
lucrează la cantina minei 
promițîndu-i marea cu sa
rea și „draqoste eternă". 
Dor deocamdată el neofe- 
rindu-i decît... mărinimia de 
a locui împreună în casa 
ei, în concubinaj. De lucrat 
„lucrează" ce-i drept, din 
cind in cind. Se anqajeazâ 
pe ici, pe colo, apoi... dis
pare. Victime are destule. 
Se simt acestea oare cu 
musca pe căciulă ?

„Vitejii1* 
de la „Voivodu**

Ilie Manole, ca „decan* 
de viistă - 24 de ani - i-a

căutat sâ o „întindă". A 
intervenit insă miliția. Re
fuzul „vitejesc" de a se le- 
qitima a fost „tratat" ca 
atare. Conform legii — 1 000 
lei amendă contravenționa
lă pentru atentat la bunele 
moravuri și comportare ire
verențioasa fată de repre
zentantul oiqanului de mili
ție. După cum se vede ase
menea „vitejii" ustură... la 
buzunar. Se ridică insă în
trebarea : la sectorul 11 al 
E.M. Petrila tovarășii de 
muncă ai acestor tineri și 
orqanizația U.T.C. le cunosc 
isprăvile ?

Scandalagiii 
de la club

De un timp încoace, la 
clubul sindicatelor din Pe
trila iși foc simțită prezen
ta tineri... scandalaqii. Sfi- 
dindu-i pe cei care vin la 
club să se relaxeze, scanda- 
laaiii sosesc de requlă in 
qrup, direct de la o „cin
zeacă". Sub euforia alcoolu
lui, aceștia se amestecă 
arosolan in jocurile celor
lalți. ori incep între ei jo
curi de noroc pe bani, sfîr- 
sind în încăierări... Unii din
tre ei nimeresc intimplător 
pe acolo, alții însă sint „or- 
qanizatorii", osii jocului cu 
cărțile. Conducerea clubu
lui si Comitetul orășenesc 
Petrila al U.T.C. ii știu ca 
„asi" pe frații Buterchi. Pro- 
bobil că moi Puțin ii știu 
insă tinerii lor admiratori, 
cîtiva minori care caută să-i 
imite din spirit de bravadă. 
Să-i prevenim deci, arătin- 
du-le adevărul, lată cum 
sînt caracterizați frații Bu
terchi la miliție ; „Sint niș
te bețivi, scandalaqii și bă
tăuși notorii - apreciază 
tovarășul maior Ion Gruia, 
adjunct al șefului secției de 
miliție din Petrila -, se află 
sub supraveqhereo noastră. 
Unul dintre ei. Euqen deși 
are numai 20 de ani, este 
autorul unui ultraj împotri
va lucrătorilor din miliție. 
Procesul e pe rol la Petro
șani".

S. VASlLt'SCU
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VIAJA INTERNAȚIONALA
Inminarca unor ordine șl medalii 
românești unui grup de generali 

șl ofițeri sovietici
LENINGRAD 22 - Corespondentul Ager

pres, L. Duțâ, tronsmite : In codrul unei so
lemnități ce a avut loc la polatul sovietului 
orășenesc Leningrad, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România in U.R.S.S.. Teodor Marinescu, a în- 
minat unui qrup de generali și ofițeri sovie
tici, precum și altor cetățeni ai Leningradului, 
ordine și medalii românești, conferite cu 
lejul celei de-a 25-a aniversări a 
mâniei de sub iuqul fascist 
25-a aniversări o Zilei Forțelor 
Republicii Socialiste România.

La solemnitate au participat

ferite cu pri- 
eliberării Ro
și celei de-a 
armate -ale

reprezentanți

ai orqanelor locale de partid și do stat, ai 
reqiunii militare Leninqrad, ai conducerii fi
lialei Asociației de prietenie sovielo-române, 
ziariști.

In numele președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cei decorați au fost fe
licitați de ambasadorul român.

Din partea celor decorați, qeneral-colone- 
lul A. Frolov, șeful Academiei militare 
transmisiuni din Leninqrad, a exprimat 
ducerii de partid și de stat a României 
(urnirile pentru distincțiile acordate.

de 
con- 
mul-

Comunicat
comun 

bulgaro* 
olandez

SOFIA 22. — Coresponden
tul Agerpres, Gh. leva, trans
mite : S-a încheiat vizita de 
cinci zile în R.P. Bulgaria a 
ministrului afacerilor externe al 
Olandei, Joseph Luns. In timpul 
șederii sale, oaspetele a avut 
convorbiri cu omologul său bul
gar. Ivan Basev, cu privire la 
probleme ale relațiilor dintre 
cele două țări și ale situației 
internaționale. îndeosebi cele 
legale de securitatea europea
nă. Ambele părți, se spune în 
comunicat, au făcut un schimb 
aprofundat de păreri referitor 
Ia posibilitatea convocării unei 
conferințe, consacrate securită
ții europene, care ar juca un 
rol pozitiv pentru întărirea pă
cii și securității în Europa și 
pentru dezvoltarea cooperării 
dintre statele europene.

în comunicatul comun se sub
liniază necesitatea extinderii pe 
mai departe a relațiilor comer
ciale. tehnico-științifice și de 
turism între cele două țări. In 
acest scop, o delegație econo
mică olandeză va sosi la So
fia. In timpul șederii la Sofia 
a ministrului olandez a fost sem
nat un acord interguvernamen- 
tal :ntre Bulgaria și Olanda 
pe> ' i transportul rutier inter
național.

--
Condamnați 

la moarte pentru 
trafic ilicit 

de stupefiante
TEHERAN 22 (Aqerpres). — 

■ în baza unei legi, instituită a- 
nul trecut, care prevede pe
deapsa capitală pentru infrac
țiunea de trafic ilicit de stupe
fiante, un tribunal din Teheran 
a condamnat la moarte doi 
contrabandiști. Surprinși în mo
mentul desfacerii „mărfii", con
trabandiștii au angajat un 
schimb de focuri cu polițiștii, 
ucigind unul dintre aceștia. Pi- 
nfi în prezent, legea a fost apli
cată în cazul a 14 infractori.

Vremea

pe glob
Ger aspru 
în Canada

(Agerpres).OTTAWA 22 , „ .
După cantitatea mare de zăpa
dă care a căzut * ’ J
brie în Canada
la Munții Stîncoși și în special 
în provincia Quebec, în luna 
Ianuarie s-a înregistrat în a- 
ceastă tară cea mai scăzută 
temperatură cunoscută din 1901. 
De mai multe săptămini se 
menține un ger puternic, iar în 
ultimele zile temperatura a os
cilat între minus 23 și minus 
29 grade Celsius.

Serviciile meteorologice ca
nadiene anunță pentru urmă
toarele săptămini un timp în
sorit și o creștere a tempera
turii.

în luna decem- 
de la Atlantic

Ploi torențiale 
și inundații 
în Argentina

BUENOS AIRES 22 (Ager
pres). — Ca urmare a ploilor 
torențiale ce au căzut in ulti
mul timp, grave inundații afec
tează regiunea petroliferă ar- 
gentimană Comodoro Rivadavia, 
situată la aproximativ 2 000 de 
km sud de Buenos Aires. Apele 
dezlănțuite distrug totul în ca
lea lor. Străzile s-au transfor
mat în adevărate riuri. zeci de 
familii și-au abandonat locuin
țele, refugiindu-se pe înălțimi. 
Comunicațiile rutiere, telegrafi
ce și telefonice sini întrerupte. 
Cu toată rapiditatea declanșării 
acestui dezastru asupra regiu
nii, nu s-au semnalat victime. 
Autoritățile au luat măsuri pen
tru ajutorarea sinistraților cu 
elicopterele și avioanele.

O adevărată comoară
LONDRA 22 (Agerpres). — 

Cinci scafandri autonomi bri
tanici, care explorau terito
riul submarin in largul coas
tei Folkestone din Marca Mi
nerii, au avut o plăcută sur
priză, descoperind in interio
rul epavei unui vas francez, 
scufundat cu 15 ani in urmă, 
o adevărată comoară... lichi
dă : 60 000 de sticle de șam
panie. Un examen rapid al 

a 
că

conținutului unor sticle 
permis să se constate

lichidă
șampania nu-și pierduse din 
calitățile sale. Scafandrii bri
tanici intenționează să scoa
tă la suprafață, în următoa
rele zile prețioasa încărcătu
ră. Ei sînt puși însă intr-o 
mare încurcătură. Vameșii bri
tanici i-au avertizat că, in 
ciuda faptului că sticlele de 
șampanie au făcut un lung 
stagiu pe fundul mării, ei nu 
pot evita aplicarea taxei a- 
supra vinului.

Valoarea nasului 
lui George Thomson

WASHINGTON 22 (Ager
pres). — Nasul, lui George 
Thomson valorează un mi
lion de dolari. Cel puțin așa 
apreciază firma la care este 
angajat. Ea a cerut lui 
Thomson să-și asigure pen
tru suma amintită prețioasa 
sa podoabă facială. „Se poate

spune că de nasul lui Thom
son depinde calitatea produc
ției noastre", declară firma 
în scrisoarea adresată socie
tății de asigurări. George 
Thomson este intr-adevăr șe
ful echipei de mirosite a 
wliisky-ului de la firma a- 
mericană „Johnny Walker".

„Enciclopedia" „Cine ce este"
BUDAPESTA 22 — Cores

pondentul Agerpres, Al. Pin- 
tea, transmite: Recent, e- 
ditura budapestană „ Kossuth" 
a scos de sub tipar „Enciclo
pedia" „Cine ce este". Acest 
fel de „îndreptar biografic" 
se editează in Ungaria pen
tru prima dată. Volumul, ca
re are peste 600 de pagini,

cuprinde date biografice re
feritoare la 7 000 dintre con
temporanii noștri: oameni 
politici de vază, activiști pe 
tărîm economic, oameni de 
artă, publiciști, oameni de 
știință și alte personalități 
din lumea întreagă. Volu
mul prezintă peste 120 de 
personalități din România.

Gravură în cupru de
PRAGA 22 (Agerpres). — 

La Muzeul de artă din 
Karlovy Vary a fost des
coperită o gravură în cupru 
al cărei autor este... Johann 
Wolfgang Goethe. Se pre
supune că gravura, care 
poartă inițialele celebrului

Goethe
poet german, a fost creată 
de acesta în timpul unei șe
deri mai îndelungate in sta
țiunea menționată.

Această lucrare se adaugă 
celor 12 desene ale poetului 
create la Karlovy Vary și 
păstrate în muzeul din lo
calitate.

Conflict diplomatic între
BAGDAD 22 (Agerpres). — 

însărcinatul cu afaceri iranian 
la Bagdad a fost convocat joi 
dimineață la Ministerul Afa
cerilor Externe al Irakului pen
tru a i se remite o notă de 
protest în care Iranul este a- 
cuzat că ar fi fost implicat în 
tentativa de lovitură de stat 
recent dejucată de către oficia
litățile irakiene.

In notă se cere expulzarea, 
în 24 de ore, a ambasadorului 
Iranului la Bagdad, precum și 
a altor patru diplomați iranieni i

Jn ultimele 24 de ore

se cere, totodată, închiderea 
imediată a celor trei consulate 
iraniene din Irak — de la Bag
dad, Kerbela și Basorah, pre
cum și plecarea personalului a- 
cestora în 24 de ore.

★

TEHERAN 22 (Agerpres). — 
Guvernul iranian respinge ca
tegoric ca „total nejustificate" 
orice acuzații formulate împo
triva membrilor ambasadei și 
consulatelor iraniene din Irak,

A 51-a ședință 
cvadripartite 
în problema

PARIS 2? (Agerpres). — O 
nouă ședință — cea de-a 51-a a 
Conferinței cvadripartile in pro
blema vietnameză s-a desfășu
rat joi la Paris. Șeful delegației 
Guvernului .Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Viotnamulul 
de sud, d-na Nguyen Thi Binh, 
a prezentat un raport, potrivit 
căruia în zilele dc 11 și 12 
noiembrie 1969 unități saigoneze 
și sudeoreone aflate sub coman
da unor ofițeri americani au 
împușcat. în timpul operațiunii 
denumite „Sea Tiger", 700 do 
sud-vietnamezi din provincia 
Quang Nam, în majoritate- fe
mei și copii. Totodată, peste 
1 000 de case au fost arse, și 
culturile de pe mai multe mii 
de acri distruse. In sfirșit, sub
liniază raportul, mii de animale 
au fost sacrificate, iar populația 
care a supraviețuit masacrului 
a fost dusă în așa-ziscle sate 
strategice. în perioada august 
1965 — mai 1969, trupele agre-

a Conferînfei 
de la Paris 
vietnameză

soare nu efectuai nouă masa
cre, osaslnînd aproximativ 2 500 
do civili. Nguyen Thi Binh a 
subliniat că politica Adminis
trației americano de „vietnami- 
za.rc" a războiului este princi- 
pola cauză a impasului înregis
trai de conferința cvadripartită.

In cuvînlul său, reprezentan
tul Republicii Democrate Viet
nam, Ha Van Lau, a acuzat Sta
tele Unite că au efectuat după 
încetarea atacurilor, la 31 oc
tombrie 1968, noi bombarda
mente împotriva unor localități 
nord-vietnameze.

In cuvînlul lor, reprezentan
tul S.U.A., Philip Habib J 
Pham Dan Lam, șeful delegației 
administrației de la Saigon au 
evitai să abordeze problemele 
ridicate de delegațiile vietna
meze.

Ședința de joi a marcat un 
an dc la începerea, la 25 ianua
rie 1969, a tratativelor cvadri- 
partite.

Eșecul
unei expediții

canadiene
OTTAWA 22 (Agerpres). — 

O expediție alcătuită din patru 
membri care au intenționat să 
parcurgă un traseu în lungime 
de 4 000 km prin zonele împă
durite ale nordului Canadei, din 
provincia Quebec pină în A- 
laska, a (ost nevoită să aban
doneze această cursă efectuată 
cu ajutorul a două automobile- 
sănii după o lună do luptă cu 
zăpada, viscolele și geruri de 
minus 40 grade. Conducătorul 
expediției, Guy Chevalier, a 
fost găsit do mal mulți eschi
moși într-un adăpost săpat 
zăpadă, unde a stat timp de 
șase zile. Alți doi membri 
expediției au (ost salvați 
un grup de vînălori, fiind gă
siți Inlr-o cabană de vinătoare, 
iar al patrulea se află în stare 
gravă, suferind de degeraturi 
după ce a mers patru zile prin 
ger In căutarea lui Chevalier.

în

ai 
de
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PE SCURT■PE SCURT
CARACAS — Pcslc 8 000 de 

cadre medicale din capitala 
Venezuelei, Caracas, au decla
rat grevă revendicînd semnarea 
unui nou contract colectiv de 
muncă.

©
LONDRA — Lira sterlină a 

atins miercuri cel mai înalt ni
vel al său din ultimii doi ani 
pe piața internațională. Ea a 
fost cotată la 2,4030 dolari.

NEW YORK. „Nu este nimic 
neobișnuit" — a declarat un 
tinăr șofer polițiștilor care i-au 
oprit automobilul în orașul 
Lincoln (Nebraska). „Părinții 
mei știu că eu conduc automo
bilul. Fac aceasta dc cînd a- 
veam cinci ani“. Și totuși ca
zul este cu totul neobișnuit. Șo
ferul are acum... 10 ani 1

I

R. P. POLONA
VARȘOVIA 22 (Agerpres). 

— Uzina mecanică .Ursus" 
a produs in cursul anului 
trecut 43 225 de tractoare. Pe 
lingă tractoarele ușoare de 
tipul „C-33O-- și ..c’-.|011“, u- 
zina a asimilat și producția 
unor tractoare mai puternice, 
dc tipul „C-385". Noul pro
dus poartă numele uzinei 
producătoare șj are o capa
citate dc 75 cal putere. In-

zestrat cu motor fabricat du
pă licență Leyland, „Ursus 
C-385" se caracterizează prin- 
tr-o linie originală, calități 
tehnice și de exploatare deo
sebite. El va fi folosit pen
tru lucrări agricole grele și 
pentru transport. Construc
torii intenționează să înzes
treze viitoarea seric do trac
toare din această clasă cu 
motoare de 110 cai putere.

R. P. UNGARA
BUDAPESTA 22 — Cores

pondentul Agerpres, Al. 
Pintca, transmite: In R.P. 
Ungară continuă în ritm sus
ținut acțiunea de'electrifica
re a căilor ferate. In 1969, 
de exemplu, s-a încheiat c- 
lcctrificarea liniei ferate Bu
dapesta—Debrecen (peste 220 
km). In prezent este in curs 
de electrificare linia dintre 
Debrecen și Nyiregyhaza. O

dată cu încheierea acestor lu
crări trenurile vor circula 
cu o viteză de 110 — 120 km 
pe oră, purtate de locomo
tive electrice de producție 
ungară. Totodată, căile fe
rate ungare continuă să mă
rească parcul dc locomotive 
Diesel și electrice. Pină la 
sfirșitul acestui an. greutatea 
spc-cifică a locomotivelor cu 
abur în parcul de tracțiune 
va fi redusă la 20 la sută.

CALCUTTA — Poliția din o- 
rasul indian Dhanbad (situat 
la 250 km nord-vest de Calcut
ta) i-a arestat miercuri noaptea 
pe toți cei 400 de studenți ai 
Politehnicii din localitate. A- 
ceastă hotărîre a fost luată în 
urma ciocnirilor care au avut 
loc între populația orașului și 
studenți, în cursul cărora trei 
persoane au fost ucise. Locuito
rii din Dhanbad i-au acuzat pe 
studenții de la Politehnică de 
a fi molestat mai multe tinere, 
organizînd în semn de protest 
o demonstrație încheiată prin 
ciocniri violente între aceștia și 
studenți. In oraș starea de ten
siune persistă.

PARIS — Incepînd de la 22 
ianuarie, întregul personal de 
Ia minele de plumb și zinc din 
Argentiere se află în grevă. 
Greviștii revendică o sporire a 
salariului orar la fel cu cel 
al salariaților de la minele car
bonifere.

PORT MORESBY. — Vulca
nul Alawun din insula New Bri
tain, aflată sub administrație a- 
ustraliană, a erupt joi cu o vio
lență neobișnuită, obligînd pe 
localnici să se refugieze în pa
nică în zonele învecinate. E- 
rupția este apreciată drept cea 
mai puternică din ultimii 50 de 
ani. Nu au fost semnalate vic
time omenești.

ATENA — Pirateria aeriană, 
consecințele ei și măsurile ce 
trebuie luate pentru evitarea 
unor asemenea acte vor consti
tui tema principală a unui con
gres internațional care se va 
desfășura intre 7 și 9 februarie 
la Atena, informează agenția 
France Presse citind presa grea
că. Printre problemele ce vor 
fi examinate figurează discuta
rea celor 831 de cazuri de pira
terie aeriană înregistrate din 
1931 pînă in 1970, precum și 
stabilirea unor măsuri concre
te ce urmează a fi supuse Or
ganizației Națiunilor Unite.

■ -

WASHINGTON — Ultimele 
date despre creșterea costului 
vieții în Statele Unite confirmă 
dificultățile prin care trece e- 
conomia americană, a declarat 
în Camera Reprezentanților se
natorul democrat Karl Albert. 
Potrivit datelor oficiale, în anul 
1969 prețurile au crescut cu 6,1 
la sută, stabilind astfel un 
„record“ pentru ultimii 20‘ de 
ani.

PARIS. — Poliția pariziană desfășoară, de aproximativ 
24 de ore, una dintre cele mai interesante urmăriri în
treprinse în ultimul timp. 500 de polițiști, însoțiți de 
cîini-polițiști, urmăresc, în marea suburbie de sud-est a 
Parisului, cinci periculoși gangsteri, puternic înarmați, a 
căror reapariție a permis organelor de cercetare să des
copere un adevărat arsenal. Intr-un garaj, pe care rău
făcătorii îl închiriaseră la Servan (o mică localitate la 
30 km de Paris), poliția a descoperit mitraliere, pistoale 
automate, grenade, glugi, cabluri de cupru, posturi de te
leviziune și 5 tone de pilitură de fier. Primele cercetări 
au stabilit că proprietarul garajului n-are nici o legătură 
cu banda care miercuri după-amiază a reușit, cu ajuto
rul unui „Jaguar", să scape de sub urmărirea poliției.

menționează un comunicat ofi
cial al Ministerului Afacerilor 
Externe al Iranului.

Ca o măsură de reciprocitate 
față de expulzarea unor diplo- 
mați iranieni din Bagdad, Ira
nul cere Irakului să-și recheme ~ 
imediat, ambasadorul, atașatul ' 
militar, precum și alți trei mem
bri ai ambasadei irakiene din 
Teheran. De asemenea, toate 
consulatele Irakului în Iran ur
mează să fie închise, persona
lul acestora trebuind să pără
sească Iranul în 24 de ore:

La Bagdad au fost executate 40 de persoane
BAGDAD 22 (Agerpres). — 

Postul de radio Bagdad, citat 
de agenția U.P.I., a anunțat că 
în ultimele 24 de ore au fost 
executate în Irak 40 de persoa
ne implicate în tentativa 
lovitură de stat dejucată 
noaptea de 20 spre 21 ianuarie, 
sau în alte comploturi anteri
oare împotriva actualului regim 
din Irak. Sentințele au fost 
pronunțate de un tribunal spe
cial instituit de către Consiliul 
Comandamentului Revoluției, 
după arestarea celor care au

de 
în

participat la complot, care, așa 
cum declara postul de radio 
Bagdad, sînt membri ai Partidu
lui socialist Baas,

Agențiile de presă transmit, 
reluînd emisiunile postului de 
radio Bagdad, că printre per
soanele executate se află gene
rali în rezervă, colonei și alți 
ofițeri superiori. Un grup de 
șapte persoane executate, prin
tre care generalul in retragere 
Musleh Rașid, fost ministru de 
interne în guvernul din 1964 al 
premierului Taher Yahia și în

cabinetul lui Abdel Rahman 
Al-Bazzaz, și Madhat I-Iaj Siri, 
fost primar al Bagdadului. A- 
ceștia au fost arestați în luna 
mai anul trecut sub acuzația 
de complot și spionaj în favoa
rea unor servicii străine de 
informații. Potrivit relatărilor 
agenției Associated Press, tri
bunalul special a condamnat 
la muncă silnică pe viață și 
două femei, între care amin
tește pe Sadiah Saleh Jaber, 
fiica fostului premier Saleh Al 
Jaber.

HAROLD
WILSON

VA VIZITA
S. U. A

WASHINGTON 22 (Agerpres). 
— In capitala Statelor Unite s-a 
anunțat că primul ministru al 
Marii Britanii, Harold Wilson, 
va întreprinde între 26 și 28 
ianuarie o vizită oficială în 
S.U.A. El va avea convorbiri 
cu președintele Richard Nixon 
și cu secretarul dc stat William 
Rogers. Observatorii din capi
tala Statelor Unite apreciază 
că o importanță deosebită în 
cadrul convorbirilor va fi acor
dată problemelor economice. 
După cum a anunțat un purtă
tor de cuvînt al Departamentului 
de Stat. Harold Wilson va avea, 
de asemenea, întrevederi cu mi
nistrul de finanțe David Ken
nedy, directorul bugetului, Ro
bert Mayo, și cu președintele 
Consiliului consilierilor econo
mici de pe lingă președinte, 
Paul McCrachen.

Demonstrații studențești 
la Djakarta

DJAKARTA 22 (Agerpres). — Joi au continuat la Dja
karta demonstrațiile studențești organizate, după cum s-a 
anunțat, în semn de protest împotriva anumitor aspecte 
ale politicii economice a guvernului. Participant», in nu
măr de aproximativ 10 000, potrivit agenției Associated 
Press, au organizat un marș prin centrul capitalei ; se 
menționează că forțele polițienești au intervenit pentru 
a împiedica o extindere a mișcării de protest.

LUCRĂRILE CONFERINȚEI 
ȘTIINȚIFICE DE LA PRAGA

PRAGA 22 — Corespondentul Agerpres, E. Ionescu, 
Transmite: La Praga continuă lucrările Conferinței știin
țifice internaționale cu tema „Noțiunea leninistă a rolului 
conducător al partidului — principiu fundamental al con
strucției socialiste", organizată cu prilejul centenarului 
nașterii Iui V. I. Lenin. Joi, Marin Nedelea, de la Acade
mia de științe politice și sociale „Ștefan Gheorghiu", mem
bru al delegației româno care participă la conferință, a 
prezentat comunicarea „Clasa muncitoare — forța condu
cătoare în România socialistă".

CARACAS — Un om de afa
ceri venezuelean, Jacobi Taurel. 
a fost obligat să plătească suma 
de 155 000 de dolari pentru eli
berarea fiului său, în vîrstă de 
12 ani, care fusese răpit de niște 
necunoscuți. Răpitorii au făcut 
cunoscut părintelui că dacă nu 
va accepta să plătească suma 
cerută vor ucide pe copil. Ime
diat ce banii au ajuns în po
sesia lor, micuțul Taurel a fost, 
eliberat.

Poliția din Caracas a declan
șat o vastă acțiune pentru de
pistarea infractorilor.

©
VIENA — Banca națională a 

Austriei a hotărit să ridice taxa 
dc scont de la 4,75 la 5 la sută.

Sporirea taxei de scont, apre
ciază experții economici, a de
venit necesară pentru a para 
o anumită încălzire a con
juncturii economice. Prin aceas
tă măsură, Austria speră, de 
asemenea, să realizeze un echi
libru între piața internă și 
piața internațională a devize
lor.

i

I

Noi linii și stații dc metro se află în construcție în 
capitala Uniunii Sovietice.

In foto : Aspect de la construcția noii stații de metro 
„Piața Nogina".

Zborul inaugural al avionului
american de pasageri,,Jumbo-Jet“

LONDRA 22 (Agerpres). 
Joi a aterizat la Londra 
mai mare avion comercial 
lume „Boeing Jumbo Jet-747“,
aparținînd companiei america
ne „Panam“. La bordul avio-

cel 
din

nului s-au aflat 362 de persoa
ne, precum și 18 membri ai e- 
chipajului. Avînd o greutate 
de 355 de tone, „Jumbo-Jet" 
poate transporta 490 de pasa
geri și dezvolta o viteză de 
1 000 kilometri pe oră.

AȘTEPTĂRI ZADARNICE
Remanierea guvernamentală 

operată săptămina trecută la 
Lisabona a afectai șase mi
niștri, cinci secretari de stat 
și șase subsecretari de stat. 
Intre alții, Rue Patricio a 
preluat portofoliul Ministeru
lui de Externe, deținui cilva 
timp de însuși primul minis
tru, Marcelo Caetano, iar ge
neralul Saviana Rebelo a 
fost numit în fruntea noului 
minister creat prin contopi
rea Ministerului Apărării cu 
cel al Armatei.

Deși această remaniere este 
considerată de Marcelo Cae
tano drept o măsură impor
tantă în direcția „liberalizării 
regimului", nu au fost indi
cate nici un fel de măsuri 
concrete care să traducă în 
viață promisiunea făcută de 
premier Încă de la preluarea 
puterii cu 15 luni in urmă, 
cînd l-a succedat pe Olivier 
Salazar.

Intr-adevăr, situația din 
Portugalia, după instalarea lui 
Caetano, a rămas, cu unele 
schimbări insignifiante, aceea
și ca și în timpul lui Sala
zar. Dacă transiormarea poli
ției secrete Pide a dat o rază 
de speranță, in schimb, intir- 
zierea restabilirii libertăților 
democratice arată că noua 
politică, anunțată de Caeta
no, nu a căpătat Încă o bază

serioasă. La aebaslă întirziere 
se adaugă aplicarea vechii 
politici coloniale. In ce pri
vește Africa, Caetano a îm
brățișat politica promovată 
de predecesorul său. „Unifi
carea Ministerului Apărării cu 
cel al Armatei, a declarat cu 
emfază Caetano, imediat du-

NOTA1
EXTERNA,
A

remanierea guvernamenla- 
.... va permite extinderea ac
țiunilor militare in colonii11. 
In prezent, Portugalia duce 
unul dintre cele mai slnge- 
roase războaie coloniale. 
130 000 de militari portughezi 
sini angajați in luptele cu 
forțele de eliberare din Gui
neea — Bissau, Angola, Mo- 
zambic și din idle colonii, a 
căror suprafață totală depă
șește de 20 de ori suprafața 
metropolei. Continuarea răz
boiului impune cheltuieli uria-

pă 
lă,

șe. Așa se explică de ce Por
tugalia alocă oficial jumătate 
din bugetul țării pentru qhel- 
tuieli militare. Consecințele 
sînt resimțite din plin pe plan 
intern. Portugalia are cel mai 
mic venii național din Euro
pa și, în 
mai mare buget militar, ra
portat la numărul populației. 
Cel mai ridicat procent de 
analfabeți din Europa re
vine tot acestei țări: aproa
pe jumătate din populația 
țării nu știe nici să scrie, 
nici să citească. De asemenea, 
în străinătate se află peste 
16 000 de portughezi care au 
dezertat din armata colonia
lă, refuzînd să lupte, iară să 
mai vorbim de cei peste un 
milion de muncitori plecați 
în căutare de lucru în Re
publica Federală a Germaniei, 
Franța, Italia sau în țările 
nordice.

Așadar nu se poale vorbi 
despre o liberalizare a re
gimului portughez. Marcelo 
Caetano, care și-a făcut ca
riera politică în calitate de 
adept credincios al regimului 
salazarist, afișează liberalis
mul în speranța că va do- 
bîridi un sprijin în rîndurilc 
opiniei publice. Dar numai 
declarațiile de intenții nu sini 
suficiente.

Marin GHEORGHE

același timp, cel
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