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A
n mine și-n uzine, pe șantiere și-n laboratoare, se declanșează din nou — după zilele 

de sărbătoare ce au marcat puntea între ani — actul creator al muncii, al făuririi. 
După tradiționalele urări de viață lungă, bogată în sănătate și bucurii din „noaptea 
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Jiului
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O dată cu intrarea în noul 
an 1971, a început și execu
tarea lucrărilor pentru îndi
guirea Jiului în orașul Pe
trila. Această importantă lu
crare în valoare de 20 mili
oane lei, se va realiza in 
cadrul amenajărilor hidro- 
tehnice din Valea Jiului, și 
va regulariza cursul superi
or al rîului pe o porțiune cu
prinsă între mina. Petrila 
(în dreptul tunelului) și satul 
Jieț.

ÎNNOIRI LA MINA LONEAI
nopților", am pornit din nou la drum, spre noi înălțimi ale timpului și devenirii, 
nu pur și simplu într-un an nou; am pus piciorul pe prima treaptă a unei noi 
ascensiunii noastre cutezătoare spre împlinire, spre înalturi.

Am pășit într-un nou cincinal, într-o etapă de noi întemeieri și infăptuiri
de noi izbînzi. Dar prețul izbînzii e vrednicia, responsabilitatea, inițiativa creatoare. Des
pre aceste comandamente ale exigenței și perfecționării au varbit și interlocutorii noștri la 
începutul noului an relevînd multiplele deziderate ce le incumbă la nivelul preocupărilor co
tidiene traducerea în viață a obiectivelor stabilite de partid pentru dezvoltarea economică 
a țării în noul cincinal.

— Tn privința sarcinilor pe 
sare noul cincinal ni le pune în 
față, ne spunea tov. loan Che- 
recheș, secretarul comitetului 
de partid al minei Petrila, sînt 
deosebit de grăitoare cuvintele 
secretarului general al partidu
lui și anume : ...„în viitorul cin
cinal eforturile se vor îndrepta 
nu numai spre dezvoltarea can
titativă a industriei ci se pune 
totodată un deosebit accent pe 
laturile calitative ale procesului 
de industrializare, pe moderni- 
zarea structurii producției". A- 
ceste deziderate ni le ridică 
de fapt în față, și indicatorii de 
plan pentru cincinalul în care 
am pășit: productivitatea va 
înregistra un spor de la 1,570, 
tn prezent, la 2,080 tone/post în 
1975. In timp ce volumul pro
ducției extrase crește cu 15 la 
sută, prețul de cost al produc
ției va scade cu 30 la sută. Deci 
indicatorii calitativi, îmbunătă
țirea calitativă a întregii pro
ductivități economice, finalizată 
print.r-o eficiență ridicată — 
aceasta e cerința fundamentală 
în noul cincinal. E o cerință 
care nu poate fi concepută fără 
perfecționarea tuturor laturilor 
activității minei : a procesului 
tehnologic în abataje, a extrac
ției, transportului, a organizării 
producției și a muncii. Va tre-

bui să asigurăm, în primul 
rînd, un grad înalt de tehnici
tate tăierii și încărcării cărbu
nelui, valorificarea largă a ex
perienței ce am acumulat-o în 
susținerea metalică a abataje
lor, în reducerea consumului de 
lemn încă exagerat de mare la 
mina noastră.

Productivitatea sporită, ridi
carea gradului de tehnicitate a 
producției solicită exploatarea 
judicioasă, la întreaga capaci
tate a utilajelor din dotare, 
creșterea coeficientului de fo
losire a timpului de lucru, întă
rirea disciplinei sub toate as
pectele ei.

Important este faptul că mina 
noastră dispune de condiții 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
pe noul cincinal; avem cadre 
valoroase, competente, hotărîte 
să muncească cu dăruire și ini
țiativă pentru a menține pres
tigiul minei, pentru a dezvolta 
succesele colectivului. Trebuie 
să arăt că simțim nevoia unui 
ajutor mai substanțial din par
tea Centralei cărbunelui în sen
sul unei mai bune dotări cu 
utilaje și piese de schimb. La 
rîndul lor, cadrele noastre teh
nice vor trebui să se consacre 
mai intens soluționării proble
melor tehnice, de perspectivă, 
să gîndească mai mult și să

lase problemele curente pe sea
ma celor chemați să le rezolve, 
să ajute cadrele medii tehnice 
să-și îndeplinească mai bine 
atribuțiile, să conducă mai com
petent producția.

O garanție a înfăptuirii sar
cinilor ce ne revin o constituie 
experiența organizațiilor de 
partid în conducerea vieții eco
nomice. Noua structură organi
zatorică ne creează un cadru fa
vorabil pentru perfecționarea 
muncii de partid. Dar, avem da
toria să perfecționăm și mai 
mult stilul, metodele de muncă 
cu 'oamenii, să angrenăm toți 
factorii în procesul complex de 
îmbunătățire continuă a acti
vității economice.

— Pentru mina noastră noul 
cincinal reprezintă un 
salt calitativ — ne-a 
tov. Ludovic Feieș, 
șef al minei Vulcan.
de căpetenie a colectivului con
stă în atingerea capacității ma
xime de extracție, de 1 700 000 
tone cărbune. Dar creșterea 
cantitativă atrage după sine și 
îmbunătățirea continuă a in-

veritabil 
declarat 

inginerul 
Sarcina

Anchetă realizată de
Ion DUBEK

(Continuare în pag. a 3-a)

Telefoane 1 redactor șef — 16 38 ;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție — 1662 ; secțiile ziarului prin 
centrală — 1220 (1221); viața de partid 
— interior 71 ; social — interior 74 ; 
economică — interior 32 ; cultură—învă- 
țămînt — interior 41 ; administrație — 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui — 
269. După ora 16, telefon de serviciu — 
1663.
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TREPTE ALE MATURIZĂRII r
La mina Vulcan

Interviu cu ing. GHEORGHE OLARIU, 
directorul U.U.M.P.

Prin tot ceea ce a realizat 
și înfăptuiește, prin existența 
cu profil din ce în ce mai 
distinct în ansamblul activității 
care se desfășoară în minereas
că Vale a Jiului, Uzina de u- 
tilaj minier Petroșani, unitate 
organic integrată în complexul 
combinatului carbonifer, își îm
bogățește zestrea prestigiului 
cîștigat de-a lungul timpului. 
In cincinalul care a trecut, co
lectivul 
cucerit 
zării și 
nică și

de muncă de aici a 
noi trepte ale maturi- 
— dată fiind linia teh-
de dezvoltare tot mai

puternic și convingător relie
fată — a răspuns și răspunde 
politicii promovate cu consec
vență de conducerea de partid 
în sensul satisfacerii exempla
re, pe plan intern, a necesită
ților de utilaje miniere, în con
tinuă creștere, dacă ne rapor
tăm la dinamica ascendentă a 
extracției de cărbune din ba
zinul nostru. Perspectiva ca 
vechea uzină de reparat să de
vină una dintre principalele u- 
nități constructoare de utilaj 
minier se află în concordanță 
cu prețioasele indicații date de

EXPOZIȚIE
Zilele trecute, la Casa 

pionierilor din Petroșani s-a 
deschis o interesantă expo
ziție de lucrări realizate în 
cadrul cercurilor de linogra- 
vură, artizanat, minerit, bro
derie, turnătorie etc. Pînă 
acum expoziția a fost vizita
tă de numeroși copii.

în pregătire

CĂRBUNE
EXTRAS

PESTE

CULBUTOR DE MARE CAPACITATE

Un colectiv de artiști ama
tori care activează în cadrul 
Casei de cultură a început 
repetițiile la piesa „Frunze 
care ard" de Ion D. Sîrbu. 
Spectacolul, care prezintă un 
aspect din lupta comuniștilor 
din Valea Jiului în ilegalitate, 
va fi dedicat semicentenaru
lui partidului.
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începutul de an nou de activitate la mina Lonea își 
dezvăluie deja primele repere în direcția înnoirilor, perfec
ționărilor, dezvoltărilor în procesul extragerii cărbunelui 
din adîncuri. Se află pe punctul de a se termina, peste 
cîteva zile, montarea Unui culbutor de mare capacitate la 
orizontul 400 al minei. Este. vorba despre o instalație de 
culbutare — prima de acest fel introdusă experimental în 
subteran — a vagonetelor de capacitate sporită (2 000 1) pen
tru transportul producției, introduse anul trecut în mină 
pentru experimentare.,

Noul culbutor este amplasat și va funcționa într-un 
punct central de pe fluxul de transport al cărbunelui la 
puțul central cu schip, unde se concentrează întreaga pro
ducție a minei.

I
J

GUMA

UN NOU FRONTAL

Tot în cursul lunii ianuarie 
a. c. (aproximativ prin data 
de 15) își va face debutul în 
rînduj capacităților de pro
ducție din sectorul IV al mi
nei Lonea un nou abataj 
frontal. Noul frontal va intra 
în funcțiune pe stratul 3 blo
cul III. Abatajul va fi echi-

pat cu stîlpi metalici hidrau
lici de construcție autohtonă 
tip SVJ și grinzi metalice tip 
U.U.M.P. Noua capacitate de 
extracție a cărbunelui va a- 
sigura o producție de 250 
tone pe zi.
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ACTIVITĂȚI DE
expe-

tovarășul Nicolae. Ceaușescu în 
Expunerea din cadrul ședinței 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a guvernului din 25 
noiembrie 1970.

Argumente la această lapi
dară dar frumoasă carte de 
vizită se pot extrage — vom 
căuta să facem acest lucru po
sibil — din convorbirea, redată 
mai jos, pe care am avut-o cu 
inginerul Gheorghe Olariu, di
rectorul unității respective.

ÎNTREBARE : Ne puteți con
cretiza mutațiile fundamentale 
petrecute în viața uzinei în pe
rioada 1966—1970 ?

RĂSPUNS: In cincinalul care 
s-a încheiat, la noi s-au produs 
transformări esențiale, atît din 
punct de vedere cantitativ, cît 
și calitativ, sortimental... Au a- 
părut produse noi, de comple
xitate sporită, cum sînt, de e- 
xemplu, echipamentele complete 
de funicular, vasele de extrac
ție, utilajele miniere pentru 
transport, susținere în subteran, 
instalațiile de săpat suitori, pu
țuri, utilaj pentru preparații și 
altele. Intre limitele 1965—1970, 
producția globală s-a dublat. 
De asemenea, s-a mărit tehni
citatea producției în sensul creș
terii evidente a utilajelor mi
niere și a prototipurilor, a 
stîlpilor hidraulici de abataj, 
inexistenți înainte ca sortiment, 
a pieselor de schimb și a ser
viciilor...

PREVEDERI

Ing. Traian MULLER

(Continuare în pag. a 3-a)
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DE MESTECAT
pentru tratamente dentare

Guma de mestecat cariopro- 
filactică, denumită „Dentigum", 
și pasta, pentru tratamente 
dentare, „Pulfarom", sînt două 
noi produse, concepute, reali
zate și asimilate în producția 
Combinatului industriei locale 
din Timișoara, pe baza cerce
tărilor și studiilor elaborate de 
către un colectiv format din 
medici clinicieni, stomatologi, 
ingineri chimiști și alți specia
liști. Prin elementele lor com
ponente, noile produse au un 
efect deosebit de favorabil în 
terapia dentară și bucală. Ast
fel, guma de mestecat cario- 
profilactică contribuie la mări
rea rezistenței emailului dentar

și la modificarea adecvată a 
florei microbiene bucale, ani- 
hilînd simțitor acțiunea cario- 
genă. Prima șarjă industrială 
de „Dentigum", care numără 
peste 1 milion de pastile, a și 
fost livrată comerțului. întru
nind elemente compoziționale 
și de fabricație originale, noile 
produse au fost brevetate ca 
invenții românești. Prezentate 
și la congresul Federației 
ternaționale dentare, ținut 
București, aceste produse 
efect profilactic și curativ 
fost deosebit de apreciate 
oameni de știință din Japonia, 
R. F. a Germaniei, India și 
din alte țări. -

in
ia 
cu 
au 
de

(Agerpres)

Valorificînd bogata 
riență a anilor precedenți — 
privind organizarea de tabere 
cu autofinanțare — și în va
canța aceasta, ca urmare a 
preocupărilor comune ale con
siliilor pionierilor 
și a conducerilor 
la cabanele de la 
Neag, Straja, Buta, 
rii, Voevodu, 
tabere de iarnă profilate 
activități specifice anotimpului.

Mult timp elevii de la Casa 
pionierilor din Petroșani, mem
bri ai cercului de turism-alpi- 
nism, n-au să uite tabăra de 
la Paring unde, sub conducerea 
experimentatului Silviu Vladis
lav, au petrecut timp de șapte 
zile, învățînd arta de a schia. 
Strădaniile lor au fost încununate 
de un succes deosebit: cîștigarea 
probelor de. schi la „Olimpia
da albă a Văii Jiului", desfă
șurată la Straja.

O tabără asemănătoare a or
ganizat și Școala generală nr. 
1 Petrila. In prezent 
reuniți în tabără la 
Cîmpu lui Neag elevii 
generale nr. 2 Lupeni, 
ai cercului de folclor, 
ocupă sub conducerea profe
sorilor de specialitate de cule
gerea unor obiecte ce atestă 
trecutul localității, reprezentînd 
mărturii ale preocupărilor 
obiceiurilor locuitorilor 
Valea Jiului, obiecte ce 
completa fondul muzeului 
nografic (înființat prin preocu
parea deosebită a directoarei 
școlii, prof. Natalia Aldica).

din școli, 
de școli, 

Cîmpu lui 
Lunca Flo- 

s-au organizat 
pe

se află 
cabana

Școlii 
membri 
care se

Și 
din 
vor 
et-

Programul a mai cuprins în
treceri de săbiuțe, schi, 
ții în împrejurimi, la 
de la Valea de Pești, 
bazinul de apă de la 
etc.

Sub conducerea prof. 
Mirea, un număr de 30 
pionieri și școlari de la Școa
la generală nr. 1 Petroșani se 
află de cîteva zile într-o tabă
ră de iarnă la Lunca Florii.

Dar, cum cei mai mulți elevi 
își petrec vacanța în localități, 
comandanții de pionieri, spri
jiniți de către conducerile de 
școli organizează o serie de 
activități specifice condițiilor 
concrete și posibilităților de 
care dispun. Astfel, la Școala 
generală nr. 5 Petroșani, pen
tru cei mici, s-a organizat e 
dimineață de diafilme repre
zentînd bogățiile și frumusețile 
țării, iar clasa a Vl-a pregă
tește o șezătoare folclorică in
titulată „Cîntec, joc și voie 
bună". La Școala generală nr. 
2 Lupeni se confecționează un 
fotomontaj cu titlul „Eroi au 
fost, eroi sînt încă" și se pre
gătește un montaj literar spe
cific anotimpului : „La gura 
sobei". La Școala generală A- 
ninoasa, în ziua de 5 ianuarie 
1971, a avut loc o interesantă 
șezătoare literară pe 
„Iarna, oglindită 
scriitorilor".

drume- 
barajul 

Buta, 
Toplița

Petru 
de

tema 
în operele

Dumitru CORNEA, 
activist al Consiliului municipal 

al Organizației pionierilor

Panina INDIVID
a 2-a:

De la mina Vulcan ne so
sesc vești îmbucurătoare în 
acest început de an. Minerii 
de aici, mobilizați de orga
nizația de partid, au luat un 
start lăudabil în îndeplinirea 
noilor sarcini de producție. 
După ce prima zi de muncă 
a fost încheiată cu un bilanț 
pozitiv marcat de extragerea, 
peste plan, a 75 tone de căr
bune, în ziua a doua produc
ția realizată suplimentar sar
cinilor «a fost majorată cu 
alte 134 de tone, iar în cea 
de-a treia zi cu încă 607 tone. 
In acest fel colectivul minei 
Vulcan se situează în frun
tea tuturor exploatărilor mi
niere din bazin avînd extra
se peste prevederi, în primele 
trei zile de muncă, o canti
tate de aproape 800 tone căr
bune.

Toate sectoarele de produc
ție ale minei au îndeplinit și 
depășit sarcinile de plan. Cu 
cele 621 tone de cărbune ex
trase din adîncuri peste pre
vederi, colectivul sectorului 
IV ocupă locul fruntaș pe 
exploatare, urmat de sectorul 
II cu 243 tone depășire de 
plan, sectorul I cu 28 de tone 
și sectorul III cu 16 tone 
extrase în plus.

Dintre realizările sectoru
lui IV al minei merită a fi 
scos, de asemenea, în eviden
ță faptul că productivitatea 
muncii' a „escaladat" cota de 
peste 4 tone cărbune pe post 
întrecînd cu o tonă/post ni
velul planificat pe sector. 
De altfel în abatajele „de la 
IV" s-au înregistrat randa
mente ce întrec 9 tone de 
cărbune extrase pe post. Iz
vorul principal al sporului 
de producție și totodată al 
succeselor pornește din cele 
două abataje frontale de pe 
stratul 15 (cu încărcare co
mună a producției) în care 
lucrează brigăzile miniere 
conduse de frontaliștii Dumi
tru Milea și Nicu Enache, a 
căror producție totalizează la 
un loc 2 871 tone de cărbune 
în primele trei zile de acti
vitate din luna ianuarie 1971.

SIDERURGIA HUNEDOAREI

drumul
ascendent

a!
tehnicii
avansate

pe

Paturile de răcire de Ia laminorul de 450 mm C.S.Il.

Coordonate 
hunedorene

fierului 
a Iluue-

COLECTIVITATE i
• Nevăzutul mecanism al tărăgănării • „Nu sînt un as al volanului" ■

s
• La casa cu două neveste ® Traiectoria unei biografii • Radio (logică) ? ! ■

-Industria topirii 
din cetatea de oțel 
doarei, care a intrat în cel 
de al 87-lea an de existen
tă, a căpătat în anii con
strucției socialiste profiluri 
și dimensiuni de neînchipuit 
în trecut. Aici s-a materiali
zat pregnant politica parti
dului și statului nostru de 
făurire a economiei socia
liste prospere.

Furnalele, care transfor
mă minereul adus din adîn
curi în lavă incandescentă 
de metal, produc în mai pu
țin de o lună mai multă 
fontă decît au dat în 1938 
la un loc toate uzinele side
rurgice din țară. Din depo-

zitele de produse finite ale 
combinatului pornesc zilnic 
spre diferite uzine din țară 
mai mult de 500 vagoane 
încărcate cu oțel laminat ce 
constituit materia primă ne 
cesară pentru construcții de 
mașini și utilaje, pentru 
înălțarea de hale industriale.

Capacitățile existente de 
producere a metalului se 
completează cu altele noi. A 
început recent turnarea fun
dațiilor pentru înălțarea 
furnalului nr. 9, de 1000 
mc. al treilea de o aseme-

A. ZAHARIE

(Continuare în pag. a 3-a)
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cu
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ne o- 
barăcii 
Dum'i- 
la sec- 

mineî

sancțiune, nici o a-

.îl i 
urce la volan, 

s-a angajat 1a

oa e vorba d 
Doar atît

Valea Jiului, 
să

regret 
tot fe- 
distru- 
ei ne

în afacerea

«OUĂ

este <o perfor-
vreun secret

SÎllt

— Totul e ■su-p placă ceea 
ce faci, dar să nu crșzi nicio
dată că ai făcut totul, că ești 
perfect, că ai atins -apogeul. 
Eu conduc mașina de 20 de 
ani dar nu m-am considerat 
niciodată un as al volanului.
- Totuși, în 20 de ani - 

nici o aDatere de ia regulile 
circulației, care-s multe și nu 
chiar ușoare, 
manță. Există 
anume ?

- N-aș zioe 
vreun secret.
mi-a
că mi-am res,pec.tat-o cu 
țenie. Eu nu plec in

unde lucrează și azi.
— Mi se pare că aici este 

locui pomvit pentru mine — 
spune saustacut tugen Biră. 
Lucrez pe „31 HD 7U6" care 
efectuează curse pe ruta Petro
șani - Uricani, Știu ce în
seamnă a nu ti ia vreme in 
stații, a-i tace pe oameni să 
aștepte in frig, sa intirzie de 
la serviciile lor. De aceea mă 
străduiesc sa-mi tac datoria. 
Cred că reușesc.

Lviaent reușește. Volanul e 
marea pasiune a lui tugen 
Bîra. Volanul autobuzului 
31 HD 706 și volanul Daciei 
1 100 personale cu care a de
venit și unul dintre cei mai 
buni automobiliști sportivi ai 
Văii Jiului. In cuplu cu cole
gul său de serviciu, Alexandru 
Koșianu, au participat la mai 
multe raliuri automooilistice 
interne, ocupînd locuri merito
rii.

- Ați accepta 
urcați la volan ?
- Niciodată. Dacă mi 

lua acest drept, m-aș 
fără picioare.

- V-ați gîndit vreodată cîți 
kilometri ați parcurs cu ma
șina pe drumurile țării ?
- Nu mi-am pus această 

problemă. Nici nu mi-o pun.
rezultatcă 

plăcut profesiunea mea, 
sfin- 

cursă 
pînă nu-mi verific mașina. Eu 
nu urc niciodată obosit la vo
lan, ca să nu mai vorbesc că 
evit cu desăvîrșire alcoolul cind 
conduc. Da, regulile de circu
lație nu-s prea simple, unele 
indicatoare rutiere nu sînt am
plasate în locurile cele mai 
potrivite, dar n-am ignorat ni
ciodată nici cea mai „nein
teresantă" regulă de circulație, 
nici cel mai „minor" indicator 
rutier. De ce să fac pe groza
vul ? Paza bună trece primej
dia rea 1

Sigur că aceste principii de 
conduită pe care și le impune 
conducătorul auto Eugen Biră 
trebuie să fie dominante abso
lute în activitatea fiecărui om 
al volanului. Ele derivă însă 
numai din pasiunea pentru 
profesiune, din dragostea pen
tru muncă. La Eugen Biră a- 
cești vectori ai succesului se 
însoțesc de 20 de ani pe ar
terele rutiere ale țării. Primul 
— pasiunea - l-a „atacat pe 
la vîrstă de 16 ani. Atunci, 
sau poate mai de mult, s-a 
aprins in el dorul de a fi șo
fer, de a avea o mașină pe 
care s-o conducă numai el, de 
a face ceva pentru oameni. 
In 1950 a început, la Mediaș, 
ucenicia în practica conduce
rii, iar după numai doi ani a 
venit în Valea Jiului. Primul 
loc de muncă - I.P5.P. Live- 
zeni. Era boboc în ale condu
cerii și i se încredințau mașini 
vechi. u«rate. Pe de o parte îl 
supăra acest lucru, pe de alta 
îl bucura pentru că putea să 
le „meșterească", să le găseas
că defecțiunile șî să le reme
dieze. Era nespus de satisfă
cut cînd descoperea „mala
dia", o trata și mașina o lua 
din loc. A învățat mecanica 
auto pe viu., dar pasiunea lui 
răminea volanul. Doi ani de 
zile - 1961 și 1962 - a înde
plinit funcția de șef de garaj 
la l.R.T.A. Deva. II rechema 

mistuia
A re- 

i I.G.C.

Ar rămine fără un 
precis.

— Totuși...
— Păi să înmulțim 

(cei doi de la Deva 
cotesc, că n-am condus) cu 
numărul de zile lucrătoare 
dintr-un an (exceptând conce
diile, de odihnă, că de foi de 
boală sau de absențe nemo
tivate nu poate fi vorba), 
numărul de curse făcute pe 
cu distanțele parcurse 
aflăm,

- E
Da, 

cursă 
Eugen 
echivalează cu sute de mii de 
kilometri. Și în tot acest timp 
el nu a fost „stopat" niciodată 
pentru indisciplină în muncă, 
pentru încălcarea regulilor de 
circulație. El este omul irepro
șabil în serviciu, este soțul și 
tatăl ireproșabil în familie.

Aceste aprecieri ne-au fost 
confirmate și de către tov. ing. 
Gheorghe Romoșan, directorul 
I.G.C. Petroșani, care se mîn- 
drește cu lucrători ca Eugen 
Biră. „Ca el mai sînt in în
treprinderea noastră - a ținut 
să precizeze tovarășul Romo
șan. Oameni pasionați, con
știincioși în serviciu, foarte 
buni meseriași, cu care nu 
avem niciodată probleme".

Sîntem convinși că mai sînt. 
Acum însă l-am „oprit din 
cursă" pe Eugen Biră, pe acest 
conducător auto pentru care 
meseria aproape că nu mai 
are secrete, dar el nu se cen- 
sideră, totuși, un as al vola
nului. Oare ce-ți mai trebuie 
ca să fii as ? Poate doar să 
deții niște mari recorduri, 
admitem că Eugen Biră 
este un as al -.volanului., 
să nu uităm că el deține, to
tuși,, unele recorduri cum ar fi : 
în 20 de ani de
- nici o absență nemotivată, 
nici o
batere de la regulile circula
ției. Sînt, orice am spune, niște 
recorduri pe care le poate a- 
tinae orice conducător auto 
care-și iubește meseria și, în 
primul >înd, viața.

Eugen Biră 
dintre aceștia.

distanțele <|
dacă vreți..
clar...
e clar că distanța par- 
de conducătorul auto 
Biră în 18 ani de zile

NevăzutulS-o lasfac ?

casă.

Urcăm pe strada Decebal din 
orașul Vulcan. E o zi mohorîtă, 
drumul greu, obositor. La un 
moment dat, un glas nerostit 
ne îndeamnă parcă să 
prim. Sîntem în fața 
cu nr. 38. Aici locuiește 
tru Dumbravă, muncitor 
torul Vn transport al
Vulcan din anul 1958. Este un 
om tînăr, de 32 de ani. N-a 
lipsit de la șut niciodată. Era 
considerat un băiat bun.

Dar de cîteva luni ortacii au 
început să-1 tachineze pe sea
ma celor... două 
lui. Da, ați citit 
neveste 1 Dacă nu 
credeți, ascultați-o 
Dumbravă, soția sa 
care trăiește de zece ani i 
tr-o bună zi, din noiembrie fi
nul trecut, soțul meu m-a alun
gat din casă, adueînd-o în lo
cuință pe Atena Stanciu, ve
cina de la apartamentul nr. 7, 

copilul rodit din relațiile 
extraconjugale mai vechi, 
atunci, pe mine mă alun- 

mereu, cu toate că sînt so- 
lui legitimă; amîndoi mă 

, mă scot afară din casă 
dezbrăcată (ca în noaptea de 
3 ianuarie cînd am înghețat 
de frig), mă amenință că mă 
omoară dacă anunț organele lo
cale î.n legătură <cu această si
tuație".

Pe Dumitru Dumbravă l-am 
găsit lucrînd ceva afară. Era 
acasă și soția sa legitimă. Am 
discutat ou amîndoi despre bi
zara stare de lucruri. Femeia se 
temea să ne furnizeze amănunte 
în legătură cu viața ei. Tre
mura de spaimă, se ascundea 
în spatele nostru. Am văzut 
și copilul rezultat din relațiile 
extraconjugale, o fetiță de vreo 
două luni. O îngrijea Ioana 
Dumbravă fiindcă Atena Stan
ciu era plecată la Lupeni să 
o înregistreze la starea civilă 
și să obțină certificatul de naș
tere.

— Pe numele cui ? am în
trebat pentru a dezlega enig
ma.

Răspunsul a venit prompt 
din partea lui Dumitru Dum
bravă :

— Dacă seamănă cu mine îl 
iau eu, dacă nu, să-1 ducă unde 
vrea I

Bine, dar de ce ai pri-

neveste ale 
bine : două 
vă vine să 
pe Ioana 

legitimă, cu
,In-

C E E
DAM

In blocul nr. 7, sc. II, ap. 15, 
din cartierul 8 Martie - Pe
trila, s-a mutat anul trecut fa
milia lui Mircea Petrilă, care 
are trei copii. Din cauza unor 
fapte reprobabile, tatăl săvîr- 
șește o pedeapsă jirstiția- 

Soția lui este angajată 
preparația Petrila, avînd 

deci posibilitate să-și întrețină 
copiii.

In absența soțului, femeia 
își mai permite cite o „distrac- 

prilejuită de vizita unor

(logica)?!
Pensionarul Mihai Cerghe- 

zan, din Petrila, avea nevoie 
de un tratament într-o stațiu
ne de odihnă, la Predeal. Pen
tru aceasta s-a prezentat 
policlinica din localitate ă-și 
facă vizitele cerute de 
medicală. Completarea 
necesita și un examen radio
logie și, in ziua de 5 ianuarie, 
dimineața, omul a așteptat la 
ușa serviciului respectiv sosi
rea doctorului Carol Tică, spe
cialist radiolog. Dar aștepta
rea prelungită și revenirea ta 
ușa amintită nu s-au soldat 
cu rezolvarea problemei. Me
dicul nu-și mai făcea apariția.

la

lișa 
țiței

NOTA
ma mai întrebați ? I ne-a 
tezat-o scurt, fără nici o 
explicație.

Tupeul acestei femei îi 
văluia întregul caracter pătat 
de viciu, impregnat de neciste, 
de imoralitate. Pe fața ei nu se 
citea nici o umbră de 
pentru viața irosită în 
Iul de „combinații" și 
geri de familii. Soțul 
spunea că nu e la primul pas 
greșit, că a mai făcut destui 
pînă acum și de fiecare dată 
a iertat-o. Pentru faptele ei, 
vecinele o judecau cu asprime 1 
„Ea îi ținea calea lui Dumitru 
Dumbravă, îl .aștepta cînd ple
ca și venea de la șut, a intrat 
peste soția lui și a izgonit-o 
din casă. E o femeie periculoa
să. Ne strică familiile. Și Du
mitru Dumbravă trebuie scutu
rat. Să se trezească la reali
tate. Prea mult suferă biata 
soție din cauza brutalității lui". ’

Sînt numai cîteva din opi
niile exprimate la adresa celor 
doi concubini care reeditează, 
la nivelul lor, celebrul film 
italian în care era stigmatiza
tă bigamia.

Lăsînd la o parte elementul 
tragi-comic pe care-1 conține 
această situație răsărită singu
lar în contextul vieții sociale 
sănătoase a Vulcanului, 
pune aplicarea unor măsuri e- 
nergice pe care legislația țării 
noastre le-a stabilit pentru 
astfel de abateri de la normele 
corectitudinii și conviețuirii so
ciale. In acest fel s-ar face un 
act de dreptate, ar fi repusă 
în drepturile familiei Ioana 
Dumbravă, soția legitimă a o- 

; 'niblul care s-a hazardat intr-o 
trecătoare dar amară aventură, 

ciu, soțul Atenei, și cu cîțiva 
vecini de-ai lor. Toți îi con
damnau pe Dumitru Dumbravă 
și pe Atena Stanciu pentru a- 
baterile grave de la morala 
socială. Vecinii erau de-a drep
tul revoltați față de tratamen
tul brutal, lipsit de omenie, pe 
care Dumitru Dumbravă îl a- 
plică soției sale legitime 
cere a împărțit zece ani 
viață.

La plecare, pe drum, am 
tîlnit-o și pe Atena Stanciu, o 
femeie de 24 de ani. Am în
cercat să stăm de vorbă cu ea.

— Dacă dv. știți totul de ce

mit-o la dumneata dacă n-ai 
nici un amestec 
asta ?

— Păi ce să 
afară ?

— Dar ea are
— Bărbatul n-o mai

te, așa că trebuie s-o
— Pînă cînd-?
— Nu știu...
Intr-adevăr, omul nu

va £aee de acum înainte. Am 
stat de vorbă și cu Mihai Stan-

După zece ani de căsnicie, de 
viață împărțită cu femeia ca- 
re-i poartă numele, cel 32 de 
ani ai lui Dumitru Dumbravă 
nu mai sînt o scuză a aven
turii luj amoroase.

Cît despre soarta fetiței, care - 
are în el un tată, dar încă nu 
are un nume (fiindcă Mihai 
Stanciu refuză pe drept să i-1 
dea), e lăsăm pe „înțeleaptă" 
Atena să judece. Greșelile mari 
se plătesc cu prețuri mari. Altă 
morală, societatea omenească nu 
cunoaște.

D U C A Ț I E
COPII
persoane de sex opus. Pe 
copii îi trimite afară la joacă, 
dar ei nu pleacă departe de 
casă. Se joacă pe scări, țipă, 
deranjează vecinii. Gălăgie 
fac ei mai ales cînd mama 
lor este plecată la serviciu. 
Atunci toată lumea e a lor. 
Nimeni nu-i mai poate domoli. 
Băiatul cel mare adună și alți 
copii din blocurile vecine pe 
care-i antrenează la tot felul 
de năzbitii. Obiceiul acesta îl 
are de cînd locuiseră în blo
cul 35, sc. I, ap. 8. Acolo, 
la fel proceda. De aceea ve-

LOR?
cinii s-au bucurat cînd au vă
zut că familia lui Mircea Pe- 
trilă se mută în altă parte.

Gălăgia copiilor lui Mircea 
Petrilă și comportamentul ma
mei lor nemulțumesc vecinii de 
pe scară. Intervențiile lor n-au 
reușit să îndrepte situația. In 
fiecare zi lucrurile se repetă, 
punînd la grea încercare răb
darea locatarilor din bloc.

Oare ce fel de educație pri
mesc acești copii din paitea 
mamei lor ? Școala nu are nici 
un cuvînt de spus în această 
privință ?

Traiectoria unei biografii

mecanism
al

■ V Vtarag W ■ ■anarn

Despre termocentrala Paro
șeni am scris nu o dată. Poa
te și pentru faptul că am 
trăit un număr de ani la ten
siunea înaltă a acestei mani 
surse de lumină și forță a 
țării. Aproape de fiecare dată 
am înfățișat această uzină ca 
pe o școală în care s-au pre
gătit multe generații de elevi 
sîrguincioși. Și, pe drept cu
vînt, pentru că. în cei a- 
proape 15 ani de cînd pri
mul turbogenerator a fost 
conectat la sistemul energe
tic național, aici s-au format 
mulți meseriași pricepuți — 
muncitori, maiștri, ingineri 
— care conduc azi sectoare 
de bază ale energeticii româ
nești. Termocentrala Paroșeni 
a fost și continuă să fie un 
nesecat izvor de cadre cu 
înaltă calificare de care eco
nomia noastră națională are 
atîta nevoie.

Recent mi-a fost recoman
dat aici un tînăr maistru a

cărui arie de împliniri s-a 
conturat în ultimii cinci ani 
de zile. De fapt lurnează la 
termocentrala Paroșeni de 12 
ani, după ce a terminat 
școala profesională din Peș- 
tișani — Gorj. Ambițios, n-a 
stat mult pe gînduri și, la 
scurt timp, s-a înscris la li
ceul seral. L-a absolvit în 
1964, a plecat să-și satisfacă 
stagiul militar, apoi, în 1966, 
s-a întors la prima... dra
goste — uzina care-i prile- 
juise atîtea satisfacții. Hotă- 
rît să-și continue învățătura, 
să știe mai mult în profe
siunea. aleasă, hotărît să urce 
scara de valori pe care se 
înălțau mulți colegi din jurul 
său, s-a înscris. în 1908. la 
cursurile serale ale școlii de 
maiștri ce funcționa pe lin
gă uzină, hotărît să izbuteas
că. A muncit cu sîrg ca și 
pînă atunci și a învățat. Nu-i 
era ușor, dar teoria și prac
tica se îmbinau tot mai bine.

A terminat cu bine școala, 
întoreîndu-se apoi ca mais
tru între colegii cu care lu
crase atîția ani cot la cot 
la „vindecarea" agregatelor 
rotative de la secția cazane. 
Și cam atît.

Cam atît, pentru că bio
grafia lui Ion Caragea nu a 
înregistrat salturi spectacu
loase. Este biografia firească 
a unuia dintre miile de ti
neri ai țării noastre care au 
muncit și învățat, dornici să 
urce mereu mai sus pe trep
tele prezentului. Este biogra
fia firească a unui tînăr care 
și-a împlinit multe visuri 
într-o scurtă perioadă de 
timp — ultimii cinci ani —, 
care își face acum ți își va 
împlini într-o altă perioadă 
scurtă de timp alte visuri. 
Este ceva firesc, ceva ca
racteristic timpului și reali
tăților noastre.

In uzină este apreciat, mun
citorii din subordine îl sti-

mează, îi ascultă și aplică 
indicațiile, convinși că nu vor 
greși. împreună fac treburi 
bune. Toți cei 25 de munci
tori din formația de repara
ții cazane condusă de mais
trul Ion Carâgea au numai 
cuvinte de laudă la adresa 
lui, după cum el îi aprecia
ză ca buni meseriași, ca oa
meni. Cuvinte frumoase des
pre Ion Caragea mi s-au 
spus și la comitetul de partid 
al termocentralei. Interlocu
torul meu — tînărul maistru 
Ion Caragea 
tribuit însă 
subordine, 
noastre de 
poate vorbi 
care avem

le-a redis- 
oamenilor din 

„In condițiile 
muncă, nu se 

la singular. Fie- 
obligații de ser

viciu precise, dar toate con
verg spre același scop : să 
reparăm mai repede și mai 
bine agregatele. Ne străduim și 
reușim acest lucru. Așa că 
meritele sînt colective".

Evident, meritele sînt co

lective, ele revenind în egală 
măsură componenților forma
ției de lucru și aceluia ca
re-o organizează și însufle
țește în muncă.

Nu .mi-am propus însă să 
vorbesc despre această celulă 
de muncă privită în ansam
blul ei sau disecată parti
culă cu particulă. Am încer
cat să redau doar coordona
tele unei biografii umane, 
așa cum s-au autodefinit ele 
în perioada ultimilor cinci 
ani. Inutil să mai spun că 
ele nu-și puteau urma traiec
toria aceasta verticală dacă 
nu erau ajutate de puternica 
forță a colectivului, care le-a 
impulsionat permanent și 
precizie. A trebuit însă și 
lemcntul om care să nu 
respingă. Tînărul maistru 
nergetician Ion Caragea 
le-a respins; le-a atras.

cu
e-
le
e-

nu

In urmă cu 6 ani, mai exact 
în 29 octombrie 1964, un ac
cident dintre cele mai nedorite 
s-a produs în cartierul Crivi- 
dia din Vulcan. Lipsit de ex
periența necesară conducerii în 
deplină •siguranță a autobuze
lor destinate transportului în 
comun, șoferul Arpad Benedek 
a produs o derapare în fața 
locuinței cu nr. 68, lovind trei 
femei aflate între autobuz și 
locuință. Una dintre femei — 
Ana Mihaly — a fost acciden
tată grav, rămînînd infirmă de 
ambele picioare, incapabilă să 
presteze nici un fel de munci 
casnice. Așa s-a născut „cazul" 
Anei Mihaly, o femeie în vîrstă 
(astăzi de 70 de ani), soția pen- 

. sionaruluj Ștefan Mihaly, aflat, 
de asemenea, la o vîrstă îna
intată.

Vinovăția șoferului era lim
pede. In apărarea victimei s-a 
făcut apel la prevederile legii 
care indica faptul că, în astfel 
de cazuri, trebuie să se asigure 
o acoperire 
suferite de 
aceasta să 
posibil în 
accidentului. Legea 
limpede. Cu toate 
trebuit să treacă 
zile de la data producerii ac
cidentului pentru ca acoperi
rea daunei suferite de A. M. 
să fie legiferată. Prin sentința 
civilă din 23 decembrie 1965 
s-a stabilit ca vinovatul să su
porte pe tot timpul vieții Anei 
Mihaly plata unui îngrijitor 
care să compenseze oarecum 
invaliditatea produsă. Să recu
noaștem, nu poate fi vorba de- 
cît de o modestă compensare, 
de îndeplinirea unei minime o- 
bligații umanitare ce revenea, 
firesc, în sarcina vinovatului. 
Căci, oricîte despăgubiri s-ar 
plăti, victima nu poate fi re
pusă în situația anterioară ac
cidentului decît într-un mod cu 
totul convențional. Se pare, în
să, că undeva s-a produs o 
înțelegere greșită a lucrurilor de
oarece pînă în prezent victima 
nu a beneficiat de aportul în
grijitorului decît foarte spora
dic (două-trei luni în șase ani 
de zile) și nici de contravaloa
rea în bani a daunei stabilite 
astfel încît să se realizeze cel 
puțin convențional, 
banilor, compensarea 
ții. Din lungul șir al 
statări ce ies astăzi
n.ant la iveală, amintim doar 
următoarele : 1) dificila sarcină 
de a găsi și angaja îngrijito
rul a căzut în seama victi
mei (!) aflată, după cum am 
menționat, cu picioarele ampu
tate; 2) acordarea despăgubi
rii a fost condiționată de do
vedirea prin stat de plată a 
angajării îngrijitorului (dovadă 
pe care trebuia să o facă, bi
neînțeles, tot victima); 3) despă
gubirea pentru plata îngrijito
rului a fost stabilită 
de 
s-a 
tă; 
cut
catarului față de cei doi ase
sori aflați în completul de ju
decată.

Soootindu-se neîndreptățită, 
A. M. s-a adresat din nou, pe

integrală a daunei 
victimă astfel încît 
fie repusă pe cit 
situația anterioară 

suna deci 
acestea a 

un an de

pe calea 
invalidită-
unor con-
mai pre-g-

la suma 
sumă ce400 lei pe lună, 

dovedit ulterior insuficien-
4) stabilirea sumei s-a fă
cu opinia separată a jude-

calea recursului, tribunalului 
județean, cerînd sprijinul în e- 
liminarea unor eehivocuri lă
sate de sentința civilă din 1965.

Recursul a fost respins, mo- 
tivîndu-se că sentința din 1965 
nu cuprinde nici o eroare.

Ana Mihaly continuă să nu 
beneficieze de despăgubirea la 
care avea dreptul. Șoferul con
tinuă să nu-i plătească victimei 
nici un leu, ba mai mult, în
cepe o viață parazitară, trăind 
el însuși din pensia părinților. 
Efectul echivocurilor amintite a 
fost dublu : Arpad Benedek și-a 
fosmat convingerea că se poate 
sustrage de la îndeplinirea o- 
bligației umanitare ce o avea 
față de victimă. De aici, a a- 
juns la altă convingere și anu
me, că se poate sustrage de la 
îndeplinirea obligației morale 
față de societate, că poate trăi 
pe spinarea altora. Așa se pe- 

o 
să 

șo- 
cu 
în

trec lucrurile atunci cînd 
sentință care ar fi trebuit 
însemne pentru nesăbuitul 
fer un act de sancționare, 
putere disciplinară, a lăsat 
urma ei atîtea eehivocuri.

Cu o ultimă speranță în gînd, 
Ana Mihaly a înaintat o plîn- 
gere către Procuratura Genera
lă. După șase ani de așteptări, 
timp în care știa că di-optatea 
e de partea ei dar nu-și putea 
explica de ce nu intră în po
sesia compensației, pentru pri
ma dată starea de fapt este in
terpretată omenește, cu dreptate. 
Hotărîrile prin care s-a respins 
plîngerea victimei sînt consi
derate netemeinice și nelegale. 
Instanța nu și-a îndeplinit rolul 
activ, de a o îndruma pe A. M. 
să aducă acele dovezi ce-i erau 
necesare — rezultă din consta
tarea procurorului general, ca
re oere, în numele reclamantei, 
admiterea recursului extraordi
nar. Echilibrul dintre daună și 
despăgubire a fost rupt ca ur
mare a majorărilor de salarii 
aplicate în cei șase ani de zile 
— mai reținem din constatarea 
procurorului general. Cu alte 
cuvinte, suma acordată ca des
păgubire nu mai reprezintă as
tăzi echivalentul prejudiciului 
suferit de către victimă. Tri
bunalul suprem admite recursul 
extraordinar, dispune casarea 
hotărîrilor anterioare, trimițînd 
cazul spre rejudecare judecăto
riei din Petroșani. După șase 
ani de zile totul e luat de la 
început.

e
Dincolo de aspectul strict ju

decătoresc, dincolo de vătăma
rea fizică produsă atunci, în 
23 octombrie 1964, și de greu
tățile pe care le-a trăit fără 
îndoială victima, aflată în im
posibilitate de a presta vreo 
muncă, lipsită de ajutorul oe 
era obligat să i-1 acorde șofe
rul A. B., înregistrăm astăzi, 
stupefiați. un întreg șir de vă
tămări — de această dată mo
rale — care au fost produse 
asupra familiei Mihaly. Este 
■cert că prin accidentul produs 
de către A. B. nu a fost afec
tată doar victima. Existența 
Anei Mihaly atîrnă astăzi de o 
terță persoană care prin nesă
buința ei a rupt echilibrul u-

O lucrătoare din cadrul poli
clinicii Pa sfătuit pe Mihai 
Cerghezan să meargă ia Pe
troșani. Omul s-a urcat pe 
autobuz și a venit la policli
nica din Petroșani. Cei de aici 
l-au trimis înapoi la Petnla, 
□ rgumentindu-i că specialis
tul de acolo pentru acest ser
viciu primește salariul. Asta 
așa-i (n. n.). înțelegător, omul 
s-a întors la policlinica din 
Petrila să aștepte din nou la 
ușa serviciului radiologie pînă 
cînd medicul Carol Tică, adu- 
cîndu-și aminte de obligațiile 
sale profesionale, se va pre
zenta la serviciu.

Nu știm cît a mai așteptat 
Cerghezan-baci și dacă a iost 
servit, dar ceva nu e în or
dine la policlinica din Petrila. 
Nu o dată oameni din Petrila 
ne-au sesizat că in timp 
bolnavii așteptau să vină 
dicul Carol Tică, acesta 
plimba prin Petroșani 
avea alte preocupări, cu 1 
străine de profesiunea și < 
gațiile sale de serviciu.

Oare nu e cazul ca direc
țiunea policlinicii și a spitalu
lui din Petrila să-i facă me
dicului Carol Tică un minuțios 
examen „radiologie" pentru 
modul cum își face datoria ?!...

> ce 
me

se 
sau 

testul 
obli-

nei familii. A. M. nu-și mai 
poate îndeplini rolul în familie 
— acela de soție a unui pen
sionar aflat la o vîrstă înain- 

octombrie 
fapt. ..ca-

tată. Astfel, în 23 
1964 s-a născut, de 
zu’“ familiei Mihaly.

Ștefan Mihaly, din 
ani cîți numără în 
lucrat efectiv în mină 44. Co
pilăria și-a trăit-o, după vnm 
au fost vremurile, îndnînd 
greutăți de nedescris. De tim
puriu a intrat în mină, s-a e- 
vidențiat, a muncit fără pre
get, a fost decorat, mulți oa
meni întrebîndu-se de ce nu-și 
găsește nici o clipă de ră”’iz, 
de ce își îndeplinește cu atîta 
conștiinciozitate meseria. Astăzi, 
timpul scoate la Iveală mai 
multe motive, printre care unul 
este legat de propria lui bă- 
tiînețe. ..Am vrut să am o bă- 
trînețe liniștită, să am pensia 
mea cu care să trăiesc în pace 
— ne declară S. M. Am muncit 
pentru ca oamenii să se bucure 
de mai multă căldură, să con
solidăm un stat al buneistări, 
al -dreptății. Dar, un irespon
sabil a intrat în viața fami
liei mele, rupîndu-i echilibrul 
pentru -’are am muncit atîția 
ani“.

Șoferul A. B. duce o viață 
parazitară, se angajează pentru 
o lună-două, apoi dispare, se 
sustrage de la îndeplinirea o- 
bligațiilor bănești și morale 
față de societate, dar nimeni 
nu-1 trage la răspundere, nu-l 
obligă să muncească și să-și 
achite datoriile. Zi de zi, ceas 
de ceas, necazurile, lipsa de 
ajutor grăbesc îmbătrîni rea fa
miliei Mihaly. "Vătămarea mo
rală, sufletească, a celor doi 
bătrîni se produce lent prin 
sustragerea de 
la care șoferul 
lege. In jurul 
s-a declanșat 
canism al tărăgănării care i-a 
fost, paradoxal, 
parazit social.

Repus pe rol, 
ajuns din nou 
ței. Dar încă de la prima în
fățișare mecanismul tărăgănării 
s-a dovedit în stare să continue 
îmbătrînirea celor două victi
me. Totul e luat de la început, 
cu încetinitorul. Se fac consta
tări superficiale, se mai fac 
chiar și propuneri nechibzuite. 
Printre altele, comitetul de 
sprijin al Consiliului popular 
al orașului Vulcan propune ca 
victima să-] angajeze, pentru 
acordarea ajutorului... pe soțul 
ei care, pensionar fiind, 
trebui să renunțe la o rwirte 
din pensie, pentru a îndeplini 
calitatea de angajat în 
luj familie.

...Au trecut de la
șase ani de zile. La 
lor înregistrăm că vătămarea 
fizică din 1964 este prelungită 
printr-un șir neîntrerupt de vă
tămări morale. Toate, datorate 
unui șofer iresponsabil, dar și 
unor oameni care, inexplicabil, 
nu găsesc litera de lege — deși 
ea există — în temeiul căreia 
să facă dreptate.

cei 09 de 
prezent, a

la plata daunei 
este oblicat prin 
familiei Mihaly 

un nevăzut me-

favorabil unui

cazul A. M. a 
în fața instan-

ar

propria

accident
canatul

Pagină realizată de :
Dumitru GHEONEA, Ion MUSTAȚĂ și Cornel HOGMAN



VINERI 8 IANUARIE 1971 Steagul roșu 3

Instantaneu tie Ia secția de lămpărie a minei Aninoasa
Foto : I. LICIU

„MOBILA" DIN PETROȘANI 
„LUSTRUIT" CÎTE CEVA

VINERI 8 IANUARIE

SIDERURGIA
HUNEDOAREI

(Urmare din pag. 1)

mobilă al O.C.L. produse indus
triale Petroșani a rezolvat pro
blema depozitării în condiții 
optime a mobilei pînă la des
facerea ei către populație. Era 
de așteptat ca darea în folo
sință a noii construcții să ducă 
nu numai la îmbunătățirea de
pozitării mobilei, ci și la o 
desfacere corespunzătoare cu 
cerințele cumpărătorilor. Este 
necesar a se constata însă că 
acest' deziderat nu este împli
nit. Spațiul deținut la hale de 
către unitatea „Mobila11 este 
destinat prezentării unor tipuri 
de mobilă, cumpărătorul, după 
ce s-a fixat asupra tipului de 
mobilă, urmează să se deplase
ze la depozit pentru ridicarea 
celei preferate. E un lucru fi
resc. Numai eă lucrurile nu se 
desfășoară așa datorită unei op
tici destul de ciudate, întreaga 
activitate de vînzare a mobilei 
a fost trecută asupra noului de
pozit. Spațiile de la hale au 
fost redistribuite, parte din ele 
fiind folosite pentru instalarea 
provizorie a unor magazine cu

Spre altitudinile

viitorului, ale împlinirii
(Urmare din pag. 1)

dicatorilor calitativi : de pro
ductivitate, de mecanizare a 
tăierii și încărcării producției, 
reducerea substanțială a consu
mului specific de materiale.

Condiția primordială a reali
zării acestor prevederi impune 
executarea încă în 1971 a unui 
volum de 15 000 ml de lucrări 
miniere și, concomitent, străda
nii susținute pentru concentra
rea fronturilor de lucru în ve
derea rezolvării problemelor 
de transport, aprovizionare și 
folosirii integrale a capacității 
de producție, a echipamentelor 
cu care vom fi dotați în cin
cinal.

O dată cu perfecționarea me
todelor de exploatare, a trans
portului, o problemă deosebită 
b constituie completarea efec
tivului exploatării, stabilizarea 
cadrelor, integrarea în exigen
tele muncii în subteran a tutu
ror noilor angajați.

Sarcinile sînt complexe dar, 
prin valorificarea experienței 
de pînă acum, prin învățămin
tele ce le tragem din neajunsu
rile trecutului, sarcinile pot fi 
realizate. Ceea ce se cere, însă, 
mai ales e întărirea respon
sabilității cadrelor, a stării de 
disciplină în înțelesul ei com
plet, la toate nivelele.

- Mina Lupeni va atinge, de 
nimenea, capacitatea maxi
mă, un volum de extracție de 
2 100 tone în 1975, realizat înde
osebi pe seama sporirii conti
nue a productivității muncii 
care va ajunge la finele cinci
nalului de 2,400 tone/post, ne-a 
relevat ing. Iulian Costescu, di
rector tehnic al minei Lupeni. 
Este de fapt, indicatorul cel 
mai reprezentativ pentru anii 
următori. Pentru realizarea lui 
se cer a fi rezolvate probleme 
de o mare actualitate ca : sus
ținerea mecanizată în stratul 
13 blocul VI ; tăierea mecanică 
in stratul 13 blocurile IV și V ; 
asigurarea liniei de front la ni
velul capacității de producție 
planificate ; realizarea progra
mului de modernizare a trans
portului ; extinderea metodei 
de exploatare a abatajelor fron
tale cu un singur preabataj în 
stratele cu grosime mică unde 
se lucrează cu abatajele came
ră care consumă o mare canti
tate de lemn ; experimentarea 
și extinderea metodei de ex
ploatare cu banc subminat și 
altele. E vorba deci de promo
varea, de afirmarea cu priso
sință a noului, a gîndirii crea
toare — acesta e imperativul 
primordial al noului cincinal. 
Or," aceasta reclamă ridicarea, 
perfecționarea pregătirii profe
sionale a cadrelor, asigurarea 
asimilării și promovării noului 

■— cerirfțe sine qua non ale ridi- 
• cării tehnicității minei, ale pro

gramului de lucru preconizat 
de 6 ore în următorii ani.

— In 
noastră 
dezvolta activitatea substanțial, 
ne-a spus ing. Gheorghe Mirică, 
directorul preparației Coroești. 
Aceasta se va realiza prin per
fecționarea procesului tehnolo
gic. Ceriațele pe care va tre
bui să Ie onorăm constau, mai 
ales, în respectarea disciplinei 
tehnologice la un nivel calitativ 
superior, graficului de revizii și 
reparații pentru a asigura func
ționarea fără perturbații a in
stalațiilor de preparare, briche- 
tare etc., în strădanii multi
laterale pentru reducerea con
sumului de materiale și utili
zarea la maximă capacitate a 
instalațiilor și mașinilor unelte. 
Pentru aceasta solicităm o a- 
provizionare optimă cu piese de 
schimb, iar, la rândul nostru, 
vom persevera pentru întări
rea responsabilității profesio
nale a tuturor formațiilor de 
lucru, a tuturor cadrelor, ridi
carea pregătirii lor profesio
nale și pentru omogenizarea co
lectivului.

— La noi, în fabrică, dezide
ratul fundamental îl constituie 
rentabilizarea întreprinderii din 
acest an — ne-a de
clarat ing. Augustin Ardeleanu, 
șeful serviciului tehnic al F.F.A. 
„Visooza" Lupeni. Condiția atin
gerii acestui țel rezidă mai ales 
în creșterea productivității mun
cii, exploatarea judicioasă a u- 
tilajelor, reducerea cheltuielilor 
materiale de producție. O ce
rință imperioasă pentru colec
tivul nostru o constituie de a- 
semenea reducerea costului pie
selor de schimb și aproviziona
rea ritmică cu piese a sectoru
lui de întreținere și reparații, 
precum și asigurarea fabricii 
cu apă curată, iar a secției de 
finisaj textil cu aer curat.

Și acum opiniile primului-se- 
cretar și a primarului orașului 
Vulcan, oraș care cunoaște în 
anii noștri cel mai profund 
dinamism al devenirii, tov. 
Petre Barbu.

— Caracteristica principală în 
cincinalul în care am pășit va 
fi ascensiunea continuă a ora
șului 
mice 
țial,

anii cincinalului 
își va amplifica,

uzina 
își va

nostru. Unitățile econo- 
se vor dezvolta substan- 

altele vor ajunge la ma-

pentru 
săptămîna 

viitoare

turizare. Va crește producția 
minelor Paroșeni și Vulcan, a 
fabricii de brichete. O dezvol-

alte profiluri, ale căror loca
luri au intrat în reparație. In 
acest fel, în folosința unității 
„Mobila11 a rămas un spațiu 
mic, necorespunzător, cu totul 
deficitar pentru etalarea gar
niturilor de mobilă. Ca urmare, 
totul se prezintă în afara ori
cărei cerințe comerciale. Nimic 
atractiv, nimic care să vor
bească despre* o expoziție. Se 
poate accepta cel mult ideea 
unui colț de depozit. Pe ușa 
încuiată, un afiș informează pe 
cei interesați că vînzarea se 
face la depozitul din strada 
Oltului nr. 1. Dar pentru ca 
să cumperi, trebuie mai întîi 
să alegi, iar pentru ca să poți 
alege, e necesar, în primul rînd, 
să ai posibilitatea de a vedea 
și pipăi respectiva marfă.

Să aruncăm o privire și la 
depozit, pentru a vedea cum 
stau lucrurile și aici. Cu des
tulă solicitudine ne iese în cale 
tovarășa L. Iordache, șefa de
pozitului, care, aflînd scopul 
vizitei noastre, începe a ne îm
părtăși necazurile. „Avem ce
rințe mari de mobilă și, cum 
este și normal, cumpărătorii 
manifestă mai mult interes pen
tru mobila de calitate. In de
pozit există diferite tipuri. în
treprinderea de industrie locală 
ne furnizează, de asemenea, gar
nituri de camere combinate, 
bucătării, dormeze ș. a. Momen
tan ne lipsesc scaunele curbate 
simple și tapisate și ar fi de 
dorit să primim mai multe gar
nituri de bucătărie de la in
dustria locală, deosebit de cău
tate. In cadrul depozitului am 
înființat un atelier de tîmplărie 
care se ocupă cu remedierea 
unor deteriorări ce se produc 
în timpul transportului și al 
operațiilor de încărcare-deseăr- 
care. Dovada faptului că marfă 
se găsește în cantități suficiente

și că. ca este căutată o consti
tuie realizarea și depășirea pla
nului de vînzare pe anul 1970. 
De mare folos ne-ar fi un spa
țiu în care să putem face pre
zentarea mobilei și unde cum
părătorul să poată vedea ceea 
ce dorește să cumpere".

Se confirma, deci, ceea ce 
constatasem și noi.

In depozit posibilitățile de 
examinare a mobilei de către 
cumpărători și de apreciere a 
acesteia sînt extrem de reduse; 
garniturile sînt, în cea mai ma
re parte, ambalate. întreaga 
„informare11 se limitează la ceea 
ce îți poate spune ..ghidul11 — 
o salariată a unității care se 
străduiește să te lămurească a- 
supra formei, calității sau cu
lorii mobilei. Și pentru a ob
ține un minim de convingere, 
rupi ici colo cîte un petec din 
ambalaj dezgolind cîte o bucă
țică de dulap, dormeză etc. 
Da, parcă ai fi la „loz în plic11. 
O astfel de prezentare suma
ră nu e de natură să mulțu
mească pe nimeni. Pe de altă 
parte, procedeul duce și la o 
mare pierdere de timp din par
tea personalului de deservire, 
care e pus în situația de a 
însoți pe fiecare cumpărător 
de-a lungul și de-a latul de
pozitului. Iată dar, cum nece
sitatea creării, într-un timp 
scurt, a unui spațiu afectat pre
zentării mobilei destinate vin- 
zării apare ca ceva de strictă 
stringență.

Problema nu este de nere
zolvat. Spațiu există suficient. 
Rămîne doar să fie identificat 
de către cei în drept și pus la 
dispoziția unității de care ne-am 
ocupat. E o cerință care se în
scrie puternic în condițiile de 
etică și civilizație a acestui, 
oraș.

D. IOSIF

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Căminul : Ancheta de 
Anul Nou. Magazinul 
„Interiorul". Păreri de 
rău - reportaj. Flori 
dulci. Confort pe 16 
metri patrați. Staturi 
pentru tinerii cosătoiiți.

18.45 Revista economică TV : 
Debut in 1971. Ritmicita
tea realizării pionului 
incă din primele zile ale 
anului. Directorul și pre- 
ocuouriie lui. Poșta e- 
misiunii.

19,10 Tragerea Loto.
19.20 1 001 de seri - emisiune 

pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reflector.
20,15 Film artistic : „Taifun la 

Nagasaki" cu Danielle 
Darrieux și Jean Marais.

22,00 Muzică ușoară cu Ga
briela Teodorescu, Norina 
Alexiu, Ana Lăcătușu, 
George Răpeau. Cro
chiuri de Neagu Radu
lescu.

22.20 Cărți și idei.
22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

/ZZ/ZZ/Z//Z//ZZ/ZZZZ/ZZZ/ZZZ/ZZ/Z//ZZZZZZZ/ZZZZZZZ/ZZZZZ<ZZZ//ZZZZZZZZ/ZZZZZZ////Z/Z////Z////Z/Z/ZZZ//ZZZ///ZZ///Z//Z/Z/ZZZZZZZZ/ZZZZ)gj

asemenea, construcțiile, atît cele b 
industriale cît și cele social-cul- Ș 
turale. An de an vor fi date § 
în folosință oamenilor muncii 
cîte 400 de apartamente. Ora
șul se va îmbogăți cu încă un 
complex comercial, un magazin 
de Gostat, o grădiniță de co
pii, baze sportive și de agre
ment, un spital modern, o casă 
de documentare pentru cadrele 
tehnice, un depozit centralizat 
de combustibil. Se va repara ca
bana Vulcan, se va moderniza 
drumul spre Crividia. O mare 
realizare va fi depoluarea at
mosferei orașului. In acest scop 
am și primit aparatajul nece
sar pentru două centrale ter
mice, urmînd ca din ianuarie 
să primim și pentru cea de-a 
treia, ceea ce va contribui și 
mai mult la depoluarea aeru
lui.

Că sarcinile mari ce ne aș
teaptă vor fi realizate, avem 
toată certitudinea. Mă refer, în 
acest sens la experiența și la 
capacitatea colectivelor noastre, 
la hotărârea celor peste zece 
mii de salariați ai orașului, a 
celor peste 3 000 de comuniști, 
în primul rînd, de a valori
fica pe larg rezervele de care 
dispune fiecare unitate și a face 
ca economia orașului să se 
dezvolte neîncetat, să se ridice 
la nivelul exigențelor calitati
ve ale noului cincinal. Rezerve 
avem multiple în însăși stilul

■ S
I

de muncă, în conducerea Și m s 
organizarea producției, în în- ș

I
tărirea răspunderii oamenilor 
față de obligațiile lor profe
sionale, față de calitatea și e- 
ficiența muncii lor. Aceasta 
constituie pentru noi, atît în 
unitățile industriale, de investi
ții cît și cele de deservire o 
necesitate de primă importan
ță, iar satisfacerea lor reclamă 
cu prisosință întărirea activi
tății organelor și organizațiilor 
de partid, a preocupării noastre 
față de educarea moral-cetățe- 
nească și culturalizarea 
lor, față de condițiile 
muncă și de viață.

oameni
lor de

răspun-...Toate opiniile converg spre perfecționare și 
dere în muncă și în gîndire, in tratarea complexelor pro
bleme ce le ridică la toate nivelele, în toate verigile viața 
social-economică. Pășim înainte, cu certitudinea că vom 
repurta noi succese în ridicarea patriei socialiste pe noi 
trepte de prosperitate. In strădaniile noastre avem in con
știință cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
genergl al partidului și anume : „ÎNFĂPTUIREA VASTU
LUI PROGRAM DE DEZVOLTARE ECONOMICA 1N UR
MĂTORII CINCI ANI NECESITA MOBILIZAREA EFOR
TURILOR ÎNTREGULUI POPOR. PARTICIPAREA CON
ȘTIENTA A FIECĂRUI CETĂȚEAN LA PERFECȚIONA
REA ACTIVITĂȚII IN TOATE DOMENIILE, SPORIREA 
CONTINUA A EFICIENȚEI MUNCII NOASTRE".

Acest indemn ne este călăuză, ne fortifică, ne inspiră 
creațiile, ne tonifică entuziasmul, dăruirea în ascensiunea 
spre altitudinile viitorului, ale împlinirii.

DUMINICĂ 10 IANUARIE

8,45 Deschiderea emisiunii. 
Matineu duminical pen
tru copii și școlari.

10,00 Viața satului.
11.30 Amfiteatru muzical.
12,00 De strajă patriei.
12.30 In reluare, la cererea

telespectatorilor : Leni
Escudero.

13,00 închiderea emisiunii de 
dimineață.

15,00 Deschiderea emisiunii de 
a'upă-amiază.

16.30 Studioul „N".
18,00 Cintare patriei.
19.20 1 001 de seri - emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Replici despre... replici.
20.20 Film artistic. Draga mea 

Clementine.
22,00 Telejurnalul de noapte.
22,10 Sport.

LUNI 11 IANUARIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Scena și ecranul.

RĂSPUNDEM 
CITITORILOR

ȘTEFAN CZELLER, PETRO
ȘANI. Am constatat că într-ade- 
văr, deși erați din luna octom
brie 1970 în posesia deciziei e- 
liberată de către comisia medi
cală de expertiză, cooperativa 
„Unirea" nu v-a întocmit do
sarul de pensionare. Conduce
rea cooperativei s-a angajat să 
vă întocmească dosarul și să-l 
înainteze — la 21 decembrie 
1970 — la Uniunea coperati- 
velor meșteșugărești — Deva 
pentru rezolvare. In caz că 
problema nu va primi totuși 
în timpul arătat rezolvarea con
cretă, să vă adresați din nou 
redacției pentru a vi se acorda, 
în continuare, ajutorul solicitat.

CONSTANTIN BURSUC, PE
TROȘANI S-a discutat cu per
soana în cauză arătîndu-i-se că 
dacă va continua să nu se în
cadreze în normele obligatorii 
de conviețuire socială va tre
bui să suporte consecințele ce 
se impun pentru astfel de ca
zuri.

MARCEL ROHU, LUPENI. 
Direcția pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale — De
va, căreia i-am solicitat spri
jinul în rezolvarea problemei 
dv., ne-a comunicat că v-a tri
mis o scrisoare prin care v-a 
clarificat detaliat întreaga pro
cedură asupra căreia cereți lă
muriri. Examinați cu atenție 
ceea ce vi s-a spus și proce
dați în consecință.

IOSIF MATICSAK, PETRO
ȘANI. Problema despre care ne 
scrieți este de competența In
spectoratului școlar județean 
Deva, bd. dr. Petru Groza nr. 
28, căruia e bine să vă adre
sați.

iiiiHimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiu

nea capacitate, care urmea
ză să intre în producție în 
cel de al doilea an al cin
cinalului următor. Dar com
binatul hunedorean se în
scrie tot mai pregnant pe 
coordonatele modernizării și 
dezvoltării tehnico-economi- 
ce a producției. Strădaniile 
și preocupările cadrelor teh- 
nico-inginerești, încercările 
făcute în acest sens nu întîr- 
zie să-și arate roadele. A 
fost generalizată cuptoa
rele Martin de mare capaci
tate, tehnologia de utilizare 
a oxigenului ca intensifica
tor în procesul de elaborare 
a oțelului, prin folosirea in
stalației inventate de mai
strul Ion Cismaș. denumită 
în termeni tehnici ..lance". 
Ca urmare a crescut produc
ția oțelăriei cu sute de mii 
tone de metal.

Ia proporții tot mai mari 
automatizarea și optimizarea 
procesului de producție. La 
laminorul Bluming de 1 300 
mm. cel mai mare și mai 
modern agregat siderurgic 
de acest fel din țară între
gul proces de prelnerr’re a 
metalului este supravegheat 
si dirijat prin intermediu] 
televiziunii industriale și a 
mașinii electronice de cal
cul — părți componente ale 
laminorului. Caleulatoru’ e- 
lectronic aflat în dotarea 
combinatului se utilizează 
cu rezultate bune la optimi 
zarea dimensiona'â a lami
natelor la linia de semifa
bricate, operație de pe urma 
căreia 
anuală 
metal, 
sistem 
cu ajutorul calculatorului a 
modului cum se realizează 
producția marfă vîndută si 
încasată, de calculare a ’re- 
neficiului pe produs etc. Au 
fost efectuate studii și apli
cații practice privind siste
matizarea fluxului informa
țional și modelarea matema
tică a unor procese tehnico- 
economice.

S-a creat în cadrul com
binatului un mediu prielnic 
efectuării cercetărilor știin
țifice' privind sporirea cali
tății și eficienței economice 
a oroducției de metal. Acti
vitatea de cercetare, în care 
sînt antrenați specialiști din 
combinat cu o înaltă califi
care și experiență îndelun
gată în producție, este orien
tată în direcția aplicării ce
lor mai noi descoperiri teh
nice. In urma studiilor în

rezultă o economie 
de peste 500 tone de 
S-a pus la punct un 
eficient de urmărire

se

treprinse a fost pusă la 
punct încă din anii trecuiî 
tehnologia determinării umi
dității cocsului bulgări uti
lizat în furnai, prin înceti
nirea neutronilor. S-au sta
bilit și aplicat soluții eficien
te de îmbunătățire a cali
tății unor mărci de oțeluri 
speciale și de sporire a pro
ductivității agregatelor. Este 
semnificativ de precizat in 
această privință că oțelul 
pentru rulmenți elaborat la 
Hunedoara a căpătat în ul
tima vreme proprietăți ca
litative care-1 fac compara
bil cu cel din import. La 
furnalele automatizate de 
mare capacitate se obțin in
dici de utilizare la nivelul 
celor mai bune realizări ob
ținute pe plan mondial la 
asemenea agregate.

Sub impulsul progresului 
tehnic siderurgia Hunedoa
rei înregistrează salturi spec
taculoase pe linia sporirii 
producției și eficienței eco
nomice. Astfel. colectivul 
combinatului a îndeplinit cu 
aproape două luni mai de 
vreme prevederile planului 
cincinal, creîndu-se oosibi- 
litatea realizării unei pro
ducții industriale suplimen
tare planului de 5 ani în 
valoare de 1,48 miliarde lei. 
Cîtă semnificație capătă 
acest succes dacă se are în 
vedere că îndeplinirea îna
inte de termen a sarcinilor 
stabilite pentru perioada 
1966—1970 a avut loc în con 
dițiile creșterii producției cu 
40,5 la sută și a sporirii pro
ductivității muncii cu 152 000 
lei pe fiecare salariat!

Tată și o altă realizare de 
prestigiu a siderurgișlilor 
hunedoreni. Ei au îndepli
nit cu 40 de zile înainte de 
termen angajamentele asu
mate în întrecerea socia’istă 
pe acest an, depășind preve
derii» de plan la producția 
marfă ni 125 milioane lei 
Depășirile fizice de olan re
prezintă în același timp pes
te 9 000 tone cocs metalurgic, 
21000 tone oțel, 6 000 tone 
laminate finite etc. Creșterea 
eficienței economice a pro
ducției este concretizată .n 
cele 20 000 000 Iei economii 
și 86 000 000 lei beneficii, ob
ținute în 10 luni, neste sar
cina stabilită.

Succesele de oînă acum 
constituie o bază reală a 
activității de viitor a side- 
rurgiștilor pentru înfăptui
rea mărețului program de 
dezvoltare a economiei so
cialiste stabilit în cincinalul 
care urmează.

TREPTE ALE MATURIZĂRII
(Urmare din pag. 1)

— Legat de problema auto- 
utilării...

— E o ipoteză a activității 
noastre care merită să fie punc
tată. Dezvoltarea vechii uzine, 
s-a făcut, îndeosebi, prin valo
rificarea resurselor interne, ca 
și prin mică mecanizare. De 
pildă, secția de tratamente ter
mice a ajuns în stadiul actual, 
cu o capacitate de trei ori mai 
mare, prin folosirea acestor 
mijloace interne. Cuptoarele de 
diferite tipuri le-am confecțio
nat singuri. La fel s-a întîmplat 
la secția turnătorie, la atelie
rul de ajustaj etc. Tot prin ac
țiuni de mică mecanizare și 
autoutilare au fost extinse li
niile de garaj — descărcare și 
încărcare —, au fost mărite ca
pacitățile de depozitare a ma
teriilor prime, în consonanță 
cu creșterile de plan.

— Desigur, n-au lipsit nici mă
surile pentru folosirea mai ra
țională a spațiilor de lucru...

—Am fost în „tempo“-ul ac
tual și în această direcție... Am

căutat să utilizăm mai bine su
prafețele de producție, am reu
șit să cîștigăm spații noi de 
producție efectivă, cum s-a rea
lizat la atelierul de rectificări, 
la turnătorie, la tratament ter
mic, ajustaj, laboratoare. ...Apro
po, pentru a perfecționa pro
ducția și în scopul amplifică
rii posibilităților de urmărire 
calitativă a produselor, ne-am 
preocupat îndeaproape de întă
rirea și dezvoltarea laboratoa
relor — mecanic, chimic și me
trologic.

— Ce ne-ați putea relata re
feritor Ia dezvoltarea comparti
mentului de concepție ?

— Realizările în cincinalul 
trecut ale sectorului de concep
ție sînt îmbucurătoare. A cres
cut numărul produselor pro
iectate și reproiectate în cadrul 
U.U.M.P. Am putea menționa : 
pompe, ciururi de rezonanță, 
transportoare, stîlpj hidraulici, 
aparataj de semnalizare, ele
mente de susținere și altele. Ca 
urmare a celor arătate, au fost 
posibile, în conjunctura crea
tă, conceperea, executarea și

punerea în funcțiune a fabricii 
de stîlpi hidraulici din orașul 
Vulcan, ca secție a noastră, 
specializată pe produse de înal
tă tehnicitate. Un interes deo
sebit l-am acordat creșterii ca
drelor uzinale...

— Concretizați...
— Cu cinci ani în urmă au 

fost organizate Cursurile de ca
lificare la locurile de muncă, 
în specificul profesional al 
uzinei. Acum trei ani s-a or
ganizat școala uzinală. Au fost 
școlarizate două serii de maiș
tri, profilați pe construcții de 
mașini. Fără îndoială, toate a- 
cestea, în paralel cu perfecțio
narea cadrelor existente...

— Îmbunătățirea sub aspect 
economic în ce rezidă ?

— Activitatea colectivului u- 
zinei cumulează, treptat, dovezi 
grăitoare de sporire a eficien
ței. An de an s-a îmbunătățit 
indicele cheltuielilor la 1000 
lei producție marfă. Datorită 
scăderii acestuia de la 957 la 
916 lei, în perioada la care ne 
referin, s-au obținut însemnate 
beneficii.

Vulcan
CONCURS

Miniera

• Maiștri mineri principali
Condiții : 5 ani vechime ca maistru miner.

• Maiștri mineri
CONDIȚII : să aibă școala de calificare.

SALARIZAREA : conform H.C.M. 914/1968.

Concursul va avea loc în ziua de 15 ianuarie 
1971, ora 9, la sediul exploatării din Vulcan, 
str. Crividia nr. 52.

Concurenții din afara municipiului Petroșani 
vor depune cererile pînă în ziua de 14 ianua
rie a. c.

Informații suplimentare se pot lua zilnic, între 
orele 7—15, de la biroul personal al exploatării.

18.30 Din folclorul popoarelor: 
Cîntece și jocuri popu
lare din Anglia, Tunisia 
și Cehoslavocio.

19,00 Ce sînt și ce trebuie sâ 
fie centralele industriale.

19,20 1 001 de seri - emisiu
ne pentru cei mici

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Agenda politică.
20,10 Roman foileton : „Doam

na Bovary" (1) de 
Gustave Flaubert.

21,00 Steaua fără nume : Mu
zică populară.

22,00 Prospectiva rea socială. 
Ce este știința despre 
viitor ? Care este obiec
tivul prospectivării socia
le ? Care sînt direcțiile 
de cercetare în vederea 
conturării imaginii Ro
mâniei viitorului ?

22.30 Telejurnalul de noapte.
22,45 Telesport.
23,00 închiderea emisiunii.

MARȚI 12 IANUARIE

10,00-11,00 Teleșcoalâ. Mate

matică cl. a Vlll-a. Cal
cul algebric. Biologie — 
cl. a IX-a. Sămînța. Poș
ta „Teleșcoalâ".

18,00 Deschiderea emisiunii. 
„Bucuroși de oaspeți". 
Romanțe și cîntece de 
petrecere.

18.30 Toate pînzele sus ! E- 
misiune pentru pionieri.

19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri — emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reflector.
20.15 Seară de teatru TV. Vi

legiatura - Premieră. 
Scenariu pentru televizi
une de Constantin Stoi- 
ciu.

21.30 Prim plan. Chirurgul 
Pius Brînzeu - rectorul 
Institutului de medicină 
din Timișoara.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22.15 Recital - Harry Belafon- 

te.
22,45 închiderea emisiunii.

MIERCURI 13 IANUARIE

10,00—11,30 Emisiuni-lecție pen
tru lucrătorii din agricul
tură.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Ex-Terra '71 — emisiune- 
concurs de construcții 
tehnice pentru pionieri și 
școlari.

18.30 Cabinetul economic TV. 
Informatica în etapa ac- 
tua lă.

19,20 1 001 de seri - emisiune 
pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Tele-cinemateca : Ne

chemat în țarină. Pre
mieră pe țară.

21.30 Voci de pretutindeni : 
Mary Hopkin, Sergio En- 
drigo, Tereza Kesovja, 
Samy Davis jr.

21,45 Cadran internațional.
22.30 Gala marilor interpret 

români : Ion Buzea.
22,50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

JOI 14 IANUARIE

10,00-11,30 Emisiuni-lecție pen
tru lucrătorii din agricul
tură.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.

18.30 La volan. Emisiune pen
tru conducătorii auto.

18.50 Mult e dulce și frumoasă.
19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri — emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Cînd actele nu cores

pund realității. Anchetă 
realizată în județul Arad.

20,45 Itinerar plastic : Bacău.
21.30 Film serial. Vidocq (VI).
21.30 Baschet masculin : Sted- 

ua - Spartak Leningrad 
(Cupa Cupelor).

22,00 Teleglob. Intre Alexandria 
și Suez.

22.30 Noapte de ianuarie... Un 
buchet de lieduri și ro
manțe.

22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

VINERI 15 IANUARIE

10,00-11,30 Emisiuni-lecție pen
tru lucrătorii din agri
cultură.

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoalâ : Limba ro
mână - clasele IX-X : 
Drama istorică de la 
Alecsandri la Hașdeu. 
Fizică cl. a Xll-a : Mă-, 
suri electrice (1). Geo
grafie - cl. IX-XH. Film : 
Masivul Retezat.

18,00 Căminul.
18.50 Revista economică TV.
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri — emisiune 

pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film artistic : Feldmare- 

șala cu Rita Pavone.
21.40 Mai aveți o întrebare?
22.40 Telejurnalul de noapte.
22.50 închiderea emisiunii.

SIMBATA 16 IANUARIE

17,00 Deschiderea emisiunii.

18,10
18,15

19,30
20,00

20,50

limba ger-

emisiune

21,10

22,00
22,10
22,30

Emisiune în 
mană.
Publicitate. 
Bună seara, 
Bună seara, 
Publicitate.
1 001 de seri 
pentru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Tele-enciclopedia. Bio
grafia istorico-culturală a 
mănăstirii Golia- lași. 
Breviar (știință și ficțiu
ne). Koshima (II). 
Formații și soliști de 
muzică populară. Ansam
blul de cîntece și dan
suri „Doina Tîrnavelor" 
din Sighișoara.
Film serial : Incorupti
bilii. Povestea bandei
lui Wally Legenza. 
Telejurnalul de noapte.
Săptămîna sportivă.
Gala schițelor lui I. L, 
Caragiale. Mari interpreți 
de comedie în regia lui 
Sică Alexandrescu.
închiderea emisiunii.
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K. P. Polonă

Consfătuiri ale activelor 
cu conducerile comitetelor 
voievodale ale P. M. U. P.

Apropiat

• Comunistul K. Brett a fost 
reales în calitate de secretar 
general adjunct al Sindicatului 
unit al muncitorilor din indus
tria constructoare de mașini 
— al doilea ca mărime din Ma
rea Britanie. In favoarea can
didatului comunist au fost în
registrate de aproape două ori 
mai multe voturi decît a obți
nut candidatul aripii de dreap
ta a sindicatului.

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — 
Agenția» PAP anunță că în ora
șele Belostok, Olsztyn, Gdansk, 
Poznan și Katowice au avut 
loc consfătuiri ale activelor cu 
conducerile comitetelor voievo
dale ale P.M.U.P. Aceste con
sfătuiri constituie elemente ale 
pregătirii Plenarei a VIII-a a

• Un val neobișnuit de frig, 
care s-a abătut asupra statelor 
din nord-estul Indiei Bihar, U- 
ttar Pradesh și Bengalul de 
Vest — a provocat moartea a 
120 de persoane.

Au fost înregistrate impor
tante pierderi de animale, iar 
recoltele din acest an sînt com
promise.
• Un purtător de cuvînt al 

societății americane „Union 
Carbide" a declarat că firma 
sa urmează să negocieze cu a- 
utoritățile rliodesiene importa
rea a circa 150 000 tone de mi
nereu de crom. El a precizat 
că această hotărîre a fost a- 
doplată după ce guvernul 
S.U.A. a făcut cunoscut că va 
autoriza astfel de importuri în 
ciuda sancțiunilor economice 
imnu'p regimului de 'a Sals
bury de Națiunile Unite. Purtă
torul de cuvînt a relevat că 
societatea a primit încă de la 
21 septembrie 1970 din partea 
guvernului licențele de import.
• Președintele Tunisiei, Ha

bib Bourguiba, a plecat mier
curi în Statele Unite pentru a 
urma un tratament medical. 
Un comunicat oficial anunță 
că șeful statului tunisian „va 
rămîne mai mult timp în stră
inătate. pentru a-și îngriji să
nătatea".

• Un purtător de cuvînt al 
președintelui Republicii Chile, 
Salvador Allende, a anunțat 
că ziaristului francez Regis De- 
bray, eliberat recent din în
chisoare de către guvernul bo
livian, i s-a oferit o funcție de 
redactor în Oficiul de presă 
al președinției.

Intr-o convorbire cu ziariștii, 
Debray a declarat că el in
tenționează să se consacre 
unei analize a situației politi
ce din Chile, subliniind că a- 
legerea președintelui Allende 
este deosebit de semnificativă 
pentru întreaga Americă Latină.
• La Paris a fost semnat 

joi acordul între Societatea 
Națională a Căilor Ferate și 
sindicatele franceze, privind 
aplicarea scării mobile a sa
lariilor. Acesta este primul a- 
cord de acest gen semnat de 
totalitatea sindicatelor cu o 
mare întreprindere de stat, 
cum este S.N.C.F. cu 280 000 
de salariați.

C.C. al P.M.U.P., la care vor fi 
analizate evenimentele din de
cembrie 1970 și rezultatele cin
cinalului încheiat.

Principala temă a consfătui
rilor a constituit-o dezbaterea 
amplă a situației actuale din 
țară, a problemelor și sarcini
lor activității de partid în lu
mina hotărîrilor Plenarei a 
VH-a a C.C. al P.M.U.P. Parti- 
cipanții și-au exprimat spriji
nul deplin față de actuala li
nie de acțiune stabilită la aceas
tă plenară.

• Reuniunea reprezen
tanților permanenți la 
O.N.U. ai U.R.S.S., 
S. U. A, Franței și Marii 
Britanii

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
La sediul reprezentanței per
manente a Marii Britanii la 
O.N.U. a avut loc miercuri o 
nouă reuniune a reprezentanți
lor permanenți ai U.R.S.S., 
S.U.A., Franței și Marii Brita
nii în Consiliul de Securitate 
consacrată examinării proble
melor legate de situația din 
Orientul Apropiat. La sfîrșitul

reuniunii a fost dată publici
tății o declarație în care re
prezentanții celor patru mari 
puteri „au constatat cu satis
facție reluarea convorbirilor de 
pace în Orientul Apropiat sub 
egida ambasadorului suedez 
Gunnar Jarring, exprimîndu-și 
dorința ca la aceste convorbiri 
să se înregistreze un progres 
rea! și rapid".

S-a stabilit
reuniune să aibă loc la 
nuarie a.c.

ca următoarea
18 ia-

® întrevederile lui 
nar Jarring

NAȚIUNILE UNITE 7

Gun-

(Ager-

preș). — Reprezentantul special 
al secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring, a avut miercu
ri noi întrevederi cu reprezen
tanții permanenți la O.N.U. ai 
Republicii Arabe Unite, Isra
elului și Iordaniei. Nu a fost 
dezvăluit conținutul convorbi
rilor care au avut loc cu acest 
Prilej.

Din New York se anunță că 
reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U., Iakov Ma
lik, a avut întrevederi succesiv 
cu ambasadorul Gunnar Jarring 
și cu secretarul general al 
O.N.U., U Thant.

„Le Nouvel Observateur

fara păsăriO primăvară
• In cercurile economice 

turcești se manifestă în pre
zent un interes deosebit pen
tru stabilirea de leeături
comerciale cu R. P Chi
neză, relevă agenția France 
Presse. Uniunea Camerelor 
pentru Comerț și Industrie din 
Turcia se pronunță pentru re
al izarea unor schimburi comer
ciale cu Republica Populară 
Chineză, subliniază agenția. In 
opinia conducerii acestui or
ganism economic, schimburile 
comerciale dintre cele două 
țări ar putea fi realizate pe ba
za unui acord Ia nivelul came
relor de comerț.

• Alegerile pentru Camera 
Inferioară a Parlamentului in
dian vor începe la 1 martie, și 
nu la 26 februarie cum se pre
văzuse inițial, a anunțat pre
ședintele Comisiei electorale, 
Sen-Varma.
• Primul ministru al Cana

dei, Pierre Elliot Trudeau, a 
sosit într-o vizită oficială de 
trei zile în capitala Pakistanului. 
El va purta convorbiri cu pre
ședintele Yahya Khan și cu 
alte oficialități pakistaneze a- 
supra extinderii relațiilor pe 
diverse planuri dintre cele do
uă țări.
• După cum informează 

presa din Uruguay, costul 
vieții a crescut în această țară 
în cursul anului 1970 cu aproa
pe 20 la sută. Creșteri deosebit 
de mari au fost înregistrate în 
ultimele luni la produsele n- 
limentare.

Purtătorul de cuvînt al Ca
sei Albe a anunțat recent ho
tă rîrea 
gătură 
china : 
Nixon 
rican de la Saigon de a nu mai 
utiliza în Vietnam produsele 
chimice cele mai nocive. Pur
tătorul de cuvînt n-a explicat 
rațiunile acestei ordonanțe pre
zidențiale. E clar însă că 
ședințele Statelor Unite a 
put să fie preocupat de 
tele dezastruoase ale unei 
de operațiuni desfășurate, 
pînd din 1961, pentru a-i 
pe patrioții sud-vietnamezi de 
aliatul 
getal.

încă 
Saigon 
număr 
tate de produsele chimice uti
lizate de armata americană, și 
că ele au dat naștere unor co
pii prezentînd 
mice identice, 
malformațiuni, 
născuți dădeau 
înapoiere mintală. Studiile în
treprinse în provinciile cel mai 
mult atinse de războiul chimic 
(Khanh Hoa, Quang Tri, Tay 
Ninh, Quang Nan) au confir
mat aceste informații i între
buințarea defoliantelor și a ier- 
bicidelor de către trupele a- 
mericane se 
multiplicării 
congenitale în Vietnamul 
sud.

Revista americană „Time" 
scria în numărul ei din 2 de
cembrie anul trecut r „Un stu
diu secret întreprins de Insti-

cea mai insolită în le- 
cu războiul din Indo- 
ordinul dat de Richard 
Comandamentului ame-

pre- 
înce- 
efec- 
serii 

înce- 
lipsi

lor natural * ecranul ve-

din 1969, presa de la 
menționase că un mare 
de femei fuseseră afec-

anomalii anato- 
Pe lîngă aceste 
mai mulți nou 
semne grave de

află la originea 
malformațiunălor 

de

• Walter Ulbricht, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, l-a primit joi 
pe ministrul de externe al Po
loniei, Ștefan Jedrychowski, ca
re se află Ia Berlin într-o vizi
tă oficială de prietenie.

• După cum relatează agen
ția A.C.T.C., nave militare de 
spionaj americane au pătruns 
adînc în apele teritoriale ale 
R.P.D. Coreene, pe coasta a- 
puseană, la nord de Peninsula 
Changsa. Unitățile navale ale 
Armatei Populare Coreene au 
descoperit navele inamice, o- 
bligîndu-le să se retragă. O na
vă spion americană a fost scu
fundată și alta distrusă, pre
cizează agenția coreeană.

■
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Vizita ministrului 
afacerilor 

externe al R.A.U.
Mahmud Riad, 

la Paris

P. C. din India în campania 
electorală pentru alegerile 

parlamentare anticipate

P. C. din India în campania 
electorală pentru alegerile 

parlamentare anticipate

tutui pentru cancer asupra e- 
fectelor produse de ierbicidul 
numit „orange" (Ester 24d, Es
ter 245 t) • a relevat că 80 la 
sută din șoarecii care au ab
sorbit acest produs în cantitate 
mică au născut pui morți, iar 
cei care au supraviețuit 
mici monștri".

Intr-un studiu intitulat 
nătatea publică și armele 
mice sau bacteriologice",

erau

„Să- 
chi- 
Ofi-

șerpi, dispar. Rarele supravie
țuitoare sînt bolnave. Ele nu 
se mai dezvoltă. Recent, sa- 
vanții americani se temeau că 
poluarea aerului va conduce în 
Statele Unite „la primăveri fără 
păsări". In Vietnam, lucrul a- 
cesta s-a întîmplat deja. De 
la începutul războiului chimic, 
în regiunile forestiere, cîntecul 
păsărilor a încetat. Produsele 
chimice au atacat mai întîi re-

Din presa străina

ciul Mondial al Sănătății scrie | 
„Nimic nu justifică afirmația 
că gazul lacrimogen CS (între
buințat în Vietnam) nu posedă 
proprietăți cancerigene sau te- 
ratogene și că efectele de lun
gă durată pe care le are asu
pra omului acest gaz să fie 
ignorate". In același document 
se arată : „Utilizarea masivă — 
și chiar restrînsă, în anumite 
cazuri — a armelor chimice și 
biologice ar putea cauza în me
diul natural al omului pertur
bări de lungă durată și, în a- 
celași timp, imprevizibile. A- 
ceste arme ar putea avea ase
menea efecte încît serviciile de 
sănătate să fie puse în impa
sibilitate de a acționa".

In Vietnamul de sud, în re
giunile devastate de ierbicide și 
de defoliante, cea mai mare 
parte a animalelor mor. Porci, 
păsări, albine, pești, broaște,

„Washington Post“ '

„Problema Tai vanului 
poate fi soluționată 
numai de chinezi"

au

la

flexele păsărilor. Păsările 
paralizat, și apoi au murit.

In cadrul Congresului de 
Orsay, specialiștii au subliniat,
de asemenea, că, în război, efi
cacitatea unei arme depinde 
numai de caracteristicele 
proprii, dar și de modul 
utilizare. Anumite ierbicide 
trebuințate în Vietnam sînt 
losite și în Statele Unite 
către 
țile 
oare 
pele 
est. 1 
ma i 
metodic, în doze și pe supra
fețe care au provocat efecte 
catastrofale. Potrivit unei de
clarații a lui Nguyen Van Hied, 
membru al Comitetului Central 
al Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, 
„din 1961 pînă în 1969, 13 000

nii 
ei 
de 
în- 
fo- 
de 

r agricultori, dar cantită- 
acestea sînt mult inferi- 
celor răspîndite de tru- 

americane în Asia de sud- 
In Vietnamul de sud, ar
ch im ică a fost utilizată

pămînt 
kilometri 
forestiere 
felul a-

kilometri pătrați 
cultivabil și 25 000 
pătrați de suprafețe 
au fost distruse". In 
cesta, Vietnamul de sud a fost
privat de 43 la sută din pă- 
mînturile sale cultivabile și de 
44 la sută din suprafețele fo
restiere.

Există ceva încă și mai grav : 
aceste distrugeri au afectat se
rios condițiile climaterice ale 
țării. Eroziunea solului sporeș
te, aciditatea lui crește, per
meabilitatea lui diminuează — 
așa cum arată marile inundații 
care s-au produs recent în cîm- 
piile de coastă ale Vietnamu
lui de sud, într-un regim de 
ploi care anul acesta a fost 
identic cu acela din 1969. In 
sfîrșit, acest război chimic, pe 
care președintele Nixon spune 
că vrea să-l stopeze în Viet
nam pînă la primăvară, a per
mis forțelor americane să se 
dedea la o serie de experiențe 
care au determinat ziarul „New 
York Times" să scrie : „In ciu
da declarației prin care pre
ședintele Nixon cerea să se re
nunțe la războiul chimic și 
cu toată publicitatea făcută a- 
cestei declarații, Casa Albă a 
acordat anul acesta cercetării 
chimice în scopuri militare mai 
multe credite decît în anul pre
cedent. In plus, iarăși în ciu
da declarației prezidențiale, Ad
ministrația Nixon nu are in
tenția să distrugă în întregime 
stocurile de arme, chimice și 
biologice existente la Pine Bluff 
și la Fort Detrick".

PARIS 7 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al 
R.A.U., Mahmud Riad, a avut 
joi primele întrevederi cu șe
ful diplomației franceze, Mau
rice Schumann, în legătură cu 
situația din Orientul Apropiat, 
precum și unele probleme ale 
relațiilor dintre cele două țări. 
O atenție particulară a fost 
acordată participării Franței la 
realizarea unor proiecte egip
tene, cum ar fi construcția 
metroului din Cairo și a unei 
conducte de petrol în regiunea 
Suezului.

Intr-o declarație făcută zia
riștilor, Mahmud Riad a cali
ficat primele sale întrevederi cu 
ministrul de externe francez ca 
„foarte utile și constructive".

In cursul zilei de vineri, 
Mahmud Riad va fi primit de 
președintele Franței, Georges 
Pompidou, și de primul minis
tru, Jacques Chaban-Delmas.

DELHI 7 (Agerpres). — Par
tidul Comunist din India și-a 
început campania electorală în 
vederea alegerilor parlamenta
re anticipate, printr-un miting 
desfășurat în orașul Vijayavada 
(statul Uttar Pradesh) sub lo
zinca luptei pentru democrație 
și progres social. In cuvîntarea 
rostită cu această ocazie, secre
tarul general al partidului, Ra- 
jeswara Chandra Rao, a subli
niat necesitatea unificării tutu
ror forțelor democratice în 
lupta împotriva tendințelor și 
organizațiilor extremiste și 
conservatoare care se opun 
transformărilor social-economi-

ce inițiate de către guvernul 
premierului Indira Gandhi. 
„Formarea frontului forțelor 
progresiste și socialiste, a ară
tat el, este singura cale de a 
Infringe reacțiunea".

Secretarul general al parti
dului a adresat un apel mase
lor largi de oameni 
din India pentru a 
candidații partidului 
forțele democratice, 
progresiste, conforme 
lor fundamentale ale 
indian, a arătat el, pot fi spri
jinite prin alegerea în Parla
ment a deputaților cu orienta
re de stînga.

ai muncii 
sprijini 

comunist, 
Măsurile 
interese- 

poporul ii

Schimb de
U. C. I. și P. C. din

părerî între

Marea Britanie
BELGRAD 7 (Agerpres). — 

Stane Dolanț, membru al Bi
roului Executiv al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, a avut convorbiri cu 
delegația P.C. din Marea Brita
nie, formată din Jack Wodclis 
și Brian Simon, membri ai 
conduceri partidului. In cadrul 
unei discuții sincere, priete

nești, relatează agenția Tuning; 
a avut loc un schimb de păreri 
cu privire la problemele inter
naționale actuale, la activita
tea internațională desfășurată 
de cele două partide, precara 
și în legătură cu relațiile din 
mișcarea muncitorească inter-* 
națională.

Două luni de guvernare a Frontului Unității Populare în Chile

Discursul radio-difuzat
al președintelui Salvador Allende

SANTIAGO DE CHILE 7 (A- 
gerpres). — Președintele Repu
blicii Chile, Salvador Allende, 
a rostit la Valparaiso, unul din 
cele mai importante centre in
dustriale ale țării, un discurs 
radio-difuzat în care a făcut 
un bilanț al primelor două luni 
de guvernare a Frontului Uni
tății Populare. El a apreciat 
că Chile se îndreaptă în dome
niul economic spre crearea u- 
nei proprietăți sociale. Printre 
măsurile pe care guvernul le-a 
adoptat în acest sens, el a men
ționat trimiterea în fața Con
gresului a proiectului de amen
dare a constituției pentru legi
ferarea naționalizării industriei 
cuprului, principala bogăție na
țională a țării, măsurile de tre
cere a băncilor particulare în

HAVANA 7. — Coresponden
tul Agerpres, Victor Stamate, 
transmite: La Havana continuă 
lucrări le relui de-al VII-lea Con
gres al Organizației Internațio
nale a Ziariștilor. Secretarul ge-

HAVANA

Lucrările 
Congresului 

0.1. Z.

■

a

■■
B

■
neral al organizației, Jiri Kupca, 
a prezentat raportul despre ac
tivitatea O.l.Z. în perioada care 
a trecut de la Congresul al 
VI-lea și sarcinile sale de vi
itor. Totodată, Congresul și-a 
ales comisiile de lucru. Nestor 
Ignat, președintele Uniunii Zia
riștilor din Republica Socialis
tă România, șeful delegației 
țării noastre la lucrările Con
gresului a fost ales președinte 
al comisiei profesionale.

■

■

WASHINGTON 7. — Co
respondentul Agerpres, Con
stantin Alexandroaie, trans
mite : Cotidianul american 
„Washington Post" publică 
un articol semnificativ pen
tru mutațiile care se produc 
în prezent în opinia publică 
americană, inclusiv în cercuri 
politice din această țară, 
față de poziția Adminis
trației S.U.A. de sprijinire 
a regimului ciankaișist și 
persistența acesteia într-o po
litică care încearcă să elu
deze realitatea evidentă că 
astăzi problemele ce confrun
tă viața internațională nu pot 
fi rezolvate fără participarea 
Republicii Populare Chineze.

In acest sens, ziarul rele
vă că „politica americană 
sprijină ficțiunea potrivit că
reia regimul ciankaișist ar fi, 
chipurile, reprezentantul legi
tim al Chinei", menționînd 
în sprijinul criticilor formu
late la adresa unei astfel de 
poziții a administrației faptul 
că în timp ce pe plan extern 
înșiși aliații S.U.A. nu mai 
acordă nici un credit regi
mului lui Cian Kai-și, în 
Insula Taivan au loc miș
cări împotriva acestei admi
nistrații ce nu reprezintă pe 
nimeni. După ce menționea
ză acțiunile represive dez
lănțuite de autoritățile din 
Taivan împotriva populației, 
ziarul arată că ele „reflectă

pe deplin amplificarea senti
mentului de nervozitate al 
ciankaîșiștilor care văd cali- 
grafiindu-se încet inevitabilul 
lor sfîrșit". In același timp, 
scrie ziarul, în Taivan s-au 
dezlănțuit lupte interne pen
tru putere în cadrul guver
nului și în armată, lupte care 
pot duce la mari tulburări 
ce „vor afecta și Statele U- 
nite". Pe de altă parte, con
tinuă ziarul american, votul 
Națiunilor Unite din noiem
brie 1970 împotriva ciankai- 
șiștilor a arătat că aceștia sînt 
pe cale de a pierde în viito
rul apropiat pretenția lor du
bioasă de a vorbi în numele 
întregii Chine. Semnele efer
vescenței situației de pe insu
lă, precum și curentul de o- 
pinie din viața internaționa
lă ce se pronunță pentru e- 
liminarea ciankaișiștilor, din 
comunitatea mondială „ar tre
bui să servească Statelor U- 
nite drept avertismente că a 
sosit timpul să-și revizuiască 
această politică devenită de 
mult falimentară".

In încheiere, ziarul subli
niază necesitatea ca Statele 
Unite să înceteze a mai spri
jini regimul ciankaișist, a- 
rătînd că „problema Taiva- 
nului este esențialmente 
problemă chineză și că 
poate fi soluționată numai 
chinezi".

Bugetul militar al S. II. fi

rachete
bugetului militar ur- 
fie examinat de Con- 
cadrul viitoarei sale

manifestare
vieții

WASHINGTON 7 (Agerpres). 
— Administrația americană a a- . 
probat proiectul de buget des- 
tinat Pentagonului pentru ur
mătorul an fiscal, care începe 
la 1 iulie viitor. Noul buget 
totalizează 75.5 miliarde dolari, 
depășind cu aproape 9 miliarde 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării în actualul exercițiu

și cu 4,5 miliarde dolari pla
fonului maxim recomandat de 
Oficiul pentru conducere și bu
get al Casei Albe. Suplimenta
rea a fost motivată prin nece
sitatea construirii unor noi bom
bardiere și rachete nucleare. 
Proiectul 
mează să 
greș în 
sesiuni.

• La 5 ianuarie a. c. a avut 
loc la Rabat, sub auspiciile 
asociației „Amicii artelor", o 
seară culturală românească.

Cu această ocazie au fost 
prezentate mai 
documentare 
care „Arta 
„Tradiții", „La 
românești de 
altele.

La această 
asistat personalități ale 
politice și culturale marocane, 
membri ai corpului diploma
tic acreditați la Rabat, un nu
meros public.

multe filme 
românești* între 

monumentală", 
horă", „Cîntece 
altă dată"

proprietatea și sub controlul 
statului, naționalizarea societă
ților „Pacific Steel Company" 
(CAP), „Lota-Schwager", expro
prierea complexului textil „Bel- 
lavista" și altele. Președintele 
a spus că exproprierea com
plexului „Bellavista" va per
mite crearea unuia dintre cele 
mai importante complexe agro
industriale din țară, prin uni
rea lui cu firma de producție 
a lînii din Punta Arenas care 
urmează să fie expropriată în 
curînd. Salvador Allende a e- 
vidențiat apoi faptul că guver
nul a imprimat un ritm di
namic aplicării reformei agra
re și a lansat un avertisment 
latifundiarilor din provincia 
Cautin care s-au dedat la pro
vocări.

Referindu-se la măsurile cu 
caracter social ale guvernului, 
președintele a relevat eforturile 
depuse pentru dezvoltarea în- 
vățămîntului, arătînd că deja 
a crescut numărul copiilor în
scriși la școlile de toate gra
dele și în viitor urmează să 
fie construite noi localuri, ast
fel încît toți copiii să poată fi 
cuprinși în învățămîntul ele
mentar. In acest sens, el a a- 
nunțat desființarea taxelor șco
lare pentru învățămîntul ele
mentar și reducerea lor pentru 
celelalte grade de școlarizare. 
Guvernul își propune, de ase
menea, să integreze în activi
tatea publică și socială, în 
cursul anului 1971, un număr 
de circa un milion de femei, 
arătînd că deja 20 000 desfășoa
ră activitate voluntară în do
meniu] sănătății publice.

In legătură cu activitatea u- 
nor elemente ostile regimului,

președintele a afirmat că an-* 
cheta privind asasinarea gene
ralului Rene Schneider, fost co
mandant suprem al armatei 
chiliene, va duce în curînd la 
descoperirea vinovaților. El și-a 
exprimat nedumerirea față de 
refuzul Curții Supreme de a 
da curs cererii Tribunalului de 
anchetă cu privire la ridicarea 
imunității parlamentare a se
natorului de dreapta, Raul Mo
rales, implicat în asasinarea 
generalului Schneider. Președin
tele a subliniat în context că 
guvernul va lua măsuri pentru 
democratizarea sistemului juri
dic, permițînd poporului să nu
mească judecătorii și să asiste 
la dezbaterile tribunalelor. El a 
avertizat elementele care, folo- 
sindu-se de dificultățile obiec
tive existente încă, încearcă să 
instige populația și să creeze 
tulburări; el a declarat că cei 
care violează legile vor fi sanc
ționați de către guvern.

Abordînd politica externă a 
guvernului, președintele Salva
dor Allende a subliniat că mă
surile de normalizare a rela
țiilor cu unele țări socialiste 
sînt conforme cu programul 
guvernamental. Printre acestea, 
el a menționat restabilirea re
lațiilor diplomatice și economi
ce cu Republica Cuba și a a- 
nunțat că Chile a încheiat cu 
această țară o importantă tran
zacție economică prin care va 
achiziționa 120 000 tone de za
hăr, a căror contravaloare va 
fi acoperită de exporturi chi
liene în produse agroalimentare. 
Salvador Allende s-a referit, în 
continuare, la normalizarea re
lațiilor cu alte țări socialiste, 
între care Republica Populară ' 
Chineză.

Congresul economiștilor 
polonezi

VARȘOVIA 7. — Corespon
dentul Agerpres, Iosif Du- 
mitrașcu, transmite ! In capi
tala poloneză au început lu
crările Congresului național 
al economiștilor. La dezbateri 
participă 800 de reprezentanți 
ai vieții economice, științi
fice și tehnice din Polonia, 
care vor aborda o serie de 
probleme majore ale fazei 
actuale de dezvoltare a eco
nomiei socialiste poloneze. 
Dintre acestea, presa varșo- 
viană enumeră dinamica și 
direcțiile de dezvoltare a e- 
conomiei naționale, premisele 
formării unei structuri cores-

punzătoare a consumului, sis
temul de informare economi
că, tehnică și statistică, pre
cum și rolul și sarcinile ce 
revin economiștilor în urmă
torii ani. După cum relevă 
presa poloneză, lucrările Con
gresului economiștilor se vor 
desfășura în lumina hot^rîri- 
lor adoptate de cea de-a 7-a 
Plenară a C.C. al P.M.U.P., 
din decembrie 1970.

La lucrările Congresului 
participă și o delegație ro
mână, condusă de Nicolae 
N. Constantinescu, membru al 
Academiei de științe sociale 
și politice. I
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