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Adunarea activului Comitetului 
municipal de partid

Ieri după-ainiază, in sala 
clubului C.C.P. s-au desfășurat 
lucrările adunării activului Co
mitetului municipal de partid 
Petroșani. La adunare au par
ticipat membrii Comitetului ju
dețean de partid care activea
ză în unitățile economice și 
social-culturale din Valea Jiului 
membrii și membrii supleanți 
ai Comitetului municipal de 
partid, membrii birourilor co
mitetelor orășenești de partid și 
ai comisiei municipale de re
vizie, aparatul Comitetului mu
nicipal de partid, secretarii or
ganizațiilor de partid din în
treprinderi și instituții, mem
brii comisiilor pe probleme, 
secretarii organizațiilor de ba
ză direct aparținătoare Comite

De la abordarea

tului municipal de partid, con
ducători de întreprinderi și in
stituții, ai organizațiilor de ma
să și obștești, numeroși mem
bri de partid care conduc dife
rite formații de lucru din mi
nele, uzinele și de pe șantiere
le Văii Jiului, membri de par
tid din ilegalitate, ziariști.

La lucrările adunării a luat 
parte tovarășul IOACHIM MO- 
GA, membru al C.C. al P.C.K., 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara al P.C.R.,

După aprobarea ordinei de zi, 
adunarea a ascultat darea de 
seamă a Comitetului municipal 
de partid de la adunarea pre
cedentă a activului de partid 
pînă în prezent, expusă de to
varășul CLEMENT NEGRUȚ, 

prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, și proiec
tul planului de măsuri al Co
mitetului municipal de partid 
pentru perioada următoare.

La dezbaterile pe marginea 
materialelor prezentate au par
ticipat următorii tovarăși : Va- 
sile Rușitoru, ing. Dan Suru- 
lescu. Ion Rădulescu, dr. Iosif 
Eșanu, Dumitru Her, Conf. dr. 
Ilie Constantinescu, dr. ing. 
Petru Roman, Constantin Stan, 
Dumitru Stancu, Radu Lupaș- 
cu, Traian Blaj, Gavrilă Da
vid, Alexandru Variași.

In continuare, adunarea a a- 
probat în unanimitate darea de 
seamă și proiectul planului de 
măsuri al Comitetului munici
pal de partid.

In încheierea dezbaterilor, a 
luat cuvîntul tovarășul IOA- 
CHIM MOGA, prim secretar al 
Comitetului județean Hunedoa
ra al P.C.R.

cu competență a problemelor 
vieții social-economice

la o activitate perseverentă 
pentru soluționarea lor

Ceea ce am reținut în mod 
deosebit din dezbaterile care au 
avut loc în cadrul adunării ac
tivului de partid al orașului 
Vulcan este creșterea și diver
sificarea tot mai pronunțată a 
problematicii pe care o ridică 
spre studiere și soluționare or
ganizației orășenești de partid 
viața social-economică tot mai 
complexă, mai dinamică, a Vul
canului în plină dezvoltare.

Adunarea activului de partid 
din orașul Vulcan

„Sarcinile de mare răspunde
re care au stat în fața comitetu
lui orășenesc de partid pe anul 
1970 au impus studierea atentă 
și alegerea judicioasă a proble
melor de analiză, luarea de mă
suri care să ducă la rezolvarea 
sarcinilor curente și îmbinarea 
lor în cele de perspectivă — se 
spunea în darea de seamă pre
zentată în adunare de către 
tov. Petru Barbu, prim secre
tar al comitetului orășenesc de 
partid. In ședințele de birou și 
în plenarele comitetului au fost 
analizate .probleme importante 
ca..." Și darea de seamă enume- 
ră fațetele multiple pe care le- 
au ridicat în fața organizației 
orășenești de partid realizarea 
sarcinilor de plan în unitățile 
productive și de investiții, ac
tivitatea economico-financiară, 
întărirea disciplinei de partid, 
de stat, pregătirea condițiilor 
realizării sarcinilor de plan pe 
anul 1971, munca cultural-edu- 
cativă, activitatea organizațiilor 
de masă etc.

Măsuri în spiritul 
recentei plenare 

a C. C al P. C R.
După cum se știe, în cadrul 

măsurilor îndreptate spre per
fecționarea în continuare a con
ducerii de partid și de stat, 
pentru întărirea legăturii din
tre organele conducătoare și 
masele oamenilor muncii, spre 
combaterea centralismului exce
siv și dezvoltarea largă a de
mocrației socialiste, recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. a subli
niat necesitatea de a se depla
sa din organele centrale de 
partid și de stat o serie de ca
dre spre județe, spre conduce
rea concretă a economiei și vie
ții sociale.

In lumina acestor hotăriri ale 
plenarei, tovarășii Constantin 
Drăgan și Vasile Vîlcu, membri 
ai Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. și Andrei Cervenco- 
vici, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
și-au exprimat dorința de a fi 
trimiși să lucreze în organe lo
cale ale partidului, cererea lor 
fiind satisfăcută.

In zilele de 16 și 17 februa
rie au avut loc plenare ale co
mitetelor județene de partid 
Brașov, Constanța și Arad care 
au hotărît cooptarea ca mem
bri ai comitetelor județene res
pective, alegerea în Birou și

Deci, probleme au fost și im
portant e faptul că ele au pre
ocupat, au stat mereu în aten
ția organelor de partid, con
stituind obiectul unor analize, 
studii și dezbateri multilaterale, 
prilejuind elaborarea unor mă
suri complexe pentru perfecțio
narea activității în domeniile 
analizate.

Dar, ceea ce foarte bine a 
fost relevat în adunare, călită-

tea muncii de partid are un 
criteriu esențial de evaluare, 
constînd în eficiența, în rezul
tatele concrete ale analizelor, 
ale dezbaterilor și studiilor. 
Sub acest unghi, activitatea or
ganizației orășenești de partid 
implică o seamă de considerații.

Să precizăm mai întîi o apre
ciere globală a adunării acti
vului de partid și anume că 
în anul scurs, s-au făcut pro
grese însemnate pe linia afir
mării rolului conducător, al 
competenței organelor și orga
nizațiilor de partid în 'condu
cerea sectoarelor social-econo
mice ale orașului. Drept efici
ență, se poate consemna depă
șirea planului producției glo
bale a unităților industriale ale 
orașului în proporție de 103,9 
la sută, a sarcinii de creștere

Ion DUBEK

(Continuare în pag. a 3-a)

în funcția de prim-secfretar al 
comitetului județean al P.C.R.
— la Brașov a tovarășului Con
stantin Drăgan; la Constanța a 
tovarășului Vasile Vilcu; la A- 
rad a tovarășului Andrei Cer- 
vencovici. Tovarășii Constantin 
Cîrțină, Petre Ionescu și Teodor 
Haș, foști prim-secretari ai co
mitetelor județene de partid 
respective, urmează să îndepli
nească alte însărcinări.

La plenarele comitetelor ju
dețene de partid au participat : 
La Brașov — tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil; la Constanța
— tovarășul Manea Mănescu; 
la Arad — tovarășul Gheorghe 
Pană.

Reflectind consecvența cu ca
re conducerea partidului nostru 
urmărește perfecționarea forme
lor de conducere a întregii vieți 
economice și sociale, aceste mă
suri se integrează în acțiunea 
multilaterală desfășurată pentru 
apropierea continuă a condu
cerii de viață, de organele e- 
conomice și social-politice de 
bază, acolo unde se află de 
fapt centrul activității, unde se 
rezolvă efectiv problemele apli
cării politicii partidului.

Experimentarea

duratei de lucru reduse

in subteran

in industria minieră
știe, condu-După cum se 

cerea de partid și de stat — 
avînd în vedere condițiile 
grele de lucru din subteran 
— a hotărît ca, începînd din 
trimestrul IV 1969, să se ex
perimenteze ziua de lucru de 
6 ore pe schimb în unitățile 
industriei miniere. In prima 
etapă a fost desemnată pen
tru experimentare exploata
rea minieră de la Baia Sprie, 
iar în cursul trimestrelor II 
și IV 1970 au fost cuprinse 
în acțiunea de experimentare 
și alte unități din bazinul 
minier Maramureș. La sfîrși- 
tul anului 1970 lucrau în re
gim redus de 6 ore pe zi 
peste 11000 mineri. Prin a- 
plicarea unui amplu program 
de măsuri tehnico-organiza- 
torice, s-a reușit ca, fără să 
se modifice indicatorii de 
plan, normele de muncă și 
salariile, să se asigure nu nu
mai îndeplinirea, ci și depă
șirea acestor indicatori. Se 
cuvine remarcat și faptul că

AZI SE DESCHID LUCRĂRILE 
CONGRESULUI U. T ,C.

Azi se deschid, în Capitala 
patriei noastre, lucrările celui 
de al IX-lea Congres al Uniu
nii Tineretului Comunist, eve
niment de o deosebită impor
tanță în viața tineretului pa
triei, a organizației sale revo
luționare, a întregului nostru 
popor.

Uteciștii din Valea Jiului 
alături de tineretul din în
treaga (ară cinstesc acest eve 
niment prin realizări de sea
mă în toate domeniile de acti
vitate.

•' Acțiunile voluntar-patrio- 
tice inițiate de organizațiile 
U.T.C. au luat în ultimul timp 
o amploare deosebită. La cele 
150 tone fier vechi colectate

Roadele
Comitetul U.T.C. al minei 

Aninoasa și-a propus să în- 
tîmpine Congresul al IX-lea al 
U.T.C. cu acțiuni multiple menite 
să ducă la creșterea aportului 
tineretului în procesul de pro
ducție, la întărirea disciplinei 
în muncă cît și la creșterea 
necontenită a pregătirii poli
tice și ideologice a tinerilor. 
In ultima sa plenară, comite
tul U.T.C. a stabilit sarcini 
concrete pentru fiecare mem
bru al său pentru a îndruma 
activitatea organizațiilor U.T.C. 

minerii au primit cu deplină 
satisfacție noul program de 
lucru, program care a permis 
mărirea timpului afectat o- 
dihnei și refacerii capacității 
lor de muncă.

Ținîndu-se seama de aceste 
rezultate pozitive, s-a hotărît 
ca experimentarea duratei re
duse de muncă în subteran 
să se extindă și în alte ba
zine miniere. Intr-o primă 
etapă, în fiecare bazin, una 
sau două mine vor fi cuprin
se în această acțiune de ex
perimentare. In felul acesta, 
prin mai buna organizare a 
procesului de producție, prin 
folosirea completă a timpului 
de lucru, prin mecanizarea 
operațiilor grele de muncă, 
prin ridicarea calificării mi
nerilor și întărirea disciplinei 
în muncă va trebui să se a- 
sigure îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de producție 
și de productivitate a mun
cii, și prin aceasta minerii 
să realizeze venituri la nive

de la începutul anului de către 
uteciștii de la exploatările 
miniere și preparați! s-au adău
gat în ultima săptămînă încă 
50 tone fier vechi, prin acțiu
nile de colectare ale tinerilor 
de la E. M. Lupeni, E. M. Uri- 
cani și preparația Lupeni. De 
asemenea, peste 200 de țineri 
din sectoarele subterane ale 
minelor Lupeni, Vulcan, Uri- 
cani, Petrila și Lonea, au par
ticipat prin muncă voluntar- 
patriotică la descongestionarea 
galeriilor în scopul creării con
dițiilor optime transportului.

In ultimele saptămîni, or
ganizațiile U.T.C. de la exploa
tările miniere, întreprinderile, 
șantierele și școlile din muni
cipiu au inițiat un mare număr 

„Decadei 
din sectoare în organizarea 
„Decadei record a tineretului". 

Rezultatele acestei inițiative 
își arată cu prisosință roadele : 
în luna februarie nici un tinăr 
de Ia mina noastră nu a făcut 
vreo absență nemotivată sau 
abatere de la normele de pro
tecție a muncii, toți au dovedit o 
preocupare susținută pentru a- 
legerea șistului vizibil Ia lo
curile de muncă ; uteciștii au 
curățit 300 ml galerii pentru 
îmbunătățirea transportului 
subteran au colectat 45 tone 

lul celor anterioare lucrînd 
cu două ore mai puțin, ceea 
ce va avea efecte favorabile 
asupra întregii activități eco
nomice, cit și asupra condi
țiilor de viață ale minerilor.

Realizarea în bune condi
ții' a acestei măsuri pune în 
fața Ministerului Industriei 
Miniere și Geologiei sarcina 
de a analiza sub toate as
pectele condițiile specifice fie
cărei unități, de a stabili 
măsuri tehnice, organizatori
ce și de securitate a mun
cii, de a asigura asistența 
tehnică pentru aplicarea lor 
cu maximum de operativi
tate și eficiență.

Organizațiile de partid, sin
dicale și de tineret din uni
tățile miniere care vor expe
rimenta regimul de lucru în 
subteran cu durată redusă au 
datoria să sprijine cu toate 
forțele aplicarea exemplară a 
acestei măsuri importante 
pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de viață 
ale minerilor.

de acțiuni politico-educative i 
întîlniri cu activiști și vechi 
membri de partid, concursuri, 
dezbateri pe teme ale luptei 
P.C.R., ale sarcinilor puse de 
partid în fața tinerei genera
ții.
• Pătrunși de un înalt sen

timent patriotic, tot mai mulți 
tineri doresc să facă parte din 
marea familie a Uniunii Tine
retului Comunist. Astfel, de 
la începutul, anului au fost 
primiți în rîndurile U.T.C. un 
număr de 550 tineri, ajungîn- 
du-se ca numărul total al ute- 
ciștilor să atingă cifra de 16 700 
membri.

Toate acestea sînt mărturii 
grăitoare asupra activității și 
roluliți organizației revoluțio
nare-a tineretului.

record"
fier vechi prin muncă volun- 
tar-patriotică. La aceste re
zultate au contribuit mai ales 
tineri din organizațiile U.T.C. 
nr. 1, 3. 6 și 7 dintre care s-au 
evidențiat Uteciștii Gheorghe 
Popa, Ștefan Pop, Gheorghe 
Nedesca, Ilie Steț, Petru lorga, 
Tiberiu Nagy, Traian Tomuș 
și alții.

Vasile RUSU 
secretarul comitetului U.T.C. 

E.M. Aninoasa

Cu privire la cicciivui 
$1 compoziția partidului, 
selecționarea, pregătirea 

SI promovarea 
cadrelor din nomenclatura 

organelor de partid 
Si de stat

Plenara Comitetului Central, 
examinînd informările Comite
tului Executiv cu privire la e- 
fectivul, compoziția și structura 
organizatorică a partidului, la 
compoziția și mișcarea cadre
lor din nomenclatura organelor 
de partid și de stat, dă o apre
ciere deosebită muncii politice 
și organizatorice desfășurate de 
organele și organizațiile de par
tid pentru continua întărire a 
rîndurilor partidului și îmbună
tățirea activității de cadre.

La 31 decembrie 1970 parti
dul număra 2 089 085 membri 
de partid din rîndul celor mai 
înaintați muncitori, țărani și 
intelectuali, luptători activi pen
tru înfăptuirea politicii parti
dului.

După ocupația actuală 926 440 
membri de partid sînt munci
tori — 44,35 la sută din efec
tivul partidului — asigurindu- 
se astfel un loc preponderent 
elementului muncitoresc în par
tid. In mediul rural își desfă
șoară activitatea peste 926 000 
comuniști, din care 533 917 
(25,56 la sută din totalul mem
brilor de partid) sînt țărani, 
ceea ce constituie o puternică 
forță, un factor mobilizator în 
înfăptuirea politicii partidului 
la sate. Din rîndurile partidu
lui fac parte un număr însem
nat de ingineri, economiști, ca
dre didactice, oameni de știin
ță, artă și cultură.

Compoziția națională a parti
dului corespunde structurii na
ționale a populației țării noas
tre. A crescut, de asemenea, nu
mărul și ponderea femeilor in 
partid, ajungînd la peste 
480 000, adică 23 la sută din 
totalul membrilor de partid.

Compoziția socială, structura 
organizatorică a partidului, pre
gătirea politico-ideologică, pro
fesională și calitățile morale ale 
comuniștilor asigură coeziunea 
de nezdruncinat a partidului, 
posibilități largi de mobilizare 
a maselor de oameni ai mun
cii Ia înfăptuirea politicii sale, 
de a-și exercita Ia un nivel 
tot mai înalt rolul conducător 
în societatea noastră.

Comitetele județene, munici
pale și orășenești de partid au 
manifestat o preocupare susți
nută pentru selecționarea, pre
gătirea, promovarea și educarea 
cadrelor. In comparație cu anii 
precedenți s-au produs schim
bări calitative în compoziția so
cială, pregătirea politico-ideolo
gică, profesională și de cultură 
generală a membrilor birourilor 
comitetelor județene, municipale 
și orășenești, a celorlalți acti
viști, ceea ce a contribuit la 
îmbunătățirea muncii acestora 
pentru rezolvarea multiplelor 
sarcini ce le revin.

Organele și organizațiile de 
partid și-au intensificat preocu
pările pentru educarea politico- 
ideologică a cadrelor, a tutu
ror membrilor de partid. S-a 
îmbunătățit conținutul învăță- 
mîntului de partid și al adună
rilor generale, a crescut maturi
tatea comuniștilor în dezbaterea 
problemelor ce stau în fața uni
tăților respective, combativita
tea față de neajunsuri, spiritul 
de răspundere față de îndepli
nirea sarcinilor de partid.

In vederea îmbunătățirii mun
cii de întărire a rîndurilor par
tidului este necesar ca organele 
și organizațiile de partid să 
conducă mai îndeaproape și 
diferențiat activitatea de primi
re în partid. Principala preocu
pare în munca de primire în 
partid trebuie s-o constituie 
sporirea exigenței față de cali
tățile moral-politice și profesio
nale ale celor care solicită pri
mirea în partid. Să se acorde 
in continuare o deosebită aten
ție primirii în partid a celor 
mai valoroși muncitori, țărani, 
intelectuali, care prin întreaga 
lor activitate aduc o contribu
ție importantă la înfăptuirea 
politicii partidului. Baza primi
rii în partid trebuie să o consti
tuie cunoașterea din activitatea 
practică, din producție, a com
portării în familie și societate 
a atașamentului față de partid 
și politica sa, a celui care doreș
te să devină membru de partid.

In continuare va trebui ca or
ganele și organizațiile de partid 
să acorde atenție primirii de 
noi membri de partid în între
prinderile industriale de curînd 
intrate în funcțiune, pe șanti
erele de construcții, în unități
le comerciale, în întreprinderile 
agricole de stat, în cooperative
le agricole de producție, satele 
de deal și munte necooperativi- 
zate, institutele de învățămînt 
superior. Trebuie îmbunătățită 
munca politică în rîndul femei
lor, în vederea primirii celor mai 
bune dintre ele în rîndurile 
partidului.

O atenție deosebită să se 
acorde pregătirii politice și ideo
logice a tuturor membrilor de 
partid, însușirii temeinice de 
către aceștia a liniei politice 
a partidului, a concepției sale 
materialist-dialectice despre lu
me și societate, cultivării dra
gostei și atașamentului față de 
patrie și partid, dezvoltării sen
timentului de solidaritate inter- 
naționalistă cu popoarele din 
celelalte țări socialiste, cu par
tidele comuniste și forțele re
voluționare din întreaga lume.

Organele de partid vor trebui 
să sprijine mai concret organi

zațiile de bază în soluționarea 
problemelor ce le stau în față, 
în îmbunătățirea stilului și me
todelor de muncă, în exercita
rea cu competență a rolului pe 
care îl au în fiecare unitate. 
Să se acorde o atenție spo.ită 
ridicării conținutului și eficien
ței adunărilor generale, creării 
condițiilor ca toți membrii de 
partid să participe activ la dez
bateri, să-și exprime deschis 
părerile în legătură cu proble
mele ce stau în fața organiza
ției, să fie trași cu mai multă 
fermitate la răspundere cei ca
re nu-și îndeplinesc întrutotul 
îndatoririle statutare.

Organele de partid și de stat 
să-și sporească preocuparea 
pentru îmbunătățirea continuă 
a activității de cunoaștere, for
mare, perfecționare și promova
re a cadrelor.

Organele de partid, conduce
rile organizațiilor de masă și 
obștești, ale ministerelor și ce
lorlalte instituții centrale, tre
buie să se ocupe îndeaproape 
de formarea cadrelor necesare 
pentru nevoile actuale și în 
perspectivă, să manifeste mai 
multă exigență în selecționarea 
și promovarea în funcții de răs
pundere a cadrelor care, pe 
lingă pregătirea profesională și 
politică să dovedească aptitu
dini de buni conducători, să se 
bucure de prestigiu și autorita
te în fața oamenilor muncii. 
In aparatul de partid, al orga
nizațiilor de masă, în diferite 
funcții de răspundere, să fie 
promovate un număr mai mare 
de femei din rîndul acelora ca
re s-au evidențiat în activitatea 
profesională și obștească.

Organele și organizațiile de 
partid, conducerile organizațiilor 
de masă și obștești să intensi
fice munca de educare a cadre
lor din toate sectoarele de ac
tivitate în spiritul respectării 
disciplinei de partid și a legi
lor statului, al creșterii răspun
derii în rezolvarea sarcinilor, 
apărării și dezvoltării avutului 
obștesc, al unei înalte ținute 
morale și cetățenești.

Sporirea preocupării organe
lor și organizațiilor de partid 
pentru întărirea continuă a rîn
durilor partidului, pentru for
marea, promovarea și educarea 
cadrelor în toate sectoarele de 
activitate, intensificarea activi
tății de educare politico-ideo
logică a membrilor de partid, 
vor contribui la creșterea rolu
lui conducător al partidului în 
întreaga viață socială, la spori
rea capacității organizațiilor de 
partid in mobilizarea oamenilor 
muncii la realizarea directive
lor Congresului al X-lea al Par
tidului Comunist Român.



2 Steagul roșu

LA ÎNALTA ȘCOALA A EXIGENTEI OPERAȚIUNEA DE RECUPERARE SOCIALA 
depinde, în primul rînd, de insul în cauză

ori

Ori de cîte ori merg 
la Depoul C.F.R. Petro
șani îmi place să-mi 
aud pașii scîrțîind pe 
aleile de zgură roșie, 
să ascult șuieratul lo
comotivelor, să simt 
mirosul acela perma
nent de curățenie, 
să privesc munca ener
gică și ordonată a oa
menilor de aici, să mă 
salut cu cei mai destoi
nici dintre ei, care zîm- 
besc din fotografiile de 
pe aleea fruntașilor. Nu 
cred că dezvălui un se
cret sau că spun o no
utate dacă afirm că a- 
ici — la Depoul C.F.R. 
Petroșani — lucrează 
un colectiv vrednic și 
bine sudat, format la 
școala maximei exigen
țe profesionale. Am a- 
vut de multe ori prile
jul să mă conving că i 
așa.

Mai mult decît în al
te domenii de activitate, 
la C.F.R., disciplina fer
mă, exigența și auto
exigență, spiritul de e- 
chipă trebuie să-l în
soțească permanent pe 
fiecare lucrător. La 
C.F.R., școala exigen
ței profesionale și a

maximei discipline — 
în muncă și în afara sa 
— durează din prima 
și pînă în ultima zi 
de lucru în acest fru
mos sector. Oamenii de 
la C.F.R. sînt sobri, dar 
prietenoși. Chipurile lor 
au împrumutat parcă 
ceva din duritatea dru
murilor de fier, dar și 
din permanenta lor stră
lucire și din cîntecul 
acela sacadat al roților 
de tren.

Cunoștințele acumula
te pe băncile școlii sînt 
riguros aplicate în mun
că, sînt amplificate, 
completate, sistematiza
te la școala înaltă a 
producției, care, i.i De
poul C.F.R. Petroșani, 
se numește școala per
sonalului. Denumire 
simplă, dar la obiect. 
Școala 
pentru 
zilnic, 
tregul 
S'guranța 
toți mecanicii și fochiș- 
tii depoului. Pe lîngă 
o serie de cunoștințe 
strict profesionale, „e- 
levii" sînt puși la cu
rent cu diferite ordine 
și instrucțiuni, cu e-

personalului — 
că o urmează, 
prin rotație, în- 
personal âe la 

c’rculației,

venimentele tie cale fe
rată ce se petrec pe re
țeaua feroviară în în
treaga țară — pentru 
ca fiecare să mediteze 
la ele, să știe cum să 
evite eventuale situații 
similare — , cu anumite 
norme de conduită în 
serviciu și în societate.

Demn de relevat es
te că întregul personal 
manifestă interes 
preocupare pentru tot 
ceea ce se predă, 
însușește cu conștiin
ciozitate noțiunile pre
date, ele fiindu-le apoi 
îndemn și călăuză în 
activitatea zilnică. E- 
ficiența acestor cursuri 
este evidentă. Oamenii 
sînt mai bine pregătiți, 
mai ordonați și mai co- 
recți în serviciu. Anul 
acesta, la Depoul C.F.R. 
Petroșani nu a avut loc 
nici un eveniment de 
cale ferată — încă o 
dovadă elocventă a ri
dicării nivelului de 
pregătire a lucrătorilor, 
a gradului lor de con
știință profesională.

Dar nu numai atît. 
La școala personalului 
depoului, Ia această 
școală a înaltei exigen-

și

îți

țe, cresc și oameni noi, 
se formează meseriași 
noi. Mecanicii de loco
motive cu aburi învață 
aici, teoretic și practic, 
secretul mașinilor Die
sel, tot mai frecvente 
pe magistralele de fier 
ale țării. In loc să ur
meze pentru aceasta 
cursuri speciale vreme 
de trei luni — cu scoa
terea din producție — 
unii dintre 
depoului își 
noua meserie 
școala personalului. 
Printr-o activitate per
severentă — 6 ore pe 
zi, după terminarea ser
viciului — o parte din
tre cei mai buni meca
nici de locomotive cu 
aburi se instruiesc în 
conducerea 
Nu este 
ră. Dar 
evoluție 
ționare, 
preocuparea și pricepe
rea mecanicilor — in
structori, tot din cadrul 
depoului, fac ca după 
o lună de zile numă
rul mecanicilor de lo
comotive Diesel să 
crească în cadrul De
poului C.F.R. Petroșani.

mecanicii 
însușesc 
aici, la

Dieselelor. 
o treabă ușoa- 
dorința lor de 
și de perfec- 
completată cu

O primă promoție a 
absolvit nu de mult, cu 
deplin succes, aceste 
cursuri scurte, dar de
osebit de fructuoase. 
După o lună de zile de 
învățătură intensă — 
teoretică în sălile de 
curs și practică în ate
lierul special al școlii — 
cinci mecanici de loco
motive cu aburi au lu
at cu brio, la Deva, e- 
xamenul de mecanici 
dieseliști. Să-i amintim, 
spre lauda lor, pe Gheor- 
ghe Ciungu, Constan
tin Băltățoiu, Ilie Col- 
bea.

Aceasta-i școala per
sonalului de la Depoul 
C.F.R. Petroșani. Școală 
a înaltei exigențe pro
fesionale și a maximei 
discipline; școală ca
re crește oameni și per
fecționează meseriași; 
școală care cultivă dra
gostea de muncă și de 
autodepășire, spiritul de 
inițiativă și de colecti
vitate ; școală care o- 
feră noi brățări de aur 
celor interesați să Ie 
poarte în viață, spre 
mai binele lor, spre 
mai utilul societății.

e- 
e- 
a-
Și
în

Am făcut de nenumărate 
uz de ideea marxistă potrivit 
căreia munca este condiție 
sențială și indispensabilă a 
xistenței omenești, ea fiind 
ceea care l-a creat pe om. 
tot de atîtea ori am adus
discuție unele cazuri de indi
vizi care ignoră munca — mun
ca cinstită —, preferind să 
umble fără rost prin viață, 
să-și însușească bunurile și 
meritele altora, să-și ducă e- 
xistența ca niște paraziți, a- 
utoizolîndu-se astfel de masa 
colectivității vrednice, creatoa
re. Este firesc să se întîmple 
așa pentru că în același rînd 
— din față — nu pot sta decît 
oameni de același fel, pe care-i 
caracterizează atributele cinstei, 
destoiniciei, adevărului. Pozi
ția omului în societatea noas
tră este determinată de munca 
sa, de meritele sale. Pretutin
deni, în fabrici și uzine, pe 
șantiere. în mine, etalonul de 
caracterizare a fiecărui individ 
este atitudinea lui față de mun
că, față de viață în general.

Cei certați cu munca sînt le
neșii, sînt oamenii iresponsa
bili în fața vieții, sînt pretinșii 
isteți, care trăiesc la umbra 
cumsecădeniei părinților sau 
a rudelor, care umblă prin ța
ră după chilipiruri, vehiculînd 
propriul dicton : „Munca 6 pen
tru tractoare".

Asemenea concepții despre 
muncă are și Dumitru Andrei, 
a cărui vîrstă abia a depășit 
26 de ani. N-a învățat nici o

meserie, n-a muncit niciodată 
serios, cinstit. Nu dorește ni
mic de la sine și nici de la 
viață. Dorește, în schimb, de 
la alții, ajungînd să fie cerce
tat pentru infracțiuni grave. 
La vîrstă de 20 de ani, a plecat 
de acasă — de Ia Adamclisi — 
Constanța — în lume să-și facă 
un rost. A ancorat, pe rînd, 
în trei ani, în București, Bra
șov, Bistrița, ocupînd — deși 
fără o pregătire corespunzătoa
re — funcții de magazioner, 
intendent — „meserii" după do
rința lui, în care n-a făcut ma
re lucru. In următorii trei ani, 
pînă la 26 cîți are acum, n-a 
mai lucrat nicăieri. Ce a făcut 
totuși ? Din ce a trăit ? S-a 
„descurcat". Vara căra bagaje
le turiștilor pe litoral. Ii ieșea 
prînzul și el era mulțumit. Du
pă închiderea sezonului își lua 
zborul spre București, Craiova, 
Arad, Hunedoara, găsind pre
tutindeni „oameni de inimă", 
cărora le specula naivitatea. 
Trecînd drept rudă apropiată 
a mai marelui unei secte re
ligioase din Sibiu, găsea înțe
legere la „credincioși", care-i 
ofereau' găzduire și mîncare. 
Trăia ca-n sinul lui Avram, 
ca să ne exprimăm în termenii 
folosiți de el. Se recomanda 
drept „Sfîntul", dar nu acela 
din filme, ci unul din biblie. 
Numai că „Sfîntul" Dumitru 
Andrei săvîrșea cam multe... 
păcate. Intrase în rolul „Sfîntu- 
lui la pîndă". Văzîndu-se sin-

gur prin 
cea cîte 
mai de preț, le lua pentru su
fletul lui bun și pleca mai de
parte întru „milostivirea" se
menilor. Așa a trecut și prin 
Iași, Arad, Simeria.

De la o 
metoda. S-a autoavansat la titlul 
de inginer, cu gîndul ‘de a se 
angaja totuși undeva. Făcuse 
destule alte păcate. La I.T.A. Pe
troșani, însă, n-a prea fost cre
zut pe cuvînt, deși era înzestrat 
cu duhul blîndeții de pe vre
mea cînd era „sfînt". Căutîndu- 
i-se urma Dumitru Andrei a 
ajuns exact acolo unde nu se 
putea să nu ajungă; în fața or
ganelor de cercetare, pentru

casele oamenilor, fă- 
o „citanie" obiectelor

vreme a schimbat

furturi, înșelăciune și vagabon
daj.

Deși valurile vieții l-au pur
tat pînă acum în nesiguranță 
pe drumuri marcate numai și 
numai de el, deși acum l-au 
dat puțin la fund — instama 
nu va fi în nici un caz „milos
tivă" cu „Sfîntul" — Dumitru 
Andrei poate fi totuși recupe
rat de societate. Aceasta pre
supune însă ca el să iasă sin
gur din capsula izolării și să-și 
orienteze antenele spre munca 
cinstită, care clocotește atit de 
puternic în preajma noastră. 
Iar colectivitatea în mijlocul 
căreia va ajunge are datoria 
să-i orienteze direcția spre îna
inte, spre realitate și împlinire.

Mîine va fi
prea tîrziu
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de altceva, dar sint foarte sensibili !
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ani

mun-

știu 
atras

judecată. Verdictul i 5 
de închisoare.

Mi-am 
copiii, 

acum ? 
să știți 

pe

Ține capul plecat. Regretă 
ca orice om care a ajuns pe 
banca acuzării. Și nu-s primele 
regrete. Ar putea fi, însă, ulti
mele.

din 
be-

— Da, fusese o lecție 
care trebuia să învăț. Am 
neficiat de o grațiere și peste 
numai un an m-am întors a-

sfidează găina

O
s-a îmbolnăvit grav. Era ne
cesară o intervenție urgentă. 
Cea mai mică intirzțere i-ar 
fi fost fatală' S-a apelat la 
salvare. In 8 minute femeia 
se afla în fala medicului Ma
tilda Bara de la maternita
tea din Petroșani. „Este prea 
tîrziu" — a oftat doctorița,, 
dar a început în grabă opera
țiunea de salvare. Toată 
noaptea (14/15 ianuarie a.c.) 
a vegheat la căpătîiul bolna
vei, i-a făcut transfuzii de 
sînge, injecții, salvînd-o din 
ghearele morții de care era 
atît de aproape. Acum soția

lui Cornel Voina din 
șani, strada Lunca nr. 
este sănătoasă, alături de cei 
șase . copii ai săi.

De aceea, soțul — Cornel 
Voina — iși exprimă un pro
fund respect și deplină recu
noștință din partea sa, a so
ției sale și a celor 6 copii ai 
lor medicului Matilda Bara 
și personalului mediu care 
a fost de serviciu în seara 
aceea, pentru devotamentul, 
priceperea și operativitatea 
cu care au reușit să păstreze 
viața unei 
6 destine 
juns la o

Acum, că ne-am adus scaune de-acasa,

De fapt, Emil Bota, din Livadea, îi ochise lui Marin 
loan numai ceasul. Dar, pentru că tot a făcut drumul pînă 
acasă la acesta, i-a luat, pe lîngă ceas, și unele obiecte de 
îmbrăcăminte. Se vede însă treaba că a acționat într-un 
ceas rău, pentru că tic-tac-ul ceasului s-a auzit pînă la mi
liție. In felul acesta, Emil Bota n-a mai putut îmbrăca hai
nele furate, ci... altele.

să intrăm ordonat, să nu deranjăm elevii... Nu

— E ocupat ?
— Da, de colega...
— Și aici ?
— Și aici, de colegul...
— Dar vizavi ? Văd numai un caiet I
— Și acolo e ocupat de alt coleg...
— Profesorii dumneavoastră vă învață că doi 

elevi trebuie să ocupe un autobuz întreg ?
— Nu. Asta o știm noi, fără să ne învețe 

nimeni...
— Dar, despre politețe, vă învață cineva ?

Nu știm ce e aceea !
— Adică să țineți cont de vîrstă, să consi

derați că o parte din navetiștii de dimineață 
merg la serviciu și că, probabil...

— Și noi mergem la școală. E tot un ser
viciu.

— Intr-adevăr. Și mă bucură... Dar mă întris
tează faptul că această „manieră" a elevilor 
navetiști dăinuie și mulți dintre noi putem să vă 
fim părinți...

— E veche placa. Nu mai ține. Ce vină avem 
noi că sînteți mai în vîrstă ? Acest fapt trebuie 
să ne priveze de dreptul de a sta pe scaun în 
autobuz ? După dumneata, probabil ar trebui 
să stăm pe autobuz...

— Nu m-am gîndit la asta, vă rog șă mă 
scuzați, 
politețe...

— încercați în autobuzul următor. Poate o 
găsiți...

Dacă dialogul nostru vizează direct pe cineva 
din navetiștii Petroșani — Lonea ne cerem... 
și noi, s.'-zel

domnișoară. Mă refeream doar la
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In vara anului 1970, Alexan
dru Porcișan a fost angajat la 
mma raroșeni ca șef de echipă 
la sectorul 11. Înainte lucrase 
la E. M. Lupeni și pregătirea 
lui de maistru mecanic, ca și 
experiența ciștigată acolo, au 
dat unele speranțe colectivului 
ac la l'aroșeni.

In primele două-trei luni s-a 
ținut de treabă, dar mai tîr
ziu Alexandru Porcișan a în
cepui sa piece de la serviciu 
înainte de terminarea progra
mului de lucru, întîrzia sau 
absenta nemotivat. Uneori iși 
schimba șuturile după bunul 
său plac. Pentru aceasta a fost 
sancționat de mai multe ori. 
La serviciu se ținea mîndru, 
era arogant și se autointitula 
„subinginer". întreaga lui com
portare i-a nemulțumit pe co
legii săi de serviciu, care au 
aflat și alte lucruri urîte despre 
el. La Lupeni se comportase la 
fel.

In ultimele două luni ale 
anului trecut, Alexandru Por
cișan a „rupt-o“ cu munca la 
mină ; în noiembrie a lucrat 
numai cîteva zile, iar în decem
brie nu s-a mai prezentat de 
loc la lucru.

Pentru numeroasele absențe 
nemotivate i s-a desfăcut con
tractul de muncă. In luna sep
tembrie s-a mai aflat o dată 
în pragul unei descontări pen
tru abateri asemănătoare, dar 
s-a revenit asupra acestei ho- 
tărîri în urma insistențelor so
ției, a colegilor și a șefului de 
sector. Angajamentul luat a- 
tunci în fața conducerii exploa
tării nu i-a schimbat cu nimic 
comportarea. Așa s-a ajuns a- 
cum la aplicarea unei măsuri 
radicale.

„Ce face Alexandru Porcișan 
și cum trăiește ?" s-au între
bat mereu colegii de la mină 
care nu mai știau nimic despre 
el. Aflarea răspunsului a fost 
înlesnită de o scrisoare sosită 
la redacție în care se spunea

Dorind să-și sporească cu 
orice preț turma de oi, Du
mitru Gîrbea a „dat" peste 
două cornute ale lui Dumitru 
Manițiu și le-a atras în tur
ma sa. La insistențele păgu
bașului, Gîrbea n-a vrut nici

în ruptul capului să-i resti
tuie oile lui Manițiu. A tre
buit să intervină legea. Acum 
Gîrbea plătește fiecare oaie 
cu cite o lună de zile închi
soare, deși Manițiu și-a pri
mit mioarele.

La redacție a venit zilele trecute un om. L-am recu
noscut ușor, deși îl văzusem pentru prima dată în august 
1970 într-un pat de la spitalul din Petroșani, eu capul în
fășurat în bandaje albe. Era ceferistul Sabin Enășescu — 
omul căruia subalternul său Ion Bălteanu încercase să-i 
suprime viața cu o rangă de fier în luna iulie a anului 
trecut. Acum, Sabin Enășescu s-a vindecat și a început 
serviciul la vechiul său loc de muncă de la C.F.R. Petro
șani. Pe la redacție a venit doar în vizită. Și ne-am bucurat 
mult că e sănătos și că lucrează. Cit îl privește pe atenta
torul la crimă, Ion Bălteanu, el își va primi in curînd pe
deapsa meritată.

Organele de miliție din Lu 
peni avuseseră în repetate 
rînduri de-a face cu tinerii 
Marin Ioana și loan Cojoca- 
ru. Dar ei — „clienții" — nu 
s-au oprit din marșul spre 
aventuri și infracțiuni. In 
noaptea de 19/20 ianuarie a.c.

au dat lovitura la restauran
tul „Progresul". S-au aprovi
zionat cu țigări, alimente, 
băuturi, bani. După puține 
ore, tocmai cînd se cinsteau 
pentru reușită, au fost depis
tați și conduși la miliție.

Grigore Todașcă, taxator pe un autobuz, lucra pe două 
planuri paralele : pentru întreprindere și pentru el. Intr-una 
din zile, însă, în urma unui control, „cursa* i-a fost între
ruptă. Prins cu 15 călători taxați pentru buzunarul pro
priu, pentru care „agonisise" 85 lei. a fost trimis în jude
cată și „taxat" în consecință : 1 an și 8 luni.

— îmi dau seama, 
făcut de rîs părinții, 
neamurile. Ce să fac 
Așa a fost să fie. Dar 
că ăsta-i ultimul drum 
care-1 fac acolo (acolo însem
nînd închisoarea — n.a.).

Lucian Opriș, că așa-1 chea
mă pe cel despre care vor
bim, este un bărbat încă tî- 
năr, sănătos, puternic. A fost 
singurul copil la părinți, care 
n-au dus-o prea ușor în co
muna lor, Girbova, de pe lingă 
Sebeș. Era mîndria lor, viața 
lor. Iar atunci cînd a termi
nat școala și a devenit tehni
cian agronom (era în urmă 
cu vreo 20 de ani — n.a.), 
părinții au răsuflat ușurați, 
mulțumiți că au scăpat de 
griji, că și-au văzut băiatul 
cu o meserie. Nu știau părin
ții lui Opriș că de abia atunci 
băiatul lor avea să le facă 
griji și mai mari, necazuri 
peste necazuri.

— N-am rămas să lucrez 
in comuna uiea. Eram prea 
aproape de părinți. Vroiam 
să fiu liber și independent. 
Am plecat Ia margine de țară 
— la Medgidia. Am lucrat a- 
colo doar un an și ceva, apoi 
m-am reîntors în vatra sa
tului natal.

Nu-i plăcuse să muncească 
în meseria pentru care se 
pregătise și a venit acasă, la 
culcuș cald. In scurt timp a 
ajuns funcționar la comisaria
tul fostului raion Sebeș. Vii
torul lui drum, atît de presă
rat cu asperități, de aici a 
început. In loc să-și vadă cin
stit de lucru, a devenit inter
mediar în niște afaceri mur
dare legate de încorporarea 
tinerilor. Firul ilegalităților a 
fost prins repede și Lucian 
Opriș a compărut pentru pri
ma dată fn fața instanței de

din halucinații și 
la 3 ani

condamnat
de închisoare.

lovisem din nou cu 
pragul de sus. Știam

— Mă 
capul de 
ce mă așteaptă. Mă hotărîsem 
să devin alt om.

lire pe zîmbete și plimbări de 
agrement. Atunci și-a reluat 
deprinderile mai vechi. Nică
ieri pe pămînt însă nu este 
admis haosul, minciuna, de- 
lincvența, nimeni nu poate 
trăi în afara muncii, a mun-

casă, la soție, la cei doi co
pii ai noștri. Dar, nu 
cum, alte aventuri m-au 
repede în vîrtejul lor.

Nu s-a reîncadrat în 
că. Nu-și iubea soția, copiii, 
nu-1 interesa soarta lor. A 
început să bea, să hoinărească 
fără rost. Dar pentru toate 
plăcerile care-1 copleșeau era 
nevoie de bani. S-a apucat de 
escrocherii. A înșelat multă 
lume cu promisiuni ,,bombă", 
avea bani, își „trăia viața". 
In 1962 a fost trezit din nou

Și a devenit. Peste un an 
de la reîntoarcerea din deten
ție și-a făcut un plan amă
nunțit. Atunci, în 1965, a de
venit alt om ; a devenit trans
fug. Meseria lui frumoasă de 
tehnician agronom îi părea 
prea grea la Gîrbova sau aiu
rea între hotarele României. 
Credea că în străinătate e 
raiul pe pămînt, că va găsi 
un loc unde să nu munceas
că, dar să trăiască în huzur. 
Așa se face că a ajuns în 
Italia. Dar nimeni nu-i dădea

cii cinstite. Peste opt luni de 
zile s-a lămurit cu 
lian" și a revenit 
patrie.

„luxul ita- 
smerit în

să nu mai
să

— Mă hotărisem 
niciodată vreun rău, 
mereu împreună cu fami- 
mea, în sinul căreia eram 

iubit și dorit. Dar nu 
scos din

fac
fiu 
lia
încă 
știu, parcă eram 
minți ; se strecurase parcă în 
mine ceva ce nu-mi dădea li-

niște.
Drept urmare, toate inten

țiile sale bune, le-a pierdut 
foarte curînd. A trăit o vreme 
pe post de parazit, din sudoa
rea soției sale, după care a 
pornit mai departe în rătăci
rile lui ce îi deveniseră pro
prii de aproape 15 ani. A ple
cat în lume, să facă rost de 
bani „din ce i-o pica" numai 
din muncă nu. Din 1968 și 
pînă în aprilie 1970 și-a găsit 
destui „mușterii" cărora și-a 
oferit „serviciile", încasîndu-Ie, 
în prealabil, frumoase sume 
de bani. Schimbîndu-și cu 
abilitate locul de acțiune — 
ultimul fiind Valea Jiului — 
a „rezistat" doi ani. Dar, 

încă nu 
aprilie 

nou cu 
se află

doi ani. 
povestea cu ulciorul 
a fost 
1970 a 
„ocaua 
pentru 
ție, urmînd să 
deapsă de trei

Ține capul plecat. Regretă 
ca orice om care a ajuns pe 
banca acuzării. Și nu-s pri
mele regrete. Ar putea fi, însă, 
ultimele.

dezmințită. In 
fost prins din 
mică".

a patra
Acum 
oară în deten- 
execute o pe- 
ani închisoare.

14 ani, 
cum au 
neamurile. 

Așa a fost
că ăsta-i

— îmi dau seama. Mi-am 
făcut de rîs părinții (a fost 
doar unul la părinți — n.a.), 
familia, copiii (băiatul de 16 
ani și fata de 
care nici nu știe 
crescut — n.a.), 
Ce să fac acum ?
să fie. Dar să știți 
ultimul drum pe care-1 fac 
acolo (acolo însemnînd închi
soarea — n.a.).

Numai să nu fie-n van ca 
de fiecare dată pînă acum, în 
ultimii . 15 ani de viață și de 
tinerețe.

că „Alexandru Porcișan și-a pă
răsit familia, lăsînd-o într-u si
tuație materială dezastruoasă. 
A dezertat atît din familie cît 
și din serviciu."

Ne-am deplasat la domiciliul 
său din Lupeni, str. Gheorghe 
Șincai, blocul 200, scara V, ap. 
169. Acasă am găsit-o pe soția 
lui, de la care am aflat o în
treagă istorie tristă dar adevă
rată.

Întemeiată in urmă cu 17 
ani, și avînd trei copii, fami
lia lui Porcișan a fost zgudu
ită de mulți ani de zile de tot 
felul de necazuri. Bărbatul ple
ca mereu de acasă, cheltuia 
banii, lipsea zile la rînd fără 
să se intereseze de soarta co
piilor. In buzunarele hainelor 
pe care le schimba des, soția 
găsea tot felul de fotografii și 
scrisori de la diferite femei cu 
care el întreținea relații. Din 
această cauză, în anul 1966 au 
ajuns în pragul divorțului.

Trezit pentru un moment la 
realitate, Alexandru Porcișan 
a cerut iertare soției și, împă- 
cîndu-se, i-a prpmis că se Va 
face om de casă. Dar nu s-a 
făcut. Urmînd Liceul industrial 
din Petroșani, a intrat din nou 
în anturaje cu Temei cu care 
își cheltuia salăriul, acasă se 
certa cu soția, făcea scandal, 
o maltrata.

Așa a decurs Viața pînă în lu
na decembrie din anul trecui 
cind, intr-o bună zi, a plecat de a- 
casă fără să explice soției ceva. 
A revenit după cîteva zile, s-a 
bărbierit, a îmbrăcat o cămașă 
curată și din nou a plecat. Ul
tima dată a trecut pe acasă în 
dimineața zilei de 13 ianuarie 
(cînd l-am căutat la domiciliu), 
dar nici atunci nu s-a oprit. S-a 
primenit din nou și a plecat 
fără adresă. In acest timp nu 
a mai adus soției nici un leu 
și femeia nu știe cum să se 
descurce pentru a asigura în
treținerea celor trei copii. Doi 
sînt la școală, cel mai mic e 
acasă, dar toți trebuie să mă- 
nînce, trebuie îmbrăcați. Ei nu 
știu că tatăl lor nu mai lucrea
ză și îl așteaptă zilnic să vină 
acasă.

Pe unde-și plimbă pașii o- 
mui acesta, familia nu a putut 
să afle. Un lucru însă este si
gur : Alexandru Porcișan a de
zertat în sensul propriu al cu- 
vîntului de la obligațiile fa
miliale și sociale.

A-ți cîștiga existența prin 
muncă este nu numai un drept, 
ci în primul rînd o datorie, 
iar a avea grijă de creșterea 
și educația copiilor — una la 
fel de mare și plină de răs
pundere. Se vede însă că pen
tru Alexandru Porcișan lucru
rile acestea n-au nici o valoa
re. Conștiința lui nu vibrează 
la chemarea copiilor și a soției. 
Drumurile sale 
recții, i 
zise de 
rală. Cît 
jează în 
un „stop* 
fața lui și atunci va trebui să 
se oprească. Dacă pînă acum 
a fost iertat, pentru greșelile 
pe care le-a făcut, găsind des
tulă înțelegere, de data aceasta 
nu mai poate fi vorba de o 
iertare.

Pentru faptă și răsplată. Dis- 
cutînd despre acest caz la mina 
Paroșeni. mi-au rămas întipă
rite în memorie cuvintele unui 
tovarăș din conducerea minei i 
„Dacă ar fi fost oprit la timp, 
l-am fi ajutat, acum însă e 
tîrziu..."

Intr-adevăr, dadă ar fi fost 
oprit la timp. Dar nici acum 
nu-i totuși prea tîrziu. Ceea 
ce n-a făcut atunci colectivul, 
prietenii și familia pentru a-1 
ajuta, trebuie făcut acum, cît 
mai e timp. Altfel, într-ade- 
văr va fi prea tîrziu 1

duc în alte di- 
direcții

și de 
se mai 
Intr-o bună zi

niște ’
lege

; timp
ele.?

" mare se va pune în

inter-*
mo- 

anga-
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• SABIN VRACIU, LUPENI. 
Comitetul executiv al Consiliu
lui popular al orașului Lupeni 
ne informează că a luat legă
tura cu conducerea administra
tivă a E.M. Lupeni din partea 
căreia a primit asigurări că 
în decursul acestui an vi se va 
atribui un spațiu locativ cores
punzător.

® EUGEN MAREȘ, PETRI
LA : Confirmîndu-se cele sesi
zate de dv. redacției, conduce
rea O.C.L. Alimentara Petro
șani a luat măsuri de sancționa
re a vînzătoarei Iuliana David 
de la unitatea nr. 26 Petrila.

® UN GRUP DE MINERI 
E.M. PAROȘENI : Pentru înre
gistrarea în carnetele de mun
că a perioadei în care ați satis
făcut serviciul militar, este ne
cesar să prezentați serviciului 
de personal al minei, livretul 
militar.

ION CÎMPEANU, LUPE- 
Corespunzător cu prevede- 
Statutului, retragerea din

(Urmare din pag, 1) 

îi productivității muncii în pro
porție de 102,8 la sută, succese
le obținute de colectivele mi
nei Paroșeni, E.C.E. Paroșeni, 
Fabricii de stîfpi hidraulici, a 
șantierelor de construcții etc. 
Supunînd unei analize mai a- 
tente bilanțnl cu care au înche
iat unitățile Vulcanului ultimul 
an al cincinalului, se relevă 
totodată rămîneri în urmă la o 
seamă de indicatori, multiple 
deficiențe care au determinat 
stagnări în procesul de produc
ție.

Poate ar fi impropriu să se 
afirme în mod categoric că a- 
ceste deficiențe sînt o consecin
ță directă a neajunsurilor în sti
lul de muncă al organizației 
orășenești, al comitetului orășe
nesc de partid. O asemenea 
relație directă ar fi forțată. To
tuși, deficiențele nu pot fi tra
tate în mod unilateral, izolat; 
și punîndu-le pe tapet în pris
ma muncii politice, a vieții de 
partid, se poate afirma că în 
mare parte ele reflectă măsura 
In care au reușit organizațiile 
de partid să-și exercite rolul 
conducător și dinamizator al co
lectivelor, să-și afirme puterea 
de înrâurire asupra acestora, in
tr-un cuvînt, stilul de muncă 
a) comitetului orășenesc, al or
ganelor de partid din oraș. Toc

mai la acest capitol, precum au 
reliefat discuțiile, au existat o 
seamă de dificiențe, de lipsuri. 
Dacă organul orășenesc de par
tid a abordat în cadru] plena
relor, al ședințelor de birou 
problemele cardinale ale vieții 
social-economice, nu au existat 
în continuare strădanii suficiente 
pentru organizarea transpune
rii în viață a măsurilor stabi
lite, pentru urmărirea modului 
cum acționează membrii orga
nelor de partid în vederea fi
nalizării hotărîrilor. In cuvîntul 
său, ing. Nicolae Vîlcea, mem
bru în biroul comitetului oră
șenesc de partid, s-a referit în 
acest sens la participarea spo
radică a membrilor comitetului 
orășenesc de partid la traduce
rea în viață a măsurilor elabo
rate de comitetul orășenesc, la 
sprijinul insuficient pe care-1 
acordă organizațiilor de partid 
pentru optimizarea activității a- 
cestora. Sarcinile de partid, ho- 
tărîrile sînt înfăptuite de o 
minoritate a membrilor organu
lui orășenesc și ai celorlalte 
organe de partid situație vala
bilă și în multe organizații de 
bază. Așa se explică desele aba
teri de la disciplina de partid 
sustragerea unor membri de 
partid, unii chiar din organe 
alese, de la îndeplinirea sarci
nilor ce le revin. Abordînd a- 
ceeași chestiune tov. Gheorghe

Săcăluș, secretarul comitetului 
de partid al minei Vulcan, a 
arătat că ineficiența unor mă
suri, de altfel judicioase, se ex
plică prin faptul că ele se o- 
preau la nivelul cadrelor de 
conducere, nu au devenit obiec
tivul unei susținute activități 
concrete, colective. La mina 
Vulcan această deficiență con
stă în inactivitatea unor birouri 
ale organizațiilor de bază. Sar
cinile se rezolvă mai mult de 
secretarii de partid și locțiito
rii acestora. Aceste carențe în 
stilul de muncă al organizațiilor 
de partid au drept urmare slă
birea vieții de partid, neține- 
rea sau amînarea unor adunări 
generale, neparticiparea multor 
membri de partid la viața orga
nizațiilor din care fac parte, 
neîndeplinirea îndatoririlor ce 
le incumbă calitatea de comu
nist. Remedierea acestor nea
junsuri reclamă un stil de mun
că viu, dinamic, promovarea 
principiilor muncii colective, o 
exigență sporită față de cadrele 
care nu-și îndeplinesc îndato
ririle profesionale și obștești 
precum și o receptivitate și pre
ocupare susținută pentru solu
ționarea problemelor ridicate de 
oameni, de masa comuniștilor.

Referihdu-se la problemele 
complexe care stau în fața or
ganului orășenesc de partid în 
noul an, cu sarcini mult sporite,

tovarășul Clement Negruț, prim- 
secretar al Comitetului munici
pal de partid, a cerut comite
tului orășenesc să aibă în cen
trul atenției perfecționarea- pro
priului său stil de muncă pre
cum și al tuturor organelor și 
organizațiilor de partid. De mo
dul cum vom reuși să reparti
zăm sarcinile pe activul de par
tid, de modul cum vom deter
mina ca un număr cit mai spo
rit de comuniști să acționeze 
pentru transpunerea în viață a 
sarcinilor ce ne stau în față, de 
calitatea, controlul înfăptuirii 
măsurilor vor depinde rezulta
tele de viitor ale muncii de 
partid. Vorbitorul a cerut ca 
organizațiile de partid să com
bată cu tărie manifestările de 
superficialitate, de subiectivism, 
să dea dovadă de maximă exi
gență față de acei care ignorînd 
îndatoririle lor față de societa
te, obligațiile statutare, pun pe 
primul plan interesele persona
le într-o manieră rigidă, ego- 
centristă. Multă fermitate se ce
re din partea cadrelor de partid, 
a cadrelor tehnice, mai ales 
pentru asigurarea premiselor 
optime în vederea realizării 
sarcinilor de plan în condițiile 
respectării normelor de protecție 
a muncii, a evitării accidente
lor în producție.

Un interesant concurs orga
nizat de Consiliul municipal 
al sindicatelor va avea loc 
sîmbătă, 27 februarie, ora 17, 
în sala mare a Casei de cul
tură din Petroșani, pe teme 
de fotbal. Concursul va pri
lejui „alinierea" în fața mi
crofonului a unor echipe for
mate deopotrivă din repre
zentanți ai secțiilor competi- 
ționale ale mult îndrăgitului 
sport cit și din rîndul susți
nătorilor.

Materialul bibliografic pe 
marginea căruia se va desfă-

știe 
fotbal, cîștigă"

Adunarea 
activului 

de partid 
din orașul 

Petrila

Recent a avut loc adunarea 
activului de partid d-in orașul 
Petrila. Cu acest prilej comite
tul orășenesc de partid a pre
zentat darea de seamă asupra 
activității desfășurate în anul 
1970 stabilindu-se totodată prin
cipalele sarcini ce revin în e- 
cest an organelor si organiza
țiilor de partid din oraș.

Darea de seamă prezentată 
de tov. Ion Rădulescu, prim 
secretar al comitetului orășe
nesc de partid, discuțiile purta
te au reliefat realizările obți
nute în anul trecut. Planul 
producției globale s-a realizat 
In proporție de 101,2 la sută 
ceea ce reprezintă o depășire 
în valoare de 4 372 000 lei. Co
lectivul E.M. Petrila a extras 
peste planul producției de căr
bune o cantitate de 13 829 tone, 
iar preparația cărbunelui a li
vrat peste plan 16 335 tone căr
bune și 23 584 tone brichete. 
La exploatările miniere Lonea 
și Petrila s-a realizat indicele 
de calitate, prețul de cost a 
fost redus Ia toate unitățile.

In anul 1970 constructorii o- 
rașului Petrila au dat în folosință 
90 apartamente ceea ce ridică 
la 2 208 numărul apartamente-, 
lor construite în oraș în anii 
cincinalului care s-a încheiat. 
S-au obținut rezultate bune în 
gospodărirea și înfrumusețarea 
orașului, în aprovizionarea po
pulației, în dezvoltarea învăță- 
mîntului și ocrotirea sănătății. 
Pentru învățămînt și prevederi 
sociale s-au cheltuit în 1970 
fonduri de la buget de aproape

In centrul preocupărilor: 
SARCINILE DE VIITOR
10 milioane lei, iar pentru 
gospodărirea orașului 1,7 mili
oane lei.

Prin unitățile comerțului so
cialist s-au distribuit populației 
mărfuri în valoare de peste 
105 000 000 lei.

Succesele obținute în toate 
domeniile de activitate se da- 
toresc faptului că organul o- 
rășenesc de partid și celelalte 
organe și organizații de partid 
din oraș au reușit să-și îmbu
nătățească stilul și metodele 
de muncă, să rezolve tot mai 
competent multiplele probleme 
ale construcției socialiste, să 
mobilizeze masele de oameni 
ai muncii Ia îndeplinirea sar
cinilor.

In cuvîntul lor, tovarășii 
Gheorghe Cojocaru, Ghiță Po
pescu au scos în evidență ac
tivitatea mai bună a organi
zațiilor de partid, creșterea 
preocupării pentru întărirea ro
lului de conducător politic al 
acestora, creșterea răspunderii 
comitetelor față de sarcinile în
credințate.

Caracteristic pentru adu
narea activului de partid al 
orașului Petrila a fost faptul 
că arătîndu-se realizările s-a 
pus accentul cuvenit pe ceea 
ce trebuie făcut în viitor, pe 
înlăturarea unor lipsuri care 
au condus la diminuarea suc
ceselor. Tovarășul Ion Bălănes- 
cu, inginerul șef al minei Lonea 
a vorbit despre lipsurile ce 
au existat în anul trecut la a- 
ceastă mină, lipsuri care au 
făcut ca planul să nu fie rea
lizat, a precizat în mod realist 
problemele ce stau în 
prezent în centrul atenției co
muniștilor loneni pentru a-și 
îndeplini cu cinste sarcinile de 
plan și angajamentele asumate. 
De asemenea, tov. Gheorghe 
Giuclea, directorul minei Pe

trila a subliniat necesitatea 
creșterii preocupării față de 
organizarea superioară a pro
ducției și a muncii, pentru în
tărirea disciplinei în producție.

In cadrul dezbaterilor un loc 
important s-a acordat proble
melor sociale, recomandîndu-se 
comitetului orășenesc să facă 
mai mult în direcția mobiliză
rii tuturor factorilor în vederea 
soluționării operative, compe
tente a problemelor sociale, 
culturale, edilitare care preo
cupă locuitorii orașului.

Despre asemenea probleme 
au vorbit tovarășii Petru Sat- 
mari, Gheorghe Dragu, Rozalia 
Filipini, Gheorghe Drăghici și 
alții.

Au fost criticate unele nea
junsuri privind comportarea a- 
numitor lucrători din comerț, 
tărăgănarea rezolvării cererilor 
adresate sectorului I.G.L., încăl
carea regulilor de conviețuire so
cială. S-a subliniat cu tărie ne
cesitatea îmbunătățirii continue 
a muncii educative, a muncii 
politice în rîndul maselor de 
oameni ai muncii. De aseme
nea, a reieșit necesitatea ca în 
viitor comitetul orășenesc de 
partid să-și organizeze mai bine 
munca pentru a cuprinde toate 
sectoarele de activitate, să în
drume comitetul executiv al 
consiliului popular orășenesc 
în scopul rezolvării cu mai 
multă grijă a cererilor, pro
punerilor oamenilor muncii.

Dezbaterile purtate In spiri
tul responsabilității comuniste 
au constituit un sprijin im
portant pentru comitetul oră
șenesc de partid de a-și con
centra mai mult atenția spre 
realitățile concrete ale fiecărui

domeniu al construcției so
cialiste, de a mobiliza toate 
forțele spre traducerea în via
ță a sarcinilor sporite puse de 
anul în curs, primul an al nou
lui cincinal. Dezbaterile au de
monstrat hotărârea comuniștilor 
din Petrila de a face totul pen
tru a da viață mărețului pro
gram de dezvoltare continuă 
a patriei socialiste.

In cadrul adunării activului 
de partid tovarășul Emil Pleșa, 
membru al biroului Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R. 
apreciind rezultatele pozitive 
obținute în anul 1970 a reco
mandat comitetului orășenesc 
de partid să militeze pentru 
perfecționarea stilului și meto
delor de muncă. In acest sens 
să se respecte cu strictețe prin
cipiul muncii conducerii colec
tive, să se manifeste mai mul
tă consecvență în urmărirea 
hotărîrilor organelor superioare 
și proprii, grija permanentă 
pentru rezolvarea problemelor 
ridicate de comuniști, de oa
menii muncii, intensificarea 
muncii de educare în vederea 
întăririi disciplinei pentru a 
face ca fiecare comunist să fie 
un exemplu demn de urmat de 
către ceilalți oameni ai muncii.

Adunarea activului de par
tid a adoptat o hotărâre în care 
sînt cuprinse cele mai impor
tante sarcini care trebuie să 
stea în centrul preocupărilor 
comitetului orășenesc de partid 
în acest an și prin a căror re
zolvare munca de partid în o- 
rașul Petrila se va ridica la 
nivelul sarcinilor actuale.

U POP

șura această după-amiază 
fotbalistică ...fără minge îl 
constituie regulamentul de 
fotbal, precum și activitatea 
desfășurată în anul competi- 
țional 1970—1971 în munici
piul nostru privind echipele 
participante în cadrul tutu
ror competițiilor, de Ia căih- 
pionatul național pînă la 
campionatul județean (rezul
tate, participanți etc.) Orice 
informații suplimentare în a- 
cest sens pot fi obținute de 
la Consiliul municipal al sin
dicatelor.

Concursul va fi dotat cu 
premii în obiecte, diplome, 
precum și cu o cupă ce va 
fi acordată echipei cîștigătoa- 
re.

Deci, nu uitați : sîmbătă 
27 februarie, la ora 17, în sa
la mare a Casei de cultură 
din Petroșani, sînteți aștep
tați.

Răspundem cititorilor
• 

NI : 
rile
cooperativele de împrumut și 
credit se aprobă numai de că
tre adunările generale anuale 
ale cooperatorilor. In consecin
ță este necesar să depuneți o 
cerere prin care să arătați mo
tivele ce vă determină să vă 
retrageți din cooperativa de 
împrumut și credit Vulcan a- 
ceastă va fi apoi supusă dezba
terii primei adunări 
ce se va ține.

® MAXIM BUD, 
LUMINII, PETRILA : 
rea întreprinderii de 
rie comunală Petroșani, 
formează că s-au luat măsuri 
pentru ca deficiențele semnala
te de dv. să fie înlăturate.

® GHEORGHE TODEA, PE
TROȘANI : Cele semnalate de 
dv. ziarului au fost cercetate 
de către o comisie compusă din 
reprezentanți ai Consiliului 
popular municipal și I.G.L. ca
re, față de constatările făcute, 
a propus să vi se repartizeze 
un alt spațiu locativ.

generale
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in ziua de 13 februarie, în .sa
la de spectacole a clubului din 
Lonea, a avut loc un concurs 
„Cine știe, cîștigă" cu tema 
„Activitatea P.C.R. în perioada 
1941—1948“. Primele trei locuri 
au fost ocupate în ordine de 
Nicolae Caraconcea, Vasile Bo- 
drer și. Emilia Tănase.

După concurs a avut loc 
serbare dedicată fruntașilor 
producție.

—®—

Adunare 
la clubul 
€. F. K.

O 
în

inchinată 
Despre sem- 

de H> Fe- 
import aut in 
comunist, ta

Luni după-amiază, la clu
bul C.F.R. din Petroșani a a- 
vut loc o adunare a salariaților 
complexului C.F.R. 
Zilei ceferiștilor, 
nificația zilei 
bruarie, moment 
istoria partidului
re evocă glorioasele bătălii des
fășurate de muncitorii ceferiști 
din anul 1933 precum și des
pre succesele obținute în a- 
nii construcției socialiste în 
dezvoltarea și modernizarea 
transportului feroviar a vorbit 
tovarășul Gheorghe Feier, se
cretar al Comitetului munici
pal de partid.

Expoziție: Tineretul hune- 
dorean în imagini și fapte

In holul Casei de cultură 
din Petroșani se deschide 
astăzi o expoziție organizată 
de Comitetul județean al 
U.T.C., intitulată „Tineretul 
hunedorean în imagini și fap
te". Expoziția redă diferite

aspecte din viața și munca 
tineretului din industrie, a- 
gricultură, instituțiile de în
vățămînt ale județului, din 
participarea sa la dezvoltarea 
economică și social-culturală 
a județului Hunedoara.
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Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.
La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto. 
Viața literară.
Congresul al IX-lea al 
U.T.C.
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România ’71. Azi — ju
dețul 
FHm 
(XI).
Volei

Mehedinți.
serial ..Vidocq

masculin : Steaua
Burevestnik

Ata
Ciclul de filme 
men tare.
Fele-d i vert i smen t. 
siune-spectaeol. 
Telejurnalul de noapte.

Alma

docu

Emi-

INTtGRALIȘTII

1 
I 
I
I
t

I
I

ț 

ț

*

*

E liniște. Pe culoarele In
stitutului de mine din Petro
șani e o liniște imperturbabi
lă. S-ar părea că viața uni
versitară nu mai pulsează in
tens ca pînă acum... Dar nu I 
Ne aflăm în plină sesiune de 
examene. In fața amfiteatrului 
nr. 4, un grup nu prea mare 
de fete și băieți, studenți, 
își răsfoiesc cursurile, aștep- 
tînd înfrigurați deschiderea... 
ușii. Un coleg va ieși din

0 N
sală, cineva dintre ei va in
tra. Cel de-abia ieșit, zîmbind 
fericit, e luat cu asalt de în
trebările curioșilor: cum a 
fost ? ce bilet ai tras ? ce 
notă ai luat ?

Răspunsul, deși sec, scurt, 
e ornat cu zîmbete, lumina 
succesului deplin, al unui 
nou examen trecut cu bine, 
se răsfrânge și asupra celor
lalți. Dincolo de pragul am
fiteatrului, în care domnea 
o atmosferă de mare sărbă
toare, am surprins grupa 1170 
din anul I—exploatări, la e- 
xamenul de chimie. Prin fața 
profesorilor examinatori prof, 
dr. I. Niculescu, și conf. 
Ing. Victor Prosie, s-au perin
dat aproape toți studenții gru
pei și rezultatele foarte bune 
obținute oglindesc atît stră
daniile profesorilor cît și ale

*

f 
I
I 
I
I
♦
I

studenților. înșiși examinato
rii ne-au relevat faptul că a- 
ceastă grupă este una din 
cele mai bune ale anului I, 
atît la frecvență cît șî ca 
pregătire profesională.

Tabla înțesată cu formale, 
răspunsurile clare, concise, 
precise, dezvăluie buna pre
gătire a studenților. Rezul
tatele ? Frățilă Ion — nota 
10, Knebell Cristina — nota . 
10 ; Creiniceanu Gheorghe —

f
I ( 1 j 
j 
I
I 
I
I 
I
I 
I
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I
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nota 10. Și aceștia sînt nu
mai cîțiva din studenții gru
pei 1170 care au avut o fru
moasă comportare la examen. 
De menționat că 31 de stu
denți ai grupei au promovat 
examenul. Deci, toată grupa 
e integralistă. La aceste re
zultate bune au contribuit a- 
tît frecvența din timpul anu
lui, cît și lucrările de labo
rator și strădania profesorilor 
de a axa cunoștințele teoreti
ce pe practică. S-au împlinit 
două vise — cel al studenți
lor de a-și vedea munca de 
un semestru încununată de 
succes și cel al profesorilor 
de a da încă un an bine pre
gătit pentru a urca treptele 
ingineriei miniere, vise împo
dobite de zîmbete fericite .și 
flori...

Nicolae POPA
corespondent

se-

Schi
2.

Co-

sportivă Petroșani, 
rezultatele obținute i 
special, 40 porți,

1. Zoltan Toth ; 
Mihuț ; 3. Vasile

■ .... 8 ®Februarie
Duminică, pe piftiile din 

masivul Paring, s-a desfășu
rat concursul de schi dotat 
cu „Cupa 16 Februarie14 la 
care au luat startul 50 de 
concurenți din cadrul aso
ciațiilor sportive Parângul 
Petroșani, Minerul Lupeni și 
Școala

Iată 
Slalom

niori:
Victor
man. Juniori : 1. Aurel Cos- 
tinaș ; 2. Eusebiu Peter ; 3. 
Mihai Mânu (toți de la Șc. 
Sp. Petroșani). Fond 3 km, 
junioare: 1. Viorica Deme
ter ; 2. Iuliana Latculik
(ambele de la Șc. sp. Petro
șani) ; 3. Mariana Sav (Mi
nerul Lupeni). Fond 5 km, 
juniori: 1. Ștefan Sitaș (Șc. 
sp. Petroșani); 2. Ion Sav 
(Minerul Lupeni) ; 3. Dumi
tru Cheleș (Șc. sp. Petro
șani). Fond 10 km, 
1 Vaier Mircea (Șc.
troșani); 2. Zoltan 
(Minerul Lupeni) ; 3. 
descu (Șc. sp. Petroșani).

Pe echipe, toate cele trei 
locuri au fost cucerite de 
Școala sportivă Petroșani 
care s-a prezentat la start cu 
un - număr sporit de concu
renți. De menționat faptul 
că asociațiile sindicale Mi
nerul Lupeni și Parângul Pe
troșani nu s-au prezentat la 
start cu echipe complete.

Dumitru BIRLIDA 
antrenor de schi

seniori: 
sp. Pe- 
Ușurelu 
Ion Ră-

ÎNTREPRINDEREA
\ REȚELE ELECTRICE DEVA

SEC]IA PETROȘANI

CAPACITATEA
unui colectiv

încheierea anului 1970 a în
semnat pentru membrii coope
rativei „Jiul" din Petroșani pri
lejul unui rodnic bilanț al 
muncii depuse în cadrul sec
țiilor de deservire a populației. 
Rezultatele bune obținute în ce
le 12 luni de activitate, au per
mis raportarea unor depășiri 
însemnate : 354 000 lei la pro
ducția marfă, 319 000 lei la în
casările din deservirea popu
lației, 84 000 lei la livrări de 
mărfuri către fondul pieții și 
524 000 lei la marfa vîndută și 
încasată.

Realizarea și depășirea sub
stanțială a principalelor indi
catori de plan au fost posibile 
datorită ridicării nivelului ca
lității, îmbogățirii varietății 
produselor și satisfacerii în con
diții mai bune a cerințelor 
populației.

O contribuție importantă la 
obținerea acestor rezultate au 
adus-o secțiile nr. 28 blănărie, 
nr. 6 și 11 croitorie bărbați, 
nr. 7, 10 și 15 croitorie femei, 
nr. 16 lenjerie și nr. 24 cizmă
rie.

înființarea unor unități noi, 
dezvoltarea celor existente și 
înzestrarea cu noi utilaje, ca
lificarea cooperatorilor prin 
școlile profesionale și cursurile 
de specializare de la București 
și Galați, au constituit premise 
ale succeselor.

Pornind de la aceste reali
zări, colectivul de conducere al 
cooperativei Jiul și-a propus 
pentru anul 1971 o mai mare 
diversificare a produselor din 
ramurile confecții-îmbrăcăminte 
(bărbați și femei), confecții pie
le, încălțăminte, confecții pen-’ 
tru copii ș.a. In atenția consi-, 
liului de conducere se va afla, 
de asemenea, înființarea unor 
secții noi (confecții pentru băr
bați în Petrila, un punct de 
stopat țesături și o unitate de 
marochinărie în Petroșani).

Unitățile de croitorie vor fi 
dotate cu noi utilaje, în spe
cial mașini de cusut, în valoare 
de 25 000 lei. In Lonea se va 
construi un complex pentru 
deservirea populației care va 
cuprinde principalele secții ale 
cooperativei.

îlSe va acorda o atenție spo
rită calificării cooperatorilor 
prin școlile profesionale, cursuri 
și ucenicie la locul de muncă. 
In acest }sens amintim faptul 
că|iumaiȘa unitatea de covoare 
din; Petrifei se . vor califica a- 
nul acesta’ peste 260 de fete.

Pentru a răspunde cu prom
ptitudine cerințelor populației, 
secțiile cooperativei vor veni 
în întîmpinarea clienților cu 
o gamă variată de produse se
mifinite, 
neraliza 
bune, cu 
unitățile 
ță^nte. șL vor intra în produc
ție noi modele proprii intr-un 
sortiment diversificat pe sexe 
și vîrste.

Ținînd .seama de obiectivele 
majore ce stau în fața coopera
torilor în anul 1971, colectivul 
de Conducere, încă de la în
ceputul lunii ianuarie, a luat 
o serie de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice menite să facilite
ze realizarea înainte de termen 
a planului anual. Acest anga
jament reprezintă nu numai vo
ința dar și capacitatea unui co
lectiv unit ți hotărât.

A

Totodată se va ge- 
aplicarea metodelor 
randament ridicat la 

de confecții și încăl-

Cornel HOGMAN

Nu folosiți instalații electrice deteriorate sau improvizate, deoaiece provoacă accidente prin 
electrocutare și incendii.

Potrivit regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice, unitățile socialiste sînt 
obligate să-și procure contoare electrice care se montează la cererea unității de către 
Petroșani. S. D. E. E. este obligată să întrerupă furnizarea energiei electrice imediat și 
viz la unitățile caie :
- Utilizează instalații electrice ce prezintă pe ricol de incendiu și electrocutare ;
- Folosesc corpuri de consum nedeclarate in contractul intocmit in paușal (în acest 

tocmesc acte de contravenție) ;
- Nu execută în termenul fixat remedierile prescrise de către delegații S. D. E. E. Petroșani.
Remedierea instalațiilor electrice se poate executa de către unitățile în cauză, prin electricieni 

autorizați, prin S. D. E. E. Petroșani sau prin subu nitățile cooperației meșteșugărești.
Pentru orice fel ' '

adresa la centrele

S. D. E. E.
fără prea-

caz se in-

Pericol
ene rgiei electrice din orașele Petroșani, Vulcan, Lupeni.

de
Și

informații privind utilizarea energiei electrice, unitățile consumatoare se pot 
asecțiile de distribuire

CrfUCUlAft 

FOLOSIȚI CORECT 
INSTALAȚIILE ELECTRICE SI 

APARATELE ELECTROCASNICE
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La New York se desfășoară, 
in momentul de față, lucrările 
Comitetului special al Organi
zației Națiunilor Unite pentru 
definirea agresiunii, organism 
căruia Adunarea Generală a 
O.N.U. i-a încredințat — ca 
sarcină de mare responsabili
tate — prezentarea unei defi
niții a agresiunii, care să în
trunească consensul larg al Sta
telor membre ale Organizației.

La această sesiune — ca și 
la cele precedente, din 1968 și 
1970 de la Geneva și din 1969 
de la New York — reprezen
tanții țării noastre iau parte ac
tivă la dezbateri, expunînd pe 
larg considerentele și concep
ția juridică care stau la baza 
poziției României față de defi
nirea agresiunii.

Este bine cunoscut faptul că 
România, fidelă principiilor po
liticii sale externe, se pronun
ță cu consecvență pentru în
criminarea oricăroț acte de fo
losire a forței sau amenințări cu 
folosirea forței în relațiile in-

losirea forței are un caracter 
legitim, cum este exercitarea 
dreptului Ia auto-apărare, în 
conformitate cu Carta O.N.U., 
sau lupta de eliberare a po
poarelor dependente. Insistînd 
pentru încriminarea juridică și 
politică a actelor agresive, de
legațiile române au arătat — 
Ia sesiunile Comitetului special 
din 1969 și 1976 — necesitatea 
de a se include în definiție, ca 
formă a agresiunii directe, pu
nerea teritoriului național la 
dispoziția altui stat pentru a-1 
folosi ca bază de atac armat 
împotriva unui stat terț, pro
blemă adusă pentru prima 
dată în discuția unor organis
me internaționale în legătură 
cu definirea agresiunii.

împreună cu alte delegații, 
reprezentanții României au spri
jinit ideea din proiectele de de
finiție a agresiunii prezentate 
Comitetului potrivit căreia nici 
un considerent cu privire la 
politica internă sau externă a 
unui stat nu poate fi invocat

Miniștrii afacerilor externe ai 
U.R.S.S, R.D. Germane, R.S. 
Cehoslovace, R.P. Bulgare, 

R.P. Ungare și R.P. Polone 
au sosit la București

Comentariul zilie

In cursul după-amiezii de 
miercuri, au sosit la București 
pentru a participa la Consfă
tuirea miniștrilor afacerilor 
externe ai statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia : 
Andrei Gromiko, ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S., 
Otto Winzer, ministrul aface
rilor externe al R. D. Germa
ne, Jan Marko, ministrul afa
cerilor externe al R. S. Ceho

slovace, Ivan Bașev, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Bul
garia, Janos Peter, ministrul 
afacerilor externe al R. P, Un
gare și Stefan Jedrychowski, 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Polone.

La sosire, oaspeții au fost 
salutați de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
de adjuncți ai ministrului, de 
funcționari superiori din acest 
minister.

ternaționale, apreciind, în acest 
context, că realizarea unei yde- 
finiții a agresiunii ar constitui 
un element important în siste
mul normelor dreptului inter
național și că ar contribui la 
întărirea principiilor și norme
lor înscrise în Carta O.N.U., 
Ia creșterea eficienței activită
ții O.N.U., la crearea unui cli
mat de încredere între mem
brii comunității internaționale. 
România consideră că menține
rea păcii și securității interna
ționale, eliminarea războaielor 
de agresiune nu sînt posibile 
fără respectarea principiilor 
fundamentale ale dreptului in
ternațional contemporan : suve
ranitatea și independența națio
nală, egalitatea în drepturi, in
terzicerea folosirii forței și a 
amenințării cu forța, neameste
cul în treburile interne ale al
tor state, rezolvarea pe cale 
pașnică a diferendelor interna
ționale.

In spiritul acestei atitudini 
favorabile față de definirea a- 
gresiunii, delegațiile române 
și-au adus și își aduc contri
buția lor pozitivă la lucrările 
Comitetului.

Astfel, în legătură cu actele 
tipice de agresiune, delegațiile 
române s-au alăturat opiniei 
majoritare din sînul Comitetu
lui, în sensul că războiul, de
clarat sau nedeclarat, folosirea 
armelor nucleare sau altor ar
me de distrugere în masă, bom
bardarea sau invadarea terito
riului unui stat, ocupația prin 
forță militară sau anexarea te
ritoriului sau a unei părți din te
ritoriul unui stat constituie cri
me internaționale de agresiune.

Pe de altă parte, reprezen
tanții țării noastre au specifi
cat și acele situații în care fo-

pentru a justifica folosirea for
ței împotriva acestuia.

Această poziție constructivă, 
exprimată ferm și cu claritate 
în cadrul organismelor O.N.U. 
pentru definirea agresiunii, s-a 
bucurat de un larg ecou în rîn- 
dul participanților la negocieri.

S-au obținut evident, rezul
tate pozitive în cadrul O.N.U. 
pe linia codificării principiilor 
fundamentale ale dreptului in
ternațional — în toamna anu
lui trecut a fost adoptată, după 
cum se știe, la Sesiunea jubi
liară a O.N.U. Declarația cu pri
vire Ia principiile de drept in
ternațional referitoare la rela
țiile prietenești și cooperarea 
dintre state, la elaborarea că
reia și-a adus contribuția și 
România. Se depun eforturi în 
vederea creării unui climat de 
destindere și de securitate în 
Europa și în întreaga lume. Ți- 
nînd seama de toate acestea, 
opinia publică așteaptă să se 
înregistreze progrese mai sub
stanțiale în realizarea defini
ției agresiunii, definiție care ar 
constitui, așa cum remarcam, 
un instrument juridic eficace 
pentru menținerea păcii, un 
obstacol în calea folosirii for
ței sau amenințării cu forța 
în relațiile internaționale, o 
confirmare a creșterii rolului 
dreptului internațional contem
poran. Ambasadorul Gheorghe 
Diaconescu, reprezentantul per
manent al României la O.N.U., 
sublinia în intervenția sa, ros
tită zilele acestea că delegația 
română este hotărîtă să coope
reze intens cu ceilalți membri 
ai Comitetului special, pentru 
a se ajunge la o definiție a 
agresiunii intr-un termen cît 
mai scurt.

Nicolae VAMVU

Luptele din Cambodgia
PNOM PENH 17 (Agerpres). 

>— Lupte violente între forțele 
de rezistență populară din 
Cambodgia și trupele adminis
trației de la Pnom Penh, spri
jinite de efective militare sai- 
goneze, s-au desfășurat la 4 
kilometri sud-vest de orașul 
Kompong Cham. După cum s-a 
anunțat, batalioanele regimului 
din capitala khmeră și unită
țile militare saigoneze încear
că de mai multe zile o opera
țiune de deblocare a șoselei 
ce face legătura între Kom
pong Cham, al doilea oraș ca 
mărime din Cambodgia, și lo

calitatea Snoul. Coresponden
tul agenției Reuter informează 
că avioane americane de tip 
„F-105* au întreprins bombar
damente în această regiune, 
pentru a sprijini acțiunile mi
litare ale forțelor administra
ției de la Pnom Penh și alt 
trupelor saigoneze.

In același timp, agenția 
United Press International re
latează că efective militare 

• saigoneze au deschis în ulti
mele 24 de ore un nou front 
în provincia cambodgiană 
Kratie.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). — Gunnar Jarring, 
reprezentantul personal al secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Apropiat, a avut marți o nouă întrevedere cu 
reprezentantul R.A.U. la Națiunile Unite, Mohammed El 
Zayyat. Această întrevedere urmează răspunsului dat de 
guvernul egiptean la memorandumul lui Jarring în care 
acesta solicită părților interesate să-și expună poziția pri
vind modalitățile de aplicare a rezoluției Consiliului de Se
curitate din noiembrie 1967.

A 3-a bienală de muzică
de la

BERLIN 17. — Corespon
dentul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite: Zilele acestea, în 
capitala R.D.G. se desfășoa
ră cea de-a 3-a bienală de 
muzică. La această manifes
tare culturală participă nu
meroase ansambluri muzicale 
din țară și de peste hotare, 
cum sînt formația „Gewand- 
haus orchester“ din Leipzig, 
corul „Madrigal" din Bucu
rești, cvartetul „ Smetana" 
din Praga, corul de copii al 
Radiodifuziunii și televiziunii 
bulgare, Orchestra Filarmo
nică din Sofia, orchestra sim
fonică a radiodifuziunii și te-

Berlin
leviziunii poloneze, orchestra > 
de cameră din Moscova. ’)

Corul „Madrigal" din Ro- ) 
mânia, care se află într-un .1 
turneu în R.D.G. și prezintă . l 
concerte la Halberstadt, Al- 
tenburg și centrul industrial 
Halle, va participa în cadrul 
Bienalei de la Berlin cu un / 
concert pe care-1 va susține / 
la 20 februarie. /

In după-amiaza zilei de 16 * 
februarie, Ia Opera de stat ? 
din Berlin, a avut loc un con- / 
cert al cvartetului „Ulbrich" ț 
din Dresda, care a interpre- f 
tat în primă audiție în R.D.G. C 
cvartetul nr. 4 pentru coarde ( 
de Zeno Vancea. \

Front popular în Bolivia
LA PAZ 17 (Agerpres). — 

Guvernul Boliviei a anunțat 
că a inițiat constituirea unui 
front popular. Acesta urmea
ză să fie o asociație politică 
a muncitorilor, țăranilor și 
altor categorii de cetățeni și 
nu o coaliție de partide po
litice.

Președintele Juan Jose 
Torres a declarat că forma
rea frontului popular este ur
gent necesară, acesta urmînd

a fi un instrument al schim
bărilor progresiste din țară. 
Noua asociație politică va fi 
constituită în prima jumăta
te a acestui an, înainte de 
plebiscitul cu privire la Con
stituție. înainte de a fi su
pus plebiscitului, documentul 
de constituire a frontului 
popular va fi discutat de sin
dicate, de organizațiile țără
nești și de alte pături ale 
populației.

...președintele Georges Pom
pidou ar fi acceptat să pre
zideze comitetul personalită
ților franceze însărcinate cu 
organizarea manifestărilor cul
turale prilejuite de cea de-a 
2 500-a aniversare a Iranului. 
Aceste manifestări sînt pri
vite ca „o mărturisire a prie
teniei și interesului pe care 
Franța le poartă acestei țări".

...Willy Brandt, cancelarul 
vest-german, a trimis unui ce
tățean din Bonn două sticle 
de coniac, drept consolare 
pentru faptul că acesta, nu- 
mindu-se tot Willy Brandt, 
s-a plîns că este prea des 
deranjat de apeluri telefo
nice destinate cancelarului.

...într-un ziar local al unui 
mic oraș din Texas — S.U.A. 
— a apărut următorul anunț : 
„In această săptămînă ne-am 
abținut să publicăm tot ceea 
ce ‘știm. Mulți dintre conce
tățenii noștri ne vor fi, în 
mod sigur, recunoscători".

...realegerea lui Nelson 
Rockefeller în noiembrie tre
cut, pentru a patra oară con
secutiv ca guvernator al sta
tului New York, ar fi costat 
aproape 7 milioane dolari, 
adică doi dolari pentru un 
vot dobîndit.

Stiati că...
t >

...New Yorkul are, de la 
începutul acestui an, încă un 
periodic, „Daily Mirror" (32 
pagini imprimate în offsed), 
care apare pe piață alături 
de „New York Times11 și de 
„New York Daily News". 
Este prima apariție de la 
sfîrșitul deceniului trecut, 
după falimentul ziarului 
„Journal Tribune" și redu
cerea masivă a publicațiilor.

...o Universitate pe lîngă 
Națiunile Unite ar putea fi 
înființată în Japonia. In a- 
cest sens, ministrul japonez 
al Instrucțiunii Publice, Sa- 
kato, s-a adresat secretarului 
general al Organizației, U 
Thant. Un astfel de proiect, 
conform căruia O.N.U. va în
ființa o universitate proprie, 
„deschisă studenților din în
treaga lume", datează din 
septembrie 1969.

...în urma studierii măsuri
lor celor mai oportune pen
tru guvern în problema ram
bursării datoriei naționale, 
economiștii englezi ar fi a- 
juns la concluzia că pentru 
lichidarea sa completă ar tre
bui cheltuite toate rezervele 
de aur ale Marii Britanii, 
vîndute toate operele de artă 
și chiar monumentele cele
bre, precum coloana Nelson 
și teatrul Shakespeare etc.

...Jacqueline Onassis, fosta 
soție a lui J. F. Kennedy, nu 
este nicăieri menționată în
tr-un ghid turistic despre 
Casa Albă.

Congresul national 
pentru restabilirea 

relațiilor diplomatice 
japono-chineze

TOKIO 17. — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite : După ședința inau
gurală, Congresul național pen
tru restabilirea relațiilor diplo
matice japono-chineze a adop
tat programul său de acțiune 
politică, bugetul organizației, 
regulamentul de funcționare, 
o declarație și un mesaj ce a 
fost transmis poporului chinez. 
In programul politic se arată, 
între altele, că noua organiza
ție „se va opune imperialismu
lui american și reînvierii mili
tarismului japonez. Ea are în 
vedere, de asemenea, lupta 
împotriva tratatului de securi
tate japono-american și inten
sificarea solidarității cu acțiu
nile antiimperialiste ale po
poarelor asiatice11.

Congresul cere ca guvernul 
japonez să restabilească ime

diat relațiile japono-chineze, 
pornind de la ideea că Tai- 
wanul este un teritoriu legi
tim al Chinei și că Republica 
Populară Chineză este singu- 

„. rul stat chinez. Restabilirea 
relațiilor cu China trebuie să 
se facă pe baza celor cinci 
principii de pace — respectul 
reciproc al integrității terito
riale și suveranității, neagresiu
nea, neintervenția în afacerile 
interne, egalitatea și reciproci
tatea, coexistența pașnică, se 
spune în program. Congresul 
se angajează să organizeze un 
front unit național pentru res
tabilirea relațiilor japono-chi- 
heze, invitînd să participe la 
această mișcare pe toți cei care 
’doresc reluarea legăturilor 
prietenești dintre cele două 
țări.

EXPOZIȚIE CINEGETICA 
MONDIALA

®. Bărbații dintr-o mică loca
litate din Laponia — Stora Bla- 
asjone — participă de cîteva 
zile la o acțiune de protest pu
țin obișnuită. Ei au declarat 
o grevă a foamei pentru a pro
testa împotriva autorităților 
suedeze care nu le asigură de 
lucru.

@ Mari inundații, provocate 
de ploi torențiale, s-au produs 
în ultimele zile într-o serie de 
zone din partea de nord a Bo
liviei. Revărsarea rîurilor a 
provocat inundarea unor întinse 
zone cultivate, distrugerea se
mănăturilor, scoaterea din uz 
a căilor rutiere. Numeroase fa
milii au rămas fără adăpost. 
Au fost înregistrate victime. La 
operațiunile de salvare parti
cipă importante efective milita
re.

@ In orașul mexican Izucar 
de Matamoros, explozia unui 
depozit de dinamită a provocat 
moartea a 6 persoane, rănirea 
altor 25 și avarierea a 10 clă
diri.

9- Cea mai mare afacere de 
„sclavie albă" din Brazilia a 
fost descoperită recent de po
liție. Potrivit relatărilor presei 
1 200 de țărani au fost reduși 
la sclavie într-o exploatare a- 
gricolă din Mato Grosso. Po
trivit anchetei întreprinse de 
poliție, ei trăiau într-un veri
tabil lagăr de concentrare, fără 
a primi vreun salariu, supuși 
celor mai grele pedepse cor
porale, care, uneori, se soldau 
cu moartea.

La încheierea anchetei, opt 
persoane au fost inculpate și 
vor fi judecate în curînd.

($. Procesul intentat locote
nentului american William 
Calley, acuzat de uciderea a 
102 persoane în timpul masa
crului din satul sud-vietnamez 
Song My, a fost reluat marți, 
după o pauză de o lună. In 
timpul acestei pauze, acuzatul 
a fost supus unui examen me
dical, cerut de avocații apără
rii, pentru a se stabili dacă nu 
cumva clientul lor este bolnav 
mintal. Raportul medicilor care 
l-au consultat precizează că 
acuzatul este sănătos „în toa
te privințele".

9 Ministrul afacerilor exter
ne al R. F. a Germaniei, 
Walter Scheel, care efectuează 
o vizită oficială în S.U.A., a 
avut marți, la departamentul 
de stat, o primă întrevedere 
cu secretarul de stat american, 
William Rogers. La sfîrșitul 
convorbirilor, șeful diplomației 
vest-germane declarat zia
riștilor că viitorul relațiilor 
dintre S.U.A. și Piața comună, 
în perspectiva aderării Marii 
Britanii la C.E.E. și a creării 
uniunii monetare și economice 
vest-europene, a constituit 
principala chestiune evocată 
în timpul discuțiilor de la de
partamentul de stat.

Qi Tribunalul de tristă faimă 
al ordinii publice din Madrid 
a condamnat pe Jose Antonio 
Feria Luna și Antonio Quin
tana Perez la cîte 2 ani și pa
tru luni închisoare și la plata 
unei amenzi de 10 000 de pe
setas. Ei au fost acuzați de a 
fi desfășurat acțiuni în spri
jinul Partidului Comunist din 
Spania.

® In capitala Voltei Supe
rioare, Ouagadougou, a avut
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In munții Harz, la frontie
ra dintre R.F.G. și R.D.G., 
se înalță, la o altitudine de 
1 142 m, vîrful Brocken. A- 
deseori vîrful este învăluit 
într-o ceață densă.

Din vremuri străvechi, vîr
ful Brocken avea faima u- 
nui loc „vizitat" de fantome, 
vrăjitoare și alte forțe „ne
curate". Potrivit' legendelor 
și superstițiilor, acestea s-ar 
arăta mai ales sub formă de 
mici luminițe care se zăresc 
prin ceață la apusul și răsă
ritul soarelui. Dacă cineva 
se află în momentul acela 
pe vîrf sau în preajma lui, 
își vede umbra proiectată pe 
nori, înconjurată de o aureo
lă luminoasă, albă sau mul
ticoloră ca un curcubeu. De 
obicei, umbra are dimensi
uni mari și este foarte im
presionantă. Ea apare pe 
neașteptate, pentru scurt 
timp și rareori poate fi fo
tografiată.

Cum se explică fenome 
nul ? Cînd soarele apune 
sau răsare, razele lui sînt a- 
proape orizontale. Ele se re
fractă în picăturile de ceață 
și dacă omul se află atunci 
pe marginea unei prăpăstii, 
astfel încît trupul lui să 
„plutească11 în ceață, pe nea
șteptate apare în fața lui un 
cerc luminos în care i se 
conturează umbra uriașă. 
Dacă omul se deplasează, se 
mișcă și umbra și lumina, 
care se măresc. Uneori cer
cul luminos este traversat de 
linii întunecate, dispuse în

cruce. Priveliștea este deose
bit de frumoasă, interesantă 
și impresionantă.

In Evul Mediu fenome
nul, neputînd fi explicat 
științific, era pus pe seama 
forțelor „necurate". Și cum 
el se întîlnea foarte frecvent 
în vîrful Brocken, acesta a 
fost denumit „fantoma lui 
Brocken11, nume sub care es
te cunoscut și astăzi atît în 
rîndurile populației locale, 
cît și în știință.

Legendele și superstițiile 
despre acest vîrf erau atît 
de răspîndite, încît pînă și 
marele Goethe le-a utilizat 
în Noaptea Walpurgiei din 
„Faust". Pe Brocken a gă
sit el locul cel mai potrivit 
pentru reproducerea Infernu
lui.

Heinrich Heine, în minu
nata sa descriere „Călătorie 
prin Harz", amintește, de a- 
semenea, despre acest feno
men al naturii. „Fantoma 
lui Brocken" a preocupat pe 
mulți poeți și călători. Oa
menii credeau într-adevăr că 
pe vîrf apar stafii, fantome 
și de aceea îl evitau. In pre
zent pe Vîrful Brocken s-a 
construit un hotel, un fu
nicular și turiști din lumea 
întreagă stau aioi zile în șir 
numai în așteptarea priveliș- 
tei neobișnuite a „Fantomei 
lui Brocken11. Această iluzie 
optică apare și în alți munți 
— în Caucaz, Pamir, Tatra, 
Alpi etc. — dar nu atît de 
des ca aici, ci numai înlîm- 
plător.

R. S. CEHO
SLOVACA : Ora
șul Mlada Boles
lav este un oraș 
industrial cu cea 
mai mare și mai 
modernă uzină de 
automobile. In ul
timii 5 ani au 
plecat de aici a- 
proape 400 000 au
tomobile SKODA 
1 000 și 1 too MB.

In foto : Ve
dere din orașul 
industrial Mlada 
Boleslav.

loc sesiunea inaugurală a Adu
nării Naționale a țării, consti
tuită în urma alegerilor parla
mentare din decembrie anul 
trecut. In cadrul sesiunii, ge
neralul Sangoule Lamizana a 
depus jurămîntul în calitate 
de președinte al Voltei Superi
oare.

La mitingul care a avut 
loc în orașul Kuttak, statul 
Orissa, în cadrul campaniei 
electorale care se desfășoară 
în India, Bhupesh Gupta, lide
rul grupului parlamentar al 
Partidului Comunist din India, 
a chemat corpul electoral să-și 
unească rîndurile pentru ca, la 
apropiatele alegeri parlamen
tare, victoria să revină forțelor 
democratice.

9 Cortesul (Parlamentul) 
spaniol a aprobat marți pro
iectul unei noi legi a muncii 
care are un pronunțat carac
ter antimuncitoresc. Legea 
stipulează că guvernul are 
dreptul să numească și să de
mită pe liderii sindicali, iar 
grevele continuă să rămînă 
interzise.

Salonul automobilistic de la Bruxelles
Pentru a doua oară, și de 

această dată cu un fast deose
bit, sporit poate și de jubileul 
celei de-a 50-a ediții, Salonul 
automobilistic mondial de la 
Bruxelles este găzduit la Pa
lais du Centenaire. Prima ma
nifestare a anului în materie 
de automobilistică, salonul s-a 
bucurat de o deosebită atenție. 
Efortul organizatorilor s-a con
jugat cu interesul constructori
lor, care, în majoritatea lor, au 
prezentat modele inedite.

De fapt, Salonul automobilu
lui de la Bruxelles a avut pri
ma sa ediție în 1892. El a fost 
organizat atunci de Camera 
sindicatelor constructorilor de 
biciclete și mașini, foarte pu
ține la acea vreme. In forma 
sa actuală, Salonul a cărui a

50-a ediție s-a închis la 31 ia
nuarie, ființează din 1902.

Intrucît participarea în acest 
an a fost numeroasă, expozanții 
au fost găzduiți la Palais du 
Centenaire, pe o suprafață de 
84 000 m2. Salonul a reunit 
practic pe toți marii construc
tori din domeniul automobilului 
și al vehiculelor utilitare, co
merciale sau industriale. In a- 
celași timp la salon au expus 
și un mare număr de construc
tori de motociclete, scutere, ci- 
clomotoare și biciclete. In ce 
privește prezentarea exponate
lor. Salonul internațional 1971 
este mai „aerat" decît edițiile 
precedente; decorul- aranjat 
într-o armonie de albastru, 
gri și roșu, este invadat, de 
flori, ceea ce i-a făcut pe zia

riști să denumească salonul un 
adevărat „festival al caroserii
lor multicolore".

Alături de noile creații ale 
modei și tehnicii automobilului, 
un loc special a fost rezervat 
„strămoșilor" alergătorilor cu 
motor de astăzi, dintre care 
cîteva modele rare.

In cadrul expoziției propriu- 
zise, gazdele au prezentat două 
noi modele de automobil: 
„Hanger" (fabricat cu piese „Ge
neral Motors") și „Apal", cu 
partea mecanică preluată de 
la R-8 și R-10. A reținut aten
ția, de asemenea, limuzina su
edeză „Saab 99 EA 4".

împreună cu „BMW", „For- 
dul" a fost vedeta Salonului, 
prezentînd. pentru prima dată 
în Europa, modelul său „Pan

tera". Cu o viteză de 267 km 
pe oră, această limuzină cu do
uă locuri poate atinge în mai 
puțin de 6 secunde 100 km pe 
oră. Grație acestor calități de
osebite, „Pantera" a intrat cu 
ușurință în concurență cu 
„Lamborghini Miura" și „Fe
rrari Daytina". Pentru moment 
însă ea nu va fi vîndută pe 
piețele europene. La Bruxelles, 
„Ford" a mai prezentat trei 
noi versiuni, sportive, ale Mus- 
tang-ului.

La standul sovietic a fost 
prezentat „Moskvici VAZ 2 101", 
ultimul model realizat la uzi
nele „Palmiro Togliatti" mon
tat cu piesele „Fiat-124". La 
standul Moretti, Fiatul s-a pro
dus cu un nou coupd — 125 S, 
care reia în mare linia coupe-

ului 128. Limuzină luxoasă, el 
dezvoltă o viteză de 175 km 
pe oră.

Pe baza limuzinei „Skoda 
110 L", constructorii ceho
slovaci au realizat o nouă 
mașină sport: „Ralye S 110 
SL“. Aspectul exterior rămîne 
practic neschimbat, în schimb, 
viteza maximă se ridică la 
145 km pe oră.

S-ar putea ca viitoarele Sa
loane — cel de la Amsterdam 
din februarie și cel de la Ge
neva din martie — să ofere 
amatorilor de automobile sur
prize mai mari. Poate, spun 
specialiștii, vom avea și' muit- 
așteptata surpriză a automo
bilelor electrice, cel puțin în 
forma lor de prototip.

Ileana DUMITRESCU

La Budapesta au loc pre
gătirile pentru prima expo
ziție mondială de trofee 
de vînătoare, care se va inau
gura în capitala ungară 
la sfîrșitul acestui an. Or
ganizatorii s-au adresat u- 
nui număr mare de țări pen
tru a trimite aici exponate 
originale privind istoria vî- 
nătorii, relațiile între artă 
și vînătoare, organizarea par
tidelor de vînătoare și de 
pescuit. Standurile expoziției 
vor mai cuprinde crescătorii 
de cai, păsări, cîini. Pe du
rata funcționării sale, în in
cinta expoziției vor fi pro
iectate filme cu subiecte de 
vînătoare, tir sportiv și curse 
de cai. Cu acest prilej poșta 
ungară va emite o serie de 
mărci poștale cu subiecte 
vînătorești.

ARTA FILMULUI, OȚELUL 

ȘI MURATURILE

In 1919, trei dintre marii 
actori de film ai Americii 
— Charlie Chaplin, Mary 
Pickford, Douglas Fairbanks 
și unul dintre pionierii regiei 
cinematografice, D. W. Gri
ffith, exasperați de tutela 
firmelor producătoare se ho
tărau să creeze o companie 
proprie — „United Artists", 
studio pentru care criteriul 
valorii avea prioritate asu
pra considerentelor comer
ciale. Dar după mari efor
turi, cu un buget din ce în ce 
mai deficitar, cei doi supra
viețuitori ai cvartetului — 
Charlie Chaplin și Mary 
Pickford — s-au văzut ne- 
voiți în cele din urmă să 
vîndă studioul. Pe platourile 
care-1 consacraseră pe Char
iot evoluau acum gangsteri 
iuți de trăgaci. Nici noii 
proprietari — avocații Ro
bert Benjamin și Arthur 
Krim — nu au reușit să re
ziste ; studioul a fost cum
părat de o mare firmă pro
ducătoare de conserve și 
carne, fulgi de ovăz și mu
rături. O soartă similară au 
avut-o și studiourile „Para
mount", achiziționate de o 
companie petrolieră. "Metro 
Goldwin Mayer" supravie
țuiește încă, deși nu de mult 
se vorbea intens de posibili
tatea „înghițirii" ei de un 
trust al oțelului.

C1T COSTA CEAȚA ?

De obicei, din noiembrie 
și pînă în februarie deasu
pra Londrei se așterne o cea
ță groasă. In ultimii ani ea 
a început uneori chiar din 
septembrie. Ceața londoneză 
nu este numai neplăcută, ci 
și foarte scumpă. Se tem 
îndeosebi de ea companiile 
de cale ferată : pentru a lu
mina șinele sînt folosite niș
te capsule metalice umplute 
cu praf de pușcă care pro
duc mici explozii în momen
tul trecerii trenurilor. Pen
tru mecanic semnalele în
seamnă : „Atenție!" sau
„Prudență!“, Iar pentru 
companie înseamnă cheltuie
li suplimentare. Ceața pro
duce cheltuieli și companii
lor de iluminat — în timp 
de ceață, ziua ca și noaptea, 
luminile stau in permanență 
aprinse în case și pe străzi. 
După unele calcule ceața 
londoneză costă timp de 8 
ore... 75 009 lire sterline.

SAFARI IN INIMA

EUROPEI

Timp de doi ani directo
rul grădinii zoologice din 
Dvur Kralove (Cehoslovacia) 
a capturat animale sălbatice 
în jungla africană pentru a 
le instala într-o rezervație 
de 60 ha. în apropiere de 
această localitate din Boe- 
mia. Originala rezervație a- 
fricană cu climă europeană, 
care se va deschide la sfîr
șitul anului 1972, va fi stră
bătută de vizitatori în auto
mobile sau autobuze.
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