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IN PREZENTA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
IERI S-AU DESCHIS IN CAPITALĂ

LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE TARA 
A CADRELOR DE CONDUCERE 

DIN ÎNTREPRINDERI Șl CENTRALE 
INDUSTRIALE Șl DE CONSTRUCT»
In marea sală a Pavilionu

lui central al Expoziției eco
nomiei naționale din Capita
lă, in prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului dc Stat, a celor
lalți conducători de partid 
și de stat, au început, joi di
mineața. lucrările Conferin
ței pe tară a cadrelor de con
ducere din întreprinderi și 
centrale industriale și de con
strucții.

Convocată pe baca hotâririi 
Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri. Con
ferința se înscrie in cadrul 
larg al democrației noastre 
socialiste, expresie a practi
cii statornicite de conduce
rea partidului și statului nos
tru de a se intilni și dezbate 
nemijlocit cu factorii respon
sabili din diferite sectoare a- 
le vieții economice și sociale, 
cu oamenii muncii cele mai 
importante probleme ale so
cietății noastre aflate in plin 
avint constructiv, de a le ce
re părerile și a stabili împre
ună măsurile pentru perfec
ționarea in continuare a acti
vității in domenii care pri
vesc evoluția de ansamblu, 
dezvoltarea de perspectivă a 
patriei noastre.

Luind in dezbatere aceste 
sectoare deosebit de impor
tante in economia tării — in
dustrial și de construcții — 
sectoare al căror progres se 
situează în mod con
stant in atenția politi
cii partidului și statului, 
Conferința reprezintă un e- 
veniment de seamă in viața 
întregii țări angajată pe dru
mul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Avind un caracter de lucru, 
Conferința va examina felul 
în care se transpun în prac
tică măsurile elaborate de 
Conferința Națională și de 
Congresul al X-lea privind 
perfecționarea activității de 
organizare, planificare și con
ducere a industriilor și con
strucțiilor, efectele lor nemij
locite asupra rezultatelor ob
ținute de întreprinderi și cen
trale.

La acest amplu dialog 
participă ca delegați ai colec
tivelor întreprinderilor direc
tori generali și directori, se
cretari ai organizațiilor de 
partid, președinți de sindica
te, secretari de U.T.C., mun
citori fruntași, maiștri, ingi
neri-șefi, ingineri și econo-
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Cuvîntul dc deschidere rostit
de tovarâsnl ion tiheorghe Flaurcr

Stimați tovarăși.

In numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și al Consiliului de Miniș
tri adresez un cald salut parti- 
cipanților la Conferința pe țară 
a cadrelor, de conducere din 
industrie și construcții.

Prin componența sa, Confe
rința se constituie într-un larg 
forum reprezentativ al celor ca
re — prin activitatea și decizi
ile lor concrete, dc fiecare zi 
— înfăptuiesc practic politica 
noastră de dezvoltare industria
lă a României socialiste.

In cursul lucrărilor vom exa
mina modul în care sînt trans
puse în viață măsurile stabilite 
de Conferința Națională și de 
Congresul al X-lca privind per
fecționarea organizării, planifi
cării și conducerii industriei și 
construcțiilor, efectele lor în ac
tivitatea întreprinderilor și cen
tralelor.

Așa cum se știe, se urmărește 
crearea unui cadru corespunză
tor pentru desfășurarea proce
sului de ridicare a exigenței și 
responsabilității în rezolvarea 
problemelor majore impuse de 
cerințele făuririi unei economii 
socialiste moderne. Experiența 
mondială a demonstrat că dez
voltarea industrială contempo
rană implică perfecționarea con
tinuă a gestiunii economice. A- 
ceasta reprezintă condiția de 
bază pentru realizarea unor o- 
biective fundamentale ale ac
tualului cincinal, cum sînt i fo
losirea rațională a capacităților 
de producție create în unități; 
organizarea unui flux perma
nent și ritmic al aprovizionă
rii și desfacerii produselor pe 
bază contractuală; înnoirea 
producției în toate ramurile și 
Îmbunătățirea calității tuturor 
produselor; creșterea producti
vității muncii ; reducerea chel
tuielilor materiale și sporirea 
rentabilității ; înfăptuirea pro
gramului de investiții în condi
ții de eficiență ridicată ; valo
rificarea superioară a resurselor 
naturale și a muncii naționale 
In relațiile de comerț exterior.

Dată fiind importanța sarci
nilor menționate, conducerea de 
partid și de stat a considerat 
necesar să facem împreună o 
analiză a felului în care au 
fost ele îndeplinite în primul 
an al cincinalului, a experien
țelor pozitive care s-au crista
lizat și a deficiențelor ce au 
apărut. Vor putea fi astfel mai 
bine orientate și fundamentate 

deciziile menite să asigure rea
lizarea' integrală a prevederilor 
înscrise în cincinalul 1971 — 
1975.

Tovarăși,

Organizarea unei conduceri 
economice moderne și eficiente 
presupune extinderea și perma
nentizarea metodei dialogului, 
în forme organizate. între toți 
cei ce participă la gestiunea 
activității economice — de la 
forurile conducătoare pe plan 
național și pînă la conducerile 
unităților de bază. Metoda de
curge în mod obiectiv din parti
cularitățile producției contempo
rane care ridică, după cum se 
știe, probleme de conducere de 
o enormă complexitate. Pentru 
a putea fi raportate la toate 
implicațiile lor posibile, decizi
ile cu caracter strategic sau 
operațional — indiferent de 
treapta organizatorică la care 
sînt luate — trebuie să fie re
zultatul unor contacte directe 
și permanente între cei ce parti
cipă la gestiune, să exprime 
experiența, gîndirea și pricepe
rea lor comună.

Cerința dialogului devine cu 
atît mai puternică, cu cît me
canismul este mai complex șl 
sarcinile ce i se pun spre re
zolvare, mai ample. Ea se im
pune cu o forță inexorabilă în- 
tr-o lume caracterizată înainte 
de toate prin rapiditatea trans
formărilor, precum și prin a- 
dîncirea decalajelor pe plan in
ternațional; aceasta obligă pe 
cel care au fost mai puțin fa
vorizați de istorie la un efort 
susținut de realizare a unei 
creșteri economice rapide, con
comitent cu obținerea unor ran
damente mereu mai ridicate în 
cheltuirea de muncă socială.

Desigur, producția zilelor 
noastre solicită existența unui 
for investit cu autoritatea de 
decizie. Dar deciziile, ca acte 
de autoritate cu rază largă de 
acțiune în întreaga sferă orga
nizatorică respectivă, nu se mai 
pot elabora într-un cadru în
chis, nu mai pot să reflecte doar 
ideile unui grup restrîns și cu 
atît mai puțin ale unei singure 
persoane. Numai la capătul li
nei confruntări de opinii, anga
jate în raport cu natura deci
ziei și cu imperativul de opera
tivitate, actele de conducere do- 
bîndesc eficiență, accelerează 
dezvoltarea.

In același timp, conducerea 
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printr-un dialog sistematic cu 
cadrele de colaboratori se do
vedește un mijloc important de 
formare și educare a acestora, 
de ridicare a competenței lor și 
de selecționare a celor mai va
loroși, în vederea unei chibzu
ite politici de promovări.

O condiție și, totodată, o con
secință nemijlocită a dialogului 
este, fără doar Și poate, dezvol
tarea inițiativei personale, de
clanșarea energiilor în înfăptu
irea obiectivelor stabilite. Parti- 
cipînd la adoptarea unei decizii, 
oamenii au conștiința justeței , 
soluției la cârc s-a ajuns, se - 
simt angajați în aplicarea ei, își 
mobilizează în acest sens întrea
ga pricepere și capacitate. Cu 
alte cuvinte, crește responsabi
litatea lor față de propria acti
vitate și față de activitatea co
lectivului.

Prin trecerea mijloacelor de 
producție în proprietatea între
gului popor, ca și prin sisteme 
corespunzătoare de stimulare 
materială și morală, socialismul 
creează premise optime pentru 
integrarea deplină a producăto
rilor în activitatea unităților, 
pentru dezvoltarea Și fructifi
carea inițiativei lor. Promova
rea participării dc masă la ges
tiunea economică — în forme 
mereu mai variate și mai com
plexe — constituie una din pîr- 
ghiile prin care conducerea de 
partid și de stat acționează în 
direcția valorificării acestor po
sibilități. Este încă o expresie 
a procesului amplu și perma
nent de adîncire a democratis
mului socialist, proces care tre
buie să constituie un obiectiv 
dc cea mai mare importanță în 
opera de edificare a noii orîn- 
duiri.

Dialogul între participanții la 
activitatea de conducere devine 
cu atît mai concludent și mai 
bogat în rezultate, cu cît aceștia 
sînt mai bine informați asupra 
variatelor aspecte ale problemei 
abordate. Este motivul pentru 
care o condiție a conducerii 
moderne a devenit utilizarea tot 
mai largă a mijloacelor oferite 
de noile tehnici de calcul, ca
pabile să ofere o cunoaștere 
exactă șl promptă a fenomene
lor și tendințelor din economic, 
să asigure circulația rapidă a 
informației, transformarea ei 
Intr-un bun comun al tuturor 
celor interesați. Pe această cale 
se poate realiza nu numai op
timizarea deciziilor, dar și ve
rificarea justeței lor în confrun

Faza municipală a concursului I 
gazetelor de perete și satirice |i

j Miercuri, după-amiază, o a- 
I vut loc in sola micâ a Cosei
‘ de cultură a sindicatelor din
I Petroșani, un util schimb de
* experiență prilejuit de intîlni-
| rea colectivelor de redacție ale
« gazetelor de perete și satirice
I din unitățile economice ale
’ municipiului, intilnire organiza-
| tă de secția de propagandă a 
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tarea cu practica, se poate apre
cia cu rigurozitate eficiența în
tregii munci de organizare și 
conducere.

Tovarăși,

Conferința cu cadrele de ba
ză din întreprinderi și centrale 
industriale reprezintă prima 
dintr-o suită de acțiuni similare 
pe care conducerea de partid 
și dc stat intenționează să le 
organizeze în acest an, spre a 
dezbate succesiv activitatea con
siliilor populare județene, mu
nicipale, și orășenești, precum 
și activitatea unităților comer
ciale, a organizațiilor de trans
porturi și a institutelor de cer
cetare științifică.

Nădăjduim că experiența 
consfătuirilor pe țară va fi de 
natură să stimuleze în lanț, pe 
întreaga scară ierarhică, folosi
rea mai intensă a metodei con
fruntărilor de opinii. La scara 
ministerelor, centralelor și în
treprinderilor, această metodă 
va avea darul să îmbogățească 
conținutul muncii de conduce
re colectivă, să contribuie la a- 
doptarea de decizii corecte, la 
antrenarea colectivului în de
terminarea destinelor unității 
respective și la promovarea ți
nui real spirit de întreprinde
re — atribute esențiale ale Li
nei economii și societăți socia
liste moderne.

Pe orbita aceleiași preocupări 
s-au situat și modalitățile de 
pregătire a actualei Conferințe. 
Cunoașterea din timp a ordinii 
de zi a dat participanților po
sibilitatea să se pregătească 
spre a prezenta Conferinței pro
puneri rezultate din experiența 
unităților lor. Dialogul nostru 
va putea să oglindească astfel, 
direct și larg, experiența celor 
ce decid — prin munca lor — 
soarta producției și a planului 
de stat, opiniile lor asupra cau
zelor unor neajunsuri și asu
pra căilor de înlăturare a lor.

Dezbaterea deschisă a reali
zărilor și deficiențelor din uni
tăți, în spiritul responsabilități
lor cu care este investit fiecare, 
constituie una din premisele e- 
laborării de decizii apte să fa
vorizeze îndeplinirea exempla
ră a marilor sarcini ale cinci
nalului.

Cu aceste gînduri, declar des
chise lucrările Conferinței pe 
țară a cadrelor de conducere din 
întreprinderi și centrale indus
triale și de construcții.

comitetului municipal de por- I 
tid. Ea a marcat faza finală , 
a Concursului acestor forme a- | 
le muncii politice de masă. Ur- • 
mează ca, în continuare, juriul i 
să stabilească colectivele ce J 
se clasează pe locurile l-lll, I 
care vor participa la faza ace- ‘ 
luioși concurs pe județ.

Spre puț

Selectarea, creșterea 
și promovarea cadrelor 

o preocupare complexă 
care incumbă cu necesitate: 

MATURIZARE POIITICĂ, 
PERFECȚIONARE MULTILATERALĂ

Sarcinile stabilite de cel de-al X- 
lca Congres al P.C.R.. prevederile 
programului dc educație comunistă 
elaborat dc pan id impun tot mai 
mult la ordinea zilei, ca un dezi
derat major, necesitatea îmbunătăți
rii continue a activității de condu
cere a întregii vieți sociale. Un a- 
semenca deziderat aduce in mod fi
resc in centrul atenției ca problemă 
dc mare răspundere, selecționarea, 
creșterea și promovarea cadrelor — 
un proces complex dc care depinde 
bunul mers al treburilor în toate 
sferele dc activitate.

In lumina acestor cerințe, biroul 
comitetului orășenesc de partid 
Vulcan, a reușit să imprime dezba
terilor unei recente ședințe dc bi
rou lărgite, pc tema selecționării, 
creșterii și promovării cadrelor, un 
caracter viu, dc lucru. A fost su
ficient ca raportul biroului, prezen
tat de tovarășul Ion Farcaș, secre
tar ai comitetului orășenesc dc 
partid să aducă in discuție proble
mele cele mai ardente ale colective
lor cc activează pc raza orașului, 
pentru ca, izvorite din concretețea 
raportului, discuțiile să fie vii, Ia 
subiect, orientate înspre găsirea ce
lor mai potrivite măsuri care să 
ajute la înlăturarea multor neajun
suri.

Am desprins, din esența raportu
lui, preocupările comitetului orășe
nesc de partid, ale biroului său de 
a asigura la marile unități econo
mice condiții tot mai propice de 
lucru prin promovarea în princi

Instruirea propagandiștilor
In zilele de 18 și 22 februarie are loc instruirea propa

gandiștilor din învățămintul tie partid după cum urmează :
— PETROȘANI, in ziua de 18 februarie, ora 17, în sala 

cabinetului municipal de partid ; participă propagandiștii 
din Petroșani, Aninoasa, Pctrila și Lonea.

— VULCAN, in ziua dc 18 februarie, ora 17, în sala 
comitetului orășenesc de partid : participă propagandiștii 
din localitate.

— LUPENI, în ziua de 21 februarie, ora 17. la clubul 
sindicatelor : participă propagandiștii din Lupeni și Uricani.

Cind am pornit sa-l caia, 
aveam notat in carnet 
doar un nume: Levente 

Fodor, farmacist la unitatea nr. 
57, din Petroșani. In închipuirea 
mea, vedeam un bărbat in vîrstă 
și de aceea, cîud am făcut cunoș
tință, ceea ce m-a surprins în 
primul moment a fost tinerețea. 
Cu toate că abia a trecut hota
rul celor 30 de ani, L. Fodor se 
bucură de stimă și respect, pentru 
că mulți dintre cei pe care i-a 
servit ajutindu-i să învingă boa
la, suferința, își amintesc de el. 
ziua sau noaptea, cind sînt „îm
pinși" de necazuri spre farmacii, 
chipul pe care-l uiți greu, chipul 
deschis, parcă mereu pus pe zim
bet, lăsind numai luminițele pri
virii sa exprime totul: siguran
ță, ‘încredere sau neliniște... Sau 
toate la un loc. Dar să nu anti
cipăm :

— Cind ați terminat faculta
tea ?

— Cu opt ani in urmă. Și, de 
atunci, sînt aici.

— In aceeași unitate ?
— Nu, răspunde interlocutorul 

meu. In schimb in farmacia asta 
profesez „de la primul cui". Mai 
precis, de cind i se ridicau zi
durile. Vreo șase luni, zi și noap
te. am fost „șantierist", mă preo
cupa viitoarea farmacie... adică 
cea de acum.

Notării, mai multe lucruri nu 
voi reuși să obțin. Modestie ? 
Da. dai și convingerea sinceră ca 
ceea ce a izbuti: el, este rezul
tatul firesc al dăruirii, conștiin
ciozității. poale și al dragostei 
față de munca aleasă. De aceea, 
pentru a-i întregi portretul, fac 

o sâptămînă la rfnd. la cei 
sare, minați (le împrejurări ne
dorite, trec pragul farmaciei. 

palele posturi de conducere a ce
lor mai corespunzătoare cadre — 
membri dc partid — cu o netăgă
duită competență politică și profe
sională. Dar. cu toate acestea, du
pă cum s-a arătat in mod obiectiv 
m raport, sînt încă neajunsuri da
torate faptului că la rindul lor, or
ganele și organizațiile de partid îm
preună cu conducerile tclinico-admi- 
nistrative din unitățile economice 
nu au asigurac, în continuare, în 
locurile cheie ale producției cadre 
cu o pregătire, atît politică cît și 
profesională, adecvată cerințelor.

A reieșit, atît din raportul bi
roului comitetului orășenesc de 
partid cit și din discuțiile ce au 
urmat că paralel cu munca des
fășurată pentru selecționarea, creș
terea și promovarea cadrelor tre
buie dovedită mai multă preocupa
re în vederea pregătirii politice și 
ideologice a lor. Cu adevărat, după 
cum au arătat mai mulți vorbitori 
— între care Gheorghe Săcăluș. se
cretarul comitetului dc partid al 
minei Vulcan. Gheorghe Mirică, di
rectorul preparației Corocști, Dumi
tru Crăciun, inginerul șef al F.S.H., 
Eugen Traistă, directorul E.C.E. Pa- 
roșeni — în actuala etapă după o 
selecționare judicioasă, după promo
varea cu multă răspundere a unor 
cadre în funcțiile de conducere va

I. M-
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Dincolo de zimbet
îmi vorbesc cu toții ca despre 

un om apropiat, arătindu-i sti
ma și dragostea lor. „Nu lipsește 
niciodată din laboratorul farma
ciei'1. Rețetele... ? Despre asta imi 
vorbise și L. Fodor: „Unii me
dici scriu rețele de dragul de a 
le scrie. Și noi. adică farmaciș
tii, trebuie să facem asimilări, să 
reducem chiar, aceste cote „ce a- 
jung citeodată pentru toată fa
milia". Deci rezolvările, adică in
trarea în posesia medicamentelor 
nu intirzie niciodată. „Levi / ? — 
a exclamat cineva. A, e un om 
minunat ! — alături de care mun
ca devine o plăcere, un om pe 
care-l simți oricind alături, gata 
să te ajute. Vedeți, el are o de
viză, nu știu dacă ii aparține sau 
nu. dar e înțeleaptă: „Nimeni 
nu intră în farmacie, dacă nu-l 
aduce necazul, chim dacă ntt-i 
vorba de persoana lui". Omul și 
grijile lui! Ce frumos sună acest 
cuvint. Grija pentru om. practic 
o prezență permanentă, obligato
rie. „De altfel, dacă mi s-ar 'în
credința, nu vreau mă laud, 
îmi spunea L. Fodor, s-o iau de 
la început, cu o nouă farmacie, 
n-aș sta pe gînduri". Și L. Fo- 
dor, zimbește, e un zimbet cald, 
un zimbet pe care îl porți cu 
tine ca pe o haină trainică pînă 
dincolo de ușa farmaciei. Oame
nii care-l cunosc, spun că el a 
rămas același li place nespus de 
mult să călătorească, să cunoas
că oameni și locuri, li place spor
tul — „a fost pînă nu de mult 
handbalistȘi lotuși, adaugă 
el, Levente Fodor s-a schimbat 
mult : „gindește matur, mai a- 
dinc Niciodată nu se plinge 
că n-are timp". După el: „Omu
lui să mt-i spui că n-ai ce-ți

Puncte 
luminoase 

pe graficele 
colectivelor 
de mineri
Vrednicie 

în abatajele 
Lupeniului

Sub îndrumarea organizației de 
partid, colectivul sectorului II al 
minei Lupeni realizează și in cea 
de-a doua lună de muncă depă
șiri importante la producția de 
cărbune. Cele 500 tone de cărbu
ne date peste plan în prima ju
mătate a lui februarie vorbesc de 
la sine. Ele sînt rezultatul unei 
bune aprovizionări și deserviri a- 
cordate brigăzilor miniere, pentru 
a-și putea îndeplini sarcinile de 
producție și normele de lucru in 
programul de 6 ore.

In asemenea condiții, brigada 
de minori condusă de comunistul 
Iosif Lengyel a realizat o produc
tivitate moi mare față de sarcină 
cu 5 la sută contribuind la depă
șirea de plan o sectorului cu pes
te 300 de tone.

Și brigada lui Alexandru Ga- 
boși o obținut o depășire de pes
te 200 tone, reolizind in aceeași 
perioadă o creștere a productivi
tății muncii cu peste 8 la sută 
față de sarcină.

Realizări 
lăudabile 
la mina 
Paroșeni

In perioada primei jumătăți c 
lunii februarie, minerii de la Pa
roșeni au reușit să se situeze cu 
realizările la extracția de cărbu
ne in fruntea tuturor colectivelor 
miniere din bazin. Pînă Io data 
de 16 a acestei luni din abataje
le minei - puternic mecanizate 
- au fost extrase 1 500 tone de 
cărbune peste plan.

Sectorul II, condus de ing. 
Gheorghe Marchîș, și-a depășit 
sarcinile de plan Io producția de 
cărbune cu peste 1 200 tone 
dind un substanțial aport la rea
lizările exploatării. Brigada con
dusă de minerul Constantin Zaha- 
ria din acest sector, lucrînd în
tr-un abataj frontal echipat cu 
complex 2 M.K.E., a contribuit la 
realizările sectorului și ole minei 
cu peste 800 tone date peste sar
cini. Șefii de schimb Dumitru 
Sbanciu și Constantin Apostol 
împreună cu ceilalți componenți 
ai brigăzii s-ou străduit tot tim
pul să organizeze la o cotă înal
tă munca la frontul abatajului 
ceea ce a permis brigăzii să depă
șească productivitatea muncii pla
nificată cu 5 Io sută.

Asemenea lor, minerii din bri
gada lui Mihai Chibulcuteanu - 
intre care se evidențiază Gheor
ghe Mirăuță, Ion Monolache șl 
Vasile Brutu - reolizind o pro
ductivitate ce depășește cu 1 la 
sută sarcina de plan au susținut 
realizările sectorului cu peste 300 
tone dote peste plan în oceeași 
perioadă.

Realizările lăudob’le dobindite 
de minerii din Paroșeni sint o 
urmare firească a măsurilor teh
nice și organizatorice luate de 
conducerea colectivă, a minei, ca
re au avut ca obiectiv primordial 
creoreo unor condiții propice 
realizării și depășirii sarcinilor de 
plan, in cadrul sectoarelor. Astfel 
s-au creat în subteran puncte 
principale cu utilaie de rezervă, 
aferente fiecare citorva lucrări 
miniere, care permit intervenții 
prompte și operative, iar în schim
bul de revizii și reparații s-a în
tărit controlul și asistența tehni
că, asigurindu-se astfel functio
narea optimă a utilajelor de me
canizare — lucru deosebit de im
portant pentru desfășurarea nor
mală a activității de producție și 
îndeplinirea sarcinilor de plan în 
programul de 6 ore.

A. HOFFMAN 

cere. Diagnosticul se poate în
locui. Există posibilități!..."

M-am despărțit de L. Fodor 
cu inima ușoară, ca și cum aș fi 
trăit o mare bucurie. Nicicînd nu 
m-am simțit mai legat, după ci- 
teva zile, dc un zimbet Zîmbetul 
își întinsese și asupra mea căl
dura lui îmbietoare, dragostea și 
sentiment td că dincolo de el se
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drul uzinei noastre — ne-a 
relatat MARIN LAZAR, se
cretarul comitetului U.T.C. 
al preparafiei — iar secreta-

generații
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zațici dc tinerel. Și. cu 'Sigu
ranță, nu s-au înșelat.

— Organizația lui este cea 
'•ai puternică, activă, din ca-
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Am doric să creionăm fn 
aceste rlnduri, nu chipul u- 
nui singur Hnftr, ci acela ol 
unei generații a Hrstci idea
lurilor frumoase ți entuzias
mului ce-i sint specifice i- 
ncrctului.

Omul este o ființă comple
xă prin condiția sa și e foar
te greu să spui totul despre 
el in ctteva rinduri. Ce an» 
putea spune deosebit, despre 
ALEXANDRU TRESTT AN ? 
Cfi s-a familiarizat deja la 
Preparatia cărbunelui Coro- 
ești, unde lucrează dc 5 ani, 
imediat de la absolvirea șco
lii profesionale dtn Petro
șani ? Că e apreciat de supe
riori, stimat și respectat de 
colegi ? Nu e suficient. Încer
căm să-1 prezentăm incepind 
cu prima impresie vc ne-a 
lăsat-o.

Tinăr, de abia 23 dc ani, 
rc o față aparent copilă- 

’eascâ ce contrastează Cu ro
bustețea sa, iar ochii de un 
albastru intens. Salopeta îm
bibată cu ulei, vaselină și 
p uf dc cărbune nu acoperă, 
nu diminuează cu nimic anu
mite calități ce răzbat prin 
modul său dc comportare i 
mode 'ie. indemlnare, sigu
ranța a mișcări, seriozitate. 
Ne-am amintit tai foarte des 
vehiculat proverb „haina fl 
face pe om*. In cazul lui A- 
lexandru, hainele sînt o au
tentică oglindă a pasiunii 
celui care, la bancul de lucru, 
meșterește fără încetare unel
tele.

La secția dc întreținere me
canica dc la Prcparația căr
bunelui Corcești aflăm despre 
tinărul a curui cunoștiință uni 
făcut-o recent, că este îndrăgit, 
respectat yi apreciat dc toată 
lumea, tinerii văzind în el 
un Coleg adevărat, posesor ai 
unor calități de loc contrafă
cute, (apt pentru care i-au 
acordat încrederea lor, ale- 
qindu-l Ca secretar al orqani-
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rul ci este un tfnăr pasionat, 
destoinic, care dovedește mul
tă maturitate în acțiunile ce 
Ir întreprinde.

Cu aceleași cuvinte elogi
oase ne-a vorbit despre cu
noștința noastră, un veteran 
al urinei, tovarășul SIGIS- 
Ml ND GONCZI. șeful atelie
rului, ca de altfel toți colegii 
dc muncă ai tfnăruhd.

Alcrn»</ru Trestian <• unul 
dintre miile dc tineri căruia 
viitorul ii este larg deschis. 
Pentru a-i afla preocupările, 
pentru a le împărtăși pe a- 
ccastB calc și altor tineri, 
i-<im adresat o singură între
bare despre gindurile ce le 
are pentru propriul lui viitor. 
Ne-a răspuns pe scurt, hotă- 
rit, cu convingere, cuvinte- 
1c lui trădind multă siguran
ță de sine:

— Doresc foarte mult să 
urmez cursurile unei facul
tăți tehnice. îmi place mese
ria ce mi-am ales-o, de lă
cătuș mecanic, și doresc 
să-mi continui pregătirea în 
aceeași meserie, Ia un grad 
de calificare cu mult mai i- 
nalt

Poate acesta este motivul 
pentru care timpul liber îi 
este ocupat, mai mult cu stu
diul, fără a neglija însă-cu 
nimic preocupările de a sti
mula act ivit at eq organizați
ei de tineret, de a iniția pen
tru tineri acțiuni utile, dis
tractive dar in primul rind, 
educative.

Discuția a alunecat, ușor 
spre alte pasiuni — sport, 
poezie, muzică — spre acele 
pasiuni care ii umplu timpul 
liber, care îi întregesc portre
tul.

Alexandru Trestian — un 
nume, un tinur, un utecist 
pe care l-am desprins pentru 
o clipa de pe imaginea gene
rației de tineri a prezentului, 
unul din făuritorii viitorului 
de miine al țârii.
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Mergea înaintea mea pe stradă. Fantoli 
toc. pantaloni trapez, haină de blană, pălărie. 
Parcă-i „avion" s-a exprimat plastic o băbuță 
Toate pe ea sint de bună calitate dar toate 
sint și de... prost gust. Mă întrebam dacă lu
crează undeva, ce-i spun tovarășele de muncă 
văzind-o astfel, iar dacă e o reprezentanți

a tineretului studios, olcgclc. Ce-i
reproș ază ? Și dacă nu-i reproșează nimic, 
de ce n-o fac ? E penibil să vezi azi, in deco
rul modern, estetic al străzii tinere care nu 
știu să se îmbrace. E timpul — material și 
spiritual — să le învățăm — azi, miinc — să 
se îmbrace ca lumea...

Este greu de crezut că Emili- 
ari Burnoz - un om care la lo
cul său de muncă depune mult 
suflet in ceea ce întreprinde, ca
re lucrează cu dăruirea și, am pu
tea spune, conștiinciozitatea pro
prie constructorilor de pe multe 
șantiere, core și-a propus de foci
le mult timp, după cum ne-o 
mărturisit, să se comporte de așa 
manieră incit să nu încalce legea, 
atrăgindu-și o meritată stimă și 
un meritat respect din partea su
periorilor și colegilor de muncă 
- este, cum spuneam, greu de 
crezut despre acest om să se fi 
gindit vreodată că, din couzo u- 
nor solorioți ce înțeleg să-și re
zolve sarcinile de serviciu intr-un 
mod cu totul „original", vo ojun- 
ge să fie purtat pe drumuri, să 
fie chemat, chiar in fața inston- 
ței de judecolă.

Cu mai bine de un* an in ur
mă (moi precis, în decembrie 
1970) Emilian Burnaz o făcut un 
schimb de locuință. Văzind că 
deține un spațiu excedentai ce 
ar putea acoperi necesitățile altei 
fomilii moi numeroase, 
înțeles, din dorințo de 
un spațiu pe care să-l 
raoscă mai chibzuit, E. 
nunțot Io opartamentul 
mere din strada V. Alecsondri, 
Vulcan, în schimbul altui oparto- 
ment cu 2 comere. După obține
rea noilor repartiții de către am
bii locatori (Emilian Burnoz și 
Vosile Axente) primul s-a prezen
tat; la sectorul I.G.L. solicitind ca 
cineva să se deploseze in opar- 
tarnentul ce-l preda, pentru con- 
stâlările de rigoare. Cu olte cu
vinte, pentru a constata starea 
apartamentului, eventualele de
gradări ele.

Dar, respectivul funcționar - 
Notalia Bugarschi — nu s-a de
plasat Io fața locului. Desigur, 
locatarii au înțeles că nu are 
timp atunci și, in credința că se 
vo deplosa, totuși, o doua sau a 
treia zi, ou procedat la efectua
rea schimbului. Este cunoscută în
datorirea permanentă a sectorului 
I.G.L. dc o urmări modul de în
treținere a fondului locativ. Cu 
atît moi mult, s-a gindit E. B., 
sectorul va dovedi interes să va
dă un oportament intr-un moment 
deloc oarecare, și anume, otuncî 
cînd treceo din mina unui loca
tor, pe mina altuia. Ca și in alte 
domenii, operațiunea de predo- 
re-primire este cea moi bună o- 
cozie de constatare a realități1 
asupra modului de păstrare și în
grijire a unor bunuri.

Cu toate acestea, funcționoia 
I.G.L nu s-a prezentat nici a do
ua zi, nici in cea de-a treia și, 
după cele întîmplate, credem, că 
a trecut mult timp pină cînd o 
văzut apartamentul. Toate oceste 
lucruri s-ou petrecut — rețineți - 
in decembrie 1970...

Și iotă că. după aproape un 
an, în luna septembrie 1971, E- 
milian Burnaz este chemat în ju
decată de către I.G.L., pentru 
plata unor pretinse daune crea-

te in oportamentul cu pricina. 
Cu ocazia înfățișărilor, din probe
le prezentate de întreprindere, lo
catorului nu i-a fost greu să de 
ducă ce s-a petrecut intre timp. 
Pe scurt e vorbo de întocmirea 
unei constatări ulterioare, semna
tă de doi martori, foștii vecini oi 
lui E. B. — Povel Pușcoș și Ion 
Oniga - ofloți in totolă necunoș- 
tință de couză, core, din neoten- 
ție, s-ou lăsat „trași pe sfooră" 
in cercul vicios ol unei metode 
de lucru din cale-ofară de „ori- 
ginole", de onocronice. Pentru e- 
dificore, redăm insâși declarațiile 
martorilor propuși de I.G.L. îm
potriva lui E. Burnoz. declarații

ajunși in fața instanței, au dez
văluit realitatea, ne determină să 
credem că ou înțeles adevărata 
lor menire in calitotc de martori, 
dotori să slujească odevârul, să 
fie mesagerii dreptății chiar dacă 
declarațiile lor se intorc împotri
va acelora care i-au propus să-ți 
aducă, in fața instanței, mărturia.

Și acum, moi pe larg despre 
cele inlimplote :

Constotorca stricăciunilor s-o 
făcut - pretinde sectorul I.G.L. - 
in luna decembrie 1970. După 
șase luni de zile același sector tri
mite o somaȚie către E. B., din core 
spicuim : „Vo facem cunoscut că 
in termen de 3 (trei) zile de Io

Chemați să rezolve

și, bine- 
o obține 
gospodă- 
B. o re- 
cu 3 ca-
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problemele oamenilor muncii, 
unii funcționari, dimpotrivă, 

le creează cîte

PE CARE 0 TRIMIT APOI, SPRE
SOLUȚIONARE, INSTANȚEI

date in timpul procesului.
- N om participoi și nu cu

nosc despre nici un fel de de
gradare produsă in oportamentul 
ocupat de pirit (E. B. - n. r.) Prin 
luna iunie (!) 1971 a venit la mi
ne o tovarășă de Io I.G.L. care 
m-a intrebot docă știu că piritul 
a locuit in acel apartament : 
i-am spus că știu, și mi-o dat să 
semnez un pioces-verbol. N-om 
fost niciodată in apartamentul pî- 
ritului (Povel Pușcaș).

— In apartamentul piritului om 
fost o singură dată. Cu oceo o- 
cozie nu om constatot nici o de
gradare. Precizez ca o venit oda
tă, in voro acestui an (1971 — 
n.n.) la mine o tovoroșă, mi-a 
spus că e de la I.G.L. și m-o in
trebot docă știu că in acel apar
tament a locuit piritul ; i-om spus 
că do, și mi-o dat să semnez un 
act pe care l-am semnat fără a 
cunoaște ceva (Ion Oniga).

înainte de a continua, se
pune o remarcă : faptul că cei 
doi mortori - trași pe sfoară de 
o funcționară care nu-și făcuse 
la timp datoria - au semnat ur> 
act 
nu-i 
care

im-

fără să știe ce semnează, 
scutește de reproșurile
le merită. Dar, faptul

© e «• » <

Nu știm nimic, nu ne-a sesizat nimeni despre greutățile unei familii aflată

DEPARTE DE PREDCUPĂRIIE UNOR FACTORI EDUCATIVI
„Vă rog instistent gindiți-vă la 

mine, la copiii mei, am speran
ța, că voi fi totuși ajutată".
— Sint rindurile cu care Vio
rica II. o femeie intre două 
virste iși încheie scrisoarea a- 
dresală nu de mult redacției.

Mamă a cinci copii, V. IL lo
cuiește in orașul Petrila pe o 
stradă a cărei denumire ne-a 
inspirat după ce am vizitat-o, 
o primă reflecție : in pofida nu
melui său — strada Luminii
— este o stradă rar vizitată de 
unii factori de răspundere. Du
pă un prim eșec în căsnicie. 
V.H. a începui o viață pe care, 
astăzi la ura regretelor Urzii, 
nu o poale justifica. Elemente
le esențiale care au determi
nat-o să ne scrie le aflăm din 
aceeași scrisoare : .Am trăit in 
concubinaj cu numitul Ciuraru 
Mihai, cu care am doi copii, 
dar nu mai putem trăi împreu
nă. Motivele : mă terorizează 
fără încetare, aflat mereu in 
stare de ebrietate, dedindu-se la 
acte inumane, ieșite din co
mun, nu-și vede de serviciu, 
trăiește pe spatele meu. din pu
ținul meu ciștig. din drepturile 
bănești ale copiilor.-“ Pentru în
tregirea portretului acestui „ta
tă* mai amintim că nu-i lipsesc 
antecedentele penale că a pro
filat ca un parazit de slăbiciu-

nea unei femei, trăind din sa
lariul acesteia, că a fost chiar 
la un pas dc a săvîrși una din 
cele mai inumane fapte — a- 
tental de viol asupra uneia din 
fiicele Vioricăi 11. Un om care 
întuneca existența unei familii, 
a propriilor lui copii, care s-a 
complăcui să zacă o lungă pe
rioadă de timp fără serviciu 
dar, care, nu scăpa din vedere 
să-și ceară drepturile de ..lată', 
să fie hrănit zicînd poate în

■sinea lui că el -duce greul" fa
miliei. Evident. Viorica H. a 
greșit. Dar in toată povestea 
vieții ei. alături de ea, sau în 
legătură cu familia sa. au gre
șit și alții. Din aceste greșeli 
.ale altora* a fost alimentată 
ideea lui C.M. câ poate trăi du
pă bunul său plac, că nimeni 
nu-1 va trace la răspundere de 
ceea ce face ,.în familia lui".

IN ÎNTREPRINDEREA UNDE 
A LUCRAT pînă nu de mult, 
Mihai Ciuraru, era cunoscut ca 
„om de nimic* ce avea la ac
tiv două condamnări. Cu toate

acestea, după ce a săvîrșit in 
întreprindere, o faptă asemă
nătoare celor pe care le săvîr- 
șea acasă — scandal și bătaie 
în timpuj serviciului, injurii la 
adresa unui inginer — a fost 
„foarte aspru sancționat* cu 
mustrare (!). „Exigența* comi
siei de judecată a întreprinde
rii, ne face să ne imaginăm (nu 
din malițiozitate) că poale după 
aplicarea unei sancțiuni atît de 
severe, cei din comisie i-or fi

a faptul că singură, a crescut 
cinci copii, din care unul și-a 
înjghebat propria lui familie, 
iar mama înțelege să-l ajute 
in continuare din puținul ce-l 
ctștigă. Este o lecție de auten
tică generozitate, pe care aceas
tă mamă o oferă multor tineri, 
multor oameni și îndeosebi, 
acelor oameni care au peregri
nat prin căminul ei, acelor tați 
ai unora dintre copii, care as-

jinirea continuă a copiilor șcă- 
p iți de sub educația părinților.

Despre Maria H. una din fe
tele Vioricăi H, aflăm lucruri 
bune ;

— Este o elevă care ar putea 
să învețe bine, dar viața din fa
milie o defavorizează. Se îm
plinesc trei zile de cînd nu a 
venit la școală — ni s-a rela
tat la școală de către învățăto
rul D, Cocor.

școlii, organizației U.T.C.

și strîns călduros mîna. sfătu- 
indu-1 pe vinovat ca „altădată 
să nu se mai repete*. Era su
ficient. atunci, ca oamenii din 
jurul vinovatului, din colecti
vul de muncă să nu-și mani
feste îngăduința. Dimpotrivă, du
că erau intoleranți, dacă aveau 
curiozitatea să afle comporta
rea lui M.C. 5n familie, o ma
re parte din faptele ulterioare 
ar fi fost evitate, iar Mihai Ciu
raru nu ar fi ajuns, pentru a 
treia oară în fața instanței de 
judecată.

Cu toate greșelile Vioricăi II., 
răinine un mare merit al ei,

tăzi iși consumă liniștiți „cin
zeaca", scăpînd din vedere că 
totuși, cîndva, vor fi judecați 
de proprii lor copii...

DOUA DIN FETELE VIORI- 
CAl II. sini eleve la o școală 
din Petrila. Școala este a doua 
familie a copiilor și îi revine 
sarcina de a urmări situația fa
miliară a elevilor, de a sesiza 
alți factori în măsură să întin
dă oamenilor o mînă de aju
tor- Școala — diriginții și învă
țătorii — au în sarcina lor de 
pedagogi, îndrumarea și spri-

— De ce ? Ați fost la ea a- 
casă, cunoașteți cauza ?

— Nu știu. N-am fost, 
sint doar temporar învățătorul 
ei. Știu doar că mama ci stă cu 
cineva...

Urmează relatarea unor a- 
mintiri vagi — despre greută
țile unei familii aflată la mare 
distanță de preocupările cadre
lor didactice deși, geografic, lo
cuiește la doi pași de școală.

Și’ atunci ?
— Eleva Cecilia H. este o fire 

mai impulsivă, dar și ea ar 
putea învăța bine — ne-a re
latat ”n alt cadru didactic, pro
fesoara V. Cerchez.

Eu

— Ce ați făcut pentru a cu
noaște familia ei, condițiile de 
acasă ?

lată dar cum se desprind 
niște concluzii deloc plăcute: 
dezinteres, justificări nefonda
te. Cadrele didactice nu cunosc 
de.i situația elevilor de care 
răspund. Sau -cunosc’ acest lu
cru după ureche. Cazul dirigin
tei care a afirmat foarte con
vinsă că elevele respective au 
acasă condiții foarte bune de 
învățătură. Cită ușurință în a 
înțelege menirea unei atît de 
nobile misiuni, ca aceea de a e- 
duca I E profund regretabil.

Nit poate fi trecut cu vederea 
nici un alt factor căruia îi re
veneau sarcini concrete in spri
jinirea familiei : autoritatea tu
telară dc pe lingă Consiliul 
popular al orașului Petrila care 
nu a fost sesizată de nimeni 
(deși trebuia să se sesizeze sin
gură) nu știa nimic.

Familiei, celulă de bază a so
cietății, ii sini astăzi create 
Kite condițiile spre a evolua. 
De ce atunci, uneori constatăm 
cite ' involuție? Pentru că în
că se mai găsesc din cei ce se 
complac să asiste nepăsători la 
alunecarea destinului unor oa
meni. deși au și puterea și da
toria de a interveni. Așa ca in 
cazul pe care l-am relatat.

primirea prezentei somații să re
medial stricăciunile constatate la 
apartamentul deținut de dv. In 
caz contrar se vor executa de 
I.G.L. in contul dv." - ș.o.m.d. Ne 
întrebăm, dacă intr-odevăr con
statarea o fost făcută in decem
brie 1970 (în lipso locatorului) de 
ce locatorul nu o fost somot in 
termen ? Dacă, totuși, sectorul o 
așteptat șose luni de zile să îna
inteze somația, de unde o apă
rut pe neoșteptote atito grabă 
(„vă somăm ca in termen de trei 
zile...") ? Dacă, dimpotrivă, con- 
stotoreo o fost făcută tardiv, și 
in obsențo locatoiului care a pre- 
dot locuințo, de unde convinge
rea că stricăciunile se datorau 
primului și nu celui de-ol doileo 
locatar ?

Lucrurile ne-ou devenit mai în
curcate citind declorațio lui Vo- 
sile Axente, cel de-ol doilea loca
tor, dală tot in foto instanței ca
re recunooște că de fopt „strică-

ciunile ou lost remediate in lu
na ianuarie 1971". Atunci, pe ce 
temei s-a făcut m luna iunie o o- 
celuiași on o somoțic total neo- 
venită. m care, repetăm, $e spu- 
neo : „...in termen de Irei zile să 
remedioți stricăciunile, in coz 
contrar se vor executa de I.G.L. 
in contul dv." ?

Despre modul in care solorioto 
de Io I.G.L. Vulcon a înțeles sâ-?i 
indeplineosco îndatoririle de servi
ciu ne putem foce o idee suficient 
de cloră, spicuind relatări din 
propria so declarație : „Știu că 
odată o venit piritul la mine ți 
m-o chemol să facem constata
rea. Nu știu de ce nu m-am dus, 
poate am fost ocupată cu altce
va* - „Eu om făcut o odresă 
pentru o fi chemat piritul să-și 
predeo apartamentul, dor nu știu 
docâ secretara o expediot-o". 
„Precizez că mortorii core ou sem- 
not procesul verbal nu ou fost în 
oportament să vadă degradări
le HI"

In completare, ne ingoduim să 
precizăm și noi ceva : Și-o făcut 
funcționoro in cauză dotorio ? E- 
vident, nu ! Atunci, de unde men- 
Jalitatea serviciului juridic ol în
treprinderii - care a înoinlot co- 
uza spre soluționare instanței 
deși a cunoscut „șubrezenia" pro
belor - de unde ideea de o o- 
păro cu tot dinadinsul solariota 
întreprinderii (evident, vinovată) 
împotriva unui locatar pe care 
inlreogo lui comportare in mun
că și in societate il recomandă 
ca pe un om ce știe să păstreze 
un bun obștesc ?

Revoltat, indignat, ajuns Io ca
pătul râbdărilot, Emilian Burnoz 
s-a adresat redacției solicitindu- 
ne sprijinul :

— La ultima înfățișare, verbal, 
mi s-o dot dreptate. Mi s-a reco
mandat să deschid o ocțiune îm
potriva soloriatei Natalia Bugor- 
schi pentru a-ipi recupera imputo- 
țio.

Este, desigu'. o soluție. Dor nu 
e singura, și nu e nici cea mol 
potrivită. Fără o ne aroga coli- 
tateo de judecători, amintim o 
altă soluție core răspunde ade
văratelor norme de respectare a 
legalității de către orice întreprin
dere socialisto • respingerea ocți- 
unii deschise de I.G.L. împotriva 
lui Emilian Burnaz cu recomanda
rea ca întreprinderea să se orien
teze, pentru recuperarea pagube
lor spre solariota care nu șl-o făcut 
datoria. Căci, în ultimă instanță, 
prin legalitate înțelegem un prin
cipiu conform căruia nu numai 
locatarii, ci toate întreprinderile 
de stat sau obștești, toți funcționa
rii sint obligați să respecte, in acti
vitatea lor, legea.

I. MUSTAȚA

ATITUDINI

Era bătrină și avea un geamantan marc.
— Unde trebuie să cobor, maică, pentru școala nr. 5?
— Vă arăt eu !
In stație au coborit impreunâ l ata i-a luat geamanta

nul și au pornit alături. Am apucat să mai văd că, la colț, 
după blocul 5, bătrina a vrut să-și ia geamantanul. Fata, 
însă, i-a pus mina pe umăr .și au continuat să meargă una 
lingă alta...

Credeam că numai eu urmăresc scena, dar :
— Ați văzut-o? Au mai trecut 5-6 tineri, plini de via 

gă. pe lingă bătrinica din static si niciunul...
Da. dintre mai mulți tineri, doar unul — o fată — nu a 

ezitat să facă un gest firesc, uman Ce spuneți, dragi băieți '•

Ionica 1 1EKARU
>». 10X1 S( l
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în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ieri s-au deschis în Capitală lucrările 

Conferinței pe țară a cadrelor 
de conducere din întreprinderi și centrale

industriale și de construcții
(Urmare din pag 1) 

miști cu experiența din în
treprinderi fi centrale indus
triale, șantiere, întreprinderi, 
fnisturi de construcții și insti
tui <' de proiectare. Participă, 
de asemenea, primii secretari 
fi secretarii cu problemele c- 
«•itnomice ai comitetelor ju
dețene de partid, secretari ni 
comitetelor municipale și oră
șenești și alți activiști de stat, 
precum și miniștri și cadre 
de conducere din ministere 
și organe centrale de sinte
ză, oameni de știință, cerce
tători și cadre didactice din 
institute de cercetare știin
țifică și învățămint.

Sint prezenți 'este 6 000 dc 
specialiști, int tind laolaltă 
suflul viu al industriei noas
tre socialiste. In acest forum 
reprezentativ al experienței 
înaintate, al practicii economi
ce și tehnice din țara noas
tră, împuternicii ii oamenilor 
muncii din industrie și con
strucții vor exprima opinia 
■•olectivelor din care fac parte, 
propunerile lor. .Astfel, rezul
tatele dezbaterilor vor fi rodul 
țtindirii colective, emanație a 
maselor dc producători, chc- 
Htați să participe intr-o mă
sură tot mai mare la con
ducerea întregii activități e- 
conomice.

Incinta sălii este împodo
bită sărbătorește cu drapelele 
partidului și statului. Pe ro- 
■<onda ei sint înscrise lozin
cile: „Trăiască Partidul Co
munist Român, forța politică 
conducătoare a societății 
noastre'", .Trăiască și înflo
rească scumpa noastră pa
trie — Republica Socialistă 
România

Asistența intimpină cu în
delungi aplauze și urale in
trarea in sală a tovarășului 
Micolae Ceaușescu. a celorlalți 
ojnducători de partid și de 
stat prezenți la Conferință. Se 
ovaționează minute în șir 
pentru partid, pentru secreta
rul general al partidului.

Participanții dau o vibran
tă expresie hotăririi lor de a 
înfăptui neabătut vastul pro
gram elaborat de Congre
sul al X-lea al parti
dului pentru avintul neîn
trerupt al industriei, al 
construcțiilor, chezășia înflo
ririi continue a României so- 
«Miliste. politica interna și 
externă a partidului și sta
lului nostru.

In prezidiu iau loc tovară
șii Nicolae Ceaușescu. Ion 
Gheorghe Maurer. Emil Bad- 
naraș, Mattea Mănescu, Paul 
Nictilesru-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Gheorghe Radulescu, Vir
gil Trofin, Hie Verdeț. Maxim 
Berghianu, Florian Dănâla- 
che, Constantul Drăgan, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre l.upu. Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Leonte 
Rautu. Gheorghe Stoica, Va- 
sile Vilcu, Ștefan Voitec, Va-

sile Paldineț, Cornel Burtică, 
Mihai Marinescu. Ion Pățan, 
precum și tovarășii loan .4- 
vram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Ni
colai Agachi, ministrul indus
triei metalurgice, Bujor Al- 
rnășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, Mihail 
Flore seu, ministrul industriei 
chimice, Matei Ghigiu, minis
trul construcțiilor industria
le, Ion Crăciun, ministrul in
dustriei ușoare, Octavian Gro
za, ministrul energici electri
ce, Costache Trotuș, director 
general al Centralei side
rurgice Hunedoara, Costa- 
che Sava, director general al 
Grupului industrial petrochi
mic Pitești, Florin Tânăsescu, 
director al Institutului de cer
cetări și proiectări pentru in
dustria electrotehnică. Vero
nica Ardeleanu Enescu, di
rector al Fabricii dc antibio
tice din Iași, Iulian Tudose, 
director al Grujnilui de șan
tiere Tirgoviște. Ion Nica, in
giner șef la Combinatul chi
mic Craiova. Elena St. Peter, 
rihtuitoare la Combinatul 
de pielărie și încălțăminte 
din Cluj, Elena Nae, preșe
dinta Comitetului sindicatului 
de la Fabrica de confecții și 
tricotaje București. Nicolae. 
Comanici, lăcătuș la Uzinele 
de autocamioane din Brașov, 
Erou al Muncii Socialiste, 
Dumitru Soroceanu, secreta
rul Comitetului de jxtrtid al 
Unității de exploatare și in
dustrializare a lemnului — 
Roznov. județul Neamț, Ion 
Bărbuța, maistru miner, se
cretarul Comitetului de partid 
de al Exploatarea minieră 
Bata Borșa. județul Maramu
reș, Gunter Hanz H’onner, 
maistru cazangiu la Uzinele 
.Independența' din Sibiu, 
Gheorghe Enache, maistru 
sondor la schela Boldești din 
județul Prahova, Terezia 
Vlad, secretară a Comitetu
lui U.T.C. de la Întreprinde
rea „Industria linii" din Timi
șoara, Gherghina Pica, direc
tor al Fabricii de zahăr Co
rabia. județul Olt. și Nicolae 
Ciutură, maîsiru la Combina
tul de materiale de construc
ții — Bîrsești, județul Gorj.

Lucrările Conferinței sint 
deschise de tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri.

In ședința de dimineață, 
au luat cuvintul tovarășul 
MANEA MĂNESCU, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
care a prezentat expunerea 
.Aplicarea de către organiza
țiile de partid și conducerile 
unităților economice a masu

rilor stabilite de Conferința 
națională și Congresul al 
X-lea al partidului cu privire 
la perfecționarea organizării, 
planificării și conducerii în 
domeniul industriei și con
strucțiilor; lărgirea atribuți
ilor și competențelor unități
lor economice; creșterea ro
lului factorilor economico-fi- 
nanciari, îmbunătățirea con
tinuă a relațiilor intre între
prinderi — centrale — mi
nistere' : tovarășul II,IE 
VERDEȚ, membru al Comite
tului Executiv al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care 
a prezentat expunerea .Rea
lizările obținute și sarcinile 
ce revin organizațiilor de 
partid, de masă și conduce
rilor tehnico-ad mi nistrul ive 
din unitățile economice pen
tru folosirea deplină a capaci
tăților de producție; îmbună
tățirea aprovizionării tehni- 
co-materiale și a desfacerii 
produselor, întărirea discipli
nei contractuale; reducerea 
cheltuielilor de producție, spo
rirea productivității muncii 
și a rentabilității economi
ce ; înnoirea produselor și ri
dicarea calității acestora ; a- 
sigurarea și perfecționarea 
pregătirii cadrelor" ; tovarășul 
EMIL DRĂGĂNESCU, mem
bru al Comitetului E.recutiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Mi
niștri, care a prezentat ex
punerea „Activitatea desfă
șurată in înfăptuirea pro
gramului de investiții și de 
punere in funcțiune a capa
cităților și obiectivelor de in
vestiții, aplicarea măsurilor 
de perfecționare a activității 
de organizare, planificare și 
realizare a investițiilor, ela
borarea masurilor pentru mo
dernizarea activității de con
struct ii-montaj și ridicarea 
eficienței economice a inves
tițiilor" și tovarășul ION 
PĂȚAN. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care 
a prezentat expunerea .Acti
vitatea de comerț exterior, 
măsurile necesare pentru 
intensificarea schimburilor, 
comerciale, extinderea coope
rării tehnico-economice, îm
bunătățirea structurii expor
tului și a formelor de comerț, 
creșterea rentabilității expor
tului și reducerea importu- 
lui-.

După-amiază au început 
dezbaterile generale. Ședin
ța a fost prezidată de tova
rășul VIRGIL TROFIN, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor. La 
cuvint au urmat tovarășii: 
COST AC HE TROTUȘ, direc
tor general al Centralei si

lnsein"are STRADA DIN VIS
Se făcea că mă aflam în îm

părăția neînsuflețită a unor sta
ne de piatră. Fețele cioplite mă 
priveau insistent Și se mai fă
cea că stanele de piatră acțio
nau miraculos, făcîndu-se înțe
lese de toți oamenii. Acești oa
meni înotau în apa unei străzi 
fără dimensiuni, o stradă im
punătoare, acoperita cu .neste
mate*. Dar nimic din ce fă
ceau nu mă impresiona : nu 
puteam lua ochii de la enig
maticele stane care, prin tai
nica lor muțenie și nepăsare, 
mă înrobiseră. Deocamdată, 
wij-am aruncat ochii în josul 
străzii pe care se înota... Par
că aievea văd. Era de un an 
pavată. pusă }a punct, dar... 
undeva, aproape de pod (con
structorii uitaseră de canalul de 
©curgere) un adevărat eleșteu 
de pe toate străzile, și mai ales 
de pe dealurile din jur. apa se 
aduna aici... Ce mocirlă !

_Primele raze ale unui soa
re timid răzbăteau prin fe
reastră. Privind afară, am vă
zut strada. Strada din vis. Prin 
fereastra mea, am văzut-o, prin

fereastra de la care asfaltul și 
„mocirla-4, pritocită de vehicule 
și oameni, „lacul" de lingă pod 
îmi dădeau o senzație de spai
mă. Să fie oare strada mea ? 
Mă frec la ochi. Din capăt, c’e 
dincolo de podul Jiului, o jno- 
gîldeață" se strecoară pe lingă 
bordură. încercînd... echilibrul. 
Culmea ? 1 Cineva aruncase niș
te bolțarj prin .lac", de care o- 
inul se „ținea". Ajuns sub fe
reastra mea, cată speriat în jur, 
iscodește ferestrele adormite 
încă, apoi î.și admiră pantofii 
și pantalonii, brusc metamor
fozați. de nerecunoscut. Au apă
rut apoi alte umbre, alte nu
mere acrobatice și elemente ne
cunoscute de pantomîmă le în
soțeau apariția și le duceau cu 
ele pe firul de apă și mocirlă.

Of! Ce ți-e și omul ! Nu ni-am 
mulțumit cu atil și am început 
să scormonesc lucrurile. Așa 
am aflat că (nu voi da decit do- 
uă-îrei cifre) 6trada Minei s-a 
pavat acum un an sau doi și a- 
tuncu. Ei. aci este buba ! S-a 
pavat cum s-a pavat (edilii ora
șului Petrila o știu), s-a pavat

partea carosabilă, s-au făcut 
bordurile, s-au asfaltat trotua
rele și... N-au uitat să aducă 
toate conductele din strada 
principală în canalizarea uzată, 
necorespunzătoare, canalizare 
la care nu s-a adus nici o îm
bunătățire. De aici vine tot ne
cazul. Cînd plouă sau se topesc 
zăpezile, în strada Minei, la 50 
ele metri de podul de peste Jiu. 
viiturile aduse cu mare repezi
ciune. formează un adevărat 
lac, prin sau peste care nu se 
poate trece decit dacă ești e- 
chipat special. Uitasem să spun, 
pe această stradă, unica de alt
fel, trec zilnic, mii de oameni. 
Și toți acești oameni se duc în 
fiecare zi și se întorc dc la lu
cru. Dincolo de pod este mina 
și preparația. Se duc pritocind 
noroiul și mocirla. Se întorc...

îmi înțelegeți acum visul ? 
Da, visez rău. îmi iau angaja
mentul însă că am să visez o 
stradă curată, cu canalizare și 
fără... lac și fără mocirlă...

I. D.

FOLIME
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inul șantierului I.LILS„ 
expunere cit tema : 

social-cducativă a fami
liei. lonea. La ora 14, în ca- 

căminulni muncitoresc — 
merea cu tema : Regulamen
te ordine interioară.

POLICLINICA PETROȘANI 
FACE CUNOSCUT

I

derurgice — Hunedoara, NI
COLAE MARCEA. director al 
Uzinei dc strunguri din Arad, 
MARJA 1ONESCU, director 
la Centrala industrială dc fi
bre chimice — Săvineșli, ju
dețul Neamț, IONEL RĂDU- 
CANU, muncitor la Uzina „E- 
lectronica" din București, E- 
rou al Muncii Socialiste, 
TRAIAN MARELE. maistru, 
seeTl'larul Comitetului de 
partid de la Uzina dc produ
se sodice — Ocna Mureș, ju
dețul Alba, ION CURIEVICI, 
profesor la Facultatea de chi
mic industrială din lași, di
rector al Centrului de cerce
tări tehnice și fizice — Iași, 
DUMITRU FUIOREA, direc
torul Șantierului naval din 
Constanța, ALEXANDRU 
STOICA, maistru topitor la 
Combinatul siderurgic din 
Galați, Erou al Muncii Socia
liste, IOSIF STEINBACH, di
rector general al Centralei 
industriei confecțiilor — 
București, CORNEL P1NZA- 
RU, secretar al Comitetului 
județean — Argeș al P.C.R.. 
CORNEL1U BĂTCU1, director 
general al Combinatului căr
bunelui — Tg. Jiu.

Ultima parte a ședinței de 
după-amiază a fost prezidată 
de tovarășul EMIL BODNA- 
RAȘ, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat. Au luat cuvintul tova
rășii MIHAI ROȘ1ORU. pre
ședintele Comitetului sindi
catului de la Uzina de trac
toare din Brașov. IOAN VA- 
SILESCU, director general al 
Centralei industriale de pre
fabricate din beton — Bucu
rești. LASZLO GABOR, direc
tor general al Combinatului 
de exploatare și industrializa
re a lemnultti — Miercurea 
Ciuc, MARIN TAN ASE. di
rectorul Uzinei .Electromo
tor" din Timișoara, GHEOR
GHE NECULAU, director ge
neral al Combinatului de hir- 
tie și celuloză din Brăila, PE
TRE FI LIP, director al sche
lei de extracție — Videle, 
județul Teleorman. NICO- 
DIM ROȘCA, director gene
rai al Uzinei mecanice din 
Cugir, GHEORGHE DRAGO- 
M1R, inginer-șef al întreprin
derii de industrializarea căr
nii din Suceava, MARIN IO- 
NESCU, directorul Uzinei de 
prelucrare a maselor plastice 
din Buzău.

Pentru a da posibilitate ți
nui număr cit mai mare de 
part ici punți să ia cuvintul la 
discuții, in cursul zilei de vi
neri, ÎS februarie, lucrările 
Conferinței se vor desfășura 
în 19 comisii, constituite pe 
ramuri și subrumuri ale in
dustriei construcțiilor.

(Ager preș)

Exploatarea forestieră Sașa 
— Izvor. Drujbiștii Alexan
dru Dumbravă și Vasile Tir- 
năvoi din brigada de lucră
tori forestieri a lui Emil Co
ta.

Maturizare
(Urmare din pag. 1)

trebui continuat acest proces com
plex Je formare a cadrelor, prin 
educarea lor în spirit comunist, prin 
orientarea lor înspre o continua și 
multiplă periceponare. Cursurile dc 
reciclare se rezumă pe alocuri, doar 
Ja împrospătarea cunoștințelor pe 
care cnrsanții le aveau în muncă cu 
cipva ani în urmă, cînd au ocupat 
diferite funcții, cunoștințe care pe 
parcurs, datorită complexității mun
cii lor, le-au pierdut. Dar ele nu 
»înt destinate împrospătării, ci îm
bogățirii bagajului de cunoștințe al 
fiecăruia cu tot ce a apărut nou

politică, perfecționare multilaterală
rn domeniul vieții politice, sociale, 
economice. Cir privește o altă ce
rință, aceea a reducerii fluctuației 
și permanentizării cadrelor, orga
nelor și organizațiilor dc partid, 
conducerilor tehnico-administrative, 
organizațiilor de masă și obștești 
ca și fiecărui conducător dc bri
gada sau de echipă le revine sar
cina de a desfășura cu noii anga
jați o muncă pătrunsă de tot mai 
multă responsabilitate și atenție. In 
același timp vor trebui intensificate 
preocupările pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor dc viață și 
de muncă ale noilor angajați, per
fecționarea naivităților organizate

pentru educarea lor politică și ideo
logică. pentru ridicarea nivelului lor 
general dc cunoaștere.

Alți vorbitori — printre care 
Dumitru Antace, directorul Liceu
lui din localitate și Aurei liirlea, 
secretar al comitetului orășenesc dc 
partid — s-au referit, dc aseme
nea. la neajunsurile ce persistă in 
rîndurile tineretului. Numeroși ti
neri, a arătat directorul liceului, au 
abandonat fără temei școala deși 
li s-au creat condiții pentru frec
ventarea ci la forme de învățămînt 
prin cursuri serale. ScOțînd Ia 
iveală necesitatea de a perfecționa 
întreaga activitate în domeniul co

merțului, Aurel Bîrlea a arătat că 
deficiențele ce vor trebui înlăturate 
în acest domeniu de activitate nu 
constau, în prezent, doar din lacu
ne in pregătirea politică și ideo
logică a unor lucrători, ci chiar și 
din lacune stria profesionale.

Analiza concretă, responsabilă 
făcută dc biroul comitetului oră
șenesc dc partid Vulcan la care au 
lost invitate numeroase cadre cu 
munci dc răspundere care activea
ză pe raza orașului, constituie o ga
ranție pentru viitor a îmbunătăți
rii și perfecționării întregii activi
tăți cu cadrele, în lumina sarcinilor 
trasate de partid.

S

S

s
I
s
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Soarele răsare la ora 7,! 

apune la ora 17.4 7. Zile tr 
din an — 49. 'Zile rămas 
317.

EVENIMENTE
1965 — Proclamarea indi 

denței Cambiei. Sarlșatoarc 
ționala; L564 A murit Mi
chelangelo Bonnarroti, pinor, 
sculptor, arhitect și poet italian 
(n. 1475); 1951 — Proclamarea 
monarhici constituționale în Ne
pal. Sărbătoare națională; 1903 
— S-a născut N. V. Podgomîi, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S

începi ml cu dala de 21 fe
bruarie a. c., în cadrul Policli
nicii teritoriale a Spitalului uni
ficat Petrojani se deschide un 
PUNCT Dl DETERMINARE 
A GRUPELOR SANGUINE, 
care va funcționa zilnic între

VINERI M LEBFUARIb

mergem
CASA DE CULTURA 

PETROȘANI. La ora 18. in 
sala mare — Lectoratul activis
tului 
mâlc 
selor.

sindical : Preocupări ac- 
în domeniul educării nta-

CLUBURI. Lupeni. Dia 
și diapozitive despre viațafilme , , , ,

■ și opera Iui Theodor Amman — 
la ora 18. Ănniotisa. La ora 17 
— Festivalul pionierilor și șco
larilor. Vulcan. La ora 17,30 — 
Sfaturi medicale: Suierinzii și 
mesele festive. Va urma o gală 
dc filme documentare.

IM I ROȘ ANI - 7
>rte Marele premiu, seriik I și 
II; Republica: Departe în apus; 

. pj-jțjj Karamazov;
II și III; I.O- 
Noirmbrie: Uhi-

PETRII A :
I,

- 7 ________
dragoste; Minerul: Suna ui 

muzicii; ANTNOASA : Sunetul 
muzku; LUPENI — Cultural ; 
Vmnvatul este în ca*ă; OARBA 
II NI : Genoveva de Brabant.

VINF.RI 18 FEBRUARIE

SPECTACOL

Teatrul de revină din Pite;ti 
prezintă duminică, 20 februarie 
a. <., in sala Casei de cultură 
•> sindicatelor din Petroșani, la 
ura !7 și la ora 20, conteriul- 
spenacot intitulat (JND UN 
FOX. CÎND I N. FROM 
BON. In cadrul spectacolului 
vor chita Roxana Matei, George 
Premier, Ion Pietrarii, I alenti 
Noaprrf, Mihai Chirițescu, fean 
Ftorescu fi Mioara Ncgoescu, iar 
cupletele și scenetele vor fi sus- 
finute de / Crețn-Dobrin, G. 
N teul eseu. M. Radu F.ne, D 
MSnan, C. Niculescu, G. lones- 
cu și corpul de balet.

Scenografia spectacolului este 
■emirată de arh. A. Iviutescii- 
Damaschtn, coregrafia de S. Tis- 
mănaru și D. Oancea, iar 
ducerea muzicală aparține 
M. lonescH.

Concursul 
de admitere 
în institutele 

militare 
de învătămînt r

Ministerul Forțelor Armate 
organizează concursuri de ad
mitere, pentru anul școlar
1972-1973, în următoarele in
stituții militare de învăță
mînt :

@ Liceele militare, anul I, 
între 15 iunie și 3 iulie 1972.

@ Școlile militare de ofi
țeri activi. între 1 și 9 iulie 
1972.

Facultățile tehnice din 
Academia militară și Institutul 
medico-farmaccutic București. 
Secția militară, între 3 și 20 
iulie 1972.

@ Școlile militare dc maiștrii 
și subofițeri. între 28 august și 
8 septembrie 1972.

9 Școala militară de muzică :
— Pentru ofițeri dirijori mi

litari, între 1 și 9 iulie 1972 :
— Pentru ciclul profesional, 

între 28 august și 8 septembrie 
1972.

Tinerii care doresc să parti
cipe la concursul de admitere 
la una din aceste instituții mi
litare de învățămînt vor depu
ne cereri de înscriere la cen
trele militare județene pe raza 
cărora domiciliază, pînă la data 
de 20 aprilie 1972.

Detalii suplimentare pot fi 
cerute de la centrele militare 
județene (municipale).

(Agerprcs)

PROGRAMUL I 6.C0 Mu
zică și actualității 7,CC Radin- 
jnrnalt 9,30 Memoria pământu
lui românesc; 10,CO Buletin de 
știri; 10,05 Muzică populară;
10.30 Portativ distractiv, 11 ,C0 
Buletin de știri; 11,15 Pe teme 
juridice; 11,25 Cîntccc munci
torești; I2.C0 La microfon Mar
gareta Pîslaru și John Rowles;
12.30 Intîlnire cu melodia popu
lara și interpretul preferat; 13.C0 
Radiojurnal; 13,40 Melodii de 
ieri și dc azi; 14,37 Dc la Ioana 
Zlătarii Lt Maria Ciobanii; I 5,CO 
Buletin dc știri; 15.05 R.tdioan- 
< hetă economica; 15.30 Pagini 
din muzica de estrada; 16,00 
Radiojurnal; 16.30 Muzica popu
lara; 17.C0 Pentru patrie; 17.40 
Radiocabinct dc informare și do
cumentare; 18,C0 Orele seri»; 
20.05 Zece melodii preferate; 
20.40 Cîntă Nîcolae Sabău; 
21,C0 Revista șlagărelor; 21.50 
Cîntccc populare dc dragoste; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Con
cert dc scară; 24.CO Buletin de 
știri; 0,03—6.C0 Estrada noc
turnă.

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex; 9,05 Mai aveți 
o întrebare ?; 9,45 Muzică popu
lară; 1CJL0 Curs de limba ger
mană; 10JO film serial: „Se
bastian fi secretul epavei"; 10,55 
Portretul unui regizor; 11,15 Pa
gini de umor; 12.00 Telejurnal; 
I5J0 Tele-fcrmlă; I7.J0 Deschi- 
derra emisiunii de după-amiază; 
17,35 Prietenii lui Așchiuță: 
lUfiQ Momente ale muzicii ușoa
re românești; 18.20 Pentru sănă
tatea dv.; 18,15 Recomandări 
din programul serii; 18.40 Stop 
cadru; 19,10 Tragerea Loto; 
19.20 1001 de ieri; 19.30 Tele
jurnal; 20.00 Cronica politică 
internă; 20,15 Film artistic: 
„Intre cer fi iad"; 21,50 Dru
muri in istorie; 22,05 Rezista li
terară TV; 22.10 .24 de ore". 
22,45 Din țările socialiste.

Vremea
Ieri, temperatura maxima a 

acrului la Petroșani a fost de 
plus 6 grade iar la Paring dc 
plus 3 grade. Minimele au fost 
dc minus 2 grade și, respectiv, 
minus 6 grade.

Grosimea stratului de zăpadă 
la Paring : 61 cm.

Pentru următoarele 24 de ore . 
Vremea io încălzire ușoară, 
noaptea cn cer senin iar z.iua 
va deveni variabil Ziua, pc a- 
locuri, ceață. Vînt slab dîn sec
torul sudic.

informații utilltoi'B

III

juridica
MACARfE ION - Uricanî. 

Pensia pentru limită de vîrstă, 
nu se poate calcula decit pe 
baza actelor depuse ia dosar, 
intr-un timp anume stabilit. 
Din verificările întreprinse, re
zultă că în stabilirea cuontu- 
mului de pensie ce vi s-o a- 
cordat, s-a ținut seoma cu 
strictețe de toate actele pe ca
re le-ați depus.

Dv. ridicați diferite pretenții 
cu privire la numărul anilor lu
crați etc, dar, din cite am în
țeles, faceți acest luciu numai 
verbal. Ori, o simplă declarație 
nesusținută de acte, nu are nici 
o voloare in sensul probei. De 
fapt nici nu știm pe cine in- 
vinuiți ? Și mai ales pentru 
ce ? Soluția firească, in cazul 
cînd intr-adevăr lucrurile stau 
așa după cum vreți să le oro- 
toți. este să umbloți și să vă 
foceți rost de dovezile cores
punzătoare, ior apoi să le pre
zentați celor în drept. Sou, do
riți eventual să vă focă oltci- 
nevo aceasta treabă, care vă 
privește direct, vă profită di
rect si sintetr singurul compe-

tent co so o îndepliniți ??
In ce privește recalculoiea 

pensiei, aceasta s-o făcut co
rect, in conformitate cu dis- 

pozițiunile H.C.M. 252/1967.
ARON VLADIMIR - Poroșeni. 

Problemo asupra căreio cereți 
relații, este pe forg lămurită 
în nr. 6774 și 6775 din 13—14 
ougust 1971 ale ziarului ,,Steo- 
gu! roșu". In consecință, vă 
sfătuim să le căutați, ier apoi 
să vă faceți documentorea ne
cesară. Nu putem do cu priviră 
la aceeași problemă, aceleași 
explicații mereu șj tot mereu. 
Tocmai pentiu acest conside
rent, o fost publicat materia
lul la care ne-am referit.

PAUL NICOLAE - comuna 
Banița. In conîormitate cu ort. 
3 din decretul 167/1958 repu
blicat in 1960, orice pretenții 
între particulari, neurmărite 
timp de 3 ani, se prescriu. A- 
șa fiind, nu mai sînteți in po
sibilitatea de a obține de la 
cel pe care l-cți servit in 1951, 
nici banii și nici obiectele 
pe care le enumeroți.

Pentru lămuriri moi comple
te, vă invităm să treceți pe la 
redacție.

RADULESCU GHEORGHE - 
Cimpa. Suportarea chiriei, este 
un beneficiu pe care întreprin
derea ințelege să-l ocorde ce
lor ce incă nu au mutația in 
rocalitoteo respectivă. Dv. oră-

toți co sintețf cosotorit șp steți 
Io socrul dv. in C»mpo, iar pe 
buletin oveți viză de flotant. E 
de Iq sine înțeles co situați© 
de pe buletin, nu concordă cu 
situaț:o reala, dar aceasta, din 
vina dumneavoastră care, nu 
v-ați făcut mutoția definitivă. 
De fapt, noi concluzionăm că 
nu v-ați focut-o, tocmai pen
tru co să puteți incasa pe moi 
deporte chiria. Ne spuneți că 
pretindeți de Io întreprindere 
chiria, dor nu ne spuneți pen
tru ce ? O pretinde și de Io 
dv. cineva ? Din scrisoarea pe 
care ne-ați trimis-o, rezultă că 
nu ore cine, deoorece locuiți 
la socri ! Și, atunci or insemno 
să vi se dea ceva ce de fopt 
nu vi se mai cuvine.

Așadar, faceți-vă mutația _și 
nu vă locomiți Ic ceea ce nu 
moi aveți dreptul, altfel, ați pu
tea găsi niște situoții foarte 
neplăcute.

AVRAMESCU MARIA - Lu
peni. Potrivit odelor normati
ve in vigoare, care reglemen
tează problemele privind pen- 
sioncrea, oveți dreptul la re
calcularea pensiei. Pentru a- 
ceasta. e necesar să faceți o 
cerere către Oficiul pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri so
ciale, la core să anexați copie 
după actul de deces ol soacrei.

E. M.

MICA
PUBLICITATE

ANGAJAM fată internă. în
grijire copii 4 și 6 ani. Str. 
Păcii 16, ap. 19, Aeroport — 
Petroșani.

A
In mijlocul nostru,

trei caricaturiști cunoscuțî
O veste plăcută pentru un 

public de toate vîrstele și pre
ocupările : la Casa de cultură 
a sindicatelor din Petroșani 
va avea loc o intîlnire între 
trei caricaturiști care, prin in
termediul publicațiilor la care 
colaborează, și-au cîștigat nu
meroși adepți printre cititori. 
Este vorba de Alexandru Clen-

ciu, Gheorghe Zamfir și Mir
cea Trifu.

Inriinirca, organizată de Casa 
de cultură a sindicatelor, este 
deschisă îndeosebi colectivelor 
de redacție ale gazetelor dc pe
rete satirice din Valea Jiului, ca 
și tuturor amatorilor genului, 
întregului public.

INSIiraiU IE Mut 

PETROȘANI 

anunță:
IN ZIUA DE 21 FEBRUARIE 1972, LA 

ORELE 11,00, 1N AULA I.M.P. VA AVEA LOC 

SUSȚINEREA PUBLICA A TEZEI DE DOC

TORAT A TOV. ING. LAPUSCA AUREL 

(Institutul dc Mine) cu titlul : „STABILIREA 

UNOR METODE DE LUCRU PENTRU REDU

CEREA DILUȚIEI ȘI A PIERDERILOR DE 

SUBSTANȚĂ UTILĂ, LA EXPLOATAREA 

ZĂCĂMINTELOR F1LONIENE SUBȚIRI ȘI 

FOARTE SUBȚIRI DE TIPUL „BARZA *.

Teza de doctorat și referatele membrilor co
misiei pot fi consultate în sala de lectură a 

bibliotecii Institutului de Mine din strada 

Institutului nr. 20.

Centrul de legume și fructe
PETROȘANI 

ungajează urgent:
♦ 20 șefi magazine legume și fructe
♦ 1 zidar
Condiții de angajare conform B.C.M. 914/1968 și 

Legea 22.
Informații suplimentare la sediul întreprinderii din Pe

troșani str. Republicii nr. 31, telefon 1555.

A

întreprinderea 
I. L H. S.

Secția S.U.C.T. Valea Jiului 
cu sediul în orașul Uricanî 

angajează
♦ mecanici dieseliști pentru reparații Belaz 

și Tatra
♦ mecanici auto
♦ specialiști în reparații pompe injecție
♦ conducători auto cu o vechime de cel pu

țin 3 ani
Doritorii se vor prezenta la adresa de mai 

sus, telefon 122, Uricanî.
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Vizita în Austria a ministrului 
de externe al României

' IENA 17 — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stănce^cu. 
transmite : Ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu. n 
fost primit, joi la amiază, de 
cancelarul federal al Austriei, 
Bruno Kreisky. In cursul între
vederii, care a decurs intr-o 
atmosferă cordială, au fost dis
cutate aspecte ale relațiilor bi
laterale, subliniindu-se rezul
tatele pozitive obținute in ulti
mii ani. precum și perspectivele 
favorabile intensificării în vi
itor o cooperării romăno-aus- 
triece, pe multiple planuri. S-a 
procedat, de asemenea, la un 
schimb de vederi in probleme 
internaționale de interes comun, 
exprimindu-se satisfacția reci
procă pentru existența a nu
meroase puncte de vedere iden
tice sau apropiate. Cu acest pri
lej. Corneliu Mănescu a trans
mis cancelarului federal. Bruno 
Kreisky, invitația guvernului 
român de a face o vizită oficia
lă în Republica Socialistă Ro
mânia, împreună cu soția. Can
celarul Kreisky a acceptat cu 
plăcere această invitație, ur- 
mînd ca data vizitei să fie sta
bilită pe cale diplomatică.

In continuare, cancelarul a o- 
ferit. in saloanele Cancelariei 
federale, un dejun in cinstea 
ministrului afacerilor externe al 
României, la care au participat 
Anton Benya, președintele Parla
mentului austriac. Rudolf Hau
ser. vicecancelar. Rudolf Kir- 
chschlaeger, ministrul de exter
ne. Josef Staribachcr. ministrul 
comerțului, industriei și mește
șugurilor, Otto Rosch, ministru 
de interne, Josef Moser, minis
trul construcțiilor, Oskar Weihs, 
ministrul agriculturii, Karl Lut- 
gendorf, ministrul apărării. 
Stephan Koren, președintele 
Grupului parlamentar al Parti
dului Populist, Maier Gunthof,

președintele Uniunii industriași
lor austrieci. Rudolf Sallingcr. 
președintele Camerei federale 
de Comerț și industrie, Eduard 
Tschop ambasadorul Austriei la 
București. Au fost prezenți, de 
asemenea, Vasile Gliga. adjunct 
ai ministrului de externe, Dumi
tru \ninoiu, ambasadorul Ro
mâniei la Viena, D. Mihail, di
rector A.l. în Ministerul Afa
cerilor Externe.

In toastul rostit la dejun, 
cancelarul Kreisky a menționat 
ui satisfacție evoluția ascenden
tă a relațiilor dintre Austria 
și România, apreciind ca un 
factor de o deosebită impor
tanță pentru dezvoltarea acestor 
relații vizita președintelui Con
siliului de Stat al României, 
Nicolae Ccaușcscu, în Austria. 
Cancelarul a exprimat hotărirea 
guvernului austriac de a apro
funda legăturile cu țara noas
tră în toate domeniile. Răspun- 
zind. ministrul român a relevat 
cursul pozitiv al relațiilor bila
terale și a subliniat că aceste 
raporturi constituie un exem
plu de colaborare intre state cu 
orînduiri sociale diferite.

In după-amiaza aceleiași zile 
ministrul român a fost primit 
de președintele Parlamentului 
austriac. Anton Benya, împreu
nă cu un numeros grup de de- 
putați ai celor trei partide re
prezentate în forul legislativ. A 
avut loc o discuție privind pro
blemele europene, îndeosebi cele 
referitoare la conferința pentru 
securitate și colaborare. Tovară
șul Corneliu Mănescu a evi
dențiat faptul că parlamentele 
celor două țări și-au adus, de 
asemenea, o contribuție însem
nată la dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-austriccc. Anton Benya a 
mulțumit oaspetelui român pen
tru explicațiile referitoare la 
concepția țării noastre în pro
blemele asigurării păcii și secu

rității in Europa. E| a asigu
rat, totodată, pe ministrul ro
mân că parlamentul austriac va 
promova, in continuare, colabo
rarea fructuoasă cu Marca A- 
dunare Națională a României. 
I,a această primire au participat 
ministrul de externe Rudolf 
Kirchschlacger și Eduard 
Tschop, ambasadorul \ustriei 
la București.

Seara, ministrul afacerilor 
externe ai Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, a 
oferit, in saloanele nmbasadei 
române la Viena, o recepție in 
cinstea ministrului afacerilor 
externe al Austriei, Rudolf 
Kirchschlacger. Au participat 
Karl I.uetkendorf, ministrul a- 
părării, Alfred Molcta, al doilea 
președinte al Parlamentului, 
Bruno Pittcrmann, președintele 
Internaționalei socialiste. fost 
vicecancelar al Austriei, Franz 
Muhri, președintele Partidului 
Comunist din Austria, Sicvard 
Eklund, directorul A. I. E. A., 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditate la Viena.

------- 4--------

Plecarea spre Pekin 
a președintelui 

Nixon
WASHINGTON 17 (Agerpres).

— Președintele S.U.A., Richard Ni
xon, a părăsit, joi 17 februarie, 
Washingtonul, plecînd spre Pekin, 
unde va efectua o vizită la invita
ția guvernului R. P. Chineze. Avio
nul prezidențial va face escale în 
Hawai (18 februarie) și Guam (2C 
februarie), de unde, la 21 februa
rie, va pleca spre Pekin, unde va 
ajunge în aceeași zi. Președintele Ni
xon este însoțit de secretarul de 
stat William Rogers, consilierul pre
zidențial Henry Kissinger și alte 
persoane oficiale.

Semnarea unei înțelegeri 
de colaborare între uniunile scriitorilor 

din România și Polonia
VARȘOVIA 17. — Coresponden

tul Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite: I.a Varșovia a fost semnata 
o înțelegere de colaborare pe anii 
1972—1973 intre uniunile scriitmi- 
lor din România și Polonia. l)om- 
mentul, semnat de Alexandru lv.i- 
siuc, secretar al Uniunii Scriitori
lor din Republica Socialistă Româ
nia, și Jcrzy Ptitrament, vicepre
ședinte al Uniunii Scriitorilor l’ol • 
nezi, prevede, printre altele, conti

nuarea vizitelor reciproce, a schim
burilor de materiale documentare 
și informații, realizarea de schim
buri intre publicațiile periodice, pre
cum și spiiiinirca traducerii princi
palelor apariții literare din cele 
două țări.

La semnare a participai J. Iwasz- 
kiewicz. președintele Uniunii Scri
itorilor Polonezi. Ati fost de față 
membri ai Ambasadei române la 
Varșovia.

Lucrările sesiunii extraordinare 
a Congresului U. S. A.

CAIRO 17 (Agerpres). — Dti
pii cum anunță agenția M.KN . 
în cadrul lucrărilor sesiunii ex
traordinare a Congresului Uni
unii Socialiste Arabe, care au 
continuat joi, |a Cairo, sub pre
ședinția lui Anwar Sadat, mi
nistrul de externe, Murad Gha-

leb, a făcut o expunere asupra 
situației politice în Orientul A- 
propial. iar ministru) apărării, 
generalul Mohamed Ahmed Sa- 
dek, a prezentat un raport pri
vind situația militară.

Lucrările Congresului conti
nuă.

ENISEI fluviu

Evolujia 
crizei 

de guvern 
din Finlanda
HELSINKI 17 (Agerpres). — 

După întrevederea pc care a 
avut-o joi, cu premierul desem
nai, Rafael Paasio, și cu Johan
nes Virolainen, liderul parti
dului de centru, președintele 
Finlandei, Urho Kekkonen, a 
hotărî t prelungirea pînă luni a 
mandatului încredințat actualu
lui formator. Noul răgaz a fost 
acordat pentru a permite posi
bililor parteneri la preconiza
ta coaliție guvernamentală de 
centru-slînga (social-democrat, 
de centru, suedez, liberal și U- 
niunea Democatică a Poporului 
Finlandez) să-și apropie puncte
le de vedere privind unele 
chestiuni din programul guver
namental, cit și asupra compo
nenței cabinetului.

DUMINICA 20 FEBRUARIE ,

8,13 Gimnastică pentru toți.
8.30 Cravatele roșii.

10.00 Viața satului. In ajunul ce
lui de-al ll-lea Congres al 
Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Pro
ducție.

11.10 Si înțelegem muzica.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghiară, 
14,00 Sport.
16JOO Postmeridian.
17.10 Film serial pentru tineret i 

„Planeta giganților",
18,00 Cîntare patriei. Concurs co

ral interjudețean. Participă i 
Corul Căminului cultural co
muna l.eordeni. Corul Sindi
catului Invățamînt Tulcea, 
Corul Căminului cultural co
muna Leleșri, Corul de fe
mei al Casei de cultura Tg. 
fiu.

19.20 1 COI de seri. Povestea lui 
Rumcajs (I).

19.30 Telejurnal.
20.10 Reportajul săptămînii. Adno

tări la o monografie (Fa- 
căieni).

20.30 Medalion Walt Disney.
21.20 Clujul... Pe adresa dv. (par

tea l). Emisiune de divertis
ment.

22,43 Telejurnal. Sport.

LUNI 21 FEBRUARIE

13.30 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

16,30—17,00 Curs de limba rusă. 
Lecția a HI-a — reluare.

17,33 Deschiderea emisiunii de du- 
pă-amiază.

17.40 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

18,CO Căminul.
18.40 Avanpremieră.

19,00 Oameni și fapte,
19.13 Tragerea Pronoexpres.
1930 1 COI de serii Povestea Iul 

Rumcajs (IV).
19.30 Telejurnal,
20,10 Avanpremieră.
20.13 Tcle-cinemateca i „Femeia în

dărătnica”. După comedia lui 
Shakespeare. Cu: Elisabeth 
Taylor, Richard Burton.

22.20 Interpretul săptămînii: Sofia 
Vicoveanca.

22.30 „24 de ore”,

/O/ 24 FEBRUARIE

9,CO Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,03 Ritm, tinerețe, dans (reluare).
10,00 Curs de limba engleză. Lec

ția a IV-a.
10.30 Tele-cinemateca: „Femeia în

dărătnică" (reluare).
12,35 Telejurnal.
13.30 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
16,30—17,00 Curs de limba germa

nă. Lecția a lll-a — reluare.
17.30 Deschiderea emisiunii de du

pă-amiaza.
17.33 Emisiune in limba maghiară.
18.33 Confruntări. Cum aplicăm le

gea Exercitarea atribuțiilor 
comitetelor oamenilor muncii.

18,53 Medalion coral. Gheorght 
Cucu.

19.13 Publicitate.
19.20 1 001 de seri. Povestea lui 

Rumcajs (V).
19.30 Telejurnal.
20,10 Reflector.
20,25 Tinerii despre ei înșiși...
21,15 Pagini de umor : Retrospecti

va. Charlie Chaplin.
21,55 Muzica unui an Film produs 

de televiziunea din R.D.G., 
cu vedele din întreaga lume t 
Gilbert Becaud (Franța), Lis
beth List (Belgia), Franck

P ROGRAMUL
energetic

Particula
ritățile 

lansării 
stației 

automate 
„Luna-%0“

MOSCOVA 11 (Ager preș). 
— In comparație cu experi
mentul precedent, cel de-al 
20-lea zbor al unei stații au
tomate sovietice de tip „Lu
na’ prezintă unele particula
rități, scrie, in ziarul .Selska- 
ia Jizn', inginerul A. Ermolin. 
Este vorba de faptul că lan
sarea s-a făcut in primul pă
trar al Lunii, cind astrul nop
ții se afla aproximativ intre 
Soare și Pămint. In cursul li
nei luni, scrie Ermolin, exis
tă o perioadă relativ scurtă — 
de aproape o săptămină — tn 
care zborurile spre Lună im
plică cele mai mici pierderi 
legate de gravitație. De ase
menea, data lansării se stabi
lește și ținîndu-se seama de 
un consum minim de com
bust ibiL Deoarece stația tre
buie urmărită permanent, in 
special pe drumul ei spre sa
telitul natural al Pămintului, 
durata zborului va fi mai 
scurtă, relevă .Selskaia 
Jizn'.

Autorul articolului mențio
nează, in continuare, că insta
lația automată de lansare a 
rachetei purtătoare s-a achitat 
excelent de „obligațiile ei", 
startul fiind executat cu o 
precizie de două miimi de 
secundă. După cum arată a- 
precierile preliminare, obținu
te pe baza analizei informa
țiilor telemetrice parvenite de 
la bord, toate sistemele stației 
.Luna-20' se află intr-o sta
re bună de funcționare.

Articolul arată, totodată, că 
datele culese de stațiile auto
mate precedente, in special i- 
maginile panoramice transmi
se de .Luna-19', sini folosite 
la studierea particularităților 
topografice și geomorfologice 
ale marilor formațiuni de re
lief selenar.

Ședința Consiliului de securitate
NEW YORK 17 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate al 
O.N.U., întrunit miercuri în 
ședință extraordinară pentru a 
examina situația din Rhodesia, 
la cererea mai multor țări a- 
fricane. a ascultat depoziția lui 
Abel Muzorewa, președintele 
Consiliului Național African — 
organizație a populației majori
tare africane care se opune ter
menilor acordului încheiat între 
regimul minoritar al lui Ian 
Smith și guvernul britanic. Mu
zorewa a declarat că acordul 
menționat urmărește să legife
reze în fapt declarația unilate
rală de independentă a guver
nului minoritar al lui Ian 
Smith și că populația majorita
ră africană respinge orice în
țelegere la care nu a fost con
sultată. El a propus organiza
rea unei conferințe constituțio
nale la care să participe întrea
ga populație africană din Rho
desia iar concluziile acesteia să 
înlocuiască termenii acordului

dintre Smith și ministru) de 
externe britanic,. Alec Douglas 
Home. Dacă nu vor fi luate in 
considerație cererile africane, 
a spus Muzorewa, se va trece 
la organizarea rezistenței civile 
și la greva generală.

Președintele Consiliului de 
Securitate pe luna în curs, Fak- 
hreddine Mohamed (Sudan), a 
reafirmat sprijinul in vederea 
unei reglementări juste a cere
rilor populației Zimbabwe, pen
tru recunoașterea legitimității 
luptei sale și dreptul la auto
guvernare. Mai mulți vorbitori, 
între care și reprezentantul So
maliei. au criticat guvernele u- 
nor țări occidentale care încal
că sancțiunile economice împo
triva regimului de la Salisbu
ry stabilite prin rezoluțiile 
O.N.U. și continuă să facă co
merț cu Rhodesia.

Ședința de miercuri a Consi
liului de Securitate s-a amînat 
sine die.

Partea centrală a Siberiei este 
străbătută de la sud la nord de 
un fluviu uriaș, care se v<țrsă in 
Marea Kara, situată dincolo de 
Cercul Polar. Este Eniseiul, care 
pe o lungime de 4 130 de kilo
metri (10 la sută din circumfe
rința Pămintului), constituie, in 
numeroase regiuni, aproape sin
gura cale de comunicație, traver- 
sind munți, taigaua și tundra in 
locuri accesibile uneori numai a- 
vioanelor și elicopterelor, pre
cum și săniilor trase de reni sau 
cîini.

Dar Eniseiul nu este doar o 
uriașă arteră de navigație. Apele 
lui sint utilizate pentru furniza
rea energiei electrice necesare nu
meroaselor întreprinderi care pun 
în valoare marile bogății natu
rale ale Siberiei.

Prima victorie asupra Eniseiu- 
lui a fost repurtată la 29 martie 
1963, cind un baraj înalt de 130 
metri i-a zăgăzuit apele formînd 
un tac de acumulare ce avea să

ajungă nu după mulți ani la o 
suprafață de 2 000 kilometri pa- 
trați.

Anul 1968 a marcat punerea 
in funcțiune a primelor două a- 
gregatc energetice, iar in 1971 a 
fost terminată construcția între
gii hidrocentrale de la Krasno
iarsk, avînd 12 turbine cu o pu
tere instalată totală de 6 mili
oane kilowați.

Marea hidrocentrală de pe E- 
nisei a făcut posibilă apariția 
unor 'întreprinderi noi, de fapt 
crearea unei întregi zone indus
triale, mare consumatoare de c- 
nergie electrică. La Krasnoiarsk 
au fost construite un combinat 
de alumină, o uzină de alumi
niu la nord de centrală, un com
plex de exploatare și industria
lizare a lemnului, iar la sud se 
prevede realizarea unui complex 
industrial la Saian.

Dar aceasta nu este nici pe de
parte tot ce se poate realiza cu

ajutorul forței apelor fluviului. 
Ținutul Enisciului este bogat in 
zăcăminte de fier, cărbune, 
plumb, zinc, grafit, marmură, aur. 
bauxită, titan, molibden, precum 
și uriașe păduri neexploatate. 
Tocmai de aceea s-a ajuns la 
concluzia că centrala hidroelectri
că de la Krasnoiarsk nu va ră- 
mîne singura pe Enisei. Oamenii 
de știință, proiectanții au calcu
lat că de-a lungul fluviului pot 
fi construite 50 de centrale hi
droelectrice cu o putere instalată 
de 60 milioane kilowați. Prima 
din ele — cea care se va numi 
Saiano-Șușenskoe — se află deja 
în construcție.

Hidrocentralele de pe Enisei. 
apariția de noi întreprinderi și 
orașe vor transforma intr-un ți
nut înfloritor o uriașă zonă geo
grafică care în urmă cu mai pu
țin 
loc

TV pentru 
săptâmîna 

viitoare

de 
de

Bogdan PAVELESCU

După lovitura de stat 
din Ecuador

QUITO 17 (Agerpres). — No
ul șef al statului ecuadorian, 
generalul Guillermo Rodriguez 
Lara, a anunțat, în cursul unei 
conferințe de presă, componen
ța guvernului său. Ministru de 
interne a fost numit Gotardo 
Valdivieso Tobar, membru al 
Statului Major al armatei, por
tofoliul apărării naționale a 
fost preluat de generalul Vic
tor Aulestia Mier, iar cel al lu
crărilor publice de colonelul 
Rafael Rodriguez Palacios, ca
re deține provizoriu și funcția 
de ministru de externe. Din 
guvern mai fac parte colonelul 
Vicente Anda Aguirre — mi
nistru al educației naționale, 
Nestor Vega Moreno — minis
tru al finanțelor, Gustavo Jar- 
rin Ampudia — ministru al re
surselor naturale și turismului, 
colonelul Râul Majia, ministru 
pentru sănătatea publică.

Intr-un mesaj radiodifuzat a- 
dresat națiunii, noul șef al sta
tului, generalul Guillermo Ro
driguez Lara, a subliniat că 
una dintre preocupările princi
pale ale guvernului său o va 
constitui folosirea rațională a 
resurselor de bază ale țării. El 
a menționat că noul cabinet va 
acorda o atenție deosebită con-

Noi incidente 
în Irlanda de Nord

BELFAST 17 (Agerpres). — 
In Irlanda de Nord s-au pro
dus din nou incidente, soldate 
cu alte pierderi de vieți ome
nești.

Astfel, miercuri, alte trei per
soane — un soldat britanic, un 
membru a! trupelor auxiliare 
nord-irlandeze și un civil — 
și-au pierdut viața, ridic-înd nu
mărul victimelor. din 1969 și 
pînă In prezent, la 246.

In același timp, la Belfast, 
Londonderry și in alte locali
tăți au explodat bombe care au

provocat rănirea mai multor 
persoane și au produs impor
tante pagube materiale.

LONDRA 17 (Agerpres). — 
Potrivit unui bilanț oficial dat 
publicității ia Londra, în cursul 
anului 1971, în Irlanda de 
Nord au fost înregistrate 2 800 
de explozii de bombe. In tim
pul incidentelor din Ulster, 43 
de militari englezi și cinci po
lițiști irlandezi au fost uciși. 
Au fost înregistrați, de aseme
nea, numeroși răniți.

trolului administrativ în toate 
sectoarele de activitate.

Agenția Retiter anunță, pc de 
altă parte, că noul regim mi
litar din Ecuador a interzis 
persoanelor care au deținui 
funcții oficiale începînd din 
septembrie 196B plnă la înlă
turarea fostului președinte., Ve
lasco Ibarra, să părăsească ța
ra, înainte de terminarea anche
tei asupra activității lor.

Agenția ACTC informează că 
joi a avut loc la Panmunjon o nouă 
întîlnirc în cadrul convorbirilor 
preliminare între organizațiile da 
Cruce Roșie dm R.P.D. Coreeană, 
și Coreea de sud.

Apreciind ca un progres al con
vorbirilor faptul că partea sud-co- 
recană și-a exprimat acordul față 
de propunerile Crucii Roșii din 
R.I’.D. Coreeană referitoare la or
dinea de zi a convorbirilor propriu- 
zisc, reprezentantul R.P.D.C. a pro
pus ca cele doua părți sa desemne
ze delegați care sa poarte convor
biri de lucru în vederea definiti
vării ordinii de zi a convorbirilor 
preliminare. Aceste propuneri au 
fost aprobate.

Un nou avion de tip „Star- 
lighler", aparfinîntl forțelor aeriene 
vest-germane, s-a prăbușit in timp 
ce efectua un zbor de antrenament. 
Pilotul și-a pierdut viața. Pinii in 
prezent, forțele aeriene vest-germa
ne au pierdut 144 de avioane 
„Starfighțer” precum și 68 de piloți.

La Ottawa au fost semnate 
documentele finale privind achizi
ționarea de către Iugoslavia a unui 
număr de 114 locomotive Diesel, 
produse de filiala canadiana a fir
mei „General Motors" — anunță 
agenția Taniug. Valoarea toială a 
locomotivelor, care urmează să fie 
livrate pînă la finele anului viitor, 
$e ridică la aproximativ 40 milioa
ne dolari, 40 Ia sută din această 
turnă urrrund a fi achitata prin 
livrări de mărfuri.

18.45 Scena. Emisiune de actuali
tate și critică teatrală.

19.10 Noutăți cuhliral-artisticc.
19.20 1001 de seri. Povestea lui 

Rumcajs (Ii).
19.30 Telejurnal.
20.10 Moment folcloric.
20.20 Teatru foileton : „Mit șal inii" 

după trilogia lui Barbu Ște- 
fănescu-Delavrancea. Seria a 
IIl-a. Ștefan a trăit, Bogdan 
începe.

21,25 Avanpremieră.
21.30 Steaua fără nume. Muzică u- 

șoară.
22.30 „24 de ore".
22.45 Contraste in lumea capitalu

lui.

MARȚ! 22 FEBRUARIE

VIETNAMUL DE SUD — Soldatul Vu Van Ut (Jos prim plan) in vîrstft de 27 ani. 
membru al unității antitanc din provincia Quang Tri. a reușit in cursul companiei ofensi
ve de pe șoseaua nr. 9, ca numai din două trageri să distrugă în întregime două tancuri ina
mice, împreună cu toți militarii dușmani aflați în ele.

La Lima a fost deschisă o 
expoziție privind realizările în con
strucția economică ale Republicii 
Populare Chineze — informează a- 
genția Prensa Latina. In cadrul li
nei conferințe de presă, directorul 
expoziției, Ciuan Pu-cian, a afirmat 
că Republica Populară Chineză -te 
interesată in dezvoltarea relațiilor 
comerciale cu Peru, în special in a- 
chiziționarea de minerale, făină de 
pește și bumbac.

La sfîrșitul lunii ianuarie .'.c., 
numărul șomerilor totali din Japo
nia a ajuns la 621 000. Cercurile e- 
coaomice explică creșterea șomaju
lui prin reducerea producției pen
tru export într-o seric de ramuri 
ale industriei, precum și prin în
grădirile impuse de S.U.A. in im
portul de produse textile din Japo
nia.

+ Procesul intentat cunoscutei 
militante nord-irlandeze pentru 
drepturile civile, Bernardette Dec - 
lin, și altor 23 de personalități par
ticipante la marele marș de protest 
organizat in localitatea Newry a 
fost amînat cu o lună, în urma 
protestelor opiniei publice din Ma
rea Britanic.

116 inorți — acesta este tra
gicul bilanț al festivităților carna
valului din Brazilia, anunță agen
ția ANSA. In ceea ce privește Ve
nezuela, carnavalul s-a soldat cu 
moartea a 40 de persoane și răni
rea altor 450.

Personalul întreprinderilor de 
construcții din orașul belgian Char
leroi, totalizînd 10000 de persoa
ne, a declarat grevă in sprijinul 
unor revendicări profesionale. Gre
viștii au instalat pichete la locurile 
de munca.

Două avioane militare brita
nice de tip „Lightning" s-au cioc
nit în aer în largul coastei răsări
tene a Angliei, prăbușindu-se în 
mare. Unul dintre piloți a fost sal
vat, celălalt fiind declarat dispărut.

<$■ Două avioane de tip F-100 
ale forțelor aeriene turce s-au cioc
nit, la altitudinea de 300 m, în 
cursul unui zbor de antrenament, 
efectuat in apropierea bazei de la 
Eskisehir (Anatolia occidentală). Cei 

■ doi piloți și-alt pierdut viața.

O După cum transmite agenția 
TAȘȘ, guvernele Uniunii Sovietice 
ți Republicii Niger au hotărît să 
stabilească relații diplomatice la ni
vel de ambasadă. Părțile își expri
ma convingerea că prin acest pas 
vor contribui la întărirea păcii și 
colaborării internaționale.

<C» După cum relatează agențiile 
de presa, Republica Africa Cen
trală, Tailanda și Singapore au ho
tărît să recunoască Republica Ban
gladesh.

„Consiliul redeșteptării națio
nale" din Ghana, organism creat ca 
urmare a loviturii de stat de la 13 
ianuarie, a dizolvat Comisia civilă 
consultativă prezidată de președin
tele parlamentului. In felul acesta, 
„Consiliul redeșteptării naționale", 
condus de colonelul Acheapong, fa
mine singurul organism ce va exer
cita puterea. Cu excepția Ministe
rului de Justiție, toate celelalte por
tofolii din cadrul „Consiliului re
deșteptării naționale" sînt deținute 
de militari.

Agențiile Prensa Latina și 
T ASS informează că, in urma vi
zitei in Chile a unei delegații e- 
conomice sovietice, a fost semnat 
un comunicat comun privind extin
derea colaborării celor două țări in 
domeniile comerțului, industriei, ști
inței și tehnicii pe perioada 1972— 
1973. Convorbirile care au avut loc 
cu acest prilej, menționează comu
nicatul. au permis analizarea posi
bilităților de lărgire a cooperării 
chiliano-sovietice.

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. T elex.

9,05 Teleșcoală. Vasile Alecsandri 
poet și patriot. (Literatura ro- 
mănă. cl. a VllI-a). Stări de 
a8reZ^Tc. (Chimic, cl. a 
VllI-a).

10,00 Curs de limba rusă. Lecția 
a 4-a.

10.30 Căminul (reluare).
11.10 Film seriali „Patru tanchiști 

și un dine” (III) — reluare.
12,05 Telejurnal.
16,30—17,00 Curs de limba fran

ceză. Lecția a lll-a — re
luare.

17.30 Deschiderea emisiunii de du- 
pa-amiază.

17,35 Steaua Polară. Cabinet de o- 
rientare școlară și profesio
nală. Profesiuni pentru fele. 

18,00 Cîntece și marșuri patriotice 
interpretate de fanfara școlii 
populare de artă din Arad.

18.10 Micii meșteri mari din jude
țul Ilfov.

18,40 Film documentar: „Olimpia
da focului", producție a stu
dioului cinematografic „Ale
xandru Sabia".

18,50 Seară de balet.
19,15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri. Povestea lui 

Rumcajs (III)
19.30 Telejurnal.
20.10 Seară de teatru ; „Fără final” 

de N. Damaschin.
21.30 Prim plan: Dan Burghelea. 
22,00 Tele glob: La vest de Buda

pesta. Reportaj filmat.
22.20 Vedete ale muzicii ușoare. 

Enrico Macias.
22.30 „24 de ore".
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9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Teleglob: La vest de Buda
pesta (reluare).

9,25 Prim plan i Dan Burghelea 
(reluare).

9,55 Publicitate.
10,00 Curs de limba franceză. Lec

ția a IV-a.
10.30 Tele-cinemateca pentru copii 

și tineret: „Aventurile baro
nului Munchhausen.

12,00 Telejurnal.
15.30 Tele-școală.
16,30—17,00 Curs de limba engle

ză. Lecția a lll-a — reluare.
17.30 Deschiderea emisiunii de du- 

pă-amiază.
17,35 O viață pentru o idee. Țiol- 

kovski.
18,10 Timp și anotimp în agricul

tură.
IS.40 Cînd însuși glasul... Poezie, 

cirttec, dans într-o seară de 
lieduri românești. (Interviziu- 
ne).

Schobel (R.D.G.), Margareta 
Pi slant (România). Beauty 
Milton (S.U.A.), Edith Pieh.t 
(U.R.SS.), grupul vocal Ved- 
back (Olanda) etc.

22 JC „24 de ore".

VINERI 25 FEBRUARIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Mai aveți o întrebare ? (re
luare). O stea și nouă planete 
în obiectivul astronomiei și 
astronauticii.

10,00 Curs de limba germană — 
lecția a IV-a.

10.30 Film serial: .Sebastian și se
cretul epaveV (reluare). Epi
sodul „In beciul de la Mor-

10,53 Portretul unui regizor. Kozin- 
(ev — film documentar, pro
ducție a studiourilor de tele
viziune sovietice.

11.25 Pagini de umor: Charlie 
Chaplin (reluare).

12,05 Telejurnal.
15,30—16.30 Tele-școală. Domeniul 

de studiu al economiei poli
tice. Economia politică și po
litica economică (11) (cl. a 
Xl-a). „Ctitori de temelii". 
(Literatura română).

17.10 Dechiderea emisiunii de du- 
pă-amiază.

17J5 Prietenii lui Așchiuță — e- 
misiune pentru cei mici.

18,05 Pe drumul Meseșului Pro
gram susținut de orchestra 
populară „Meseșul" a Consi
liului județean al sindicalelor 
din Sălaj și formația de dan
suri a Casei de cultură din 
Zalău.

18.25 Să cunoaștem legile.
18,40 Stop-cadru.
19.10 Tragerea Loto.
19,20 l COI de seri. Povestea lui 

Rumcajs (VI).
19.30 Telejurnal.
20,00 Cronica politică internă de 

Eugen Mândrie.
20.15 Film artistic: „Prima întîlni- 

re" cu : Danielle Darieux, 
Fernand Ledoux, Louis Jour
dan, Jean Tissier.

21.45 Ancheta TV: Minori în de
rivă.

22JO .24 de ord*
22.45 Din țările socialiste.
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9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Film serial: „Doamna din 
Genova" (II).

9,45 De vorbă cu gospodinele. 
10,00 Tele-enciclopedia (reluare).
10.45 Biblioteca pentru toți. Nicolae 

Filimon (I) — viața și opera.
11.15 Emisiune de divertisment (re

luare).
12,00 Telejurnal.
16.25 Deschiderea emisiunii de du- 

pă-amiază.
16.30 Emisiune în limba germană.
15.15 Ritm, tinerețe, dans.
19,00 . Ir/rt plastică. Retrospectivă 

Romul Ludea.
19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri. Povestea lui 

Rumcajs (VII).
19J0 Telejurnal.
20,00 Săptămină internațională.
20.15 Tele-enciclopedia. Dimitrie 

Paciurea. Roata H. Zoorama.
21,00 Film serial: „Invadatorii". 
21,50 Culisele varietăților.
23,00 Telejurnal. Sport.
23.15 Muzică lăutărească și cîntece 

de petrecere.

Reciclarea lucrătorilor 
din comerț

In cadrul cursurilor de reci
clare pentru lucrătorii din co
merț, zilele trecute în sula Ca
sei de cultură din Petroșani, 
unde erau prezenți mai bine de 
jumătate din vînzătorii magazi
nelor din Valea Jiului, s-a pre
dat lecția prevăzută pentru a 
doua lună a anului 1972. Urmă
toarea lecție pentru vînzători 
este programată în 9 martie 
a.c. și va avea ca temă Organi
zarea și tehnica comerțului. 
Paralel, au loc lecțiile pentru

personalul T.A. (merceologi, 
planificatori, contabili, statisti
cieni ett.) șl pentru gestionari 
(ajutori și șefi de unități, res
ponsabili de depozite, receptio- 
neri, distribuitori etc.)

Potrivit graficelor întocmite 
de conducerile organizațiilor co
merciale locale și aprobate de 
forurile superioare, se preconi
zează ca toți lucrătorii din co
merț să urmeze cursurile de re
ciclare pînă în 1975.
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