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Activitatea organizațiilor de partid, pe traiectoria 
unui proces neîntrerupt de perfecționare

pe ambasadorul Franței
Mnrți, 22 februarie a.c., tova

rășul Nicolac Ccniișc-< ti. preșe
dintele Consiliului dc Stat al 
R.-publici! Socialiste România, 
a primit pc ambasadorul extra-

ordinar și plenipotențiar al 
Franței, Pierre Polen, in legătu
ră cu plecarea sa definitivă din 
țara noastră.

I.a primire a luat parte Cor-

ncliu Mânescu, ministrul aface
rilor externe.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-n desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială.

ncral al Partidului Comunist 
Român, a primit pe Dara 
Tawfik, membru al C.( . al 
Partidului Democratic al Kurdls- 
(anului din Irak, rcdactor-șcf 
al ziarului „A| Taaklii", organ 
dc presă al acestui partid, care 
ne vizitează țara.

A participat tovarășul Paul

lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R.

( ii acest prilej, oaspetele a 
inminat tovarășului Nicolac 
Ceaușescu un mesaj <lc priete
nie din partea președintelui 
Partidului Democratic al Kurdis- 
tanului din Irak — Mustafa 
Harzani.

'lin-volta raporturile prietenești
tre P.C.R. și P.D.K., In intere
sul popoarelor celor două țări, 
al cauzei progresului ’i><:al, 
păcii și înțelegerii intre popoa
re.

Convorbirea a avut loc in(r-<o 
atmosferă cordială, prieteneas
că.

Lucrările Congresului al II-lea al Uniunii

Realizări 
ale constructorilor
Grupul de 

bruarie primele . , __
strucțiile de locuințe prevăzute pe 1972.

In prima jumătate a lunii s-a predat la Lupeni blocul Dl-4 
cu 40 apartamente. înălțarea acestuia s-a făcut în scurt timp jșrin 
folosirea panourilor mari prefabricate, executate la poligonul Live- 
zeni. Lucrările de montaj, ca și finisajele interioare la bloc s-au 
făcut de către echipa de zidari condusă de Tudor Sandu.

In orașul Vulcan constructori.’ au terminat blocul 13 b cu 
22 apartamente. Echipele de zidari ale lui Mihai Dudaș și Iuliu 
Varga, echipa dc dulgheri Nicolae Căplescu, echipa de zugravi 
Iosif Vasch și instalatorii conduși de Paraschiv Frîncu, execu- 
tînd lucrări de bună calitate, vor primi în aceste zile calificativul 
recepției

Pentru predarea la beneficiar pînă la sfîrșitul acestei luni 
a blocului H 2-1 cu 40 de apartamente din cartierul Aeroport 
din Petroșani, în aceste zile se lac ultimele finisaje. La construc
ția acestui bloc au participat echipele conduse de Dumitru Roșu 
și Dumitru Postolache — zidari. Dumitru Negoița — mozaicari. 
Catița Mitelea și Zoltan Cristof — zugravi-vopsitori și Ion Sa- 
chelarie — instalații tehnico-sanitare.

șantiere Valea Jiuiui al T.C.H. culege în luna fe- 
roade din strădaniile de a da în folosință con-
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Ținutc o dată pc lună, potri
vit prevederilor statutului, adu
nările generale îi reunesc pe 
comuniștii organizației de ba
ză și lc ofcr<^ posibilitatea ca 
în acest for de conducere co
lectivă să-și aducă contribuția 
la dezbaterea și soluționarea 
sarcinilor de importanță majo
ră care revin organizației în to
talitatea ei precum și fiecărui 
membru de partid în parte. Cu 
deosebire din iulie anul trecut 
încoace se poate remarca cum 
lună de lună adunările genera
le ale multor organizații își în
deplinesc tot mai bine rolul 
ce-1 au, exercită o influență 
tot mai puternică asupra acti
vității de ansamblu a organi
zațiilor ca și a fiecărui comu
nist în parte, devin în înțelesul 
deplin al cuvîntului înalte școli 
de educație comunistă.

De altfel, este evident pen
tru toată lumea că în progre
sele constante realizate în ul
timul timp pe acest plan se gă
sesc reflectate stăruința, perse
verența cu care organizațiile 
de partid, birourile acestora se 
îngrijesc să asigure îndeplini
rea întocmai a documentelor 
din iulie anul trecut. Ele își 
apreciază obiectiv activitatea 
— cu succesele repurtate dar 
și cu neajunsurile vremelnice 
ce mai apar — raportînd-o la 
Indicațiile limpezi deosebit de 
clare cuprinse în programul de 
educare comunistă, de dezvol
tare a conștiinței socialiste ; în 
ceea ce privește rolul pe care 
trebuie să-1 îndeplinească adu
nările generale, criteriul de re
ferință îl constituie în tot mai 
mare măsură acea prevedere 
din propunerile de măsuri pen
tru îmbunătățirea activității po
li tico-ideologice de educare 
marxist-leninistă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor 
muncii în care se arată : „Va 
trebui să crească rolul adunări-

lor de partid in dezbaterea 
principalelor probleme ale vie
ții colectivelor de muncă. în 
sporirea combativității și vigi
lenței politice a membrilor de 
partid, in ridicarea spiritului 
critic și autocritic, in promova
rea poziției ferme împotriva fe
nomenelor negative, a atitudi
nilor nOcorespunzătoare față de 
muncă și avutul obștesc, de de
zinteres față de cerințele oa
menilor muncii, a manifestări
lor de indolență și superficiali
tate. Este datoria organizațiilor 
de partid de a forma opinia de
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• La cineclubul Amafilm 

Lupeni se află in lucru 4 fil
me pe peliculă de 8 mm. 
(Mozaic, Ritmuri. In munții 
Apuseni, Noe și șurubul) 
și 10 pe peliculă de 16 mm 
(Lupeni — coproducție cu Vi
deofilm Vulcan — Destin, 
Ortacul. Izotopii radioactivi, 
Opțiune. Demagogie, Sarmis, 
Lumini. Alfabetul începe cu 
litera A, Manifestul). Faptul 
demonstrează că ultimele suc
cese obținute nu i-au amețit 
pc fanii artei cinematogra
fice din Lupeni. ț A apă
rut și in librăriile Văii Jiului 
volumul de .Teatru' de Ho- 
ria Lovinescu care înserează 
piesele Citadela sfărîmată. 
Surorile Boga, Febre, Al pa
trulea anotimp. Omul care... 
• La expoziția organizată 
de U.A.P., in sala Dalles din 
București cu ocazia sărbători
rii semicentenarului U.T.C., 
filiala petroșeneană va fi re
prezentată prin V. Sylveszter 
(cu tablourile .Valea Jiului' 
și „Tinerețe'), Ec. Sylvesz
ter (cu .Barajul", .Irigații', 
„Sărbătoare'), Ion Cir joi (cu 
tripticul: .Portretul soției', 
.Floare de fier', „Autopor
tret"). Horia Popp (cu ,Săr-

bători", .Iarna', .Portret'. 
.Flori"). Așteptăm cu multă 
nerăbdare ca ceilalți membri 
ai filialei să-și facă cunoscu
tă decizia asupra a ceea ce 
vor trimite. • La clubul sin
dicatelor din Lupeni se lu-

culturale
crează intens Ia spectacolul 
„Astă seară e cu cîntec', ca
re urmează să vadă luminile 
rampei la sfirșitul lunii mar
tie < Tot de la Lupeni a- 
flăm că, in sjirșit, in ziua de 
16 februarie a avut loc pri
ma ședință a cenaclului li
terar .Lira" care se va in- 
tilni săptăminal, sîmbăta de 
la orele 17. Dorindu-i suaces, 
rugăm să ne țină la curent 
cu activitatea lui. • Gazeta

„Slujitorul Thaliei' din ho
lul Teatrului de stat .Valea 
Jiului' consemna in ziua de 
12 februarie la rubrica re
flector: .Nașul' intelectuali
lor din Petroșani „atacat" 
(sic!) in „Steagul roșu'. Ce 
ușor e să tragi cu tunul intr-o 
pinză de păianjen I / !, consta
ta melancolic Cronos. Dar a- 
cclași reflector își arunca par
că razele asupra celorlalte 
două rubrici din care una c- 
ra albă complet, iar cca- 
lalaltă cuprindea o urare a- 
șezată pe mai multe rinduri. 
Pentru a ocupa, probabil, 
mai mult spațiu ? £ Servim 
zilnic înghețată...........Oliver',
.Cromwel", „Renegata'. „Ma
rele premiu', „Post-restant', 
.Motodramă', Dragoste la 
zero grade" ș. a. Nu, nu es
te o glumă macabră, ci (chiar 
dacă nu toate titlurile cores
pund celor de pe afișier) es
te vorba de panoul de afi- 
șaj al cinematografului din 
Lupeni care este așezat pe 
zidul cofetăriei „Casata" 
chiar sub reclama de înghe
țată. Pe cind „Servim zilnic 
cafele ?“.

masă în lupta împotriva abu
zurilor și necinstei, a delapi
dărilor. a tuturor manifestări
lor antisociale".

Iată exprimat într-un mod 
concentrat, dens în idei, o pa
letă largă de atribuții și în a- 
celași timp de modalități prin 
care organizațiile de partid pot 
exercita în adunările lor gene
rale o puternică înrîurire asu
pra vieții și activității colecti
velor ; în această ordine de idei 
ne gîndim Ia faptul că instau
rarea calității duble de produ
cător și în același timp de pro
prietar al bunurilor materiale, 
concomitent cu amplificarea 
bazei tehnico-materiale a socie
tății socialiste ca și a progre
selor realizate în dezvoltarea 
producției. incumbă sporirea 
considerabilă a rolului factoru
lui uman, restructurarea con
cepțiilor omului și instaurarea 
unor raporturi noi între mem
brii societății astfel ca înnoirea 
spirituală a omului să se facă 
în mod corespunzător cu înno
irile substanțiale materiale în- 
trucît este cunoscut că unui sta
diu complex, înalt în structu
rile materiale trebuie să-î co
respundă ridicarea pe o treap
tă superioară a condiției uma
ne.

Este un lucru îndeobște recu
noscui și validat de experien
ța a numeroase organizații de 
partid că bogăția spirituală a 
omului, capacitatea transforma
toare a conștiinței socialiste nu 
reprezintă de fel noțiuni ab
stracte ci ele sc realizează în 
mod corelat cu sarcinile locu
lui de muncă prin modificarea 
conceptului față de muncă și 
de aci a atitudinii față dc mun
că. ceea ce demonstrează o ce
rință extrem de concretă. Nu 
mai puțin sc exprimă valențe
le spirituale ale omului, ale 
concepțiilor lui înaintate pe te
ritoriul permanentei confrun
tări între vechi și nou, în înlă
turarea obstacolelor care apar.

Așadar, formarea unui om 
nou. integru, multilateral dez
voltat. ridicarea pe o treaptă 
superioară a condiției umane re
prezintă un proces necesar, o- 
biectiv. Revenind la subiectul 
însemnărilor noastre este de a- 
rătat că adunările generale ale 
organizațiilor de partid repre
zintă un cadru din cele mai fa
vorabile și propice pentru a fa
ce să crească influența educa
tivă a mediului înconjurător, 
pentru a argumenta cu probe 
certe, inspirate din realitățile 
vieții, cum se manifestă codul 
moral al comunistului, al cetă
țeanului. codul educației socia
liste și comuniste; în cadrul 
dezbaterilor din adunările co
muniștilor sînt clarificate nu
meroase aspecte legate de etica 
și echitatea socialistă, are loc 
un proces de maturizare a con
științei. conduitei omului nou, 
o corectare a diferitelor mal
formații spirituale, se realizea
ză amplificarea participării 
conștiente a comuniștilor la 
dezbaterea și soluționarea prin
cipalelor probleme ale vieții co
lectivelor de muncă.

Ce factori condiționează rea
lizarea integrală de către adu
nările generale a tuturor aces
tor obiective — dacă le putem

C. MIREA
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Naționale a Cooperativelor
Agricole de Producție

Pentru a da posibilitatea unui 
cit mai marc număr dc partici- 
panți să ia ciivîntul la discuții, lu
crările Congresului al II-lea al l - 
munii Naționah: a Cooperativelor 
Agricole dc Producție au continuat, 
marți, în 14 comisii.

La lucrările comisiilor au parti
cipat tovarășii MANEA MANI’s- 
CL, GHF.ORGHL PANA. V.IR- 
GII TROIIN, JANOS FAZEKAS. 
LEONTE RAUTU, GHEORGHI 
STOICA. PETRE BLAJOVICI. 
MIRON CONSTĂNTINESCU, MI
HAI DALI A, MIU DOBRESCU. 
MIHAI GERE. CORNEL BUR
TICA.

La dezbaterile asupra probleme
lor majore înscrise pe ordinea de 
zi a Congresului au luat cuvîntul 
un marc număr dc țărani coope
ratori, brigadieri, șefi dc ferme, 
picședinți de cooperative agricole 
și de consilii intercoopcratiste, in
gineri agronomi și zootehniști, me
dici veterinari, economiști și alți 
specialiști care lucrează nemijlocit 
pe ogoarele patriei noastre. Au luat.

de asemenea, ciivintul reprezentanți 
ai unor instituții centrale și organi
zații dc masă și obștești, oameni 
de știință din institute dc cercetare 
și stațiuni agricole experimentale, 
directori ai direcțiilor agricole ju
dețene, cadre dc conducere din în
treprinderile pentru mecanizarea a- 
griculturii și întreprinderile agri
cole de stat, din uzinele construc
toare de mașini și utilaje agricole 
și din unitățile producătoare dc în
grășăminte chimice, secretari ai unor 
comitete comunale de partid, pre
ședinți dc consilii populare comu
nale.

Pornind de la modul in care sc 
înfăptuiesc hotărîrile Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Ro
mân și prevederile actualului plan 
cincinal, de la experiența și rezul
tatele proprii obținute în unitățile 
în care lucrează, vorbitorii au a- 
bordat în cadrul dezbaterilor o arie 
laigă de probleme privind dezvol
tarea în continuare a agriculturii 
cooperatiste, sporirea contribuției a- 
ccsteia la ridicarea bunăstării țără-

oiinii, a întregului popor, la edi
ficarea societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră. 
S-au făcut, dc asemenea, importan
te propuneri pentru punerea în va
loare a întregului potențial econo
mic și productiv dc care dispun 
cooperativele agricole, în vederea 
accelerării procesului de moderniza
re și industrializare, creșterea pro
ducției vegetale și animale și, pc 
aceste baze, sporirea continuă a a- 
vuțici cooperativelor agricole, a 
membrilor lor, pentru propășirea sa
tului românesc.

Lucrările Congresului vor fi re
luate în plen, miercuri, 23 februa
rie, dimineața.

★
In cursul serii de marți au avut 

loc ședințe de lucru ale Comisiei 
de propuneri a candidaților pentru 
organele centrale ale Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, Comisiilor de amen
damente la statute și Comisiilor dc 
rezoluție a Congresului.

(Agerpres)

în Editura politică
a apărut
NICOLAE

CEAUȘESCU
Cuvîntare la Confe

rința pe țară a cadre
lor de conducere din 
întreprinderi și cen
trale industriale și de 
construcții.

Roade și perspective
ale unei colaborări fructuoase

La București este așteptată să so
sească, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
și a Consiliului de Miniștri într-o 
vizita oficială de prietenie o dele
gație ungară de partid și guverna
mentală condusă de Janos Kadar, 
prim-sccretar al C.G. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar.

In contextul contribuțiilor esen
țiale la adîncirea relațiilor de prie
tenie româno-ungare, un moment 
de scamă in dezvoltarea relațiilor 
frățești reciproce l-a consemnat în- 
tîlnirca de la Budapesta din mai 
1967 între tovarășii Nicolac

Ceaușescu și Janos Kadar, întilni- 
rc ce a stabilit jaloanele • unor im
portante acțiuni pentru lărgirea și 
întărirea raporturilor multilaterale 
româno-ungare. Hotărîrile adoptate 
în comun la cel mai înalt nivel au 
stimulat dezvoltarea relațiilor de 
colaborare în cadrul raporturilor da 
bunăvecinătate' și prietenie frățeas
că, de stimă și înțelegere reciprocă 
între cele două popoare.

Intcmeindu-se pe comunitatea de

Gheorghc CIOBANU
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ROMANIA SOCIALISTA IN IMAGINI Șl FAPTE
Aici, pe meleagurile

ce poartă numele Oltului

Atunci in 1950, cind s-a constituit C.A.P. — 
„Viața Nouă" din comuna Sintana, sc pornea 
la drum cu un fond obștesc de 25 000 lei — in 
prezent fondul acesta a crescut la 47 milioane Ici.

Gazetele de perete si satirice in concurs
Primul lucru lăudabil de scris despre gaze

tele de perete din municipiu este, fără îndoială 
acela că s-au înscris deja în preocupările coti
diene ale cititorilor din sfera lor de activitate 
care cu greu își pot frîna, atunci cînd trec prin 
preajma lor. curiozitatea de a afla noutățile, 
evenimentele surprinse de ochiul ager al colec- 
t. elor de redacție. Gazetele de perete, gazetele 
satirice și alte forme de agitație vizuale cîștigă 
teren, cîștigă adepți. cîștigă eficiență și. prin 
toate aceste rezultate. își afirmă puțernic per
sonalitatea ca forme indubitabile ale influență
rii conștiinței maselor, ale promovării unei ati
tudini înaintate față de muncă, de societate.

Și. primul lucru deloc lăudabil, pe aceeași 
temă, a gazetelor de perete se pare a fi acela 
că prea puține colective de redacție au înțeles 
largile posibilități pe care le au aceste forme, 
fcontextul preocupărilor pentru cultivarea ti
ne: înaintate conștiințe socialiste, pentru for
marea omului nou multilateral dezvoltat. Ori
ei’ ne vom strădui, nu vom înțelege de ce în- 
tr-una din după-amiezile săptămînii trecute din 
sala mică a Casei de cultură din Petroșani au 
lipsit reprezentanții unor colective din orașul 
Petroșani — ca de exemplu de la C.C.P.. T.C.H., 
U.U.M.P. T.C.M.M. C.F.R., unități cu mii de sa- 
lariați, sau oricum prin holurile cărora se pe
rindă un număr destul de mare de oameni ai 
muncii, .. .și I.G.L., I.G.C., Comerț, Spital și al
tele — in timp ce din alte localități. Petrila, Lo- 
r.ea. Lupeni. Vulcan și Uricani participarea a 
fost suficientă, pe m'r-.u:,. cerințelor

Această remarcă a fost făcută in urma unei 
tnlîlnlri a colectivelor de redacție, prilejuită de

încheierea fazei municipale a concursului gaze
telor de perete. Despre această neînțeleasă ne- 
participare mai amintim doar cîteva cuvinte i 
spiritul critic, combativ, al unora dintre parti- 
cipanți — manifestat în primul rînd prin activi
tatea lor în colectivele de redacție — nu a lipsit 
nici de la această întîlnire. Astfel că, nicidecum 
în glumă ci, în mod cu totul serios, la un mo
ment dat un participant a făcut o remarcă, soco
tim. destul de edificatoare : dacă cele mai bune 
colective de redacție vor fi premiate, s-a între
bat vorbitorul, ce se va întîmpla cu altele chre 
nu înțeleg încă să-și înceapă activitatea ? Lc va 
face cineva un arlico la propria lor gazetă de 
perete ?

Trecînd, deocamdată peste această lacună, re- 
zumîndu-ne doar la o apreciere generală asupra 
locului pe care gazetele de perete și cele satiri
ce îl ocupă în viața colectivelor de muncă asu
pra modului în care au înțeles unele comitete 
de partid, și colective de redacție să se preocu
pe de intensificarea acestor forme de influen
țare a conștiinței socialiste trebuie să înscriem, 
pe primul loc, experiența bună acumulată pină 
în prezent în multe unități economice.

Desigur, juriului constituit pentru desemnarea 
primelor trei clasate nu-i va fi ușor să decidă 
Această dificultate denotă însăși experiența a- 
cumulată de numeroase colective de redacție 
cărora înaintea juriului, cititorii le-au acordat 
nota lor, sub semnul atenției cu care înconjoa
ră edițiile reușite ale gazetelor dc perele și sa- 
t.rice, aflate tot mai plenar ancorate în viața 
colectivelor de muncă.

I. MARIN

/nsoțim Oltul in curge
rea lui domoală către 
matca bătrînului Da- 

nubiu și, privindu-i unda pu
țin miloasă ce vestește apro
pierea primăverii, încercăm 
să-l întrezărim in ipostaza sa 
dintr-un viitor nu prea în
depărtat cind, prin amenajări 
complexe, va deveni simultan 
salbă de puternice hidrocen
trale electrice, cale navigabi
lă, sursă de alimentare cu 
apă a unor întinse sisteme de 
irigații, bazin piscicol, ca să 
nu mai vorbim de importan
ța pe care a și căpătat-o pen
tru dezvoltarea industrială a 
celor șase județe pe care lc 
străbate. Negreșit, peste un 
timp, iubitorii de turism vor 
putea acosta cu nave coche
te de pasageri la cheiurile vi
itoarelor mici porturi ce vor 
da un plus de frumusețe țiu
lui care taie atil de temerar 
Carpații meridionali pentru a 
aminti și in acest chip eterna, 
indestructibila unitate geo
grafică a păminturilor româ
nești. Vă amintiți de jalea 
cu care unul din marii noș
tri poeți cinta odinioară 
Oltul ? La sinul tău vin în 
amurguri/ Sfioase fetele fe
cioare/ Și dimineața vin ne
veste/ Cu șorțul prins la cin
gătoare/ Și vin păstori cu 
gluga albă/ Din fluier po
vesti ndu-.și dorul/ Și cîtc cîn- 
tece și lacrimi/ Nu duce va—construcție o fabrică de e 

bluri electrice, o uzină de 
utila) alimentar, o filatură de 
țesătorie-finisaj etc. La Balș. 
s-au •onstruit Fabrica de osii 
și boghiuri și Uzina de re
partiții, la Corabia o fabrică 
de zahăr, una de drojdie fu
rajeră și o tăbăcărie

Că sc va ivi o vreme/ Să lu
cești de-atîtea steme !

Diri toate ținuturile pe ca
re le scaldă, unul singur i-a 
împrumutat și-i poartă nu
mele : județul Olt. Ascensiu
nea spre înalte cote ale li
nei dezvoltări multilaterale îi 
este proprie, firește, nu nu
mai acestui județ. Știm doar 
că țara întreagă este un imens 
șantier. Totuși, județul Olt, 
asemenea celorlalte zone ale 
țării in trecut mai puțin dez
voltate, cunoaște ritmuri de 
avint care îl proiectează pe 
orbite de un dinamism cu a- 
devărat spectaculos. Aici, in 
actualul cincinal, comparativ 
cu cel anterior, investițiile se 
dublează. Aici, unde cu mai 
puțin de un deceniu în urmă 
funcționa doar Uzina de alu
miniu de la Slatina au răsărit 
și răsar continuu mari și pu
ternice obiective ale industri
ei noastre grele și ușoare. In 
acest scurt interval de timp, 
în cele cinci centre urbane 
ale județului s-au construit 
sau se află in plină construc
ție șase 
brici și 
deri de 
asigură 
mii dc 
Slatina,

uzine, paisprezece fa- 
numeroase intreprin- 
industrie locală, care 
populației zeci 

locuri de muncă. La 
. pe lingă Uzinele de 

aluminiu și de prelucrare a 
aluminiului, pe lingă fabrici
le de produse cărbunoase și 
de produse lactate se află în

ca-
l"l, «ăltătorul... Azi. cintece- 
l<>r de durere și de jale le-au 
luat locul de-o parte și dc 
alta a riului cu nume moște
nit de la vechii romani — 
străbunii noștri — cinlece noi. 
care exprimă bucuria, tu
multul și optimismul vieții 
în acest fierbinte ev socia
list : Ollule, rîu din baladă/ 
Cinc-ar fi putut să creadă/ (Continuare in pag. a 3-a)

Pentru a-ți face o idee precisă despre dimen
siunile realizărilor de la început și pini în pre
zent, este absolut necesar să vii la Sintana și 
să vezi. Obiectivul aparatului a putut surprinde 
pe peliculă doar o parte din ceea ce este Sinta
na de azi. De sus de pe copertina sediului în
conjurat de o frumoasă cultură de piersici, o- 
ehiui surprinde în primul plan construcțiile zoo
tehnice, grajdurile de vaci frumos aliniate, hale
le pentru îngrășat porci, moara, magaziile și a- 
telierele producțiilor anexate.

In planul următor la cîteva. sute de metri 
pînă unde se închide zarea, se desfășoară con
strucția serelor legumicole. De aici din cele 6 
hectare de seră (în construcție se mai află un 
ha) cooperatorii realizează frumoase venituri 
bănești. Anul trecut ziua muncă a fost plătită cu 
23 de lei plus diferite produse agricole. încă de 
la început problema construcțiilor a fost în cen
trul preocupării conducerii cooperativei : au fost 
construite 3 grajduri moderne pentru vaci cu o 
capacitate de 600 capete, 2 grajduri pentru nni-

male de lucru, un grajd pentru îngrășat taurine, 
maternități pentru scroafe, saivane, puiernițe etc. 
Desigur că și celelalte sectoare de activități i 
cultura cerealieră, legumicultura, atelierele ane-’ 
xe, etc. au contribuit la întărirea economi;.-, a 
cooperativei. De altfel numărul mare de diplu- - 
mc, mențiuni și steaguri de fruntași cîștigate 
în competiție cu alte C.A.P.-uri pun în evidență 
hărnicia și valoarea cooperatorilor din Sîntanaj 
iar pentru rezultatele frumoase obținute, coope
rativa a fost distinsă și cu „Ordinul Muncii cls. 
I". Hărnicia și priceperea țăranului cooperatist, 
au făcut din Sintana o comună bogată, cu oa
meni de tip nou, cu o viață tihnită. Interiorul 
comunei se schimbă de Ia zi la zi : fiecare casă 
nou construită (și "sînt străzi întregi, peste 60% 
din cooperatori au casă nouă), adaugă în bogăție 
frumusețe și confort, surplusul de armonie în 
peisajul rural al comunei.

Instituțiile se dezvoltă aici pe măsura preten
țiilor care cresc mereu. Toate acestea: școli, 
creșe, cămine culturale, magazine, spital etc. 
sînt create de săteni, oameni harnici care aju
tați de partid muncind cu rîvnă și dragoste, au 
ridicat comuna lor la situația de a deveni în cu- 
rînd oraș.

de
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mereu
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alunecă 
Pe fa(a 
fost to- 
ore. pe

mc- 
ros- 
for-

$1ROSTU

Manevra una!?...

de miezul nopții.

cu 
pasiune, ajunge 

la o asemenea 
rutină. îneît 

pare obișnuit...

0- 
„Mariță". mă 

230.111, locomotiva 
sau cu care, dacă

! ..Poate 
muncitorii, îmi spu- 

cu un fel dc durere în 
nu avem întotdeauna

- sint veche cu n oști n- 
losif Crișan - npoi. 

autorizației pe 
am înmînat-o, așa cum 

i mpi

<n liliputan dc la Lu- 
i unei câlfi- 
notivfi i se pa- 
.șadar, înarmat 

ire scrisului, la- 
intr-o dimineață dc 

ger de crâpnu 
mă, zic in drep
tului de oțel ca- 

locomotiva Diesel e- 
Mecnntcul era la fc-

rcastră lnl.fi m-a privit sur
prins

citind textul 
care 
fae< impiegatul cu foaia de 
parcurs, a zis binevoitor i

Mintenaș o luăm la

molul motoarelor se aude es
tompat

— Presiunea la ulei 3 vir- 
■ ulâ 2, acrul la reglaj 2 și 
2, acrul la • upranlnncntarc 
07 tensiunea la generatorul 
principal 600 — comunică sec, 
ajutorul.

Am pornit. Trecem vijelios 
pe lingă alte trenuri, admir 
în dreapta halele Depoului, 
npoi... Nc ,< e înainte și ne 
așteptată, ascunsă în mătasa 
chiciurci, gara Banița, prin 
fața căreia trecem la fix. La 
apropierea fiecărei gări, 
'.micul și ajutorul său 
țese și își repetă ca pe o

Inierviu cu ing. Victor lloiu, șeful stafiei <’. F. R. Petroșani
( ONSOLIDAT TRADIȚIA CA LA 

IUMAtATEA 1CESTE1 LUNI SA (INSTIM 
/II \ illl RIȘTI I l 1 \ OMl IM IN

• ’ARII PERSONALITATE SE \1 LA INGE 
mAnvh înalta uokectitl dine, aten 
ȚI A SI ORDINEA — DATE FARA 1)E CARE ÎN
SĂȘI PROFESIUNEA AR FI XMENIN’ȚATA. 
Ne-ați putea spune, sintetic, ce rezultate a înre
gistrai colectivul de muncă al stației Petroșani 
pină acum ?

— Să mă exprim cu ajutorul cifrelor, limbaj 
sec dar edificator Indicatorul la staționarea 
vagoanelor pentru încărcare-descărcăre a fost 
redus cu 0.65 la sută, staționarea vagoanelor în 
tranzit iu manevră a fost redusă cu 0,63 la su
tă iar sarcina staticii a (ost sporită cu 0,5 to- 
nc/osic. Prin găsirea unor soluții de organizare 
a serviciului în diferite compartimente legate 
de activitatea de circulație și manevră a tre- 
nu) loi operativitatea in introducerea și scoa- 
lerea . agoanelor de la fronturile de încărca- 
rc-descărcare. utilizarea rațională a capacității

□acelor de transport, s-a reușit o depășire 
anului, comparativ cu anul 1970. în procent 

de 1.2 Ia sută Rezultate deosebite am obținut 
în siguranța circulației trenurilor și efectuaroa 
manevrelor, reușind să reducem simțitor numă
rul de .evenimente", in exprimarea noastră.

— Cum explicați aceste roade ?
— La noi nu pot exista rebuturi, orice de

reglare a graficului de circulație dă naștere la 
«m șir de evenimente care se pat sfirși cu în
semnate pagube materiale și victime omenești. 
Tocmai din această cauză lucrătorul de la ca
lea ferată trebuie să aibă o conștiință ridicată 
și un nivel profesional solid, fiecăruia revenin- 
du-i o răspundere deosebită în garantarea tran
sportului de mărfuri și călători în depline con
diții de siguranță.

— In tara noastră s-au făcut apreciabile in
vestiții in transportul pe căile ferate, in moder
nizarea acestui sector economic. Vă rugăm, to
varășe inginer, să vă referiți Ia acest aspect în 
■<* privește stația Petroșani.

— Conducerea de partid și de stat a alocat 
londuri însemnate pentru modernizarea trans
portului feroviar, prin dieselizarea și electrifi
carea rețelei de cale ferată. In anul 1963 sta
ția Petroșani a fost centralizată electrodinamic, 
cu im număr de 94 macâze care se pot manevra 
de la un singur post central. Dacă pentru efec
tuarea unui parcurs de intrare sau ieșire a ți
nui tren erau necesare înainte 15 minute, prin 
manevrarea manuală a unui număr de 5—7 ma-
• aze, în situația actuală efectuarea unui parcurs 
durează numai 0.15 minute. Deci capacitatea 
de primire — expediere a trenurilor, cît și pre
lucrarea acestora, a crescut de 2. 3 ori. La care 
se adaugă sporirea gradului de siguranță. In a- 
nul 1965. între stația Petroșani — Livezeni și 
'Petroșani—Peștera Bolii s-a dat în exploatare 
blocul de linie automat care a sporit capacita
tea de circulație a secției cu 0.8 la sută.

In anul 1967 — 1968 s-a trecut la remurca- 
rea trenurilor directe de marfă cu locomotive 
Diesel-electrîce de 2 100 C P. Trenurile, pînă în 
anul 1968. erau remorcate de locomotive cu a- 
bur, seria 1501000. ce remorcau un tonaj de
1 650 L (3 locomotive); în prezent tonajul a cres
cut la .'1000 t. cu 3 locomotive și 2000 tone cu 2 
locomotive Diesel—electrice. Paralel cu creșterea 
tonajului brut/tren marfă, viteza de circulație a 
trenurilor s-a ridicat simțitor. De pildă. în anul 
1966 — 1967 timpul de mers al unui tren cu un 
tonaj de 1650 tone, cu 3 locomotive, între Petro
șani — Peștera Bolii, era de 21 minute : în pre
zent s-a redus la 12 minute, cu un tonaj de
2 800 tone

— Care este obiectivul cel'mai important ca
re polarizează atentia și munca dumneavoastră

Zidurile Griviței

mușcate «le plumbi

înnegrite de vreme,

încălzite dc ultimul suflu

i zîmbit Știam despre 
nccst om mărunțel, nins Io 
împle — nu de ani. nu I— 
i are cam 46 dc ani. E mult, 

' puțin, nu știu. Sînt oameni 
are rărnîn tineri in ciuda 

învărunțelii. (’ert este că s-a 
născut la Ilia, a absolvit 
școala de mecanici la Timi
șoara — asta se 
prin 1940 — apoi a urmat, 
ceea ce practic se întîmplă 
cu evoluția unui om : măies
tria. maturitatea I Pe loco
motiva Diesel-electrică nu
lucrează decît din 1966, du
pă cursurile dc specializare. 
„Cind lucrairl cu „aburi1" 
dică ultima 
refer la 
pe care 
vreți, am dus-o 6 ani... Acum 
că m-am deprins... Un om cu 
puțină tragere de inimă, 
un pic de 
cu timpul. 
perfecțiune și 
toiul i se 
Chemarea pentru locomotivă 
am simțit-o încă dc cînd am 
„făcut ochi", așa se zice la 
noi. Dc fapt. îmi confecțio
nam singur din cutii goale, 
locomotive, una mai trăznită 
decît alta..."

Mă uit la ceas. Ora șase 
treizeci și cinci. Ajutorul de 
mecanic a intrat în sala ma
șinilor Stau pe un scaun, 
în stînga cabinei, și observ 
ce sc întîmplă. Tac. Nu au 
sens întrebările. Despre omul 
acesta. Ion Cătuțoiu, șeful 
depoului. îmi spunea, cu cî- 
teva zile în urmă „doar pri- 
vindu-I. ai pentru el un fel 
dc stimă, de respect dacă 

Aven dreptate. Zgo-

mulă magică niște cuvinte 
cu care mă deprind repede i 
„Liber semnalul de Ia intra
re I... Liber semnalul de la 
ieșire!...' 1J privesc atent pe 
omul aplecat ițește tabloul 
de comandă. Pe obrazul sting, 
poate și pe ce) drept, muș
chii joacă fără astîmpăr. Mîi- 
nile însă și ochii.......Frică !?
— se mirase cîndva. Nu, fri
ca n-o cunosc, nu știu cum 
se manifestă, n-am avut oca
zia... știu ou ?... .Am scăpat o- 
dată un tren, lucram cu fo
chistul Adalbert Gruber, nu 
știu nici în prezent cum dc 
s-a înlîmplat, dar s-a întîm- 
plat... Ce am făcut ? Nu-i greu 
de bănuit: conrrafrînă !... In 
meseria asta a noastră, (și 
cînd spune -a noastră” ochii 
îi strălucesc ca două bobițe 
de diamant), trebuie să fii 
odihnit, cu mintea limpede 
și... să ai mult sînge rece. 
Știi, dacă ai fi singur, mai 
treacă meargă, da’ cînd duci 
în spate sute de călători, de 
vieți omenești, e altceva. Nu 
știu, de ." Și iar a tăcut. Ta-

te șl acum. E o tăi ere încăr
cată de tensiune Și dc în
țelesuri. Alergăm < n 85 km 
pe oră. îmi aminti sc cu o 
tresărire dc superioritate In
scripțiile de pe carcasa ve
chilor locomotive cu aburit 
.iuțeala maximă 60 km/orâ”.

Ne apropiem dc Gfllan. Cu 
90 km pe oră Asta-1 viteza 
aeroplanului cu care a '•'-bu
rat Aurel Vlaicu. Cantoanclc 
și barierele rărnîn in urmă. 
Mecanicul surîdc. Abia acum, 
da, abia acum zîmbește. ..A 
dcvfiru) c că o meserie nu-ți 
plnce sau te obosește niimfli 
ntunci cind n-o cunoști cum 
trebuie, n-o stâpîneștl. Cine 
vrea să fie sigur pe cl, tre
buie să acorde prima șansă 
meseriei. Eu cu Elnviu Pop 
și cu Mii lea, am făcut m-’ 
chete de -insarc a motoare 
lor cu toate circuitele, lumi 
no-scheme. pentru școală, de 
sigur... Am putut să ne ve
rificăm, să știm cît și ce pu
tem...- Am văzut și cu acele 
dispozitive la scară în sălile 
de școală, din Depou Mină 
de maeștri, ce mai " "
că noi 
nea 
glas, nu avem 
cunoștințe .cosmice”, în 
schimb sintem foarte sen
sibili cînd, după 20 de ani dc 
..birjerit” locomotive, vine u- 
nul cu „caș la gură", să-ți a- 
rate cu degetul, asta, asta I 
Mie nu-mi cade bine. Dacă 
Emilia, fetița mea — e în 
clasa a XII-a la liceu — ar 
ajunge așa... Ii spuneam și 
nevesti-mi, sîntem de 24 de 
ani împreună ; ..Tu, ai grijă, 
tu eștj mai mult cu Emilia, 
să nu...“ Acu’, să nu fim as
pri și noi am fost tineri, vor
ba aia 1“

Dincolo dc gara Călan, un 
revizor de linie îl salută. Se 
cunosc. Sint prieteni. Dc ani 
de zile face acest drum cu 
acceleratul... Sîntem în plină 
viteză. Verific din nou exac
titatea riguroasă a timpilor: 
7,59 Strașnic dc frumoasă e 
valea asta iarna, privită prin 
parbrizul unui 
trie !

Dicsel-elec-
Intri în profunzimea 

panoramei albe ca un bolid. 
Și iată-ne Ia Simeria. E ora 

H și 12 fix. Trenul 
ușor prin fața gării, 
omului, căruia i-am 
varăș aproape două . . 
care îl cunosc, a înflorit un 
zîmbet de mulțumire.

celor uciși

îmi spun mereu, mereu ;

Panou 
do
onoaro

ION CĂTUȚOIU 
șef depou locomotive

ION HOLDURA 
operator programator
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acum ? Și ce implicații economice, sociale, pro
fesionale are ?

— In prezent urmărim cum se desfășoară e- 
lectrificarea traseului Tg. Jiu — Simeria pre
cum și electrificarea stației Petroșani, pentru 
trecerea la remprearca trenurilor cu locomotive 
electrice de 5 100 KW în semestru! ÎI 1973. Lu
crările comportă modificări la instalațiile exis
tente, modul de lucru în activitatea de circulație 
și de manevră urmează să se schimbe și în a- 
cest scop, e necesară cunoașterea temeinică a 
noilor instalații, manipularea lor pe perioada 
descentralizării stației. Față de dotarea stației 
cu instalații de centralizare și telecomandă, co
lectivul stafiei C.F.R. Petroșani a adus substan
țiale îmbunătățiri privind sporirea capacității 
de prelucrare.

In anul 1968, de exemplu, din Petroșani gru
pa tehnică, compunea Și expedia 1—2 trenuri 
în 24 de ore în direcția Simeria; în prezent se 
compun și expediază cam 10 trenuri. In acest 
mod s-a ajuns să se specializeze Petroșani — 
grupa tehnică pentru compuneri de trenuri în 
direcția Simeria. iar Petroșani — călători pen
tru compuneri de trenuri în direcția Craiova și 
Lupeni.

— Avînd in vedere adevărul unanim știut că 
ceferistul este omul preciziei, dorim să vă o- 
priți și la un aspect secundar, dar nu mai puțin 
important — asupra preocupărilor trecute sau 
existente pentru asigurarea unui climat de mun
că adecvat specificului dv., deosebit de riguros

— Pentru personalul de drum s-au amenajai 
două încăperi pentru vestiare și spălător,, pre
cum și o încăpere pentru șeful de tură de la 
biroul comanda personalului, cu condiții optime 
de verificare la intrarea in serviciu și presta
țiile efectuate în mod operativ. In anul 1970. 
z.ona I-a dc manevră a fost înzestrată cu un pi
lon de iluminare, crescînd gradul de vizibilitate 
pe timp de noapte și siguranță în activitatea de 
manevră. In cursul anului 1972, vor fi dați în 
exploatare încă doi piloni de iluminare care de
ja sînt in faza avansată dc execuție. Tot legat 
de îmbunătățirea igienico-sanitară, spălătoria 
stației Petroșani a fost dotată, în anul 1971. cu 
o mașină semi industrială cu o productivitate de 
20 kg rufe spălate la 3 ore. asigurindu-se în 
permanență rufăric curată la dormitorul perso
nalului de drum. Ceferiștii din stația Petroșani 
întîmpină sărbătoarea lor cu noi succese în 
muncă, avînd o depășire a planului de 0.93 la 
sută pe Juna ianuarie — februarie a. c. Resor
tul acestora se află în aprecierea lucidă a sar
cinilor mereu sporite dc transport. Motiv care 
ne îndeamnă să ne ridicăm nivelul de cunoștin
țe tehnico-profesionale pentru a putea fi gata să 
preluăm oricînd, fn depline condiții de siguran
ță și regularitate, circulația trenurilor.

Sintem puși adesea 
in țața unor fapte și 
intirnplări in aparen
ță minore, obișnuite. 
Atit de obișnuite incit 
ești tentat să nu le iei 
in seamă. Pornind de 
hr o cifră — reduce
rea timpului dc imobi
lizare a vagoanelor ce 
se află in repartiție cu 
10 la sută — Atelie
rul de zonă C.F.R. 
Petroșani, colectivul de 
aici a reușit ca in luna 
ianuarie 1972, să re
alizeze sarcinile de 
plan in proporție de 
115 la sută, o cifră o- 
bișnuită pentru munci
torii de aici. Or, ze
cile de vagoane, repa
rate in Atelierul de 
zonă, vagoane ce reiau 
drumul după scurtul 
popas pentru 0vinde
carea rănilor", cum 
spunea cineva, sint 
ceva obișnuit. Cu al

te cuvinte, pentru 
Ion Godeahu, Avram 
Hota, Victor Gheț, Ion 
Iliuță, Petru Mocan u. 
Ion Straja, Victor Col- 
țatu și Nicolae Col- 
cear, rezultatele mun
cii lor sint strins lega
te de obișnuit.

O ■ ------
de 
re, 
re, r. 
jat 
cu 
recuperat, intr-un stoc 
‘ arc acoperă necesită
țile pe un interval de 
15 zile. Un fapt. Poa
te unul semnificativ. 
Pentru a ajunge aici 
au trebuit zile și săp- 
tămini in rare Vasile 
Birnicu, Miliai Pițigă, 
Simion ~ 
Penescu, Petru Stingă, 
loan Bah a și alții, s-au 
obișnuit să stăpinească 
uriașa împărăție a va
goanelor. Se precizea
ză că și laminatele 
vor sta in atenția echi
pei lui lonn*Dăian.

) echipă de lăcătuși 
revizie, in detașa- 
o echipă oarcca- 

obișnuită s-a anga- 
să repare vagoane 
material lemnos,

Benea. Ion

de ultimul lor zimbet

înflorit

închinăm pagina de 
față, ca un cald oma
giu adus ceferiștilor, 
muncii pline de dăruire 
și pasiune a acestui de
tașament harnic și 
combativ al clasei 
muncitoare, care a săr
bătorit în aceste zile, 
împreună cu întregul 
nostru popor, aniver
sarea a 39 de ani de la 
glorioasele lupte revo
luționare din februa- 
ie 1933.

DARURI
Un grup de mecanici de la Depoul de locomotive Petroșani 

a realizat, in afara orelor de program, o ingenioasă schemă de 
lansare a motorului Diesel - electric, o machetă cu relee lumi, 
noose insumind opt circuite electrice. Același colectiv, iinind 
seama de cerințele școlarizării, la sală, a mecanicilor, a construit 
un tablou de semnalizare, cu toate dispozitivele prevăzute pen
tru siguranța circulației.

FLAVIU POP, mecanicul îndrăgostit de electrotehnică cu care se 
delectează in timpul liber, mărturisea : ,.Aceste machete minia
turale ne-au cerut timp, și dacă vreți, puțină imaginație. Fără 
asta, nu cred că am fi realizat ceva. Cu nea Miclea și I. Crișan 
am reușit o adevărată performanță care, atit nouă cit și tovară
șilor noștri ne vor folosi la orele de sală, la instrucție, cum zi
cem noi ceferiștii."

Un fapt. O realizare pentru care trei comuniști și-au dăruit 
timpul liber, timp in care au investit muncă, imaginație și pa
siune, care, materializate, intră in folosul întreprinderii, in inte
resul general al colectivității. E un fapt cu o largă desfășurare 
in spațiu, dar și in timp ! Un gest simplu, obișnuit, care expri
mă una din cele mai emoționante realități : a omului care face 

i colectivului, interesului general.

In oșteptorea șefului de sta
ție, Nicolae Hațegan, ple
cat cu treburi grabnice 

triaj, stăm in sala impiegatu- 
de mișcare, ascultind o dis

cuție dintre omul din fața mi
crofonului și acarii săi. Gara, 
cum le place vulcănenilor să-i 
spună, e un loc unde, omeneș
te vorbind, nu se întîmplă nicio
dată nimic 
nurlie au c 
să .la fix, 
lași.
- Alo, 

patru I ?
— Prezent una I...
— Prezent patru I...
— Prezent...
Era oro 19,15. Impiegatul Dra- 

galiu Gilgoci, un tinor subțirel 
și mustăcios, din Hațeg se paie, 
imi mărturisea : „Am in grijă, in 
absența șefului, totul. Adică sta
ția I E greu : sigur că e greu. 
Dar și frumos : cind intri in „Tur- 
nus", și pui pe cap șapca roșie, 
te simți foorte important. Față de 
alții, dar moi ales față de tine 
însuți".

— Postul unu bine !
- Postul...
Știam numele acarilor, oameni 

vechi in ale căii fererte, s-or pu
tea spune veteranii Vulcanului : 
Grigore lloiu, Constantin Pandia, 
Mihai Grosuleac și... o femeie, 
Ana Savu, aceea care losă și ri
dică bariera. Imi spusese : „Nu, 
nu I Oricit or suna ei, nu-mi esle 
frică... Cind las bariera toți sint 
grăbiți. Nu știu de ce sint așa

ieșit din comun. Tre- 
ore fixe, boriero se la- 
iar dialogul mereu oce-

grăbiți ? I" Deci, „garo" Vulcan 
este gata să primească trenul 
25143, care iși respectă orarul la 
fix : 19,30. Apoi 2743, personalul 
de Lupeni. La fiecare semnal, la 
capătul firului acarul intră in a- 
lertă, de parcă cine știe ce „ex
pres” ar trece peste un minut 
sau două. Controlează linia, ma- 
cazele, semnalul... Iar Ano de la 
barieră iși reia dialogul cu șoferii.

VEGHE
Cind o apărut șeful din con

trol, trenurile care ceruseră intra
rea, erau depaite. Nicolae Ha- 
țegan și-o început cariera ca im
piegat de mișcare in 1947, aici. 
Adică in gara Vulcan. Din 195. 
e șef. Al stației, desigur : „Vosă- 
zică dumneota vrei să scrii des
pre noi la gazetă ? I Nu s-a scris 
niciodată, de rău, poate, moi ales 
atunci cind aveam descărcări 
multe, dar de bine !... Stația astă 
mică, neoutomatizată, deserveș
te T.C.H-ul, mina Paroșeni, ora
șul Vulcan, termocentralo, și toa
te celelalte. Și asta fac de ani 
de zile cu o mină de oameni. 
Buni dom'le I Toți sint buni, — 
Dumitru Făget, însă... Mulți, pu
țini, cefereul iși face treaba cu 
noi. Anul trecut om renovat și go- 
ra. E mică, dar cochetă. Și Ni
colae Hațegan zimbește.
- După cite om aflat sînteți 

deputat ?

Da I Gospodar aici, gospo
dar și cu treburile cetățenilor in 
oiaș. Tot ce o crescut și crește 
in Vulcan sub ochii mei o crescut. 
Și de aceeo mi 
alte drepturi - 
decît cei veniți 
nu co un „tată 
car ca un frate

I se aburiseră 
vorba din pietate pentru gindu- 
rile „bătrinului" șef de gară, ca
te in stotornicio lui, de-o lungul 
unei vieți de om, nu l-a cuprins 
niciodată dorul de ducă. Aici, co - 
un copac bine prins in rădăcini, 
aici o rămas, in gara asta mică 
și cochetă, socotind că acolo îi 
este locul potrivit.

Impiegatul chemase din nou 
depărtatele cabine, acarii sint la 
post.

- Trece fără oprire trenul
Peste tot 

dor febrilă, 
miine, cind 
Dor dc ce 
magine se 
dor romantismul, 
poartă cu gindul mai 
Și-l invidiez, 'in momentul despăr
țirii, pe șeful gării, pe impiegat, 
pe acarul de Io una, sau de la pa
tru ! Sau poate pe Ana Savu, o- 
mul cu bariera.

Sint 
nuite, 
primă 
nanle 
latia trenurilor, sub modestia a- 
nonimatului.

se pore că am 
și răspunderi — 
moi tîrziu. Dacă 
de familie", mă- 
moi mare... 
ochii. Contenesc,

vinzolealo obișnuită, 
Mă întreb ce va fi 
se va automatiza ? 
să mă întreb ? O i- 
modifică vertiginos, 

ișteptarea, te 
departe.

cițiva oameni, nume obiș- 
meserii obișnuite, care ex- 
ung din cele mai emoțio- 
realități : vegheoză circu-

CALENDAR 1933
— VASILE ROAITA —

Azi, puteți intoa>ce-n colendore 
Filele, înscrise-n foc și-n singe ; 
Foi, bătute cu mărgăritare, 
Printre slova ce-n dureri se fringe.

Miini vrăjmoșe, viind să o întoarnă,
l-au rănit cu plumbi de-oțel aripa ; '
Pentru macii înfloriți in iarnă,
Cîntec lung, de drum, ii fuse clipa.

Și solemni, trecind prin anotimpuri, 
Să v-opropiați, incet, cu gindul 
Lingă steaua ce-n acele timpuri, 

S-a urcat spre cer străluminindu-l.

Vremii scurse nu > mai dă frunzișul, 
In zadar am răsturna clepsidra.
Sub un plop, ce-i stă de-a curmezișul, 
Pentru veci, e îngropată vidra.

IOAN DASCALU 
mecanic L. D. E,

DUMITRU SIMIONESCU 
șef revizie O.J.T.

Nocturnă
Manevra una, 3 la șase, 

2, Iq opt, 5, la...
— S-a înțeles!...
Trecut ’ ’ ’

Un vint dinspre norduri te 
îngheață cu suflarea lui as
pră. In triajul stației C.F.R. 
Petroșani „compunerea" și 
.descompunerea" trenurilor c 
in toi Șeful de tură Sabin 
Enășescu, un veteran al com
plexului petroșănean, supra
veghează activitatea. Lingă 
coloana de manevră, Serghei 
Voicîu cu .desfacerea" trenu
lui in mină — tabele direc
toare — comunică la mega-

Instantaneii
foane agenților din 
de manevră, liniile 
vor veni vagoanele, 
cite de pe linia de 
La 8!... La 5!... La 
masa de lucru, acarul Au
gustin Olaru, preia cu acel 
„s-a înțeles!" comunicarea 
șefului de manevră. 1 a post- 
turile lor. manevranții, acei 
oameni .de saboți", cum li se 
mai spune .la gară", veghea
ză oprirea, fără tamponare a 
vagoanelor. Încordarea, ochiul 
sigur, comenzile de la'distan
ță, tumultul de chemări și 
dispoziții, transmise de șeful 
dc manevră continuă.

— Manevra una, la 5...
Noapte. Noapte geroasă de 

iarnă. Personalul de la ma
nevră e la datorie. Șapte 
trenuri „compuse", gata de 
plecare, «u destinația Sime
ria. sau Craiova, sau Lupeni, 
sau... Cite chemări. at ițea 
drumuri. Atitca... Unu, doi, 
trei... Manevra una se inca- 
dre.ază fn jzrogram. tren după 
tren părăsește triajul lăsînd 
in urmă aceleași chemări, 
aceleași răspunsuri:
— Manevra una, 5, la șapte, 
2, la opt. 4, la nouă...

— Înțeles!...
Noapte geroasă ' Cu, vlnt 

aspru dinspre norduri.
Obișnuită. O noapte ca 

multe alte nopți.'...
Ecourile strigărilor se rosto

golesc in aerul cristalin al 
nopții — manevra — la dato
rie !

partida 
la care 
imbrîn- 
tr agere. 
7 /... La

Pagină realizată de :

Dem. D. IONAȘCU 
l oto : 1. I.ICII!

PETRI PATROl 
mecanic L. D. C.

IACOB UNGUR 
lăcătuș de revizie

IOAN CRIȘAN 
maistru depou

ROMULUS UR1ȚESCUJ 
mecanic L. D. E.
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De l,i liceu spre casă...

31 arfișoare
Au apărut mârțișoaro ' Lu- ’ 

erate din cele mai diverse I 
mill riale, in forme variate — • 
roârțișoărcl^. de data aceasta I 
sînt foarte atrăgătoare. In in- | 
tinine.! zilei mărțișorul1 i 
— simbol al primăverii — I 
șl al primului gingaș ghiocel, [ 
au fost pregătite pentru a fi I 
desfăcute-pe piață, prin ina- • 
Bazinele O.C.L. Produse n- I 
dustri lie, in Valea Haini, p,|

'•' |||10 sensibile ..i . -.in ■ și i 
tot itftca... șnururi Rețeaua I 
.comercială s-a pregătit și ea . 
pentru a face față previzibile- I 
lor solicitări: 12 magazine și • 
peste 25 de chioșcuri sau I 
puncte volante au început I 
deja, de cîtcva zile, VÎnzarea I 
mărțișoarelor. Alte puncte vo- |

lante vor fi plasate, în ulti- I 
mele zile dinaintea «asaltu- | 
Tui*. în locurile cele mai in- i 
tens populate. |

Rcciino- I
știu fă

, ..Acum, Greta doarme, su- I 
ri înd în vis. Bunicuța nu sc I 
dezlipește de lingă pătucul I 
ci și cu, veghindu-i somnul | 
dulce, aștern pe hîrtie aces- i 
te rânduri calde. Nu vreau I 
docil să-mi exprim rocunoș- . 
tința și mulțumirea mea ma- I 
re, față de cei care m-au a- ' 
liutat să devin mamă...- | 
Ne-a produs deosebită plă- I 
cer scrisoarea dv. (am recu-‘| 
noscut un scris ordonat, știut), | 
tovarășa Maria Predeus și vă ■ 
ascultăm, după cum vedeți, I 
dorința de a transmite medi- 
cil Or de la maternitatea din I 
Lupem mulțumirile dv. since- • 
re, pentru ajutorul acordat | 
să aduceți pe lume o fetiță... g 
Cind veți fi mamă și a unui | 
băiețel să nu ne mai scrieți. | 
E firesc să fiți ajutată. Să ■ 
mai păstrăm din laude și | 
pentru alții... .

..Ochi 
format”

Ion Ghițoiu era angajat pe J 
șantierul de construcții din I 
Petroșani al T.C.H. și locuia I 
în căminul .burlacilor" de pe I 
strada Independenței. Intr-o | 
după-amiază. in timp ce co- i 
Jugul său de cameră se o- I 
dihnea, i-a înșfăcat acestuia J 
.scurta' cu guler de urson I 
și a pornit să-și etaleze «fi- ' 
zicul“ și eleganța prin gara I 
Petroșani. ..Atrăgea atenția | 
prin dezinvoltura cu care sfi- j 
da împrejurimile — nc înăr- I 
turisea Iulian Pîrvu, căpitan * 
de miliție — și, părind in- I 
trucîtva suspect, a fost legi- I 
timat... Zicea că .scurta- i-a I 
fost împrumutată. Ne-am in- | 
teresat- și adevărul a ieșit i 
la suprafață l

Ce înseamnă un .ochi for- 
mat- pe infractori!

Viorel TEODORESCU I

SI MI ON GHEORGHE — Pe- 
Irila. Nu înțelegem : de ce nu 
aveți cu cine lăsa copilul ? Nu 
sînfeți căsătorit? Fiți mai expli
cit, atît în ce privește situa
ția relatată, cît și in formularea 
pretențiilor de care vorbiți.

M1C0V6CH1 MAGDALENA 
— Petroșani... După utila frig 
și ceață, se pare că lucrurile 
s-cu mai luminat. In razul cînd 
eschivarea, de care ne-a ți vor
bit, va dura, aveți dreptul să 
cereți trimiterea lui în judeca
tă pentru abandon de familie. 
Intre perspectiva închisorii și 
aceea a îndeplinirii cu regula
ritate a obligației privind pen
sia de întreținere, probabil se 
va decide totuși pentru aceasta 
din urmă.

CEUȚA MARIA — Petroșani. 
Nici nu ați împlinit bine 4 ani 
de cind sîpteți angajată și deja 
vreți pensie1 Dar, nici măcar 
pentru ajutorul social nu înde
pliniți condițiile. Nu vă supa
răți însă, e bine să vă gîndiți 
puțin și la obligații, nu numai 
la drepturi.

In ce privește faptul că ați 
născut 10 copii, conform art. 10 
din Legea nr. 27/66 puteți bene
ficia de reducerea termenului 
penLru pensionare, cu tre > ani. 
Mai înainte însă trebuie să îm
pliniți acest tc-rmcn.

în al rația lui fi

liirva ihpiâmini 
i p iar 'i dr <ap 

•ncmntr Iloriir di'

Făuritori

aUfel ImnnJ. d,
zîr

1
1

i impui de tic 
ina optimismului gr 
ici, ochii uoțtri inseti 

olăritul crepuscular al Ilarii* 
■ opresc cu Mențte asttpra co- 
‘ areloi dr pansebtțe. garoafe fi 
etanii, așternute de-a 
otuarelor fi fa fața edi I-VFMMI N II

FIILIME
s

s

ș

0- ‘s-'iiclc răsare la ou 7,05 
și apune la ora |7.5< Zile uc
enic din an 54, zile rămase 
— 312.

s

; ÎI.C5 Mti/i.
11.15 Consultație juridi- 

11.30 ( intccc; I2.C0 Discul
12. IC Intfinire ru mclo- 

populaiă și interpretul pre
ferat; 13.C0 Radiojurnal; 13.30 
— IC0 de legende românești; 
14.40 Cîntece populare; 15.00 
Buletin Je știri; 15,05 Creștere 
și rfiriența economica; 15.30 Pa
gini tlin muzica de estradă; 
16.00 Radiojurnal; l6.»0 Mu
zică ușoară; 17,00 Antena tine- 
renilui; 17,30 Muzica populară; 
17,45 Muzică ușoară de pretu
tindeni; 18.C0 Orele -mi; 20 C5 
Zece melodii preferate; 20.40 
mrerpreți de seamă ai cîntecu- 
Im popular; 21,C0 Revista șla
gărelor; 22,C0 Radiojurnal; 22.30 
Concert de scară; 22.55 Moment 
poetic; 23,00 C.iruert de -earn 
(continuare); 24,CC Bulcti 
știri; 0.01 6. CO

bane pe terirnriul 
Chimie, clasa a V'III-a : Stări 
dr agregare; 16AC -I7.C0 Cur 
dc limba engleza (lecția a 3-a 
— reluare; 17,30 Deschiderea r 
misiunii de dnpă-amiaza; 17,3 
O vi ița pentru o idee ; Țiol 
kovski; 18,10 Timp și anotimp 
io agricultură; 18,40 ..Cînd in 
■uși glasul..." — Poezie, cinice, 
dans intr-o scară dc lieduri ro
mânești; 19,C0 Oameni u fapte;
19.15 Tragerea Prnnocxpres; 
19.20 I COI dc seri ; ..Povestea 
lui Riimcajs" (IV); 19.30 Tele
jurnal; 20,10 Avanpremieră;
20.15 Tclccincmatec.i . „Fcm 
îndărătnică", Jupă comedia
W. Shakespeare, cu Elisabeth 
Taylor, Richard Burton: 22,20 
Interpretul săplăminii. O mesa 
geră a cîntcniliti din Tara de 
Stis ; Sofia Vie 
..24 de orc".

croinon
IragfHtt

i< est lucru Dumin 
'orii nit or peiraght, 

ntoarele Hermina Lese, Naslada 
(■'riș.tn, Idisabeța Codea, Traiul a 
/ha Văcarii. Uaria llancf, Tr.t 
imi Saucă, Niculma Pivoda ș. ■/.

1î<7. pe această mprafață de 
470 mp. se află 377 500 flori, 
de toate speciile, dar mai ales 
de begonia, petunia, salvia lobe
lia, viola tricolor, garoafe, cine
raria maritimă, cic'amen, dalia, 
cana indica, trandafiri

In seră mai există 2 200 de 
arbori pentru zonele verzi: plopi, 
sălcii, castani, tei. etc., 7 CCO ar
buști pentru gard vin fi peste 
400 trandafiri cu .rttnchi înalt. 
Totul va fi plantat la sfirșiltd 
lunii februarie.

Grădinarii lucrează cu sîrg...
Prii indu-i, pe acești oameni in- 

drăgnstifi de munca lor modestă 
fi neștiută, i-am admirat fi, pe 
cit mi-a fost cu putință 
cercat să prind m 
pei din pas

MII.R< I RI IIBRI ARH

<1 I M RI l»i' . la 
a 18 - Dl ZBA ORIA cu

Ierna : Cum putem fotografia, 
rum putem developa. Aninoasa. 
Jj ora 18 - conferință cu te
ma : Lupi a împotriva canceru
lui. Pruda, huiliiitc.» membrilor 
• ciciihii <!r speologie — la ora 
17.30.
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frumuseți

peiyaei

remneraii

i. deopotrivă cu îminta- 
admiră nuanțele culese

'fundări.
ile’.a zile in urmă, am pă- 
in clădirea simplă și li- 

acoperișul de sticlă.
Iul tucol- 
diferitele

•iinif cultivării florilm. Dr mul ți 
Mii, de cînd lucrează la aceasta 
unitate. viață lui t-a contopit cu 
<r,i ,i serei. Priceput la plantări 
fi înmulțiri, 'em cu
fiecare floare

§
i

♦ • 1 ’
glie fălcii, compozitor și dirijor 
(m. 1932); 1892 S-a născut 
chimistul Ion lănăscscu (m.

|962 \ mtiriț i to-
ricnl Silviu Dragomir (n. 1888); 
1903 S-a născut Inlitis l ucik, 
scriitor și ziarist revoluționar, 
erou național al Cehoslovaciei 
(asasinau de hillcriști la 8 IN 
1943); 1685 — S-a niisctn com
pozitorul german G 1. I liîndcl 
(m. 1759); 1970 Protl.uu.t- 
rca Republicii Guv.ma (h>aă 
Guyana Brii,mită; independentă 
la 26 V 1966); 1X21 - \ irm-
rit John (îc.its, poci englez ro
mantic; 1918 — A fost creată 
Armata Sovietică. „Ziua Forțe
lor Armate ale U.R.S.S."; 1945 
— A murit scriitorul A. N. 
Tolstoi^ (n. 1883); J972 — Pri
mul tîrg panafrican (Nairobi : 
23 II - 5 III).

PI fROȘANI - \< 
irinl-rie : Anna celor I CCO de 
zile. <eriiîc I. II: Republica: Po
veștile lui Hoffmann; PUR1- 
1 A Viața in doi; I ONFA 
Uinerul: Turnul 
VI 'I.CAN . Oliver. 
PA ROSEN I \ inâ 
vrăjitoare: IU PI NI 
ral: Steaua Jc tinichea; Mui 
KWIC : După vulpe; I Rl( ANI :

md eiiqiiril e Oltului
(Urmare din pag. 1) 

rulă, iar la Drăgănești-Olt se 
ridica schelele unei filaturi 
de bumbac. Am lăsat dina
dins mai la urma orașul Ca
racal întemeiat acum aproa
pe două milenii de cunoscu
tul im parat roman al cărui 
nume il poartă, deoarece aici 
am dori să spunem ceva mai 
mult. La Caracal, prima în
treprindere industriala a fost 
creată acum cițiva ani: o fa
brică dc conserve, l-a urmat 
un mare complete industrial 
de creștere și îngrășate a 
porcilor cu o capacitate a- 
nuală de circa 100 000 de ca
pete, a cărui producție se va 
dubla in actualul cincinal. 
In anii ce vin. alături de Sla
tina. Caracalul va fi al doi
lea mare centru industrial al 
județului: se desfășoară in 
rilm susținut construcția U- 
zinei de vagoane, unde vor 
lucra aproape șase mii de 
muncitori, a unei fabrici de 
tricotaje, a unei uzine de nu
trețuri combinate și — ca la

Slatina și la Balș — a unei 
fabrici de pîine.

— Acum vreo zece ani nu 
aveam nici o industrie la Ca
racal — ne spune parcă ui
mit Alexandru Bucșă, un lo
calnic. — și iată facem niște 
salturi la care nici nu visaift!

Are dreptate. Iar acest salt 
înseamnă enorm din toate 
punctele de vedere: prospe
ritate in mii și mii de fa
milii, înflorirea fără prece
dent a orașului. Din cele a- 
proape 3 800 de apartamente 
construite pe cuprinsul jude
țului in cincinalul anterior 
(alături de circa 12 000 case 
noi proprietate personală), a- 
proximativ 1 000 de aparta
mente au fost date in folosin
ță la Caracal. Clădirii monu
mentale a Teatrului Național 
din Caracal i s-a adăugat in 
anul trecut un elegant tea
tru de vară cu o capacita
te de aproape 900 de locuri. 
In noul cincinal, în județ se 
vor construi peste 10 000 da 
apartamente, din care un 
sfert la Caracal. Locuitorii 
bătrinei urbe au planuri am

bițioase și insuflețitoare, ca
re vizează sistematizarea cen
trului orașului, apariția unor 
blocuri-turn. a unui liotei 
modern, a unui ștrand, pre
cum și a diferite alte obiec
tive edilitare de interes eco
nomic, știinfific, social-cultu
ral.

Piuă deunăzi .județul, care 
odinioară practica o agricul
tură rudimentară, exportă 
produse industriale în peste 
35 de fări de pe aproape toa
te continentele : in multe sta
te socialiste, ca și in S.U.A., 
Canada. Anglia, Japonia, 
Italia, Franța, Suedia, Olan
da, Elveția etc. Iar la finele 
cincinalului pe care II infăp- 
tuim, produsele uzinelor și 
fabricile din Slatina. Ca
racal. Corabia, Balș și Dră- 
gănești-Olt vor fi mai mult, 
mai bine cunoscute și apre
ciate pe meridianele Terrei.

E o carte de vizită magis
trală cu care meleagurile ce 
poartă numele Oltului se pre
zintă țării și lumii întregi.

Adunarea generală
(Urinare din pag I) 

numi așa ? Iată o întrebare de 
permanență actualitate care a 
revenit cu stăruință în mai toa
te organizațiile de partid. A- 
6Upra ei ne propunem să insis
tăm în cele ce urmează.

Așa cum o atestă desfășura
rea. în ultimul timp a adunări
lor generale in multe organiza
ții de partid însușirea temeini
că a spiritului și exigențelor 
ce decurg din documentele de 
partid — de altfel amplu dez
bătute în toate organizațiile — 
a dat o ripostă energică acelo
ra care Invocau lipsa... de teme 
pentru adunările generale și se 
complăceau cu sărăcia temati
că și de conținut de idei, cu 
tratarea unilaterală, injustă a 
problemelor. Este vizibil acum 
efortul multor birouri ale orga
nizațiilor de bază ca în stabili
rea calendarului de sarcini în
scrise pe ordinea de zi a dez
baterilor, a priorității celor ca
re realmente au o însemnătate 
majoră, problemele economice, 
ale organizării producției, ale 
îndeplinirii în bune eondițiuni 
a planului, să fie armonizate 
și îmbinate judicios cu proble
mele întăririi vieții interne de 
partid șj cele legate de munca 
educativă, de ridicare a conști
inței socialiste.

In această ordine de idei se 
cuvine relevat faptul că în tot 
maj mare măsură este înțelea
să necesitatea ca tratarea pr<>-

COJOCARU ION — Uricani. 
In primul rînd să obțineți con
firmarea medicală că într-ade- 
văr sînteți bolnav și apoi, vom 
mai sta dc vorbă. Așa cum pu
neți problema, nu șlim ce a- 
nume vreți ? Să vă pensionați 
pe motiv de boală, ori pen tini 
limită de vîrslă ? Una, e una 
și alia, e alta. Să nu amestecăm 
lucrurile și ne vom putea înțe
lege.

PIȘTEA GRIGORE — Lonea. 
Nu puteți pretinde de la noua 
unitate ceea ce nu v-a plătit 
unitatea de la care ați plecat. 
Față de aceasta din urmă, aveți 
dreptul, dacă veți putea face 
dovada culpei sale, la acțiune 
în pretenții.

CALARAȘU VICHENTIE — 
Vulcan. Drept la spor dc șan
tier, au doar cei nelocalnici. 
Conlrolați-vă buletinul de iden
titate și veți găsi singur răs
punsul.

Asupra celei de a doua pro
bleme, unitatea de la care ați 
plecat, era obligată să vă achite 
toate drepturile la zi. Printre 
acestea, se numără și compen
sarea în bani, a zilelor de con
cediu neefectuale. calculate pro
porțional cu timpul lucrat.

SICOE D1ONISIU — Lupeni. 
Regretăm, dar cu toate diligen
tele depuse, nu vă putem da 
lămuririle cerute. Dosarele la 
care vă referiți, nu se mai a- 
flă la judecătorie. Urmare plîn- 
gcrilor dv. au fost trimise la 
Procuratura Generală. Deci, nu 
le-am putut vedea Și în acest 
caz nu sin tem in măsură să vă 
spunem nimic.

blcmelor economice, a nume
roaselor aspecte ce derivă din 

• sarcina îndeplinirii planului să 
se facă prin prisma muncii e- 
ducafive ; problemele strict eco
nomice. aride — cum apar la 
prima vedere — să nu se facă 
In mod îngust, tehnicist, ci prin 
prisma răspunderii, abnegației 

,cu care acționează membrii de 
partid in vederea soluționării 
lor, a conștiinței spiritului de 
inițiativă și exigenței de care 
ei dau dovadă. In definitiv, pre
tutindeni, în toate problemele, 
inclusiv în cele de natură teh- 
nico-organizatorică, lupta dintre 
nou și vechi își găsește teren 
de manifestare concretă și cine 
știe dacă nu tocmai organizația 
de partid trebuie să propulse
ze noul, să înlăture obstacolele 
din calea lui, să combată cu 
toată forța blazarea, comodi
tatea, indiferentismul, parazitis
mul.

Nu este însă mai puțin ade
vărat că în această privință 
n-au fost excluse cu desăvîrși- 
re..j excepțiile. Mai pot fi întll- 
riite materiale înfățișate adună
rilor generale care, elaborate 
cu superficialitate, sărăcăcioase 
în conținutul de idei, reprezin
tă un conglomerat de cifre și 
date care omit cu desăvîrșire 
omul, sînt o colecție de justifi
cări care estompează nervul a- 
nalizei exigente, spiritul critic 
și autocritic. Și ne-am putea 
întreba ; prin ce mijloace ar 
putea acționa eficient organi
zațiile de partid în soluționa
rea problemelor economice, ale 
îndeplinirii planului dacă nu 
tocmai prin cele ale muncii po
litico-educative care să stimule
ze efortul creator în căutarea 
noului, în propagarea soluțiilor 
tehnice avansate, să contribuie 
la combaterea lîncezelii în gîn- 
dire, să adopte o atitudine fer
mă, de neconciliat, în perma
nenta confruntare dintre atitu
dinea înaintată față de muncă 
și mentalitățile învechite, retro
grade pentru a asigura și pe a- 
ceastă cale progresul constant 
și durabil al unității unde ac
ționează ?

Fără îndoială, in condițiile 
actuale, cînd sînt deosebit de 
clare răspunderile ce revin or
ganizațiilor de partid pentru 
îmbunătățirea muncii de educa
re comunistă, asemenea „goluri* 
ca cele la care ne-am referit 
mai șus n-ar fi greu de sesizat. 
Cu condiția bineînțeles ca unii 
membrii ai birourilor organiza
țiilor de bază să-și reconsidere 
propriile metode de muncă în 
sensul de a renunța să mai re
curgă la soluționarea probleme
lor muncii politico-educative 
prin mijloace administrative și 
a se transforma în acest fel 
treptat-treptat în dispeceri ai 
producției, in colecționari de 
cifre și dale care, neumanizate, 
au o redusă putere de convin
gere. de influiențare asupra co
lectivului.

Adunările generale ale orga
nizațiilor dc partid devin înal
te școli ale educației partinice, 
contribuie substanțial ia mode
larea fizionomiei spirituale a 
membrilor de partid atunci 
cind spiritul analitic, critic și

autocritic constructiv al mate
rialelor prezentate spre dezba
tere au corespondent combati
vitatea și atitudinea intransi
gentă a comuniștilor din adu
nare față de fenomenele nega
tive, atunci cînd lucrurile nu 
se opresc doar la prezentarea, 
dezvăluirea neajunsurilor, ci se 
Identifică cauzele acestora ' iar 
adresa critică justă, principială, 
se adresează fără menajamente 
atît celor cu funcții „mai mici" 
cît și celor cu funcții „mai 
mari". Are de asemenea o deo
sebită influiență pentru conți
nutul educativ al adunărilor, 
receptivitatea dovedită față de 
propunerile și observațiile ce 
se fac în adunare, modul în ca
fe prezidiul adunării asigură 
un climat care să încurajeze 
poziția combativă, efortul de a 
găsi soluțiile corespunzătoare 
îmbunătățirii muncii.

Concludentă în acest sens es
te experiența a numeroase or
ganizații de partid care mani
festă multă grijă și consecven
ță pentru ca hotărârile adunări
lor generale să fie îndeplinite 
întocmai, în condiții optime. 
Practica de a se raporta de la 
o adunare generală la alta des
pre felul cum au fost aplicate 
propunerile comuniștilor, solu
țiile preconizate în precedente
le adunări reprezintă nu nu
mai o măsură organizatorică 
bună : ea are și un pronunțat 
conținut educativ pentru că se 
referă la felul în care membrii 
de partid își îndeplinesc înda
toririle statutare, contribuie la 
stimularea răspunderii comuniș
tilor, îi mobilizează astfel ca ei 
să reprezinte în toate împre
jurările exemple demne de ur
mat, să acționeze ca oameni 
înaintați la locul de muncă. în 
societate, în familie. In con
trast insă ce efect educativ poa
te să aibă asupra unor tineri 
membri de partid atitudinea u- 
noră de a coexista... pașnic cu 
neajunsurile, dc a încălca regu
lamentul dc ordine interioară, 
a fi pasivi și de a manifesta a- 
pucăluri străine eticii socialiste. 
Dc asemenea, ce învățăminte, 
ce concluzii pot trage unii tineri 
membri de partid dacă văd că, 
deși drepturile și îndatoririle 
comuniștilor sînt aceleași indi
ferent de vechimea în partid 
sau dc funcția pe care o ocu
pă, unii caută numai drepturi 
lăsînd îndatoririle pe scama al
tora, sau în alt caz dacă văd 
că în dezbaterile din adunare 
în ciuda realităților evidente, 
arhicunoscute, unii încearcă să 
justifice neajunsurile, să le 
„paseze" pe seama altora, să se 
disculpe de răspundere.

Organizațiile de partid, bi
rourile acestora dispun de infi
nite mijloace și posibilități 
spre a asigura ca fiecare adu
nare generală a cortiuhiștilui să 
reprezinte o înaltă școală dc e- 
ducație partinică, să însemne 
un moment important, uri pas 
înainte în procesul neîntrerupt 
dc perfe lionure a muncii de 
partid, de înnobilare spirituală 
a oamenilor, de maturizare a 
conștiinței lor comuniste a con- 
dirtei omului nou identificat 
prin concepțiile lui înaintate.

mergem
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PROGRAMUL 1 . 6.C0 Mu
zică și actualități; 7.C0 Radio
jurnal; 9.30 Viața cărților; 10,00 
Buletin dc știri; 10,05 Popas 
folcloric pe meleaguri oltenești; 
10,30 Vreau să știu; 11,00 Bu-

SCHI: Succes deplin 
al elevilor din Petroșani

Iln zilele de 20 și 21 februa
rie a.c., pe pîrtiile dc schi din 
■ masivul Paring și-au dat în- 

I tîlnire elevii școlilor profe- 
. sionale din localitățile Baia 
I Mare, Gura Barza, Cîntpina. 
• Cîmpulung, Bălan și Petro- 
Ișani pentru a-și disputa în- 

tîietatea în probele de schi 
I alpin, în cadrul finalei orga

nizate pentru școlile aparți- 
| nînd Ministerului Minelor. 
I Petrolului și Geologici.
| De semnalat faptul că de 
I la această tradițională com- 
I petiție, după o îndelungată 

participare, au lipsit repre-

Izentanții Grupului școlar mi
nier Lupeni, care pe lingă

I faptul că dispun de o bază 
materială foarte bună au și

I trei elevi care, anul trecut,

au fost prezenți la Brașov I 
la finala școlilor profesiona- | 
le (!!). i

întrecerile, care s-au bu- I
curat de asistența tehnică și 
organizatorică a comisiei de I
schi de pc lingă C.M.E.F.S. 1
Petroșani, au fost viu dispu- I
tate, scoțînd în evidență I
grija cu care s-au# pregătit j
pentru această competiție ele- I
vii din Petroșani, al căror I
succes a fost deplin în toate J
probele. g

Iată și numele învingători- | 
lor : slalom special — Nicolae . 
Coman (Petroșani), slalom u- I

— Aurel Costinaș (Petro
șani). fond 10 km — Ștefan I 
Szitas (Petroșani), ștafeta 2x5 1
km — Petroșani. |

lacob IM LING |

I.G.l. PHROSANI♦

cu sediul în Petroșani, 
str. Cuza Vodă nr. 23 

anunță concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi :

♦ 15 TEHNICIENI CONSTRUCTORI ;

♦ 4 MAIȘTRI CONSTRUCTORI ;

♦ 2 TEHNICIENI PROIECTANȚI ;

♦ 2 TEHNICIENI NORMATORI.

Condiții de angajare conform Legii 12/1971.

Salarizarea conform H.C.M. nr. 914/1968.

Informații suplimentare, zilnic, între orele
7—15, la serviciul personal-administrativ. 
Telefon 1667.

Fabrica de produse 
lactate livezeni

angajează de urgență:
♦ SUDORI AUTOGENI-ELECTRICI;

♦ LĂCĂTUȘI ÎNTREȚINERE UTILAJE ;

♦ MECANICI COMPRESORIȘTI ;

♦ MAGAZIONER MATERIALE ;

♦ PRIMITORI DISTRIBUITORI PRODUSE 
PE REȚEAUA COMERCIALA (GESTIO
NARI).

Salarizarea conform H.C.M. 914/1968.

Informaț-ii suplimentare la sediul fabricii, 
telefon 1823—1824.

MII R( URI IFBRL \RH

9.00 Deschiderea emisiunii dc 
dimineața. Fclcx; 9,05 Telcglob : 
..la se-.' de Budapesta" (relua
re); 9.25 Prim plan : D.in Bur- 
ghclea (reluare); 9,55 Publici
tate; 10,CO Curs de limba fran
ceză (Icqia a 4-a): 10.30 Tele- 
cincmaieca pentru copii și tine
ret : „Aventurile baronului Mun
chausen" (reluare); 12,00 Tele
jurnal; 15.30 Tclcșcoala. Istoria 
României : începuturile vieții

Ieri, tcmpcraiui isimă !.<
Peiroșani a lost de plus 7 grad?, 
iar la Paring de plus 1 grad. 
Minima in aer a oscilat intre 
minus 3 grade >i plus j grad.

Grosimea stratului dc zăpadă 
la Paring : 47 cm.

Pentru următoarele 24 de ore < 
Vreme umedă. Precipitații sul» 
formă de ploaie și lapovjța. Vînt 
slab, pînă la potrivit din secto
rul sudic.

MICA PUBLICITATE
VIORICA SECARA. Dorina 

și Ștefan Encscu, anunță cu 
aceeași durere împlinirea a 7 
ani de la încetarea din viață 
a neuitatului lor soț și cum

nat, profesor universitar SE
CARA GHEORGHE.

♦
VÎND, Dacia 1100.

Deva, str. Crișan, nr. 17.

EXPLOATAREA MINIERA 
URICANI

organizează un concurs pentru ocuparea unui 
post de

♦ INGINER PRINCIPAL ÎN CADRUL 
SERVICIULUI DE AERAJ ȘI PROTEC
ȚIA MUNCII.

Concursul va avea loc în ziua de luni, 28 fe- 
fruarie 1972, la sediul exploatării miniere Uri
cani, ora 8.

Salarizarea conform H.C.M. nr. 914/1968.
Informații suplimentare la serviciul salarizare 

al E.M. Uricani.

Institutul de cercetări 
și proiectări miniere 

pentru huilă Petroșani
ANUNȚĂ CONCURS PENTRU 

OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI :

• 1 șef laborator mecanica rocilor și 
susțineri;

• 2 cercetători științifici pentru laboratorul 
economic ;

• 1 cercetător științific laborator mecani
zare-a utomatizare ;

• 1 inginer constructor ;
• 1 proiectant atelier proiectări miniere.

Doritorii se vor adresa institutului, din 
str. Mihai Viteazul nr. 3 Petroșani.

întreprinderea
I. L. H. S.

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

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. Uricani.
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Roade și perspective 
ale unei colaborări

fructuoase
orînduiri, dc ideologie și de țeluri, 
pe principiile marxism-leninismului 
și internaționalismului proletar, le
găm! ile dintre cele doua țâri și po
poare. colaborarea lor pe multiple 
planuri — politic, economic, tebni- 
co-științific, cultural, au cunoscut o 
dezvoltare continuu ascendentă. Ast
fel, cadrul juridic al relațiilor bi
laterali* a fost lărgit in încheierea 
a peste 40 dc instrumente de co
laborate.

Pe planul conlucrării economice, 
dinamismul construcției socialiste in 
cele două țări, ritmurile susținute 
ce caracterizează creșterea lor eco
nomică alt oferit mari posibilități 
Centru lărgirea și diversificarea co- 
iborării economice și tehnico-șriin- 

țifict. in avantajul și interesul am
belor țâri, ale popoarelor român și 
maghiar. Au fost perfecțațe nume
roase acțiuni de cooperare în pro
ducție ca, dc pildă, în realizarea 
de piese și subansamble pentru au
tocamioane și autobuze, utilaje pen
tru industria alimentară, anumite ti
puri dc vagoane, în prelucrarea re
ciprocă a unor sortimente de pro
duse siderurgice și ale industriei u- 
șoarc. Dc asemenea, au fost în
cheiate o serie de convenții referi
toare la construirea și exploatarea 
liniei elcarice dc interconectare a 
sistemelor energetice ale României 
ș: Ungariei, reglementarea probleme
lor hidrotehnice de interes comun, 
schimbul dc mărfuri în zona dc 
frontieră etc.; înțelegeri de colabo
rare economica și tchnîcO-științifică 
între organele de ••esort din cele 
doua țări in domeniile energiei e- 
lectrice. construqiilor și materiale
le» de construcții, industriei ușoa
re, agriculturii, comerțului interior. 
Și schimburile comerciale au înre
gistrat. in ultimul timp, o dezvol
tate dinamică; la sfirșitul anului 
1971 volumul comerțului bilateral 
crcscind cu circa 26 la sută față 
de 1°7C, ceea ce reprezintă un spor 
de peste 2 ori în comparație cu a- 
nul I960. Acordul pe termen lung 
(1971 —1975) semnat în primăvara 
anului trecut la Budapesta creează 
un cadru și mai favorabil dezvoltă
rii colaborării economice. El preve
de jicntru această perioadă o creș
tere a volumului livrărilor recipro
ce cu peste 90 la sută, comparativ 
cu cincinalul 1966—1970. Deosebit 
de semnificativ este faptul că schîm-

biuile în domeniul mașinilor și 11- 
tilajelor vor crește in «cest cincinal 
dc circa ' ori, reprezentind mai 
.mult de jumătate din volumul total 
al livrărilor in ambele sensuri.

Sînt roade și perspective care a- 
testâ în mod grăitor amplitudinea 
conlucrării bilaterale pe plan eco
nomic. conlucrare ce corespunde in- 
tetcselni fundamentale ale popoare
lor celor două viii, cauzei păcii și 
socialismului.

Tn sfera relațiilor culturale s-a 
înregistrat un larg schimb de dele
gații de oameni de știință și cultu
ră. au fost itinerate reciproc co
lective artistice și expoziții, au fost 
lărgite relațiile directe între insti
tuțiile de invățămînt superior, uniu
nile de creație, studiourile cinema
tografice, radiotclcviziunca. In acest 
cadru, s-au organizat acțiuni im
portante printre care expoziții de
dicate semicentenarului Partidului 
Comunist Român și jubileului Re
publicii Ungare a Sfaturilor. Colec
tivele Teatrului „G. Tănasc" și Fi
larmonicii .,G. Enescu" au fost pri
mite ai căldură la Budapesta, iar 
la București Ansamblul de balet al 
Operei de Stal din Ungaria s-a 
bucurat dc un frumos succes. Pla
nul de colaborare cultural-științific 
româno-ungar pe anii 1971—1972 
a lărgit prin prevederile sale cadrul 
colaborării dintre cele doua țari în 
acest domeniu.

Dintre numeroasele acorduri și 
convenții semnate in cadrul rela
țiilor consulare, documentul privind 
desființarea vizelor pentru calatorii 
oficiale și particulare, a stimulat 
dezvoltarea turismului.

Relațiile de colaborare frățească 
ale căror rezultate din cele mai fa
vorabile le-am consemnat în parte, 
sini statornicite pe temelia de ne
clintit a principiilor marxism-leni- 
nismului, respectarea independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, egali
tății în drepturi, avantajului reci
proc și întrajutorării frățești. Vi
zita delegației ungare, convorbirile 
care vor fi purtate cu acest pri
lej, precum și semnarea Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistența 
mutuală, parafat în decembrie 196S, 
vor constitui o nouă contribuție la 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
relațiilor dc prietenie și bunăveci- 
natatc dintre țările și popoarele 
noastre. în interesul —:-------- 1 ~—
zei socialismului și 
nentul european și

reciproc al cau- 
păcii, pe conti- 
in lume.

inuarea Hotărîrea C.C. al P.C. U.S
în legătură cu aniversarea

LUNA-20“

PEKIN 22 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă anunță ca premie
rul Consiliului de S1.1i al R, P. 
Chineze, Ciu En-lai, și președintele 
S.U.A., Richard Nixon, au conti
nuat convorbirile în după-amiaza 
zilei dc marți.

Din partea americană, la convor
biri au fost prezenți Henry Kis
singer, consilier special al președin
telui pentru problemele securității

naționale, și John Holdridge. mem
bru al Consiliului Securității Na
ționale.

Din partea chineza au fost pre
zenți Ciao Huan-hua, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și alic 
persoane oficiale.

In aceeași zi. ministrul afacerilor 
externe al R. P. Chineze, Ci Pin- 
fci, și William Rogers, secretar de 
stat, nu avui convorbiri.

constituirii U.R.S.S.

»»
a aselenizat lin 

într-o zonă 
muntoasă

Pentru întărirea păcii
și securității în Europa
BERLIN 22 (Agerpres). — Comitetul R.D. Germane pen

tru securitatea europeană s-a pronunțat, în cadrul unei șe
dințe desfășurate la Berlin, pentru pregătirea grabnică mul
tilaterală a conferinței gencral-europene în problemele se
curității și colaborării. Intr-o declarație difuzată de agenția 
A.D.N., comitetul subliniază că el își va aduce contribuția, 
în colaborare cu organizațiile sociale, presa, radioul și televi
ziunea, la pregătirea și desfășurarea Forumului opiniei pu
blice europene, care se va desfășura în iunie, la Bruxelles, 
precum și la alte acțiuni menite să contribuie la întărirea 
păcii și securității pe continent

Conferința general-europeană,
un pas necesar

COPENHAGA 22 (Agerpres). — .Conferința general-eu- 
.-opeană in problemele securității și colaborării este un pas 
necesar pe calea spre slăbirea încordării în Europa. Sînt con
vins că o asemenea conferință va avea loc", a declarat mi
nistrul afacerilor externe al Danemarcei, K. Andersen, în- 
tr-un interviu acordat agenției TASS. Ministrul danez a rea
firmat interesul țării sale pentru organizarea conferinței și 
a relevat importanța instaurării unei colaborări multilaterale 
între state cu orînduiri sociale diferite. Referindu-se la ordi
nea de zi a conferinței paneuropene, K. Andersen a dat o 
apreciere pozitivă principiilor securității europene, expuse 
în declarația Comitetului Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia și și-a exprimat acordul 
do principiu cu ordinea de zi propusă de țările socialisto.

Noul guvern finlandez

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
Comitetul Central al P.C.U.S. a 
adoptat o hotărîre privind pregăti
rea ani vei sirii a 50 dc ani dc la 
constituirea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, la 30 decembrie 
1922, anunța agenția TASS.

Uniunea Sovietică — se arată în 
hetărîre — intinipină acest remar
cabil jubileu cu mari realizări în 
toate domeniile vieții. In plină în
florire intinipină cele 15 republici 
unionale a 50-a aniversare a creă
rii alianței lor indestructibile. Efor
tul ile pline de abnegație ale po-

potului sovietic au fost încununate 
dc construirea iu U.R.S.S. a socie
tății socialiste dezvoltate. I Iotărirca 
arată că Uniunea Sovietica a atins 
un înalt nivel de dezvoltare a eco
nomiei naționale. A fost lichidat 
antagonisinrtl de dasa și național, a 
fost asigurată dezvoltarea multila
terală intr-o unitate indisolubilă a 
sistemului statal unional și a sis
temului de stat național al repu
blicilor, pe baza principiilor centra
lismului democratic și al federalis
mului socialist, al democrației so
vietice socialiste.

Comitetul Central al P.G.U.S. 
trasează sarcină tuturor organizați
ilor de pari id, de stat, obștești, co- 
lcci ivclor de muncă din țară sa 
desfășoare pregătirea în vederea ce
lei dc-a 50-a aniversari a creării 
U.R.S.S. ca pe o mare sărbătoare 
a întregului popor. C.C. al P.C.U.S. 
aproba inițiativa colectivelor frun
tașe privind desfășurarea pe scară 
largă a întrecerii socialiste în în- 
tîmpinarea jubileului și pentru în
deplinirea înainte de termen a pla
nului celui dc-al doilea an al celui 
dc-al nouălea cincinal.

CHILE
O conferință 

de presă a lui 
Salvador Allende

bunăvoință
BERLIN 

După cum 
'A.D.N.,

BONN 22 (Agerpres). — George 
Macovescu, prim-aajunct al minis
trului afacerilor externe, care se 
află in RJ.G., la invitația M.A.E.. 
a fost primit dc cancelarul federal 
Willy Brandt.

In aceeași zi primul adjunct al 
ministrului a fost primit de Walter 
Scheel, ministrul afacerilor externe, 
vicecancelar al R.F.G.

La primiri, care au decurs într-o 
atmosfera cordiala, au participat 
Constantin Oancea, ambasadorul 
României la Bonn și Erwin Wickert, 
ambasadorul R.F.G. la București.

In zilele de 21 și 22 februarie 
1972, între primul adjunct al mi
nistrului, George Macovescu, și 
Paul Frank, secretar dc stat în 
M.A.E., a avut loc un schimb larg 
de păreri cu privire la evoluția rc-

lațiilor româno—vest-germanc și la 
unele probleme internaționale de in
teres comun, îndeosebi în ceea ce 
privește conferința pentru securitate 
și colaborare în Europa. Unele as
pecte ale dezvoltării relațiilor eco
nomice și culturale dintre cele doua 
țari au constituit obiectul convor
birilor cu secretarul de stat în 
M.A.E., von Braun.

FIELSINK1 22 (Agerpres). — 
Premierul desemnat, Rafael Paasio, 
a prezentat marți președintelui Re- 
fiublicii Finlanda, Urho Kekkonen, 
ista dc 17 portofolii ale noului 

guvern minoritar, alcătuit numai 
din membri ai Partidului social-de
mocrat.

Guvernul minoritar social-demo
crat va depune miercuri jurămîntul, 
în fața președintelui Urho Kekko
nen. In funcția de ministru de ex-

terne a fost ales secretarul general 
al Partidului social-democrat. Ka- 
levi Sorsa.

Intr-o declarație făcută luni, du
pă însărcinarea sa cu formarea unui 
guvern minoritar, Rafael Paasio, 
și-a făcut cunoscută intenția de a 
încerca, spre sfirșitul acestui an, 
refacerea unui guvern dc coaliție, 
care să se bucure de un larg spri
jin parlamentar, incluzînd partidele 
amintite.

SANTIAGO DE CHILE 22 (A- 
gerpres). — Președintele Republicii 
Chile. Salvador Allende, a decla
rat, în cadrul unei conferințe dc 
piesă, că va face uz de prerogati
vele funcției sale de șef al statu
lui pentru a cerc „suspendarea tu
turor dispozițiilor" la reforma con
stituțională adoptate sîmbătă de 
Congres, în care majoritatea este 
deținută, după cum se știe, de re
prezentanții partidelor democrat
cretin și liberal aflate în opoziție. 
Opunîndti-se programului dc refor
me inițiat dc guvernul Unității 
Populare, aceste partide au intro
dus un proiect dc amendament la 
Constituție în termenii căruia nici 
o întreprindere nu va mai putea 
fi expropriată, total sau parțial, 
fără aprobarea dc «rine Congres a 
unei legi în acest sens. Amendamen
tul propus, cu aplicabilitate retro
activă — 31 octombrie 1971 — ur
mărește nu numai interzicerea ori
cărei acțiuni a guvernului vizînd 
preluarea controlului de către stat 
a diverselor întreprinderi ci și anu
larea unor măsuri deja luate în a- 
ccasta direcție Președintele Allende 
a declarat că, „conform împuterni
cirilor sale consfințite in Consritu 
țic", va cere Congresului să re
nunțe la prevederile reformei cate 
vin în contradicție cu atribuțiile 
puterii executive.

In cazul în care Congresul va 
refuza să-și retragă proiectul de re
formă constituțională adoptat — a 
spus cl — voi recurge din nou la 
Tribunalul constituțional .pentru a 
obține aplicarea corectă dc către 
Congres a normelor Cartei noastre 
fundamentale".

(Agerpres). 
transmite agenția 

. jpentru continua pro
movare a unei evoluții poziti
ve care se conturează in direc
ția securității europene, Biroul 
Politic al C.C. al P.S.U.G. și 
Consiliu] de Miniștri al R.D.G 
consideră oportun sii aplice 
temporar, Ca un gest dc bună
voință, acele reglementări care 
devin operante după intrarea 
în vigoare a acordului cvadri- 
partit asupra Berlinului occi
dental, a acordului de tranzit 
între guvernele R.D.G. și R.F.G 
Și,t a convenției între guvernul 
R.D.G. și Senatul Berlinului 
occidental cu privire la călăto
rii și circulația vizitatorilor".

Astfel, se prevede ca. în pe
rioadele 29 martie — 5 aprilie 
și 17 mai — 24 mai, să intro 
în vigoare, în-circulația persoa
nelor civile și bunurilor între 
R.F.G. și Berlinul occidental, 
acele facilități în 
controlului care sînt 
în .acordul dc tranzit 
vernu 1 R.D.G. și

domeniul 
prevăzute 
între gu- 
guvernul

R.F.G. In aceleași perioade vor 
putea intra în R.D.G.. potrivit 
convenției încheiate între gu
vernul R.D.G. și Senatul Ber
linului occidental cu privire la 
călătorii și circulația vizitato
rilor, persoane cu domiciliu 
permanent în uerlinul occi
dental.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
Stația automată sovietică ..Lu
na-20" a aselenizat lin. la 21 
februarie, la ora 21 și 19 minu
te (ora Bucureștiului). intr-un 
punct avind coordonatele sele- 
nografice ; 3 grade 32 minute 
latitudine nordică și 56 grade 
33 minute longitudine estică, 
informează agenția T.A.S.S. Lo
cul aselenizării este amplasat 
pe o porțiune continentală a 
suprafeței lunare, in apropierea 
extremității nord-estice a Mării 
Fertilității. Agenția menționea
ză că este pentru prima dată 
cînd o stație automată aseleni- 
zează intr-o zonă continentală 
muntoasă, cu relief accidentat.

După cum s-a mai anunțat, 
la 18 februarie stația „Luna-2(i" 
a fost plasată pe o orbită scle- 
nocentrică circulară, iar la 19 
februarie s-a efectuat o corec
ții* a traiectoriei stației, aceasta 
fiind trecută pe o orbită elip
tică.

Pentru a asigura aseleniza
rea statici în zona dinainte sta
bilită de pe suprafața lunară, 
la 21 februarie, la ora 21 și 13 
minute, a fost pus in funcțiune 
motorul de frinare principal. 
După 267 de secundo, instalația 
motoare și-a încetat funcționa
rea. iar pină la înălțimea «le 
760 metri stația s-a aflat in că
dere liberă. După aceasta, 
coborirea a fost dirijată, modi- 
fieîndu-se tracțiunea motorului 
principal cu ajutorul sistemului 
automat de dirijare, 
de la înălțimea

Incepind 
de 20 metri 

deasupra Lunii, frinarea s-a rea
lizat cu ajutorul motoarelor de 
mică tracțiune.

Stația „Luna-20" a trecut la 
executarea programului de ac
tivitate pe suprafața selenară.

ALGERIA : Obiectivele
revoluției agrare

---- +-----

Lovitură de stat
in

DOHA. Postul dc radio Do
ha, reluat de agențiile dc pre
să, a anunțat că în emiratul 
Qatar, din regiunea Golfului 
Persic, a avut loc, marți, o lo
vitură de stat in urma căreia 
puterea a fost preluată de pri
mul ministru, șeicul Khalifa 
Ben Hamad Al Thani, iar e- 
mirul Khamed Ben Aii Al 
Thani, ’ a fost înlăturat din 
funcție.

Agențiile de presă informează 
că lovitura de stat a avut loc 
fără vărsare de singe și că si
tuația la Doha și in celelalte o- 
rașe ale emiratului este norma
lă, în timp ce legăturile prin 
telex și telefon cu exteriorul 
sînt intrerupte.

Fost protectorat britanic, e- 
miratul Qatar și-a proclamat 
independența la 1 septembrie 
1971. Principala bogăție a aces
tui stat — cu o suprafață de 
20 000 kilometri patrați și o 
populație de peste 100 000 de 
locuitori — este petrolul, exploa 
tat In cea mai mare parte de 
companii străine.

ALGER 22 — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Benga, 
transmite 1 In cuvântarea rosti
tă la ședința de deschidere a 
Conferinței președinților adună
rilor populare comunale din 
Algeria, președintele Consiliu
lui Revoluției, Houari Boume- 
diene, a prezentat pe larg 
unele aspecte ale aplicării revo
luției agrare.

Arătînd că „revoluția agrară 
este un act de dreptate socială, 
care trebuie îndeplinit In zonele 
rurale ale Algeriei”, președinte
le Boumediene a subliniat: .Do
rim să lichidăm exploatarea o- 
mului de către om și în acest 
sector1*.

Houari Boumediene a făcut, 
în continuare, o serie de preci
zări privind diferitele faze ale 
aplicării revoluției agrare, men- 
ționlnd, totodată, că cetățenii 
ale căror pămînturj vor fi națio
nalizate vor avea dreptul la o 
indemnizație.

Șeful statului algerian a abor
dat, cu același prilej, o serie

de probleme care se pun în 
ceea ce privește folosirea sur
selor de apă, exploatarea pădu
rilor și creșterea vitelor. El a 
anunțat că, în baza unei ordo
nanțe prezidențiale, care va fi 
publicată în curînd, „fiecare 
sursă de apă va fi proprietatea 
tuturor oamenilor și nu a unei 
singure persoane, nici un individ 
neavînd dreptul să o comercia
lizeze14. Președintele Boumedie
ne a anunțat, de asemenea, că o 
altă ordonanță va avea ca o- 
biect organizarea exploatării 
pădurilor -Și folosirea pășunilor. 
„Pădurile, ca Șl pășunile, a a- 
rătat el, sînt proprietăți ale so
cietății, constituie resurse națio
nale, care trebuie protejate și 
dezvoltate1' în interesul societă
ții-

„Puterea revoluționară va face 
totul pentru atingerea obiecti
velor revoluției agrare, pen
tru concretizarea lor sub toate 
formele și în toate perspective
le", a spus în încheiere preșe
dintele Algeriei.

Cazul Altmann, 
pentru moment 

încheiat
LA PAZ 22 (Agerpres). — Gu

vernul bolivian consideră cel pu
țin pentru moment încheiat cazul 
Altmann, cetățean german natura
lizat in Bolivia, pentru care guver
nul francei; a cerut extrădarea, sub 
acuzația de a fi una și aceeași per
soană cu Klaus Barbie, fostul șef 
al Gestapoului din orașul Lyon. în 
timpul ocupației hitleristc. Acest 
fapt, a declarat secretarul bolivian 
pentru problemele președinției, Al
fredo Arce, a fost precizat în răs
punsul președintelui Hugo Banzer 
la scrisoarea ce-i fusese adresată de 
președintele francez, Georges Pom
pidou.

PREZENTE ROMÂNEȘTI

Din lumea
HELSINKI 22 (Agerpres). — 

Luni au declarat o grevă de 24 
de ore 25 000 de muncitori con
structori din Finlanda, care au 
protestat împotriva majorării 
continue a prețurilor din țară. 
Potrivit hotăririi sindicatului 
muncitorilor constructori, activi
tatea pe șantierele din orașele 
Helsinki. Tampere, Turku fi al
tele a fost complet paralizată.

★

PARIS 22 (Agerpres). — Șo
majul continuă să se manifeste 
cu acuitate în Franța. Conform 
datelor Ministerului Muncii, nu
mărul cererilor de serviciu ră
mase nesatisfăcute a fost in 
cursul lunii ianuarie de aproxi
mativ 289 000. In prezent, afară 
statisticile publicate de același 
minister, numărul total al șome-

capitalului
rilor a ajuns, în Franfa, la 
505 700 persoane. Relatînd cele 
de mai sus, ziarul „L’Humanite" 
relevă că numărul real al șo
merilor din Franfa depășește 
considerabil aceste cifre oficiale 
fi că șomajul continuă să-și spo
rească proporfiile în această fard.

★

MADRID 22 (Agerpres). — In 
orașul spaniol Vittoria continuă 
greva muncitorilor uzinei chimi
ce ,,Michelin", declanșată în ur
mă cu două luni, îrr semn de 
protest față de concedierea a 30 
de muncitori, Exprimîndu-fi soli
daritatea cu greviștii, mai midie 
mii de oameni ai muticii din Ța
ra Bascilor au încetat In mod 
repetat lucrul, în ultima vreme, 
pe durate limitate.

Redacția și administrația ziarului» Petroșani, strada Republicii Kr. telefon 1 1CG2

HAVANA 22 — Corespon
dentul Agerpres, V. Stamate, 
transmite : Dirijorul român 
Iosif Conta și-a încheiat tur
neul in Cuba printr-un con
cert care a avut loc in sala 
„Amadeo Roldan" din Hava
na. La pupitrul Orchestrei 
naționale simfonice din Cuba 
și avîndu-1 ca solist pe violon
celistul sovietic Daniil Șa- 
fran, Iosif Conta a dirijat un 
program care a cuprins, Rap
sodia Română in Ia major de 
George Enescu. simfonia „Zi
duri, ferestre și vitralii", de 
compozitorul cubanez. Carlos 
Farinas — în primă audiție 
— Divertismentul pentru 
orchestră de coarde, de Bela 
Bartok, Momentul simfonic 
„Pacific 231", de Honegger, 
și Concertul pentru violoncel 
și orchestră de Haydn. Con-

certul s-a bucurat do un fru
mos succes, publicul răsplă
tind cu aplauze prelungite 
arta dirijorală a Iui Iosif 
Conta,

★
PARIS 22 — Coresponden

tul Agerpres, Paul Diacones- 
cu, transmite: La invitația 
Institutului internațional pen
tru drepturile omului, a In
stitutului de înalte studii eu
ropene din Strasbourg și a 
profesorului Rene Cassin. la
ureat al Premierului Nobel 
pentru pace, profesorul doc
tor docent Tudor R. Popes
cu, de la Universitatea din 
București, membru in Consi
liul de conducere al Institu
tului internațional pentru 
drepturile omului, a început 
un ciclu de prelegeri referi
toare la drepturile omului.

Ecuador

Demisii din Consiliul
de guvernămînt

QUITO 22 (Agerpres). — La 
numai două zile după anun
țarea instituirii unui Consiliu 
de guvernămînt cu atribuții le
gislative, în componența căruia 
au fost incluși 
celor trei arme 
noul președinte, generalul Guil
lermo Rodriguez Lara, a primit 
demisiile a doi dintre membrii 
acestui organism. Este vorba de

comandanții 
ecuadorienc,

comandanți recent numiți ai 
forțelor aeriene și navale care 
au cerut, totodată, să fie eli
berați și din funcțiile militare. 
Comunicatul Ministerului Infor
mațiilor, dat publicității, nu 
precizează motivele acestor de
misii subliniind doar că for
țele armate rămîn unite și 
un calm deplin continuă să 
mențină în întreaga țară.

Răspîndirea alarmantă 
a narcomaniei

cft 
se

22 (Agerpres). — In raportul său anual pentru 
luni la Geneva, Comitelui O.N.U. pentru stu-

B GENEVA
B 1971, publicat
□ pefiante relatează că, in pofida supravegherii internaționale, 
E mari cantități de stupefiante continuă să iasă prin contra
ți bandă din țări ca Tailanda, Afganistan, Pakistan, Birmania
■ și Bolivia. Raportul semnalează, de asemenea, o creștere, „fe-
■ numenală" a folosirii stupefiantelor și o răspindire alarman
ta tă a narcomaniei in Vietnamul de sud și, in special, printre
■ forțele armate ale regimului de la Saigon. Pentru a determi-
■ na aceste state să pună capăt surselor de producere a stupe-
■ flautelor din aceste țări arată raportul, este necesară o imbu- 
H nătățire radicală a situației lor economice.

<$> Președintele Republicii A- 
rabe Siriene, generalul Hafez 
Assad, a primit delegația gu
vernamentală a R-P.I). Coreene, 
condusă de Zăng Zun Thek. 
vicepreședinte al Cabinetului 
de Miniștri, care a efectuat o 
vizită in această (ară.

♦* Un comunicat al Ministe
rului de externe israclian, citat 
de agenția France Presse, anun
ță că data dc vineri 25 februa- 
arie. propusă de reprezentantul 
special al secretarului general 
al O.N.U. în Orientul Apropiat. 
Gunnar Jarring, pentru vizita 
sa în Israel, a fost acceptată. 
Sursa citată precizează câ între
vederea dintre Jarring și minis
trul de externe israelian. .Abba 
Ebban, va avea loc in aceeași 
zi.

♦ Agenția P.A.P. informea
ză că Piotr Jaroszewicz. preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone, I-a primit pe 
Lorni Tleihan, ministrul con
strucțiilor și industriei materia
lelor de construcție al R.P 
Mongole, care se află intr-o 
vizită la Varșovia.

Un atac lansat de un grup 
de 2 000 de mercenari, în zo
na localității Beihan, de la 
frontiera cu Arabia Saudită. a 
fost respins, luni, c’c forțele ar
mate ale Republicii Democrati
ce Populare a Yemenului — a- 
nunță o declarație a Consiliu
lui apărării naționale de la A- 
den, reluată de agenția irakia
nă de presă.

♦ Președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, Piotr 
Jaroszewicz, a primit delegația 
guvernamentală cubaneză, con
dusă de Carlos Rafael Rodri
guez, președintele Comisiei na
ționale pentru colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică, ca
re so află la Varșovia cu pri
lejul lucrărilor celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei polono-cuba- 
neze de colaborare economică 
și tehnico-științifică. anunță a- 
genția P.A.P.

♦ După -.inel săptămîni pe
trecute în închisoarea din Sa
lisbury. fostul premier rhode- 
sian. Garfield Todd, și fiica sa 
au fost eliberați marți și li s-a 
stabilit arest la domiciliu, infor
mează agenția Reuter. O măsu
ră similară a fost luată de au
toritățile de la Salisbury și fa
ță de unul din liderii Consiliu
lui Național African, Josiah 
Chinamano, și soția<sa,

4* Agenția B.T.A. anunță că 
la' Sofia au avut loc lucrările 
plenarei C.C. al P.C. Bulgar, 
care a examinat probleme pri
vind principalele direcții de 
activitate ale sindicatelor bul
gare și sarcinile lor de viitor 
in construirea societății socia
liste dezvoltate.

Lucrările plenarei au fost 
deschise de Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C, Bulgar.

Plenara a adoptat o hotărîre 
în problema examinată.

— formație politică majoritară 
in Parlament.

Cu acest prilej, noul preșe
dinte a reafirmat poziția sa 
antiimperialistă, precum și 
„simpatia față de popoarele ca
re luptă pentru libertatea lor".

4> Erich Honecker, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., l-a 
primit pe Hă Dam. ministrul 
afacerilor externe al R.P.D. Co
reene. conducătorul delegației 
guvernamentale coreene aflate 
într-o vizită oficială în R.D. 
Germană. In cursul convorbirii 
care a avut loc cu acest prilej, 
au fost examinate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două popoare și sta
te.

Jesus Reyes He roles a 
fost ales în funcția de preșe
dinte al Partidului Revoluțio
nar Instituțional din Mexic

♦ Constructorii navali japo
nezi au realizat cea mai mare 
navă mineralieră din lume — 
..Tidori-San Maru" — cu un de
plasament de 165 000 tone. Na
va are o lungime de 292 metri, 
o lățime de 44 metri, iar moto
rul său de 30 000 C.P. îi permi
te să dezvolte o viteză de 15 
noduri.

In localitatea N'Koltang 
din Gabon a început construc
ția unui centru de telecomuni
cații spațiale. Noul centru spa
țial, realizat de grupul fran
cez „Telespace", va dispune de 
un reflector parabolic avind 
un diametru de 30 metri.

♦ Nouă lideri ai opoziției 
parlamentare din Irlanda da 
Nord — șase deputați și trei se
natori aparținînd Partidului 
Muncitoresc Socialist Democrat 
(S.D.L.P.) — au supraviețuit u 
nui atentat. Este vorba de ex
plozia unei bombe care s-a pro
dus in restaurantul în care a- 
ceștia se aflau într-o întrunire. 
Explozia s-a soldat doar cu pa
gube materiale.

+ Ciclonul .Eugenia", caro 
s-a abătut luni asupra Mada
gascarului, a provocat moartea 
a 39 de persoane, iar alte 66 au 
fost date dispărute, a anunțai 
Consiliul național pentru aju
torarea sinistraților.

Dejucarea unei lovituri 
militare de stat în Republica 

Populară Congo
BRAZZAVILLE 22 (Agerpres). 

— Postul de radio Brazzaville a 
difuzat marți dimineața, un comuni
cat in care anunța că „în noaptea 
de 21 spre 22 februarie, în capi
tala Republicii Populare Congo a 
fost dejucată o tentativă dc lovi
tură militară de sta: pusa la cale 
dc elemente de dreapta, relatează 
agențiile Reuter, TASS și United 
Press International. In momentul

declanșării acțiunii, președintele 
Maricn N’Gouabi se afla in loca
litatea Pointe Noire.

Agenția France Prcsse relatează 
că, marți, după-amiază, președin
tele Marien N’Gouabi, reîntors l.i 
Brazzaville, a adresat națiunii uiț 
mesaj radiodifuzat în care a arătat 
că cei mai mulți dintre participan
t'll la tentativa de lovitură de stat 
au fost arestați.
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