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5 Ședința Comitetului Executiv 

al C.C. al P.C.R.
ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.R. Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

fn ziua dc 5 septembrie 1972 a avut loc 
ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prezidata de tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
mân.

Au participat ca Invitați miniștri șl 
conducători al unor organe centrale.

Comitetul Executiv at C.C. al P.C.R.

Ro-
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în cinstea celei de-a XXV-a aniversări a Republicii

\ Prin dăruirea și abnegația

a a- 
nalizat și a aprobat propunerile Ministerului 
Economici Forestiere și Materialelor <le Con 
strucții, Ministerului Energici Electrice și Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de Mașini 
privind realizarea unor obiective Industriale 
prevăzute în planul de dezvoltare a econo 
miel naționale pe anii 1971 — 1975.

In continuare Comilelnl Executiv a exami 
nai rezultatele In producție și eficienta eco
nomică ob|lnută in sistemele de Irigații ame
najate pînă la 31 decembrie 1971. Cu accsl 
prilej, Comilelnl Executiv a stabilit măsuri 
pentru trecerea cu mal multă hofărirc la sis-

teme de irigații mal simple șl mai ic-ilim u 
pentru extinderea gradului de automatizare a 
acestora. De asemenea, au fost Indicate mă
suri pentru mal huna organizare a lucrărilor 
de hidroameliorații In vederea scurtării ter
menelor dc execuție șl diminuarea costurilor. 
Comitetul Executiv a trasat Ministerului A- 
q ricullu rll. Industriei Allmcnlare șl Apelor 
sarcina de a lua toate măsurile necesare pen
tru folosirea rațională a sistemelor de Irigații 
in vederea obținerii unor producții agrlcolr 
sporite la hectar șl ridicării eficienței Invrs 
tlțlllor. S-a stabilit ca in decurs de circa 2 
luni. Ministerul Agriculturii, Industriei AII 
mentarc și Apelor sa prezinte un program 
cuprinzând măsurile concrete care să ducă la 
Îmbunătățirea substanțială a activității in a 
cest domeniu.

In tnchclerea ședin|ci. Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R. a soluționai probleme ale ac
tivității curente.
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DECEMBRIE^ tuturor, spre țelul comun Congresul International Minier

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!
Marți nu început dezbaterile 

pe marginea principalelor te
me înscrise pc agenda do lucru 
a celui de-al Vll-lea Congres 
internațional minier care își 
continuă lucrările la București. 
Prima parte a zilei a fost re
zervată problemelor referitoare 
la producția minieră mondială 
și la perspectivele ci de dez
voltare. In legătură cu aceas
ta au fost prezentate referate 
și comunicări științifice pri
vind viitorul producției rfiinie- 
re. creșterea potențialului și a 
capacității de producție a mi
nelor, prognoza în industria 
minieră, dezvoltarea industriei 
materiilor prime minerale. De 
asemenea, au fost susținute co-

muniedri iinalizînrl direcțiile 
dc dezvoltare ale industriei mi
niere în diferite țări printre 
care Uniunea Sovietică, R.D. 
Germană, R.P. Chineză, Spa
nia, precum și aspecte ale pro
gresului tehnic în extracția mi
nereurilor neferoase din Romă 
nia.

Potrivit opiniilor specialiști
lor evoluția pe plan mondial 
a industriei miniere și a pro 
ducțici de minerale sc află în 
continuă creștere. înregistrând 
un ritm mediu anual de circa 
5 la sută. Datorită acestui fapt, 
în cadrul dezbaterilor s-a sub
liniat necesitatea intensificării 
acțiunilor menite să contribuie 
la valorificarea zăcămintelor

cu un conținut mal scăzut în 
substanțe utile, precum și ne
cesitatea intensificării, în ge
neral, a activității geologice- 
miniere, în vederea asigurării 
cerințelor, în continuă crește
re, dc materii prime solicitate 
dc aevoile economiilor națio
nale.

Cea de-a doua parte a zilei 
a fost consacrată problemelor 
referitoare la structura organi
zării industriei miniere. Au 
fost expuse referate privind 
experiența dobînditâ in acest 
domeniu în Anglia. Bulgaria. 
Cehoslovacia, Franța, R.F. a 
Germanici, India, Iugoslavia, 
Polonia, Ungaria și România.

Lucrările Congresului

I

din succes în succes brigăzile

(Continuare în pag. a 3-a)

Din interiorul
ziarului:

Cu scrisoarea dv. în

Comuniștii

La izvoarele In

Lucian STROCni

Așo cum ați intuit, imediat, 
obicei profesională). Zona ei de 
stituie aglomerațiile,

la înălțimea

Am pășit in ultima lună a celui de-al treilea trimestru. 
Timpul se scurge cu repeziciune și în curînd nc zvom afla 
in etapa de numărătoare a bobocilor sau, mai clar exprimat, 
în faza pregătitoare a bilanțului celui mai rodnic, dc pînă 
acum, an al cincinalului pc care-1 parcurgem. Prin activi- 

tea lor plina de avînt patriotic, minerii, colectivele tutu- 
r unităților economice din bazinul Văii Jiului, în frunte 

muniștii, iși manifestă hotărîrea unanimă de a traduce 
itut în viață programul stabilit de Conferința Naționa- 
partidului. Pretutindeni în unitățile miniere și pre- 

iile de cărbune, în secțiile Uzinei de utilaj minier, în 
întreprinderile din municipiu, pe șantiere, în unități

le de transporturi, râspunzînd înflăcăratelor chemări adre- 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu clasei noastre munci- 
, întregului popor, colectivele de muncitori, ingineri și 
ticni desfășoară larg întrecerea socialistă pentru a-și 

aduce cît mai plenar contribuția la realizarea înainte de 
termen a actualului plan cincinal, la îndeplinirea sarcini
lor puse dc partid In vederea accelerării progresului econo- 
mîco-sociai al țării. In luna august. învingînd o seamă de 
greutăți, colectivele dc muncă din numeroase unități eco
nomice ale municipiului au obținut rezultate remarcabile 
în îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă.

In aceste rezultate — rod al eforturilor creatoare, al 
muncii pline de abnegație și dăruire depuse de masa largă 
a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor — se reflectă 
activitatea desfășurată de organizațiile de partid, de fiecare 
comunist la locul său de muncă. Este lucru cunoscut și 
unanim recunoscut, că în fiecare unitate, la fiecare loc de mun
că. membrii partidului se dovedesc, prin cuvîntu] și prin fap
tele lor. martori ai marii întreceri socialiste, exemple îna
intate pentru toți cei din jur. Mai sînt oare necesare cuvinte 
pentru a descrie munca și activitatea unor mineri comuniști ca 
Eroul Muncii Socialiste Petre Constantin, de la Lupeni, 
Constantin Grădinaru. de la Uricani, sau Petre Roman, dc 
la Aninoasa. ale căror valoroase inițiative de creștere a vi
tezelor de înaintare, de sporire a productivității muncii — 
însușite de zeci și zeci de brigăzi de la toate minele — 
s-au soldat cu importante sporuri de producție cînd faptele, 
activitatea, realizările constante obținute lună de lună sînt 
cartea lor de vizită cea mai bună ? Cititorii noștri au pu
tut urmări cum lună de lună pe podiumul întrecerii pentru 
cele mai mari viteze de avansare, pentru cea mai înaltă 
productivitate au urcat brigăzile conduse de comuniști ca 
Ludovic Repaș și Gherasim Futo, de la mina Lonea, Chiri- 
ță Enache și Mihai Islay, de la Petrila, Aurel Cristea și 
Vasile Mercuță, de la Aninoasa. loan Onuț și Remus Pă- 
dureanu, de la Lupeni. Constantin Trifan. de la Uricani și 
multi, mulți alții.

Chiar și acolo unde greutățile sînt mai mari, unde pe 
ansamblu se înregistrează insuccese vremelnice, comuniștii, 
muncind cu tenacitate, dîrzenîe, perseverență se dovedesc 
strălucite exemple demne nu numai de admirație dar și de 
urmat însuflețind în felul acesta pe cei din jur la învin
gerea greutăților de moment, la obținerea unor rezultate 
din ce in ce mai bune. La mina Paroșeni care pe ansamblu 
nu a putut depăși unele dificultăți, simpli muncitori, mem
brii de partid au numai cuvinte de admirație față de comu
niști ca Nicolae Croitoru, Vespasian Cătană care în condiții 
grele au reușit să conducă

Inițiativă 
minerească
La șgclorul VI al minei 

Vulcan ’a fost pusa în apli
care, din prima zi a lunii sep
tembrie, o inițiativă născută 
Ja propunerea comuniștilor 
în adunarea generală a or
ganizației de partid din sec
tor, tinută luna trecută: un 
șef de brigadă vîrstnic cu a- 
proape 15 ani de serviciu ca 
brigadier, comunistul BA
LAZS SZABO, a preluat con
ducerea unei formații compu
să din muncitori tineri. Prin 
îmbinarea priceperii și expe
rienței acestui șef de briga
dă cu vechi state de muncă 
în subteran cu entuziasmul, 
dăruirea și pasiunea care ca
racterizează tinerețea, s-a în
chegat un colectiv de muncă 
dinamic, capabil de fapte 
mari. Chiar de la în
ceput brigada nou formată
s-a angajat ca in peri
oada care ne desparte de cea 
de-a XXV-a aniversare a Re
publicii să-și depășească lu
nă de lună sarcinile de plan, 
îmbrățișată cu viu interes și 
beneficiind de participarea în 
brigadă a tinerilor Alexan
dru Szabo, Florea Profan, Ioan 
Azamiiri, Gheorghe Hudiș- 
teanu (cei patru șefi de 
schimb), Gheorghe Rusu, Ni- 
colae Chisălită, Vasile Chis- 
tol și alții, in sprijinul lor 
angajindu-se eleclrolăcătu- 
șii loan Șiefoi, loan Onișjr, 
Dumitru Ene și Matei Mfima- 
ra, inițiativa s-a aliniat ce
lorlalte fertile forme de parti
cipare a minerilor la întrece
re.

Judecata după „obi
ceiul pămîntului" în 
Munții Apuseni in
stituită de Avram
Iancu la 1849 (I)

Serial : Anatomia ți
nui trust (II)

Pe ecrane : „Mărtu
risirile unui comisar 
de poliție lăcule 
procurorului repu- 
blicii“i

Caleidoscop

Rubrica SPORT

PETROȘANI :

îngemănare arhitectonică

MUNCA
DATORIE DE ONOARE, 
criteriu unic 
a meritelor

de apreciere 
fiecărui tînăr

fată si- 
indcplini- 

* rii angajamente
lor luate in întrecerea 
socialistă de colecti
vul Fabricii de fire ar
tificiale „Viscoză" Lu
peni. pe cele 8 luni ca
re s-au încheiat. Bilanț 
rodnic — rezultat al u- 
nor eforturi lăudabile 
conjugate cu pricepe
rea și experiența unui 
colectiv 
bișnuit cu 
prestigiu 
compeli|ie 
fășoară în 
conomice dii 
piu pentru 
termenului de realiza
re a actualului cinci
nal. Dar, să dăm mai 
inlîi cuvintul cifrelor 
in graiul lor concis 
care exprimă în modul 
cel mai concludent și 
mai convingător roade
le eforturilor creatoare 
ale întregului colectiv. 
Producția 544 000 lei 
(angajament pe 8 luni 
— 470 000 lei); produc
ția marfă — 972 000 Iei 
(angajament — 600 000 
lei); producția marfă 
vîndută și încasată 
1 285 000 lei (angaja-

proțluclivitalea muncii 
— 457 lei salariat (an
gajament — 453 lei/sa- 
lariat); producția supli
mentară de lire din 
viscoză normale — 9.6 
tone (angajament 7.7

tuielile la 1 000 lei pro
ducție marfă cu 3 lei 
(2 lei angajament), a 
realizat in 7 luni 
301 000 lei economii la 
prețul de cost (135 000 
lei angajament) a re-

care ne-a o- 
realizări de 
în marea 
ce se des- 
unilățile e- 

lin munici- 
scurtarea

Rezultat al unor eforturi 
lăudabile, conjugate cu 
priceperea și iscusința
. Filatorii de la 
„Vîscoza“ și-au 

onorat exemplar 
angajamentele

tone); sfoară viscoză 
— 2,2 lone (angaja
ment 2,1 lone); produc
ție de calitate extra 4- 
prima — 4,2 tone (an
gajament — 3,7 tone); 
producția de piese de 
schimb — 300 000 Ici 
(angajament — 200 000 
lei). Colectivul între
prinderii a redus chel-

alizal 546 000 lei bene
ficii pesle plan (160 000 
lei angajament). Rugăm 
cititorul să ne ierte 
pentru această înșirui
re — puțin lungă — de 
cifre, a cărei lectură 
ar putea să obosească, 
dar am ținut să 
înfățișăm pe larg ta-

bloul complet 
alizărilor 
lor (?) din 
oarece el 
ceea ce se ___ „
teralmenle ÎNDEPLINI
REA 
A 
I.OR 
REA
CIALISTÂ DIN ACEST 
AN. Am făcut enume
rarea amănunțită a re
zultatelor de mai sus 
determinat și de faptul 
că generoasa onorare 
a cuvântului dat de co
lectiv s-a făcut cu pre
țul unor permanente 
căutări creatoare, al 
muncii perseverente, 
pline de dăruire a în
tregului colectiv care 
pe parcurs a avut de 
trecut nu puține obsta
cole.

— Perioada cea mai 
însuflețită și cea mai 
rodnică a activității 
din acest an a colecti
vului nostru de mun
că — ne-a declarat to
varășa MARIA TOM- 
ȘA, secretara comitetu-

.11
textiliști- 

Lupeni de- 
infățișează 
cheamă li-

EXEMPLARA 
ANGAJAMENTE- 
LUATE ÎN MA- 
ÎNTRECERE SO-

M. CRISTESCU I

7RsOnrintMie Ir, pag t. 3-a)

In pagina a 4-a

• întrecerile de marți dimineața
® Gravul incident din satul olim

pic provocat de un comando 
palestinian

Tineretul — viitorul tării — 
se bucură de grija deosebită a 
societății noastre socialiste. In 
etapa actuală de dezvoltare a 
tării tineretul are asigurate toa
te condițiile materiale și spiritu
ale pentru a se afirma și a contri
bui c’in plin la măreața operă 
de edificare a socialismului. Re- 
ferindu-se la activitatea de vii
tor a tineretului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, arăta, în 
raportul la Conferința Năționa- 

a P.C.R. că, „aplicarea noilor

spiritul dragostei lată de man
că, a însușirii unor temeinice 
cunoștințe și deprinderi profe
sionale. a dăruirii de sine și 
pasiunii revoluționare (ari. 15).

Legiferarea acestor principii 
are o excepțională importantă 
pentru formarea acelui om nou 
stăpîn pe soarta sa, stăpîn de
plin al mijloacelor de produc
ție, capabil să minuiască aceste 
mijloace. Pentru purtătorul i- 
dealurilor societății socialiste 
munca în folosul înlregii socie-

:.  . . —- 1

în dezbatere publică

PROIECTUL CODULUI MUNCII
măsuri de dezvoltare economi- 
co-socială, de îmbunătățire a 
conducerii planificate a socie
tății vor crea condiții și mal 
bune pentru afirmarea energii
lor și talentului tinerei gene
rații in toate domeniile de ac
tivitate".

Pornind de la grija deosebi* 
lă fată dc tineret, de la nece
sitatea formării unui om demn 
de societatea socialistă, educat 
în spiritul principiilor eticii șl 
echității socialiste, proiectul 
Codului Muncii prevede dispo
ziții legale noi cu privire la în
cadrarea în muncă a tineretului, 
cît și cu privire la munca aces
tuia.

De o deosebită importantă 
pentru educarea tinerei genera
lii în spiritul respectului și al 
dragostei fată de muncă sînt 
cele două principii prevăzute 
în proiectul Codului Muncii cu 
privire la încadrarea tineretu 
lui în muncă și anume:

— obligația ca incepind 
vîrsta de 16 ani, fiecare 
soană aptă dc muncă și care 
nu urmează cursurile vreunei 
școli, să presteze o muncă uti
lă societății, pînă la vîrsta de 
pensionare, Iranspunîndu-se ast
fel sub forma unui principiu 
de drept norma etică socialistă 
potrivit căreia munca este în 
societatea noastră singura sur
să pentru asigurarea mijloace
lor de existenta și de dezvol
tare spirituală (ari. 7);

— societatea socialistă acor
dă o grijă deosebită formării șl 
educării generații,

lăți este o datorie de onoare, 
fiind în același timp singurul 
izvor al bunăstării.

Modalitățile de realizare a a 
cestor principii sînt în mod ex
pres și clar prevăzute de pro
iectul de lege la care ne refe
rim. Stabilind ră „însușirea sul 
orice formă a muncii altuia ?’ 
toate manifestările de parazi
tism social sini interzise ca 
fiind încompalabile cu orîndui 
rea socialistă, cu principiile e 
ticii și echității socialiste" (ar) 
6), se asigură realizarea primu

Horia NELEGA
Procuror șef adjunct. 

Procuratura locală Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)

Profilaxia acromioi
ACROMIA e o boală (de 
acțiune predilectă o con- 

------  ...----- contactele directe cu oamenii. Se 
manifestă prin insensibilitate la agenți exteriori, grave tul
burări ale auzului și de văzului. Boală contagioasă, efectul 
ei asupra contractanților manifestindu-se (la aceștia) prin 
pierderea timpului, sindroame maniaco-regresive (renun
țări) maniaco-agresive (vociferări). Măsuri profilactice pen
tru agentul provocator „plimbări", schimbări de situație și 
de optică, condica de reclamații.

Cred că v-ați edificat pe deplin asupra acromiei. De
numirea bolii vine de la „ACRU" (reacția .negativă" care

se obține in mediu „acid") și de la „MIE", subliniindu-se 
fenomenul dc răspindire rapidă a bolii. Așadar, de cile ori 
așteptați minute in șir în timp ce vinzătoarea „primește 
marfa" într-o „șuetă" interminabilă, de cite ori auziți 
„asta-i marfa..." sau „dacă nu-ți place", de cite ori auziți 
„vino miinc" sau „vinee" (și nu mai vine) pericol maximum 
de acromie. Recitiți măsurile profilactice și... procedați >n 
consecință.

Pentru „localizare": rindurile mele au avut ca surse 
de inspirație comportarea unei vinzătoare de la un ma
gazin de.n autoservire (de fapt cu „servire'), vinzătoarea 
respectivă intrase în ultimul stadiu al bolii, fază cinci 
boala devine incurabilă.

Desigur acromia arc și un stadiu de ..incubație". L-am 
putea „traduce" prin „nu avem decît ce vedeți" (deși există 
și... ce nu se vede), prin marja dosită după tejghea ofzibl 
lă doar pentru cunoștințe sau, la... o mică atenție.

In optica bolnavilor, tratamentul ideal ar fi administra
rea unei doze de hirtie cu „filigran’ de o anumită valoart 
Tratamentul propus e extrem de periculos, duce la com 
plicații grave (imprevizibile sau nu).

Să răminem, așadar, la tratamentul clasic aminti» an
terior, la care s-ar putea adăuga șl o .injecție" cu antibio
tice. Contra „infecțiilor" posibile.

I 
i
I
I
I
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Intr-unu) din numerele ziarului nostru s-a publicat un articol evocator : „AVRAM 
IANCU — MARTIR AL LIBERTĂȚII POPORULUI". Continuam suita de materiale în
chinate figurii luminoase a acestui mare tribun.

Judecata după „obiceiul pămintului" în Munții 
Apuseni instituită de către Avram lancu la 1849 (i)

la începutul acestei toamne 
sv împlinesc, așadar. o sulă de 
ani de cind inima inîlăt arată, 
plin â de iubire pentru țară a lui 
As ram lancu. reprezentantul 
cri mai de seamă al revoluției 
române tresihăncnc de la 1848 
» încetai să mai bată. Virtuțile 
sale, soința si lupta sa neînfri
cată de a cuceri drepturile na
țiunii. dragostea lui nețărmuri
tă îațâ de popor au rămas 
vii. ca un ioc nestins in In-mi- 
Ir urmașilor, izvor luminos de 
mindrie națională.

Venerația comemorării unui 
veac de la încetarea din viață 
a marelui erou ne-a îndemnat 
să încercăm a scoate la supia- 
iață. pe baza unui document e- 
dil, no aspect important, aproa
pe- cu desăvârșire uitat, care se 
zeferă la înfăptuirea justiției 
populare pe timpul revoluției de 
V 1848. act legat indisolubil de 
•urnele Iul Avram lancu.

Este cunoscut faplul că in 
toamna acelui an fierbinte. 1848. 
*a inițiativa Comitetului Națio
nal Român, ia locul vechii or
ganizări administrative feudale 
care se prăbușise a fost instau
rată pe cale revoluționara, o 
nouă administrație românească, 
h» acest sens pe cuprlnsnl Tran
silvaniei au fost instituite 15 
prefecturi pe baza principiului 
teritorial. Prefecturile ca organe 
administrative și militare. a- 
veau obligația să asigure cu 
provizii și armament cite o le
giune.

Consecvenți in respectarea 
principiilor bnrghezo-democrati- 
ce înscrise in programul din 3 15 
mai 1848 conducătorii revoluției 
române au preconizat alegerea 
aparatului administrativ pe ba
za ..sufragiului universal". Po
trivit dispozițiilor date de comi
tetul național. locuitorii satelor 
indiferent de religie sau limbă, 
s-au constituit in adunări, desem- 
nînd cîtc 12 locuitori reprezen
tanți ai satului, cu sarcina să 
aleagă pe funcționarii superiori 
ai prefecturii. (Prefectul aflat in 
fruntea legiunilor și prefecturi
lor. se subordona direct Comi
tetului de la Sibiu. De altfel, 
prefecții trebuiau recunoscuți de 
către forul militar austriac. Ge
neral—Comando și erau numiți 
prin ordine ale Comitetului per
manent).

Organele comunale se alegeau 
fntr-un mod asemănător. Satul 
întreg își alegea organele prin 
vot universal.

Aspectele organizării adminis
trative românești ne sini cunos
cute oarecum. Am reamintit de 
ele in citeva cuvinte, pentru fap- 
fnl că in această nouă adminis
trație românească trebuia să-și 
găsească rezolvarea și organiza
rea forurilor judecătorești. Cu 
alte cuvinte, noile organe, pe

lingă o seamă de atribuții ad 
mlnlsliallvc. obștești și militare, 
erau competente să judece șl 
cauzele procesuale, pe baza tra
dițiilor vechi, existente încâ. sau 
reînviate, in condiții noi insă 
diferite de cele feudale. Proble
ma înfăptuirii justiției în noile 
condiții create de revoluția din 
1848 nu este lămurită pe deplin. 
Ne-au rămas foarte puține rela
tări documentare despre această 
importantă problemă de istorie 
a dreptului românesc. Se știe 
doar că organele sătești erau 
chemate să judece piln sfatul 
băii inilor furturile săvirșlte și 
să rezolve pricinile mărunte ivi-

1848. Ca urmare a acestei re
zistențe dirze, vechile tradiții, 
obiceiurile după care trăia popu
lația românească din această 
parte a Transilvaniei, s-au pă
strat mai intac te și un timp mai 
îndelungat docil in alle părți 
ale țării. Așa se face că în 
Munții Apuseni, fie în domeniul 
organizării materiale, lie in do 
meniul vieții spirituale. aflăm 
mărturii importante, in lot tre
cutul poporului român.

Căci nu mică va ti surprinde
rea oricui constatind existența, 
din acele vremuri grele ale revo
luției. in Munții Apuseni. de 
acte scrise despre organizarea

Din aiel Întins li al ml*
te in viața satelor. ..In fruntea 
salului se afla un jude-birău, a- 
jutal de un sub jude sfatul bă- 
trinilor. un notar, intăril sub ju- 
rămint. slabilindu-se totodată 
responsabilitatea colectivă pen
tru orice jefuire sau previcațin- 
ne fntimplată pe teritoriul satu
lui".

Informațiile puține pe care le 
avem despre organizarea jude
cătorească și iniâpluirea justiției 
populare românești din perioada 
revoluției de la 1848. le expli
căm prin faplul că : „Administra
ția nou creată, apropiată de po
por nu a reușit să viețuiască 
timp îndelungat, atit datorită 
obstrucției austriece, cit și dato
rită înaintării armatelor coman
date de generalul Bem, răminind 
numai in Munții Apuseni".

Insușindu-ne această argumen
tare. am insistat in cercetările 
noastre asupra acestei zone im
portante a Transilvaniei, știind 
că poporul ridicat la arme de 
către Avram lancu a transformat 
Munții Apuseni înlr-o puternică 
cetate de luptă, neînvinsă și ca 
urmare șl administrația nouă s-a 
menținut pe întreaga perioadă a 
revoluției.

Acest caz n-a fost incidental, 
pentru că se știe că in Munții 
Apuseni, populația românească 
compactă in decursul veacurilor 
a depus cea mal mare rezistență 
împotriva oprimării străine. îm
potriva oricărei tendințe de a Ie 
impune o altă formă de viață 
declt cea organizată de 
băștinași și cultivată de ei din 
moși-strămoși. Pe aceste plaiuri 
a fost aprinsă flacăra luptei pen
tru dreptate socială și libertate 
națională, la 1784. și în spiritul 
acestor năzuințe s-au ridicat la 
luptă moții lui Avram lancu in

,,scaunelor sătești”, instituite de 
craiul munților. In nici o parte 
a țărilor românești, nu au mai 
fost găsite urme scrise mai im
portante declt cele aflate aici in 
Munții Apuseni, pentru materia 
ce o tratăm.

Iată ordinul lui Avram lancu, 
dat la 4 martie 1849. in această 
privință :

..Flește care dintre voi are 
dreptul său. să-l caute mai din
ții Ia ..scaunul sătesc*' care nu
mai singur in sat are puterea a 
judeca pirele fieșcăruia; dacă nu 
s-a putea cumva destuii cu jude
cata „scaunului sătesc", atunci 
să mute pfra la magistratul ținu
tului din Cimpenf. unde făcindn- 
se judecata, se va lua in plini
re. adecă care ce a ajuns cu 
pîra, va căpăta în stăpînire ca 
și care a pierdut pîra. numai a- 
fară de stăpfnirea acea ce s-a 
pierdut prin ea se poate pirî la 
locurile cele mal înalte. Oame
nii aceia care au cădință la mo
șiile cuprinse de fisc ca sterpe, 
să vină la magistratul din Clm 
peni.

Apropiindu-se acuși lucratul 
pămintului se îndatorează scau
nul sătesc că acar ce fel de 
piră, afară de datorii, să ție la 
judecată, să judece după drep
tate după cunoștință, că pentru 
judecata făcută judecătorii nu 
numai înaintea oamen-'-'r, fără 
șl inaintea Dumnezeului. sini 
datori a da seama; așa s-au fă
cui orînduială și la magistratul 
din Cimpeni ca și acolo pirile cu 
putincioasă grăbire să se judece.

UNDE NU S1NT P1NĂ ACU
MA SCAUNE SĂTEȘTI, S-A ÎM
PUTERNICIT PRIN MINE JUDE
LE PRIMAR DIN CIMPENI IOSIF 
STFRCA ȘULUȚIU CA PE LlN-

GA ALEGERE POPOR! I I I ȘA 
IE RIDICE IN TOT SATIJI Cil 
CU MAI MARE GRABA .

Semnal AVRAM IANCU — 
prelect.

Așadar, Încă la IR 19. in comu
nele din Munții Apuseni iau 
ființă scaunele sălești, instituite 
din ordinul Iul Avram lancu. 
Scaunele sătești aveau o compe
tență largă, soluționind in ma
joritatea lor pricinile Iscate pe 
teritoriul salului. La aceasta se 
referă clar pasajul din docu
ment care precizează că „se în
datorează (deci, se obligă 
N. W.) scaunul sătesc că acar ce 
fel de piră, afară de datorii, să 
ție de judecată". De la această 
regulă generală făceau excepție 
numai .datoriile” șl cei care își 
revendicau dreptul „la moșiile 
cuprinse de Usc ca sterpe". In 
aceste cazuri părțile se îndrep
tau cu pretențiile lor direct ma
gistratului din Cimpeni. Proce
sul se pare cil se poate de fi
resc. dacă ne gindim la condiți
ile deosebite create de revoluție, 
la contribuția materială a popu
lației in susținerea revoluției. In 
împrejurările revoluției, proble
mele folosirii pămintului, pune
rii în posesie, dreptul de pro
prietate, prejudiciile cauzate și 
datoriile ivite, luase o amploare 
și erau de o importanță incit nu 
puteau fi soluționate de scaune
le sătești, decît de un for cen
ți al unic, de magistralul din 
Cimpeni.

De altfel, instituirea scaunului 
sătesc, competența largă ce s-a 
acordat acestora, cu alle cuvin
te, stabilirea cit mai urgent a 
ordinei de drept, au fost recla
mate cu stringență de lucrările 
de cimp de primăvară.

Instanța de bază a acestei jus
tiții popuiare erau, prin urmare, 
scaunele sătești. Ele constituiau 
o administrare sinceră și promptă 
a justiției pentru mulțimea ță
rănească. Erau apropiate de po
por, și astfel aveau posibilitatea 
să înlăture pierderea zilelor de 
lucru și sustragerea maselor de 
țărani de la lucrările de cîmp. 
Iar dacă luăm in considerare 
fondul proceselor ce se găseau 
in competența acestor judecători 
populari, care erau ..bătrinli sa
tului*. șl mai ales justețea ho- 
tărlrllor date, trebuie să admi
tem. că spiritul de împăciuire și 
justiție populară era mai bine 
servit de țăranul cu autorițațea 
ciștigată in decursul anilor in
tre concetățenii săi și cu bunul 
lui simț de judecată de?it de 
un titrat înzestrat cu veleități, 
dar străin de Irămintările și ade
văratele probleme ale celor 
mulțl și obidiți.

(Va urma)

Nicolae WARDEGGER' 
Arhivele statului Deva
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4» Da. aveți dreptate, stimate tovarășe E 
MERIC IANVI (Petroșani. Sir. Independen
ței, bloc 10. ap.2). situația despre care ne 
scrieți este, Intr-adevăr, intolerabilă. In col 
țnl terasei restaurantului ..Parîngul" (dar nu 
numai acolo 1). zilnic stau și vind ..bomboane 
agricole" trel-patru femei, de o igienă mai 
mult decît dubioasă. ..deteriorînd completa
mente „fața" complexului comercial... Aveți 
dreptate, este nevoie de intervenția mai e 
nergică a organelor de ordine și a Inspecției 
sanitare de stal. S-o așteptăm...

4 ANA TEICI. MARIOARA ROȘCA. ADAI- 
BERT BIRO. VASIIE SIMON. PETRU MUN- 
TEANU. LIDIA PIRVU, PATAKI FRANCISC. 
AMOS CRISTEA. IOAN GHERGHINA și alții 
(ale căror nume nu le-am putut descifra), 
bolnavi în saloanele spitalului din Lupeni. 
doresc să transmită mulțumirile lor sincere 
medicilor Iosif Feldman și Paul Bornemisza. 
pentru ajutorul acordat în recîștigarea sănă 
tățli. O facem, ca șl pînă acum, cu aceeași 
plăcere—

+ Ieșind complet sănătos din secția T-B.C. 
a Spitalului unificai Petroșani, pensionarul 
LUDOVIC RADO ne roagă să transmitem ..sa 
lutări. complimente și mii de mulțumiri” (ceea 
ce șl facem) medicului Mihai Filip surorilor 
Constanța Ceaușii. Elena Enescu, Mioara Bi- 
rău. Ileana Flroiu.

+ Dacă intre timp, tovarășe VAS1I.E CA- 
TAl INA (Petrila. str. M. Eminescu, bloc A2 
ap. 7). nu vi s-a rezolvat problema cu magne
tofonul. treceți pe la redacție, intr-o diminea
ță. cind puteți.
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♦ Propunerile pe care le aveți, tovarășe 
TRAIAN MICLEA, pentru îmbunătățirea trans
portului în comun. înaintați-)? direct la I.G.C. 
Nu sini rele I

♦ PETRU TARAȘILA din Petrila ne sesi
zează că. la unitatea C.L.F. or. 38 vinzătorif 
le servesc cu... cit doresc ei. nu cu cantita
tea pe care o soliciți fu. client. Cunoaștem 
..problema" I E vorba de chestia" aceea cu 
..poate să fie de 3 lei ?"... Dacă toți clienții 
i-ar răspunde ..amabilului" vînzător cu cate
goricul „NU I" și ar pretinde să lie serviți cu 
cantitatea solicitată și cu produse de bună 
calitate ar dispare și acest 'ân obicei. Pînă 
atunci, insă...

4 MAI MULȚ1 OAMENI DIN DARANEȘT1 
sint nemulțumiți de felul cum sini deserviți 
la alimentara lor. Am reținut ! Semnalați ..ca
zul" și conducerii O.C.L. . Alimentara" Petro
șani.
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Ploaie de recorduri
Vara capricioasă de anul 

aresta a j6<ut să /ie scoa e 
la irralS o serie de date sta
tistice meteorologice intere
sante. Astfel, in legătură <ti 
ploile neobișnuite din Franfa, 
'•arată că in regiunea Paris- 

Montsouris au fost înregis
trate lf>7,9 litri pe metru 
pătrat, in comparație cu 167.8 
in octombrie 1896 Recor
dul frigului a fost bătut tot 
la Paris, l-a 15 augu l tem
peratura a scăz-ut la amiază 
piuă la I6J> grade, față de 
17grade la 15 august 191.7/ 
Și in sfirșit negustorii fran
cezi au bătut toate recordu
rile din ultimii ani îu ce 
pricepe rin ărih- g- umbr - 
le...

„Che bellissima 
bambina !“

Expresia aparține lui Vit
torio de Sica. Este aprecie
rea sa in legătură cu fru
musețea unei noi stele de 
cinema — Dominique Sanda. 
Ziarele și revistele occiden
tale întrebuințează în legă
tură cu ea numai superlative, 
unele subliniind că este o 
„nouă Greta Garbo". Aflind 
despre această apreciere, se 
spune că actrița ar fi excla
mat : ,.Esle măgulitoare '■.om- 
parația cu Greta Garbo. Dar 
dacă nu deranjează pe ni
meni. eu aș înclina mai de
grabă spre Marlene Die
trich /“...

=□ 1=1 1=1 CZJ CZJ tzu EZ3 EZZJ □ EZZIE=) EZI E=J

Un popas cu... bunicul Foto : Ion LEONARD

Prin filmul „Mărtu
risirile unui comisar de 
poliție făcute procuro
rului republicii", isto
ria cinematografiei pri
mește o nouă creație 
inspirată din realitățile 
social-politico ale Ita
liei de azi, in care exi
stența Mafiei presupu
ne un permanent pe
ricol pentru echilibrul 
social. In Palia au loc 
scandaluri periodice, u- 
nele de mari proporții, 
care dezvăluie o ade
vărată „colaborare" în
tre mafioți și diverse 
responsabilități lăsînd 
să se vadă doar o par
te din imensa corupție 
împotriva căreia se 
caută noi și noi ’ for
me de luptă. In acest 
mediu rapace ne intro
duce filmul „Mărturisi
rile unui comisar de 
politie făcute procuro
rului republicii', 
curfnd va rula în 
tTOșani), premiat 
medalia de 
aecquo) la 
de la Moscova 
O rezumare a 
buie să 
paralelismul cu realita
tea din sudul Italiei.

Grație protecției o- 
culte a unor importanți 
oameni politici și de a- 
faceri, de care îl leagă 
interese suspecte, 
criminal feroce — 
munno — reușește 
reu să scape de 
dcapsă. Comisarul

poliție Giacomo Bona
via îl arestase de cile- 
va ori, dar de fiecare 
dată Lomunno fusese 
achitat în urma mași
națiilor personajelor

lui Bonavia dă greș — 
Lomunno, fiind averti
zat, scapă din nou, iar 
între bandiți și Li Pu
ma are loc un adevărat 
masacru. Considerat

PE ECRANE
11 Mărturisirile unui
comisar de poliție

(In 
Pe-
cu 

aur (j^ 
Festivalul 

— 1971. 
.. lui tre- 

consemneze1

făcute procurorului
republicii”

Numai examinarea intensivă 
a cifrelor și a oamenilor paule 
evita prăbușirea acestui impe
riu. Și in fața acestui aparat 
terifiant este greu să nu tg în
trebi . „Nu este oare prea 
mere ?"

Este de altfel întrebarea pe 
care și-a pus-o și comisia an
titrust a Senatului american. 
Numărul asociațiilor mărmdu- 
se. sen r.urij au hotârit, în fe
bruarie 1969 să treacă la o 
selectare a celor șase mar; con
glomerate americane, printre 
care se numără șj I.T.T. După 
doi ani de studii și de audieri 
fi au prezenlat un raporl de 
o brulală franchețe. L-au acu
zai pe Genem de a fi falsifi
cat conturile pentru a-și spori 
beneficiile, și au constatat că 
LT.T.. din [Minei de vedere fi
nanciar este mai puțin stabil 
decît alte conglomerate. Au lă
sat să se ințeler.gă că numeroa
se societăți din cadrul acestui 
grup (și in special societatea 
dc- închiriere a mașinilor Avis) 
mergeau mult mai bine și e- 
r»u mult mai ren' .bile în iinle 
de a fj absorbite d? I.T.T.

In același timp președintele 
Wixom desemnase un nou direc
tor al departamentului antitrust 
din cadrul Ministerului Justi
ție» : Richard McLaren avocat 
în Chicago, adversar înverșunat 
») trusturilor.

In virtutea legii antitrust din 
1950. McLaren in’.entă cinci ac
țiuni împotriva conglomeratelor 
giganți, dintre care trei împo
triva celor mai recente achizi
ții ale I.T.T., societatea do pro
duse culinare prefabricate Can
teen societatea de protecție 
contra incendiilor și mai ales.

importanta comjjanie de asigu
rări Hartford. Intr-adevăr, Ge
neen se pregătea să achizițione
ze -vietatea Hartford, în urma 
unuj schimb de acțiuni a căror 
cifră se ridica la 8 miliarde 
franci, cea mai mare fuziune 
cunoscută jn istoria Slateior 
Unite. McLaren se arăta insă 
holărît să împiedice ojzerațiu- 
nea Hartford. Șj astfel, în 1971, 
el a inaugurat negocierea unui 
coniprom s cu Li. ter
menii acordului anunțat in iulie 
1971 aveau de ce să producă ui
mire. I.T.T. trebuia să se deba
raseze de un anumit număr de 
companii. în special de compa
niile Can'een, Avis. Levitt și 
îi era interzis să achiziționeze^ 
noi societăți a căror valoare de
pășea suma de 500 milioane 
franci. Geneen mărturisi în mod 
public că acest acord era foarte 
dur, ba chiar represiv ; in rea
litate. acesta reprezenta o vic
torie pentru el, pentru că în 
fond, era aut irizat să păstreze 
Hartford, ceea ce de altfel el 
și urmărea Și pe tare McLaren 
părea atît de hotărîl să nu i-o 
acorde.

Ori, in acel moment, in iulie 
1971, partidul republican anun
ța eă în august 1972 își va tine 
Convenție in orașul San Diego. 
In California. începură să cir
cule zvonuri, jsolrivit cărora 
I.T.T. ar fj acordat o contribu
ție financiară acestei Convenții. 
McLaren negă acest iapt. < a 
de altfel și subsecretarul <je 
stat la Ministerul Justiției, Ri
chard Kleindienst.

Dar la 29 februarie 1972. zia
ristul Jack Anderson publică 
conținutul unei note ..personale 
și confidențiale" a I.T.T., scrisă

cu 18 luni în urmă, care data 
decj dinainte de reglementarea 
situației. Era o notă semnată de 
Dita Beard, însărcinată cu rela
țiile I.T.T. cu membrii Congre
sului, notă pe care aceasta o tri
misese .șefului biroului I.T.T. la 
Washington. Bill Marriam. Po
trivit acestei note, era clar că 
încetarea urmăririi antitrust se 
datora promisiunii pe care 
LT.T. o făcuse Convenției de

Dezbaterile asupra ratificării 
numirii luj Kleindienst ca mi
nistru în fața comisiei Senatu
lui. au însumai 24 zile, îatr-un 
interval de două luni. Dintre 
cei 15 senatori aj comisiei, cel 
mai vehement a fost Edward 
Kennedy, ajutat de anchetato
rii săi personali și de însuși 
Anderson. Kennedy vedea în 
afacerea I.T.T. un mijloc de 
a-j pune în dificultate pe repu-

Serial

Radio minuscul
La universitatea din Ca

lifornia a fost construit un 
aparat de radio extrem de 
mic, care poate fi fixat pe 
un dinte.' S-a dovedit că 
dinții sint mult mai sensi
bili decît osul frunții la re- 
cepționarea sunetelor. Afe- 
toda fixării radioreceptoru
lui în gură este preferată de 
persoanele virstnice care nu 
doresc să întrebuințeze pro
teze auditive vizibile. Dispo
zitivul ar putea area și alte 
aplicații : asigurarea comu
nicațiilor radio între echi
pajele navelor aeriene, sub
marine sau cosmice, înlocui
rea sufleurilor pe scenele tea
trelor etc^.

destituit și acuzat in 
cele din urmă de Tra
ini, dar înainte de a fi 
arestat îl ucide pe Lo
munno făcind astfel 
singur dreptate. /Xcest 
gest disperat deschide 
ochii inlegrului judecă
tor, care începe să-l 
stimeze pe Bonavia. 
Bazindu-se pe investi
gațiile comisarului. 
Traini ar puica acum 
să-i aresteze pe com
plicii sus-puși ai lui 
Lomunno printre care 
se află și primarul. Dar 
cel mai important mar
tor al acuzării — fosta 
amantă a lui Lomunno 
— este asasinat. Un 
singur om. în afară de 
comisar și de judecă
tor, cunoștea adresa a- 
ceslei femei 
putut să i-o comunice 
lui Lomunno : Malta, 
procurorul republicii. 
Pentru a clarifica lu
crurile, Bonavia îi re- 
< omandă lui Traini să-l 
interogheze și pe Mal
ta.

Deși nu poale accep
ta cu ușurință ideea 
că un înalt magistrat 
poate fi complicele u- 
nui ticălos tînăru) ju
decător se decide to
tuși să-și interogheze 
superiorul. Acest lucru 
nu va fi cunoscut ni
ciodată de Bonavia, ca
re este umorii in închi
soare de un alt deținui, 
membru al bandei lui 
Lomunno.

și ar fi

de- 
Bo- 
lie

un
Lo-

reci- 
esle

Rita și Suzana
Par foarte ciudate denu

mirile date taifunurilor, ura
ganelor și altor elemente ale 
naturii. Rita și Suzana se 
numesc, de pildă, taifunurile 
care au devastat recent insu
la Luzon din Filipine. In ur
ma „celor mai teribile inun
dații care s-au abătut vreo
dată in Filipine* după cum 
apreciază Associated Press, 
au rămas pe drumuri peste 
două milioane de oameni'! 
Va fi nevoie de cinci ani de 
muncă și de cheltuieli uria
șe pentru a -fi repuse in 
funcțiune digurile, canalele, 
podurile și șoselele distruse 
de Rita și Suzana!

influente de a căror 
protecție se bucura. 
Exasperat. Bonavia re
nunță la procedeele le
gale și, pentru a-1 li
chida pe Lomunno, a- 
peleazâ la un criminal 
din penitenciarul psi
hiatric — Li Puma — 
dușman de moarte a 
lui Lomunno. Planul

responsabil pentru 
clanșarea acestuia, 
navia urmează să 
anchetat de judecătorul
Traini, recent transfe
rat in Palermo. Cercu
rile interesate mane
vrează astfel încil ju
decătorul, și comisarul 
să se suspecteze 
proc. Bonavia

Senatorii au descoperit to
tuși, din aceste depoziții, că a- 
vusescră Ioc o serie de reuniuni 
secrete sau semi-secrete (18, 
după părerea lui Kennedy) în
tre Kleindienst și reprezentan
ții I-T.T.

Desemnarea lui Kleindienst 
ca ministru al justiției fu a- 
probată totuși de comisie cu 11 
voturi contra patru.

Să fi existat Intr-adevăr o le-

L’Ex press

ANATOMIA UNUI TRUST *(ll)
la San Diego și anume dc a-i 
oferi acesteia 2 milioane 
fcapci.

Pentru Jagk Andcr«on 
I.T.T.. acest ..mopslru carnivor-, 
este întruchiparea cupidități; și 
a corupției.

După ce citi nota luj Beard, 
Anderson își transformă atacul 
Intr-o puternică ofensivă poli
tică și își începu astfel artico
lul • ..Avem acum certitudinea 
că noul ministru al justiției. Ri- 
chard Kleindienst. a mințit a- 
tunci cind a vorbit despre re
glementarea pe cale amicală a 
uneia dintre cele mai mari 
afaceri antitrust a Administra
ți ei •*.

blicani Intr-un an electoral. 
„Poporul american, spunea el 
în Senat, vede în această afa
cere simptomul unei boli egue 
amenință guvernul și partidele 
politice la toate nivelele".

S-a descoperit că cinci per
sonalități importante ale I.T.T. 
vînduseră acțiuni chiar înain
tea reglementării litigiului, care 
avea să determine scăderea pre
țului acestor acțiuni. Ziarele 
au afirmat că I.T.T.. practic nu 
plătise niciodată impozite și 
au explicat în detaliu rum de
finiți membrii ai Congresului 
călătoreau gratuit cu gvioanele 
I.T.T. ’

gătură directă între subvenția 
acordată de I.T.T. și încetarea 
urmăririi antitrust ? Cu e4t 
Kennedy își continua ancheta 
și își hărțuia martorii, cu atît 
mai mult drumul II conducea 
către Casa Albă. Dar fără nici 
o speranță, deoarece Casa Albă 
(și frații săj trebuie să i-o fi 
spus-o adesea) este protejată 
de un privilegiu special In fa
ța anchetelor Senatului.

Kennedy n-a putut deci ni
ciodată dovedi că a existat o 
corupție directă. Dar ceea ce 
reieșea clar din toate aceste 
dezbateri era „presiunea inexo
rabilă*, după expresia lui 
Geneen, pe care I.T.T. era

capabilă să o facă asupra 
anumitor sectoare vulnerabile 
ale guvernului. Gigantica mași
nă de relații publice a I.T.T., 
eu reprezentanții săi în Congres, 
financiarii și avocații săi, fusese 
pusă în funcțiune doi ani înain
te de compromis pentru a face 
presiuni asupra Casei Albe, a- 
supra membrilor guvernului și 
a ministrului justiției.

A reieșit deci din această a- 
facere că după o pregătire minu
țioasă și protestele antitrust 
ale departamentului lui McLa 
ren 'otite proiectele pe care a 
cest serviciu le pregătise au 
fost înlăturate, în profitul u- 
nui raport economic cerut de 
Casa Albă, raport ce a fost ga
ta în două zile : acesta era 
fondat )>e argumentele înseși 
ale I.T.T. și anume pe faptul 
că împiedicarea fuziunii socie
tății Hartford cu I.T.T. ar fi 
avut grave repercusiuni asupra 
bursei și asupra balanței de 
plăți. Această înseamnă. pe 
scurt, că ceea Ce este bun pen
tru I.T.T. este bun Și peni ni 
țară. Nu este ușor de știut cu 
certitudine față de care țară 
își exercită loialitatea I.T.T. 
Firma este adine implicată în 
misterele diplomației industria
le și și-a recrutat, eu prețul 
aurului, dipțomați și oameni 
politici în consiliile administra
ției. In Statele Unite printre 
directorii săi se află John 
McCone, fost șef ai C.I.A., și 
Eugene Bhi:k fost director al 
Bănci; mondiale.

Acești diplomați reprr/.ință 
nu atît S.U.A. sau Marca Brilr.- 
nie. cît acest nou ..stat inter
național" care este LT.T. A$a 
cum afirma și Mueller. fostul

președinte al Comisiei pentru 
comerțul federal : „Este firesc 
să te întrebi dacă asemenea 
oamem se află în consiliile de 
administrație ale I.T.T. pentru 
perspicacitatea lor financiară 
sau pentru prestigiul Ior inter
național".

In raporturile cu țările vest- 
curopene. I.T.T. este mult mai 
subtilă decît cea mai mare 
parte a celorlalte companii: 
din momentul în care și-a sta
bilit un sistem deosebit de com
plex și de riguros de control 
financiar, conducerea sa de 
la New York poate transfera o 
parte din atribuții sucursalelor 
firmei din diverse țări. In cea 
mai mare parte din țările vest- 
europene. sucursala I.T.T. este 
plasată sub conducerea unui 
director din țara respectivă, fă
ră ca acesta să aibă. în gene
ral, pe lîngă el. un reprezen
tant din S.U.A. Din ce; 200 000 
funcționari ai I.T.T. din Europa 
occidentală, doar 20ft sînt ame
ricani.

Dar nici o societate nu este 
atît de „multinațională" pe cit 
vrea să pară și toți giganții 
mondiali sînt dirijați de la un 
centru puternic. Hotărîrile fi
nale ale I.T.T.. fie că ele se 
referă la investiții sau la ale
gerea principalilor săi responsa
bili sint luate, țoale. Ih New 
York.

Anthony SAMPSON

•Vezi partea Intil in ziarul 
„Steagul roșu" nr. 7 103 din 5 
septembrie 1972.

Arat electric
Oamenii de știință sovietici 

au realizat macheta unei u- 
nelte pentru aratul și lucra
rea solului la adincime cu 
ajutorul descărcărilor electri
ce. Se consideră că fărimița- 
rea pămintului cu impulsuri 
electrice ar putea înlocui, 
in perspectivă, aratul obiș
nuit. Descărcările electrice 
creează intr-un timp extrem 
de scurt unde de tensiune 
care Jărimițează stratul de 
pămînt. Energia poate fi fur
nizată de un generator cu 
hnpulsuri, mișcarea de rota
ție fiind imprimată de moto
rul tractorului. Consumul de 
energie electrică se reduce 
cu 20-30 Ia sută in compara
ție cu procedeele obișnuite. 
In plus, aratul cu ajutorul 
descărcărilor electrice con
tribuie la sporirea conținu
tului în sol a compușilor 
mobili de azot și fosfor '

Un joc „subversiv*4
Ecoul marii intilniri șahis- 

te de Ia Reykjavik dintre 
Spasski și Fischer a ajuns și 
in Arabia Saudilă. După cum 
arată .Daily Telegraph- au
toritățile saudite au decis 
să-și revizuiască atitudinea 
față de nobilul sport al min
ții. Pînă acum șahul era 
considerat subversiv in a- 
ceastă țară, deoarece un 
rege nu poate fi hăituit și 
învins

Judo și păcatele 
omenești

Mike Crain, un preot din 
Rronsville (Kentucky) crede 
c.i judo și karate sint cele 
mai bune metode de comba
tere a păcatelor.. El a or
ganizat in acest oraș o sală 
de sport in care preoții fac 
exerciții de judo și karate, 
l'n alt preot, Jerry Adamson 
din Madisonville, care a de
venit specialist in aceste 
sporturi, a declarat că el se 
bucură acum de un mult 
mai mare prestigiu in rindu- 
rilc enoriașilor ’
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MONTEVIDEO 5 (AgerpresI.
— Ambasada Republicii Socialis
te România din Uruguay a orga
nizat ia Montevideo, o întâlnire 
cu reprezentanții unor partide 
care fac parte din Frente Ampli o
— Frontul Unit al Forțelor 
Populare — și ai organelor dc' 
presă ale acestora. Cu acest pri
lej, ambasadorul Valeriu Pop a 
făcut o expunere asupra însem
nătății și conținutului documen
telor elaborate de Conferința 
Națională a Partidului Comunist 
Român.

La 1 septembrie irul „El

Oriental" a publual un amplu 
articol intitulat ..Conferința Na
țională a Partidului Comunist 
Român și edificarea socialismu
lui în România", in care se dă 
o înaltă apreciere raportului 
prezentat dc tovarășul Nicolae 
Ceaușoscu document apreciat 
ca avînd o importantă deosebită 
atit din punct de vedere teore
tic și al practicii construcției 
socialiste, cît și pentru tezele 
privind activitatea internațională 
a P.C.R. și aprecierile asupra si
tuației politice a lumii contem
porane.

Schimbul instrumentelor de ratificare a 
Convenției consulare româno-cubaneze

—Corespondentul Agerpres, V. Stamate 
a avut loc, la Havana, schimbul instru-

Ultimele știri________________ »______ Ultimele știri f Ultimele știri Ultimele știri

DIN ȚARA Șl DE PESTE HOTARE
In Comitetul pentru

dezarmare de la Geneva
GENEVA 5 (Agerpres).

Marți a avut loc o nouă ședință 
in cadrul sesiunii de vară a Co
mitetului pentru dezarmare do. 
la Geneva. Conducătorul delega
ției sovietice, A. A. Roscin, a re
levat în cuvînlul său că produc
ția armelor chimice de extermi
nare in masă și acumularea lor 
influențează negativ atmosfera

politicii și creează o stare de ne
încredere intre stale, îngreunea
ză rezolvarea altor probleme ale 
dezarmării. El a subliniat că U- 
niunea Sovietică consideră pro
blema Interzicerii producției și 
acumulării armelor chimice»-- ca 
și distrugerea rezervelor 
fel de arme, ca una din 
mele majore și urgente 
z armării.

de nsl- 
problc- 
ale de-

Convorbiri Brandt-Heath

t 
i 
i 
i
*
* 
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întrecerile 
de marți 

elimin rața

Marți dimineața 
za nautică dc la 
ching s-au disputai 
întreceri ale preliminariilor 
dc caiac-canoe. In scria a 
Il-n n probei dc canoc-2, e- 
chipajul Patzaicliin-Covaliov 
(România) s-a situat pe pri
mul loc cu timpul dc 4’09“ 
21/100. Li proba feminină de 
caiac-2, echipajul român Du
mitru Viorica—Maria Nichi- 
forov n obținut victoria in 
seria a II a cu rezultatul dc 
1’59" 99'100. De asemenea, 
echipajul dc caiac-4 al țârii 
noastre a terminat învingător 
in prima seric, cu timpul de 
3’16" 15 100. In proba dc
caiac-2, echipajul C Coșniță 
— V Simioccnco s-a clasat

pe ba
Fcldmo- 
primele

Pc locul <loi in 3'43" 33,100. 
Toate aceste echipaje an pri
mit drcplul dc a evolua în 
semifinale. In proba de canoe 
simplu, Ivan I’atzaichin, cu 
toate că a suferit Un accident 
tehnic la ambarcațiune, a 
terminat pe locul 6 in scriu 
sa, urmînd să participe la 
semifinale.

*
LUPTE ; Ieri dimineață au 

început întrecerile competiției 
de lupta Rreco-romane. In li
mitele categoriei 48 kg. ram 
pionul român Gheorghe Her 
ccami a obținut victoria prin 
descalificarea adversarului 
său. luptătorul maghiar Fc-

HAVANA 5 
transmite : Luni 
mentelor de ratificare a Convenției consulare dintre Re
publica Socialistă România și Republica Cuba. Schimbul 
instrumentelor de ratificare a fost efectuat dc Râul Roa. 
ministrul cubanez al afacerilor externe, și Petre lonescu. 
ambasadorul României în Cuba. La ceremonie au fost pre- 
zenți, de asemenea, funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe al Cubei și membri ai Ambasadei 
române.

Vietnamul de sud

Succese ale forțelor F. N. EV
VIETNAMUL DE SUD 5 (A- 

gerpres). — Sprijinite de aviatic 
și artilerie, două importante 
grupuri tactice ale diviziei a 
18-a a armatei saigoneze au ini
țiat in zilele de 2 și 3 septem
brie o operațiune împotriva zo
nelor eliberate din provincia 
sud-vietnameză Binh Long. For
țele F.N.E. au făcut să eșueze 
întreaga operațiune, scoțind din 
luptă 130 militari inamici și 
capturind o mare cantitate de 
arme și echipament militar. In 
după-amiaza zilei de 3 septem
brie, cele două grupuri saigone
ze au trebuit să se retragă.

Potrivit unui bilanț al agenției 
„Eliberarea", care transmite a- 
ceastă știre, în perioada de 15 
zile care s-a încheiat la 3 sep
tembrie, forțele patriotice din 
provincia Binh Long au scos din

luptă in vecinătatea capitalei 
provinciale Hon Quan, aproape 
600 de militari ai divizai a 18-a 
marionetă și au doborit două a- 
vioanc inamice.

WASHINGTON 5. — Co
respondentul Agerpres, Con
stantin Alexan droaie, trans
mite : In anul 1963 Consiliul 
de Securitate al Națiunilor 
Unite a adoptat o rezoluție 
prin care hotăra instituirea 
unui embargo total asupra 
livrărilor de arme, echipa
ment militar dc orice fel și 
muniții către regimul rasist

MIFIMALIZATA
covîrșitoare a statelor mem
bre ale O.N.U. și apreciată 
drept un instrument eficace 
pentru a determina guvernul 
de la Pretoria să pună ca
păt politicii inumane de a- 
partheid și de anexiune te
ri. orială practicata pe sea
ma Namibiei.

La aproape un deceniu de 
la adoptarea acestei rezoluții, 
din documentele Comitetului 
politie special al organizației 
reiese că rezultatele sînt con
trare celor așteptate. Astfel, 
valoarea armelor vindute A- 
fricii de Sud de unele state 
membre ale N.A.T.O. a spo
rit de patru ori în perioada 
I960—1969. iar in 1969 A- 
frica de Sud a importat mai 
mult armament greu decit 
toate tarile africane dc la 
sud de Sahara luate îm
preună.

Afr.ca de Sud. se spâne in 
documentele O.N.U., a impor
tat din diverse țări ale 
N.A.T.O. avioane, bombar
diere, tancuri și tunuri gre
le. submarine și nave de 
război, elicoptere și diverse 
tipuri de rachete ofensive și 
defensive.

rene Seres. O aplaudată vii 
toric Prin tuș a realizai Ion 
Baciu (catcg. 57 kg) in fata 
filipinezului Famalid. In 
două meciuri ; Gheorghc Sloi 
ciu (România) — Joszef Don 
csccz (Ungaria) și Simioit Po 
pescu (România) - A. Supron 
(Polonia) oficialii au dat de
cizia dc descalificare a ambi 
lor luptători pentru lipsă de 
tombali vilate.

*

HANDBAL : Intr-un meri 
contînd pentru grupa semifi
nală A. reprezentativa Ceho
slovaciei a învins cu scorul 
dc 15-12 (7—6) echipa Suc 
dici

BONN 5 (Agerpres). — La 
Feldafing am Starnbcrgcrscc. 
lingă MCinchen, au avut loc 
marți după-amiază convorbiri 
între cancelarul federal, Willy 
Brandt și premierul britanic. 
Edward Heath, transmite agen
ția DPA. După cum informea
ză agenția citată. premierul 
britanic, Edward Heath, a pur
tat convorbiri separate cit can
celarul Willy Brandt și cu li-

dorul opoziției creștin-dcmocra- 
tc, Rainer Barzel. Un loc im
portant a fost acordat proble
melor legate de destinderea 
Est-Vcst. Premierul britanic a 
reafirmat, cu acest prilej, punc
tul de vedere al Angliei con
form căruia conferința la ni
vel înalt a țărilor vest-evo- 
pene ar trebui să-și înceapă lu
crările la Paris. In 19 octom
brie.

Gravul incident din satul olimpic provocat de un comando palestinian

Chile Manifestări cu prilejul
victoriei în alegeri a

guvernului Unității Populare
SANTIAGO DE CHILE 5 (A- 

gerpres). — Cu prilejul celei 
de-a doua aniversări a victoriei 
in alegeri a guvernului Unității 
Populare. în capitala Republicii 
Chile și in alte orașe ale țării 
au avut loc. la 4 septembrie, de
monstrații și mitinguri la care 
au participat peste 3 mil’oanc de 
cetățeni.

Vorbind la 
ganizală în 
Santiago de

marea adunare or- 
ccntrul orașului 
Chile, la care au

lost ■ prezenti peste 700 000 de 
oameni, președintele ■ republicii, 
Salvador Allende, a afirmat că 
încercările elementeloj de dreap
ta de a diviza poporul vor eșua 
și că vor fi lichidate toate ac
țiunile acestora menite să opună 
pe chilieni unii împotriva altora.

Președintele Allende a chemat 
masele populare la sprijinirea 
Guvernului Unității Populare și 
a cursului politic promovat 
ultimii doi ani.

MUNCHEN 6 (Agerpres). — 
In primele orc ale dimineții de 
marii un grup de gucrrila pa
lestinian a pătruns înarmat in 
clădirea din salul olimpic in 
caro se afla cazată delegația 
sportivă israeliană, a ucis doi 
sportivi și a luat ca ostaleci 
zece persoane — informează a- 
gentia D.P.A. Acțiunea a lost 
revendicată ulterior de Orga
nizația palestiniana „Septem
brie Negru", ai cărei membri 
au adresat guvernului israelian 
un ultimatum, conținind o sc
rie de condiții pentru elibe
rarea pstatecilor.

Reprezentanți ai Comitetului 
Olimpic International, precum 
și ministrul afacerilor interne 
al R.F.G., Hans Dietrich Gens
cher, împreună cu autorități a- 
le landului Bavaria, au angajat 
discuții cu membrii grupului 
de comando palestinian, care 
se aflau baricadați in clădire. 
Aceste discuții au continuat in 
cursul dupătamiezii și al serii, 
nefiind dat publicității mei un 
comunicat.

Cabinetul vest-german s-a 
întrunit marți, intr-o ședință de 
urgentă, după care cancelarul 
R.F.G., Willy Brandt, a plecat 
la Munchen. la bordul unui a- 
vion special. Cancelarul a a- 
dresat un apel tuturor șefilor 
de state și guverne arabe, ce- 
rindu-le să acționeze prin toa
te mijloacele pe care le au la 
dispoziție, pentru ca ostalecii 
să-și poată recăpăta libertatea. -

Președintele R.F. a Germa
niei. Gustav Heinemann, care 
este și președinte dc onoare al 
celei dc-a 20-a ediții a Jocu
rilor Olimpice, a dat publicită
ții o declarație în care a con
damnat atentatul. De aseme
nea, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a lan
sat un apel pentru eliberarea 
imediată a atlclilor israelicni. 
La rîndul său. conducătorul de
legației sportive sovietice a 
exprimat regrete Comitetului 
olimpic in legătură cu inciden
tul precum și condoleanțe pen
tru jertfele umane. Purtătorul

de cuvint al Ministerului / 
cerilor Externe al Olandei 
menționat că „guvernul țării 
sale regretă puternic faptul că 
in âcest fel s-a corn's un aten
tat brutal la adresa idealului 
sportului olimpic", 
de stat francez, însărcinat 
problemele tineretului și s 
(urilor. Joseph Comilj, -i c 
ciat actul comis la salul c 
pic dc lingă Munchen 
.incalificabil și lipsit dc 
justificare. La rîndul său, se
cretarul general al Comitetului 
National Ol'mpic egiptean, 
Tewfik Hclmi, i afirmat că a- 
cest act „csle foarte dăunător 
jocurilor olimpice" - relevă 
agențiile dc presă. „Liga Arabă 
dezaprobă orice act de tero
rism și subliniază că arabii 
resping asemenea acte și nu se 
pol identifica cu ele", a decla
rat agenției France Presse di
rectorul adjunct al Biroului din 
Bonn a) L'gii Arabe, 
Azzam.

Premierul israelian

în

A fa-

Secretarul 
t cu 
spor- 
apre- 
olim- 
drept 
orice

Golda

Meir, vorbind în fata paria 
meniului (Gncsseth) intr-un a- 
pel adresat delegațiilor aflate 
la Munchen a cerut ca acestea 
să facă tot ce lc stă in putere 
pentru a asigura eliberarea 
sportivilor ostaleci.

Intr-un comunicat oficial dai 
publicității la Munchen, Avery 
Brundage, proșcdinlele Comite
tului International Olimpic, și 
Willi Daume, președintele Co
mitetului de organizare a O 
limp adci au anunțai că s-n 
hotărît suspendarea competiți
ilor prevăzute in programul 
din cea de-a doua parte a zile 
de marți, cu excepția celor a 
flate in curs de desfășurare. 
Comitetul International Olim
pic și Comitetul dc organizare 
a jocurilor au hotărît ca in 
ziua de 6 septembrie, la ora 
10,00 (ora locală) pe Stadionul 
Olimpic să aibă loc o ceremo
nie funerară. Președintele 
R.F.G., Gustav Heinemann, a 
anunțai că va asista la această 
ceremonie.
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Declarația președintelui 
Pompidou despre situația

Premieră industrială

economica occidentală
PARIS 5 (Agerpres). — Intr-o 

convorbire avută luni la Paris 
cu reprezentanții presei, pre
ședintele Franței, Georges 
Pompidou, s-a referit la unele 
aspecte negative ale evoluției 
economiei țărilor occidentale.

După opinia sa, „fenomenul 
de inflație pe care îl înregis
trează economia lumii occiden-

tale necesită un lung tratament, 
și nu o simplă operație chirur
gicală". Pompidou a -Subliniat 
importanța pe care o acordă 

' propunerilor privind combaterea 
inflației pe plan vest-european 
făcute de ministrul francez al 
economiei și finanțelor, Valery 
Giscard d' Estaing, țărilor mem
bre ale Pielei comune. In pre
zent, a conchis președintele 
francez, „nu există nici 3 oa
ză de stabilitate posibilă in si
nul unei Europe (Piața comună 
— N. R.) care este pradă infla
ției".
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Greva 
feroviarilor 

italieni
ROMA 5 (Agerpres). — Greva 

națională de 24 de ore a celor 
peste 200 000 do feroviari ita
lieni, declanșată luni seara, a 
paralizat întregul trafic pe căi
le ferate, precum și legăturile 
maritime dintre Italia, Sardinia 
și Sicilia.

Pe de altă parte, autoritățile 
elvețiene au anunțai suspenda
rea, pe întreaga durată a gre
vei, a traficului feroviar dintre 
Elveția și Italia.

Feroviarii italieni revendică 
îmbunătățirea condițiilor do 
muncă și trai.
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de interes reciproc pentru 
U.R.S.S. și S.U.A.

0 O delegație de tineri ro
mâni. condusă de conf. univ. O- 
vidiu Bădina. director al Cen
trului de cercetări pentru pro
blemele tineretului, a făcut in
tre 22 august șl 5 septembrie o 
vizită in Japonia. Membrii dele
gației au vizitai orașele Tokio, 
Ueda. Kyoto. Nagoya, Kamakura 
și Yokohama.

0 In cadrul unei convorbiri 
organizate luni seara la Palatul 
Elysee cu reprezentanții presei, 
președintele Franței, Georges 
Pompidou, a relevat că, la invi
tația guvernului de la Pekin, va 
face o vizită oficială în Repu
blica Populară Chineză — trans
mite agenția France Presse.

0 Pe baza unei înțelegeri an
terioare. Henry Kissinger, con
silier ai președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității 
naționale va face o vizită in 
Uniunea Sovietică. între 10 șl 13 
septembrie. După cum anunță 
agenția TASS, vizita va prilejui 
un schimb de păreri in probleme

0 Primul ministru al Republi
cii Irlanda, Jack Lynch, și pre
mierul britanic, Edward Heath, 
prezenti în orașul Olimpiadei — 
Munchen — au avut luni o con
vorbire.

Cu acest prilej, au fost abor
date probleme referitoare la si
tuația din Irlanda de Nord.

0 La alegerile generale din 
martie 1973, guvernul argenti
nian nu va susține vreun partid 
politic și nu va prezenta can
didați proprii, a declarat minis
trul de interne Arturo Mor 
Rolg. Totuși, a adăugat el. forțe
le armate vor participa „pe 
picior de egalitate" cu partidele 
politice la alegeri șl la elabora
rea programului așa-numltulul 
acord național.

0 De peste două săptămîni, 
mișcarea grevistă în Columbia 
cunoaște o deosebită amploare. 
Cei peste 30 000 do funcționari 
din organele de justiție, care se 
află în grevă generală de aproa
pe 15 zile, revendicînd îmbu
nătățirea condițiilor de viață in 
raport cu creșterea condițiilor 
de trai, reforma învătămîntului 
public și locuri de muncă con
form pregătirii profesionale, au 
lansat un apel către populație la 
solidaritate.
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0 Banca Națională a Braziliei 
a anunțat, luni seara, o nouă 
devalorizare a monedei naționa
le — cruzeiro — cu 1,01 Ia sută. 
Această măsură a intrat in vi
goare de la 5 septembrie.

0 Agenția Taniug informează 
că in ultimele zile în Bosnia 
apele riurilor de munte s-au re
tras, lăsind insă în urma lor un 
adevărat pustiu pe o suprafață 
de peste 20 000 hectare. Porum
bul, legumele și alte culturi sînt 
distruse aproape în întregime. 
Torentii au distrus, de aseme
nea, aproape 100 kilometri de 
drumuri de tară și 40 de poduri. 
Unele sate sînt izolate.

0 Trei indivizi înafmați au 
pătruns, luni, în Muzeul de Arte 
Frumoase din Montreal și, după 
o „alegere judicioasă'', au furat 
opere de artă in valoare dc 
5 milioane dolari. Printre pînze- 
le furate figurează un Rembradt, 
un Rubens și două lucrări sem
nate de Corot.

0 Marți, au începui la Bel
grad convorbirile oficiale din
tre Gemal Biedici, președinte
le Consiliului Executiv Federal 
al R.S.F, Iugoslavia, și Akilou 
Able Wold, primul ministru al

ta Uzina „Electromotor" din Timișoara a fost consem
nată o nouă premieră a industriei electrotehnice românești : 
realizarea primului motor electric cu inducție liniară, des
tinat acționării cărucioarelor, electropalanelor și altor uti
laje ușoare de ridicat și de transportat. Principiile con
structive și de funcționare ale acestui motor îi conferă o si
guranță mărită în exploatare, consum redus de materiale M 
manoperă. Motorul electric liniar, care urmează să intre în 
fabricația de scrie face parte din gama produselor noi sau 
modernizate ce vor 
sută din producția

înlocui în actualul cincinal peste 95 la 
industrială a uzinei.

Colecția de țesături a Fabricii de postav din Buhuși 
fost completată cu 28 de modele noi, în peste 500 de dese
ne și culori, ca urmare a valorificării unor studii de cerce
tare și sondare a gustului cumpărătorilor. întreaga gamă de 
țesături a fost solicitată, peste sarcinile contractuale, atît 
de unitățile de comerț din țară, cît și de beneficiari ex
terni. Pînă acum, textiliștii din Buhuși au produs supli
mentar 35 250 mp țesături finite de calitate superioară 
48 700 kg fire.
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Necropolă din
Săpăturile arheologice 

luate în centrul orașului 
pulung-Muscel au scos la
lă o necropolă de cartier apar- 
tinînd secolelor 15—16.

Situată în imediata vecinăta
te a monumentului medieval de 
cult Sf. Ilie necropola a permis 
datarea certă, pînă acum pre
zumtivă, a acestei biserici.

Totodată, pe baza emisiunilor 
monetare ale lui Matei Corvin, 
găsite in interiorul morminte
lor, jumătatea secolului al 15-lea 
a putut fi stabilită ca dată a

Etiopiei, aflat în vizită în Iugo
slavia — informează agenția 
Taniug.

0 La Caracas s-a încheiat pri
ma conferință latino-americana 
a lucrătorilor din domeniul in- 
vățămintului, la care au partici
pat reprezentanți din 14 țări ale 
continentului. In rezoluțiile a- 
doptate, conferința a sprijinit re
vendicările lucrătorilor latino-a- 
mericani din domeniul învătă- 
mînlului, in vederea înfăptuirii 
unei reforme a sistemului de in
struire, precum și în vederea 
îmbunătățirii condițiilor de viată 
și de muncă.

0 Klm Ir Sen, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Cabine
tului de Miniștri al R.P.D. Core 
ene, a primit delegația P.C.U.S. 
condusă de Konstantin Katușev. 
secretar al C.C. al P.C.U.S., care 
face o vizită prietenească in 
R.P.D. Coreeană, relatează agen
ția TASS.
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secolele XV-XVI

SECȚIA VALEA JIULUI-URICANI

se pol expedia 
pc aceeași adresă, mcnționîndu-se contul 49620'

(Ager preș)

mutării „Soborului Cîmpuluagu- 
lui" (bîlciului initial) de la nord 
de comuna Dragoslavele, în o- 
rașul Cîmpulung. Monezile stră
ine descoperite în morminte a- 
testă volumul și aria schimbu
rilor comerciale efectuate aici, 
ca urmare a încheierii primelor 
tratate economice între Rara 
Românească, Imperiul Otoman, 
Ungaria și Țările baltice.

(Agerpres)
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LLUS. "S.U.C.T. București

• Gestionar pentru piese de schimb 
auto și utilaje
Automacaragii autorizați
pentru automacarale de la 5-25 tone

pentru secția S.U.C.T. Valea Jiului, cu sediul în Uricani.
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute de H.C.M.

914/1968, Legea nr. 1'1970, Legea nr. 22'1969 și H.C.M. 2 230'1969. 
Informații suplimentare se pot obține, zilnic, de la serviciul personal 

din cadrul întreprinderii cu sediul în Uricani, telefon 122.
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