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Sarcină majoră 

unităților noastre miniere:

Programul național <lc dezvoltare a zoo 
tehnici adoptat de Plenara €♦ C. al P. C. 11 s

Asigurarea corelării p
cit mai eficiente intre
productivitatea muncii 
si creșterea salariilor

GHEORGHE MIHUT,
jef serviciu pion și analize economice, 

Centrala cărbunelui Petroșani

Parlidul și statul nostru acor
dă o deosebita atenție dezvol
tării și modernizării agricultu
rii, măririi numărului de ani
male in scopul aprovizionării 
populației cu produse alimen
tare și asigurării industriei cu 
materii prime. Pe această linie 
se înscrie și Programul națio
nal privind dezvoltarea zooteh
niei și creșterea producției a- 
nimaliere în patria noastră în 
perioada 1970—1980 dezbătut 
de plenara C.C. al P.C.R. din 
17—19 martie a.c. — parte inte
grantă a istoricelor hotărîn ale 
Congresului al X-lea al parti
dului privind dezvoltarea mul
tilaterală și înflorirea ugricul-

lurii 
care

Țlnînd seama de sarcinile 
majore și de mare răspundere 
pe care partidul și stalul le 
pune în domeniul agriculturii, 
Consiliul popular al orașului 
Uricani a prevăzut o creștete 
a producției agricole globale 
de peste 16 la sută în anul 1970. 
Așa cum este prevăzut in do
cumentele recentei plenare a 
partidului nostru, o agricultu
ră modernă nu se poale fare 
fără o zootehnic dezvoltată șl 
deci în sectorul zootehnic va 
trebui să se realizeze progrese 
rapide atit în sporirea efecti
velor de animale cit >i tn îm
bunătățirea raselor. Sîntcm în-

țării noastre in etapa In 
am intrat.

seama

s<i conștlcn|l că dezvolliirun h-i. 
torului zootehnic și m.iriroa 
produc ti vitulii in acest sector 
sini condiționale intro imensa 
măsură de asigurarea bazei fu
rajere. Iată de ce in privin- 
|ii producției vegetale, prin
cipala noastră preocupare o 
constituie sporirea recoltei me
dii de furaje la hectar, valo
rificarea mai bună a tuturor re
surselor vegetale pe care le o- 
feră terenurile agricole, pajiș-

loan MIHUT.
secretar al Comitetului executiv 
al Consiliului popular Uricani
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Jiul n-a putut trece de Steagul roșu Brașov
Radiografia etapei
Rezultate tehnice, clasament, etapa viitoare
Rugbiștii de la Știința — la a treia victorie consecu
tivă acasă
Turneul handbalistelor de la Școala sportivă în R. P. 
Ungară
Primul concurs de atletism al anului
Divizionarele „C“, Știința Petroșani și Minerul La
poni, învingătoare cu același scor pe terenuri proprii : 
2 — 0
Știința a cedat ușor voleibaliștilor de la I.E.F.S. 
București

Realizarea acumulărilor necesare reproducției socia
liste lărgite impune corelarea creșterii producției cu mă- 
rirea fondului de salarii și sporirea productivității muncii 
cu cea a salariului mediu in sensul că producția trebuie 
să crească mai repede decît fondul de salarii și produc
tivitatea muncii mai accelerat decît salariul mediu.

Prin asigurarea fondurilor de acumulare se pot crea 
condițiile cele mai propice pentru extinderea tehnicii a- 
vansate de lucru in concordanță cu noile cuceriri în do
meniul științei și tehnicii pe plan mondial, dînd avînt pro
ducției și productivității muncii și reducind efortul fizic ol 
muncitorilor. In felul acesta se poate realiza în același 
timp o conjunctură mai favorabilă îmbunătățirii calități 
produselor, reducerii prețului de cost, diminuării prețu
rilor de vinzare cu amănuntul, consolidindu-se baza ridi
cării sistematice a solariilor nominale. Prin respectarea 
corelației amintite se asigură, deci, dezvoltarea economiei 
naționale, creșterea salariului real, îmbunătățirea gene
rală a condițiilor de viață ale celor ce muncesc.

Dar, pentru asigurarea creșterii continue a nivelu
lui de trai condiționată de dezvoltarea sistematică a pro
ducției de bunuri materiale, se cere aportul hotârit, al 
întregii colectivități, contribuția dâruitoare, plenară a 
‘îecăruia dintre membrii societății.

Garantarea sporului neîncetat al producției bunuri
lor materiale este indisolubil legată de creșteiea produc
tivității muncii tuturor, lată de ce se pune astăzi otita 
temei pe realizarea corespunzătoare a acestui indicator, 
iotă de ce conducenea de partid și de stat a efaborat in
dicații precise în acest sens, indicații care trebuie respec-

In zilele care urmează 
Vulcanul va cunoaște febra 
înnoirilor de primăvară. A- 
proape 60 000 de arbori și ar
buști ornamentali, trandafiri, 
castani. salcimi. mesteceni, 
plopi iși vor găsi găzduire 
in solul reavăn de pe stră
zile și aleile orașului. In a- 
celași timp vor fi extinse zo
nele verzi, vor fi amenajate 
noi baze sportive, solarii, lo
curi de joacă pentru copii, 
vor fi executate alte lucrări 
edilitar-gospodărcști, 
valoare va însuma 
lei.

municipală
Olimpiada electricienilor

+ Continuare in pag. a 3-a

a căror
3 500 000

Continuînd frumoasa tradi
ție a întrecerilor pe meserii, 
peste 30 de concurenți vor 
participa astăzi la „Olimpiada 
electricienilor", concurs de 
indemînare practică ce se va

desfășura la Uzina do utilaj 
minier Petroșani. Olimpiada 
ește organizată de Comitetul 
municipal al U.T.C., cu spriji
nul conducerii U.U.M.P.

Plenara Consiliului municipal 
pentru munca in rîndul elevilor

Astăzi, după-amiază, are loc, în sala mică a clubului 
C. C. P., plenara Consiliului municipal pentru munca in 
rindul elevilor. Cadrele didactice și elevii care fac parte 
din consiliu vor analiza preocuparea organelor și organiza
țiilor U.T.C. pentru îmbunătățirea situației la învățătură în 
trimestrul II al acestui an școlar.

■

■
■■

De la începutul anului, ca 
urmare a pregătirii din timp 
a planului de producție pe 
1970 la Uzina ..Electromagne
tica" din Capitală s-a trecut 
la realizarea noilor produse. 
Astfel s-a început fabricația 
unor noi tipuri de aparate 
de măsură : logomelre. reg- 
loare etc. Un alt produs este 
echipamentul de avertizare și 
semnalizare pe locomotivă 
Diesel și stop automat. Cu 
ajutorul acestuia locomotivele 
acționează automat la semna
lele de .,stop“ în cazul nea
tenției mecanicului.

In foto : Secția tratamente 
termice, automată, intrată re
cent în funcțiune.

Socialistă
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Universitatea din București dispune astăzi de unul dintre cele mai moderne calculatoare 
electronice care se fabrică in lume. Centrul de calcul, ca centru metodologic are menirea de 
a pregăti cadre universitare și post universitare in domeniul aplicațiilor calculatoarelor elec
tronice.

Cu ocazia procesului de învățare, studenții și cadrele didactice rezolvă efectiv in calcu
latorul electronic proiecte de diplomă precum și lucrări științifice.

Toate institutele de imâțămint din țară au acces la calculatorul universității pentru 
realvarea diverselor probleme științifice și didactice.

In foto : Aspect din sala calculatorului electronic. Atmosfera obișnuită de lucru.

■
■

■ ■

La temeliile

depozit
„Cnmpetrol
Jiul de vest e cea mai mare 

„baie“ a bazinului nostru car
bonifer. Apele lui spală și 
primenesc, la preparația din 
Lupeni, mii de tone de cărbune 
in fiecare zi. Scăldat in Jiu, 
cărbunele primește noi valențe 
calitative înainte de metamor
fozarea lui in cocs. Dar tind 
iese din preparație, unda pină 
aici limpede a apei, împrumută 
ceva din culoarea cărbunelui. 
La preparația din Vulcan a- 
ceăstă culoare se accentuează. 
In scurta-i călătorie pe Valea 
ce-i poartă numele, Jiul cu
noaște multe transformări mai 
ales in ultimii ani. Multe și 
impresionante. Să ne referim 
insă doar la cele ce au avut 
loc la Vulcan, chiar pe malul 
apei.

Pină mai acum ctțiva ani 
aici era un maidan cu bălării 
unde edilii orașului depozitau 
gunoiul menajer. Pe acest 
maidan a apărut preparația 
din Coroești. Privită de sus, 
de lingă numeroasele blocuri 
de locuințe, construcția era 
pină nu demult singulară. 
Acum are drept soră fabrica 
de brichete.

Cind se credea că s-a ter
minat cu zgomotul de șantier 
și că pe malurile Jiului va fi 
liniște, incit să-și poată în- 
gina cintecul, iată că in apro
piere s-a deschis un nou șan
tier. E vorba de viitorul de
pozit „Competrol“ al Văii 
Jiului. A treia construcție in
dustrială de pe fostul maidan 
începe să prindă contur. Se 
cuvine insă să spunem citeva 
cuvinte despre oamenii de pe 
noul șantier și să călătorim 
cu ochii minții iu viitorul nu 
prea îndepărtat, să vedem deci 
cum va arăta depozitul.

Lucrările se desfășoară sub 
directa îndrumare și suprave-

D. CKIȘAN j
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Noi linii

OLIMPIADA
TINERILOR ZIDARI

Miihe vor fi recepționate li
niile de 6 kv nr. 1 și nr. 2 
pentru alimentarea incintei 
puțului de aeraj est de 
-E. M. Uricani. Acestea 
servi la săparea, în continuare, 
a puțului respectiv (pină in 
prezent s-a efectuat o porțiune 
de 12 metri) și executarea ul
terioară a întregii rețele de 
lucrări do deschidere prevă
zute în zona estică a 
minier.

A

In ritm accelerat
începute încă in săptămîna trecută, lucrările de 

trucții de la blocul D 3—1 cu 90 de apartamente 
cartierul Aeroport din Petroșani înaintează în ritm 

/’fjeja. in aceste zile, se toarnă betonul în temelia blocului.
Constructorii scontează să devanseze termenul scadent al 
recepției acestui bloc cu cel puțin 3 luni, adică să-l predea 
înainte de luna septembrie a anului curent

cons-

J

A început „toaleta"
de primăvară

La Consiliul popular mu
nicipal si la consiliile popu
lare orășenești din Valea 
Jiului au fost constituite co
lective de specialiști care 
s-au deplasat în cartierele 
municipiului, pe arterele lo
calităților noastre pentru a 
stabili obiectivele qospodă- 
resti-edilitare ce urmează a 
fi realizate prin acțiunile de 
muncă patriotică cu ocazia 
„toaletei" de primăvară a o- 
raselor. Pe baza propuneri-

lor acestor colective, comite
tele executive au întocmit 
planuri de acțiune care pre
văd sarcini precise pe circum
scripții electorale, orqanizații 
de masă $i obștești. întreprin
deri st institutiî.

De fapt, unele din obiec
tivele prevăzute au și înce
put să fie realizate în multe 
din cartierele Văii Jiului 
de 
ales tineri, 
minică, 
setare.

un- 
numerosi cetățeni, mai 

i, au declanșat, du- 
acțiunea de înfrumu-

Doi tineri din Valea Jiului 
au fost declarați cîștigători

Sîmbătă și duminică s-a 
desfășurat la Deva olimpia
da județeană a tinerilor con
structori. Mari au fost emo
țiile dar și speranțele celor 
7 concurenți. Cum e și firesc, 
unii și-au văzut speranțele 
împlinite, alții... spulberate. 
Printre cei fericiți se numără 
doi tineri zidari din Valea 
Jiului — Dumitru Alcxandres- 
cu și Dumitru Guriță — ca
re, în urma răspunsurilor 
prompte și competente date la 
toate întrebările au fost de
clarați cîștigători ai olimpia
dei cucerind, în ordine, pri
mele două locuri. Puțin a 
lipsit ca și al treilea concu
rent din Valea Jiului să se 
situeze pe un loc fruntaș. Ori
cum însă, faza județeană a o- 
limpiadei tinerilor zidari a 
fost dominată de către con- 
curenții din Valea Jiului, in- 
fățișindu-i ca meseriași de o 
înaltă clasă. Protagoniștii a- 
veau de trecut două obsta
cole la fel de dificile. In pri
mul rînd trebuiau să-și dove
dească, pe viu, măiestria pro-

fesională executind unele lu
crări de zidărie, complexe 
și pretențioase, ofcrindu-li-se 
drept cimp de acțiune cămi
nul minerilor din Deva, aflat 
in construcție. După 6 ore 
de muncă intensă, vlrfurile 
valorice au ieșit în evidență : 
un număr de 7 tineri, din
tre care 3 erau din Valea 
Jiului, au realizat fiecare in
tre 1,20—1.30 metri cubî zi
dărie. După cum ne infor
mează ing. Petrișor Cafea, 
membru al juriului, cantita
tea este deosebit de mare 
dat fiind că. in mod obișnuit, 
un muncitor deservit meca
nic realizează pe șantier în 
9—10 ore doar un singur me
tru cub de zidărie. Rezultă 
deci că „olimpicii" au obți
nut o productivitate dublă 
față de cea întîlnită în mod 
frecvent pe șantiere. In ace
lași timp, calitatea lucrărilor

Al. bAlgrâdean
> Continuare in pag. a 3-a
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In sprijmul celor ce studiază în învăjămîntul de partid

socialiste multilateral dezvoltate
In raportul prezentat la Con

gresul al X-lea al P.C.R, tova
rășul Nicolac Ceaușescu, a a- 
rătat că obiectivul fundamen
tal al programului partidului 
pentru perioada 1971—1980 este 
lărgirea și perfecționarea con
tinuă a bazei tehnice-materia- 
le a țării, făurirea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te. Prin aceasta se indică și se 
caracterizează etapa in Care se 
găsește- construcția noii socie
tăți îri1 țara noastră. Aceasta 
este o problemă de mare im
portanță pentru activitatea par
tidului nostru, deoarece numai 
clarificând teoretic etapa în ca
re te afli se pot determina in 
mod realist sarcinile practice 
actuale și de perspectivă.

Clasicii marxism-leninismului 
au subliniat in operele lor că 
în procesul de trecere la co
munism. construirea socialismu
lui presupune o amplă perioadă 
istorică, incluzînd străbaterea 
unui șir de etape, dar fără ca 
ei să fi arătat sarcinile con
crete pentru diferitele țări sau 
epoci istorice. De fapt ei nici 
nu și-au propus și nici nu ar 
fi putut face acest lucru. Sar
cina stabilirii formelor și me-

Conf. univ. AUREL POP

lodelor de făurire a noii orîn- 
duiri revine partidelor comu
niste și muncitorești din fie
care țară.

Partidul Comunist Român, 
pornind de la condițiile din 
țara noastră și ținind seama de 
experiența țărilor socialiste, a 
elaborat programul construc
ției socialiste, a stabilit liniile 
directoare de dezvoltare a so
cietății in fiecare etapă a con
strucției socialiste. Prin aceasta 
partidul nostru a adus o con
tribuție însemnată la îmbogă
țirea tezaurului teoriei și prac
ticii marxist-leninistc. In acest 
sens putem aminti modul in 
care s-a înfăptuit și se înfăp
tuiește industrializarea socialis
tă a țării, transformarea socia
listă a agriculturii și dezvol
tarea ei intensivă și multila
terală, conducerea și planifica
rea economiei naționale etc.

In țara noastră, prin dezvol
tarea amplă a forțelor de pro
ducție și crearea bazei lehnice- 
materiale a socialismului, prin 
generalizarea relațiilor socialis-

te de producție în întreaga e- 
conomie, prin făurirea unei su
prastructuri corespunzătoare 
schimbărilor din orînduirca so
cială, s-a încheiat etapa de 
trecere de la capitalism la so
cialism, socialismul a învins 
deplin și definitiv pe pămin- 
tul României. Făurirea în con
tinuare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate repre
zintă o etapă superioară de ma
turizare și evoluție neîntreruptă 
a orînduirii sociale din țara 
noastră, de lărgire și diversi
ficare a bazei tchnice-matcpa- 
lc a socialismului, de perfec
ționare a bazei economice și a 
suprastructurii.

După cum se știe, pentru ca
racterizarea sarcinilor etapei in 
care ne aflăm se folosea pină 
nu de mult termenul .desăvîr- 
șirea construcției socialisto". A- 
cesta nu exprimă in toată com
plexitatea procesul și direcțiile 
de dezvoltare și perfecționare 
a societății noastre in viitor. 
El este considerat ca imptopriu 
și imprecis, deoarece el indică

doar o direcție de dezvoltare, 
dar nu marchează un stadiu 
anumit, nu poate determina o 
etapă. Făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate 
prezintă o etapă obiectiv 
cesară în procesul istoric 
trecere de la capitalism la 
munism.

La Congresul al X-lea ... 
P.C.R. s-a arătat că realizarea 
acestui țel major de perspecti
vă al partidului nostru presu
pune creșterea intensă a for
țelor de producție, crearea unei 
economii avansate, în star- să 
satisfacă cerințele mereu spo
rite ale societății; dezvoltarea 
susținută a științei, invățăiuîn- 
tuliii și culturii — factor! de 
bază ai progresului și civiliza
ției; crearea condițiilor in ve
derea ridicării bunăstării ma
teriale și spirituale a tuturor 
oamenilor muncii. înfăntuirra 
repartiției bunurilor produse de 
societate în spiritul dreptății si 
echității sociale: perfecțion^ca 
continuă a relațiilor de pro
ducție și a organizării socie
tății, crearea structurilor adec
vate și dezvoltarea democrației

re
ne- 
de 
co-

al
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Rezultate tehnice

miine)

Rapid F.C. Arcjes 1-0
Crișul — U.T.A 0-1
Dinamo Bacâu Dinamo București 3—3
.U" Cluj — Politehnica 2-1
A.S.A. Ta. Mures — Petrolul 0-0
Jiul — Steoaul roșu 0—0
Steau i — C.F.R. 1-0
Forul - .U“ Craiova (se dispută

Etapa viitoare
Politehnico - Dinamo Bacâu ; Steagul roșu - Ra

pid ; F.C. Argeș — „U" Cluj ; Petrolul - Farul ; Dinamo 
București - Steaua ; C.F.R. Cluj — Crișul ; „U" Croiova- 
A.S A. Tg. Mureș ; U T A. - Jiul.
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F Adamache a smuls Știința
CLASAMENTUL O
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1. Rapid 18 10 4 4 26-17 24
2. F.C. Argeș 18 8 4 6 33-23 20
3. Dinamo București 18 9 2 7 34-25 20
4. „U" Craiova 16 7 6 3 23-17 20
5. „U“ Cluj 18 6 8 4 25-20 20
6. U.T.A. 18 9 2 7 26-26 20
7. Steagul roșu 18 9 2 7 25-26 20
8. Steaua 18 8 3 7 40-24 19
9. Jiul 18 8 3 7 22-24 19

10. Dinamo Bacâu 18 7 5 6 28-31 19
11. Petrolul 18 6 5 7 18-19 17
12. Farul 17 7 2 8 21-25 16
13. C.F.R. Cluj 18 6 3 9 16-27 15
14. Crișul 17 6 2 9 23-32 14
15. Politehnica 18 5 2 11 20-25 12
16. A.S.A. Tg. Mureș 18 3 3 12 12-31 9
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Divizia A

Minerul Lupeni
Dunărea Calafat 2-0

Primul meci pe teren pro
priu in returul campionatu
lui diviziei C a adus echipei 
Minerul Lupeni o meritată 
victorie. Ambele echipe au 
beneficiat de un timp însorit 
și de un teren destul de bun 
— in condițiile acestui ca
pricios sfîrșit de martie — 
au luptai pentru a oferi spec
tatorilor un meci frumos. Ju

vederea tendințele de „răfuia
lă* ivite, ici-Golo, de-a lungul 
meciului, la fotbaliștii local
nici. Ambruș și Precup au 
căutat, uneori, în loc de min
ge... picioarele adversarilor. 
Ău existat, în cîteva rinduri, 
scene de-a dreptul comice — 
jucătorii de la Dunărea Ca
lafat care preferau să sară 
cît mai sus... intr-un duel pe 
4 —---- • Ar-oclo In.

ma repriză, Cotroază (autorul 
celor două goluri), Șafar și 
Șvedac ratează ocazii bune 
din careu. In repriza a doua 
s-au mai ratat ocazii de gol, 
tot din careu, în minutele 46, 
49, 56, 60, 75, 79, 86 de către 
aceiași înaintași ai Mineru
lui.

Singurele acțiuni mai peri
culoase ale oaspeților s-au 
«Affenmat tr> mîniltlll J9 frînd

Jiului un punct
Temerile lui Titus Ozon și 

speranțele lui Valentin Stăne-,- 
cu, referitoare la partida Jiul 
— Steagul roșu, erau îndreptă
țite1 și s-.iu adeverit. Antrenorul 
Jiului aprecia ca dificil meciul, 
cu brașovenii, în vreme ce an-' 
trcnorul brașovean ora încre-j 
zâtor intr-un meci ('gal la Pe
troșani. .Așa s-u și intimplat. 
Fotbaliștii do la poalele Timpci 
au prestat un joc bun. curajos, 
și au recuperat unul din cele: 
două puncte pe care le dăru-J 
iscră Jiului in tur chiar la ei 
acasă. In ansamblul său, întil-j 
nirea nu s-a ridicat la un nivel! 
superior. A fost mai mult un 
joc de uzură, de luptă, ambele 
formații avind de înfruntat un 
adversar comun deosebit dc 
dificil — terenul : terenul 
foarte greu, desfundat, clisos, , 
care i-a supus pe cei 24 de 
combatanți la eforturi mari în 
confruntarea pentru balon șiV- 
pentru punctele puse in joc. 
Iar dacă, in final, aceste puncte 
au fost împărțite in mod egal 
intre cele două echipe, trebuie 
să spunem că. după aspectul 
general al partidei, numai așa 
se putea intîmpla. Fără ^discu
ție că fiecare formație i-ar fi 
putut înscrie un gol sau mai 
multe dar apărările, incompa
rabil mai bune decit înaintă
rile, au respins cu calm și si
guranță 'totul. In prima repriză 
Jiul își putea asigura victoria 
dacă Ion Constantin. Naidin și 
Libardi nu ratau atît de mult, 
dacă portarul Adamache nu 
s-ar fi aflat intr-o formă exce
lentă care-1 ține dc mai . multă 
vreme. Să amintim numai oca
ziile din minutele 5. 8, 10, 12. 
32. 33, 38 cind Naidin, Libardi 
și Remus Popa au ratat situa
ții deosebit de favorabile. Cea 
mai mare a fost însă aceea din 
minutul 41 cînd Libardi, singur 
cu Adamache in față, a trimis 
din lateral milimetric pe lingă 
bara porții, iar cea mai bună 
intervenție a portarului «brașo
vean a fost în minutul “ 
a scos miraculos 
păianjen un 
los expediat
Remus Popa. Asemenea faze au 
fost din plin gustate de spec
tatori și au rămas subiecte de 
comentarii, mai ales că n-au 
fost finalizate. De altfel. Jiul a 
fost superior adversarului în 
prima repriză. însă repetăm, 
acțiunile sale s-au lovit ca de- 
un zid puternic de apărarea 
broșoveană unde Tvănc.escu, 
Jenei și\ in ultima instanță. 
Adamache au lămurit totul. De 
subliniat și ineficacitatea exa
sperantă a lui Ion Constantin.

, Naidin și Libardi. Masați în pro
priul careu, stegarii s-au apă
rat calm și au contraatacat pe-rj 
riculos prin Florescu. Necula și 
Drăgoi care i-au întrebuințat se-, 
rios pe Talpai, Georgevici, 
Georgescu. Popescu.

După o repriză albă, în 
care Jiului i-a surîs de1 mai 
multe ori victoria, și în care

țbrașo-
1Q oted

’ la ..
șut pericu- 

cu capul 'de

brașovenii n-au avut decit două 
corncrc și o bună ocazie de 
gol prm Necula, au urmat 45 
de minute dc joc echilibrat, 
ambele formații, vădit marcate 
de efori, mulțumindu-se să 
mențină rezultatul egal pină 
in final.

In această parte a ^meciului 
am- notat trei șuturi ale lui 
Libardi și cile unul al lui Ion 
Constantin și Naidin expediate 
pe lingă poarta lui Adamache 
și o intervenție dc ultim mo
ment a lui Stan in picioarele 
brașoveanului Florescu. Astfel, 
intilnirca dintre Jiul și Steagul 
roșu Brașov s-a încheiat cu un 
rezultat dc egalitate, 0—0, care, 
evident, ii nemulțumește pe 
jiuli.ști. Ei n-au mai reeditat 
jocul bun din meciul cu Dina
mo București, deși terenul a 
fost și atunci greu, au intrat 
în plasa adversarilor care nu 
i-au lăsat să-și construiască 
acțiunile și să le ducă la capăt, 
au pasat pe metru pătrat pe 
un asemenea teren. De data 
aceasta, Peronescu n-a mai fost 
cel pe care-1 știm, la mijlocul 
terenului s-a acționat haotic, 
Naidin n-a mai reușit nici una 
din loviturile lui decisive. Ion 
Constantin a muncit mult dar 
numai pină la 'cel mai impor
tant punct — al finalizării —. 
Stan n-a avut ce apăra, 
Georgevici, exasperat de 
ficacitatea colegilor din 
a luat cîteva acțiuni pe 
propriu, a șutat la poartă 
n-a putut înșela vigilența lui 
Adamache. Sigur că nu pulem 
avea pretenția ca Jiul să ciștige 
întotdeauna în fața tuturor echi
pelor (pierd acasă și formații 
maj mari), dar pentru jocul de 
duminică nu-1 putem felicita, 
nu-i putem scuza .comportarea 
mult sub posibilitățile sale. 
La rindul lor, stegarii brașo
veni alcătuiesc o echipă valo
roasă, cu jucători tineri, foarte 
talcntați. plini de dorința de 
afirmare. Ei practică un joc 
deschis, inteligent, se găsesc 
bine cu pasele, iar in apărare 
acționează calm și organizat. 
Subliniem jocul lui Talpai, 
Naidin. Ion Constantin. Libardi, 
(deși încă nu-i pus la punct 
cu 
la 
che, 
hei. 
Despre 
Ghemingean din București pu
tem spune că a fost corect și 
autoritar, dar a fragmentat prea 
mult jocul redueîndu-i specta
culozitatea. Formațiile folosite : 
Jiul : Stan — Talpai, Georgevici. 
Georgescu. Popescu — Sandu 
(Marinescu). Remus Popa — 
Peronescu. Ton Constantin. Li
bardi (Cotormani), Naidin. 
Steagul roșu: Adamache — 
Ivăncescu, Jenei, Olteanu, Rusu 
— Cadar, Pescaru — Necula, 
Balint, Florescu. Drăgoi.

pregătirea 
gazde. al

Olteanu,
Necula de 

arbitrajul

-se

la
a

$
i
I

iar 
ine- 
atac 
cont 
insă

fizică) de 
lui Adama- 

Ivăncescu, Je- 
la oaspeți, 

lui G.

Dumitru GHEONEA

treia ș

Infre 22-28 martie a.c., echipa de handbal fete □ 
Școlii sportive Petroșani întreprinde un turneu in Repu
blica Populară Ungară. Lotul care va face deplasarea nu 
este altul decit acela care activează in divizia școiară, 
pregătit de profesoara Lia Barabaș. Acest turneu, care va 
cuprinde mai multe meciuri in țara vecină și prietenă, 
este deosebit de util pentru handbalistele noastre, in ve
derea apropiatei reluări a campionatului. Antrenorii Eu
gen Bartha și Lia Barabaș, care vor însoți echipa, vor fi 
in măsură să-i observe stadiul de pregătire, să definiti
veze formula de bază cu care va aborda intilnirile din 
campionat.

Iotă și programul meciurilor din acest turneu : 22 
martie, in orașul Bekes Csaba, cu Școala sportivă din 
localitate ; 23 martie, la Szeged, cu echipa Szeol ; 24 
martie, la Kiskoros cu Voros Meteor ; în 25 martie, 
Kișkunhalas, cu echipa liceului local „Szilady Aron" 
(aceasta fiind de fapt echipa care a făcut invitația for
mației noastre). In ziua de 26 martie — repaus — iar în 
27 martie vor juca la Budapesta cu o echipă care nu a 
fost încă desemnată.

Printre jucătoarele care fac deplasarea se află : Ma
riana Gorgan, Margorc-ta Rek, Mariana Nașcu, Elena la- 
cob etc.
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victorie consecutivă
După restanța pe care a sus- 

ținul-o cu Vulcan București, 
Știința Petroșani a evoluai in 
primele două etape ale returu
lui diviziei A de rugbi pe teren 
propriu, intilnind echipele Pro
gresul București și Agronomia 
Cluj. Ca și in meciul restanță, 
studenții petroșâneni au obți
nut frumoase victorii carc-i 
mențin pe un loc onorabil. 5, in 
clasamentul competiției. Dumi
nică dimineața Știința a intil- 
nit pe terenul din Lunea 
Agronomia Cluj, in fața căreia 
a trebuit să se întrebuințeze 
serios pentru a obține victoria. 
Clujenii au dat o replică vigu
roasă adversarilor lor, reușind 
chiar in minutul 5 al partidei' 
să conducă cu 3—0 prin trans
formarea unei lovituri de pe
deapsă, de la 25 metri dc bu
turile Științei, de către Balint. 
După numai cîteva minute, 
Crăciunescu aduce egalarea tot 
prin transformarea unei lovituri 
de pedeapsă. Pînă la sfirșitul 
primei reprize, ambele echipe 
inițiază contraatacuri periculoa
se pe linia de treisferturi dar 
terenul, foarte greu, împiedică 
înscrierea punctelor din acțiune. 
Prima parte a jocului se înche
ie cu scorul do 6—3 pentru

oaspeți care și-au mărit avanta
jul prin același Balint care a 
r< ușii o lovitură dc picior că
zută.

In repriza a doua. Știința 
joacă mai bine, ciștigă majori
tatea baloanglor la tușă, dar 
manipulează defectuos balonul

in fazele dc finalizare. La un 
ofsaid la grămadă, arbitrul a- 
cordă lovitură de pedeapsă gaz
delor. de la aproximativ 20 
metri. Deoarece Crăciunescu a 
depășit timpul regulamentar de 
00 de secunde de aranjare a 
mingii, arbitrul i-a anulat a- 
vantajul acordat inițial. .Jocul 
continuă in nota de dominare 
a studenților, care în ultimele 
minute do joc reușesc egalarea 
și victoria. După o acțiune pe 
înaintare, Stănculescu culcă 
balonul in terenul de țintă, iar 
Crăciunescu reușește transfor
marea. astfel că scorul 
8—6 in favoarea Științei

ș.ini. Oaspeții forțează egala* 
rea, au chiar cite-, a ocazii bune, 
dar lovitura de pedeapsă execu
tată dc Balint trece pe lingă 
buturile Științei.

Intilnirca a fost deosebit de 
disputată, ambele echipe au lup
tat eu multă energic pentru 
victorie, oaspeții dind o replică 
neașteptat de dirză valoroșilor 
lor parteneri de întrecere. De 
menționat că terenul deosebit 
de greu, complet desfundat, de 
la Lonca, a influențat mult jo
cul, nepermițind desfășurarea 
unor faze tehnice de un bun 
nivel spectacular. Dc aseme
nea. arbitrajul lui Ștefan Cris- 
tea din București, a fost >ub 
nota jocului, adică slab. pe 
alocuri părtinitor pentru oas- 
peți.

Emilian NEAGOE

devine 
Petro-

Pe același teren, după meciul 
divizionarelor A, s-au intîlnit 
< ■țiipei.' dc divizie B. ȘVința 
II Petroșani și Electropu re 
Craiova. Lipsită dc o pregă' re 
prealabilă corespunzătoare, for
mația studenților petroșani ii 
a cedat cu rezultatul de 8—0- 
Se așteaptă comportări mai 
bune in viitoarele meciuri din 
acest retur de campionat.

Victorie categorică a
Era dc așteptat ca intilnirca 

dintre Știința Petroșani și fosta 
divizionară A (probabil și vi
itoarea) I.E.F.S. București, să 
fie de un bun nivel tehnic, 
spectaculoasă. Localnicii știau 
dinainte că echipa lor va avea 
o misiune deosebit de grea. 
Așa a și fost. Victoria catego
rică a oaspeților, cu 3—0, a fost 
semnată intr-un timp foarte 
scurt. Bucureștenii s-au dove
dit mult superiori voleibaliștilor 
din Petroșani chiar și fără cei 
patru titulari care vizionau me
ciul de pe banca rezervelor. 
Pctroșănenii s-au apropiat de 
valoarea lor. practicind un joc 
mai bun și mai curajos, abia 
în setul al treilea. Jucînd cu 
calm, cu atacuri variate, bene-

ficiind de un blocaj atent și 
bine dublat, ei au condus la 
un moment dat cu 7—1. din- 
du-ne vagi speranțe in ciștiga- 
rea cel puțin a setului de onoa-

re. Dar oaspeții au acumulat 
ușor punctele pierdute, adjude- 
cindu-și in final setul cu 
15—10. după ce le ciștigase pe 
primele două cu 15—6 și 15—

oaspeților
Voleibaliștii de la I.E.F.S. 

au practicat un joc foarte bun, 
misiunea lor fiind ușurată și 
de replica foarte slabă pe 
care le-a dat-o adversarul. Cu 
excepția celor cîteva minute 
dm setul al treilea, gazdele au 
comis greșeli peste greșeli, a- 
tacurile lor au fost lipsite de 
forță, defensiva dc multe ori 
inexistentă. Pe parcursul celor 
59 de minute de joc am reținui 
jocul bun al lui Pop. Handrea 
și Paraschiv de la oaspeți și 
jocul slab — și acesta se re-, 
ține — al întregii echipe gazdă. 
Au arbitrat excelent Ioachim 
Janlovan și loan Palici din 
Sibiu.

Nicolae LOBONȚ
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Asigurarea 
corelării 

cît mai eficiente
♦ tenure din ptig. I

tote cu tootd convingerea de fiecare cetățean ol țârii, 
in porte

Co urmate a creșterii producției și productivității mun
cii in perroodo 1966-1969 s-ou redus cheltuielile cu sala
riile in prețul de cost ol producției, recliiindu-se pe aceas
tă cole acumulări care au făcut posibilă, pe lingă dez- 
voltoreo bazei tehnico-moteriole. acordarea unei majorări 
de salarii și imbunătățireo sistemului de salarizare in toate 
romurile economiei naționale

la exploatările miniere din Voleo Jiului producție de 
cărbune a crescut in anul 1969, față de onul 1966 cu 
21,6 Ic sută.

Indicele mediu de corelație dintre creșterea produc
ției și a fondului de șelarii a fost de 0.235, iar dintre 
sporirea productivității muncii și ceo a soloriului mediu 
de 0.197

Realizarea acestei corelații favorabile a condus la 
educerea cheltuielilor pe tona de cărbune, in 1969. e- 

iectuote pentru ploto soloiiilor muncitorilor cu 13,6 la 
sută fața de cele realizate in 1966.

Ca o consecință o majorării salariilor, corelația prin
cipalilor indicatori de muncă și salarii planificați in anul 
1970. comparați cu realizările anului 1966 este următoa
rea Io producția de cărbune se prevede o creștere de 
32,3 la sută. Io fondul de solarii de 26,5 Io sută. Io pro
ductivitatea muncii de 25,6 la sută, iar la ciștigul mediu 
de 20.2 Io sută. După aplicarea noului sistem de sala
rizare, indicele mediu de corelație dintre creșterea pro
ducției și o fondului de salarii este de 0,82, iar dintre 
sporireo productivității muncii și a soloriului mediu este 
de 0.79, ceea ce inseomnă că se menține raportul favo
rabil intre indicatorii de muncă și solarii. Cheltuielile cu 
salariile muncitorilor pe tona de produs în 1970 repre
zintă 95.6 Io sută din cele realizate in anul 1966. Daco 
ne referim la totalul cheltuielilor cu salariile pentru o mie 
lei producție marfă, acestea reprezintă numai 93.4 Io 
sută in anul curent față de cele realizate in 1966.

Corelații favorobile au obținut în perioada 1966— 
1970 majoritatea unităților miniere din Volea Jiului. Cele 
mai bune rezultate s-ou înregistrat la minele Diljo, Vul
can și Poroșeni, unde creșterile de producție și produc
tivitate o muncii au fost moi accentuate.

la explootoreo minieră Poroșeni cheltuielile cu sa
lariile muncitorilor pe tona de cărbune in onul 1970 re
prezintă 83,3 Io sută în comparație cu cele realizate în 
crnul i°66. la mina Vulcan 85.26 la sută, ior la Dîlio 86,23 
rn sută.

Reducerea continuă a cheltuielilor materiale pe uni
tate de produs extras, realizarea unor acumulări sub
stanțiale la toate aceste unități miniere, depind în ceo 
mai mare măsură de aportul colectivului, al fiecărui mi
ner, inginer, cadru mediu tehnic, de felul cum aceștia se 
ochită de sarcinile zilnice care le revin pe linia asigu
rării tuturor condițiilor necesare creșterii producției și 
productivității muncii la fiecare loc de muncă.

E necesar să arătăm în același timp că la Uzina de 
utilaj minier Petroșani nu s-a realizat o coreloție favora
bilă între indicatorii de muncă si salarii in perioada 1966— 
1967. La o creștere de producție de 21.2 la sută fondul 
de solarii se mărește cu 43.5 la sută, productivi
tatea muncii se menține la nivelul anului 1966, 
iar cîstigul mediu prevede o creștere de 17,6 la 
sută. Penlru îmbunătățirea corelației la această unitate, 
sînt necesare măsuri mai hotărîte privind dotarea uzinei 
cu utilaje cu caracteristici tehnice superioare, reorgani
zare" fluxului tehnoloaic,

Pentru o se putea acorda in continuare. în următorul 
cincinal, majorările de salarii prevăzute de Directivele 
Congresului al X-lea ol P.C.R. sint necesare încă de pe 
ocum noi măsuri care să conducă Io sporirea producti
vități’ muncii. în funcție de eficiența cărora se vor puteo 
stabili nivelele de creștere a salariilor. Nu trebuie să 
pierdem din vedere că pentru creșterea productivității 
munrii se efectuează cheltuieli apreciabile cu introduce
rea tehnicii avansate, cu procurarea de licențe, utilaje, 
materiale, cu documentați;, cercetări, încercări etc., core 
influențează vădit cheltuielile de producție, lată de ce 
sporirea productivității muncii vii poate conduce la acu
mulări capabile să alimenteze majorarea soloriitar și 
ridicarea nivelului de trai numai dacă e însoțită de eco- 
nomrr de muncă materializată.

Pentru realizarea de acumulări este necesoră redu
cerea prețului de cost ol produsului, in care scop trebuie 
acționat cu maximum de competență asupra tuturor ele
mentelor componente ole acestuia : materiale, salarii, 
energie, omortizâri, cheltuieli administratrv-gospodărești, 
cheltuieli de desfacere și transport. O sursă importantă 
pentru reducerea cheltuielilor de producție o constituie 
obtinereo creșterilor de producție în primul rînd pe sea
ma folosirii cît mai complete a capacităților existente 
(construcții, instalații, utilaje, forțe de muncă) și, în al 
doilea rind, in baza creării de noi capacități. Desigur, 
acesta nu este unicul mijloc.

Stabilirea căilor de reducere a cheltuielilor de pro
ducție revine în primul rind conducerilor tehnico-admi- 
nistrotive, iar traducerea lor in viață cade in sarcina tu
turor soloriatilor. fiecare in compartimentul său de acti
vitate ovind posibilitatea și. in același timp, obligația de 
o acționa pentru ridicarea eficientei activității economice, 
s’fzgura cale de creștere reală o nivelului de trai.
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La temeliile viitorului depozit „Competrol"
♦ Itnwr rim pe , /

colac. Fulgușin. Dar pe șantier 
r.-te prezent aproape fn flecare 

al beneficiarului, și tm arășul 
Horea Mir tui, șeful depg-itului 
..Compel ml“ Petroșani. De 
la cei doi tovarăși pe care 
i-nm avut ca interlocutori am 
aflat ca noul depozit se ca 
int vrute pe o suprafață de 
peste două hectare. Cuvintele 
erou acoperite mereu de du
duitul ținui buldozer ce nive
la terenul.

— II vedeți ? Este condus 
de .Alexandru Dumitroș. l om

n TC.MM Cu ajutorul ho. 
acest teren denivelat a deve
nit neted relata Nieolne 
Fulgușin.

— Prea fniiifi oameni n-ai'ețj 
pe șantier, Puicii face fața ?

După cum \e poale ivdi a 
încep să prindă contur funda- 
liilfi pe care vnr fi muntafe 
rezervoarele. Se mai executa 
un șanț de cilcio ulc <le 
metri in fuml depozitului. 
.Atei sint introduse conductele 
de apă pentru hidrantele de 
incendiu Roiul de arheologi 
il nn membrii echipei de să- 
putori hetoniști conduși de 
Joan Aforo. Mai avem in

plus o echipă de mecanici- 
montori in fruntea căreia se 
afla Dumitru Ailcnei. Deocam
dată atit. Preconizăm insă sfi 
dam gata lucrarea înainte de. 
■firșiiul ace.'tui an. iar pentru 
aceasta ram mai primi întă
riri - a încheiat șeful șantie
rului.
, Penlru noi, depozitul e 

fbeee ar ea acrul și apa — 
pe-a relatat tovarășul Horea 
Mirza. Cel din Petroșani nu 
mai poate satisface nici pe 
departe cerințele E și expli
cabil. întreaga capacitate a 
rezervoarelor vechiului depo
zit nu echivalează cu a unuia 
de aici.

Care va fi capacitatea 
noului depozit ?

— Zece rezervoare, Pe a- 
<este fundații vor fi montate 
cele douii rezervoare cu o ca
pacitate de 400 metri cubi 
fu care. Se i a amenaja un 
loc special unde vor găsi găz
duire 4 000 de butelii pentru 
orația:, in același timp. $i încă 
un o mânu ut. Pe aici va trece 
linia ferată a depozitului. 
Deci, produsele petrolifere vor 
fi descărcate din cisterne di
rect in rezervoare, iar bute
liile la locul lor. Asta in- 
svamtiă cil vom evita cu de
săvârșire locațiile — conchide 
cu satisfacție, șeful depozitu

lui.
Lucrările pe cel de-al treilea 

șantier de. pe malul Jiului sînt 
in fază incipienta. Spre sfirși- 
tul anului insă aici se va. afla 
a treia unitate industrială de 
pe malul Jiului din Vulcan. 
O rectificare. Am omis ter
mocentrala și mina Paroșe.ni 
care sint tot pe malul Jiului 
dar in partea dinspre Lupeni. 
,1r fi deci, la Vulcan, numai 
pe. malul Jiului, cinci con
strucții indii Uriale. Dar două 
sînt mult mai vechi. Termo
centrala a împlinit 14 ani. 
Mina Poroșeni e mal țintiră, 
dar tot lîrslnică fn compara
ție cu celelalte trei. Așa că...

Olimpiada tinerilor zidari
Urmate din pag. I

,i fost ireproșabilă, cei mai 
multi obținîntl la acest căpi
ța! nota maximă — 10. prin
tre aceștia aflfndu-se desigur 
și tinerii din municipiul Pe
troșani. Cum era și firesc, 
in aceste condiții, juriul a 
avut o misiune greu de în
deplinit. Râm in ea ca desem
narea ocupanților primelor 3 
locuri să fie decisă de proba 
teoretică. întrebările au fost 
destul de numeroase, diver
se și dificile dar concurenții 
s-au dovedit cu toții pregătiți. 
Cei doi tineri zidari din Pe
troșani s-au detașat totuși vi
zibil de ceilalți demonstrînd

că. pe lingă îndemînare 
măiestrie, posedă și un b<'P.al 
bagaj de cunoștințe de spe
cialitate acumulate îndeosebi 
in perioada premergătoare 
concursului șînd au parcurs 
o bibliografie valoroasă.

Printre cîștigâtorii olimpia
dei mai figurează incâ 3 ti
neri din județul nostra. Doi 
an fost distinși cu premiul 
al 3-lea. iar unul a priorii 
mențiune. Câștigătorilor li 
s-au înminat premii în obiec
te și diploma de onoare a 
Comitetului județean al U.T.C. 
Faptul că cei mai buni pro
vin din colectivele de con
structori ale Văii Jiului con
stituie o mindrie și satisfac
ție pentru acestea.

Imbold penlru 
in

+ Urmare din pag. I

tile din împrejurimile Uriconlu- 
lul. Avind in vedere condițiile 
naturale propice, suprafețele 
întinse de linele din luncile 
Jiului >1 de pășuni in golurile 
de munte cit >i îndeletnicirile 
seculare păstrate din >ată in 
fiu ale țăranilor localnici in 
creșterea animalelor, rezultă că 
asupra acestor probleme trebuie 
să ne concentrăm întreaga a- 
lenție, să canalizăm preocupă
rile țăranilor noștri in-lt sec
torul individual să-și aducă un 
aport sporit la înfăptuirea sar
cinilor mari ce stau în (ața -i- 
griculturii in etapa actuală.

Fabrica (le stilpi hidraulici Vulcan de curînd a fost dotată cu un strung cu coman
dă program ANK 6/160.

Montcorul Octavian Baciu făcind ultimele probe. Foto : N. GRENA

PETROȘANI - 7 Noiembrie : 
Sezon mort, seriile I și II (23— 
25 martie); Republica : Vîrstă 
inarată (23—25 martie); PE- 
TRILA : Winetou in Valea 
Mortii (22—24 martie); LONEA 
- Minerul : Oameni împie
trit) (23—25 martie); VULCAN': 
Alexandru cel fericit (23—25 
martie); LUPENI - Cultural : 
Păcatul dragostei (23—27 mar
tie) ; Muncitoresc : Fete in 

uniformă (24—25 martie).

T E L E V I
6 MARȚI 24 MARTIE

18.00 Deschidereo emisiunii. 
Lumeo cooiilor. R-’ ■)-
narea păpușilor.

18,30 Anchetă economică. 
In obiectiv : irigațiile.

19.00 Telejurnalul de segră.
19.20 Ce știm si ce nu știm 

despre om ?
19.45 Seoră de tegtru. Re-

Z I U N E
gele Legr. Trgqedie de 
W. Shakespeore.

22.00 Campionatul mondial 
de hochei - grupa A : 
Cehoslovocro — Suedia 
(repriza a lll-a). Trans
misiune directă de Ta 
Stockholm.

22.45 Telejurnalul de noap
te.

Mica. publicitate
VIND autoturism R-16 Petroșani. Telefon 1990.

----- ★------

VlND Moskvici-408, nerodat — Cazacu Vasile, corn. 
Riu de Mori — Hațeg.

gospodăriile noastre țărănești 
creșterea șeptelnlni

Orașul Uricani deține o su
prafață totală de peste 2 800 
iia pășuni naturale care pot a- 
sigura hrana vegetală, pășuna- 
tul unui mare număr de ani
male in întreaga perioadă de 
vară. Consiliul nostru popular, 
prin holărirea nr. 1 din ianua
rie a.c., a aprobat planul de 
dezvoltare pe anul 1970 în do
meniul creșterii numărului de 
animale. Se prevede ca efecti
vul de bovine să crească la 
1 800 capele, față de 1 400 bo
vine existente la recensămîn- 
tul animalelor din ianuarie 1970. 
I.a porcine se prevede o creș
tere la l 000 capete, fală de 
600 existente la recensămint 
din care 92 scroafe de prăsilă. 
iar la ovine creșterea prevede 
6 400 capete față de 5 900 oi 
existente. Prin H.C.M. 922/1963 
crescătorii de animale din zo
nele de deal și do munte sînt 
scutiți de taxele de pășunat 
pentru vaci dacă contractează 
col ouțin 150 litri de lapte de 
fiecare vacă anual. Avem con
vingerea că ■ recentele măsuri 
adoptate de orqanele de partid 
superioare vor spori șr mai 
mult rainteresarea crescătorilor 
de animale, ceea ce va duce, 
în mod efectiv si real, la rea
lizarea cifrelor de control pla
nificate de noi în privința dez
voltării sectorului zootehnic.

In planul Consiliului popular 
IJricani, se prevede ca în anul 
1970 să se livreze la fondul 
de stat, pe bază de contract, 
l 310 tone carne. 300 bl. lapte 
si 12,7 tone Tină. Sîntom conș-

tienti de faptul că pentru a- 
ceasla trebuie asigurate ani
malelor condiții de hrană și de 
îngrijire corespunzătoare. în 
vederea îmbunătățirii pășunilor 
comunale, Consiliul popular a 
luat măsuri ca în cursul anului 
1970 să se execute defrișări de 
arboret pe o suprafață de 10 
ha, nivelarea terenului și lucrări 
de igienă de primăvara pe o 
suprafață de 15 ha ca și lu
crări de curățire (de scaieți, 
spini, buruieni) pe o suprafață 
de 30 ha, lucrări care se vor 
efectua prin munca patriotică 
a cetățenilor de pe raza ora
șului I rfeani, beneficiari ai a 
cestor pășuni.

Ținind seama de măsurii" i- 
doptate de recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., Comitetul exe
cutiv al Consiliului popular al 
orașului Uricani, va lua măsu
rile corespunzătoare, va mobi
liza întreaqa masă a țăranilor 
In vederea dezvoltării produc
ției aqricole de furaje și mări
rii productivității pășunilor, 
pentru a se realiza creșterile 
prevăzute la efectivele do a- 
nimale do toate speciile, pentru 
îmbună'.’it'ro.T radelor în anii ce 
urmohz.ă. Vom face totul ce de
pinde de noi pentru ca în qos- 
podăriile țărănești din jurul U- 
ricaniului, ra tradiții seculare 
în creșterea animalelor, să se 
crească mai multe vaci, mal 
multe oi, sporind astfel contri
buția țăranilor noștri la asiqu- 
rarea industriei cu materii pri
me. la aprovizionarea popu
lației cu lapte șl carne.

„Soluție44
Retrageți autobuzele ‘și 

atunci, vrind-nevrînd, se vor 
lua măsuri pentru repararea 
drumului! Aceasta e soluția 
dată in fața unei situații ce 
persistă de mai multă vreme, 
în legătură cu circulația auto
buzelor pe ruta Dupeni — 
Cimpu lui Neag și retur. 
Dar ce s-a întîmplat ?

Din cauza drumului im
practicabil. — aflăm de la 
conducerea I.G.C. Petroșani 
—, mat multe autobuze care 
circulau pe această rută, stau 
in. garaj, pe butuci. Cu toate 
insistențele efectuate pe lingă 
conducerea IJ..H.S. — răspun
zătoare pentru starea imprac
ticabilă a drumului —, pre
cum și pe lingă Consiliul 
popular al orașului Uricani, 
măsurile de reparare și În
treținere corespunzătoare a 
unor porțiuni din drum, dis
trus de mașinile de mare to
naj ale șantierului, intirzie 
să fie aplicate. In fața acestei 
situații conducerea I.G.C. a 
prevenit consiliul poular că 
va retrage de pe traseu auto
buzele. Soluția dată de con
siliu. a fost simplă : RETRA- 
GEȚl-EE!

Neînțelegerile continuă. Ne
ajunsurile călătorilor, de ase
menea. Oare Consiliul popu
lar Uricani nu poale găsi o 
soluție mai echitabilă ?

I. ML

Preparatorii 
înregistrează 
noi succese

A mai trecut o decadă de 
muncă rodnică, entuziastă. Prin 
agregatele și pe benzile prepa- 
rației din Lupeni s-au scurs 
în această perioadă adevărate 
fluvii de cărbune. Acum, la în
cheierea socotelilor decadei a 
doua, preparatorii lupencni au 
satisfacția îndeplinirii și depă
șirii aproape a tuturor indica
torilor de plan. Producția netă 
a fost realizată în proporție de 
103 la sută, cea de cărbune 
cocsificabil de 101,2 la sută, cea de 
marfă de 105,3 la sută ; randa
mentul global +0,7 puncte; la 
recuperarea globală +2.8 punc
te, iar recuperarea la special 
+2,4 puncte. Deci rezultate 
bune pe toată linia. In ce 
privește cenușa in cărbunele 
special, ea a fost redusă cu 
0.2 puncte, iar cea globală cu 
1,2 puncte. Singurul indicator 
care a fost respectat este ce
nușa globală. Pînă la sfîrșitul 
lunii, preparatorii se strădu
iesc să înregistreze noi succe
se.

T. VICTORIA 
corespondent

Conținutul etapei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate
< Urmate din pag. i

.seeialrsle in vederea manifestă
ri» tel mai active a fiecărui ce
tățean in toate sferele vieții 
s»ciaî-pnliLice.

Dezvoltarea României în a- 
ecastă etapă va marca pași ho
ții itori pe drumul apropierii 
<fc nivelul țărilor cu o econo
mie avansata. pe dramul creă
ri’ acelor premise care să per
mită, tn psrspcctivi, trecerea 
către faza superioară a sceie- 
tftții noi. către orînduirea eo- 
musisii.

Din ran ținutul acestei etape 
rezultă că efortul prioritar tre
buie ae»irdat dezvoltării foițe
lor de producție, industriei <> 
agriculturii. pe baza tehnicii 
»» științei înaintate, fără de ca
re nu este posibili lărgirea 
perfecționarea continua a bazei 
Wlinîce-materiale a socialismu
lui — condiție botărîtoare pen
tru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Lărgirea și perfecționarea în 
următorii ani a bazei tehnlce- 
materiale se poale realiza nu
mai prin continuarea în ritm 
sufținut a industrializării socia
liste, „In centru) eforturilor în
tregului nostru popor — se sub
linia la Congresul al X-lca al 
partidului — ’-a sta continua
rea consecventă a industriali
zării pe baza cuceririlor revo
luției tehnice-științifice con

temporane". Sv ia acorda a- 
tenție deosebită perfecționării 
structurii producției industriale, 
dezvoltării rapide a ramurilor 
de bază care condiționează în
zestrarea tehnică superioară a 
economiei, valorificării eficiente 
a resurselor naționale. Ponde
rea construcțiilor de mașini, 
metalurgiei, chimiei și energiei 
electrice va ajunge în 1975 la 
54 la sută in totalul produc
ției industriale, față de 40 ia 
sută in 1965, acr-ntuînd într-o 
măsură însemnată caracterul 
modern al industriei noastre 
socialiste.

Un sector important al indus
triei grele care va cunoaște o 
dezvoltare însemnată este eel 
al bazei de materii prime, a- 
ordindu-se atenție identificării 

și punerii în valoare a noi re- 
zc-rve industriale de hidrocar
buri, minereuri feroase și ne
feroase, cărbuni etc. In acest 
scop activitatea de cercetare și 
c-xplorare geologică trebuie să 
asigure investigarea mai cuprin
zătoare a rezervelor subsolului 
țării noastre. Trebuie să se a- 
sigure darea în exploatare cit 
mai rapidă a noilor surse de 
materii prime. O sarcină impor
tantă pentru creșterea bazei de 
materii prime este îmbunătăți
re tehnologiei folosirii aces
tora. in specia) a minereurilor 
cu continui mai sărac, fn ce 
privește extracția de cărbuni,

aceasta va trcliui să atingă un 
nivel de 30—38 milioane tone 
în anul 1975, ceea ce reprezintă 
o creștere de 62 la sută față 
de cantitatea ce se va produce 
in 1970. Sporul acesta de pro
ducție se va realiza, in cca mai 
mare parte, pe seama extracției 
de lignit din exploatări la zi 
de mare capacitate, cu grad 
înalt de mecanizare. Bazinul 
Valea Jiului va aduce un a- 
perț însemnai mai ales pe li
nia aprovizionării industriei cu 
cărbune cocsificabil șj a popu
lației cu combustibili solizi. 
Producția de cărbune realizată 
în minele bazinului nostru va 
atinge un nivel de 11,1 mili
oane tone în anul 1975, adică 
37 000 tone pe zi. Vor fi puse 
în valoare toate cîmpurile mi
niere cu rezerve exploatabile 
dn> bazin, vor fi amplificate 
și modernizate preparațiile si 
Uzina de utilaj minier. Se pre
văd importante sarcini in. do
meniul creșterii productivității 
muncii-și a eficienței econo
mice;

Asigurind in continuare dez
voltarea cu precădere a pro- 
ducțk-i mijloacelor de produc
ție, se prevede, totodată, ca în 
viitorul cincinal să crească în 
ritm susținut producția bunu
rilor de consum. Astfel, pro
ducția industriei ușoare va 
crește cu 40—45 la sută, iar 
industria alimentară cu 35—40

la sută. Aceste ramuri trebuie j( 
să asigure un volum sporit de 
țesături, tricotaje, încălțăminte, ,. 
intr-o gamă largă de sortimen- s 
te și de calitate superioară, de , 
carne, lapte și derivatele aces
tor produse, de conserve de 
fructe și legume, ulei comes
tibil și altele.

Paralel cu îmbunătățirea 
structurii pe ramuri a. indus
triei se va acorda și în viitor 
toată atenția repartizării teri
toriale judicioase a forțelor de 
producție, fn stabilirea ampla
samentelor noilor obiective in
dustriale se v» continua să se 
îmbine oFganic considerentele . 
de eficiență economică cu cri- i 
teriile sociale legate de necesi
tatea ridicării județelor și lo- «t 
calităților mai puțin dezvoltate, 
a accelerării progresului lor e- — 
conomic și social.

O trăsătură distinctivă a pro
cesului de dezvoltare a bazei 
tehnice-materiale a socialismu
lui in țara noastră in viitorul 
deceniu o constituie dezvoltarea 
intensivă și modernizarea în ,,
ritm accelc-rat a agriculturii, 
ramură de bază a economiei ,
naționale. In perioada anilor 4
1971—1975 producția globală a- 
gricolă urmează să crească cu 
28—31 la solă in comparație 
cu actualul cincinal. O impor
tantă creștere va cunoaște pro
ducția de cereale, care va a- 
junge in 1975 la 17,5—18,5 mi-

lioiy.e tone, iar producția glo
bală animală se va ridica cu 
25—jB la sulă in comparație cu 
197Q. Realizarea acestor preve
deri. va permite sporirea con- 
Uibpției agriculturii la forma
rea venitului național și la â- 
provizionarea populației cu pro
duse agro-alimenlare.

Baza tehnică-malerială, forțe
le de producție cupcind și ști
ința. In făurirea societății so
cialist* multilateral dezvoltate 
un r»>t deosebit revine științei, 
cercelării științifice,, care se 
-jontopește - din ce in ce mai 
mult cu producția, devine un 
eompanent oFganic al acesteia. 
In d»K-umentele Congresului al 
X--l«a al partidului nostru se 
insistă asupra necesității orien
tării eu precădere a cercetării 
științifice spr® rezolvarea pro
blemelor pe care le ridică pro
gresul producției și valorifica
rea superioară a resurselor ma
teriale, sprg rezolvarea acelor 
probleme de care depinde pro
gresul întregii noastre societăți.

Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate presupu
ne consolidarea, dezvoltarea și 
perfecționarea relațiilor socia
liste de producție. Intre for
țele’ de producție și relațiile de 
producție in procesul făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate există o strînsă in
terdependență. Congresul al X-

lea al PC.R. a subliniat că, o 
dată cu creșterea forțelor de 
producție, trebuie asigurată per. 
fecționarea continuă a relațiilor 
de producție care joacă in so
cialism un rol de forță matrice 
în progresul multilateral al o- 
rînduirii socialiste. Progresul 
social impune adaptarea conti
nuă a întregului sistem de re
lații de producție schimbărilor 
din sfera producției materiale. 
Pe această linie sînt prevăzute 
măsuri pentru dezvoltarea am
belor forme ale proprietății so
cialiste, dezvoltarea și perfec
ționarea calaboFWri și întraju
torării tovărășești, creșterea ro- 
luluî factorului conștient, îm
bunătățirea Și perfecționarea 
sistemului de planificare, ridi
carea nivelului științific al ac
tivității de organizare și con
ducere a vieții economice și 
sociale, a schimbului de activi
tăți, » sistemului de retribuire 
etc.

Societatea socialistă multila
teral dezvoltată este o societate 
a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor. în
tregul program elaborat de 
partid pentru viitorul deceniu 
e6te subordonat acestui țel. 
Creșterea ‘ nivelului de trai se 
va realiza și în viitor îndeo
sebi pe calea sporirii venituri
lor directe ale populației. Asl-

fel se prevede ca in anul 1975 
salariul real să înregistreze o 
creștere de 16—20 la sulă față 
de anul 1970, iar veniturile 
reale ale țărănimii să sporeas
că cu 15—20 la sută.

Perfecționarea suprastructurii 
societății socialiste, a relațiilor 
sociale in ansamblul lor repre
zintă, de asemenea, un obiec
tiv important al procesului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, consti
tuie o parte componentă a a- 
cestui proces. In acest scop sint 
prevăzute măsuri penlru creș
terea rolului conducător al 
partidului comunist — factor 
hotărî tor a) edificării societății 
socialiste, al statului socialist, 
adîneirea democrației socialis
te, dezvoltarea conștiinței so
cialiste a maselor ele. Perfec
ționarea continuă a organizării 
societății, a activității statului, 
a tuturor elementelor supra
structurii reprezintă o condiție 

■ de bază a înaintării țării noas- 
’ tre pe drumul societății socia

liste multilateral dezvoltate.
Făurirea societății socialiste 

multilateral dezvoltate este un 
proces conștient, un proces la 
care participă întregul popor și 
succesul întregii acțiuni depin
de de asigurarea și creșterea 
rolului diriguitor al partidului.

Accident tragic
Relatam nu de mult in zia

rul nostru uncie cazuri de 
accidente dc circulație grave 
produse din vina atit a unor 
conducători auto cît și a unor 
pietoni. Și totuși mai sint șo
feri care încalcă regulile dc 
circulație, trec pe șosele ca 
v intui. O asemenea abatere 
s-a soldat in scara zilei de 
7 martie a- c. cu un accident 
tragic. In acea seară, artifi
cierul Trifu Dinea ieșise de 
ta mină, de Ia Uricani, și aș
tepta in stație autobuzul spre 
a merge acasă, in orașul nou 
Din direcția Uricani — Lu 
peni a trecut ca un bolid 
autocamionul 31 — B 6 156, 
condus de Ștefan Victor. An 
gajindu-se cu viteză excesivă 
într-o depășire, l-a acciden 
tat grav pe Trifu Dinca care 
a decedat la spital. Iată unde 
duce nerespectarea regulilor 
de circulație. Dacă in stație 
ar fi fost mai muiți pasageri 
cine știe ce urmări ar fi lă
sat șoferul Ștefan Victor cu 
'autocamionul său...

A

încredere alterată
in 10 martie a.c., gestiona

rul unității C.L.F. nr. 23 din 
Uricani Nicolae Preoteasa, ! 
era plecat după marfă. Lă
sase în locul său un om de 
încredere: pe ruda sa Petre 
Calotă. Condițiile dc igienă 
în care servea Calotă erau 
sub orice critică, \flat in u- 
nitatc. merceologul Virgil 
Cristca nu l-a sfătuit măcar 
pe rinzătorul de ocazie să-și 
schimbe halatul, mulțumindu- 
sc să noteze ceva intr-un 
carnețel. Cumpărătorilor le 
era de-a dreptul silă să mai 
fie serviți intr-un asemenea 
hal de murdărie. Așa se al
terează încrederea cumpără
torilor în vinzători. Cine cîș- 
ligâ ?. Nimeni. Cine pierde? 
Omul și epmerțuL Să punem 
ce-i stricat deoparte. Ca la 
C.L.F..

Glasul roților 
de tren...

a ispitit-o pe Voicliița Do 
bre din Petroșani, str. Gîr- 
bești nr. 50, și a îndemnat-o 
ta drumeție. A plecat pe ruta 
Vărădia — Arad. Ii plăcea 
grozav glasul acela sacadat 
ai roților de tren. Un singur 
glas nu i-a plăcut : al conduc
torului. Nu i-a plăcut pentru 
că a întrebat-o de bilet toc
mai cînd nu avea. Nu sco 
sese. A încercai să-i zîm- 
bească, dar in asemenea ca
zuri soarta numai de zîmbete 
nu se ține. Dimpotrivă, se 
încruntă. Prin hotărire jude
cătorească, Voichița Dobre a 
fost condamnată la 20 de zile 
închisoare corecțională. Ce 
poate face glasul roților de 
tren cînd il iubești peste 
măsură...

Condamnarea 
Tatălui

Lucra tu cizmar la Coope
rativa meșteșugărească „Jiul". 
Printr-o hotărire judecăto
rească a fost obligai ta pla
ta pensiei alimentare copi
lului pe care l-a părăsit ca 
și pe mania lui. Fosta-i so
ție, copilul, cei care-l cunoș
teau condamnau atitudinea 
de nepăsare a lui Dumitru 
Alircu. Dar el nu se sinchi
sea. Nu vroia sâ-i dea copi
lului său banii ce i se cuve
neau prin lege. A trebuit să 
fie condamnat de instanța 
de judecată la 6 luni de zile 
închisoare. Poate așa nu se 
va mai eschiva de la respec
tarea unei tegi.

Pe ce făgaș?...
Ua contrei inopnaaț pe la 

unitățile comerciale din Uri
cani a scos în evidență o 
lipsă substanțială. Era lipsă 
gestionarul îlimentarei n*>. 79. 
Gheorghe Barb. Se spunea 
eă-i plecat după niștetre
buri™ personale, li ține* lo
cul losif Făgaș. Purta u» 
halal soios, dezgustător și o 
barbă de_. să te ascunzi î» 
ea nu alia. Probabil că avea 
barbă pentru a nu se spune 
că servește pe™ mustață. 
Conducerea O.C.L. Alimenta
ra nu le poale (rage un per
daf lui Barb și Făgaș ? Pe 
ee._ făgaș au apucat-o ?

Rubrică redactată de : 
Dumitru G1IEONEA 
Ioan DURECI 
maior de miliție
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VIAȚA INTERNAȚIONALA La Tirgul Internațional de la Leipzig care s-a organi

zai intre 1—10 martie. R. S. România a primit medalia de

dă hidraulici.

In foto : Aspect de la standul românesc.

Vizita 
în Anglia 

a delegației 
Partidului 
Comunist 
Român

Tentativa de lovitură
din Congo (B) a

de stat
eșuat

LONDRA 23. — Coresponden
tul Agerpres, L. Rodescu. trans
mite : Delegația Partidului Co
munal Român, condusă dc to
varășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Pre zidiului Permanent, se
cretar al CC. al P.CR., a fă
cut luni o vizită la sediul cen
tral al Partidului Comunist din 
Marca Britanic. Cu acest pri
lej. oaspeții români s-au in- 
tilnii și au avut o convorbire 
cordială cu tovarășii John Gol- 
ian. secretar general al Parti
dului Comunist din Marca Bri
tanic, Reuben Falbcr, secretar 
general adjunct. Bort Ramelson, 
Jack Woddis. Anthony Chatcr, 
membri ai Comitetului Politic, 
și cu alți membri ai conduce
rii partidului.

In cinstea delegației P.CR., 
t " \ arășul John Gollan a ofe
rit un prinz la care au parti
cipat membri ai conducerii 
Partidului Comunist din Marea 
Britanic.

în cursul după-amiezii. dele
gația P.C.R. a plecat la Leeds, 
unul din marile centre indus
triale ale țării.-- <---

BRAZZAVILLE 23 (Agerpres). 
— Agenția France Presse a- 
nunță că tentativa dc lovitură 
de stat care a avut loc in 
Congo (Brazzaville) in zorii zi
lei do luni n eșuai. Această 
comunicare a fost făcută dc 
președintele țării. Marien Ngo- 
uabi.

Potrivit agențiilor de presă, 
această tentativă s-a redus la 
ocuparea postului de radio 
Brazzaville de către un grup 
înarmat.

De asemenea, menționează 
corespondentul agenției Franco 
Presse. in toate cartierele ca
pitalei au loc mari manifesta

ții in semn do sprijin 
conducerea statului 
(Brazzaville), în frunte 
ședințele Marien Ngouabi.

Expoziție 
a întreprinderii 
„Autotractor"

»»0 hotărîre anacronică"
Mesajul adresat președintelui Nixon de un grup 

de congresmeni și alte personalități 
oficiale americane

RĂZBOIUL 
DIN VIETNAMUL 

SUD...
SAIGON 23 (Agerpres). — A- 

genția de presă Eliberarea a 
dat publicității un comunicat 
referitor la răspîndirca de că
tre forțele americano-saigoneze 
a substanțelor chimice toxice în 
regiuni populate ale Vietnamu
lui de sud.

La 31 ianuarie, precizează a- 
genția citată, avioane america
ne au lansat bombe conținînd 
gaze toxice în localitatea Ky 
Phuoc din districtul Tam Ky, 
prorocind asfixierea a 250 de 
persoane, în majoritate femei și 
copii. In zilele de 11 și 12 .fe
bruarie, aparate de zbor ale 
forțelor S.UJX. au 
substanțe defoliante 
multe sate din districtul sud- 
vietnamez Binh Khe. iar la 18 
februarie în localitățile Phuoc 
Lanh, Tien Tra. Phuoc Dong 
și Duong Yen din provincia 
Quang Nani, provocind distru
gerea culturilor agricole pe în
tinse suprafețe.

răspîndit 
in mai

SI OPOZIȚIA 
DIN S. U. A.

■ ■■

WASHINGTON 23 (Agerpres). 
— Opoziția față de războiul 
dus de Statele Unite în Viet
nam cuprinde diverse forme de 
manifestare printre care și re
fuzul soldaților dc a participa 
la acțiunile de luptă. Dacă in 
1962, potrivit datelor oficiale, 
au existat doar cinci asemenea 
cazuri. în anul 1969 un număr 
de 943 de militari au declarat 
public că nu vor pleca în Viet
nam. Alți 924 de americani au 
refuzat să participe la acțiunile 
de luptă din Vietnamul de sud. 
De asemenea. 472 de militari 
din flota și aviația militară au 
declarat că nu se vor angaja 
la nici un fel de lupte.

Pentagonul este îngrijorat 
deoarece, dacă pînă acum nu 
se putea vorbi de „mustrări de 
conștiință" în rindul ofițerilor, 
în prezent 34 de tineri absol
venți ai Academiei militare dc 
la -XX’est Point" au declarat că 
refuză să slujească în armată, 
în semn de protest împotriva 
războiului dus do S.U.A. in A- 
sia do sud-est.

NEW YORK 23 (Agerpres). — Un grup dc congresmani 
și alte oficialități publice din New York a adresat un me
saj președintelui Nixon, in caro se cerc amînarca extin
derii sistemelor de rachete „ABM* si ..Mirv" pentru a 
nu fi compromise tratativele amcricano-sovieticc cu privire 
la limitarea armelor nucleare strategice (S/XLT). Semnatarii 
mesajului, reuniți in „Comitetul ad-hoc al newyorkezilor 
care se pronunță împotriva rachetelor ABM și Mirv" au 
subliniat că ..această escaladare (a înarmărilor nucleare 
n. r.) de către S.U.A. va duce In eșec tratativele SALT, 
precum si oricare alte eforturi menite să reducă cursa 
înarmărilor.

Jonathan Bingham, membru al Camerei reprezentan
ților a statului New York, a declarat că hp țări rea Adminis
trației de a dezvolta in continuare rachetele cu focoase 
multiple (Mirv) „va putea fi interpretată drept o încercare 
de torpilare" a apropiatelor convorbiri americano-sovietice 
de la Viena. „O asemenea hotărire anacronică — a arătat 
Bingham — demonstrează o lipsă totală de înțelegere din 
partea militarilor față dc factorii psihologici implicați de 
tratativele privind limitarea armelor strategice".

AMMAN 23 (Agerpres). — 
La maternitatea spitalului 
central din Amman a fost 
născut un copil cu două ca
pete, care prezintă, de ase
menea și alte anomalii. Co
pilul, ale cărui capete, au 
fiecare cite un nas, doi ochi, 
două urechi și cite o gură 
normal constituite, nu are de
cit un singur corp. In schimb 
are trei mii ni dintre care 
două cit cinci degete, iar cea 
de-a treia cu zece, și trei pi
cioare, de asemenea, cu cite 
cinci degete la primele două 
și zece la cel de-al treilea.

♦

DELHI 23 (Agerpres). — 
In noaptea de duminică spre 
luni, un puternic cutremur a 
zguduit regiunile de vest ale 
Indiei. Potrivit informațiilor 
primite din Delhi, in orașul 
Broach, cutremurul a provo
cat mari pagube materiale și 
numeroase victime omenești. 
Numărul celor care și-au 
pierdut viața se ridică la 19, 
iar al răniților la peste 200; 
aproximativ 20 de locuințe 
au fost distruse in întregime, 
iar alte 100 avariate.

♦

CATANIA 23 (Agerpres). — 
Un nou crater al vulcanului 
Etna a început să erupă du
minică, împrăștiind lavă pe 
distanțe de mii de metri în 
jur. Noul crater se află si
tuat lingă un altul, care și-a 
încetat activitatea, după ce 
erupsese cu cîteva zile în ur
mă. Profesorul Silvestri Cu- 
cuzza de la Institutul de vul- 
canologie al Universității din 
Catania a declarat că aseme
nea deschideri de noi cra
tere sint normale și nu con
stituie un motiv de alarmă.

Se apreciază, totodată, că 
de-a lungul istoriei sale, Etna 
a provocat moartea a apro
ximativ un milion de per
soane.

la Budapestafață de
Congo 

cu pre-

23 (Agerpres). — 
au avut loc mari 
cu ocazia sărbăto- 

kurde „Neroz* și

PREZENȚE ROMkNEȘll ®
'/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////>

BRAZZAVILLE 23 (Agerpres). 
— Potrivit ultimelor informa
ții din capitala Congoului. Braz
zaville, unitățile armatei popu
lare au reușit să preia contro
lul asupra postului de 
ocupat timp de cîtcva 
un grup înarmat, care 
cercat să organizeze o lovitură 
de stal. Rcluîndu-și emisiunea, 
postul de radio „Vocea revolu
ției" a anunțat că grupul înar
mai a fost făcut inofensiv.

P BUDAPESTA 23. — Cores
pondentul Agerpres, Al. Pin- 
fea. transmite: Luni dimi
neața, la Budapesta s-a des
chis o expoziție a întreprin
derii românești de comerț 
exterior „Aulo-traclor". Ex 
poziția prezintă vizitatorilor 
diferite tipuri de tractoare 
(universal 650 M. universal 
651 M. universal 400 M), ca
mioane „Bucegi" și „Carpati" 
d»* 3 și 5 tone, remorci, auto
cisterne, autoturisme pentru 

diferite mașini agri

„NEROZ"
BAGDAD 

La Bagdad 
manifestații ■ 
rii naționale 
care au marcat, totodată, satis
facția populației față de înche
ierea acordurilor între guver
nul central irakian și populația 
kurdă. Manifestații asemănă
toare au avut loc și în regiu
nile din nordul țării, unde 
populația kurdă este majori
tară și la care au participat 
Ahmed Hassan Al Bakr și li
derul populației kurde Mustafa 
Barzani.

.a deschiderea expoziției 
au luat parte cadre de con
ducere din Ministerul Comer
țului Exterior, Ministerul A- 
griculfurii și Industriei ali
mentaro. Ministerul Comerțu
lui Interior, specialiști din 
mari întreprinderi de comerț 
exterior, din industrie și a- 
gricultură. Au fost de față 
Dumitru Turcuș, ambasadorul 
României . la Budapesta, și 
membri ai ambasadei.

Expoziția se bucură de un 
larg interes.

Acord comercial 
roma no - f aila ndez

BANGKOK 23 (Agerpres). — 
In urma negocierilor purtate 
între o delegație română și o 
delegație 
semnat la 
comercial 
Tailanda.

România 
landa diverse instalații indus-

tailandeză, a fost 
Bangkok un acord 
intre România și

va exporta în - Tai-

triale, mijloace de transport 
rutier, feroviar și maritim, trac
toare, mașini agricole, mașini- 
unelte, produse chimice și pe
trolifere, țesături textile și al
tele. Tailanda va livra Româ
niei o seric de mărfuri tradi
ționale, inclusiv cauciuc natu
ral, iută brută și altele.

Greva factorilor poștali
americani■ continuă

PE SCURT • PE SCURT
• Agenția TASS anunță că 

LA ANKARA /X FOST SEM
NAT UN PROTOCOL CU PRI
VIRE LA SCHIMBURILE DE 
MĂRFURI DINTRE UNIUNEA 
SOVIETICA ȘI TURCIA pe pe
rioada 1970—1971, Valoarea 
schimburilor de mărfuri dintre 
cele două țări se va cifra, con
form noului protocol, la 84 mi
lioane de dolari, cu 4 milioane 
mai mult decit se prevăzuse 
în protocolul anterior.

WASHINGTON 23 (Agerpres). 
Prima grevă a factorilor poș
tali din istoria S.U.A. continuă 
să se extindă în ciuda aver
tismentelor Administrației că 
greviștii sint pasibili de închi
soare și amenzi dacă nu se îna
poiază imediat la lucru. Minis
trul muncii al S.U.A., George 
Schulz, a declarat la Washing
ton că autoritățile nu vor mai 
purta nici un fel de tratative 
cu reprezentanții sindicatelor 
factorilor poștali dacă activita
tea nu este reluată luni dimi
neața. La rindul său, preșe
dintele Nixon a indicat, in 
cursul unei conferințe de presă 
ținută simbătă seara, că guver
nul ar putea să recurgă la aju
torul armatei pentru distribui
rea corespondenței care s-a a- 
dunat în cantități imense in 
clădirile birourilor poștale.

In ciuda tuturor presiunilor 
exercitate, factorii poștali din

majoritatea orașelor americane 
s-au pronunțat in favoarea con
tinuării acțiunii lor revendica
tive. Ei au refuzat să dea as
cultare ordinelor de a se îna
poia la lucru, provenind din ’ 
partea liderilor sindicali pe ca- 
re-i acuză că „se află in slujba 
guvernului". Potrivit agenției 
Reuter, cel mai puternic lovite 
de această grevă sînt orașele 
New York. Philadelphia. Pitt
sburgh, Cleveland, Detroit, Mil
waukee, Chicago, Denver, pre- 
cum și statele Connecticut ■ și 
New Jersey. Serviciile poștale 
s-au redus cu peste 50 la sută 
la Boston și San Francisco, iar 
birourile poștale suburbane au 
fost închise la Los Angeles și 
Cincinnati.

• ALTE DOUA AVIOANE 
AMERICANE AU FOST DO- 
BORÎTE ÎN LAOS de forțele 
Pathet Lao — informează a- 
genția France Presse, citind 
declarația unui purtător de cu- 
Vint militar american. Se men
ționează că începînd de la 10 
martie pînă în prezent, forțele 
S.U.A. au pierdut în Laos 10 
avioane.

O In capitala ceyloneză, Co
lombo, s-a deschis luni O CON
FERINȚA LA CARE IAU PAR
TE DELEGAȚI DIN OPT ȚARI 
ASIATICE (Cambodgia, India, 
Indonezia, Laos, Malayczia. Ne
pal, Singapore și Ceylon). Con
ferința este consacrată unui 
amplu schimb de păreri în le
gătură cu actuala situație din 
Asia. O atenție deosebită va fi 
acordată modalităților de in
tensificare a cooperării dintre 
țările participante in diverse 
domenii.

• CANCELARUL R. F. A 
GFRMANIEI. WILLY BRANDT. 
VA SOSI LA 10 APRILIE LA 
WASHINGTON pentru a avea 
întrevederi cu președintele Sta
telor Unite. Richard Nixon, s-a 
anunțat luni la Bonn.

UN MESAJ
AL PREȘEDINTELUI

VENEZUELEI

• Ministrul afacerilor exter
ne al R. P. Ungare. JANOS 
PETER. A SOSIT LUNI LA 
BERLIN intr-o vizită oficială 
la invitația ministrului aface
rilor externe al R.D.G.. Otto 
Winzer.

BELGRAD 23. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopea- 
nu, transmite: La Titograd, 
capitala Republicii Socialiste 
Muntcnegru, s-a deschis o ex
poziție de arhitectură româ
nească. Cu acest prilej, direc
torul Casei de cultură a ti
neretului din Titograd, Vu- 
kala Djerkovici, a vorbit des
pre dezvoltarea arhitecturii 
în România.

O

• Agenția TASS anunță că 
AMIRALUL SERGHEI GORȘ- 
KOV, COMANDANT SUPREM 
AL FLOTEI MARITIME MI
LITARE A UNIUNII SOVIETI
CE. VA FACE O VIZITA IN 
ALGERIA intre 25 martie și 
I aprilie. Vizita va avea loc 

,1a invitația comandantului Flo
tei maritime militare a Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare.' maiorul Bcn Mussa.

© Un protocol comercial pen
tru perioada 1 aprilie 1970 — 
31 martie 1971 a fost încheiat 
intre Turcia și R. S. Cehoslova
că. Potrivit acestui document, 
Turcia va exporta fructe us
cate și citrice, tutun, bumbac, 
minerale metalifere și diferite 
produse industriale și va im
porta fier, hîrtie tipografică și 
diverse mașini. Valoarea aces
tor schimburi comerciale va fi 
de 40 milioane dolari, anunță 
agenția de presă „Anatolia".

• La Budapesta au început 
luni dimineața LUCRĂRILE 
CELEI DE A V-A CONFERIN
ȚE INTERNAȚIONALE A OR
GANIZAȚIILOR INGINERILOR 
ȘI TEHNICIENILOR DIN ȚĂ
RILE SOCIALISTE. Conferința 
dezbate problema influenței 
progtesului tehnic asupra struc
turii cadrelor tehnice. Din par
tea consiliului național al in
ginerilor și tehnicienilor din 
România participă tovarășii 
conf. dr. Petre Burloiu și ing. 
Petre Isac.
• Un avion bimotor, avind 

la bord 11 persoane, s-a pră
bușit duminică la puțin timp 
după decolarea de pe aeroportul 
din Binghampton (statul New 
York). Accidentul s-a soldat cu 
trei morți și trei răniți.

VARȘOVIA 23. — Cores
pondentul Agerpres, I. Du- 
mitrașcu, transmite : Intre 12 
și 22 martie a. c., sub auspi
ciile Universității „Boleslaw 
Bierut" din Wroclaw, a fost 
organizată o decadă a cultu
rii țărilor socialiste. Cu acest 
prilej au fost deschise două 
expoziții, una care prezenta 
cartea românească contempo
rană și o alta pe tema «Mo
numente arheologice din Do- 
brogea". Au fost organizate, 
de asetnenea. o gală de fil
me românești, audiții muzi
cale, preoum și un concur* 
„Ce știți despre România ?' 
Ambasada română din Var
șovia a oferit în dar lectora
tului de limba română. înfi
ințat recent la Universitatea 
din Wroclaw, 300 de volume 
de literatură politică, social 
istorică și beletristică.

EDIȚIEI
Proclamația lui S. N. Sianuk 

adresată națiunii khmere 
9

PEKIN 23. — Corespondentul 
Agerpres, I. Gălățcanu trans
mite : Secretariatul particular 
al lui Samdech Norodom Sia
nuk. șef al statului cambod
gian. are onoarea de a face 
cunoscut proclamația sa solem
nă din 23 martie 1970 adresată 
națiunii khmere :

1. Samdech Norodom Sianuk. 
in calitatea sa de șef legal al 
statului, dizolvă, pentru crimă 
de înaltă trădare, cabinetul mi
nisterial prezidat de generalul 
Lon Noi, adunarea națională 
prezidată de Cheng Heng 
consiliu) regatului prezidat 
Ong Simf

2. Se va forma un guvern 
uniune națională.

3. In așteptarea reîntoarce
rii Cambodgiei la o situație 
normală, se va constitui o a- 
dunare consultativă ai cărei 
membri vor fi reprezentanții 
calificați' ai clerului budist, ar
matei. poliției, gărzii provin
ciale, tineretului, intelectuali
lor, țăranilor, muncitorilor și 
ailor oameni ai muncii, corner-

cianților, industriașilor, funcțio
narilor, femeilor etc., aparți- 
nînd tuturor tendințelor patrio
tice, progresiste și antiimperia- 
liste.

4. Se va constitui armata na
țională de eliberare pentru e- 
liberarea patriei de sub dicta
tura și opresiunea clicii reac
ționarilor trădători și proim- 
perialiști, care are in fruntea 
ei pe Lon Noi, Sisowath Sirik 
Matak și Cheng Heng și pentru 
lupta contra imperialiștilor a- 
mericani, stăpînii lor, luptă ca
re se va duce in comun cu 
alte forțe populare și antiim- 
perialiste ale țărilor frățești.

5. Guvernul de uniune na
țională. adunarea consultativă 
și armata națională de elibe
rare se vor uni cu masa po
porului pentru a forma îm
preună un front unit, care va 
purta numele Frontul Unit Na
țional al Cambodgiei. avind du
bla sarcină a eliberării țării și 
reconstrucția ei după victoria 
asupra dușmanului imperialist 
și a lacheilor săi.

CARACAS 23 (Agerpres). — 
Președintele Venezuelei, Rafael 
Caldera, a adresat un mesaj 
Congresului, in care a precizat 
că politica de pacificare națio
nală constituie unul din prin
cipalele obiective ale guvernu
lui său. Referindu-se la liti
giul de frontieră cu Guyana, 
.șeful statului venezuelean s-a 
pronunțat pentru reglementa
rea acestuia pe cale pașnică. 
Rafael Caldera a declarat că 
țara sa se pronunță în favoa
rea extinderii relațiilor econo
mice, culturale și tehnice cu 
țările America Centrale.

Referindu-se la problema pe
trolului și la consecințele po
liticii de discriminare promo
vate de Statele Unite, Cal
dera a spus că a cerut preșe
dintelui Nixon să consulte incă 
o dată guvernul venezuelean 
înainte de a se pronunța defi
nitiv asupra măsurilor privind 
limitarea importurilor de hidro
carburi, măsuri ce ar putea a- 
ducc un grav prejudiciu eco
nomiei venezuelene.

Rezultatele provizoriiI
I
I
I
I

I

I

Măsuri de austeritate

ale alegerilor 
comunale din R. D. G
BERLIN 23. — Corespondentul Agerpres, St. Deju, 

transmite : După cum a informat președintele Comisiei cen
trale electorale a R.D.G., Friedrich Ebert, rezultatele provi
zorii ale alegerilor comunale din 22 martie au fost urmă
toarele :

Din cei 12 183 496 cetățeni cu drept de vot au partici
pa; la alegeri 97,97 la sută. Pentru candidații Frontului Na
țional au votat 99.83 la sută, fiind aleși 18 075 deputați ai 
organelor locale.

și 
de

de

COPENHAGA 23 (Agerpres). 
— In timp ce Folketing-ul da
nez (Parlament) aduce ultimele 
retușuri proiectului de buget 
pe noul exercițiu financiar ca
re începe la 1 aprilie, guvernul 
și Banca Națională au făcut 
cunoscut că vor fi luate noi 
măsuri de austeritate pentru a 
se încerca astfel „să se opreas
că alunecarea pe mai departe 
a economiei naționale pe pista 
dificilă in care a intrat". Gu
vernul danez a anunțat că toa
te lucrările publice planificate, 
care urmau să fie efectuate în

următoarele luni (clădiri 
ciale. rețea rutieră)- vor fi 
pendate. In același timp, Ban
ca Națională a cerut tuturor 
băncilor particulare și caselor 
de economii să vegheze ca vo
lumul împrumuturilor să nu 
depășească pe cel înregistrat în 
1969. O măsură paralelă vizea
ză blocarea, aproape in între
gime, a circulației creditelor.

Ziarul „Le Monde' relevă că 
anunțarea măsurilor avute în 
vedere coincide cu publicarea 
raportului anual al Băncii Na-

ționale, care nu este de loc îm
bucurător. In raport se arată 
că intre anii 1959—1970, da
toria externă a Danemarcei a 
crescut de la o jumătate de 
miliard de coroane la 12 mili
arde, ceea ce reprezintă o spo
rire anuală de 1 miliard co
roane. Sursa citată adaugă că 
moneda daneză inspiră din ce 
in ce mai puțină încredere în 
străinătate. Toate acestea deter
mină pe experții danezi să con
sidere că este dificil de evitat 
o devalorizare a coroanei.

De peste zece ani, un nu
măr de 18 țări africane au un 
statut de „membri asociați" 
ai Pieței comune europene. 
Experiența acestui deceniu a 
demonstrat 1n mod elocvent 
că Piața comună nu repre
zintă decit un instrument 
prin intermediul căruia mo
nopolurile vest-europene, flu- 
turind lozinca „sprijinirii 
dezvoltării economice și a v 
comerțului țărilor africane", 
obțin profituri maxime de pe 
urma celor 18. însuși statu
tul de „membri asociați" 
semnifică că statele respec
tive sint lipsite de dreptul de 
a influența activ asupra a- 
doptării unor hotăriri impor
tante, și prin urmare sint 
nevoite să se supună condi
țiilor dictate de „cei șase".

De la bun început, țările

Există o altă cale
membre ale Pieței comune au 
conceput asocierea celor 18 
state africane, cărora le 're
vine peste 50 la sută din 
producția de diamante, cobalt 
din lumea capitalistă, o can
titate importantă de aur. a- 
ramă, unde se produce ca
cao, arahide etc., ca o posi
bilitate de a avea în perma
nență pentru monopolurile 
vest-europene o sursă ieftină 
de materii prime.

Comerțul dintre țările Pie
ței comune și statele africa
ne asociate este caracterizat 
de creșterea permanentă a 
prețurilor la produsele in
dustriale paralel cu rcduce-

rea celor la materiile prime 
africane, ceea ce duce, in fi
nal, la o disproporție în vo
lumul comerțului. Astfel, in

anul 1967, Senegalul a spo
rit volumul exportului său pe 
piețele vest-europene cu 30 
la sută, iar intrările do de
size n-au crescut decit cu trei 
la sută. Același dezechilibru

există în comerțul .țărilor 
Pieței comune și cu alți mem
bri asociați.

In încercarea de a ca
mufla față de țările africa
ne adevăratele țeluri ale a- 
socierii la Piața comună „cei 
șase' fac din cind in cind 
concesii. Dintre acestea, poate 
fi citat „fondul de dezvolta
re". creat do țările Pieței 
comune, după cum sună în 
actul de naștere al acestui 
fond, pentru „a ajuta pe 
membrii asociați". Aceste 
mijloace financiare însă, nu 
sint orientate in direcția ’ 
dezvoltării industriale a ță
rilor africane alit de necc-

■ >
sară lor, cit spre extinderea 
producției de materii pri
me, ceea ce nu face decit 
să mențină caracterul tradi 
țional al economiei _ țărilor 
în curs de dezvoltare, do 
furnizoare de materie primă 
ieftină. Acest adevăr a înce
put să fie înțeles de cercu
rile africane în rindul cărora 
se conturează convingerea‘eă 
soluționarea problemelor co
merțului și dezvoltării econo
mice nu poate fi realizată 
prin asocierea cu Piața co
mună, ci pe calea statornici
rii unor condiții echitabile 
în comerțul mondial. înceta
rea oricăror discriminări in 
relațiile comerciale, dezvolta
rea continuă a legăturilor c- 
conomice și comerciale cu 

—toate țările lumii,
G. CIOBANI) 
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