
PROLETARI DIN TOATE ȚAPII E, UNIȚI VA I

Steagul roșu
ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.R, $1 AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane : redactor țef - 1638 :
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție - 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrală - 1220 (1221) ; viața de partid 
- interior 71 ; sociala — interior 74 ; 
economică — interior 53 ; cultură-invâ- 
țâmint - interior 41 ; administrație - 
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Locuitorii Văii Jiului au 
depus pină ieri in contul 
2 000 suma de peste 375 000 
lei, dovedindu-și solidarita
tea și afecțiunea față de 
populația care a avut de 
suferit de pe urma inun
dațiilor. Acest cont al ome
niei crește cu fiecare zi.

Ing. DAN SURULESCU 
directorul E. M. Paroșeni Finisaje

Plenara Comitetului 
municipal de partid

Ieri a avut loc in sala clu
bului C.C.P., intr-un cadru 
de largă dezbatere, plenara 
Comitetului municipal Petro
șani al P.C.R.

La lucrările plenarei au 
participat membri și membri 
supleanți ai Comitetului mu
nicipal de partid, secretarii 
comitetelor de partid din uni
tățile economice, președinții 
comitetelor sindicale și secre
tarii organizațiilor de tinerel 
din întreprinderi, instructorii 
teritoriali nesalariați, condu
cătorii unităților economice 
din Valea Jiului, aparatul 
Comitetului municipal de par
tid. La lucrările plenarei a 
participat tovarășul IOA- 
CHIM MOGA, prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid. A fost, de asemenea, 
prezent tovarășul ION LĂ- 
ZARESCU. adjunct al Minis
trului Industriei Miniere și 
Geologiei.

Plenara a luat in dezbatere 
..ACTIVITATEA DESFĂȘU
RATA DE ORGANELE ȘI 
ORGANIZAȚIILE DE PAR
TID. DE COMITETELE DE 
DIRECȚIE ALE UNITĂȚI
LOR ECONOMICE PRIVIND 
CREȘTEREA GRADULUI 
DE RESPONSABILITATE A 
CADRELOR DIN ECONOMIE

PENTRU RIDICAREA EFI
CIENȚEI ACTIVITĂȚII E- 
CONOMICE, PENTRU ÎM
BUNĂTĂȚIREA CLIMATU
LUI DE PRINCIPIALITATE 
ȘI ECHITATE SOCIALISTĂ 
IN CADRUL COLECTIVE
LOR DE MUNCĂ**, material 
expus de către tovarășul 
CLEMENT NEGRUȚ, prim- 
secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Petroșani.

Plenara a ascultat, de ase
menea, informări asupra rea
lizării sarcinilor trasate de 
plenara Comitetului munici
pal de partid din luna mar
tie a. c., precum și asupra în
deplinirii angajamentelor lua
te in întrecerea patriotică 
pentru înfrumusețarea și mai 
buna gospodărire a munici
piului. .

Pe marginea documentelor 
expuse au luat cuvîntul mai 
multi participant’! la plenară.

Asupra activității de viitor 
a organelor și organizațiilor 
de partid privind creșterea 
responsabilității cadrelor pen
tru ridicarea eficienței acti
vității economice s-a referit 
pe larg în cuvîntul său, to
varășul loachim Moga care 
a făcut prețioase recoman
dări plenarei.

DEZBATERE

Calamitățile naturale, care 
s-au abătut asupra unor vaste 
regiuni ale patriei noastre a- 
ducînd suferințe in rindul popu
lației și pagube fără precedent 
economiei naționale, au impre
sionat profund colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni . 
de la E. M. Paroșeni.

La chemarea adresată între
gului popor de către conduce
rea de partid și de stat în 
vederea restabilirii cit mai 
grabnice a activității economi
ce și sociale în regiunile si
nistrate. salariații noștri s-au 
întrunit spontan în adunări in 
care au hotărit întrajutorarea 
tovărășească a populației afec
tate, prin donarea, la fondul 
centralizat, a salariului, pe una 
sau pe două zile de lucru. în 
fiecare lună, pe perioada mai 
— decembrie 1970.

Pentru compensarea parțială 
a pagubelor pricinuite econo
miei naționale, colectivul minei 
Paroșeni și-a propus să ’îmbu
nătățească angajamentele anua
le. după cum urmează :

• extragerea peste plan a 
10 000 tone cărbune, față de 
1 000 tone angajament iniția);
• depășirea producției mar

fă cu 1 700 000 lei, față de 
200 000 lei -angajament inițial;
• reducerea consumului de 

‘lemn cu 0.2 mc pe 1 000 de tone 
cărbune extras:
• realizarea de economii la 

prețul de cost în valoare de 
200 000 lei.

Conducerea unității, ajutată 
dc comitetul sindicatului și de 
comitetul U.T.C., sub îndruma
rea comitetului do partid pe 
exploatare, a mobilizat între
gul colectiv in vederea tradu
cerii in fapte a angajamentelor 
luate.

Este cunoscut faptul că E. M. 
Paroșeni nu Și-a realizat sar
cinile dc plan în lunile aprilie 
și mai. ca urmare a unor greu
tăți determinate dc o scrie de 
factori care au influențat nega

De curind, grupul de șan
tiere Valea Jiului al T.C.H. 
a terminat finisajul exterior 
la cele două cămine pentru 
muncitorii mineri de la E.M, 

v ———

(Continuare In pag a 2-a)
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Intîlnirea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

cu conducerea Uniunii arhitecților și cadre de răspundere din dome
niul proiectării și sistematizării

Miercuri după-amiază, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întilnit, intr-o consfătuire de 
lucru, cu membri ai Comite
tului Uniunii arhitecților, cu 
reprezentanți ai filialelor și ai 
cercurilor Uniunii arhitecților, 
directori de institute de pro
iectare și ai Direcțiilor de sis
tematizare, arhitectură, pro
iectare și construcții județene.

La întilnire au participat 
tovarășii Emil Drăgănescu,

Manea Mănescu, Leonte Ră- 
utu. Petre Blaiovici.

Au. fost dezbătute unele as
pecte privind activitatea arhi
tecților și a Uniunii arhitec
ților in realizarea programului 
de construcții, de urbanizare 
și sistematizare ce se înfăptu
iește in țara noastră și s-au 
discutat probleme legate de 
pregătirea Conferinței pe ța
ră a arhitecților.

în încheiere, tovarășul Ni
colae Ceaușescu a făcOl o

s°nmă de recomandări pri
vind creșterea rolului Uniunii 
arhitecților in opera de con
strucție socialistă din țara 
noastră, orientarea activității 
arhitecților in spiritul u. ei 
mai înalte eficiente economice 
în proiectarea construcțiilor 
de locuințe, social-culturale 
$i industriale, realizarea unei 
sistematizări științifice a loca
lităților, mai buna preqătire 
si repartizare pe teritoriul tă
rii a cadrelor din acest sector.

HAMBURG 24. — Trimișii 
speciali Agerprcs, Mircea Moar- 
căș și Constantin Varvara, 
transmit : In continuarea vizitei 
in R. F. a Germanici, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Ghcorghe Maurer, a pără
sit miercuri dimineața Bonn-ul, 
plecind spic Hamburg, prima

etapă a unei că'ătorii de trei 
zile in țară.

La aeroportul Bonn-Koln. Ion 
Gheorghe Maurer a fost condus 
de cancelarul federal Willy 
Brandt. In prezența persoane
lor oficiale româno și a unor 
oficialități vest-germanc. cei doi 
șefi de guvern și-au luat un 
cordial rămas bun.

In călătoiia prin . -j pre
ședinte,e Consiliului de Miniș
tri este însoțit’ de ambasadorul 
R F a Germanici la Bucu
rești. Fricii Stratling, și de am
basadorul Românie: la Bonn, 
Constantin Oancea. precum și 
de ministrul plenipotențiar dr.

(Continuare in pari a l a)

Mediaș. Porțelanul 
meciu- 

26 iunie, ora 
— Oltul: ora 18 :

„Contesa
Maritza"

VISCOZA44 LIPEAI

în sala sectorului XIII de la 
E.M. Lupeni se va organiza 
mîine o dezbatere de actualitate 
— „Utilaje noi, calificare inal- 
tă“.

de calitate
Dilja și E.M Livezeni. Re
cepția a acordat calificative 
maxime la lucrările execu
tate.

Prestigiosul colectiv artis
tic) al Operei de stat din Ti
mișoara (care, cindva, a în
cercat să ne obișnuiască cu 
cîteva reprezentații străbătute 
de puternice filoane ale ar
tei autentice) revine la Pe
troșani (după o regretabilă 
și prea îndelungată „ruptu
ră") cu opereta lui Emcrich 
Kalman „Contesa Maritza".

Reprezentant de frunte al 
operetei de la începutul se
colului al XX-lea, autor a 
numeroase lucrări în acest 
agreabil gen muzical, care 
se bucură și azi de o largă

popularitate („Silvia**, „Mane
vrele de toamnă", „Baiadera", 
„Contesa Maritza" etc.) Imre 
(Emcrich) Kalman se distinge 
printr-o muzică melodioasă, 
plăcută, elegantă.

Voioșia exuberantă, desele 
note de umor bun, ale cărui 
origini pot fi găsite numai 
în folclorul maghiar și aus
triac, la care se adaugă un 
remarcabil simț al contraste
lor, o excelentă stăpînire a 
mijloacelor de expresie sînt 
calități pe care opereta „Con
tesa Maritza" le pune preg
nant în evidență. Recenta

premieră a Operei timișore
ne s-a bucurat de o entu
ziastă apreciere (atît la sediu 
cit și in turneele întreprinse) 
datorită. îndeose'r. hog-itulu;. 
elocventului ei conținut dra- 
matic-muzical.

Montat, după cite am fost 
încunoștințați. în condiții ar
tistice deosebite, avînd in dis
tribuție toate ..vîrfurile“ sce
nei lirice timișorene, specta
colul se dovedește a fi viu și 
foarte antrenant.

In regia artistică semnată 
de Dumitru Gheorghiu și sub 
conducerea muzicală a lui 
Mihai Bcleavenco Popescu și 
Ioan Kecenovici, vor evolua, 
în rolurile titulare. Adriana 
Ciuciu, artist?, emerită 
rietta Grebenișan sau îl 
galeta Zsizsik (Maritza'. 
tus Morarii, Olimpia Bizera. 
Elena Botez, Vasile Hojda.

Reîntîlnirea (promisă de 
astă dată cu certitudine) cu 
publicul petroșănean va avea 
loc în zilele de 2 și 3 iulie.

raiI ur ncu
[ de calificare 

ia handbal
Terenul de la stadionul 

* din Petroșani găzdu- 
in zilele de vineri, sîm- 
și duminică etapa de 

zonă a campionatului de ca
lificare pentru divizia B ta 
handbal feminin. Iși dispută 
șansele următoarele echipe : 
U.T.A., Oltul Sf. Gheorghe, 
Record ~
Cluj. Iată programul 
rilor: vineri, 
17: U.T.A.
Record — Porțelanul. Sîmbă 
tă, 27 iunie, ora 17 : Racord 
— U.T.A.: ora 18 : Oltul — 
Porțelanul Duminică. 29 iu
nie, ora 8.30 : U T.A. — Por
țelanul: ora 9,30 : Oltul — Re
cord.

Ciștigătoarea turneului va 
promova în divizia B

Cu planul semesirial îndeplinit

Zona a lll-a Lupeni
De la Lupeni am primit ves

tea că strădaniile minerilor, in
ginerilor și tehnicienilor zonei 
a lll-a de producție a minei au 
fost încununate de un remarca
bil succes: îndeplinirea sarci
nilor de plan pe semestrul I cu 
7 zile mai devreme.

Utilizind rational mașinile șl 
utilajele moderne din dotarea 
abatajelor și mobilizînd toate 
resursele de creștere a randa
mentului muncii la fronturile 
de lucru, colectivul zonei a ex
tras pină ieri dimineața, peste 
sarcinile semestrului 1 500 tone 
de cărbune pe seama unei cre.ș-

teri a productivității muncii cu 
174 kg/post peste nivelul pla
nificat pe cele 5 luni trecute. 
In acest fel, colectivului zonei îi 
mai rămin doar 5 000 tone de 
realizat din angajamentul (15 000 
tone) anual majorat asumat pe 
acest an. Tabloul realizărilor 
zonei ar fi incomplet redat, da
că nu am consemna totodată 
eficienta economică ridicată a 
activității de producție, reflec
tată și în reducerea prețului 
de cost al cărbunelui cu 3,03 
lei/tonă extrasă în primele 5 
luni trecute din acest an.

ROMÂNEASCĂ

ANULUI I

Construcțiile de mașini
In bilanțul uriașei >r rt ilî- 

zări obținute de poporul nos
tru. sub conducerea înțeleap
tă a partidului, industria con
strucțiilor de mașini a adus 
o contribuție hotăriloare la 
înzestrarea tuturor ramurilor 
economiei cu mașini și uti
laje complexe. d< inaltâ teh
nicitate. Aceste 'înfăptuiri sint 

ficați ă a- 
vem în vedere de unde s-a 
pornit cu ce s-a pornit, in 
ce condiții s-a dus lupta pen
tru făurirea industriei grele 
cu pivotul ei. industria con
structoare de mașini —. prin
cipala forță dinamică a pro- 
grcsului tehnic, a întregii c- 
conomii.

In limpuj regimului bur- 
ghezo-mcș:' r 5 -. această ra
mură avea un nivel scăzut 
d-- dezvoltare, volumul pro
ducției reprezentind doar 10,2 
la sută din totalul produc-.

ției industriale, iar industria 
electrotehnică avea o ponde
re de 1 la sută.

In România dinaintea ce
lui dc-al doilea război mon
dial sc produceau anual doar 
3 poduri rulante, 700 grape 
cu colți cu două-treî cim- 
puri. 14 batoze de cereale, 
foarte puține motoare și ge
neratoare electrice. Cit pri
vește producția de rulmenți, 
strunguri, tractoare, autove
hicule etc., despre așa ceva 
nici nu putea fi vorba. De 
asemenea, trebuie arătat 'ă 
industria constructoare de 
mașini și de prelucrare a 
metalelor realiza pentru ne
voile populației unelte sim
ple. ii tehnicitate scăzută, 
majoritatea fiind constituite 
din piese dc fontă, piese f n - 
jate. sîrmă și cuie, șuruburi 
etc. Pentru acoperirea nevoi
lor interne, țara noastră era

nevoită să importe peste 00 
la sută din necesarul de ma
șini, utilaje, instalații ele. cu 
prețuri foarte ridicate. între
prinderile. multe dintre ele 
mici ateliere, erau vechi și 
insalubre, mecanizarea pro
ducției era foarte redusă, iar 
utilajul din dotații avra o ac
centuată uzură fizică și mo
rală. Această situație a f->st 
și mai muit agravată in tim
pul războiului, ca urmare a 
exploatării neraționale a •'ii- 
șinilor și instala.a'o? și mai 
ales a distrugerilor suferite 
din cauza bombardei

In anii 1966—1969. pro
ducția . industriei construc
țiilor d<- mașini a înregistrat, 
in medic, un spor anual de 
16,4 la sută, unele subramuri 
mai importante inregistrind 
ritmuri dc creștere și mai 
mari. In acest timp, au fost 
realizate numeroase produse

mași-
care

noi cu.un înalt grad de teh
nicitate. numărul acestora 
urmînd să se ridice, in ac
tualul cincinal, la aproape 
3 400.

Cu satisfacție putem să a- 
rătăm că, in prezent, două 
treimi din utilajele, 
nile și instalațiile cu
este înzestrată economia țării 
noastre sint realizate de har
nicele colective ale întreprin
derilor constructoare de ma
șini. Că. datorită creșterii ca
litative și cantitative a pro
ducției acestei ramuri, în 
1969 ponderea mașinilor și a 
utilajelor in volumul total 
al exportului țării noastre a 
crescut de circa 5 ori in com
parație cu anul 1950.

Nicolae BIVOLU

(Continuate in pag a 2-a)

NOBLEȚEA MODESTIEI DIURNE
T

relin atenția de la

• Planul și angajamentele se realizează ritmic • O veche și mereu nouă metamorfoză a ce
lulozei în fire de borangic • N-avem oameni deosebiți, toți sint oameni • Gînduri, aspi

rații, gînduri
inlimplător că de mai multă 
vreme nu sosesc pe adresa 
întreprinderii „Viscoza" re
clamata cuprinzînd reproșuri 
privitoare la promptitudinea 
livrărilor și calitatea produ
selor. Dimpotrivă.

Se cuvine, deci, ca ori de
cile ori cumpărăm, in orice 
parte u tării, țesăturile din 
mălasă artificială să zăbovim 
fie și o clipă cu glodurile și 
recunoștința cuvenită la a- 
cesl harnic și destoinic co
lectiv.

In discufia cu Iov. Maria 
Tomșu, secretara comitetului 
de partid pe întreprindere, 
și cu alte cadre de conducere 
a fost mai mult decît dificil 
să stabilim „fruntași", oameni 
deosebiți prin realizări re
marcabile. Pentru că aici iși 
face prezenfa colectivul erou 
și nu eroul individual. Expre
sia : n-avem oameni deose
biți. tofi sint oameni, nu e 
o metaforă căutată, nici o 
speculație reportericeasca 
înadins căutată. E un 
văr pe cit de sesizabil, 
ații de impresionant.

Nc-am oprit, totuși, la sec
ția a lll-a care are <> ponde
re însemnată în producția lu
bricii. și este in același timp 
deținătoarea drapelului de 
fruntașă în întrecerea socia
listă pe anul trecut. Aproxi
mativ cincizeci de lucrătoare, 
sofii și fiice al minerilor, cu 
ani mai mulțisaumai puțini 
de viață și activitate in fa
brică. lucrează aici cu o mo
destie imprimată de onoarea 
de care s-au bucurat anul tre
cut șl pe care printr-o acti
vitate asiduă ridicată 
noi parametri doresc s- 
editeze. Realizările do

întreprinderea „Viscoza" 
din Lupeni, situată intr-un 
cadru natural de-o frumușe
le aparte surprinde plăcut 
prin ambianta ce fi se oferă 
și mai ales modestia oame
nilor. Nimeni de aici nu per
cepe și nu consideră nimic 
extraordinar sau spectacular 
in strădania diurnă de-a rea
liza ritmic obligațiile de plan 
Și angajamentele sporite din 
acest an. Totul este conside
rat ca firesc, obișnuit, obli
gatoriu prin el Însuși in a- 
ceaslă colectivitate de oa
meni destoinici, care acțio
nează la unison, ca un me
canism bine reglat. Pe aleile 
amenajate demn de un loc 
de agrement, ce încadrează 
secfiile productive, decorul 
cel mai semnificativ și sim
bolic il reprezintă panourile 
pastelat colorate și sugesti
ve care 
prima privire, îndemnînd la 
meditații. Ele înfățișează an
gajamentele anuale, fruntașii 
in producție, realizările pe
riodice, semnilicalla conver
tită in valori a plusului 
de efort și gîndite decent so
licitate tuturor salariaților.

■Dincolo dc ele, in zumze
tul specific întreprinderilor 
industriale, se petrece o mi
raculoasă metamorfoză care 
translormă firele de celuloză 
in fire de gingășia și trăini
cia borangicului intr-un com
plicat dar știut proces teh
nologic. $i c/îiar dacă țesă
turile ce se realizează la 
Cisnădie, București, Cluj, Ti
mișoara, lași nu poartă în
semnele acestei fabrici, toii 
beneficiarii recunosc calita
tea ireproșabilă a primului 
act de creație ce <șe consu
mă aici, la Lupeni, 'unde se 
îngemănează, ca un lucru 
firesc priceperea și respon
sabilitatea. $i nu e un fapt (Continuare in pag a 2-a)
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La flacăra înaltă
a datoriei

1) d

„Valorificarea complexă a haldelor

hisescrrt cp 
obișnuiseră 
nou) front, 
z-iielt lunii 
duitoarca \ 
vocale dc către forțele elemen
tare ale unei naturi de ncrccu- 
noscul. Pe to|i i-a durul, dar 
mii s-oii lăsat copleșiți. Au sim
ți! că cel mai temeinic rcazăm 
nu poate fi decil vigoarea bra
țelor Mai holărifi ca niciodată, 
nu intrat In acele zile Io ori. 
Chemările comuniștilor pentru 
rod cit mai bogat de -diamant 
negru' erau In consonantă de- 
deplină cu 6 
părul lor. $i răsplata a v 
♦x- măsura inimoasei ac 
fntrcprnisă la tot locul: br. 
<i dat in moi. peste sar< 
suplimentale. mai bine dc 
de lone, adică mai mult 
in oricare lună de la începutul 
anului, Numai a«a. prinlr-o a- 
prigă bătălie purtată la flacăra 
înaltă a datoriei, povara care 
a stat oe inimile unor oameni 
capabili, încercați ca șefii de 
tchimh ' Cimpean, Nicolae 
IC her man Poșircă,

ouizalc... Abia 
minerii noștri 

l. ciad într-una 
mai, au primii 

evlc a ravagiilor

dor info si neastîm-
v enit,
cliuni

ajulor-minerfl Ioan Vclicl 
loan Szilaghy, vagonetarul loan 
Radu, s-a mai dat pufin Intr-o 
parte... Durerea s-a osloil cum
va prin strădania tuturor ca a 
unuia singur. tnlr-Qdevăr, o 
bază dc mindric și satisfacție 
mai convingătoare ca obținerea 
unei avansări o frontului dc 
cea. 44 metri !n loc de 30. cit 
era planificai, se poale oare 
alia ?

...Șeful de brigadă Titu Vlad 
csle de îb ani Io mina Pclrila, 
la una și aceeași zonă . El și-a 
format în ultimii oui — cei moi 
Icrlili din v ia|a sa — un 
lecliv închegai, destoinic, 
multă experiență In ale mi 
ritului. Fiecare își cunoaște 
rostul, respectă și sprijină pe 
cel de alături. Aqolo unde 
muncește brigada niciodată nu 
\ ei auzi cd s-a întimplal v reun 
accident sau avarie, l.a ort c 
o curățenie deosebită. Oamenii 
lui Titu \ lud sc dovedesc gos
podari dc nădejde, -irguincioși.
Xșezorca. atentă In permanentă, 

o materialelor de care au ne
voie. îngrijirea — model a 
utilajelor Ic-a intrat în singe.. 
Sau poafe că au fost acolo

In zilele «le 4 și 5 iunie 
1970 un grup dc specialiști ai 
Întreprinderii de comerț ex
terior NIKEX din Budapesta 
întreprinde o vizită in Valea 
Jiului. Scopul sosirii delega
ției maghiare este de a lace 
cunoscut procedeul „HAL- 
DEX’ privind valorificarea 
complexă a haldelor. Proce
deul a fost brevetai in K. P. 
Ungară, fiind utilizat in mai 
multe țări printre care Po
lonia și Anglia.

Dc menționai câ valorifica
rea complexă a haldelor cu
prinde : recuperarea cărbune
lui din sterilul haldelor: uti
lizarea sterilului rămas după

recuperarea cărbunelui 
producerea cărămizilor pen
tru construcții, a cimentului 
și a agregatelor calcinate 
pentru betoane ușoare, la 
rambleierea uscată și umedă. 

Creatorul procedeului, dr. 
ing. Kulcsar Gyula, va con
ferenția despre v alorifiraren 
complexă a haldelor, joi 4 
iunie a. c„ la ora 12, in sala 
mică a clubului Centralei 
cărbunelui Petroșani. Toți cei 
interesați — specialiști din 
domeniul preparării, din con
strucții. cercetători, cadre di
dactice. sludcnțl — sînt in
vitați la conferință.

Francisc VETRO

co-
cu

Buletin hidrometeorologic
Marți, vremea a 

să fie înnorată in 
marc parlc a țării, 
ploi intermitente, iar 
locuri sub formă de 
care, izolai, au depășit 10—I 
litri pe metru patral. In 
mătoarelc zile, vremea se a- 
meliorează treptat începind 
din vestul țării.

Ploile căzute in ultimele 
două zile nu sint (le natură 
să producă noi viituri pe 
cursurile de apă.

•
Toate riurile interioare sint

continuat 
cea mai 

Au căzut 
pe a- 

av crse 
15

in scădere, mcnținîndu-se în
că peste cotele de inundație, 
numai in zonele inferioare 
ale riurilor Mureș, Șiret și 
Prut.

Pe Dunăre, fată de progno
za elaborată la 26 mai, s-a 
observat o valoare scăzută a 
nivelurilor apei in sectorul 
amonte, ca urmare a deca
lajului apărut intre frontul 
viiturii pe Dunărea propriu- 
zisă și al celei de pe Tisa. 
In aval de Baziaș, cotele 
prognozate se mențin cu mici 
corecții do 5—10 cm.

li iunie

1970
PRONOSPORT

organizează
O TRAGERE SPECIALA

!•gtenirii <i j ii I orar ea sinisfraților

(Urmare din pag. 1)

r și reparații are totodată 
vel și creșteri a număru

lui orelor dc funcționare a in
stalațiilor prepur.iției. reducerea 
defecțiunilor mecanico .și 
tricGi

Efortul central ni l-am 
contrat în direcția valorifi 
rii superioare a cărbunelui. Am 
accentuai îmbunătățirea recupe
rării la sorturile superioare de 
cărbune, 
minat 
mediu 
Iei pe 
forturi 
ducție.
a adăugat și acela depus pentru 
slrîngeri valorificarea 
talului : în luna m 
la Corooști au fost încărc 
expediate cu destinația 
de utilaj minier Petroșani 
tone fier vechi, caro s-au 1 

n>ijt in oțel nou. 
vrea să închei 

înainte de a 
important 
n sinul
acerea zonelor ca

lamitate și revenirea la normal 
ieții economice și soc 
ici sînt entuziast spriji 
schimburile conduse 

maiștrii Pavel Grecu, Dumitru 
Burghcl. Aristică Letca, Ion 
Felea. Ton David. Simion Gali, 

se e- 
la între- 
utilajelor 

Sigismund

lucru caro a deter- 
o crc.ștcrc a prețului 
do vinzare cu circa 9 
tonă. La toate aceste c- 
sporite făcute in pro- 
colectivul preparațiilor

Răspundem
cititorilor

a

JOI 4 TÎ’NIE

:ică

Revanșa
n-a corespuns

■ UliHIfaShEL MUNDIAL MEXICO ’70

Letca, 
. Ton David. Simion 

Elisoi Roțan și alții, că 
vidonțiază

Organismul omenesc își procură substan
țele necesare vieții in primul rînd din ali
mentație. Un aparat special, format din mai 
multe organe (stomac, ficat, intestin, vezică 
biliară) asigură această funcțiune.

Știe toată lumea că bolile acestui aparat, 
numit digestiv (dintre care multe foarte cu
noscute, ca gastritcle. ulccrui gastro-duodc- 
nal. litiaza biliară, hepatitele și d’arcele) 
beneficiază in tratamentul lor de aportul 
foarte important al dieteticii, respectiv al fo
losirii alimentelor ca mijloc terapeutic.

Deși multe s-au schimbat in ultimele de
cenii in ceea ce privește folosirea dieteticii 
ca mijloc terapeutic, ea este de multe ori 
greșit înțeleasă și rău folosită. Cei mai mulți 
dintre bolnavi înțeleg prin noțiunea de ..a 
ține regim" faptul de a nu se alimenta, de 
a se alimenta unilateral, foarte adesea in 
mod greșit, în dauna sănătății organismului.

Principiile moderne ale dieteticii, puse in 
prezent pe baze științifice, combat metodele 
amintite mai sus — de -poslire" și alimen
tație unilaterală —, arătind că acestea sub- 
nutresc organismul și agravează boala. Azi 
se recomandă tot mai mult o alimentație 
completă și complexă, cuprinzind toți fac
torii alimentari (proteine, lipide, glucide, vi
tamine. săruri).

Puține boli se mai tratează astăzi cu o die
tetică severă, iar atunci cind totuși se indică 
aceasta se face pentru o perioadă scurtă de 
timp. In general, se poate spune că dietetica 
modernă se caracterizează prin preocuparea 
de a nu dezechilibra bolnavul din punct de 
vedere metabolic, indiferent dacă este vorba 
de un obez, un hepatic sau un nefritic.

Regimurile restrictive, la modă înainte cu 
20—30 de ani, își au azi indicațiile limitate 
în timp și în funcție de starea bolnavului. 
Din acest punct de vedere, dietetica apare 
mai degrabă ca arta de a face compatibilă 
cu starea bolnavului o rație alimentară cit 
mai apropiată dn normele fiziologice, uneori 
grație unei tehnici speciale de preparare și 
mai puțin ca arta de a prescrie sau proscrie 
o anumită grupă de alimente.

Bolnavii de ulcer gastro-duodenal. din cau
za durerilor mari și îndelungate pe care le 
au. nu se alimentează și slăbesc foarte mult. 
Majoritatea dintre ci sint slabi, cu fața suptă, 
palizi. Cei care prezintă vărsături slăbesc și 
mai mult. A recomanda acestor bolnavi o 
alimentație restrictivă severă și prelungită 
duce la o slăbire și mai accentuată a bolna
vului. De aceea se recomandă ca acești bol
navi să se alimenteze complet. în special 
cu proteine și cu vitamine (mai ales), o ali
mentație bogată în carne, brînzetnri nefer- 
mentate, fructe și legume. De asemenea, bol
navilor cu boli de ficat hepatite (icter

sau „gălbcnări') care de multe ori țin re
gimuri severe, dăunătoare procesului de în
sănătoșire, li se recomandă regimuri hiper- 
proleice și hipercalorice cu multe proteine, 
glucide, vitamine. Un mare modic și savant 
român, prof. Hațieganu spunea că ..ficatului 
bolnav ii e foame, fțpatului să-i dăm najn- 
c.irc". Adică tocmai recomandările de mai 
sus.

Dacă aceste principii dietetice s-au schim
bat. in schimb nu s-au modificat prescrie
rile dietetice de igienă alimentară și de pre
gătire tehnică a alimentelor pentru cei su
ferinzi de boli digestive. Mîncatul In grabă 
duce la producerea unor boli de stomac cum 
sint gastritcle sau la agravarea altora ca bo
lile ulceroase. Cine mănincă repede nu mes
tecă destul, își supune stomacul la o muncă 
în plus.

La fel, fumatul este foarte dăunător și 
absolut contraindicat in bolile de stomac 
deoarece ii accelerează mișcările și-i măresc 
cantitatea de suc gastric, ceea ce agravează 
ulcerul și ii împiedică vindecarea. Deseori 
bolnavii ulceroși fumători vin la medic afir- 
mînd că nu le trec durerile, deși au luat 
medicamentele întocmai cum le-au fost pre
scrise, Fumatul slăbește organismul prin tă
ierea poftei de mîncare, ceea ce îngreunează, 
de asemenea, vindecarea ulcerului.

Alcoolul, dacă este foarte dăunător și 
pentru stomac, prin producerea gastritelor și 
agravarea ulcerului, pentru ficat este unul 
din factorii principali de îmbolnăvire. Toată 
lumea știe acest lucru, ciroza fiind deja o 
boală cunoscută produsă de alcool.

Unele mincăruri și obiceiuri alimentare 
rele duc la obosirea și iritarea stomacului. 
Sint unii oameni care abuzează de sare, pi
per, muștar, oțet, hrean, usturoi, ardei iute 
și alte alimente cu efect dăunător asupra 
stomacului. Unele alimente, prin modul de 
pregătire, devin dăunătoare pentru stomac. 
Așa sint grăsimile, îndeosebi cele prăjite — 
greu de mistuit. Greu digerabile și dăunătoa
re in bolile digestive, mai ales în litiază 
biliară (piatră la ficat) și in tulburările func
ționale dischinetice — foarte frecvente azi 
— sint sosurile, rîntașurile, maionezele, con
servele, afumăturile, care se interzic în aceste 
boli. Pregătirea foarte condimentată și foarte 
picantă în restaurante și cantine este dău
nătoare chiar și pentru stomacurile sănă
toase. Poate n-ar fi rău înființarea și în cen
trele noastre din Valea Jiului, atît la restau
rante cit și la cantine, a unor colțuri die
tetice pentru cei suferinzi.

Dr. Petru TURCU, 
medic specialist gastroenterolog

Știința Petroșani a retrogradat din divizia B de handbal

I

TE-AI DUS Șl TU

Pentru a contribui la acțiunile de ajutorare a celor sinislrați, ca urmare a calami
tăților naturale care s-au abătut supra unor județe ale țării, Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează o :

„TRAGERE SPECIALĂ PENTRU AJUTORAREA SINISTRAȚI LOR"
Se atribuie, premii in autoturisme și bani, in valoare totală de 7 500 000 lei.
Prețul unui bilet : 5 lei.
Procurarea biletelor pină cel mai tirziu la 18 iunie 1970.

zi de zi 
repararea 
echipă 
Uifăleanu, Gh. Rod, 

Petru Bcnea, Mihai Trif. Am 
subliniat doar citeva exemple 
de abnegație în muncă. între
gul colectiv al preparației, con
știent de importanța sarcinei 
ce-j revine alături de toți oa
menii muncii din Valea Jiului 
pentru refacerea țării, nu pre
cupețește energia și eforturile 
pentru realizarea și depășirea 
șarcinilor de plan pe ultimul 
an al cincinalului, pentru ono
rarea obiectivelor majorate a- 
Sumate in întrecerea socialistă.

Semnificațiile

cult ura l-ar t is t i ce
(Urmare din pag. 1) ra

’Jr 
să-și însușească această sinte
ză nouă a artelor plastice.

Concepută a satisface cele 
mai diverse și mai exigente ce
rințe spirituale, luna culturii 
prilejuiește o adevărată emula
ție în rindul oamenilor de cele 
mai diverse profesii. Armoni
zarea poeziei cu arta în forme 
elevate („Convorbiri hunedore- 
ne“ la Lupeni), concursuri gen 
„Cine știe, ciștigă* pe teme li
terare, simpozioane cu subiecte 
variate (la Vulcan „Comerțul și 
etica contemporană"), recitaluri 
de muzică, una din fazele jude
țene ale Festivalului de muzică 
ușoară «Hunedoara ’70“ — sînt 
acțiuni care au fost apreciate 
de public. Tot acum a început 
și „Olimpiada cultural-artjstică 
și sportivă" a tinerilor care Io- 
cuiesc în căminele muncitorești.

Din multitudinea manifestă
rilor — dintre care am citat 
doar o parte — se desprinde o 
calitate pregnantă, aceea de a 
se adresa oricărei categorii de 
spectatori. Activitatea culturală 
și artistică de masă este un 
domeniu complex și pindit ne
contenit de o primejdie: căde-

rea în desuetudine a formelor 
și metodelor de muncă, vădită 
in neaderența oamenilor Ia ac
tivitățile propuse. De aceea se 
caută noutatea, se cercetează 
și se ia „temperatura" gustului 
public, inițiativa ocupă un bi
nemeritat loc de cinste. In acest 
context al căutărilor fructuoase 
se încadrează „Luna culturii în 
Valea Jiului", o suită bine or
chestrată de activități atractive, 
destinate educației publicului 
prin intermediul frumosului și 
instructivului.

® Maria Crasuc, Petrila: Cele relatate de dv. redacției 
au fost aduse la cunoștința conducerii O.C.L. Alimentara 
Petroșani care ne-a informat că, salariatele Maria Robică 
și Viorica Simion, de la unitatea nr. 29 Petrila. au fost 
sancționate cu mustrare verbală și penalizarea cu 5 la sută 

salariul tarifar pe luna mai a. c

S' Maria Diaconescu, Cîmpu lui Neag : Referindu-se la 
scrisoarea dv., conducerea întreprinderii balneo-climaterice 
Deva ne face cunoscut că măsurile la care vă referiți, au 
fost luate la toate cabanele d.n cauza scăderii activității de 
cazare în timp de iarnă, situație care a atras după sine re
ducerea posturilor de îngrijitori la jumătate de normă.

9 Maria Avram, Paroșeni : Vă comunicăm că cores
punzător cu prevederile Legii nr. 27/1966, Capitolul IV ar
ticolul 31, alineatul 6 copiii au dreptul la pensie de urmaș 
pînă la virsta de 16 ani. Intrucît fiul dv. își continuă slu- 
diile își păstrează acest drept pînă la terminarea acestora, 
fără a depăși 25 de ani.

PETROȘANI
ANGAJEAZĂ

ȘEF MAGAZIN metalo-chimice la unitatea din Lonea. 
Condiții : Școala medie și practică în activitatea co

mercială de 18 luni sau școala generală și practică in 
activitatea comercială de 48 luni.

Salarizarea : intre 1 410—1 720 lei.
Informații suplimentare se pot obține zilnic la sediul 

întreprinderii str. Republicii nr. 90, telefon 1518.

MIERCURI 3 IUNIE

17,00 Deschiderea emisiunii. Fot
bal : Aspecte de la intîl- 
nirea dintre echipele re
prezentative ale României 
și Angliei din cadrul tur
neului final al campiona
tului mondial.

18.00 Buletin dc știri.
18,05 Universal șotron — enci

clopedie pentru copii. Li
tera M.

18,25 Pe cărările cintecului. Re
cital Rodica Bujor

18.45 Actualitatea în economie.
19,20 1 001 de seri. Pehacek, 

prietenul animalelor (film).
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Tele-cinemaleca. Stația ter

minus.
31.15 Marie Laforet. Film.
21.45 George Enescu în conști

ința poporului nostru.
22.15 Documentar.
22.30 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Închiderea emisiunii.

Popicarii de la Utilajul Petro
șani au disputat duminică di
mineața revanșa cu I.C.O. Ora
dea. meci contind pentru califi
carea în divizia A. Petroșănenii 
au cîștigat cu 5 015 p.d. — 
4 970 p.d. Deoarece, la Oradea, 
localnicii au învins la o dife
rență mult mai mare, ei s-au 
calificat pentru etapa următoa
re a competiției. Popicarii de 
la Utilajul s-au comportat foar
te slab.

FROGRAMUL 1 ; 5,05—6,00
Muzica dimineții; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 9.30 Odă limbii româ
ne; 10,10 Curs de limba rusă)
10.30 Am îndrăgit o melodie 
— muzică ușoară; 11,15 Din ță
rile socialiste; 12,00 Recital de 
operă; 12,30 Din cele mai în
drăgite melodii populare: 13.00 
Radiojurnal: 13,22 Melodii de 
Gelu Solomonescu: 13,45 Inter
pret de muzică populară: 14.00 
Caleidoscop muzical: 14,50 Cîn- 
tece populare: 15,00 — 100 de 
legende românești: 15,30 Com
pozitorul săptăminii; 16,00 Ra
diojurnal: 16,30 Muzică de es
tradă; 17,05 Antena tineretului;
17.30 Nestemate folclorice: 18.10 
Orizont științific 18.30 Muc ă 
ușoară: 19.00 Gazeta ridic;
19.30 Muzică de estradă: ’<»05 
Tableta de seară: 20.10 Muzi 
populară; 20.20 Argheziană; 
20.25 Melodii de pretutindeni; 
21.00 Convorbirile de joi: 21.20 
Muzică ușoară: 21,30 Moment 
poetic; 21.35 Solistul scrii — 
Johnny Dorelli: 22,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic: 22.20 
Sport: 22.30 Romanțe: 22.50 Se
renade: 23,10 Concert de mu
zică ușoară; 0.03—5.00 Estrada 
nocturnă.

De doi ani de zile, voleiba
liștii de la Știința Petroșani 
trăiesc e moliile retrogradării. 
In campionatul trecut șansa 
le-a suris Și au mai rămas un 
an în divizia B. I-am \ ăzul 
jucind în primăvara acestui 
an. in citeva partide. Băiefii 
încercau toiul, se străduiau, 
dar la vestiar lacrimile le 
șiroiau pe obraji. înregistrau 
înlringere după înlringere și 
în final mure deceplie 
produs: Știinfa Petroșani 
retrogradat din divizia B 
volei. E trist, dar 
nimănui nu a fost, 
imensă. De ce ? Pentru 
băiefii, cu toată voința 
n-au putut da mai mult, 
au experiența compel ițlonală 
și, de ce să nu recunoaștem, 
nu au nici \aluatcu pailene-

rilor de serie. însuși antreno
rul Eronim Ceacu, căruia 
inima-i bate dc mulfi ani 
pentru volei in Petroșani, este 
conștient și recunoaște acest 
lucru. A fost totuși o lovitură 
pentru iubitorii sportului din 
\ alea Jiului retrogradarea 
voleibaliștilor.

Duminică s-a produs a doua 
lovitură in clubul universitar 
Știinfa Petroșani, 
divizia secundă a
handbalist ii. Ei, handbalișln, 
au decepționat insă mult mai 
mult. Jucători cu vechi state de 
serviciu în divizia B, unu 
chiar in divizia A, băieți do
tați fizic și tehnic, in care ne 
puneam speranțe, in care am 
crezul întotdeauna, ne-au lăsat 
cu un gust amur, lipslndu-ne 
pentru un an (să sperăm că

a 
la 

supărarea 
nu es/e 

cd 
lor, 
nu

numai pentru un an) de spec
tacolele handbalistice mascu
line care atrăgeau otita lume, 
duminica, în jurul dreptun
ghiului de /.gură roșie de la 
stadionul Jiul. Este imposibil 
de înfeles cum o echipă cu 
citeva certe valori în riadul 
ei, o echipă deloc inferioară 
altor partenere de serie — 
după apreciereu noastră, poale 
și pu(in subiectivă — să nu-și 
poală menfine locul in divi
zia B, alaiuri de formalii mai 
mult decil modeste. In ulti
mele trei meciuri — in de
plasare cu Știința Lovrin și cu 
Independenta Sibiu și acasă, 
cu C.S.M. Reșița — Știința 
avea nevoie doar de două 
puncte pentru a rămine in 
„B“. Dar n-a obținui decil 
unui, cu C.S.M. Reșlfa, așa

câ soarta și-a definitivat-o 
singură. Un succes cu reșife- 
nii, la Petroșani, perfect po
sibil, f-ar li eliberat dc emo- 
jii. Sau un egal la Sibiu, 
foarte greu de realizat, de
oarece in acest caz. ar fi re
trogradat sibienii. Dar au 
pierdut și aici, la scor după 
un 9—19 la pauză.

Nu vom spune acum mai 
multe. Nu vrem să-i scuzăm 
pe \ oleibalișli și să-i acuzăm 
pe colegii lor handbal  iști. A- 
ceșlia din urmă, insă, aveau 
mult mai multe posibilități 
de a evita neplăcuta surpriză 
despre care am pomenit nu 
o dală în cronicile noastre. 
Ne-am entuziasmat insă cam 
mull iără temei, nu am privit 
in fufă, cit discernămint, zba
terile și indisciplina din sinul 
echipei șl urmarea o cunoaș
tem.

Vom reveni cu delalii, cu 
cauze șl efecte, cu precizări 
și... eventual promisiuni. Doza 
noastră de speranță ne-a lost 
atît de ușor spulberată...

(Urinare din nr. 6 403)

O nouă ediție... cariocas

Dumitru GHEONEA

Congresul F.l.F.A. de la Li
sabona acorda cinstea organi
zării ediției a Vil-a a Campio
natului Mondial Republicii 

, Clîile, »in ciuda concurenței pu- 
jternicq a Argentinei, una din 
cele mai reprezentative țâri ale 
fotbalului sud-ainerican. 
hotărireu aceasta avea 
nască ulterior numeroase 
grele, deoarece o suită de cu
tremure catastrofale de pămint 
pusese la un moment dat sub 
semnul întrebării desfășurarea 
campionatului mondial din Chile.

La această ediție, numărul 
țărilor înscrise bate un nou re
cord (54), dar rămin in compe
tiție 51, după ce România, Su
danul și R.A.U. hotărăsc să se 
retragă.

Meciurile din grupe nu oferă 
nici o surpriză, sferturile fiind 
disputate de U.R.S.S.. R.F.G.,
Anglia, Ungaria, Brazilia. Chile, 
Cehoslovacia și Iugoslavia, c- 
chipe care au demonstrai o 
formă și constanță remarcabile. 
„Trierea" sleilurilor lasă în

Dor 
să 

re-

competiție echipele Braziliei, 
Cehoslovaciei, Iugoslaviei și 
Chile. Primele două reușesc 
calificarea in finală, care se 
dispută pe Estadio Nacional din 
Santiago de Chile. Lipsită de 
aportul lui Pole, accidentat, dar 
numărind alte stele aproape de 
aceeași mărime, înțre care 
Gilmar D. Santos, Mauro, Didi, 
Garincha. Vava sau Amarildo, 
brazilienii încep meciul intr-un 
tempo infernal, obligind echipa 
cehoslovacă, pe care in serii 
nu o putuseră învinge, la o 
apărare strictă. Atacurile bra
zilienilor sînt destrămate insă 
de apărarea bine reglată a ce
hilor. Avind în formație jucători 
solizi, dar și buni tehnicieni, 
ca Pluskal, Popluhar, Masopu.< 
Novak, Pospichal, Kvasnak 
Jelinek, cehii nu numai < 
rezistă asaltului furibund 
brazilienilor, dar reușesc 
Masopust să deschidă 
intr-o reeditare 
„ulițe" 
celebri 
za a 1 
tă din 
voi nț.i 
Amarildo ren 
imperturbabil,

pauză se parea că victoria va 
înclina totuși de partea Ceho
slovaciei, după ce același 
Masopust reușește două șuturi 
fulgerătoare care zguduie bare
le porții lui Gilinar. In minu
tul 67 însă, brazilienii preiau 
avantajul prin Zito, iar In 
min. 78 Vava stabilește scorul 
final la 3—1. Și din nou mica 

iță de aur reia drumul înfier
bântatei Brazilii, unde va rămine 
pină în 1966.

z<

World Cup ’66

ist, 
și 

că 
al 

prin 
să deschidă scorul, 

reeditare a cuie -cutei 
care ii făcuseră cindva 
pe înaintașii lor. Surpri- 

f< st loială, dar și de scur- 
irată, căci, cu un efort de 
.i remarcabil, debutantul 
ildo reușește, cu un calm 

să egaleze. După

Dreptul de organizare a celei 
de-a 8-a ediții a C.M. este 
acordat Angliei ca o c 
activității și aportului 
dezvoltării fotbalului dc 
federația engleză ce 
100 de ani de la înființarea sa. 
In felul acesta Cupa Jules 
Rimet se vedea" pentru prima 
oară in patria unde a luat naș
tere fotbalul modern.

înscrierile la această ediție 
depășesc orice așteptări: 72 de 
țări își anunță participarea la 
întrecerile „World Cup ’66.

CM.
cinstire a 

adus 
către 

împlinea

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Mireasa era în negru (4—7 iu
nie); Republica : Lupii albi 
(4—7 iunie); LONEA — 7 No
iembrie : O noapte frumoasă 
(4—6 iunie); Minerul : Comisa
rul X și Panterele albastre 
(4—7 iurfie); AN1NOASA : Fra
tele dr. Homer (4—5 iunie); 
VULCAN : Adio, Texas (4—7 
iunie); BARBATENI : Giusvppa 
la Varșovia (4—5 iunie); LU- 
PENI — Cultural: Moll Flan
ders (3—7 iunie); URICANI ! 
Winetou în Valea Morții (3—1 
iunie).

Miea
publicitate
\ 1ND mașină Skoda tip 

cehi.
Str. Dărănești 18. Petroșani.



2 Steagui roșu

Construcțiile de mașini
La dobindirva acestor succe

se de scamă a contribuit efec
tiv și aplicarea măsurilor tra
sate dc ('<'•■>('rința Națională a 
l’.C.R. din decembrie 1967 cu 
privire la perfecționarea pla
nificării, organizarea științifică 
a producției și a muncii, ca și 
introducerea pe scară tot mai 
largă in producție a cuceriri
lor științei și tehnicii contem
porane.

Cbntinuind politica de indus- 
t» i.i-liz irc socialistă în ritm sus- 
ți:vu , lății noastre, ținind sca
ma. pc de I- parte, dc obiecti
vul ’ăti i care se tinde in dc- 
ceniul nr-i^or, de a ne apro
pia tot mir, mult do țările cu 
o economic înaintată, iar pe 
de altă parte. Ic faptul că re
voluția sliințifieo-tohnică face 
să rn-a-că și mai mult rolul in
dustriei construcțiilor dc ma
șini în realizarea progresului 

neral ai economici. Congre
sul al X-lo,i al oarlMului -i pus 
in f ■*.) constructorilor dc ma
șini cin i’V sporite pentru oc- 
r viitorului cincinal AM-
f-l ornd”cHa acestei ramuri se 
v.i dezvolt;, ’'••■-tin ritm mo
di" anual do 11 5—12 'a sulă. 
M'-’"tnd ca in anul 1'17"' să fie 
mai maro cu 72—76 la sută 
fcilă 1.- .-va' 1270 In anii 1«»71 
—1975. activitatea industriei
construcțiilor dc mașini \a fi 
orientată cu fermitate in direc
ția înzestrării, in continuare, i 
economici tării cu mijloace d< 
muncă tot mai moderne. Efor
turile vor fi concentrate, cu 
prioritate spre dezvoltarea e- 
lectrotehnicii. electronicii, a 
producției dc masini-uneltc. a 
mecanicii fine și opticii, «nbra- 
muri cheie care vor asigura 
■valorificarea superioară a re
surselor naturale ale tării și a 
capacității tehnico a forței de 
muncă, ridicarea oroduelivității 
muncii sociale. Astfel, produc
ția industriei electrotehnice va 
crește într-un ritm mediu anual 
de 17 ’a sulă, iar a electronicii 
do 2.4 ori In'’acest domeniu, 
se xa pune accentul pe produ
cerea dc mașini electrice, trans- 
formalnare de forță, aparalaj de 
înaltă și joasă frecvență etc., 
iar în electronică ne dezvolta
rea fabricației de anarato elec
tronice indnsțrip’o. de măsură 
si control, de miiioace de auto- 
mofi’are si echinament modern 
»I' comandă, control și reelaj 
al unor instalații etc. Realiza
rea acestor importante obiecti
ve va face să crească ponde
rea industriei electrotehnice si 
electronice, ne ansamblul ramu
rii construcțiilor do mașini de 
ia 17.1 la sută cit era în 1965. 
la 26—27 ta sută în 1975. In 
ceea ce privește producția de 
mașini-unclte. aceasta se va 
dezvolta cu un ritm mediu a- 
nnal de 16.6 Ia sută, urmărin- 
du-se. în paralel, diversifica
rea acestei producții: se va a- 
eorda o atenție deosebită fa
bricării masinilor-unoțte cu co
mandă numerică după pro- 
pram. D a11*« nreocunare a con
strucțiilor dc mașini în viito- 
rnl cincinal va fi echiparea ma- 
șinilor-unelt" m mai mulie ac
cesorii caro să permită lărei-

a

rea domeniilor lor de folosire.
Cil privește dezvoltarea cu 

precădere a mecanicii fine și 
a opticii, Directivele Congresu- 
lui al X-lea »1 partidului pre
văd elaborarea unor programe 
de Iu ru speciale. Pentru creș
terea ponderii mecanicii fine pe 
ansamblul ramurii și ținind sea
ma dc cerințele actuale și dc 
viitor nle economiei, se impune 
înființarea unei baze centrali
zate dc cercetare și proiectare 
in domeniul mecanicii fine și 
al opticii, dezvoltarea capacită
ților de producție ale actuale
lor unități cu acest profil, pre
cum si darea în funcțiune a 
unor noi capacități de produc
ție.

lndcplinindu-și cu consecven
ță rolul de însemnătate deose
bită pc care îl deține in eco
nomia țării noastre. în viitorul 
cincinal, industria construcțiilor 
de mașini va dota, in continua
re .cu o bogată gamă dc noi 
produse și utilaje, cu perfor
mant" î-idîc .ie . nh'lalle ramuri 
alo economiei. Se v.i intensifica 
procesul de diversificare a pro
ducție’. ținind seama să fir 
realizate numai acele produse 
cart' sint iustif'cate atît din 
punct d" vedere economic, cit 
si al exploatării.

Traducind in viață sarcinile 
trasate de partid, in anii vi
itori va fi conținu.ită fabrica
rea de locomotive Dies I și e- 
loctr.ee magistrale, de viteze 
și putori sporite, de motoare 
Diesel de 2 000—6 000 CP, cu 
care vor fi echipate noile lo
comotive, de autocamioane de 
7 10 tone, de autoutilitare
cu variate specialități, autotrac
toare, autobuzul urban de 11 
m lungime: va fi încheiat, pro
cesul dv integrare a fabricației 
de autoturisme în țară. Dc a- 
semenea, va fi continuată pro
ducția de tractoare și mașini 
agricole pentru mecanizarea a- 
gr..nituri. O atenție deosebită 
va trebui să fie dată produce
rii do' utilaje si mecanisme nc- 
cesare industrializării lucrărilor 
do construcții.

Problemele complexe care se 
vor ridica in anii cc vin. le
gate de dezvoltarea producției 
in această ramură, dc nevoile 
croscîndo alo economici națio
nale. fac necesară accelerarea 
ritmului dc asimilare a noilor 
produse, fructificarea capacității 
de creație proprie a celor 
activează în sectoarele de 
cepțio. pentru ca roadele 
vității lor să fie cît mai 
folosite in producție.

In cel de-al 26-lea an de 
viață nouă, intr-o țară prosperă, 
constructorii de mașini au în 
față mărețele sarcini ale edi
ficării economici noastre, 
însușirii și fabricării 
Șini, 
maj 
piața externă. în măsură să 
concureze produsele similare 
realizate de firme străine cu 
tradiție și cu renume mondial.

Ei vor pune și do aici îna
inte întreaga lor pricepere și 
caoacitate de muncă în slujba 
înfăptuirii Directivelor Cnne.ro- 
nului al X-lca al partidului, a 
înfloririi continue a "României 
socialiste.

care 
con- 
acti- 
larg

. ale 
de ma- 

agregate și utilaje la cel. 
înalt nivel eomnetitiv pe 
externă.

EFORTURILE CONCENTRATE,
chezășie a realizărilor viitoare

(Urmare din pag. 1)

tiv întregul proces tehnologic, 
dintre care amintim _■ trecerea 
abatajelor din stratul 15, blocul 
V, și din stratul 18 blocul II, 
prin zone puternic afectate de 
deranjamente tectonice. însoți
te' de laminări sau dispariții 
complete alo stratclor de căr
bune; defectări zilnice ale ben
zilor de transport de pe planul 
nr. 15 pe care este concentrată 
producția întregului 
575. cu ponderea cea 
re. la ora actuală, în 
de cărbune a minei; 
bundente care au
viituri puternice de apă în mi
nă și greutăți foarte mari in 
aprovizionarea cu materiale a

orizont 
mai ma- 
extracția 
ploile a- 

determinat

Pădurile sînt un bun al întregului popor

SA LE OCROTIM
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Dezvoltarea 
nomieî noastre 
zolvarea 

liste. pune 
perative in fața 
forestiere. Îngrijirea 
tarea rațională a 
creșterea productivității 
tora prin lucrări de 
ri și combaterea 
și mai ale; 
rioară și complexă a lemnului, 
sint 
nile 
X-lea al partidului 

ramura 
tării

•ontinuă a eco- 
naționale șl re- 

ircinilor fundamenta- 
construcției socia- 

importante im- 
economici 

și exploa- 
pădurilor, 

aces- 
împăduri- 

dăunătorilor 
valorificarea supe-

d.oar cjteva din sarci- 
pusc de Congresul al 

' . “ * ’ ‘ în fața lu
crărilor din ramura forestieră.

Teritoriul tării noastre • este 
acoperit peste 25% cu păduri 
care constituie o mare bogăție 
căreia partidul și guvernul ii 
acordă o atenție mereu spori
tă. Lemnul, produsul principal 
al pădurilor, are peste 5 000 de 
întrebuințări datorită calității

a-

lui de a se prelucra ușor, de a 
li rezistent, de a sc lustrui bine 
și de a produce căldură prin 
ardere.

în afară de lemn, din păduri 
se obțin și numeroase produse 
nelcmnoase cum sînt : 
de molid, de salcie și 
pentru industria chimică,
rul de lei pentru agricultură și 
împletituri, numeroase plante 
medicinale, rășina pentru indus
tria chimică și o gamă largă de 
fructe de pădure. Pădurile
dăposlesc vinalul care, la fel, 
constituie o mare bogăție na
turală prin blănurile și carnea 
ce se obțin de la animalele 
sălbatice.

Tot pădurile ocrotesc izvoa
rele cu apă asigurind rîurilor 
un curs permanent de apă cu
rentă. Ele apără solul împotri
va secetei, de asemenea ele
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Noblețea 
modestiei diurne

(Urmate din pag. 1)

acum consemnate riguros, lu
nă de lună, decadă de deca
dă, le dau speranțe îndrep
tățite.

Discuțiile în secție cu mai- 
slrele Constanta Moldovan 
și Fl,orica Vasiliu ca și cu teh
nicianul Constantin Ficea, 
poartă în ele aceeași am
prentă a modestiei nobile. 
Răspunsuri amabile, dar lapi
dare, fără înfrumusețări for
tuite și emfază atestă un 
fapt aici obișnuit : planul și 
angajamentele se îndeplinesc, 
ne gindim mereu la noi resur
se interne pe care să le pu
nem in valoare. Firesc, e da
toria noastră.

Intr-adevăr, planul se în
deplinește și depășește zilnic. 
In fiecare lună, de la înce
putul acestui an. depășirile 
de plan echivalează, în a- 
ceaslă seefie. cu volumul și 
valoarea unei zile de muncă 
a seefiei.

„Toii lucrează-. Expresie 
firească aici încărcată de a-

dinei 
jează 
„inii
lor ia 
cu, Domnica Nas. 
niceanu, Ana Cochiș, 
Hegedus, loan Iliescu, 
Logigan, Pieifier Ev a, 
ana Mitroczi, ileana 
.Maria Baba ș.a.

Preocupări zilnice în 
prindere : reducerea 
murilor de materii prime 
materiale. Evidentele 
lice consemnează de 
acum la încheierea bilanțului 
pe cinci luni peste 38 000 lei 
economii. Aportul secției a 
Hl-a reprezintă aproxima
tiv o treime.

Gînduri, aspirații, gînduri: 
perspectiva, in anii apropia/i 
de a se extinde și moderni
za la nivelul cerințelor actu
ale sporirea continuă a con
tribuției fabricii „Viscoza“ Io 
zestrea economiei naționale, 
adăugarea unor noi \alen|e 
la frumusețea spirituală a 
oamenilor din acest colepliv 
de muncă.

semnificații. Se ytfaițlQ- 
totuși dintre acești 

Maria Vlădulescu^-Vic- 
Dărămuș, Dora A'ndtei- 

AnațCrăf- 
Adela 

Ana 
Mari- 
Suciu,

fntre- 
consu- 

Și 
scrip- 

pe
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oferă condiții minunate pentru 
odihna și relaxarea oamenilor 
muncii și asigură aer curat in 
jurul așezărilor omenești și mai 
ales in jurul centrelor indus
triale pentru că frunzișul arbo
rilor absoarbe gazele vătămă
toare și eliberează oxigenul ne
cesar vieții.

Cunoscîndu-se importanța ei 
economică și socială, pădurea 
a fost pusă sub ocrotirea legii, 
ca un bun al întregului popor, 
șj dală in administrația ocoa
lelor silvice.

Lucrătorii silvici interpretea
ză pădurea ca un organism viu 
care, pe lingă prieteni, are și 
numeroși dușmani. Aceștia tul
bură buna ei dezvoltare, produ
cînd mari pagube economiei 
prin micșorarea creșterii pe an 
și pe hectar sau prin distruge
re totală. Unul dintre cei mai 
mari dăunători ai pădurilor es
te FOCUL, care, prin acțiunea 
lui. aduce mari pagube pădurii.

Care sînt cauzele ce dau naș
tere la aceste incendii de pă
dure, cum trebuie să luptăm 
pentru a preveni izbucnirea lor 
iar atunci cind totuși s-a 
dansat un incendiu, cum 
localizăm, să-l lichidăm ?

In condiții de uscăciune
de vînt, incendiile de pădure 
pot lua naștere din următoare
le motive :

1. Aruncarea în 
în apropierea ei 
materiale care nu 
stinse (resturi de țigări, chibri
turi, cărbuni etc.).

2. De la focurile 
aproape de 200 m 
pădurii și- care se 
spre pădure unde 
getație moarta.

3. Din focurile făcute de co
pii in scorburile dc la arbori 
ca să distruqă cuiburile de 
viespi sau să afume veverițe, 
șoareci ele.

4. Do la focurile făcute de 
ciobani, excursioniști sau tre
cători în locurile neperraise și 
care au fost părăsite înainte de 
a fi stinse.

5. O altă cauză care ar putea 
duce la incendierea pădurii ar 
li prin focul pus pădurii (unor 
arbori spre a se usca) de anu
mit» cetățeni cu intenția de 
a-si mări suprafața de final 
ori pășune.

6. Din focurile făcute de unii 
lucrători dc la pădure (plantații, 
exploatări, culegători de fructe 
ele.) care (ac focul pentru a-și 
încălzi hrana și nu-1 sting la 
plecare.

7. Scînteile de la locomotive

pădure >au 
a resturilor 
sînt complot

făcute mai 
de liziera 
pot întinde, 
găsesc ve-

pol și ele da naștere la incen
diu.

Multe altele sînt cauzele care 
ar putea provoca incendii in 
pădure cum ar fi : trăsnetul
sau autoaprinderca. dar cele mai 
multe cauze sint datorate negli
jenței condamnabile a omului. 
Jală de ce toată atenția trebuie 
îndreptată spre acele măsuri 
care au scopul de a preintimpi- 
na orice început de incendiu 
datorat neglijenței omului :

® în pădure se fumează și 
se lace focul numai în anumite 

• locuri special amenajate de lu
crătorii silvici ;
• primăvara și toamna, cind 

pericolul de incendii este foar
te mare, trebuie avută o deo
sebită atenție ca resturile 
prinse să nu cadă pe 
uscală, pentru că focul se 
prinde repede și se ră 
dește cu mare viteză;
• este interzis a se face lo

cul la o distanță mai mică de 
200 m de marginea pădurii, 
mai ales cind bate vînlul;
• în toate cazurile focul 

fi supravegheat și vor fi luate 
măsuri pentru stingere.

Nesocotind aceste măsuri, 
tem ca. fără voia noastră, 
devenim dușmani ai pădurilor 
producînd mari incendii așa 
cum era să sc întîmple in sea
ra zilei de 20 aprilie 1970 cind 
numita Lase Ana din Petroșani 
str. Stefan cel Mare a vroit să 
curețe finalul și a dat foc la 
ro-’-i vegetale strînse la a 
mică distanță de marginea pă
durii de la Institutul dc mine 
Petroșani.

Fiind vîriț și iarbă uscată, flă
cările s-au întins cu ușurință 
în mai multe părți spre pădure 
astfel că pionierii Ioan Vișan, 
Florin Vișan, Florescu Măricel. 
Petre Florescu și Leorghin 
Ghiurutan dc la școala nr. 4 Pe
troșani care erau în apropiere, 
vă/în-1 focul cum ia proporții, 
an sărit să cjea ajutor la stin
gere prin metodele cunoscute 
de ci. Fapta lor este un act ce
tățenesc. lăudabil.

Fiecare cetățean ire ob 
ția să ia toate măsurile 
tru prevenirea incendiilor 
pădure, să anunțe Ocolul 
vie și celelalte organe alo pu
terii de stat de un incendiu pe 
care l-a văzut precum și să 
participe efectiv la stingere con
tribuind. astfel la apărarea fon
dului forestier.

locurilor de muncă din stratul 
18, blocul IJI nord, transpor
tul acestor mulcriale făcindu-se 
cu autocamioanele pe drumu
rile de acces dc la suprafață.

In scopul lichidări» grabnice 
a acestor neajunsuri, au fost 
luate următoarele măsuri :

♦ Pentru reintrarea abata
jelor in ritmul normal de pro
ducție, uu fost numiți ingineri 
din cadrul serviciilor și sectoa
relor pentru a răspunde direct 
de activitatea a ilc unui aba
taj frontal din stratul 15, blo
cul V, Acestora li s-a acordat 
libertatea de a luat operativ 
role mai eficiente măsuri, a- 
decvate la situațiile ivite la lo
curile de muncă respective, in 
vederea accelerării lucrărilor si 
scurtării timpului de trecere a 
abatajelor prin zonele faliate.

♦ Tehnicienii din cadrul 
sectoarelor și serviciilor au 
fost, de ascmrna. puși la dis
poziția zonei dc producție si 
repartizați pc locuri de muncă, 
pentru a contribui activ la re
dresarea producției in luna mai.

Personalul tehnic și muncito
resc din cadrul sectoarelor au
xiliare de deservire generală a 
exploatării și-au adus din plin 
contribuția la remedierea defi
ciențelor in procesul de pro
ducție. Astfel, au fost remedia
te ’ operativ avariile survenite 
la utilajele de transport con
tinuu. s-au montat in scurt timp 
rețele do conducte și pompe 
pentru evacuarea apelor in zo
nele amenințate de inundație, 
s-au reparat utilaje și s-au e- 
xecutat confecțiile necesare la 
atelierul mecanic, s-au transpor
tat materiale în condiții deose
bit de grele, pe drumurile do 
acces impracticabile, spre lo
curile de muncă din blocul HI 
nord.

•nii

RĂSPUNDEM CITITORILOR
(3 Dumitru N. Grămadă, 

Petroșani : Intervenind in ca
zul dv. regionala de căi fe
rate Deva ne anunță că 
v-a răspuns in scris cu pri
vire la legalitatea motivelor 
care au determinat reducerea 
bursei. In dorința de a veni 
in ajutorul dv. regionala a fi
xat un nou termen de reexa
minare în vederea autoriză
rii în funcția de conductor.
• Pavel Brătilă, Petro

șani : Cercetînd la fața locu-

lui faptele semnalate de dv. 
redacției, conducerea O.C.L. 
Alimentara Petroșani ne in
formează că nu s-a putut sta
bili vinovăția vînzătoarei in 
cauză. încheind cu Conclu
zia că : „la mijloc nu poate 
fi vorba decit de o mică e- 
roarc pentru care nu ; 
face nimeni vinovat".

9 Vasile Curcă, Uricani : 
Problema tratată de dv. in 
scrisoarea adresată redacției 
este depășită, motiv pentru 
care nu poate fi dată publi-

C!

se

citații. Scrieți-ne despre rea
lizările obținute în activita
tea de producție de către 
colectivul in cadrul căruia 
munciți.

@ Iuliu Kovacs, Lunea: 
Intrucit nu ați efectuat con
cediul de odihnă pină la da
ta cind contractul dv. de 
muncă cu întreprinderea a 
încetat din cauza pensionării, 
aveți dreptul la compensa
rea în bani, proporțional cu 
timpul lucrat în anul 1970.

ceea cc privește conslruc- 
utiJajcle și instalațiile, 

hotărite pen- 
i situați»-' e-

In 
Viile, 
s-au luat măsuri 
tru îmbunătățire;) 
xistente. Astfel, au fost s mm- 
bate covoarele cu două inser
ții de la benzile transportoare 
montate pe planul 15 cu die 
covoare corespunzătoare, cu 
zistență mecanică superioară, 
oliminindu-sc ștrangulările la 
transportul producției extrase 
do |a orizontul 575

S-au accelerat, lucrările de 
revizii și reparații a combine
lor de abataj și a combinei de 
înaintări PK-7. pentru intrarea 
in funcție. în cel mai scurl 
limp, la noile locuri de mun
că. undo au fost plasate In 
prezent, se lucrează cu 3 com
bine dc abataj și o combină 
do înaintări și sc fac pregătiri 
intense pentru introducerea u- 
nei noi combine jn abatajul 
frontal nr. 6122 din stratul 13, 
blocul II.

S-au accelerat, de asemenea, 
reparațiile stîlpilor dc abataj 
necesari noilor fronturi de lu
cru, intrate în funcție în ulti
ma perioadă.

Drumul dc acces de la su
prafață spre locurile de mun
că din blocul III nord, a fost 
pietruit permițînd efectuarea 
transportului ou mijloace auto 
și pe timp nefavorabil.

Ca o consecință a transpune
rii în practică a măsurilor men
ționate mai sus, în prezent se 
observă un puternic reviriment 
in activitatea exploatării ceea 
ce întărește siguranța -electi
vului. nostru că își va onoi'a 
angajamentele luate față de 
conducerea de partid și de stat, 
privitor la exploatarea și livra
rea unor cantități sporite de 
cărbune.

D. GANEA
tehnician P.P. Ocolul

Petroșani

anume ?///////////Z/////Z////

materialelor
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LEGEA CONTRACTELOR ECONOMICE

Sînt multe de făcui

Izvorite din istoricele hotă- 
riri ale Congresului a] X-lea 
a! Partidului Comunist Român 
— care a analizat stadiu) de 
dezvoltare a forțelor de produc
ție și a relațiilor de producție 
stabilind un vast program de 
dezvoltare și perfecționare pe 
mai departe a economiei noas
tre naționale in ultimul timp 
an fost adoptate o seric de 
acte normative menite să a- 
ducă noi îmbunătățiri cadrului 
economico-juridic chemat să 
sprijine un ritm înalt al creș- 
icrii economice. In acest context 
se înscrie Și legea contractelor 
economice

Conținutul legii
economice n.u poate 
un motiv să fie pus 
țîe fără a-1 privi in 
general creat prin 
măsuri privind 
conduc 
nomiei 
Ja care ne referim este 
nală a fi aplicată de 
centralele industriale și 
prinderile din subordine.

contractHor 
sub nici 
în diS'.u- 
contextuî 
celelalte

perfecționarea 
ii și planificării eco- 
Fiindcă reglementarea 
ne
fi

desti- 
către 
între

it lor.

Unitate puternică, formată pe 
principii economice, centrala in
dustrială, de regulă produce un 
anumit tip de bunuri materia
le care fie că este destinat rea
lizării ca atare pe piață, fie 
că constituie un semifabricat 
complex cu finalizare în ca
drul altei centrale industriale. 
Noua reglementare privind con
tractele economice anunțată în
că din statutul centralelor in
dustriale unde, in articolul 17 
punctul A litera c, stipulează 
încheierea de către aceste uni
tăți a contractelor de lungă du
rată pentru aprovizionarea teh- 
nico-materială a centralei. De 
asemenea, legea prevede orga
nizarea planificată și executa
rea investițiilor, stipulează o se
rie de obligații privind încheie
rea de contracte economice a 
căror îndeplinire întocmai este 
chemată să asigure sporirea ve
nitului național pe calea dării 
in funcțiune de noi obiective 
la termenele și -u parametrii 
tehnico-economicj proiectați.

Contractul economic — 
instrument de planifica
re și izvorît din plan
Estc cunoscut faptul că in 

reglementările anterioare actu
lui normativ in discuție, con-

In condițiile etapei actuale 
de dezvoltare a economiei noas
tre socialiste se impune deci 
perfecționarea relațiilor con
tractuale in sensul liniilor di
rectoare hotărite de Congresul 
a) X-lea al P.C.R. și cel al 
sporirii autonomiei și răspun-

CONSULTAȚIE
z 

tractul economic, era izv orii — 
în cazul așa-n umilei or materii 
prime și materiale dirijate — 
nu din relațiile directe dintre 
furnizor și beneficiar, ci din- 
tr-un act administrativ admis 
de forul tutelar, cunoscut sub 
denumirea de repartiție.

Aceste contracte planificate, 
al căror izvor de drept il con
stituie aetul administrativ al 
forului Tutelar, reduceau in 
mod deosebii posibilitatea bene
ficiarului de a influența intr-un 
mod sau altul asupra conținu
tului materiilor prime și al ma
terialelor cu care erau apro
vizionați.

derilor unităților economice. A- 
cest deziderat major este mate
rializat in legea contractelor c- 
conomice. Aducind o multitudi
ne de modificări de esență a- 
plicarea prevederilor actualului 
normativ in discuție' stirne.ște, 
desigur, și o serie de discuții 
a) căror scop este elucidarea 
completă a modalităților lor 
concrete de aplicare.' Cel mai 
controversat subiect îl consti
tuie răspunsul la întrebarea cu 
ce vor fi și cum vor fi înlo
cuite vechile contracte planifi
cate ? Răspunsul dc principiu 
se găsește în însăși legea con
tractelor economice caic, la ar-

ticolul 2 prevede : „Contractul 
economic este un instrument de 
planificare care servește la fun
damentarea planurilor anuale 
pe baza prevederilor cuprinse 
în planul cincinal sau de pers
pectivă...** (sublinierea noastră). 
Deci, in funcție de sarcinile ce 
revin unei anume unități eco
nomice dirv planul Său de pers
pectivă și a cererii beneficia
rilor. centrala industrială sau 
întreprinderea pot să cunoască 
activitatea lor din 
următoare (semestru 
Aceste;), corelate cu 
rile de materii prime și 
terialc stabilite pe baza 
norme
5 din lege) conduc la 
narea ca 
telor ncccsa 
gațiilor 
încadrindu-se de regulă, in 
forța cxislontă.

Pentru a putea ajunge însă 
la sincronizurea acestui com
plex mecanism de relații eco
nomice sini necesare îndeplini
rea cumulativă a mai multor 
condiții principale. Inlij este 
vorba de stabilirea planurilor

perioada 
sau an), 
consumu- 

ma- 
unor 

jliințifice (conform art. 
determi- 

ahtităților și sortimen- 
are îndeplinirii obli- 

contraclualc asumate 
o-

de perspectivă in așa fel și la 
un asemenea nivel incil să co
respundă pe deplin cerințelor 
și posibilităților fiecărei cen
trale industriale și întreprin
deri in parte. Este un dezide
rat economic major, subliniat 
in multe rinduri de către do
cumentele dc partid .și de stat, 
al căror conținut științific, de 
perspectivă capătă acum o nonă 
și elocventă forță. Apoi, se im
pune organizarea relațiilor eco
nomice intre întreprinderi -- 
începînd (je la cunoașterea-pro
duselor cc le fabrică fiecare, 
prin intermediul cataloagelor, 
albumelor, prospectelor, discu
tarea condițiilor de livrare a 
adaptărilor și îmbunătățirilor 
constructive și tehnologice ce 
trebuie aduse produselor (obli
gații prevăzute în art. 6 al 
legii) — in așa fel incit fie
care participant la contractare 
să cunoască din timp ce poa
te cumpăra și ce poate vinde 
astfel incit in ~ termenul util 
și legal să-și concretizeze pla
nul dc; producție pe bază do 6- 
bligații certe asumate.

N. HOR DEA

Drept răspuns ta materialul : 
„O necesitate de prim ordin in 
fața colectivului U.E.L. Petro
șani : Valorificarea superioară 
a masei lemnoase, realizarea e- 
xcniplară a tuturor sortimen
telor", conducerea U.M.T.F. De
va ne comunică acțiunile între
prinse pentru îmbunătățirea ac
tivității de transporturi fores
tiere, in scopul folosirii rațio
nale a întregii capacități de 
transport și menținerii parcului 
din dotare intr-o stare cores
punzătoare. Ni se mai relatea
ză că : „Unitatea de mecani
zare și, transporturi forestiere 
din Deva. înființată la 1 ia
nuarie 1970, a moștenii de la 
U.M.T.F. Sebeș o zestre cit se 
poate de sărăcăcioasă, ații din 
punct de vedere al dotării teh
nice, cit și in |>rivința condi
țiilor create pentru a se pu
tea depune o muncă in bune 
condițiuni și pe picioare pro
prii. Starea tehnidă a parcului 
a fost deplorabilă, iar atelierele 
de reparații erau aproape ine
xistente.

Intr-un timp relativ scurt, 
s-au amenajat ateliere de repa
rații, dintre care unul central 
la I-lațcg și o magazie centrală 
in același loc; s-a trecut la 
planificarea reviziilor tehnice și 
s-a impus respectarea graficu
lui întocmai, s-a . asigurat per
sonal tehnic de specialitate co
respunzător pentru a îndruma, 
organiza și controla această ac- 
tivitatp de transporturi fores
tiere privind exploatarea și re- • 
pai ’i'-.i parcului auto.

Pentru mărirea numărului de

curse și creștere 
circulație, o muncă susținută 
s-a depus in direcția reparării 
și întreținerii Jrumurilur fo
restiere In acest sens, unitatea 
noastră a fost dotată cu 4 iti- 
laje complexe (IFROM-uri) pen
tru întreținerea drummilor fo
restiere.

De.și ni se spune, m conti
nuare, că unitatea respectivă a 
trecut peste greutățile inerente 
oricărui început, se amintește 
faptul că va mai trebm ins.-' it 
pe îmbunătățirea și perfecțio
narea stilului de muncă, pp în
tărirea disciplinei in producție 
„unde — cităm — mai avem 
încă multe de făcut..“

Ar fi (ost dt dorit ca in a- 
cest răspuns să ni se relateze 
și citeva măsuri concrete la 
care se gindcsc factorii răspun
zători do bunul mers al activi
tății pentru ca promptitudinea 
in intervenții și calitatea mun
cii prestate să devină realități. 
Nu se face nici o aluzie la 
torul din Lupeni din 
In ceea ce privește 
țile de ameliorare a 
de reparații, revizii, 
nare la timp cu piese 
necesare; și nici la 
lefterului din Hațeg unde 
spune că lucrurile 
toate ca... unse.

In ceea ce privesie < ulabora- 
roa dintre U.M.T.F și U.E.L. 
Petroșani se adaugă că ..mai 
sint multe de făcut" (aceeași 
expresie...), din partea ambilor 
parteneri.. Dar ce anume se 
trece sub tăcere.

dl
.st

>c- 
subordine 
posibili tă- 
activiiățiî 
aprov izio- 
de schimb 
adresa a- 

se 
nu merg

T. M.

loctr.ee
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AJUTOARE
psntru populația sinistrată VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

din România
Berthold Beitz, președintele 

Consiliului de Administrație ni 
Concernului Krupp a fa o 
donație personală de 25 000 
mărci v cst-gcrmane.

H. Hioki. directori;: firmei 
Tokyo General Tarding Ltd din 
Japonia a donat suma de 324 000 
yeni. Din aceeași țară au mai 

Asahi Asbestoșs 
— 100 000 yeni; Asuto Nagase, 
cii i firma Scyka Sangyo și 
Shikaia. d.re, tor i', firmei Mul- 
sumi. fiecare cile 50 000 yeni; 
i • Niko Bochi Kaisaha — 
36 000 yeni. De asemenea, co- 
! ari sl;< Shinsei Sakuza
a făcut o donație de 100 000 
yeni.

Societățile franceze „Pechi- 
ney" și ..Electro-Refractaire" 
din Paris, „Air Industrie" din 
Courberoie, precum și „Eta- 
blissements Raymond et Corn- 
pagnie" din Beziers <i i făcut 
donații care totalizează 16 000 
franci.

J. W. Holton, vicepreședintele 
concernului ..Armco Steel Cor
poration" din Middletown — 
Ohio (S.U.A.) a dispus să se 
transfere Băncii Române de 
Comcrț Exterior. în contul 1 000. 
< . - 2 500 dolari S.L. \.

Firmele spaniole ..Clara" și 
„Tubacey" au donat. împreună. 
55 000 pesetas.

John D Pallone, directorul 
general al firmei „Naugatuck 
Rumianca* din Torino a depus 
un coc în valoare de 690 000 
lire italiene. în ajutorul zone- 

n n> ...stră, iar firma „Italver 
Pittsburgh Paints Glass’* din 
Milano a donat suma de 509 
dolari.

Asociația centrală de vinzări 
prin cooperație din Israel d - 
ne 'ză 10 tone alimente concen
trate.

Mai multe instituții, organi
zații si cetățeni din R. D Ger
mană iu donat 6 265 mărci.

Unul din comitetele din De
troit pentru aiutorarea regiu
nilor sinistrate d’n România a 
informat că a donat 9 595 do
lari.

Tot din S.U.A.. Societara 
creștină română ..Dorul" a do
nat 1 009 dolari.

Lonis Deroche. corespondent 
al .Agenției ..France Presse* la

Washington, Noel Massicard și 
alți cetățeni francezi și de ori
gine română au donat, in total, 
peste 4 000 franci.

Cetățenii spanioli de origine 
română au făcut o donație to- 

’ â de 11 000 pesetas.
Numeroase firme japoneze 

care au legături de afaceri cil 
țara noastră, au donat diferite 
sumo pentru fondul dc ajuto- 

1 firmele „Nippon 
Seiko K K." și ..Asahi Seiko 
CC Ltd’ au donat ci'.. 100 000 
yeni. ..Tsudakoma Industrial 
Co Ltd" — 72 000 yeni, „Shintoa 
Kocki Kaisha* — 30 000 yeni, 
..Shinto Paint Co Ltd" — 11000 
yeni. „Fujikawa Shoten" — 
10 000 yeni.

Cetățenii italieni Luigi Or- 
landi și Acerbi au donat, in 
total, suma de 500 dolari.

Numeroși cetățeni japonezi 
fac diferite donații. Astfel, 
Seiichi Yamato a donat 11000 
yeni. Hashimoto Hitachi. Mi- 
yashi Akasaka și Shizue Asanu- 
ma din Tokio. Yujiro Ohata din 
Sakashita-Itabashi — cite 10 000 
yeni, iar alte persoane particu
late au făcut donații, care to
talizează 34 500 yeni.

Tot din R. F ;1 Germaniei 
firma ..Industrie-Werke** din 
Karlsruhe a contribuit la fon
dul do ajutorare a regiuni'or 
sinistrate cu suma de 6 000 
mărci, firmele „Emil Thomsen" 
d’n Hamburg și „Kali-Chemie 
Engelhard Katalysatoren" din 
Hanovra cu cite 5 000 mâ’-ci. 
i.ir firma „Ph. Seyfried K. G.“ 
cu 1 000 mărci.

Firma ,.Erich G. Klingemrnn" 
a trimis sore România 11 saci 
cu îmbrăcăminte.

Din I’ i firma „Mario Ren- 
do“ — Catania a suplimentat 
donări.i miți'lâ cu încă 1000 
dolari, iar firma ..Grosoli” a 
don't’ încă 400 000 lire italiene.

Firma franceză ..Clause" a 
don->t Dontru regiunile sinistrate 
7 “Op kg semințe de ceapă, mor
covi și castraveți.

O ;i'tă firmă franceză ..Gold
schmidt* din Paris a făcut o 
donatio de 1 000 dolari.

Firma britanică ..Sut'ons Se
eds" contribuie la ajutorarea 
regiunilor s;-»>strate din Româ
nia cu 2’0 kg semințe de dife
rite legume.

(Agerpres)

Corneliu Mănescu
a sosit la New York

Vizita președintelui
Consiliului de

NEW YORK 24 — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite: Ministrul
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu. a sosit marți după- 
amiază la New York. La aero
portul internațional Kennedy, el 
a fost intîmpinat de ambasado
rul României la Washington, 
Corneliu Bogdan și de repre
zentantul permanent al țării 
noastre la O.N.U. Gh. Diaco- 
nescu.

Joi dimineața, Corneliu Mă
nescu iși va continua călătoria 
spre San Francisco, unde va 
participa la festivitățile prile

juite de sărbătorirea a 25 de 
ani de la semnarea Cartei 
O.N.U.. în calitate de președin
te al celei de-a 22-a sesiuni a 
O.N.U. și de ministru al aface
rilor externe al României, la 
invitația Comitetului de pregă
tire al acestui important eveni
ment din istoria Națiunilor U- 
nite.

Evenimentul este marcat la 
San Francisco, unde în anul 
1945 a avut loc ceremonia 
semnării Cartei printr-o serie 
de festivități organizate sub 
auspiciile Națiunilor Unite -și 
primăriei orașului.

(Urmare din pag. I)

Ulrich von Rham, director ad
junct al Protocolului din Mi
nisterul Afacerilor Externe 
vest-german.

La amiază avionul oficial a 
aterizat la Hamburg, important 
centru economic, cultural și u- 
niversitar al R.F.G.. cu bogat 
trecut istoric, numărind astăzi 
peste două milioane dc locui
tori. Hamburgul este ol singur 
un land al R. F. a Germaniei, 
condus dc un senat.

Numeroși reprezentanți ai 
conducerii landului și munici
palității Hamburgului au venit 
in întimpinarc la aeroport, ca
re era pavoazat festiv cu dra
pelele celor două state. După 
Salutul călduros do bun sosit 
adresat președintelui Consiliu
lui de Miniștrii Ion Ghcorghc 
Maurer, dc către prof. dr. Her
bert Weichmann, președintele 
Senatului și primar al orașu
lui. oaspetele român și persoa
nele caro il însoțesc au străbă
tut arterele principale ale ora
șului. coloana mașinilor oficia
le indreptindu-sc spre hotelul 
..Atlantik". La prînz, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Rooublicîi Socialisto România a 
fost invitat să viziteze primă
ria generală a orașului, undo 
prof, dr Herbert Weichmann 
a oferit un dejun in onoarea 
sa Tn timpul deiunului, pri
marul general al Hamburgului 
și primul ministru român au 
toastat pentru dezvoltarea? in 
continuare. relațiilor dintre 
cele două țări.

La plecare, in fala monumen- 
t.'loi clădiri a Municipalității 
unde era arborat drapelul de 
stat al României, se aflau nu
meroși locuitori ai orașului oa
re au făcut oaspeților o oa’dă 
manifestare ftc simpatic. Coloa
na oficială de mașini s-a în
dreptat. apoi, sore portul Ham
burg. însoțit dc senatorul Hel
muth Kern, ministrul econo
mici landului Hamburg, șeful 
guvernului român a vizitat la 
bordul unei ambarcațiuni ra
da portului. Oaspetelui român 
i-au fost evocate vechile tradi
ții do schimb ale reputatului 
oraș hanseatic, precum și noile 
dimensiuni ale acestui port ca
re. cu capacitatea sa anuală de 
40 milioane tone, ocupă un loc 
de prim ordin pe plan euro
pean. Printre altele s-a făcut 
mențiunea că un sfert din ex
porturile românești către R. F. 
a Germaniei trec prin Ham
burg.

După ce a semnat in cartea 
de onoare, președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Ghcor- 
ghe Maurer, a transmis gazde
lor urări de succes in munca 
lor consacrată nobilului scop

----- ★------

al schimburilor de valori ma
teriale intre națiuni.

Scara, in saloanele Hotelului 
Atlantik, președintele Consiliu
lui do Miniștri, Ion Ghcorghe 
Maurer s-a intilnit cu repre
zentanți ai Camerei de Comerț 
și ai unor mari firme indus
triale, comerciale și financiare 
din Hamburg.

Primul ministru român a fost 
salutat dc Helmuth' Classen, vi
cepreședinte al Camerei dc Co
merț, care a exprimat intere
sul oamenilor dc afaceri din 
acest important centru econo
mic al R. F. a Germanici, pen
tru multiplicarea relațiilor c- 
conoinicc cu întreprinderile din 
România, pentru intensificarea 
comerțului mondial, cpmorț li
ber, fără nici u.n fel dc discri
minări intre toate țările indi
ferent dc orînduirea* lor so
cială.

A urmat apoi un amplu 
schimb de păreri cu caracter 
de lucru în cadrul căreia șeful 
guvernului român a răspu'hs în
trebărilor puse de oameni de 
afaceri prezenți, evidențiind cu

Miniștri
acest prilej creșterea și diver
sificarea posibilităților economi
ce ale României de a dezvolta 
relații comerciale tot mai largi, 
echilibrate.

După ce s-a făcui o trecere 
in revistă a principalelor pro
bleme ale dezvoltăriiz relațiilor 
economice dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Federală a Germaniei au fost 
in mod deosebit subliniate vas
tele posibilități pe care Ic oferă 
diversele forme de cooperare în 
producție pa baza respectării 
principiilor suveranității, egali
tății in drepturi și avantajului 
reciproc.

Întîlnirea s-a desfășurat înlr-o 
ambianță animată de spirit con
structiv și înțelegere mutuală, 
in ideia majoră că dezvoltarea 
relațiilor economice mondiale 
constituie un mijloc sigur dc 
apropiere intre popoare și de 
întărire a păcii.

în continuare, în onoarea 
președintelui Consiliului de 
Miniștri al României, conduce
rea Camerei de Comerț din 
Hamburg a oierii un dineu.

S.U.A.: Preparativele pentru viitorul zbor al lui „Apollo- 
14" sînt deja avansate. Lansarea este prevăzută pentru luna 
decembrie, cu un echipaj format din Alan B. Shepard, co
mandantul navei, Stuart Koosa, pilotul modulului de comandă 
și Edgar Mitchell, pilotul modulului lunar.

In foto : Plasarea la jocul lui a „creierului" rachetei 
purtătoare cu trei etaje.

Situația din Ecuador
QUITO 24 (Agerpres). — Si

tuația in Ecuador după lovitu
ra-de stat militară produsă du
minică. prin care președintele 
Jose Velasco Ibarra și-a asu
mat. cu sprijinul unei junto mi
litare. puteri dictatoriale, rovi
ne treptat la normal. Orice o- 
poziție față de noua ordine po
litică a fost zădărnicită pină 
în prezent prin măsurile ex

cepționale de securitate luate. 
Principalele artere și edificii 
ale capitalei și celorlalte orașe 
s-au aflat și continuă să se afle 
sub controlul armatei. De ase
menea. efective numeroase au 
ocupat poziții în incinta uni
versităților din Quito. Guaya
quil. Tojo. Cuenca etc., consi
derate de autorități posibile 
focare de protest.

Mitia Ribicici 
in vizita 

la Moscova
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

Miercuri a sosit la Moscova, in
tr-o vizită oficială. Mitia Ri
bicici, președintele Vecci Exe
cutive Federale a R.S.F. Iugo
slavia — relatează agenția 
TASS. Oaspetele iugoslav va 
avea întrevederi cu conducăto
rii sovietici și va purta con
vorbiri in probleme care inte
resează cele două țări.

La aeroport, Mitia Ribicici a 
fost intîmpinat dc Alexei Ko- 
sighin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Kirill 
’Mazurov, prim-viceprcședinte al 
Consiliului de Miniștri. Andrei 
Gromiko, ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Sovietice, și 
dc alte persoane oficiale.

• Președintele C.C. al P.C. 
Chinez, Mao Tzedun. a primit 
delegația guvernamentală suda- 
neză, condusă de Mansour 
Mahgoub, ministrul finanțelor, 
care se află într-o vizită ofici
ală în China.

PARIS 24. — Coresponden
tul Agerpres, Alexandru 
Gheorghiu, transmite : La 
Paris a fost constituită aso
ciația „Prietenii muzicii lui 
George Enescu". Asociația va 
fi condusă de un comitet a- 
vînd ca președinte pe prof. 
Marcel Dupre, membru al 
Institutului Franței. „Priete
nii muzicii lui George Enes
cu" își propun să organizeze 
concerte, recitaluri și con
ferințe și să editeze publica
ții și alte lucrări privind 
viața și opera marelui com
pozitor și interpret român.

• In localitatea olandeză 
Alkmaar, o femeie in vîrslă de 
27 de ani a dat naștere unei 
fetițe în condiții cu totul neo
bișnuite. Mama s-a aflat, în ul
timele șase luni, în stare de in
conștientă, ca urmare a unui 
accident de automobil. Noul 
născut este perfect normal, fără 
a prezenta urme ale influenței 
leziunii cerebrale a mamei. Ca
zul nu este unic în Olanda. Cu 
cițiva ani în urmă, o altă fe
meie a dat naștere unui copil, 
de asemenea normal, după ce 
s-a aflat, in ultimele patru luni 
ale sarcinii, in stare de comă.

@ Fostul reprezentant per
manent al S.U.A. la O.N.U., 
Arthur Goldberg, a fost de
semnai candidat al Partidului 
democrat pentru postul de gu
vernator al stalului New î ork.

R. p. POLONA : In 
mărirea productivității 
solului, un rol impor
tant îl joacă îngrășă- 
mintele chimice. In 
ÎL P. Polonă fabricile 
din Kedzierzyn, Tar- 
now si Pulawy au pro
dus 938 de mii de lo
ir- di- îngrășăminte a- 
n--’ trecut, față de 400 
ini tone în 1965. La 
P >lic<* în provincia 
Szczecin este în con
strucție o nouă uzină 
d îngrășăminte chi-

<n foto : Vedere par 
țin1' a uzinei de în- 
r-'n'n->;nt,> chimice de 
la Pulawy, provincia 
’Lublin.
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PROGRAMUL 1 : 5,05—6,00 
Muzica dimineții; 6.05—9,30 
Muzică și actualități: 7,00 
Radiojurnal: 9,30 Ateneu;
9.50 Muzică ușoară: 10,10 
Curs de limba spaniolă: 10 30 
Flori pentru line — muzică 
ușoară: 11,05 Pagini din ope
rete românești: 11,45 Sfatul 
medicului; 12,00 Din muzica 
popoarelor: 12,15 Muzică u- 
șoară: 12,30 Intilniro cu me
lodia populară și interpretul 
preferat: 13,00 Radiojurnal: 
13.10 Avanpremieră cotidia
nă: 13 22 Șlagăr? in interpre
tări orchestrale: 13,45 Duete 
vocale și instrumentale de
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IRANUL
pt calea progresului 

și a auri largi cooperări 
pe plan uLitrauțiotia!

Dc la trimisul special Ager
pres la Teheran Aurel Dumi
trescu.

Numele Iranului ne evocă 
tuturor o țară ce a fost timp 
de multe sute de ani leagănul 
unei vechi civilizații, marcată 
de creații ale geniului, fante
ziei și muncii unui popor ce 
a înscris în istoria lumii un 
capitol dc o remarcabilă va
loare și originalitate-. Mărtu
rii in piatră și marmură ale 
măreției trecutului persan ne 
emoționează și azi : cele două 
minuni ale Șirazului — poar
ta Coranului și Moscheea 
Vakillăcașurile de veci ale 
marilor conducători incepînd 
cu Darius cel Mare săpate in 
stîncile Persepolisului ,- marea 
Moschee Masjid-e-Shat din 
Isfahan, numit și „orașul de 
faianță": palatul Golestan și 
neasemuitele bijuterii ale co
roanei din Teheran, inima ță
rii. Din cronicile vremurilor 
apuse desprindem ca Persia a 
fost primul imperiu in care 
s-au construit drumuri, s-a 
diversificat agricultura. s-a 
încurajat comerțul și schimbu
rile cu alte țări și în urmă cu 
2 500 de ani Cirus cel Mare 
a fost primul autor al unei 
Declarații asupra drepturilor 
omului.

Acestui trecut atît de bogat 
în valori materiale si spiri
tuale i se adaugă astăzi rea
lizările unui popor angajat cu 
întreaga plenitudine a ener
giilor sale intr-un vast pro
gram de edificare modernă a 
țării. Programul de dezvoltare 
economică și socială, cunoscut 
și sub numele dc „Cele 12 
puncte ale progresului" și e- 
laboral sub directa îndrumare 
a șefului statului. Șahinșahul 
Iranului. Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr. comportă 
măsuri capabile să aducă a- 
ceastă tară la un remarcabil 
nivel dc dezvoltare. Acest do
cument-program prevede, prin
tre altele, dezvoltaiea indus
triei naționale prin construi
rea unor mari obiective eco
nomice la nivelul tehnicii mon
diale, modernizarea agricul
turii, lichidarea neștiinței de 
carte, valorificarea resurse
lor de apă și ale culturilor, 
reorganizarea structurilor ad
ministrative, emanciparea fe
meilor.

Rcferindu-se la rezultatele 
obținute pină acum in eco
nomia tarii, primul ministru 
Amir Abbas Hoveida ne de
clara că „Iranul a rcu.șit să 
rupă cercul infernal al sub
dezvoltării. Economia noas
tră, a continuat premierul ira
nian — a înregistrat anul tre
cut un ritm de dezvoltare de 
11,4 la sulă". Și tot domnia 
sa arăta că in industrie nive
lul atins în primele luni este 
mai mare dccît în perioada 
corespunzătoare a anului tre
cut. De altfel, cel de-al pa
trulea plan cincinal prevede 
pentru industrie — ca ramură 
de bază a economiei — 20 la 
sulă din investițiile publice. 
Se urmare.to totodată crește
rea ratei de acumulări, pregă
tirea de noi cadre de specia
liști și muncitori, sporirea pro
ductivității.

Ca urmare a permanentei 
griji a guvernului de a tran
spune in practică ..Cele' 12
puncte ale progresului" pe. 
harta tarii .se profilează .. noi 
obiective economice cum ar 
fi combinatul siderurgic de la 
Isfahan, care va da primele 
.șarje in 1971 și va- ajuncte la 
o producție anuală de 1.2 mi
lioane tone, centrul industrial 
de la Tabriz, rafinăria ie pe
trol de la Abadan. Petrochi
mia — ramură nouă a indus
triei petroliere — va căpăta 
o pondere și mai mare în e- 
conomia tarii, o dată cu con
struirea marelui combina’ d*' 
la Bandar Shahpur. In aten
ția Iranului stă. de asemenea, 
asigurarea bazei enerqetice 
necesare obiectivelor industri
ale in așa fel incit. în 1973. să 
se ajungă la o producție dc 
12 miliarde kWh. în domeniul 
agriculturii se prevede un 
ritm de dezvoltare ie aproxi
mativ 5 la sută, producția va
lorică urmind să crească cu 
28 la sulă pină în 1973.

In discuțiile cu diverși eco
nomiști. cadre de conducere 
din organele de stat am con
statat ca iranienii cunosc bine 
dezvoltarea economică a tării 
noastre și apreciază colabo
rarea cu specialiștii români, 
Mesagerii industriei noastre

socialiste contribuie, după 
cum se știe, la ridicarea unor 
importante obiective economi
ce din Iran, printre care fa
brica de tractoare de la Ta
briz, complexul de industria
lizare a lemnului de la Sari, 
complexul agro-zootehnic de 
la Rasliat. Colaborarea româ- 
no-iraniana se reflectă prin 
creșterea și diversificarea 
schimburilor economice, dez
voltarea cooperării tehnico- 
știinlifice și lărgirea relații b' 
culturale. Modul in care se 
desfășoară întregul ansamblu 
al colaborării dintre România 
si Iran constituie un morte' 
de materializare practică a 
principiilor coexistenței pașni
ce intre țări cu orînduiri so 
ciale diferite, de conlucrare 
multilaterală, rodnică. înte
meiată pe respect și interes 
rocipr*"- Urmărind respecta
rea șiretă a principiilor inde
pendentei si suveranității na
ționale. egalității in drepturi . 
avantajul rerinroc. -t-qra noas- 
‘tr'3 și Iranul îsi adincesc per
manent --olaborarea pe plan 
politic, economic și cultural.

O expresie ronvinqătoare a 
bunelor relații dintre cele 
două tari a fost și vizita făcută 
în Iran. în cursul amibu trecut 
de președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Sncialbu 
România. Nicolae Cogusese" 
Referindu-se la acest eveni
ment de mare însemnătate 
pentru relațiile romano-iranic- 
ne, ministrul de externe Ar- 
deshir Zahedi sublinia că «Șa
hinșahul Iranului, guvernul 
Majestătii Sale ca și întregul 
popor iranian au salutat cu 
căldură prezenta înaltului 
oaspete". Ca răspuns ia vi
zita făcută în Iran de șeful si ; 
tului român, in tara noastră 
sosește Șahinșahul Iranului 
Mohammad Reza Pahlavi Ai 
yamehr și împărăteasa Farah 
Această vizită se înscrie în 
cadrul contactelor stabilite 
între țări animate de dorința 
de a promova cooperarea in
ternațională, de a servi cauza 
progresului. interesele celor 
două națiuni.
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• Marți, au început la So
fia în prezenta conducătorilor 
de partid și de stat bulgari, lu
crările celei de-a 12-a sesiuni 
a Adunării Populare a Republi
cii Populare Bulgaria.

®

• Guvernul de la Tripoli a hotărit sistarea livrărilor 
de gaz metan către Italia, s-a anunțat în capitala Libiei. 
Printre motivele care au determinat această ho țări re esta 
amintit faptul că actualul preț al gazului metan livrat do 
Libia a fost stabilit de fostul regim monarhic, înlăturat la 
1 septembrie 1969, care nu a ținut cont de interesele țării.

• La Sofia, au început lucrările primului seminar al 
organizațiilor de Cruce Roșie și Semilună Roșie din țările 
balcanice, consacrat educației sanitare a populației. Parti
cipă delegați din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, România și 
Turcia.

• Președintele R.A.U., Ga
mal Abdel Nasser, președintele 
Siriei, Noureddin El Alassi și 
președintele Consiliului Coman
damentului Revoluției al Libiei, 
Moamer El Gedafi, au eonlerit 
mărfi la Tripoli, in cadrul unei 
reuniuni tripartite. Potrivit ob
servatorilor, cei trei șeii de sta
te au examinat rezultatele con
ferinței la nivel înalt, care s a 
încheiat luni in capitala Libiei.

Q) 
<£>
«>
ri\

• Șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Arya
mehr, a dăruit municipalității 
orașului Teheran vechea reșe
dință regală denumită „Palatul 
de marmură". în incinta căreia 
va li organizat „Muzeul dinas
tiei Pahlavi". Vor li expuse 
aici obiecte de artă și colecții 
aparținînd vechiului palat, ca și 
documente și machete iluslrind 
succesele obținute de Iran In 
diierite domenii.

• Gre\a celor 25 000 mun
citori de la întreprinderile 
de construcții din Sevilla 
continuă de două săptămîni. 
/Aproximativ 60 de greviști 
au fost arestați în ultimele 
zile, iar alți 300 de munci
tori au fost concediați.

A intrat în a doua săptă- 
mină și greva celor 2 600 mi
neri din Asturia, care pro
testează împotriva concedieri
lor.

0 Noul președinte al Argentinei, generalul Roberto 
Marcelo Levingston, a schițat intr-o declarație, prima de 
la instalarea sa, programul politic al noului guvern argen- 
tinean. El a promis înfăptuirea unor reforme economice și 
sociale menite să promoveze dezvoltarea industriilor dc 
bază, îmbunătățirea învățămînlului și a asistenței sociale.

• Intr-un comunicat publicat 
de Comandamentul suprem al 
Armatei de eliberare a poporului 
laoțian se arată că in perioada 
noiembrie 1969 — mai 1970 for
țele de eliberare au scos din 
luptă peste 16 000 de soldați și 
ofițeri inamici. /Xgenția Khao- 
san Pathel Lao precizează, de 
asemenea, că în aceeași perioa
dă au fost doborîte și distruse 
la sol 287 de avioane șl au iosl

muzică populară: 14,00 Calei
doscop muzical; 14,10 Publici- 
tate-radio: 14,50 Cintece
populare: 15,00 Roza viaturi
lor: 15,25 Compozitorul săp- 
tămînii: 16,00 Radiojurnal:
16.20 Muzică populară: 16.30 
Tribuna radio; 16,45 Muzică 
interpretată dc fanfară: 17,05 
Pentru patrie: 17,35 Concert 
dc muzică populară: 1'8.10 
Revista economică: 18,30 O 
melodie pe adresa dv.: 19.00 
Gazeta radio: 19,30 Săptămi- 
na unui meloman: 20,05 Ta
bleta dc seară: 20,10 — 365 
dc cintece; 20.20 Argheziană: 
20.25 7-eco melodii preferate: 
21,00 Atențiune. părinți !:
21.20 Orchestra Paul Maural: 
21.30 Moment poetic: 21.35 
Solistul scrii — Aurelian An- 
droescii: 22.00, Radiojurnal:
22.20 Spor': 22 30 Muzică ‘ de 
jazz: 23.00 Concert de mu
zică ușoară: 0.03—3,00 Estra
da nocturnă.

@ Aproximativ 35 000 de 
mineri din trei state americane 
— Virginia, Pennsylvania șl 
Ohio — au declarat o grevă 
pe o perioada nedelerminală. 
Greva afectează activitatea din 
alte ramuri ale economici ame
ricane.

nimicite 200 de vehicule blin
date. Comunicatul menționea
ză că' in urma operațiilor des- 
iășurale cu suoces de forțele 
patriotice au lost eliberate su
prafețe cu c: populație de peste 
20 000 de locuitori.
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• In L'niimca Sovietica a fost lansat marți un nou 
satelit meteorologic ..Meteor". Satelitul a (ost plasat pe o or
bită a. inii apogeul de *.'06 kilometri și peripeții de 863 kilo- 
metri.

La bordul satelitului se află aparate care furnizează 
date privind formațiunile de nori, regiunile acoperite de 
zăpadă, energia calorică reflectată și iradiată dc planeta 
noastră. Aparatele aflate la bordul satelitului funcționează 
normal.

O Corespondentul Agerpres. 
C; Alexandt oaie, transmite: In 
orașul american Onaway.' sta
tul Michigan, a avut loc, sub 
auspiciile O.N.U., o conlerinlă 
internațională în problema apă
rării și conservării mediului li
man.

© Purtătorul de cuvint al 
Casc; Albe a anunțat că preșe
dintele S.U.A, Richard Nixon, 
va prezenta națiunii, la sfîrșl- 
lul lunii iunie, un raport asu
pra acțiunilor americane in 
Cambodgia, informează agenția 
Franco Presse.
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