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MINHIII SI PREPARATORII VĂII JIULUI
SI AU 0«T SARCINILE PE OCTOMBRIE>

Sub îndrumarea organelor și organiza
țiilor de partid, in marele concert al mun
cii avîntate a întregului popor pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor economice 
in acest final de cincinal, colectivele mine
rești și ale preparațiilor de cărbuni din Va
lea Jiului au înscris noi succese pe graficul 
de producție. Atit minerii cit și prepara
torii au onorat sarcinile de plan avute pe 
luna octombrie cu un bilanț pozitiv. Pe an
samblul minelor din bazin producția brută 
de cărbune planificată a fost îndeplinită în 
luna încheiată in proporție de 100 la sută. 
Cu trei excepții — Vulcan. Lonea și Băr- 
băteni — toate celelalte exploatări miniere 
au realizat și depășit volumul producției 
prevăzut în plan Adevărate performanțe in 
sporirea extracției cărbunelui brut au obți
nut minerii de la Paroșeni și Lupeni. Uti- 
lizind cu iscusință și înaltă productivitate 
complexul mecanizat OMKT, ridicînd rod
nicia muncii la toate celelalte fronturi de 
abataj, minerii Paroșeniului au săltat în 
luna trecută ștacheta depășirii de plan la 
peste 9 000 tone de cărbune, trecînd cu mult 
de granița a 20 000 de tone (dublul anga
jamentului majorat) extrase suplimentar de 
la începutul anului. La rîndul lor — alt
cumva nici nu se putea — harnicii fron- 
taliști ai Lupeniului s-au situat pe piscurile 
înalte ale dăruirii și strădaniilor colective

in muncă, marcind ca etalon grăitor al pri
ceperii lor în mînuirea combinelor și ce
lorlalte utilaje miniere de inaltă tehnicitate, 
in organizarea superioară a lucrului potri
vit exigențelor dotării moderne a marilor 
abataje frontale, o depășire a planului pe 
octombrie cu peste 6 800 tone cărbune, asi- 
gurindu-și astfel succesul realizării anga
jamentului asumat suplimentar (45 000 tone) 
pe întregul an. Urmează in ordine realiză
rile colectivelor miniere Petrila (4- 1546
tone) și Aninoasa (4- 294 tone) precum și 
cele ale minelor Uricanj și Dilja.

Succesele în onorarea sarcinilor de plan 
la producția de cărbune, pornite de la fron
tul abatajelor din adincuri, au fost conti
nuate de preparatori in secțiile de spălare, 
zețaj, bateriile flotațiilor. brichetaj etc. Pre
luarea întregii cantități de cărbune brut 
expediat de mineri la recepție, utilizarea 
rațională a instalațiilor și respectarea în
tocmai a tehnologiei de preparare s-a ma
terializat în depășirea planului la producția 
netă de cărbune cu 8 865 tone.

Sînt succese pe care minerii și prepara
torii sînt hotăriți să le reediteze și dezvolte 
in perioada ce ne mai desparte de sfirșitul 
anului, pentru ca bilanțul ultimului an al 
cincinalului să fie cît mai bogat, iar dema
rajul în anul 1971 și totodată în noul cinci
nal cit mai optim.

0 cerință pe care viața 
social-economică a municipiului 

o reclamă cu prisosință

DESI1$URAREA 
TRANSPORTULUI 

ÎN COMUN ÎN 
CONDIȚII OPTIME

ln secția „Reparații* a 
U.U.M. Petroșani lăcătușul 
Gheorghe Tefeleș e cunoscut 
ca unul dintre cei mai des

toinici muncitori.

DE LA
A 

Împingător 
electric 
de vagonete

La secția mecanică de la 
U. U. M. Petroșani se află in 
curs de montare un nou tip 
de împingător electric pentru 
vagoneți de mină. Montarea a* 
cestui împingător, cu caracte
ristici superioare, este efec
tuată de echipa de lăcătuși 
formată din Gheorghe Gher
man, Alexandru Cristea și 
loan Gabor. Tot in cadrul sec
ției respective lăcătușii Ștefan 
Câprici, Constantin Radu și 
Aurel Tripon lucrează la mon
tarea a trei trolii de siguranță 
pentru combine.

Angaja
mentele 
sudorilor

In intimpinarea adunării ge
nerale pentru darea de seamă 
și alegerea noului birou al 
organizației de bază sudorii 
comuniști Alexandru Kovacs, 
Vasile Fenici și Vasile Rusu 
s-au angajat să-și depășească
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U. U. M. P.
cu regularitate sarcinile de 
plan și să execute numai lu
cru de calitate. Și se țin de 
cuvint. In prezent ei muncesc 
cu spor pentru a termina :na- 
inte de data programată 500 
bucăți de pulverizatoare pentru 
perforajul umed, plus 50 dis
pozitive pentru captarea apei 
provenite de la perforarea lu
crărilor miniere. Aceste dispo
zitive au drept scop evitarea 
imbolnâvirilor de silicoză.

7 ranspor- 
toare 
în rodaj

Transportoarele TR 2 sînt uti
laje de mare randament. Dar 
pentru ca ele să funcționeze 
bine in abataje trebuie rodate 
in uzină. In prezent in secția 
mecanică se pregătesc pentru 
rodaj 30 de transportoare TR 2. 
De asemenea se găsesc in 
curs de montare 18 pompe 
Sigma.

Acestea sint doar citeva din 
realizările cu care comuniștii 
secției, secție ce deține de 
cițiva ani drapelul de fruntașă 
pe uzină, au intimpinat alege
rile de partid.

Leon PITIC

Vizita delegației 
de partid 

și guvernamentale 
a Republicii 

Populare Polone 
in Republica 

Socialistă 
România

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român șt a 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, o dele
gație de partid Șl gicveriiani-nuilâ 
a Republicii Populare Polone, .on
dină de Wladyslaw Gomulka, p'im- 
secretar al Comitetului Centrii al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, și joze) Cyrankicuicz, 
membru al Biroului Politic al '." C. 
al P.M.U.P., președintele Con-uiu- 
lui de Miniștri al Republicii P- pu- 
laic Polone, va face o vizită '.■ți- 
cială de prietenie în Repuh.ica 
Socialistă România, în noiembrie 
a.c. In timpul vizitei va avea ioo 
semnarea noului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutu
ală între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară Po
lonă.

Antrenați in avalanșa eve
nimentelor și informațiilor 
cotidiene, pierdem din ve
dere, uneori, finalitatea unor 
acte de cultură. E bine să le 
examinăm, din cînd in cînd, 
cu ochi critic și autocritic, 
nu pentru a scormoni cu 
obstinație după acel „nod in 
papură". ci pentru a ne cla
rifica și prospecta sensul 
muncii 
de complex cum 
'ura de masă.

Pe Ungă clubul 
lor din 
tivează 
amatori 
labile. 
Gavrilă 
Coți, 
Varga, Nicolae Cincă, Hari- 
ton Pasau, Maria Bogdan, 
Viorica Lazăr, Margareta 
Reczak, fără ca numărul lor

să fie epuizat. Și la Lupeni 
— ca la oricare instituție 
culturală care se respectă — 
evoluează o formație de mu
zică populară, una de mu
zică ușoară — (se pare că 
se mai înfiripă una), fanfa-

s-ar mai putea adăuga că 
brigada de agitație al cărei 
text este alcătuit de Nicolae 
Gita și Mircea Suba pe o 
temă legată de aniversarea 
a 50 de ani de la crearea 
P.C.R. Și pentru ca inten-

mul care învăluie aceste ac
tivități bogate, dar aflate, 
deocamdată, intr-o fază mai 
mult sau mai puțin embrio
nară, e greu de spus. Pre
cum se știe, verba volant...

Am spus că pe lingă club

prospecta
intr-un domeniu atit 

este cul-

Există tui ciriltirUL dc (ipweiere
sindicat e- 
pildă, ac- 
de artiști

Lupeîii, de 
o pleiadă 
cu calități indiscu- 
Putem exemplifica: 
Vijdea, Alexandru 

A. Tărnăcescu, Iulia

li activității de pe. timid elaluud?
ra, o echipă de dansuri s-a 
dezintegrat, iar alta se arti
culează destul de dificil. A- 
cum, ne spunea cu cîtva timp 
in urmă N. Făiniș, directo
rul clubului, corul (de 60 de 
persoane) și-a reluat repeti
țiile.

La cele înșirate pînă acum

ționalitatea să pară și mai 
strălucitoare, am mai aflat 
că, împreună cu liceul din 
oraș, se va realiza dramati
zarea unui poem — în pri
mă formă va fi prezentat la 
sfirșitul anului în curs, in 
cinstea zilei Republicii. Dar 
cit e de justificat optimis-

evoluează 
formații, 
camdată cu 
concludente 
distractive 
de dans), 
valabilă, in 
pentru toate instituțiile cul
turale (de amatori) din Va-

mai sus-citatele 
Dar cum ? Deo- 

sporadice și ne- 
prezențe la seri 
(deghizatele seri 
Constatarea este 

mare măsură,

..........

lea Jiului: se fac repetiții 
de muzică populară, ușoară, 
de dans, teatru și brigăzi ar
tistice 
corurile 
re este 
pective 
partea vulnerabilă, asemănă
toare inlrucitva cu munca 
sisifică.

Un fapt . pozitiv...este căT 
numeric, cantitativ. formații 
artistice' sînt. Dar de calita
tea lor, de inepuizabilele re
petiții, cine se ocupă ? Esen
țial este ca, periodic, să e- 
xiste un scop spre care să 
se îndrepte eforturile crea
toare. Totodată, el să aibă 
și semnificația unui criteriu 
de apreciere comparativă a 
activității ce se desfășoară, 
de multe ori anonim, în 
cluburile din Valea Jiului.

T. SPÂTARU

de agitație, repetă 
și fanfarele. Dar ca- 
sensul lor, ce pers
an ? Aceasta este
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La Combinatul siderurgic 
Hunedoara a intrat in probe 
tehnologice o stație moderna 
de concasare și sortare a mi
nereului de fier. Noul obiectiv, 
care se compune din 7 bunco 
re, de cite 160 mc fiecare, 
doua concasoore de mare ca
pacitate și 14 benzi transpor
toare, va avea in final o ca
pacitate de 600 000 tone pe

Minereul prelucrat în aceas
tă stație capătă forme granu- 
lometrice corespunzătoare pen
tru osigurorea funcționării fur
nalelor cu un regim termic mai 
constant, regim datorită căru
ia se obține un r^nsum redus 
de cocs metalurgi'". F 
tehnologic și de funcționare a 
statiei este in cea moi mare 
parte ojlorr.au a’.

in.

specialiști, 
liv. dr. Eu- | 

de | 
din

O dată cu dezvoltarea eco
nomică și urbanistică a Văii 
Jiului, a cunoscut și transpor
tul în comun din municipiul 
nostru o continuă amplificare. 
Rețeaua transportului în co
mun cuprinde in prezent toa
te localitățile Văii Jiului, sec
torul de transport al între
prinderii de gospodărie comu
nală dispunînd de un parc de 
119 autobuze, precum și de un 
personal numeros, capabil să 
asigure deservirea optimă a pu
blicului.

Avînd in vedere exigențele 
ce le ridică creșterea continuă 
a numărului de călători cît și 
apropierea sezonului de iarnă 
un colectiv al comisiei eco
nomice de pe lîngâ Comitetul 
municipal de partid a între
prins de curind un studiu a- 
supra activității sectorului de 
transport în comun din cadrul 
I.G.C. Petroșani, evidențiind cu 
acest prilej o seamă de nea
junsuri precum și măsurile ce 
se impun în vederea ridicării 
transportului in comun la ni
velul cerințelor actuale.

Care sînt principalele defi
ciențe subliniate in concluziile 
acestei analize? Nemulțumirile 
pasagerilor, (muncitori, func
ționari) provin mai ales din 
cauză că, la orele de virf, mij
loacele de transport nu asigu
ră sosirea călătorilor la desti
nație. mai ales la locurile de 
mun'ă sau de la locurile de 
muncă la domiciliu Deseori 
autobuzele sini supraaglomera
te, au multe staționări din cau
za defecțiunilor pe trasee, nu 
se respectă prioritatea de cir
culație a autobuzelor. Deficien
țele -onstatate au fost expli
cate in primul rine’ prin mai 
multe minusuri organizatorice 
și anume : secția de transport 
nu dispune de grafice de cir
culație pentru fiecare traseu 
In funcție de numărul călăto- 
riloi, planificarea se face zil
nic de -ătre șeful de garaj fă
ră a se cunoaște in mod amă
nunțit starea autobuzelor și 
prezența personalului de bord. 
In -adrul întreprinderii nu e- 
xistă un serviciu însărcinat cu 
organizarea. olanifi-area și ur
mărirea transportului. Aceste 
atribuții sînt îndeplinite- direct 
de directorul sau inginerul șef 
aJ întreprinderii.

Cu o'-azia controlului s-au 
constatat diferite neajunsuri și 
în prrrint i încadrării servi ;u- 
!ui orgâ irizării prestațiilor — 
serviciu căruia i-ar reveni pla- 
nifi"area și dirijarea desfășu
rării transpn-tnlui — '•u per
sonal corespunzător. S-au con
statat mari deficiențe și în 
privința stării tehnice a par-

cului auto. Din totalul auto
buzelor, in ziua controlului nici 
60 la sută n-au fost în stare 
activă, restul fiind în repara
ție curentă. în așteptarea ga- 
rării sau a reparațiilor capi
tale. Coeficientul de utilizare 
a parcului este foarte scăzut 
fiind sub media de 75 la sută 
cu cit trebuie să circule în 
mod normal. Cauzele acestei 
stări de lucruri sînt multiple: 
controlul zilnic al autobuzelor 
nu se execută de revizorul 
tehnic și conducătorul auto. 
In general reviziile sînt ficti
ve, ele fiind executate doar 
atunci cînd autovehiculele au 
rulat mult peste kilometrii 
normați. In reparațiile curente 
autobuzele au' un timp înde
lungat de staționare, mai ales 
pentru că nc>-sonalul însărcinat 
cu reparațiile este slab pregă
tit profesional. Un număr de 
25 autobuze au norma de ru
laj îndeplinită pentru a fi pu
se în reparație capitală, iar 
6 autobuze pentru a fi casate.

Secția de transport auto în- 
tîmpină greutăți și datorită a- 
provizionării nesatisfăcătoare 
cu anvelope și, mai ales, din 
cauză că nu dispune de un 
spațiu corespunzător pentru 
lucrările de întreținere a par
cului auto, pentru parcarea 
autobuzelor, nici de o rampă 
pentru spălarea mașinilor și 
de o instalație de gresare me
canică. Lipsa pieselor de schimb 
îngreunează, de asemenea, ac
tivitatea secției.

In același timp, desfășura
rea transportului in comun este 
conturbată și din cauza altor, 
anomalii : urcarea si coborî- 
rea pasagerilor în autobuze -se

(Continuare în pag a la)
Lupeni Noul înrm'je vechiul.

0 realizare remarcabilă 
a cercetătorilor minieri

Ieri dimineață a fost avizat fa
vorabil, în consiliu, studiul referi
tor la posibilitățile de producere in 
țară a cartușelor filtrante folosite 
în aparatele izolante pentru pro
tecția respirației, executat de un 
colectiv al S.C.S.M. Petroșani.

Aceasta reprezintă o realizare de 
o deosebită însemnătate, atît pen
tru îmbunătățirea aparatajului de 
salvare în minerit, a securității 
muncii în subteran, cît și în ceea

— Cum ați reușit autohtoniza
rea, să spunem așa, a cartușului lil- 
trant ?

— S-a încercat realizarea aces
tuia în faza de laborator și se.ni- 
industrial, atît ca mod de con
strucție propriu-zisă, cît și ca în
cărcătură. Eforturile, după cum te 
vede, n-au •. zadarnice. Pe un 
stand construit — unde a fost imita
tă respirația omului — s-au făcut

Microinterviul zilei

cc privește economia de valută, 
căci pînă în prezent cartușul fil
trant s-a obținut numai din im
port.

L-am întilnit pe iov. ing. Vasile 
Berar, fără îndoială mulțumit, ți 
pe drept cuvînt...

— Deși” menirea cartușului fil
trant reiese din titlul temei, to
tuși...

— ...vă pot spune că e utilizai 
în aparaiul de salvare, cînd sal
vatorul intră într-o zonă cu gaze 
toxice. Cartușul filtrant reține bio
xidul de carbon din aerul expirat 
de om și mijlocește darea in cir
cuitul aparatului a unui aer curat 
pentru a fi inspirat.

peste 30 de determinări. Apoi s-iu 
efectuat și verificări pe om. Rezulta
tele sînt bune, comparabile, pentru 
condiții identice, cu cele date de 
cartușele importate.

— Studiul va continua ?
— încă cel puțin doi ani, in 

scopul determinării comportării, in 
continuare, a noilor cartușe 
filtrante. Trebuie stabilit te: 
menu! de garanție în timp... Numai 
după aceasta se va putea, eventual, 
trece, în urma omologării, ia pro
ducția de serie a cartușului fil
trant. Dacă beneficiarul va găsi 
executant, se va face o economie 
serioasă de valută.

T. MORAR

obiective 
sociale

Pe șantierele municipiului au 
fost atacate lucrările de construc
ție la noi obiective sociale. In car
tierul Aeroport, constructorii șantie
rului Petroșani au inceput săpătu
rile la căminul cu 302 de locuri 
pentru muncitorii T.C.M.M. Tot 
la Aeroport, a început execuția blo
cului E 13 cu 20 apartamente 
(proprietate personală) iar la Lu
peni, în microraionul Viscoza IV, 
se află în faza săpare-beton are 
fundație, blocul C 2 cu 60 apar
tamente.

Aceste obiective și altele care se 
vor mai ataca în cursul irimt'tru- 
lui IV constituie pentru const'uc- 
torii Grupului II T.C.H. Valea 
Jiului front de lucru pe anul 1971.

— 4 —

Concert 
de muzică 

ușoară
Astăzi, în sala Casei de cultură 

din Petroșani, de la ora I' și 
de la ora 20, vor avea loc două 
spectacole de muzică ușoară. Con
certul prilejuiește reîntîlnirea cu 
Angela Similea, Horia Mocuescu, 
cu formația sa, și Aurelian Andre- 
escu.
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Un colectiv de 
condus de prof, uni 
gen Costa, de Io Clinica 
stomatologie protetică 
București a realizat, după în
delungate experiențe, un pro
cedeu și un dispozitiv pent-u 
turnarea aliajelor de crom-co 
boit folosite in lucrările denta
re. Metoda medicilor bucuieș 
teni, care contribuie la crește 
rea prestigiului școlii româ
nești de stomotologie, găsește 
o largă aplicabilitate. Utiliza
rea ei permite turnareo unor 
punți dintr-o sigură bucată, cu 
o mare precizie și durabilitate, 
precum și cu c 
că egală cu cea a dinților na
turali. Deosebit de importam 
este și faptul că noul aliaj este 
bine tolerat de țesuturile buca
le și accesibil pentru toți pa- 

iu-se prelucra cu 
deosebită finețe.

(Agerpres)
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©
Rugbiștii de la Știința s-au jucat cu ocaziile 
în meciul cu Grivița Roșie
Știința II a „remizat" pe terenul din Lonea, 
cu U. M. Timișoara
In „Cupa României" la fotbal. Știința Pe
troșani a ridiculizat pe Corvinul Hunedoara, 
dar acesta s-a calificat în etapa următoare a 
competiției
Radiografia etapei a 9-a la fotbal
Rezultate tehnice, clasamentul, etapa vii
toare a diviziei A
O pînză în depărtare... Cadru magnific din defileul Jiului.

Foto: N. MOLDOVBANV
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Meseriași destoinici, muncitori disciplinați

Așteptată cu rin interes, 
conferința de dare de seamă 
și alegeri a organizației U.TC. 
de !a U.U.M.P. a dezbătut cu 
multă maturitate și spirit dc 
răspundere preocuparea orga
nelor și organizațiilor U.T.C. 
pentru educarea moral-politică 
și profesională a tineretului in 
vederea sponcii contribuției 
sale la realizarea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor lua
te în întrecerea socialistă.

Darea de seamă a reliefat 
acțiunile inițiate de organiza
ția U.T.C. pentru integrarea 
efectivă a tineretului în efor
turile generale depuse de co
lectivul întreprinderii ixentru 
calificare și ridicarea califică
rii. folosirea inte eralâ a timpu
lui de lucru. îmbunătățirea ca
lității produselor și reducerea 
consumului de metal. In aceas
tă direcție s-au făcut dezbateri 
și schimburi de păreri in. Se
cătură cu căile și modalitățile 
practice prin care organiza
țiile U.T.C. trebuie să acțio
neze ]>entru a dezvolta tineri
lor răspunderea față de înd.i 
toririle profesionale.

In adunările generale ale 
organizațiilor U.T.C. dc la sec
țiile mecanică, turnătorie, 
parați:, bobinaj și altele
(• st luate in discuție aspecte 
privind întărirea disciplinei de 
producție, educarea prin mun
că a tineretului, creșterea - .s- 
punderii fiecăruia pentru în
sușirea cunoștințelor teoretice 
și practice. Comitetul U.T.C. 
coordonator a extins în cadrul 
secțiilor inițiativa ..fiecare mi
nut fructificat cu eficiență ma
ximă pentru producție' influ- 
ențînd pozitiv preocuparea ti
neretului pentru utilizarea ra
țională a timpului de lucru, a 
capacităților de producție. Or
ganizațiile U.T.C.. mergînd pe 
linia folosirii unor forme și 
metode variate pentru educa
rea tineretului în spiritul dis
ciplinei și al răspunderii pen
tru sarcinile profesionale, au 
inițiat acțiuni cum sînt con
cursurile „cine știe, 
pe teme profesionale, 
piade' pe meserii cu bobina
torii, electricienii și strunga
rii. concursul ..Intre metronom

și protecția muncii* ; s-au or
ganizat expuneri și informări 
in legătură cu creșterea gra
dului de tehnicitate al pro
duselor.

Eficiența muncii educațiie. 
a acțiunilor inițiate în riadul 
tinerelului își găsește reflecta
rea in formarea unei atitudini 
înaintate față de muncă, în 
îndeplinirea în mod exemplar 
a sarcinilor profesionale de 
către marca majoritate a tine
rilor muncitori. Rezultatele 
obținute de colectivul de mun
că sint și rodul integrării e- 
fective a tineretului in proce
sul de producție cu atit mai

.Apreciind realizările obți
nute in activitatea educativă 
și profesională, participant» 
la conferință și-au exprimat în 
același timp în mod critic și 
autocritic opiniile in legătură 
cu lipsurile manifestate in sti
lul și metodele de muncă ale 
organelor și organizațiilor 
U.T.C. In cuvin tu) lor. tinerii 
Vasile Duncea, Pavel Breazu, 
Vasile Popa, loan Greculescu, 
Ion Bănete, Constantin Chica, 
Ioana Trașcă. Ana Piri 
Florea Măciucă și alții au 
liefat lăspunderea scăzută
care dau dovadă unii tineri in 
îndeplinirea sarcinilor de pro-

an, 
re
de

Conferința organizației
U.T.C. de la U.U.M.P.

re
ali

a

(Urmare din pag. 1)
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85,5 Io sută din planul anual. 
In același timp Io construcții 
montaj s-a reolizat un volum 
de lucrări echivolind cu 84,7 
Io sută din sarcinile 
planificate pentru anul 
Este o performanță

superioară o talcului din Zlaști 
și altele care ou primit bote
zul focului, 
grafic.

Statistica 
și un olt 
cele mai bune realizări au fost 
obținute in principalele unități 
industriale ale județului — între
prinderea electrocentrole Deva, 
Combinatul siderurgic Hune
doara, Regionola de căi ferate 
Deva — care au o mare ponde
re in planul de investiții pc 
acest an.

Succesele de pină acum cu
prind nenumărate fapte de hăi- 
nicie ale constructorilor și in 
special ale echipelor de con
structori și montori de la șan
tierele Energoconstrucțio și 3 
izolații din Mintia, core și-ou 
îndeplinit cu două luni aiai 
devreme pionul anual, întreprin
derea de construcții siderurgice 
Hunedoara, care a îndeplinit 
prevederile octuolului plan cin
cinal, întreprinderea de con
strucții forestiere, Șantierul 
hidrotehnic Valea Jiului și echi
pele Șantierului CC.F. numărul 
17 Petroșani.

Datorita colobororii fruclu- 
oose dintre constructori și be
neficiari, s-ou creat condi’ii

in devons față de

optime pentru ca și celelalte 
obiective industriale din jude
țul Hunedoara, cu termen de 
predare in acest an, să intre 
in funcțiune la termenele pre
văzute și chiar mai devre ne, 
Pină Io sfirșitul acestui an și in 
anii viitorului plan cincinal, se 
vor construi și pune in funcți
une noi obiective care vor spo
ri și moi mult ponderea jude
țului nostru, in economia națio
nală. Este vorba, printre cltele, 
de grupurile energetice numă
rul trei și patru, de la Centra
la termoelectrică Mintia, cu o 
putere instolotă de 210 mega
wați fiecare, de furnalul numă
rul nouă de 1 000 de metri 
cubi, ole cărui lucrori au și în
ceput, Io Hunedoara, de mi io 
Livezeni, de fabrica de cime.it 
și var Mintia, de bateria de 
cocs mărunt și 
Călan.

Acestea sint 
din obiectivele
de înfăptuit constructorii de pe 
șantierele industriale ale jude
țului, in onii viitori. Cu cu
rantă că și ocestea vor fi fi
nalizate la timp după tradiția 
constructorilor.

moi consemnează 
fapt îmbucurător ;

totale 
1970. 

deosebită 
care reflectă deopotrivă hărni
cia constructorilor ca și preo
cuparea beneficiarilor pentru 
asigurorea tuturor ___
în vederea finalizării optime 
lucrărilor de investiții.

Semnificotiv este faptul 
toote obiectivele cu termen 
predare pînă Io această 
ou intrat in producție Io terme
nele planificate, fapt care con
tribuie !o creșterea eficienței e- 
conomice. Cu otit mai mult *u 
cit este vorbo de obiective im
portante pentru economia na
țională. Este vorba de grupjl 
energetic numărul doi, de 210 
megawați de Io Centrala ter
moelectrică Mintia, fabrica de 
oxigen de la Hunedoara, in
stalația de brichetare a cărbu
nelui Coroesti, linia tehnolo
gico numărul doi de Io fabri
ca de dolomite metalurgică o 
Combinatului siderurgic Hune
doara, instalat'a de prelucrai

întăririi răspunderii maiștrilor 
și muncitorilor pe lingă care 
sînt repartizați tinerii pentru 
a se ocupa mai intens de pre
gătirea lor teoretică și prr/e- 
sională și nu de a-i trimite 
după cumpărături sau uite 
interese în afara uzinei, rine
le organizații U.T.C. cum sînt ce
le de la secțiile mecanic șef, școa
la uzinală, mecanică au r 
nifestat pasivitate față de 
baterile 
Bălușc.
Medresrhi.
colae Ghiodbr și Dan Ciobi 
nu care au săvîrșit acte 
huliganism, furturi, au avut o 
comportare imorală față de 
părinți, și alte abateri. Aceas
ta reflectă slaba mancă poli- 
tico-educativă desfășurată de 
organizațiile U.T.C., starea de 
pasivitate, lipsa opiniei împo
triva acelora care umbresc ac
tivitatea și comportarea demnă 
în familie și societate a unui 
colectiv întreg. De altfel, din 
discuții a reieșit slaba preocu
pare a organizațiilor U.T.C. 
pentru inițierea unor acțiuni 
diferențiate pe categorii de 
tineri în vederea ridicării con
tinue a nivelului lor oolitic, 
cultural și Drofesional. De re
gulă. Ia acțiunile organizate. 
parVcină aceiași tineri. iar 
cei caro ar avea nevoie mai 
m”lt de completarea cunoștin
țelor rămîn în afara formelor 
educative. Conferința a scos, 
de asemenea, în evidență sla
ba participare a tineretului 
la viata culturală a orașului, 
faptul că în formațiile artisti
ce activează putini tineri.

Pentru perioada care urmea
ză. conferința a adoptat pro
gramul de activitate cupinn- 
zînd acțiuni complexe în vede
rea 
retului la realizarea 
lor de plan, pentru 
activității politice și 
educative în rîndnl 
program care, tradus 
va determina ca
U.T.C. de la U.U.M.P. să 
țină noi succese în educarea 
schimbului de mîine a) uzi
nei

unor tineri ca Liviu
Vii-gil Neagoie. loan 

Ioan Jugănaru. Ni-
Ghiodor și Dan Ciobu- 

care au săvîrșit arie de

U.R.S.S. — 
(masculin) — 
II-a. Trans-

pent’i 
condițiilor

a

că 
i de 
dotă

In jurul orei 16.00 Mitingul 
prieteniei româno-bul- 
gare. Transmisiune de 
la Sofia.

18.00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.

18.40 i andbal : 
Iugoslavia 
repriza a
misiune de la Cluj.

19,10 Publicitate.
19,20 1 DOI de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.. 30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Handbal : România —

Ungaria (masculin) — 
repriza a II-a. Trans
misiune de la Cluj.

20.. 30 Film seria) : „Noile a-
venturi ale lui Huckle- 
l>erry Finn".

21,00 Portul (reportaj).
21,30 Opereta în... diapozitive. 
22,00 Poșta TV de Ion Bu- 

cheru.
22,15 Reportaj TV : Prin Bul

garia.
22,35 Telejurnalul dc noapte.
22,45 Varietăți pe peliculă. 
23,00 închiderea emisiunii.

doar o porte 
pe care le ou

nivelului 
cultură 

săvîrsite

inult cu cit ponderea acestuia 
în totalul salariaților din uzi
nă reprezintă peste 60 la sută.

Merită a fi subliniată preo
cuparea organizației U.T.C. 
în vederea continuării tradiții
lor pentru formarea unor me
seriași cu înaltă pregătire teo
retică și profesională. Pe aceas
tă linie se înscrie faptul că 
peste 150 de tineri își comple
tează studiile prin 
serale ale liceului 
industria) și ale institutului de 
mine. S-au organizat cu mai 
multă regularitate întâlniri cu 
cadre de specialitate, cu mun
citori cu o vastă experiență 
profesională. Ca urmare a re
zultatelor obținute în 
tatea profesională, un 
număr de tineri au fost decla
rați fruntași și evidențiați în 
procesul de producție. Organi
zația U.T.C. se mîndrește cu 
numeroși tineri care constituie 
exemple demne de urmat pen
tru colectivul «««» 
ză.

Organizația 
lizat tineretul 
10 000 ore la 
frumusețare a uzinei și 
șului. la colectarea a 110 tone 
fier vechi.

cursurile 
teoretic.

activi- 
mare

ducție, în ridicarea 
lor profesional și de 
generală. Abaterile 
de unii tineri în procesul de 
producție, în familie și socie
tate n-au constituit obiectul 
unor dezbateri in adunări ge
nerale, cei în cauză nu au sim
țit opinia combativă a colecti
vului. Așa se explică faptul 
că unii tineri absentează ne
motivat de la serviciu, nu uti
lizează din plin și eficient ’.im
pui de lucru, nu-și realizează 
normele sau execută produse 
de proastă calitate.

Multe critici s-au referit la 
activitatea elevilor ucenici, la 
modul în care aceștia se in
tegrează în activitatea profe
sională. Parte din ei manifes
tă un scăzut interes pentru în
sușirea meseriei alese, se în
trunesc în șuete, își fac alte 
preocupări în loc să ceară ex
plicații la anumite operații ; 
unii din ei pleacă în timpul 
programului, pentru rezolvarea 
unor probleme personale în 
oraș. Consecințele acestor fe
nomene se reflectă negativ în 
rezultatele obținute în crește- 

*a lor profesională.
O problemă care se cere 
fi rezolvată, este aceea a

Unde a fi învățat?
Dialogul purtat cu tinăru) 

ospătar, ce se voia cît mai 
amabil dar nu reușea decit 
să se clatine ca iot omul 
puțin „ebrietat", a fost scurt :

— Serviți ceva ? — am 
fost întrebați, la început, 
destul de neconvingător. A- 
poi : Ocupați loc la masă...

— Cît ai băut în această 
seară, tinere ospătar ?

— Eu ? (brusc s-a produs 
o schimbare la față). Don’ 
șef. să vedeți, n -m băut ni
mic ! De ce să beau în. tim
pul serviciului ?

— Cît ai băut, tinere ?
— N-am băut ! Am luat a- 

colo o sticlă de bere cu un 
client.

— Cîți ani ai ?
— Păi, să vedeți, don’ șef, 

optsprezece împliniți.
Fără a exagera cu nimic, 

ospătarul de 18 ani împli
niți, întîlnit în una din a- 
ceste seri în stare de ebrie
tate la restaurantul „Cărbu
nele' din Lonea, nu se 
numai după... o sticlă 
bere. Cam devreme — 
reflectat noi — și cam 
potrivit pentru această 
serie. Unde o fi învățat să

angajează prin concurs

® doi maiștri flotatie
Concursul va avea 

brie 1970, ora 8, la 
Vitoș Gavrilă nr. 1.

Solicitanții se vor 
al unității pină în, 
1970.

loc în ziua de 25 noiem- 
sediul unității din stradaPETROȘANI 7 Noiem

brie : Degetul de fier (19— 
22 noiembrie); LONEA — 
7 Noiembrie: Winnetou în 
valea morții (19—21 noiem
brie): Minerul : Sub semnul 
lui Monte Cristo (19—22 no
iembrie): BARBATENI : Fru
moasele vacanțe (21—22 no
iembrie); VULCAN : Anicika 
(19—22 noiembrie); URI- 
CANI : Al 8-lea (20—21 no
iembrie).

sporirii contribuției tine- 
sarcini- 

ri dicarea 
cultural
ii neril or, 
în viață, 

organizația 
)b-

adresa biroului personal 
cel tîrziu, 24 noiembrie

U.T.C. a mobi
la efectuarea a 
acțiunile de în- 

ora-

II. 1GNEA

'ă.

LA ORDINEA ZILEI, PREGĂTIRILE DE IARNĂ
Al. A.

IOSIFD.constante a

6 radiatoare(U din pag. 1)
re.

^heîa succeselor

an-
au

<- AUREL COZMA, VUL
CAN. Faptele comunicate de 
dv. redacției, după cum am 
constatat, nu corespund în-

1 
t 
t 
t
I 
t 
t 
t 
ț

t 
t
t 
ț i-

Răspundem
g SIM1ON IGNAT, VUL- 
\N. Ca urmare a conclu

ziilor Institutului de exper
tiză medicală București vi 
s-a acordat gradul II de in
validitate stabilindu-vi-se, cu 
începere de la 1 decembrie 
a. c., o pensie lunară de 665

• MAI MULTE FAMILII 
DIN LUPENI. Cercetările în
treprinse au confirmat juste
țea celor semnalate de dv. 
redacției. Ca urmare, lucră
torul de miliție în cauză a 
fost trecut în rezervă înce- 
pind cu dala de l noiembrie 
1970.

Zgomotul și glanda 
suprarenală

Printre tarele vieții uroane iC 
numără și zgomotul. El este greu 
de reglementat și de atenuat, 
repercusiunile sint greu de repre
zentat prin date concrete. Zgo
motul in corelație este ușor de 
suportat — de exemplu strigătele 
concertate, vacarmul de pe un 
stadion de fotbal cu zeci de mii 
de spectatori. In alte imprejurări, 
insă, chiar sunete slab percepti
bile pot fi insuportabile, mai ales 
in timpul nopții. Pe de altă parte 
sistemul nervos al omului „inter
pretează" un zgomot după sem
nificațiile lui posibile. Un zgo
mot care pare să indice o pri
mejdie declanșează o reacție de 
alarmă, care afectează glanda 
suprarenală.

Prof. J.P. Buckle, de la Univer
sitatea din Pittsburgh (S.U.A.), a 
făcut recent experiențe intere
sante, concludente in ce privește 
influența zgomotului asupra să
nătății. El a supus șoareci, timp 
de ! - minut, la intervale de cite 5 
minute, unor zgomote intense 
imprimate pe bandă de magne
tofon : pocnete, sunete de clopot 
etc. Acest regim a continuat crte- 
va săptămini, in care timp du
rata zgomotelor a fost prelungită 
pină la 4 ore pe zi. Rezultatul a 
fost câ, pină in trei luni, la toți 
șoarecii s-a constatat tensiunea 
mult mărită, majoritatea au avut 
glanda suprarenală inflamată, 
mulți au murit. S-a constatat, de 
asemenea, că tranchilizantele 
nu au redus efectele zgomotului, 
dimpotrivă, au mărit cifra coba
ilor morii.

ii Ștefan Bendic, ajuns acum 
” miner șef de schimb.
■ - Greutăți ați intimpinat ?
,! - Greutăți ? Au fost și vor
II moi fi, desigur, dar abnega- 

ția oamenilor și buna ințele- 
'î gere dintre ei au contribuit

0 SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT ©
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j

trutotul cu situația de la ma
gazinul alimentar din colo
nia de jos — Vulcan, motiv 
pentru care nu am putut da 
curs corespondenței. Aștep
tăm relatări concrete și ve
ridice.

• IO AN PETRESCU, 
VULCAN. Direcția de pază 
civilă contractuală Deva, re- 
vizuind imputarea dictată 
dv., a constatat că greșit vi 
s-a imputat suma de 685 lei, 
reprezentând contravaloarea 
uniformei în raport cu ter
menul de folosință neexpirat, 
motiv pentru care imputa
rea a fost redusă, prin de
cizia nr. 41 din 18 septem
brie 1970, la 289 lei. Ca ur
mare, suma reținută în plus 
vi se va restitui.

pe sfirșite. Soarele 
scăpătase spre asfințit. Spre 
cabana Rusu urcă duduind din 
greu o mașină. Ajunsă pe pla
toul din fața cabanei a oprit 
să se „odihnească11. Din mași
nă au început să coboare sprin
teni băieți și fete. Erau elevi 
ai școlii sportive din Petro
șani. Un scurt popas apoi, îm
preună cu cunoscutul schior și 
atlet Gheorghe Lupaș, au por-

Instantaneu
nit voinicește spre piscuri. Ae
rul tare de munte, frigul piș- 
călor și urcușul le-au pus ti
nerilor bujori în obraji. S-au 

cu zăpada, 
omăt au în- 
în minunata

?e baza aces.or experiențe au 
fost stabilite unele date privind 
nocivitatea pentru om a zgomo
tului produs de activitățile jma- 
ne. In unele țări s-au luat mă
suri pentru reducerea zgomotului 
din mediul urban, ca, de pildă, 
interzicerea claxonatului. S-a 
ivit specialitatea tehnică a trata
mentului acustic in încăperi cu 
ajutorul plăcilor fonoabsorbante. 
Dar toate acestea nu reduc decit 
parțial primejdia pe care o con- 
stitue zgomotul pentru sănătatea 
omului : in halele unor uzine, in 
anumite șantiere de construcție, 
problema zgomotului a rămas ire
mediabilă și inevitabilă.

Spre deosebire de animale, 
periodic omul poate părăsi me- 

• diul de muncă și marea aglome
rație, pe calea concediilor, in 
scopul destinderii, deconectării, 
refacerii. Dar constată oamenii 
de știință, omul are tot mai ouțin 
posibilitatea restabilirii fizice și 
nervoase, dat fiind că locurile in 
care se refugiază devin tot mai 
mult noi focare de aglomeraț'e, 
iar concediile tot mai puțin ie- 
confoitante. Imposibilitatea refa
cerii fizice și nervoase a omului 
este un alt aspect c.l „societății 
sinucigașe" in perspectivă.

Iotă o serie de reeditați asupra 
cărora oamenii de știință drag 
atenția și care constituie, fără 
indoH’ă, serioase semnale de a- 
larmă. Ele nu oglindesc incă o 
situație dramatică generalizată, 
cel puțin pentru generația actua
lă. Dar omul de știință prive'-te, 
și are datoria de a privi, mai de
parte in viitor decit omul obiș
nuit.

dus la întâlnire 
Primele pete de 
ceput să apară ________
poiană. împrejmuită de brazi, 
de la căsuța din povești. încă 
o bucată bună de urcuș sub 
clar de lună și iată-i aju: ‘ 
la cabana I.C.F.S. De sus 
admirat minunata panoramă 
ă ăii Jiului. Salba de lumini 
începe de la Uricani și con
tinuă pînă la Jieț îneît ai im
presia că privești Calea Lactee. 
Dimineața sus era senin și 
frumos. Jos în Vale plutea o 
pîcJă densă îneît nu se vedea 
nimic. Această imagine a avut 
darul de a spori voia bună a 
copiilor care și-au petrecut un 
sfîrșit de săptărnînă deosebit 
de plăcut în aer curat. în mij
locii] naturii.

Acasă, în familie, socotim 
nu. A plecat de timpu- 

riu-de-acasă la școala comer
cială să învețe o meserie. 
La școală, de asemenea, nu 
știm să existe vreo materie 
la care degustatul băuturi
lor să-i fi determinat vreo 
deformație profesională. Oa
re, la locul de muncă ?

— A săvîrșit numeroase 
abateri identice, încă din 
prima lună de la absolvirea 
școlii, ne-a relatat respon
sabilul localului.

Deci, nici la T.A.P.L...
— Faci parte din organi

zația de tineret? — l-am 
mai întrebat pe ospătar.

— Sigur că da 1
In cadrul organizației, un

de asemenea fenomene sînt 
vehement combătute, nu a- 
vea mediul prielnic pentru a 
se obișnui cu abateri de la 
o anumită conduită ce o im
pune tinerețea și meseria.

Totuși, unde a învățat să 
a ?
Dar, poate, întrebarea cea 
ai utilă e alta: cine-1 va 

dezvăța de băutură ?
Pentru ca lucrurile să fie 

limpezi, un amănunt : este 
vorba de ospătarul Nicolae 
Oprea, absolvent al Școlii 
comerciale din Petroșani, an
gajat al T.A.P.L., după cum 
spuneam. la restaurantul 
„Cărbunele" din Lonea,

întotdeauna la învingerea lor... Z!
Am ieșit împreună pe poai- Zi 

ta exploatării. Crengile goa- •» 
le a'e copacilor se legănau <■ 
ușor in bătaia domoală a vin- j; 
tului ce purta cu el particule Z! 
negre de fum, care tot acolo, j; 
in adincuri, își au originea.. ZI

♦ Cu prilejul campionate
lor de haltere ale R. S. F. S. 
Ruse, care se desfășoară la 
Volvograd, campionul mondial 
la categoria supergrea, Vasili 
Alekseev, a stabilit două noi 
recorduri mondiale. El a rea
lizat la stilul „împins" rezulta
tul 220,500 kg, iar la 
„aruncat" a obținut 
manța de 228 kg.

Comitetul executiv 
UEFA, intrunit la Paris, 
anunțat oficial că finala com
petiției fotbalistice „Cupa cu
pelor" ediția 1970-1971 va 
avea loc la 19 mai la Atena.

Finala „Cupei campionilor 
europeni" se va desfășura la 
2 iunie pe stadionul Wembley 
din Londra.

Nu din spirit de economie 
și, desigur, nici din lipsa u- 
tilajelor necesare, ci din cu 
totul alte motive (de super
ficialitate), capacele cutiilor 
de carton pentru unele pro
duse lactate ale fabricii de 
la Livezeni, poartă o singu
ră dată : luni. Deci, produ
sul preparat în fabrică în 
zilele de marți, miercuri și, 
mă rog, sîmbălă este am
balat în cutii pe care scrie... 
luni. Nu își face fabrica, 
prin acest procedeu, o con- 
trareclamă produselor sale ?

Placa 
turnantă 

a fost 
reparată

Buna funcționare a plăcii 
turnante este o condiție de ma
rc importanță pentru activita
tea unui depou de locomoti- 

Pornind dc la această ce- 
r nță și avîndu-se în vedere 
că placa turnantă a depoului 
dc locomotive C.F.R. Petroșani, 
care asigură întoarcerea loco
motivelor și manevrarea aces
tora de pc liniile fia circulație 
ale depoului in remiză, nece
sita, in urma uzurii noi muie,

lucrări de reparație capitală, 
conducerea unității a planifi
cat executarea acestora în așa 
fel ca placa să fie reparată 
incă înaintea iernii.

Ca urmare, în luna august 
tablicrul plăcii a fost demon
tat și expediat la întreprinde
rea de poduri metalice Pitești, 
iar angrenajele la Secția de 
automotoare Brașov, unități 
specializate în lucrări de acest 
fel.

Reprimite, la începutul lu- 
' nii noiembrie, tablierul și 
grenajele plăcii reparate
fost remontate cu con tribut a 
întregului personal al atelie
rului depoului, în frunte cu co
muniștii. și cu sprijinul lucră
torilor de întreținere ui Sec
ției L 4, asigurîndu-se în a-

cest fel buna funcționale a de
poului. reali/.îndu se în timp 
util una din cele mai impor
tante măsuri ale ^pregătirilor 
de iarnă, pe lîngă toate cele
lalte înfăptuite la termenele 
prevăzute, in cadrul unității.

Prin puțul Ștefan și prin pu
țul nr. 12 se extrage cărbu
nele de la E. M. Lupeni. Dacă 
însă nu se iau din timp mă
suri. iarna, apa scursă pc ghi
daje se transformă în sloiuri 
de gheață ce produc perlur- 
bații în extragerea cărbunelui. 
Spre a înlătura asemenea im-

pedimente, inginerul 
Mocuță, șeful seclorulu 
transport de la mina l.upeni, 
împreună cu Mircea Suba au 
conceput o instalație ce produ
ce aer cald. Au fost confec
ționate 6 radiatoare din țeava 
de ‘.2 țoii, care au înlocuit 
cele 20 de calorifere existente 
pină în prezent, 
fost executată de 
lăcătuși, condusă 
Dobai și formată 
Fekete,

Lucrarea a 
o echipă de 
de Grigore 

din Francisc 
loan Sălăjan, Nicolae 

Bărbulescu, Petre Vlaicu și Ni
colae Beudean împreună cu e- 
lectricienii din echipa lui Gheor
ghe Fabian. La probele de con
trol, noua instalație a dat re
zultate excelente.

Petru CIULAVU, 
_ corespondent

cime.it
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LA FRONTALE,

rea și demontarea stilpilor din 
fața transportorului, „prindeico" 
frontului indiferent dacă e lciere 
sau răpire, executarea greoaie 
a răpirii etc.), mai pe scurt, la 
creșterea randamentelor la fron
tale. Tot în acest scop se cere o 
plasare optimă o obotajelor in 
cauză, o repartizare uniformă a 
utilajelor, care implică cunoaște
rea precisă o diagramelor de 
intrare și ieșire din producție a 
fronturilor de lucru, pentru o se 
putea interveni prompt cu tot 
ceea ce este necesar din punct 
de vedere al dotării.

Se simte, in același timp nevoia 
unui aport mai consistent, a unei 
preocupări mai susținute din par
tea colectivului electromecanic 
pentru o revizie, o întreținere exi
gentă a utilajelor. Eliminarea 
deselor întreruperi in funcționarea 
acestora va duce și la un ciștig 
prețios de timp productiv.

Unul dintre factorii deficitari - 
pe lingă lacunele menționate ie- 
feritoore la asistența tehnică și 
întreținerea utilajelor necorespun
zătoare — care provoacă o risipă 
alarmantă de fond de timp pro
ductiv îl constituie „in primul 
și in primul rind" (cum se ex- 

lo
Cu 
unii

mină) 
prea 

i oa-
- pe 

motive

primo cineva de 
prezența la serviciu, 
multă ușurință vin 
meni »u cereri de învoiri 
termene lungi — pentru 
care de care mai puerile... In loc ca 
aceștia să fie preocupați. să-i 
frăn inte situația frontului unde 
lucrează, pentru ca treburile să 
meorqă mai bine, ei pierd timpul 
cu căutarea pretextelor, o „găsel
nițelor" de justificare a nemoti- 
votelor... S-au gindit oare, cîte- 
vo secur.de măcar, Florea Aurel, 
Alexandru Bărbat, Gheorghe 
Popa, Petru Stolojan, care numai 
în luna trecută au comis in jurul 
a opt nemotivate fiecare, la ie- 
percusiunile purtării lor indolente, 
nepăsătoare, indiferente la greu
tățile intimpinate în această pe
rioadă de ortacii lor ? Ei știu că, 
prin reducerea la jumătate doar, 
a nemotivatelor și învoirilor cu
mulate de la începutul anului 
(numai in trimestrul III : 720 nb- 
sentări, in nici un fel justificate...) 
sectorul de unde-și ciștigă ei pi>- 
nea ar avea acum un spor la 
producția de cărbune de aproape 
2 500 tone, in loc să raporteze 
râminerea in urmă de peste 1 J00

tone î Dintre cei care ou să\îr- 
șit asemenea abateri de la disci
plina muncii, în luna octomb.ie, 
85 la sută sint proaspăt anga
jați. tineri vinjoși dar - din pă
cate - unii dintre ei delăsători, 
cărora ar trebui să le fie ru
șine de propria comportare. Cine 
le-a băgat în cap unor tineri ca 
Vasile Bulbuc, care s-a reangajat 
la E. M. Lonea nici moi mult nici 
mai puțin decit de 3 ori (!?!) in 
acest on, sau Relu Lorion, sau 
George Stan (după o lună de la 
angajare a plecat fără nici o c- 
probare, fără înștiințarea maistru
lui sou șefului de sector, mai 
bine de 10 zile...), că în subtercn 
se găsesc bani cu lopata, fără 
muncă ?

Cum a acționat pină la ora 
actuală colectivul sectorului, mem
brii de partid, uteciștii, comitetul 
sindicatului față de atari mani
festări care alterează armonia, 
produc efecte nedorite ? Opinia 
lor împotriva indisciplinei, o risi
pitorilor de timp, o fost pe mă
sura cerințelor, a exigențelor care 
se impun azi ? Faptele dovedesc 
că nu. Din discuția purtată cu 
tov. Andrei Colda, secretarul co
mitetului de partid al minei, a 
reieșit un fapt care se cuvine 
semnalat :

Organizația de bază, biroul 
nou ales din cadrul sectoruiuî, 
membrii comitetului de partid pe 
mină vor trebui, pe viitor, să se 
ocupe îndeaproape de oameni, 
moi ales de cei de curind anga
jați, să afirme interesul deose
bit, fără întrerupere pentru edu
carea acestora in spiritul răspun
derii față de munca depusă in 
fiecare zi pentru aducerea la lu
mină a bogățiilor adincului. în
credințarea responsabilității ca 
atare își atestă efectul dorit nu
mai printr-o folosire integrală a 
timpului de lucru - această co
moară nu merită să fie risipită 
—, printr-un randament sporit ol 
brațelor și minții minerului. Fără 
îndoială, munca cu omul se cu
vine întărită înăuntrul colectivu
lui...

Prin urmare, se impune ca o 
necesitate de prim ordin intensi
ficarea de către organizația de 
partid, U.T.C. a muncii de educa
re a tinerilor, de creștere a conști
inței fiecărui component 
tivului, căci numai așa 
rea întregului potențial 
da roadele așteptate !

al colec- 
mobiliza- 
uman va

Ă

Funeraliile generalului
Charles de Gaulle

PE URMELE SINISTRULUI 
MEDIC AL LAGĂRULUI 

DE LA AUSCHWITZ

PARIS 12 (Agerpres). — In 
dimineața zilei de joi a fost 
adus un ultim omagiu oficial 
memoriei generalului Charles 
de Gaulle, la ceremonia care a 
avut loc in Catedrala Notre 
Dame din Paris. Au fost pre- 
zenți președintele Franței, 
Georges Pompidou, primul mi
nistru, Jacques Chaban-Delmas, 
și alte personalități franceze. 
Au participat, de asemenea, 
șefi de state, reprezentanți ai 
acestora, prim-miniștri și alte 
personalități guvernamentale din 
peste 80 de țări ale lumii. Din 
partea țării noastre a asistat 
reprezentantul personal al pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, tova
rășul Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

La Colombey-les-Deus-Eglises, 
ceremonia înhumării generalu
lui de Gaulle s-a desfășurat 
conform ultimei sale dorințe! 
fără pompă, fără fast, fără fan
fare militare, fără salve de tun. 
Au participat doar cei apro- 
piați lui și o mulțime de oa
meni anonimi, porniți spre a- 
cest loc într-un imens peleri
naj al tăcerii. Zeci de mii de 
oameni, bărbați și femei, tineri 
și bătrîni, au venit din toate 
colțurile Franței la Colombcy- 
les-Dcux-Egliscs pentru a-și 
lua rămas bun de la cel ce a 
fost unul din cei mai destoi
nici fii ai Franței, patriot în
flăcărat, remarcabil om politic 
și mare om de stat cel pe care 
francezii l-au supranumit ..Omul 
de la 18 iunie 1940" — generalul 
de Gaulle. Printre cei prezenți se 
aflau foști combatanți din rân
durile rezistenței antifasciste

franceze, cavaleri ai Ordinului 
Eliberării, mulți, foarte mulți 
tineri. In mulțimea anonimă, 
formată din singurii pe care 
generalul de Gaulle și i-a do
rit alături de familia sa ca să-l 
petreacă pe ultimul drum, se 
găsea scriitorul Andre Malrcaux, 
prietenul generalului. Armata 
franceză a fost reprezentată de 
către un detașament de 44 de; 
ostași și ofițeri, o secție a 
Școlii Superioare de Ofițeri 
Saint-Cyr, la care, cu mulți ani 
în urmă, generalul de Gaulle 
a învățat arta militară, cama- , 
razi de arme ai generalului 
din perioada luptei împotriva 
fascismului.

Purtat pe un car blindat, si
criul cu corpul neînsuflețit al 
generalului de Gaulle era aco
perit de tricolorul Franței. In 
micul cimitir sătesc, sicriul a 
fost purtat pe umeri de un 
grup de tineri din Colombey- 
les-Deux-Eglises și așezat în 
locul de veci fără să se pro
nunțe discursuri. O înmormin- 
tare simplă, deosebit de emo
ționantă prin 
care de Gaulle 
despărțirii sale 
poporul ei. Ca 
cele mai grele 
de ani, ca în acel 18 iunie 1940, 
cind generalul de Gaulle a che
mat poporul la luptă împotri
va cotropitorilor naziști, demni
tatea Franței a fost prezentă și 
la ceremonia de. la Colombey- 
les-Deux-Eglises. De astă dată, 
măreția ei consta în tăcere și 
sobrietate.

La Paris, o mare mulțime — 
care încă înainte de zorii zi
lei a umplut pină la refuz pia-

ța din fața Catedralei
Dame, podurile și cheiurile Se
nei din jurul Insulei Cite, a 
venit la căderea serii să-l pe
treacă simbolic pe ultimul 
drum, pe fostul președinte al 
Franței. Un imens cortegiu al 
tăcerii a urcat în lungul bule
vardului Champs Elysee pină 
la Arcul de Triumf, unde a 
păstrat un moment de recule
gere. Este același drum pe care 
l-a parcurs pe jos și fostul pre
ședinte al Franței, generalul 
Gaulle, la 25 august 1944, 
Parisul eliberat de mișcarea 
Rezistență.

Zborul stajiei
automate sovietice

„Luna-17
MOSCOVA 12 (Agerpres). - 

Corespondentul din Alma 
Ata al agenției TASS informea
ză că la observatorul din Ala- 
tau a putut fi urmărit in noap
tea de 11 spre 12 noiembrie 
cu ajutorul aparatajului optic 
și foto de televiziune zborul 
stației automate sovietice 
„Luna-17“. Activitatea de 
observare a început in momen
tul cind stația se afla la o 
distanță de 200 000 kilometri

de Pămint și s-a încheiat după 
ce nava parcursese alți 33 000 
kilometri.

Totodată, din Dușanbe s-a 
relatat că oamenii de știință 
de la Institutul de astrofizica 
al Academiei din Tadjikistan 
au urmărit, de asemenea, zbo
rul stației „Luqa-17", obținind 
rezultate interesante. Stația a 
putut fi văzută ca un obiect 
de mărimea a 12-a stelară.

A

In dezbaterea plenarei Adunării Generale a O.N.U

semnificația pe 
a vrut s-o dea 
de Franța, de 
și în ceasurile 
din ultimii 30

Tratativele romăno-chineze cu privire 
la acordul comercial pe 1971

Restabilirea drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze

NEW YORK 12 - Trimisul Ager
pres, C. Alexandrooie, transmite : 
In plenara Adunării Generale a 
O.N.U. o fost luat în dezbatere 
un proiect de rezoluție, elaborat 
de 18 state, printre care și Ro
mânia, privind restabilirea drep
turilor legitime ale R.P. Chineze 
in Organizația Națiunilor Unite. 
Proiectul de rezoluție cere Adu
nării; Generale să hotărască res
tabilirea tuturor drepturilor R.P. 
Chineze și să recunoască repre
zentanții guvernului acestei țări 
ca singurii în drept să reprezinte 
China in această organizație, să 
expulzeze delegații ciankaișiști 
din locul pe care îl ocupă în 
mod ilegal și abuziv în O.N.U. 
și toate celelalte organizații inter
naționale.

Luind cuvintul, ministrul aface
rilor interne al Pakistanului, Sar-

dar Abdul Rashid, a subliniat că 
guvernul R.P. Chineze este sin
gurul guvern legal al Chinei, iar 
Taivanul este o porte integrantă 
a teritoriului chinez. Faptul că 
regimul Cian kai-șist exercită 
temporar controlul asupra aces
tei provincii a Chinei nu schim
bă' de loc statutul juridic al 
acestei insule. Atit timp cit a- 
proape o treime din populația 
lumii nu este reprezentată 
O.N.U., o subliniat 
pakistanez, organizația 
pulea îndeplini in mod 
zător sarcinile sole.
s-a pronunțat pentru 
imediată a acestei 
intolerabile împotriva Chinei 
pentru expulzarea ciankaișiști! 
care ocupă în mod ilegal locul 
ei in O.N.U.

in 
ministrul 
nu-și va 

corespun- 
Vorbilo ul 
lichidarea 

discriminări

Reprezentantul Algeriei, Mo
hammed Yazid, care a introdus 
în dezbateri proiectul de rezolu
ție al celor 18 state, a subliniat 
că restabilirea drepturilor legiti
me ale Chinei la O.N.U. este 
mai urgentă ca oricind. Absența 
acestei țări din O.N.U. rep’e- 
zintă o încălcare a devizei „pa
ce, justiție, progres", sub care 
s-au desfășurat lucrările sesiu
nii jubiliare a O.N.U. El a subli
niat că problemele internaționale 
majore nu pot fi soluționate co
respunzător fără participarea 
Chinei. Totodată, el a relevat 
prestigiul de care se bucură 
R.P. Chineză pe plan internațio
nal, în rindurile mișcărilor de 
eliberare națională, al opiniei 
publice mondiale.

Dezbaterile continuă.

ASUNCION 12 (Agerpres).
Ministrul de Interne al Pa

raguayului a afirmat că ii es
te imposibil să spună dacă 
sinistrul medic al lagârului de 
concentrare de la Auschwitz, 
Joseph Mengele, trăiește sau 
nu in această țară. Precizarea 
ministrului urmează unei infor
mații provenite din Israel, po
trivit căreia criminalul de răz
boi nazist Joseph Mengele se 
găsește actualmente intr-o zo
nă situată in apropiere de 
frontiera dintre Paraguay, Ar
gentina și Brazilia și că el fo
losește procedeul schimbării 
din timp in timp a locuinței 
pentru a nu fi descoperit.

Intr-o declarație a ambasa
dorului R.F. a Germaniei 
Paraguay, Hans 
Backer von Shoten, 
că Mengele nu a 
in Paraguay și „nici 
altă țară". Dar, a 
Shoten este posibil, 
anumitor informații 
mate, ca el să trăiască 
pădurea virgină ce 
triunghiul format de 
rele Paraguayului, Argentinei și 
Braziliei.

in 
Christoph 

se arată 
fost văzut 
in oricare 
spus von 

potrivit 
neconfir- 

in 
acoperă 
frontie-

A

In cadrul tratativelor oficia'e polono-vesf-germanePEKIN 12 — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, tran
smite : La 12 noiembrie au în
ceput la Pekin tratativele dintre 
ministrul comerțului exterior al 
Republicii Socialiste România, 
Cornel Burtică, și conducerea 
Ministerului Comerțului Exterior 
al R.P. Chineze cu privire la acor
dul comercial pe 1971.

Din partea chineză, la tratati
ve au participat Li Cian, adjunct
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ALGER 12. — Corespon- 
Agerpres, Constantin 
transmite: La Alger 
o delegație a Minis- 
Petrolului din Repu-

acordeon Weltmeiste
nou, radio portabil „Orionton", 
aparat foto „Fed- 
Vulcan. Morii 21.
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jurul orei 8.45 transmi
siune directă a ceremo
niei plecării delegației 
de partid și guverna
mentale a Republicii 
Populare Polone, con
dusă de tovarășii Wla- 
dyslaw Gomulka și Jo- 
zef Cyrankiewicz.

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală. Chimie, cla
sele VIII—XII. Cîteva 
procedee de analiză ime
diată. Geografie — cla-

sole VIII—XII. Forma
rea și evoluția paleo- 
gcografică a pămintu- 
lui țării noastre. Mate
matică — clasa a 
Conicele.

18,00 Căminul : ..Primul
de căsnicie11.

18.50 Revista economică
19.15 Transmisiune directă de 

la tragerea concursului 
loto.

19.20 1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20.15 Film artistic: ..Balta

gul" — coproducție ro- 
mâno-italiană — ecra
nizare după romanul 
lui Mihail Sadoveanu.

22,00 Recitalul tinerilor mu
zicieni.

22.20 Dinamica societății ro
mânești — știința con
ducerii.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

HAVANA 12. — Corespon
dentul Agerpres. Victor Sta- 
mate, transmite: Delegația 
P.C.R., condusă de Dan Mar
țian, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., secretar al 
Comitetului Municipal Bucu
rești al P.C.R., care, la in
vitația Partidului Comunist 
din Cuba, face o vizită de 
schimb de experiență în Cu
ba, a avut convorbiri la Co
mitetul provincial de partid 
Havana cu Jesus Betancourt, 
prim-secretar al Comitetului 
provincial Havana al P.C. 
din Cuba, și cu alți membri 
ai Comitetului. La convor
bire a fost prezent ambasa
dorul României în Cuba. Va- 
sile Mușat.

I 
I 
I
I

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Intîlnirea (12—15 no- 
i e m b r i e : L O N E A — 
7 Noiembrie : Splendoare
în iarbă (12—14 noiembrie): 
Minerul : Picioare lungi, de-

gete lungi (12—15 noiembrie): 
BÂRBÂTENI : Vîrsta ingrată 
(12—13 noiembrie); VULCAN : 
Misteriosul X din Cosmos 
(12—15 noiembrie): LUPENI 
— Cultural: Mayerling, seri
ile I și II (11—15 noiembrie): 
URICANI : Două lozuri (13 
—14 noiembrie),

VIND urgent magnetofon Tesla,

al ministrului comerțului exteri
or al R.P. Chineze, funcționari 
superiori din acest minister și din 
Comitetul pentru relații economi
ce cu străinătatea.

A participat, de asemenea, 
Aurel Duma, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Pekin.

In cadrul tratativelor, desfășu
rate într-o atmosferă de caldă 
prietenie, respect și înțelege, e 
reciprocă, au fost explorate noi 
posibilități de extindere a schim
burilor comerciale, de întărire a 
colaborării dintre cele două țări 
in acest domeniu. Au fost abor
date probleme ale col:’ 
perspectivă și de diversificare a 
schimburilor intre România 
R.P. Chineză.

----4----

Plenara C. C
al P.M.S.U

0 nouă intilnire Jedrychowski-Scheel
VARȘOVIA 12. - Coresponden

tul Agerpres, losif Dumitrașcu, 
transmite : In continuarea trata
tivelor oficiale la nivelul miniștri
lor afacerilor externe, desfășu
rate la Varșovia între Polonia și 
R.F. a Germaniei, joi a avut loc 
o intilnire o șefilor celor două 
delegații, Stefan Jedrychowski 
Walter Scheel, însoțiți de

juneții lor, J.
Franke. Părțile 
comun acord, împărțirea 
mixte de 
mind ca pe 
periilor ambelor delegații să aibă 
loc in cadrul noilor grupe.

Purtătorul de cuvint polonez a 
informat, in cadrul unei confe
rințe de presă, tratativele

RAVAGIILE PROVOCATE DE 
INUNDAȚII IN COLUMBIA

Winiewicz și P. 
ou hotărit, de 

grupei 
experți în două, ur- 

viitor activitatea ex-

continuă să se desfășoare intr-o 
atmosferă de lucru, caracterizotă 
prin sinceritate și un caracter 
concret. Partea vest-germană a 
făcut cunoscut că ministrul de 
externe Walter Scheel va părăsi 
simbătâ dimineața Varșovia, ple- 
cind la Bonn. El urmează să re
vină în capitala poloneză 
sfirșitul lunii in curs.

la

BUDAPEST12 (Agerpres). 
— Joi a avut loc la Budapesta 
Plenara Comitetului Central a 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, relatează agenția MTI. 
Comitetul Central a examinat 
și aprobat proiectul de raport 
la cel de-al X-lea Congres al 
partidului, prezentat de Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., precum și propunerea 
privind efectuarea unor schim
bări în statutul partidului, ex
pusă de Bela Biszku, secretar 
al C.C. al P.M.S.U.

® Generalul Luis Reque Te
ran, comandantul șef al arma
tei boliviene, a respins mier
curi, intr-o conferință de presă, 
știrile potrivit cărora în rîn- 
dul forțelor armate ar exista 
disensiuni și poziții care ar con
traveni regimului președintelui 
Juan Jose Torres. Referindu-se 
pe de altă parte la situația din 
regiunea Teoponte, în care au 
operat grupuri de guerilă, el a 
precizat că aceasta continuă să 
fie zonă militară interzisă, deși 
nu s-au mai înregistrat inci
dente: generalul Teran <

firmat, totodată, poziția guver
nului privind concilierea cu 
grupurile de guerilă din această 
regiune.

@ La Santiago de Chile a so- 
• sit miercuri un grup de op* 

membri oi unităților boliviene de 
guerilă din regiunea Teoponte, 
printre care- se află fostul co
mandant al acestora, Osvaido 
Peredo. Ei ou primit azil politic -------- ■ - - exi| 

B>

BOGOTA 12 (Agerpres). - 
Un comunicat oficial privind 
bilanțul provizoriu al ravagiilor 
provocate de inundațiile din 
nordul Columbiei anunță că 
165 de persoane și-au pierdut 
viața, și aproximativ 60 000 au 
rămas fără adăpost. Pagubele 
materiale sint evaluate la pes 
te 20 milioane dolari. Guver
natorul departamentului Cesar, 
cel mai puternic afectat de 
inundații, a cerut guvernului 
să declare regiunea calam' 
tată ..zonă a dezastrului ma
jor" și să acorde sprijin mate
rial pentru ajutorarea sinistra- 
ților.

în Chile, plecarea lor in 
fiind autorizată de guvernul 
liviei.

RAFAELLE MINICHIELLO 
CONDAMNAT LA ȘAPTE AN' 

Șl ȘASE LUNI DE ÎNCHI
SOARE

trei

© O nouă linie aeriană in
ternațională, pe ruta Berlin - 
Viena - Berlin, a fost inaugurată 
miercuri de compania de avia
ție a Republicii Democrate Ger
mane, „Interflug". Avioane de 
tip „TU-134" vor efectua două 
curse pe săptămînă, parcurgind • 
distanța de 580 kilometri in 70 
de minute.

® Un acord comercial pe 
ani și un protocol privind cola
borarea tehnico-științifică dintre 
Columbia și R.P. Polonă au fost 
semnate la Bogota de reprezen
tanții celor două țări.

ROMA 12 (Agerpres). — Ral- 
faele Minichiello, care la 30 
octombrie 1969 a deturnat un 
avion de tipul „Boeing-707", 
aparținind companiei T.W.A.. 
care zbura de la San Fran
cisco la Roma, a fost condam
nat de către un tribunal din 
capitala Italiei la șapte am 
și 6 luni închisoare.

Lucrările Congresului 
al V-lea al Partidului 

Muncii din Coreea
dentul 
Benga, 
a sosit 
ferului 
blica Socialistă România, con
dusă de ministrul adjunct 
Gheorghe Pacoste. Membrii 
delegației vor purta convor
biri cu reprezentanți ai Mi
nisterului industriei și ener
giei al Algeriei în proble
mele lărgirii cooperării celor 
două țări în domeniul petro-

Proclamarea independentei
Insulei Anguilla

VALLEY 12 (Agerpres). — Consiliul local al Insulei Anguilla a ratificat miercuri în 
unanimitate decizia privind proclamarea independenței. Conform acestei decizii Insula An
guilla se consideră independentă de la data de 9 ianuarie 1969.

Insula Anguilla, fostă colonie 
britanică, face parte din arhi
pelagul Antilelor Mici din Ma
rea Caraibilor. Ea are o su
prafață de 91 km pătrați și o 
populație de 6 000 locuitori. Du
pă 317 ani de dominație colo
nială, la 26 februarie 1967, An
guilla a fost inclusă în cadrul 
unei federații împreună cu insu
lele St. Kitts, și Nevis, care a 
căpătai statutul de -stat aso
ciat" Marii Britanii. Consiliul 
local din Anguilla, refle-tind

nemulțumirea locuitorilor insu
lei față de autoritățile federa
ției, a adoptat la 29 mai 1967, 
hotărirea privind proclamarea 
unilaterală a independenței și 
ieșirea din Federația St. Kitts- 
Nevis-Anguilla. Hotărirea a fost 
ratificată de un referendum 
popular.

La scurt timp după intrarea 
in vigoare a actului de inde
pendență. guvernul britanic a 
intervenit debarcind trupe pen
tru a ..restabili ordinea". De-

barcarea forțelor militare en
gleză n-a reușit însă să deter
mine populația să accepte a- 
partenența la federație. Consi
liul insulei a respins raportul 
iptocmit de o comisie constitui
tă in acest scop din reprezen- 

Bri- 
Ja- 

care 
in

maicăi 
stipula 
cadrul 
insă. <

ai federației Marii
Trinidad-Tobagului.

i și Barbados-ului
i menținerea insulei 

federației acordincu-i-se 
o auto: omie mai largă.

Congresul Partidului Baas din Siria
DAMASC 12 (Agerpres). - Cel 

de-al 10-lea Congres al Partidu- 
4ui Boos din Siria, reunit 
la 30 octombrie la Damasc, și-o 
continuat lucrările, examinînd 
proiectele de rezoluții și propu
nerile prezentote de Comanda
mentul interarab al partidului -

postului 
miercuri 

precizează

anunță un comunicat ol 
de radio Damasc difuzat 
seara. Comunicatul 
că în cadrul congresului ou fost 
adoptate mai multe rezoluții pri
vind politica internă și interna
țională a Partidului Baas. La 
dezbateri au luat cuvintul pină 
acum 135 de delegați și obser/a-

tori reprezentind toate secțiunile 
Partidului Baas.

Vorbind despre ^importanța 
acestui congres, comunicatul su
bliniază că lucrările lui se des
fășoară „intr-o etapă decisivă a 
luptei națiunii arabe și a Parti
dului Baas în vederea reali
zării obiectivelor lor".

PHENIAN 12 (Agerpres). — 
raportul cu privire la pla

nul șesenal de dezvoltare a e- 
conomiei naționale pe perioada 
1971—1976, prezentat la cel 
de-al V-lea Congres al Parti
dului Muncii din Coreea, Kim 
Ir, membru al Prezidiului Co
mitetului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, prim-\ icepreședînte al 
Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, a arătat că în 
perioada 1971—1976 valoarea 
producție; industriale globale va 
crește de 2,2 ori. Producția 
mijloacelor de producție va 
crește de 2,3 ori. iar a bunuri
lor de consum de 2 ori: în a- 
ceeași perioadă, producția in
dustrială va spori într-un ritm 
mediu anual de 14 la sută. 
Producția de electricitate se va 
bucura de prioritate netă in 
dezvoltarea economiei naționa
le și va ajunge în 1976 la 28-30 
milioane kW/h. Producția de 
cărbune va fi in 1976 de 50-53 
milioane tone. In 1976, produc
ția de fontă trebuie să ajungă 
la 3 500 000-3 800 000 tone, iar 
cca de oțel la 3 800 000-4 000 000 
tone. In domeniul metalurgici 
neferoase va fi sporită produc
ția industriei prelucrătoare a 
cuprului, plumbului și zincu
lui. Raportorul s-a referit in 
continuare la necesitatea dez
voltării rapide a construcțiilor 
de mașini, a industriei electro
nice. a industriei aparatelor au
tomate și de măsurat. In 1976, 
a spus Kim Ir, este necesar 
să se producă 21 000 tractoare 
de diferite tipuri, precum și un 
mare număr de mașini agricole, 
in vederea mecanizării cuprinză
toare a agriculturii. El a vorbit

apoi despre necesitatea dezvol
tării in continuare a industriei 
construcțiilor navale și a in
dustriei chimice. In 1976, pro
ducția de îngrășăminte chimi
ce va ajunge la 2,8 — 3 mili
oane tone. Va fi sporită și mai 
mult producția de fibre chimice 
și rășini sintetice. In cursul 
perioadei cuprinse în planul șe- 
scnal va fi construită o nouă 
bază de mare amploare a in
dustriei petrochimice și o u- 
zină de cauciuc sintetic. Vor
bind despre dezvoltarea indus
triei materialelor de construc
ție și de sarcinile industriei u- 
șoare și alimentare, Kim Ir a 
subliniat necesitatea îmbunătă
țirii calității produselor manu
facturate. afirmind ..că aceasta 
reprezintă una din sarcinile 
centrale trasate industriei in 
cursul șesenalului. Sarcina cen
trală in domeniul economiei a- 
grare. s-a subliniat în raport, 
este do a continua cu energie 
revolut'i tehnică în agricultu
ră. astfel ca producția agricolă 
să devină intensivă. In 1976, 
producția totală de cereale tre
buie să ajungă la 7-7.5 mili
oane tone, dintre care 3 5 mi
lioane tone orez.

Cheltuielile pentru serviciile 
sociale și culturale vor crește 
de 1.5 ori. Se va desfășura o 
largă mișcare de maso în ve
derea construirii de locuințe 
pentru peste 1 milion de fami
lii de la orașe și sate.

In încheierea raportului său, 
Kim Ir s-a referit pe larg la 
sarcinile pe care le ridică îm
bunătățirea și întărirea conti
nuă a conduceri, economici și 
organizării muncii.

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 306

secur.de
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ȘI-A INCHEIAI VIZITA IN I. P. BUEGARIA Vizita tovarășului 
Gheorghe KăîhaEescu 

în R. P. Chineză
Urmare din pag. I)

tic. secretar al Comitetul ai 
Central al P. C. Bulgar, Lî- 
cezar Avramov, membru su
pleant al Biroului Politic al 
Comitetului Central al P. C. 
Bulgar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Ivan 
Bașev, ministrul afacerilor ex
terne Konstantin Teilalov, șe
ful Secției de politica externă 
și relații internaționale a C.C. 
al P.C.B.. Spas Gospodov. am
basadorul Bulgariei Ia Bucu
rești

La sosirea pe aeroport, gar
da militară a trupelor garni
zoanei Sofia prezintă raportul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Se intonează imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Româ

COMUNICAT
(Urmare din pap. O

Populare Bulgaria a luat cu- 
noșiinU de rezultatele 
de poporul român in edificarea 
socialismului. de act.y.tatea 
desfășurată in prerent de oa
menii muncii din Romania, sub 
conducerea Partidului Comu
nist Roman, pentru creșterea 
In ritm susținui a economiei 
naționale, ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al 
poporului, pentru făurirea so- 
cietă,:: socialiste multilateral 
dezvoltate.

Delegațiile au făcut, de ase
menea. un larg schimb de pă
reri cu privire la relațiile din
tre cele două țări și partide, 
precum și la principalele pro
bleme ale situației internațio
nale actuale, ale mișcării co
muniste și muncitorești.

Delegațiile au relevat cu sa
tisfacție că relațiile de priete
nie frățească, colaborare multi
laterală și bună vecinătate din
tre Republica Socialistă Roma
nia si Republica Populară Bul
garia s-au dezvoltat pe o linie 
continuu ascendentă în anii 
construcției socialismului, vn 
rol însemnat. în acest sens, a 
revenii Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuala 
din 194R.

întîlnirile și contactele intre 
conducătorii de partid și de 
stat din cele două țâri, schim
burile reciproce de delegații au 
constituit o contribuție însem
nată la adincirea și dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor de 
prietenie si colaborare dintre 
cele două țări și partide, in 
interesul popoarelor român și 
bulgar al cauzei socialismului 
și păcii.

Colaborarea in domeniile po
litic. economic, tehnico-științi- 
fic. cultural, ca și în alte do
menii. se dezvoltă fructuos, 
concretizîndu-se în intensifica
rea schimbului de experiența 
și de valori materiale și spi
rituale in toate sectoarele con
strucției socialiste.

Noul Tratat de prietenie, co
laborare și asistentă mutuală, 
ținind seama de realizările ce
lor două țări în construirea 
socialismului, de dezvoltarea 
relațiilor bilaterale, precum Și 
de schimbările care au inter
venit in Europa și m lume 
in perioada postbelică, deschi
de noi perspective pentru în
tărirea prieteniei frățești și co
laborării multilaterale reciproc 
avantajoase dintre Republica 
Socialistă România si Republi
ca Populară Bulgaria.

Cele două delegații au exa
minat probleme privind evolu
ția relațiilor economice și teh- 
nico-stiințifice dintre Republi
ca Socialistă România și Re
publica Pooulară Bulgaria. S-a 
evidențiat creșterea și diversi
ficarea continuă a schimburi
lor comerciale, al căror volum 
este în anul 1970 de aproape 
trei ori mai mare in compa
rație cu anul 1965. S-a dez
voltat colaborarea în domeniile 
energeticii, transporturilor, tch- 
nico-stiintific. turismului s. a. 
S-a încheia» convenția privind 
construirea liniei electrice de 
400 KV pe teritoriul Republi
cii Socialiste România, in sco
pul transportului de energie 
din U.R.S.S. în Republica Popu
lară Bulgaria. Continuă lucră
rile de studii și proiectare, co
laborarea în vederea construi
rii complexului hidroenergetic 
în zona Tslaz-Somovit și se e- 
laborează un program pentru 
valorificarea complexă a poten
țialului hidroenergetic al Du
nării. in sectorul româno-bul- 
gar. . .. iIn spiritul hofăririlor adop
tate la intîlnirea care a avut 
Ioc între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, în 
septembrie a. c.. la Ruse 
Giurgiu, s-au dat indicații or
ganelor corespunzătoare din 
cele două tari să întreprindă 
măsuri concrete pentru depis
tarea de posibilități suplimen
tare de lărgire a cooperării și 
specializării bilaterale în pro
ducție. pe baza nivelului teh
nic cel mai avansat, pentru 
construirea unor capacități de 
producție și organizarea de noi 
producții în sectoare importante 
ale industriei, in primul rînd 
in construcția de mașini, side
rurgie chimie, industrie ușoa
ră și in alte domenii ale pro

nia și Republicii Populare 
Bulgaria. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tova
rășii Todor Jivkov și Gheorghi 
Traikov, trece în revistă garda 
de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și membrii delegației române 
își iau rămas bun de la per
soanele oficiale bulgare venite 
să-l conducă.

Șeful statului nostru salută, 
apoi, pe șefii misiunilor diplo
matice acreditați la Sofia, pre
cum și pe membrii Ambasadei 
române.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde apoi prietenește mii
lor de locuitori ai Sofiei, care 
îl aclamă îndelung, flutură ste- 
gulețe românești și bulgare. 
Răsună urale, se scandează 

ducției materiale, pentru spo
rirea schimburilor comerciale in 
perioada 1971—1975 și după 
1975. In acest sens, organele 
de comerț exterior din cele 
două țări au primit sarcina de 
a încheia în cel mai scurt timp 
Acordul comercial de lungă 
durată și de a căuta in conti
nuare posibilități de creștere a 
livrărilor reciproce peste volu
mul stabilit de organele de 
planificare.

In vederea dezvoltăm conti
nue a colaborării tehnico-ști- 
intUice. părțile au fost de a- 
cord să se intensifice contac
tele directe intre academiile 
de știință, institute de proiec
tare și cercetare, centrale și in* 
treprinderi productive, instituții 
de invățămînt superior. în care 
scop vor fi convenite programe 
concrete de colaborare. De ase
menea, cele două parti și-au 
reafirmat dorința de a dezvolta 
și intensifica colaborarea in do
meniul cultural, apreciind că 
în acest sector există încă largi 
posibilități.

Cele două părți au remarcat 
importanța deosebită a dezvol
tării colaborării multilaterale 
intre țările membre C.A.E.R.. 
a hotărîrilor Sesiunii a XXIII-a 
— speciale - a C..A.E.R.. pre
cum și a colaborării între toate 
statele socialiste. _

Părțile au exprimat hotari- 
rea lor fermă de a acționa pen
tru dezvoltarea colaborării in 
cadrul Tratatului de la Varșo
via, de a dezvolta relațiile de 
prietenie și colaborare multi
laterală cu toate țările socia
liste. pentru întărirea unității 
și coeziunii acestora. în *n‘p" 
resul socialismului și păcii în 
lume. .

Cele două părți au exprimat, 
de asemenea, dorința fermă de 
a dezvolta relațiile lor de prie
tenie și colaborare cu toate 
statele, indiferent de orindui- 
rea lor socială, pe baza res
pectării principiilor independen
ței și suveranității naționale, 
integrității teritoriale, egalității 
in drepturi, neamestecului in 
treburile interne.

Procedind la un schimb de 
păreri asupra problemelor ac
tuale ale situației internațio
nale și pornind de la consta
tarea că — în condițiile inten
sificării acțiunilor țărilor so
cialiste, ale forțelor democra
tice și progresiste, ale tuturor 
forțelor iubitoare de pace 
pe arena internațională se în
tăresc tendințele de colaborare 
și înțelegere, cele două părți 
au reafirmat hotărirea Repu
blicii Socialiste România și Re
publicii Populare Bulgaria de 
a contribui și în viitor, la în
tărirea păcii și securității in
ternaționale.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată problemelor securității 
și colaborării în Europa. Păr
țile s-au pronunțat pentru con
vocarea intr-un viitor apropiat, 
fără condiții prealabile, a Con
ferinței general-europene pen
tru securitate și cooperare, la 
pregătirea și desfășurarea că
reia trebuie să participe toate 
statele interesate.

Republica Socialistă România 
si Republica Populară Bulgaria 
consideră că o premisă indis
pensabilă a securității in Eu
ropa o constituie recunoașterea 
realităților de pe continent, a 
schimbărilor istorice care s-au 
produs in perioada postbelica, 
respectarea integrității terito
riale. recunoașterea și inviola
bilitatea frontierelor tuturor 
statelor europene. Ele au rea
firmat necesitatea recunoașterii 
internaționale a Republicii De
mocrate Germane, stabilirii de 
relații, conform dreptului in
ternational, intre cele doua 
state germane, a asigurării par
ticipării lor, pe baza egalității 
în drepturi, la activitatea po
litică internațională,

Constatînd cu satisfacție că 
procesul de destindere, înțele
gere și colaborare în Europa, 
la care România și Bulgaria 
contribuie in mod activ, se 
dezvoltă continuu, cele două 
părți au subliniat însemnătatea 
pe care o au pentru normali
zarea și îmbunătățirea relații
lor intre statele europene Tra
tatul sovieto-vest-german. înche
iat in august a. c.. negocierile 
și contactele dintre Republica 
Populară Polonă, Republica De
mocrată Germană și Republica 

„ Vecina drujba* („prietenie 
veșnică").

Este ora 9.00 dimineața. To
varășul Nicolae Ceaușescu își 
ia rămas bun de la tovarășii 
Todor Jivkov și Gheorghi 
Traikov. Conducătorii celor 
două țări își string călduros 
mîinile, se îmbrățișează. Con
ducătorii bulgari salută cor
dial pe tovarășii IIie Verdeț. 
Leonte Răutu, Vasile Patili- 
neț, Corneliu Măi.eseu. Vasile 
Vlad. membri ai delegației 
române.

Pionieri oferă oaspeților ro
mâni buchete de flori.

De pe scara avionului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu salută 
din nou, prietenește, pe cei 
veniți să-l întâmpine la aeroport.

Federală a Germaniei, precum 
și dintre alte țări.

Delegațiile consideră că un 
factor important pentru îmbu
nătățirea climatului internațio
nal general il constituie cola
borarea regională, care duce la 
întărirea păcii și securității.

Ținind seama de interesul ță
rilor lor pentru îmbunătățirea 
climatului de înțelegere in Bal
cani, cele două părți și-au rea
firmat hotărirea de a acționa 
cu consecvență pentru dezvol
tarea unor relații de colabora
re cu toate țările balcanice, 
fără deosebire de orînduirea 
socială, pentru transformarea 
acestei zone într-o regiune de 
•bună vecinătate, pace și secu
ritate, liberă de arme nucleare. 
Ele vor depune in continuare 
eforturi pentru extinderea cola
borării politice, economice, teh
nice, științifice, culturale și a 
ailor forme de colaborare re
ciproc avantajoase, între țările 
balcanice, pe baza respectării 
principiilor independenței și su
veranității naționale, egalității 
in drepturi, neamestecului în 
treburile interne, integrității te
ritoriale, a dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur 
destinele.

Cele două părți au fost u- 
nanime in aprecierea că, pen
tru însănătoșirea atmosferei in
ternaționale, o mare importan
ță ar avea stingerea focarelor 
de război și încordare din dife
rite zone ale globului, exclu
derea forței sau amenințării 
cu forța în relațiile dintre sta
te. soluționarea litigiilor pe 
cale pașnică.

Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulga
ria se pronunță pentru înceta
rea imediată a agresiunii ame
ricane în Vietnam, Laos și 
Cambodgia. Ele dau o apre
ciere pozitivă propunerilor con
structive ale Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de sud, făcute 
recent la convorbirile de la 
Paris și susținute pe deplin 
de către R. D. Vietnam. Pentru 
restabilirea păcii in această 
parte a lumii, este necesar să 
fie retrase complet trupele 
S.U.A. și ale aliaților lor, de pe 
teritoriul Vietnamului de sud, 
Cambodgiei și Laosului, iar 
popoarele din Indochina să fie 
lăsate să-și hotărască singure 
soarta, fără nici un amestec 
din afară.

S-a subliniat că cele două 
țări sprijină lupta poporului 
coreean și se pronunță pentru 
retragerea trupelor americane 
din Coreea de sud. pentru u- 
nificarea pașnică a Coreei.

Exprimîndu-și îngrijorarea 
față de evoluția situației din 
Orientul Apropiat, părțile sa
lută prelungirea termenului de 
încetare a focului și consideră 
că reglementarea conflictului 
poate fi înfăptuită prin îndepli
nirea rezoluțiilor Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 
1967 și a Adunării Generale a 
O.N.U. din 4 noiembrie 1970. A- 
ecasta presupune retragerea tru
pelor israeliene de pe teritoriile 
arabe ocupate, soluționarea ce
lorlalte probleme în conformi
tate cu interesele tuturor sta
telor din zonă, asigurarea in
dependenței și integrității lor 
teritoriale. In același timp, cele 
două părfi apreciază că pen
tru a instaura o pace de du
rată în Orientul Mijlociu tre
buie să se găsească o soluție 
privind situația populației pa
lestiniene, potrivit dorințelor și 
năzuințelor sale naționale.

Conștiente de efectele negati
ve profunde pe care le are 
cursa înarmărilor asupra pro
gresului economic și social și a 
nivelului de trai al popoare
lor, precum și de pericolul grav 
pe care îl constituie armele 
nucleare pentru însăși soarta o- 
menirii. cele două părți consi
deră drept un imperativ arză
tor ca toate statele să acțione
ze cu cea mai mare fermitate 
pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și, în primul rind, a 
celei nucleare. Ele au subli
niat necesitatea dc a se între
prinde acțiuni concrete și efi
ciente in vederea realizării 
dezarmării generale și totale.

Cele două delegații au rele
vat necesitatea dc a se acționa 
cu fermitate pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului și 

întreaga desfășurare a vizi
tei, manifestările care le-a pri
lejuit și al căror moment cul
minant l-a constituit semnarea 
noului Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală 
româno-bulgar, întîlnirile și 
discuțiile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, dintre membrii celor 
două delegații, întîlnirile oas
peților români cu oameni ai 
muncii din Sofia, Botevgrad, 
Vrața reprezintă o contribuție 
remarcabilă la continua dez
voltare a prieteniei frățești și 
colaborării dintre partidele și 
statele noastre, în interesul am
belor popoare, al unității țări
lor socialiste, al cauzei păcii 
și progresului.

neocolonialismului, a politicii 
de apartheid și discriminare 
rasială, de a sprijini lupta dc 
eliberare a popoarelor, năzuin
țele de progres economic și po
litic ale țărilor in curs dc 
dezvoltare-

Părțile au evidențiat rolul 
important care revine O.N.U. în 
rezolvarea problemelor interna
ționale majore, necesitatea în
tăririi contribuției ei la apro
pierea dintre state, la promo
varea politicii de pace și des
tindere. Pentru aceasta este ne
cesar ca O.N.U. să oglindească 
fidel realitățile internaționale, 
să fie cu adevărat un for al 
întregii comunități mondiale, să 
se respecte în mod riguros 
Carta O.N.U., și să crească efi
ciența organizației în menține
rea păcii și securității interna
ționale. In acest sens, se impun 
îmbunătățiri substanțiale în ac
tivitatea O.N.U. și în primul 
rînd respectarea principiului u- 
niversalității, restabilirea drep
turilor legitime ale R. P. Chi
neze in O.N.U. și în organis
mele sale. Părțile au subliniat 
că admiterea în O.N.U. și în 
alte organisme internaționale a 
celor două state germane — 
R.D.G. și R.F.G. —, precum și 
a altor state ar servi scopu
rilor O.N.U., cauzei colaboră
rii internaționale.

Cele două părți și-au expri
mat satisfacția fată de dezvol
tarea relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, in spiritul 
prieteniei și respectului reci
proc. Ele au subliniat din nou 
hotărirea celor două partide de 
a dezvolta și în viitor schim
burile reciproce de experiență 
și informații în domeniile con
strucției socialiste, prin reali
zarea de vizite reciproce, întîl- 
niri la diferite nivele, consul
tări în probleme de interes co
mun. Totodată, cele două parti
de au afirmat din nou hotă
rirea de a dezvolta relațiile cu 
celelalte partide comuniste și 
muncitorești pe baza principii
lor marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar, de 
a milita pentru întărirea uni
tății și coeziunii mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale.

Cele două partide au reafir
mat sprijinul și solidaritatea lor 
deplină cu mișcările de elibe
rare națională, cu partidele și 
forțele revoluționare, democra
tice și progresiste, cu toate forțele 
antiimperialiste in lupta împo
triva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, 
pentru democrație, pace și pro
gres.

Părțile au căzut de acord să 
intensifice consultările asupra 
problemelor dezvoltării relații
lor bilaterale, ale situației in
ternaționale și îndeosebi în le
gătură cu problemele securității 
europene și ale colaborării bal
canice.

Cele două părți au fost unani
me în a aprecia că vizita delega
ției de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România 
în Republica Populară Bulga
ria, semnarea noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală, convorbirile care 
au avut loc și care au demon
strat unitatea de vederi in pro
blemele principale discutate, 
constituie o nouă contribuție 
de seamă la dezvoltarea și în
tărirea continuă a prieteniei și 
colaborării dintre cele două 
partide și state, corespunzător 
intereselor fundamentale ale po
poarelor român și bulgar, ale 
unității țărilor socialiste, cau
zei păcii și progresului.

Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socia
liste România, în numele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste Româ
nia, a adresat tovarășului To
dor Jivkov. prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Bul
garia, invitația de a face o 
vizită oficială de prietenie în 
Republica Socialistă România, 
în fruntea unei delegații dc 
partid și guvernamentale a Re
publicii Populare Bulgaria. In
vitația a fost acceptată cu 
plăcere.

DE PEȘ1Ț HOȚAtf

PEKIN 21. — Coresponden
tul Agerpres, I. Gălățeanu, 
transmite : Premierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, 
Ciu En-lai, membru al Comi
tetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
a primit la 21 noiembrie pe to
varășul Gheorghe Râdulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului dc Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
care face o vizită de prietenie 
la invitația guvernului R. P. 
Chineze.

La primire a luat par© Li 
Sien-nien, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al P.C. Chinez, vicepremier alj

Toate 
sistemele 
vehiculului 
automat 

„Lunohod-1“ 
funcționează 

normal
, MOSCOVA 21 (Agerpres).
— Au trecut peste 100 de orc 
de cînd vehiculul automat 
„Lunohod-1" își desfășoară 
activitatea pe satelitul natu
ral al Pămîntului. In tim
pul cît a durai obișnuita 
legătură prin radio și tele
viziune între Pămînt și Lună 
au fost executate cercetări și 
experimente tehnico-șliințifi- 
ce prevăzute de program, 
printre care determinarea ca
racteristicilor fizico-mecanice 
ale solului lunar.

Unul din obiectivele urmă
rite l-a constituit alegerea 
unui loc propice pentru sta
ționarea vehiculului autopro
pulsat in perioada nopții se
lenare, care va începe la 24 
noiembrie și va dura 14 zile 
terestre.
* Potrivit datelor tclemctrice. 
toate sistemele lunomobilului 
funcționează normal. Tempe
ratura în conteinerul etanș 
este de 18 grade Celsius, iar 
presiunea de 730 m.

O declarație 
a Iui

Willy Brandt
BONN 21 (.Agerpres). — 

Intr-o alocuțiune rostită la 
posturile de radio și televi
ziune. cancelarul R.F. a Ger
maniei Willy Brandt, a ca
racterizat Tratatul cu privi
re la bazele normalizării re
lațiilor dintre R.F. a Germa
niei și R.P. Polonă drept 
„un document important, 
care deschide o nouă pagină 
in relațiile dintre cele două 
state, oferă posibilitatea în
țelegerii și colaborării". „Tra- . 
tatul trebuie să încheie un 
capitol întunecat al istoriei ; 
europene și să inițieze un 
nou capitol. .A sosit timpul 
pentru un punct final și pen
tru un nou început", a spus 
cancelarul Willy Brandt.

JAPONIA : Străzile orașului Tokio sint supra aglomerate de circulația din ce în ce mai 
anarhică a automobilelor, antrenind după sine poluarea atmosferei mult peste limita respi
rabilă. De aceea marile societăți producătoare de automobile se pregătesc să pună pe piață 
mini-automobile acționate electric, care să rezolve, cel puțin in parte ambele neajunsuri.

In foto : Prototipul mini-automobilului MAZDA 005 cu motor combinat dintr-un motor 
electric și un motor rotativ reglat pe o emisie dc gaze de eșapament minime, bateriile fi
ind încărcate cu ajutorul unui generator. O simplă manetă asigură conducerea. Greutatea 
— 450 kg, 4 locuri, generator de 3 kw, viteza maximă 40 km pe oră.

Consiliului de Stat. Au parti
cipat Radu Constantincscu, vice
președinte al Comisiei guver
namentale de colaborare și co
operare economică și tehnică, 
și Aurel Duma, ambasadorul 
României în China.

Din partea chineză au fost 
prezenți Ciu Hui-Tzo, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, adjunct al șefului 
Marelui Stat Major al Arma
tei Populare Chineze de Eli
berare. Ciao Kuan-hua, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne.

In cursul convorbirii, desfă
șurate într-o atmosferă cor
dială, prietenească, dc înțelege
re reciprocă, au fost studiate 
căile de extindere a schimbu
rilor comerciale, de lărgire a 
cooperării între cele două țări, 
au fost abordate probleme pri
vind colaborarea de perspecti
va dintre Republica Socialistă 
România și R.P. Chineză.

★

In cursul zilei de sîmbătă, 
tovarășul Gheorghe Râdulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
și persoanele care îl însoțesc 
au vizitat Uzina de autoturis
me de teren din Pekin.

© Un protocol privind 
schimburile de mărfuri dintre
R. P. Bulgaria și R.S.F. Iugos
lavia pe anul 1971 a fost sem
nat vineri la Sofia. anunță 
agenția BTA.

Q Cererea adresată de pre
ședintele Nixon Congresului
S. U.A., privind suplimentarea 
ajutorului militar și economic 
pentru străinăta’1 cu 1,035 mi
liarde dolari, <•< ntinuă să sus
cite o vie reacție din partea 
a numeroși congresmeni. Pre
ședintele comisiei senatoriale 
pentru problemele externe. 
William Fulbright, a apreciat 
că sumele destinate regimului 
de la Pnom Penh comportă 
o extindere majoră a angaja
mentelor americane în Asia 
de sud-est.

@ Republica Democrată 
Germană salută tratatul dintre 
Republica Populară Polonă si 
Republica Federală a Germa
niei, deoarece acesta serveș
te consolidării păcii și securi
tății in Europa și slăbirii în
cordării pe continent — scrie 
agenția ADN.

B Președintele Partidului 
Liberal din Austria. Fried
rich Peter, a declarat vineri 
că partidul său va sprijini pro
iectul de buget al guvernului, 
condus de cancelarul Bruno 
Kreisky.

© Noul prim-ministru siri
an, generalul Hafez /Xssad. va 
întreprinde luna viitoare o 
vizită la Cairo, anunță agen
ția MEN.

• La Delhi a fost semnat 
protocolul privind schimburile 
de mărfuri dintre India și 
R.S. Cehoslovacă pe anul 
1971, anunță agenția CTK.

delegației
U. 6. S. R. 

in
R.D. Vietnam

HANOI 21 (Agerpres). — 
Delegația Uniunii Generale 
a Sindicatelor din Româ
nia, condusă de tovarășul 
Constantin Drăgan, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R., a sosit 
la Hanoi. Delegația face o 
vizită de prietenie în R.D. 
Vietnam la invitația Fede
rației Sindicatelor din Viet
nam.

La sosire, oaspeții români 
au fost întîmpinați de Ngu
yen Cong Hoa, vicepreșe
dinte al Federației Sindi
catelor din Vietnam. Le Van, 
secretar, și de alte persona
lități din conducerea federa
ției. A fost de față Constan
tin Băbeanu, ambasadorul 
României la Hanoi, și alți 
membri ai ambasadei.

Delegația română a făcut 
o vizită la sediul Federa
ției Sindicatelor din Viet
nam, unde s-a întîlnit cu 
Hoang Quoc Viet, membru 
al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, 
președintele federației. In- 
tîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă. tovără
șească.

@ In urma convorbirilor 
purtate între delegațiile eco
nomice guvernamentale ale 
R.P.D. Coreene și R.D. Viet
nam, la Phenian au fost sem
nate un acord privind acor
darea de către R.P.D. Coree
ană, Republicii Democrate 
Vietnam a unui ajutor econo
mic și militar nerambursabil, 
precum și un acord privind 
livrările reciproce de mărfuri 
și plățile pe anul 1971.

@ La Viena a fost semnat 
un protocol cu privire la 
schimburile dc mărfuri dintre 
Austria și R.S. Cehoslovacă 
pe anul 1971. anunță agen
ția CTK.

© NAȚIUNILE UNITE 
21 (Agerpres). — Secretarul 
general al O.N.U., U Thant, 
a salutat parafarea tratatu
lui polono-vest-german El 
a apreciat că tratatul este 
in concordanță cu prevede
rile Cartei O.N.U. privitoa
re la renunțarea la folosi
rea forței in relațiile inter
naționale. U Thant și-a ex
primat speranța că tratatul 
va duce la noi pași in direc
ția păcii și securității in Eu
ropa.

© La chemarea organiza
țiilor sindicale C.G.I.L., C.I.S.L. 
și U.T.L., oamenii muncii din 
provincia și orașul Palermo 
au participat vineri la o gre
vă generală de 24 de ore, care 
a paralizat întreaga activitate 
productivă din această parte a 
Sieiliei.

Fenomen neobișnuit 
în Peninsula Ciukotka

MAGADAN 21 (Agerpres). 
- După două zile de inactivi
tate, portul artic Providenie 
a reluat vineri legăturile cu 
Magadanul și alte orașe din 
nordul Uniunii Sovietice. Tele
graful și radioreceptoarele au 
inceput să funcționeze. A- 
genția TASS informează că 
un fenomen neobișnuit s-a 
produs in această zonă din 
Peninsula Ciukotka. Deasupra 
portului Providenie s-au cioc
nit două cicloane - nordic și 
sudic. Vijelia, însoțită de ploa
ie, s-a transformat intr-un ura
gan. Ploile torențiale au al
ternat cu grindină. Sub greu
tatea stratului de gheață for
mat, cablurile telefonice și 
telegrafice s-au rupt. Timp 
de două zile s-au desfășurat 
operațiuni pentru lichidarea 
urmărilor ciocnirii celor două 
cicloane. In prezent, au fost 
reparcte cablurile electrice și 
și-au reluat activitatea relee
le de retransmisie.

„Misiune de cercetare 
și distrugere"

FORT BENNING 21 (Ager- 
pres). Fred Dustin și Gene 
Oliver, martori ai acuzării in 
procesul intentat locotenen
tului William Calley pentru 
masacrul comis in martie 1968 
in satul sud-vietnamez Song 
My de către plutonul aflat 
sub comanda sa, au declarat 
vineri că această unitate mili
tară americană se afla atunci 
intr-o „misiune de cercetare 
și distrugere". Gene Oliver a 
precizat că la acea dată sa
lul Song My era inclus intr-o 
„zonă de foc liber". Potrivit 
definițiilor stabilite in instan
ță de către completul de ju
decată, prin „zona de foc li
ber" trupele americane din 
Vietnamul de Sud înțeleg „un 
teritoriu supus permanent bom
bardamentelor in care in mo
mentul intrării, trupele arestea
ză pe orice vietnamez rămas 
in viață sau ii ucid pe cei ce 
opun rezistență".

Un alt martor, David Hein, 
a arătat la rindul său, că in 
momentul cind au fost tran
sportați cu elicopterul la Sonq 
My, unde opera plutonul lui 
Calley, militarii americani au 
crezut că se află intr-o „zonă 
fierbinte", in plin cimp de 
bătaie. Alți martori au decla
rat, de asemenea, că au vă
zut, la scurt timp după ce 
plutonul lui Calley intrase in 
Song My, multe din cele pes
te 100 de cadavre ale săteni
lor, printre care numeroase 
femei și copii.

Procesul
Tate-Labianca

LOS ANGELES 21 (Agerpres). 
— Procesul Tate — Labianca a 
luat o întorsătură neaștepta
tă, in momentul in care avo- 
cații apărării au anunțat ci 
nu vor aduce in instanță rid j 
unul din martorii citați ante
rior și că nu vor proceda ia 
interogarea inculpaților. A- 
ceastă tactică adoptată de 
apărare a produs o mare sur
priză in sala procesului. In- 
cercind să motiveze hotărirea, 
Paul Fitzgerald, avocatul lui 
Charles Manson, a afirmat că 
pină in prezent nu au fost 
aduse „probe evidente" îm
potriva inculpaților. El a apre
ciat, de asemenea, că princi
palul martor al acuzării, Lin 
da Kasabian, fostă membră a 
„clanului" lui Manson, ar tre
bui considerată complice, caz 
in care mărturia ei ar trebui 
insolită, potrivit legislației sta
tului California, de probe su
plimentare.

Dacă vor persista in aceas
tă atitudine, avocații apăiâ- 
rii riscă să fie condamnați la 
cinci zile de închisoare, ‘ă- 
cindu-se vinovați de sfidate o 
curții. In acest caz, judecăto
rul Charles Older i-ar putea 
demite și numi o altă echipă 
de apărători, sau ar putea 
permite inculpaților să-și ex
pună punctul de vedere fără 
a fi interogați. Se precizează 
că privind pe inculpați de 
dreptul de a-și alege avocații, 
aceste măsuri s-ar putea solda 
cu transferarea procesului unei 
instanțe superioare.
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