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VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Secția de brichetaj 
a

Preparației Petrila

IN MAROC
ȘI*A
ONORAT 
PLANLL

ANUAL
Considerată in Maroc ca 

evenimentul politic cel mai de 
seamă al anului, vizita pre- 
ședmzelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, pola
rizează interesul cel mai viu 
al naltelor personalități ule 
ța- al opiniei publice. Presti- 
gio :a personalitate a șefului 
statului român, aportul său 
neobosit la întărirea colaboră
rii și prieteniei intre popoare, 
politica consecventă a țării 
noastre pe plan extern con
sacrată cauzei destinderii și

păcii dominâ întreaga desfă
șurare a vizitei, fie că este 
vorba de contactele politice, 
fie că se referă la primirea 
de o deosebită cordialitate 
din partea populației, după 
cum remarcă comentatorii di
plomatici din Rabat. In toastul 
său de luni seara, Maiestatea 
Sa Regele Hassan al li-lea a 
subliniat tocmai aceste aspec
te esențiale ale vizitei
ședintelui Ceaușescu, iar presa 
de astăzi reflectă unanim sem
nificația deosebită a prezen
ței înaltului oaspete romăn.

pre-

Și astăzi, am fost martorii 
unor momente remarcabile, 
dintre care pe prim plan se 
situează convorbirea dintre cei 
doi șefi de stat, desfășurată 
intr-o atmosferă de cordialita
te, de deplină înțelegere reci
procă. De asemenea, intilnirile 
care au avut loc intre persona
litățile politice române și ma
rocane au fost dominate de 
interesul comun de a extinde 
și diversifica in viitor coopeia- 
rea pe multiple planuri dintre 
România și Maroc.

Adăugind la aceasta contac-

tul direct cu realitățile vieții 
din această frumoasă țară, cu 
trecutul său, cu bogatele sale 
tradiții, prilejuit de vizitarea 
Rabatului, intilnirile președinte
lui Ceaușescu cu generoasa 
și exuberanta populație din 
capitală și încheind cu dineul 
oferit in cinstea Maiestății 
Sale Regele Hassan al ll-lea, 
nu facem decit să întregim 
filmul celei de-a doua zi a 
prezenței pe pămintul Marocu
lui a șefului statului român.

Și acum, să derulăm 
film.

acest

is- 
în-

el-

Dimineața zilei de ieri a fost 
consacrată vizitării capitalei 
marocane, păstrătoare a unor im
presionante opere de artă 
lamiră. vestite în lumea 
treauă.

Este ora 10.30. La ..Kasr
Duiuf". garda regală prezintă 
onorul, după ceremonialul tra
dițional, in timp ce președintele 
Nicolae Ceaușescu părăsește re
ședința sa. îndreptându-se spre 
oraș. Șeful statului român este 
însoțit de Hadji Ahmed Bala- 
frej, ministru, reprezentant per
sonal al M. S. Regele Hassan 
al ll-lea, Youssef Bel \bbes 
Taarji, ministru al afacerilor 
externe, Mustapha Farres. se
cretar de stat al planului. Driss 
Bennonna. șeful protocolului re
gal și al Cancelariei, precum 
și de alți membri ai Comite
tului de onoare.

Sub soarele generos al Xfri- 
Cii. pe valea înverzită a Ue
dului bu regreg se profilează

vechiul turn Hassan („frumos" 
în limba arabă), celebra opera 
neterminată a sultanului Abou 
Yacoub el Mansour din dinas
tia Almohazilor, ridicat ia sfîr- 
șitul secolului al XVII-lea.

In incinta acestui străvechi 
edificiu. Regele Mohammed al 
V-lea. a inaugurat în 1962 lu
crările mausoleului ce îi poar
tă numele, pantheon consacrat 
memoriei ilustrului bărbat de 
stat de al cărui nume sc lea
gă lupta pentru obținerea in
dependenței naționale și înte
meierea Marocului de azi.

La intrarea în monument, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
este întîmpinat de Mohamed el 
Fassi, ministrul culturii .și al 
învățămîntului în limba arabă, 
și de arhitectul vietnamez Vo 
Tcan, autorul proiectului care 
a cîștigat concursul internațio
nal instituit în vederea con
struirii acestui edificiu.

La invitația gazdelor, pre-

milenare, 
vizitei, minis- 
a fost în re-
România, cu-

•/zzzzzz/z/^z-

Conferirea ordinului
„Steaua Republicii 

Socialiste România" I

La i li
sta tu-

clasa I, tovarășei
Dolores Ibarruri

ședințele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, pătrunde în 
interiorul edificiului, unde ad
miră armonia de culori și nu
anțe a mozaicurilor, corppuse 
din milioane de pietricele cio
plite și aplicate manual, sime
tria perfectă a construcției, 
splendida cupolă din lemn de 
acaju aurit, prin vitraliile că
reia pătrunde o lumină sobră 
și discretă, precum și sculp
turile filigranate în lemn de 
cedru și în marmură albă. Vi
zita oferă oaspeților români 
prilejul de a cunoaște arta 
marocană îmbogățită de-a lun
gul unei istorii

La încheierea 
trul Fassi, care 
petate rînduri în
noscînd străvechea artă și fol
clorul poporului nostru, își ex
primă bucuria de a fi aici ghi
dul distinsului oaspete român.

Părăsind mausoleul Moham
med al V-lea. președintele 
Nicolae Ceaușescu îl felicită pe 
arhitect și adresează gazdelor 
o caldă apreciere pentru efor
tul menit să continue vechile 
tradiții artistice ale țării, să 
dureze noi capodopere demne 
de trecutul și prezentul poporu
lui marocan.

Convoiul oficial străbate din 
nou străzile împodobite festiv 
ale capitalei marocane. Pe fa
țadele unor edificii, pe arca
dele și zidurile cărămizii ale 
incintei vechii cetăți 
vedea portretele 
de stat, simbol 
aici al prieteniei 
două țări.

In acordurile
orchestre folclorice, în mijlocul 
unei mulțimi care îl aclamă 
îndelung, președintele Nicolae 
Ceaușescu coboară din mașina 
prezidențială, pătrunzînd, îm
preună cu persoanele oficiale 
române și marocane caro îl 
însoțesc, sub bolta cu basti
oane și 
„Kasba 
nizoană
Yakoub

tul secolului al Xll-lea. 
trarea în edificiu, șeful 
lui român este întâmpinat de 
Ben Brahim Ahmed, președin
te al Federației artizanilor ma
rocani, care desfășoară în fața 
înaltului oaspete un splendid 
covor, țesut manual. Este un 
dar pe care reputații meșteri 
marocani îl oferă președinte
lui român, în semn de caldă 
prietenie și înaltă prețuire.

Aici, în incinta vechiului e- 
dificiu sînt adăpostite nume
roase ateliere de artă tradițio
nală, în care artizanii lucrează 
sub privirile vizitatorilor. Un 
bătrîn meșteșugar, înwîrstă de 
72 de ani, Rahal El Ahmed, 
artist în pictura pe sticlă, și 
tînărul Fadin Mohammed Ren 
Ahmed Ben Miloudi, artizan 
al obiectelor din aramă bătută, 
își părăsesc pentru cîteva cli
pe atelierele lor, ținînd să dă
ruiască șefului statului român 
cele mai izbutite creații ale 
lor : o oglindă cu rama pictată 
și o grațioasă pasăre de me
tal, simbol străvechi al prie
teniei și păcii. „Sînt daruri mo
deste, Excelență, dar ele por-, 
nesc din adîncul 
tre" — rostește 
El Ahmed, cu 
tradițională.

Este vizitat 
Muzeul de artă 
daya".

inimii noas- 
bătrînul Rahal 
o plecăciune

I

se pot 
celor doi șefi 

omniprezent 
ce leagă cele

vii ale unei
Prin decret al Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, a fost conferit ordi
nul „Steaua Republicii Socia
liste România", clasa I. tova
rășei Dolores Ibarruri, preșe
dinta Partidului Comunist din 
Spania, pentru merite deosebi
te in îndelungata sa activitate

revoluționară și antifascistă, 
consacrată cauzei socialismului 
și a păcii între popoare, pentru 
contribuția sa de seamă 
întărirea prieteniei dintre 
poarele spaniol și român, 
prilejul împlinirii vîrstei 
75 de ani.

la 
po- 
cu 
de

(Agerprcs)

TOATE PROIECTELE
creneluri a edificiului 
oudaya" — fosta gar- 
întemeiată de sultanul 
el Mansour la sfîrși-

în continuare 
populară „Ou- 

unde sînt expuse cos
tume aparținînd diferitelor tri
buri din care s-a format po
porul marocan. Președintele 
Nicolae Ceaușescu admiră fan
tezia țesătorilor populari și re
marcă unele asemănări de motive 
folclorice cu cele din țara noas
tră. Oaspeții români trec apoi 
pe aleile grădinii „Oudaya" și 
fac un scurt popas într-o ca
fenea tradițională în aer liber, 
prin arcadele căreia se pot ad
mira Valea Uedului bu regreg, 
orașul Sale și panorama ocea
nului Atlantic.

@ 330 000 tone de brichete 
de Dună calitate au luat calea 
consumatorilor.

© Pină la finele anului se 
prevede un spor de peste 
21 000 tone...

© Unitatea de acțiune a 
tuturor compartimentelor - 
argumentul forte al 
repurtat.

In dimineața zilei 
decembrie, colectivul 
zător și vrednic al secției de 
brichetaj (șef de secție, ing 
Silviu Constantinescu), din co
drul preparației Petrila, con- 
centrîndu-și eforturile și dove
dind neîncetat pasiune in ac
tivitatea de înnobilare a căr
bunelui extras de minerii din 
adincuri, a raportat îndeplini
rea sarcinilor de plan pe anul 
1970. Cele 330 000 tone de 
brichete produse in această 
perioadă atestă preocuparea 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor de aici pentru o 
muncă de calitate, căci con
ținutul de cenușă a fost redus 
cu 0,3 puncte, iar coeziunea 
îmbunătățită cu 2 puncte.

Plusul de brichete preconi
zat pînă la finele anului cu
rent : 21 000 tone.

La succesul amintit și-au 
adus o substanțială contribu
ție schimbul condus de mai
strul loan Orza, șeful de echi
pă Aurel Ceauș, brichetatorii 
Viorel Marincescu, Adam Ce- 
poi, Constantin Silion. Mai 
putem evidenția și schimbul 
supravegheat și coordonat de 
maistrul Șerban Pirvu, în ca
drul căruia lucrează echipele 
lui Pavel Damienoiu și Con
stantin Bușoniu. La realizările 
secției și-a făcut simțit apor
tul moistrul losif Maior, șefii 
de echipă Henrich Lorencz, 
Cornel Ursa și Constantin Po- 
4>ăscu, oameni care s au stră
duit să întrețină la un nivel 
icît mai 
tare. Și secția uscctorie 
achitat așa cum se I 
de sarcinile încredințate.

Faptele de pi.nă acum arată 
că secția brichetaj are oameni 
unul și unul care - sintem 
convinși — vor obține noi rea
lizări de prestigiu in cincinalul 
care bate la ușă.

P. MULLER

succesului

bun utilajele din do-
i s-a 
cuvine

AL FOST AVIZATE
Consiliul științific al S.C.S.M.. 

întrunit recent intr-o ședință de 
analiză a activității depuse în 
ultimul timp de către harni
cul colectiv dn cercetători care 
activează f . a avizat toate 
proiectele <> nele de cerce-

tare planificate și realizate în 
cursul anului curent. In afara 
acestora, cercetătorii stației au 
efectuat și o serie de lucrări 
extraplan, care le-au fost soli
citate spre soluționare de către 
diferiți beneficiari.

Astăzi, la radio, emisiunea 
Sport și muzică"

Astăzi în cadrul 
„Sport și Muzică" s' 
tre de radio vi 
pecte de la

programate în Capitală și în 
provincie. Transmisia va 
cepe în jurul orei 13.50 

imul I. (Agerprcs)

Conturare realistă a viitorului țării,
a progresului și prosperității poporului

a. c. se sublinia- 
cincinal în care 
curînd și cel pe 

„...trebuie să o-

In expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la ședința 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. și a guvernului din 
25 noiembrie 
ză că planul 
vom intra în 
anul viitor
glindcască, paralel cu eforturile 
ce se cer oamenilor muncii, 
ample prevederi pentru îmbu
nătățirea condițiilor de viață 
și de muncă ale acestora..." 
Obiectivul central ca atare a 
stat, și se impune a sta cu și 
mai multă insistență și de a- 
cum înainte, în atenția noastră 
în așa fel incit condițiile de 
trai și de activitate la locurile 
de muncă ale minerilor noștri 
să fie tot mai bune, mai fa
vorabile obținerii unor rodnice 
rezultate.

O altă prevedere a expune-

u v

Ioan KARPINECZ 
director 

cu probleme de personal 
la Centrala cărbunelui 

Petroșani

dc pe acum, efectivele necesara 
de muncitori care dau garan
ția realizării corespunzătoare a 
sarcinilor de producție viitoare.

Numeroase sînt măsurile ca
re au concurat la îmbunătăți- 
ica situației efectivelor. In 
primul rînd, s-a organizat mai 
judicios recrutarea muncitori
lor, trimițindu-se delegați în 
județe. O preocupare susținută, 
urmată de rezultate eficiente, 
au dovedit în acest sens con
ducerile exploatăriloi miniere 
Uricani, Bărbăteni și Lonea. 
La ora actuală, singura uni
tate undo se resimte lipsa de 
efectiv este E. M. Vulcan. \- 
lături de mai buna organizare 
a recrutării, în scopul asigură
rii necesarului de efectiv, al 
stabilizării acestuia, accentul 
preocupărilor continuă să se 
axeze pe crearea unor condi
ții socia'e •'-orespunzătoare 
tru anca ații exploatărilor 
nierc și preparațiilor. 
vorba de asigurarea unor
diții de cazare și hrană îmbu
nătățite, acordarea unei sala
rizări juste, in paralel cu

rii — față de care îmi exprim 
totala adeziune pentru profun
zimea și justețea analizei și 
modul înțelept de cuprindere 
a perspectivei de dezvoltare a 
României socialiste, este aceea 
a creșterii numărului de sala- 
riați, în consonanță cu nivelul 
producției prevăzut prin plan, 
fără a pierde nici o clipă din 
vedere, însă, imperativul spo
ririi productivității muncii.

De-a lungul ultimelor luni, li
nele dintre unitățile aparținînd 
Centralei cărbunelui Petroșani 
nu au avut asigurate efecti
vele planificate de muncitori. 
Incepînd din luna noiembrie 
situația în acest domeniu s-a 
îmbunătățit simțitor: în pre
zent pe centrală există un plus 
față de efectivul mediu scrip
tic planificat de peste 300 sa- 
lariați. Sînt, astfel, asigurate,

Abbes au discutat despre di
ferite aspecte ale raporturilor 
româno-marocane și ale promo
vării lor, precum și unele pro
bleme ale vieții internaționale.

Ion MARGINEANU 
Paul DIACONESCU 
Adrian IONESCU

pe ii- 
rn i- 

F.stc
con-

(Continual e în pag. a 3-a)
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româno-marocane
In cursul dimineții do marți, 
avut loc la președinția gu-a

vernului marocan o întrevede
re intre primul ministru Ahmed 
Laraki și Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri. In cadrul convorbirii, ca
re s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, an fost abordate 
probleme ale colaborării bila
terale, posibilitățile de 
tare a cooperării pe 
planuri intre România

dezvol- 
diverse 
și Ma-

de 
Ro-

Electromecanicul Loch Norbert în Stația de frecvență a 
Oficiului de poștă și telecomunicații Petroșani.

Foto: S. POP

aceeași 
convorbire’ între miniștrii 
externe ai Marocului și 
mâniei. Cu acest prilej. Cor- 
neliu Mănescu și Youssef bel

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Pățan. insolit 
de ministrul industriei miniere și 
geologiei. Bujor Almășan, s-a în- 
tîlnit marți după-amiază cu mi
nistrul comerțului, industriei, 
minelor și marinei comerciale, 
Mohamed Jaidi. Cu acest pri
lej, au fost discutate modali
tățile de lărgire și diversifi
care a relațiilor și cooperării 
economice și tehnice.

UN SUCCES 

al formațiilor artistice 
ale pionierilor și 

școlarilor din Valea Jiului
Desfășurat după o nouă for

mulă — serbana școlară - 
Festivalul cultural-artistic al 
pionierilor și școlarilor a relie
fat posibilitățile artistice am
ple ce le au instituție de in- 
vățămînt. La faza județeană, 
formațiile intrate in concurs 
au dovedit o pregătire temei
nică, fiind apreciate in una
nimitate pentru ținuta scenică, 
omogenitate, interprelare și 
conținut. Formația clasificată 
pe locul I ore dreptul de pa - 
ticipare la faza 
va desfășura în 
Arad.

Formațiile din 
s-au bucurat de 
ces dovedii și de clasamentul 
stabilit de juriu. Locul I a fost 
atribuit solistului Marius Pie- 
naru și formației de muzică 
ușoară a Școlii generale nr. 3 
din Lupani, orchestrei de mu
zică populară a Școlii gene
rale n . 2 Lupani, formației 
de estrada „Vaporașul vacan- 

de ia Școala geneială 
1 t'etri'a si formației ..Cir-

finală, ce se 
primăvară, la

Valea Jiului 
un real suc-

cus varietăți'* c Școlii genera
le nr. 5 Pc-troșani. Eleva Va
leria Moldovan, solistă de mu
zică populară a Școlii gene
rale nr. 4 Lupeni a ocupat lo
cul al ll-lea, ca și „Șezătoa
rea folclorică'' prezentată dc 
Școala generala nr. 5 din Vul
can. Mențiuni au primit fluie- 
rașii de la Cimpci și 
școlilor generale nr. 
din Lupeni.

Felul in care s-au 
elevii din Valea Jiului ia acest 
festival dovedește seriozitatea 
cu care este privită activitatea 
cultural-artistcă in școlile din 
municipiul nostru cit și talen
tul cc se ivește adeseori prin
tre elevi. Paralel cu perfect 
narea cal'taților artistice 
elevilor trebuie continuată 
perseverență tic L -<i t 
lelor și îndrumarea lor 
manifestarea liberă, In acest fel 
se îndeplinește educația artis 
tică a elevilor p i frti— ->s și 
pentiu fru nes.

Eugen BURZ 
Dumitru' CORNEA

dansurile
1 și n

prezentat

Comandamentul 
pentru deszăpeziri

Pentru înlăturarea neajun
surilor pe care iarna le pro
voacă circulației rutiere prin 
troienirea șoselelor și topi
rea zăpezilor, s-a constituit, 
la nivelul municipiului, co
mandamentul pentru desză
pezire și preîntîmpinarca i- 
nundațiilor. In prima lui șe
dință, comandamentul a a- 
d >plat un program de ac
țiuni menite să asigure des
fășurarea transpari ului în 
bune condițiuni și să înlătu
re pericolele unor inundații 
prin topirea zăpezilor și re
vărsarea apelor. La dispozi
ția comandamentului, unită
țile economice au pus impor
tante mijloace și utilaje teh
nice pregătite pentru a in
tra în acțiune.

Despre magazinul de con
fecții nr. 5 din Petroșani se 
poate afirma că este cel mai 
mare de acest gen din ora
șul nostru. Aprecierea de 
care sc bucură din partea 
cumpărătorilor acest magazin 
nu sc datorează însă crite
riului respectiv, 
că ci găsesc aici 
gă de confecții, 
acestora
bilității personalului 
ții. Ca urmare a vînzărilor

cu gust

ci faptului 
o gamă lar- 

prezen tării 
cit și ama- 

unită-

realizate în fiecare zi, pla
nul de desfacere al magazi
nului pe 11 luni a fost rea
lizat în proporție de 105 la 
sută. Valoarea mărfurilor 
desfăcute către populație 
prin intermediul acestui ma
gazin, in perioada la cure 
ne referim, se cifrează la 
peste 6 milioane lei. Contri
buții la obținerea rezultate
lor au adus și aduc Maria 
Novac, Susana Cazacu, Cor
nelia Tudor, Mioara Ilie.

Punctele 
alimentare 

își dovedesc 
utilitatea

O activitate utilă se des
fășoară, actualmente, in 
punctele alimentare, deschise 
în incintele exploatai ilor mi
niere de către O.C.L. Alimen
tara și T.A.P.L. Se facilitea
ză, în acest mod. procurarea 
gustării in timpul pauzei dc 
lucru sau obținerea suplimen
tului pentru cei care mun
cesc in subteran. Conduce
rile celor două unități au 
posibilitatea — și faptul ca 
atare ar fi binevenit — de 
a deschide unele puncte a- 
limentare și în perimetrul 
incintelor E. M. Livezeni, 
E, M. Bărbăteni și U.U.M.P. 
_______________/

Conferințe de dări de seamă 
și alegeri ale organizațiilor 

de partid din unitățhe 
economice a!e municipiului
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ÎMBUNATAȚERLA
CALITĂȚII PRODUSELOR

ii iei

Conferința organizației de partid

Cernii j .uiizației dc 
partid di a V .na de utilaj 
r- . P- ■., -. s-a des:..' ;:\.t
Intr-. âraer.tuală notă de en- 
iBiiatem. care earacterire_. - de 
n: . de zile activitatea craeu-.- 
ruiui acestei Eforturile
lepuse de ramurN’-i- de irlrcu- 
ji\ mase a salariu ți lor arestei 
importante uzine din cadrul 
t entra’ei cărbunelui, au con
dus îa obținerea ur.oi rezultate 
» iperioare sarcinilor •.rara.tc 
) a planul de stat pentru ți
nui lvTO. Realizările se concre
tizează in onorarea planului la 
producția globală și marfă pe 
cele 10 luni încheiate ale anu
lui 1970. în realizarea și depă- 
ț . e planului de s ralimcnte. 
cu excepția utilajelor prototi
pul-. a grinzilor metalice 
armăturilor TH.

După cum a reieșit din de • 
bateri, un important rol in ob
ținerea acestor rezultate l-.m 
fivut eomuniștii, care au îndru
mat întregul colectiv in pres- 
t.av.i unei munci de calitate 
pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcir. ’...r. Remarcabil este 
un fapt comitetul de partid, 
prin bit uri'e organizațiilor de 
loază, s-a preocupat in perma- 
nen'â de mobili.area eomuniș- 
tih'i a întregului colectiv, 
acțiuni care 
br.nâtățirea > 
Totu> . mai 
linsuri sub 
se datorase 
ciul C T.C. > 
n ■ - .dminist'-.itive ale sec’iilor 
nu •.sigură. în toate carurile, 
un control competent și o a- 
> ston'd tehnică corespunzătoa
re 'a tonte locurile de muncă.

apar 
este 

piese

..cze cu fermitate in combate
rea actelor de indisciplină care 
se manifestă la unii membri 
de partid. Aceeași îndatorire 
revine comitetului de direcție 

întreprinderii. comitetului 
sindical, organh a'iei de tineret 
ra.rcmile viitoare cer ca în- 
’racul fond de timp de lucru 
<î fie folosii in scopul bunei

trebui să fie mereu in fruntea 
acțiunilor in vederea studierii 
și aplicării de noi procese teh
nologice care sa conducă la re
ducerea adausurilor dc prelu
crare la piesele turnate, la rea
lizarea de economii de metal.

In cuvântul lor tovarășii Va 
sile Căprar, maistru princip..1 
Ia turnătorie. Nicolac Atittc-

a Uzinei de utilaj minier
Petroșani

f

in 
• și-au propus îm- 
calității produselor, 
persistă încă unele 
icc.istă latură care 
faptului că servi

și conducerile teh-

Iată din ce cauză mai 
produse a căror calitate 
slabă. îndeosebi la unele 
turnate.

Bilanțul activității de 
acum a colectivului putea 
marcat de realizări și mai bu
ne. Dar în munca metaluiraisti- 
țor de aici s-au manifestat lip- 
s iri in folosirea fondului de 
Emo. o slabă disciplină în ac- 
t v -ntea de producție a unor 
c ' h?e. brigăzi și secții. Ar fi 
fost de dorit ca birourile or- 
g; de bază să acțio-

pînă 
fi

desfâșurâri a procesului de 
producție.

Pentru reali area sarcinilor 
deosebit do importante care se 
află in fata harnicului colec
tiv de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la U.U.M.P.. co- 
i.r'etul de partid nou ales este 
necesar sâ-și îmbunătățească 
tot mai mult stilul, metodele 
de muncă, sâ îndrume comite
tul dc direcție pentru a găsi 
metodele cele mai înaintate dc 
organizare științifică a proce
sului de producție.

Relevînd climatul bun. sănă
tos. general în primul rînd de 
abnegația cu care comuniștii 
i'i îndeplinesc sarcinile și atri
buțiile lor. participanții la dez
bateri au dovedit o accentuată 
preocupare pentru soarta vii
toare a producției.

— Conferința care are loc 
astăzi, arăta Iov. ing. Gheorghe 
Olariu. directorul uzinei, se 
desfășoară pe fondul unor re
zultate care ne fac cinste. Rea
lizarea planului la principalii 
indicatori în proporție de peste 
110 la șută în primele II) luni 
ale anului in curs, justifică a- 
ceastă afirmație. Nu trebuie să 
ne culcăm insă pe lauri, ci 
dimpotrivă, sâ ne mobilizăm 
pentru obținerea unor noi suc
cese, și mai de prestigiu. Ca
drele de bază ale uzinei

nei. maistru la secția turnă'. ■ 
rie. inginerul Spirea
Kusalim Boța, ■ ect 
'ecția mecanică, au 
sie sentimentelor 
responsabilitate, de 
profund față de pol 
d”.!ui pe care le nutresc comu
niștii. întregul colectiv al u- 
zinei Ei au arătat, printre al
lele. că poziția secțiilor și a- 
telierelor uzinei față de noile 
sarcini de producție trebuie sâ 
fie călăuzită de hotărîrea dc 
a îndeplini cu succes saivini'e 
trasate de organizația de par
tid. Tocmai în acest scop sc im
pune -'larea unor măsuri ime
diate menite să îndrume defi
ciențele care mai persistă 
aci '-îiutea de producție.

Tov. Ignat Șandor de la sec
ția de senlărie. responsabil cu 
praclicu ucenicilor de la 
l l’.M P.. a ridicat in cuvântul 
său problema îmbunătățirii ac
tivității de îndrumare a ace
lora care se pregătesc să de
vină muncitori cu înaltă cali
fica’e • cenicia trebuie să co
respundă 
du ca re a 
form ea ă 
unui bun 
li ui unui 
de datoria 
un exemplu uermanent pentru 
o’c' ii profesionale, atît

Suditu, 
icalor la 

dat expre- 
de înaltă 
atașament 

itica parti-

in

cu acea etapă dc e- 
lînărului in care sc 
nu numai calitățile 
meseriaș ci și carat - 
om. Iată de ce este 

noastră să constituim

in activitatea de producție, cit 
și in vi ră. Comportarea vii
toare a acestor tineri va de
pinde in mare parte de noi, 
iei care ii îndrumăm astăzi.

In inche;ere.i lucrărilor con
ferinței. tovarășul Gheorghe 
l'urdui. seci-tar al comitetului 
municipal de partid, a felici
tat organizația de partid, ca
drele de unducere. întregul co
lectiv al uzinei pentru frumoa
sele realizări obținute în proce
sul de producție, oen’rn efor
turile pe "are le depun în ve
derea îmbunătățirii întregii ac
tivități a uzinei. Cu toate greu
tățile care au stal in fala uzi
nei. a arătat vorbitorul, mun
citorii și-au îndeplinii îndato
ririle de serviciu. Este în'ă ne
cesară mai multă exigență în 
«cea ce privește calitatea pro
duselor. Trebuie acordată mai 
multă atentie ucenicilor — re
zervorul de cadre muncitorești 
al industriei noastre. In cen
trul atenției comuniștilor tre
buie să se afle discip’ma in 
muncă, factor primordial în 
realizarea sarcinilor 'rasate dc 
partid. In continuare, vorbito
rul i reliefat necesitatea ca 
noul comitet de partid, birou- 
r e or ani atiilor dr bază să-și 
îmbunătățească stilul și meto
dele de muncă, sâ sc ocupe 
mai îndcao'oape de rezolvarea 
sarcinilor de producție, să a- 
corde o atenție sporită întări
ri rîndurilor parEdului. să 
călău pască mai concret acli- 
vit’.tca organizațiilor de sindi
cal si l1 T.C.

Competența și seriozitatea cu 
care 3*i fost dezbătute prin
cipalele aspecte ale activității 
] «ol 11 i co-or gan iz a lor i ce întăresc 
con':-gerea că toii membrii or
ganizației de 
colectiv 
cu pel. i : 
valorifica importau'ele 
de care dispun pent'-u a 
liza prevederile de olan, 
tru a crea condiții optime pen
tru realizarea sarcinilor 
le stau în fată privind produc- 
lia de utilate min'ce ^’urnai 
astfel vi fi cinsti' cum se cu
vine semicemenar>’1 < reării
Partidului Comunist ' amân.

INDREI

pari id. întregul 
al uzinei nu vor pro

niei un efort pentru a 
re erve 

rea- 
pen-

care

■

DIGURILE
BĂRBĂȚIEI

(Urmare din pag l)

insă, cursul 
- in ciuda 

poarlă, 
muncii,
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ÎN ARS1TA NOPȚII
cu 
Se 
că 
U-

B

viața iși urmează, 
ci. iar acest curs 
distrugerilor și morții - 
pregnante, însemnele 
ole creației.

Sosind in sal către 
amurgului, sub un cer 
și răcoros, plin de 
dulee-ințepător al 
m-am întilnit cu cirdurile 
copii ce zburdau, chiuind, 
ulițele umbroase, 
ultima clipă de joocă a 
in timp ce femeile meo, îmbră
cate in halate imprimate cu 
Hori, aslerneou cina pe veran
dele caselor, Io flacăra unor 
lompioone minuscule. A doua 
zi, in zori, președintele coope
rativei agricole, botrin.il 
Nvuyen Xuon Chanh, m-a con- . 
dus, pe un drumeag străjuit 
dc banani, spre orezăriile cu 
Hotarul pierdut in zore. Cimpul 
acesto ero mindria cooperato
rilor ;
75 
de 
un 
un 
i":ntul respira pacea odincă a 
dim neții, nimic nu ne amintea 
că ne aflăm intr-o zonă a 
morții. peste care trec flăcd. le 

Dar cu două noa.i 
moi înainte, avioanele opresoa
re bombardaseră digurile *e 
ocroteau cimpio. Digurile fu
seseră construite in 1959, la 
inreoulurile cooperativei oari- 
cole. intr-o vreme in care nu 
se aăsiseră, in satul acela so
roc. decit două mistrii. Cimen
tul fusese întins pe pietre cu 
palmele. Munciseră sute dc 
oameni, timp de săptămîni in 
si’ dislocind dealurile cu mii- 
nile goale, cărînd cu spinarea 
bolovani uriași, pe distanțe de 
kilometri sub soarele cu inten
sități africane, ca 
digurile r>“ care le 
ră bombele.

Dor acum, soțul 
mișca din nou. Cit 
ochii, în jurul nostru, 
c'-o iarăși plină de 

o hotărire 
tenace, oamenii 
construcția digurilor.

- Am îngrășat acest pămint 
cu sudoora noastră — imi spu
nea bnuinul Nyuyen Xuon 
Chanh. Inointe era sterp, oro- 
duceo puțin. Statul socialist 
ne-a trimis unelte, îngrășă
minte. specialiști ; la adăpostul 
diourilor construite de 
cimpio s-a tronsformot 
oozo fertila. E o porte 
pămîntul patriei, oe care 
să trăim, să muncim și 
murim liniștiți, respectați 
copii și urmași, ca unii 
om dus temeliile unei 
de vieți.

...Cîteva 
Io Hanoi, 
tr-o știre 
din soțul 
bombardate cu două 
inointe de vizita noastră 
deveniseră din nou o realitate; 
măsurînd ineditele reliefuri ale 
ocestui pămint si ole voinței 
celor ce-l opă'ou.

ceasul 
roșiatic 

parfumul 
bananilor, 

de 
oe 

prelungind 
zilei,

iriaot in proporție de 
la sută, dădea o produciie 
cinci tone si jumătate 'a 
hectar. Cerul era calm, de 
albastru dc acuarelă, oă-dovedește a fi un detectiv, as 

al investigațiilor criminalistice. 
In ciuda aversiunii pe care 
resimte, șeriful ii propune 
mai rămînă 
a elucida 
polițiștilor 
an ui suspect in 
Tibbs 
văția. 
nează 
episod 
corp delict, 
unui aristocrat sudist să-i in
terogheze. Neputînd admite să 
fie chestionat de un om de cu
loare, acesta il pălmuîește dai 
negrul ii răspunde, prompt, in

E
o 

șeriful ii propune să 
cîteva zile pentru 

cazul. Inabilitatea 
duce la arestarea 

timp ce Virgil 
îi demonstrează nevino- 
Deasupra negrului pla- 
linșajul. Filmul are un 
cheie: Tibbs. găsind un 

merge la locuința 
aristocrat sudist să-l

R

Un oraș din sudul Statelor 
Unite și tradiționalul șerif 
ajutoarele lui. O crimă, 
caută vinovatul. Și. pentru 
ne aflăm in sudul Statelor
nite. unde prejudecățile rasiale 
sînt încă în viață, primul ne 
gru întilnit in cale este și de
clarat culpabil De ce? Pentru 

e negru. Prejudecata este 
puternică devii rațiunea. 

In arșița nopții", 
anului 1967. 
premii Os- 

filmului po-

se
tîrziu,

f ilm 
prin 
Are

săptâmim mai 
aveam să aflu, din* 
de ziar, că digurile 
de lingă Son I a - 

nopți

lasă impre-

să înalțe 
distrusese-’

Virgil Tibbs, 
vinovat 

iar șeriful (Rod

Cronica filmului

(urmate din nr. 6 557)
I

RASIȘTII LA PLIERE

că
mai
Dar iată că 
film de excepție al 
încununat cu cinci 
car. sparge tiparul 
lițist...

Primele imagini
sia unei arhicăutate teme po-

Deschiderea emisiunii de 
dimineață. 
Fizică - clasa < 
Tema : Curentul
- intensitate —
- rezistență.
Biologie. Tema : „Micro 
și macroSfX>rogeneza" - 
film didactic.
Chimie - clasa a Xll-a. 
închiderea emisiunii de 
dimineață.
Deschiderea emisiunii. - 
Ateneu — emisiune de 
actualitate muzicală.

Emisiune pentru tineret. 
1 001 de seri - emisiune 
pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Ediție specială. Un 
gram realist pentru 
voftarea agriculturii 
creșterea bunăstării 
nimii cooperatiste. 
Reflector 
Seară de teatru : 
cuminte Cristofor" 
Aurel Baranga. 
Prim plan. Prof.

Vancea, membru cores
pondent al Academiei. 
Telejurnalul de noapte. 
Program de canțonete 
in’erpretat de Ion Fălcii- 
lete.
închiderea emisiunii.

Telescoală : 
a Vlll-a. 

electric 
tensiune

și 
țără-

liliste. Dar. pe măsură ce sec
vențele se succed, structura po
lițistă. persistentă încă, se con
vertește intr-o pură și ele antă 
anchetă psihologică și socială, 
aduce în fată pe cei doi anta- 
goniști 
goniști 
lițistul 
(Sidney 
că

22,00

22,30
22,45N O 1 E

Pelie

23,00

Prea ieftini le tărîțe

mierc i RI ■> DECEMBRIE

1). C.

profile verticale și orizontale

din otel și beton, durate de

meșteri harnici prefigurează

înfățișare a întinerite» unități

extractive.

Foto : E. FRITSCH

A

fi ea zicala .ieftini 
scumpi la tărîțe" 
nici s-o inversăm 
prea ieftini și ri-

cu fiecare zi ce trece noua

dar
fim
la tărîțe. ca in cazul 
nu ? bine.

E. M. Dilja. Numeroase

NOTE
Ziua de 18 noiembrie a fost 

umedă. Din înalt cădea lapo- 
viță. iar păminlul era îmbi
ba’ de apă. Pe o asemenea vre
me cîinoasâ. în fața morii din 
Lupeni. se aflau doi munți for
mați din saci plini . u tărîțe. 
Cei de jos luau din belșug... 
igrasie, iar cei de sus erau 
.îngrijiți' de lapoviță. Mulți 
dintre saci ei au descusuți sau 
aveau spărturi pian care, spre 
bucuria orătăniilor, pierdeau 
din conținut. In ce stare și 
vu ce pierderi vor fi sosit sa
cii la destinație o va ști be
neficiarul. O 
la făină și 
veridică 
îneît să 
sipitori 
de fată.

pienților de sticla pe motivul 
fragilității lor. acceptîndu-se 
folosirea bidoanclor din mase 
plastice. Dc cîteva luni șî a- 
ces’e bidoane sini refuzate de 
către lucrătorii stațiilor ..PECO ‘ 
admilîndu-se rnim-ti bido .nc de 
metal.

De unde pot 1'i insă procu
rate asemenea bidoane ? In re
țeaua comercială nu se găsesc 
de vinzare tipurile dc 2. 3 li
tri mult solicitate, ci numai 
de la 5 litri în sus. Astfel s’înd 
lucrurile, alternativa de < are 
poți sâ uzezi o constituie ve
cinii si
cumva un...

Pe cind o 
norabilă ?

fără voie. Sînt anta- 
fără voie pentru că po- 

negru, 
Poitier) nu e

e negru,
Steiger) nu e vinovat că aerul 
e imbicsit de prejudecățile ra
siale. Pe măsură ce intriga po
lițistă. formală, se derulează, 
in subtext se adîncește proce- 
cesul de disecare a prejude
cății, au loc străluciri și re
velații. prejudecata este con
fruntată cu evidența. .In ar
șița nopții* arc o subtilă țesă
tură dramatică, suspensii) 
deplasează spre sociologie.

Faptul că negrul Virgil Tibbs 
are asupra lui o mare sumă 
de bani, după ce se constatase 
că portmoneul victimei dispă
ruse. este pentru șerif o dovadă 
suficientă a culpabilității. Spre 
stupoarea polițiștilor, negrul se

.udași mod. Șeriful va excla
ma : „Omule I ești la fel cu noi 
toți !...“ așadar, ii recunoaște 
capacitatea deosebită, se uma
nizează treptat. Ucigașul e 
prins, Virgil Tibbs va pleca 
din oraș după momente de 
înalt dramatism, iar șeriful îl 
va conduce purtîndu-i geaman
tanul. Simpatia cu care-și string 
mîinile la despărțire este do- 
v.ida că barierele false, izvo- 
rite din prejudecăți absurde, 
pot fi și trebuie învinse.

.In arșița nopții" e un 
emoționant și instriictiv 
umanitatea ce 
o construcție 
cu 
imagini

o degajă.
fluentă, dozată 

inteligență și discreție, cu 
superbe. Personajele, 

puternic colorate, dau prilejul 
lui Rod Steiger și Sidnev Poi- 
tier să se ridice la nivelul e- 
xigențeJor oscarurilor primite. 
Simpatia profundă a celor doi 
oameni este conTribuția memo
rabilă a filmului. la sfîrșit se 
încheagă ideea că nu pigmenta
ția pielii, nu superficit’o sînt 
esențiale, ci fondul spiritual, 
sufletesc dă măsura exactă 
omului.

întrebarea : 
bidon în 
rezolvare

n-aveți
plus ?"

întreg se 
vedeam cu 

cimnîa 
oameni.’ j 

bărbătească,’1 
începeau re-

noî,’ 
int'-o 

din' 
vrem 

să 
de 

core 
astfel

N-aveți un... 
biHon în plus ?

t’um pot fi transportate pro
dusele petroliere de ia locurile 
de apt ©vizionare pînă acasă? 
I. tă o întrebare la care nu e- 
x ă un răspuns complet: în 
an: ’-e mi. cetățeanul putea 
veni "u damigeana să cumpe
re petrol, benzină, neofalină de 
]a uniiăiile Competrol. Apoi, 
a fost interzisă folosirea rcci-

PROGRAMUL 1 . 6.00 De 
la 6 la 9.30 : Gimnastică: In
formații utilitare; Radiojur
nal; Pe teme de protecția 
muncii: Sumarul presei; La 
microfon, melodia preferată:
9.30 Viata cărților: 10.05 Or
chestra populară „Briulețul" 
din Constanța: 10.30 Vreau să 
știu: 11.05 Potpuriuri de mu
zică ușoară: 11.15 In întîm- 
pinarea semicentenarului 
P.C.R.: 12,00 Muzică ușoară:
12.30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat: 13,00 Radiojurnal: 14.00 
Compozitorul săptâmînii: 15.05 
— 100 de legende românești:
15.30 Nume dragi în muzica
ușoară: 16.00 Radiojurnal:
16,15 Cintă Doina Spătaru și 
Dorin Anastasiu: 17.00 Ante
na tineretului: 17.30 Concert 
de muzică populară: 18,00 O- 
rele serii: 20.00 Tableta de 
seară: 20,05 Zece melodii pre
ferate; 21,00 Muzică dc cafe- 
concert: 21.30 Revista șlagă
relor: 22.00 Radiojurnal: 22,20 
Sport: 22,50 Moment poetic: 
23,00 Concert dc seară: 0.0.1 
—6.00 Estrada nocturnă.

Invățămîntul superior
minier legat de

stringențele producției
ff r’nn* du, jug J)

un imens interes științific și 
tvlinico-economic: acest simu
lator .Monte Carlo" prevede 
cu 24 de ore înainte ce se va 
intimpla în rețeaua electrică, 
ducă \or fi deconectări etc. 
De altfel, prof. dr. ing. Anatoli 
< . ; abulea. de ia Institutul po
litehnic din București, s-a a- 
rât.ii deosebit de interesat de 
ara-st proiect l-a elogiat pen
tru ideea vehiculată si pentru 

oareu sa practică".
Nc mărginim >5 vorbim doar 

despre a x-ste lucrări, deși re
cunoaștem meritul incontesta- 
bil șî a) celorlalte, toate ates- 
lir.d atitudinea scormonitoare, 
pn.pt.c cercetătorului, față de 
probien ele stringente ale pro- 
du ’ i -liniere. Studenții, sub 
<• . icu cadrelor didactice,
gases', soluții pentru automati
zarea mineritului, pent» u spo- 
rra.j coeficientului tdmologic 
al industriei miniere In fata 
ur.r atari stări dc- fapt, pro
ci u- . — prin conducerile in- 
trepr berilor — trebuie sâ st 
do o,:, scâ receptivă, ba n.ai 
mult chiar, un factor stimula
tor al cercetărilor.
c-'e idee.i p vmo.fttâ de vă're

Act;, ta

directivele partidului, sugcrîn- 
du-se tuturor întreprinderilor să 
propună cele mai acute pro
bleme de producție drept o- 
biect de cercetare instituțiilor 
de învățămînt superior. La In
stitutul de mine din Petroșani, 
am aflat de ia interlocutorii 
r. >>u i, toate lucrările de di
plomă constituie tratări ale as- 
p. ctelor cheie din producție că
rora li se propun cele mai 
economicoase și mai înaintate 
îmbunătățiri.

Dar care este reacția între
prinderilor. a producției ? „Pînă 
acum — opina tov. conf. dr. ing. 
H ie Con stan tinescu. prorectoi-u) 
institutului — nimeni nu s-a 
interesat de soarta acestor stu
dii recent premiate. Normal ar 
fi să colaborăm cu producția, 
tuta], adică sâ se intereseze de 
problemele pe care le stu
diem, iar apoi să fie asimilate 
in tehnologie. Deocamdată, a- 
' est proces este frînt undeva 
la mijloc : studiile mor intre 
copertele unor dosare deoa
rece centrala nu se interesea
ză de soarta lor. Am propus 
Ccn’zalei cărbunelui să consti- 
’aie un Birou de cc-i -etări mi
niere. formal din s? Icnii și 
cadre didactice, care să ia in

studiu lemcle propuse de ex
ploatările miniere. O 
minute, ar fi supuse 
Consiliului științific 
vit valorii reale, cele

dată ter- 
aprobării 
și. polri- 
aeceplate 

să fie trecute in producț a co
tidiană. Nu știu de ce această 
idee profitabilă pentru ambele 
părți a rămas fără ecou".

Ne aflăm dinaintea unui fe
nomen destul dc bizar în e- 
poca noastră : îndoială, scepti
cism in posibilitățile științei și 
tehnicii tocmai din partea spe
cialiștilor legali de viața pro
ducției. Dar nici fenomenul o- 
pus n-ar fi mai fericit : îmbră
țișarea fără discernămînt a ori
cărei propuneri, \pare evident 
necesitatea locală a unui for 
care să discuie aceste idei, stu
dii. proiecte, inovații provenite 
din învățămintul superior, să 
întrețină o strînsă și constantă 
colabot u e cu institutul de 
ne. Studiile prezentate de 
Jcctivclc din Petroșani la 
centul Seminar studențesc 
țional pol constitui un pas în 
această colaborare, concomitent 
Co un impuls in ccrix-tarea ex
haustivă a producției miniere 
in vederea progresului sistema
tic al tehnologiei extracției și 
pi eluerâri» cărbunelui.

in i- 
co- 
re- 
na-
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Concurs pentru elaborarea
de materiale didaetice

Ministerul Invățăinint ului a 
elaborat noul regulament pri
vind desfășurarea concursuri
lor de elaborare a manuale
lor școlare, textelor literare, 
metodicelor pentru profesori, 
caietelor de lucrări practice 
pentru elevi ca și a altor 
genuri de tipărituri realizate 
de Editura didactică și pe
dagogică. Potrivit noilor pre
vederi. la următoarele ediții 
ale acestor concursuri pot

și specialiști 
in producție.

precizează.

care lu- 
Regula- 
printre

bune tu

{Urmare din pag l)

scurt dor suficient pentru a 
forma ca om, ca meseriaș iscusit. 
Prieten și colaborotor apropiat 
□ I celorlolți tineri ai secției, le-a 
înțeles greutățile, le-o să
rit întotdeauna in ajutor 
cmd o fost nevoie, i-o 
ojutot și pe oceștio să-și reolizeze 
so.cinile, să execute lucrări c’e 
colitote superiooro, să se cultive,

se

participa cadre didactice din 
invățămîntul de toate gra
dele. scriitori, cercetători, oa
meni de știință și artă, gra
ficieni 
crea/ă 
men tul
altele, că cele mai 
crări prezentate vor fi distin
se cu premii și mențiuni in 
bani. In cazul editării acestor 
opere, realizatorii vor bene
ficia de drepturi de autor.

I
I

I

alte pasiuni in afară de 
mai aveți ?

ii place foarte mult 
simfonică, deseori ascul-

- Ce
meserie

Aflu că 
muzica 
tă ore întregi muzica lui Enescu. 
Beethoven sau Mozart, 
să-și perfecționeze 
sional și cultural.

„Vreou să devin 
desovirșit și știu că 
to moi am multe de făcut. Dto-

dorește 
nivelul prote

un meseriaș 
pentru oceos-

Bulawoyo este denumită 
pitala „albă" a Rhodesic'. 
pentru că. in acest oraș, trăiesc 
peste 20 Io sută din europenii 
oflați in țară - 60 000. Bulawa
yo. mai are numele de „basti
onul alb" al Rhodesiei, pen! u 
că aici purtătorii de cuvint cei 
mai indirjiți si mai reacționați 
ai „liniei dure" dispun, după 
bunul lor ploc, de soarta popu
lației băștinașe africane.

Cine sînt acești rasiști ? La 
Bulawayo se pot găsi cîteva 
cărți, printre care „Politica eu
ropeano in sudul Rhodesiei ' al 

scrie : 
pentru

cărei autor, S. Loce, 
„Africa de Sud o fost 
Rhodesia furnizorul naturoi de 
învățători, cadre tehnice si func
ționari guvernamentali. De 
aceea, sud-ofriconii, sou sud- 
rhodesienii cu soții sud-ofricane 
ocupa oici posturi înalte in 
aproape toate sectoarele pu
blice".

Salisbury, unde, oricit, guver
natorul britanic iși mai amin
tea din cind in cind de pute
rile sole, era prea indepărtot 
și nu preo Io indemino calai 
veniți din sud. De la Bulawoyc, 
inso, nu este decit o aruncă
tura de boț pină in Africo de 
Sud. Astfel, marea mojoritote a 
rhodesienilor de origine sud-o- 
frjeană s-au stabilit Io Bula
wayo și pe fermele din jur.

O dată cu sud-africonii albi 
s-ou încetățenit in Rhodesia și 
deprinderile lor rasiste. Legile 
rasiste, ca cele privind „permj-

coinootâ vreau să urmez cursu
rile universității populare, secția 
limbo franceză".

- Aveți și ginduri de perspec
tivă ?

- Do. Peste un on 
moi mult doresc să 
institut superior.

— Anume ?
— Poote cursurile

de cercetări orconogrolice 
Constonța.

sou poate 
urmez un

Institutului
din

sele oe liberă trecere”, 
sireo limitata a ofricanilor 
industrie", 
pii ale 
au fost 
in timp 
ofla un 
nei bitonice.

La 11 noiembrie 1965, 
11 și 11 minute, rasiștii 
sieni au proclamat 
dențo" 
de albi din Rhodesia, 
independentă însemna 
firea libertății de a 
cele patru milioane de africani- 
Proclamoția de independență a 
fost citită de premierul rhode- 
sian lan Douglas Smith.

„rezervoțiile 
legilor sud-ofrjcone 
introduse in Rhodesio 

ce la Salisbury 
reprezentant ol

se mai 
coraa-

la oro 
rhodc- 

„indepen- 
lor. Pentru cei 250 000 

această 
consfin- 

exploato

DIN VIATA 
DE TOATE ZILELE

imediot furtunul din moșina o 
fricanului și-l introduce in re
zervorul europeanului. Africa
nul trebuie să aștepte — destul 
de mult - căci europeanul foce 
plinul și-și umple in plus două 
canistre.

Un om corpolent se așează 
lingă mine, iși șterge fala can

in trâm 
așo 

<n- 
Nu 
om 
Du. 

Rhodesio 
eu sini 

despre
- un 
grozavă 
de Sud 

este 
de c<-

I 
I

M-am așezat pe o bancă 
din umbrosul Century Park, 
oentru o privi la viața din jur 
Un Citroen cu farurile rotative, 
unul din cele mai noi modele, 
un Alfo-Romeo de tipul celui 
care a participat recent la ra
liul de Io Monte Corlo, din nou 
un Citroen de lux, opoi un 
Peugeot 505 - majoritatea ma
șini de ulfimul model, care nj 
putea nicidecum ajunge in Bu- 
lowoyo inointe de hotărîrea 
sancțiunilor economice impotrivo 
Rhodesiei...

La stația de benzină se c- 
prește o mașină condusă de un 
africon. In timp ce pompa apro- 
viziconeză mașina, sosește ver
tiginos un Toyota nou-nouț, al 
cărui proprietar, un europeo' 
blond, aruncă benzina .i'-.ii 
cîteva cuvinte. Acesta scoate

gesfonoto de căldură, 
in vorbă. „Totdeouno este 
de cold Io Bulawayo ?" i 
treb. „Uneori mai cold, 
sinteți de aici ?" - „Nu, 
venit 
da, 
este 
om 
sancțiunile economice 
caiaahioslic I O piață 
pentru noi este Africa 
Cit timp Africa de Sud 
olături de noi. nu ovem 
să ne temem"...

In spatele Dorcului se 
grădini cu vile impreimuite ue 
flori si coooci. B neînțeles 
locuințe ale europenilor. Pe 
terenurile de oolf se distrează 
tineri de 15—16 nni. in timp ce 
africanii in virstă se cară du 
pă ei ci tolbele o’el1 
cote de crose...

Intr-un magazin 
am putut constata 
„tematice" «țfa 
aceluiași principiu, 
zină teleghidată sade un 
Un tractor este condus de un 
om de culoore. Un cowboy cu 
o'hii albaștri trage cu coltul 
sau, iar un necru in cătușe se 
prăvălește Io picioarele sole...

,Uneori mai 
de aici ?" - 

pentru afaceri", 
pentru afaceri 
un Eldorado. Și 
de afoceri. Cit

încă'

de jucării 
că și nici 

subordonări 
Intr-o limu- 

alb

(Va urma)

4
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Din discuțiile purtote reiese că 
Ion Greculescu o avut o activi
tate rodnică nu numai in pro
ducție, la locul de muncă și Io 
școolă. In viața de organizație a 
fost mereu o prezență vie, activă. 
Cu prilejul diferitelor ocțiuni ob
ștești, culturol-sportjve inițiote de 
U.T.C. el o fost in primele rin- 
duri, o venit de fiecare dotă, cu 
o propunere, un sfot, o sugestie.

Aflu moi țirziu că pentru me
ritele sole o fost primit in no
durile organizației de partid, -or 
in recenta odunare de dare de 
seamă 
U.T.C, 
muncii 
citor și
tor U.T.C. ol secției de construc
ții metalice. Iotă, așodor, ui ii* 
năr co mulți alții și totuși otit 
de deosebit.

și alegeri a organizației 
ca o recunoaștere o 

sale neobosite de •nun- 
utecist, o fost ales sec-e-

botrin.il
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PRILEJ DE PROFUNDA ANALIZA A
STILULUI Șl METODELOR MUNCII
POLITICO-ORGANIZATORICE, AMPLU
COLOCVIU ASUPRA VIITORULUI

Conferințe dc dări dc scamă șl alegeri ale organizațiilor 
dc parlid din unitățile economice ale municipiului

INIȚIATIVA, PERSEVERENTA, 
DĂRUIREA ÎN MUNCĂ A

VIE“ A REALIZĂRILOR
DE PRESTIGIU

I

Organizația de partid a uzinei 
de preparare Coroești

Lucrările adunării gene
rale de dare de sea
mă și alegeri a or

ganizațiilor de partid din 
cadrul Unității de exploa
tare a lemnului ~ 
reunind comuniștii din 
ganizațiile de bază ale 
toarelor de exploatare, 
tierului I.C.F. Cimpa, 
Ioanele U.M.T.F. au relevat 
că datorită muncii politico- 
organizatorice desfășurate de 
organele și organizațiile de 
partid, au fost dobîndite 
succese meritorii în spori
rea producției de masă lem
noasă și valorificarea ei su
perioară. Darea de seamă pre
zentată de tov. ing. Nicolae 
Ștefan, secretarul comitetu
lui de partid, a scos în evi
dență că producția 
planificată a fost 
în perioada a zece 
anului curent, în 
de 100 la sută;

Petroșani, 
or- 

sec- 
șan- 

co- s-a

Accentul core se pune azi 
pe efectuarea 
munci de <

eficiente, o făcut <
mod firesc, firul roșu al dez- 
boterdor comunist lor, in cadrul 
recentei conferințe a organuc- 
ției de partid de la prepomlia 
Coroești, să-l constituie proble
matica diversă și complexă iz- 
vorită din obiectivele centrale 
fixote de partid in octivitotea 
economică, profesională, nece- 
sitoteo stabilirii clore, precise 
a pirghiilor de acționore pe li
nie politică in scopul dirijării 
rodnice o eforturilor către în
deplinirea exemplară o tuturor 
sarcinilor. Competența și ‘es- 
ponsobilnatea cj care s-c dis
cutat pe morginea dării de 
seamă și a proiectului de ho- 
tăriri ou închegat o proba con
vingătoare o maturității tină- 
rului colectiv de preparatori, 
care ni s-a înfățișat unitar, 
bine sudat, capabil de reali
zări din ce in ce mai frumoa
se. Comuniștii Gheorghe Mi- 
rică, Grigore Manta, Tiberiu 
Kelemen, Ion Uifăleonu, Tibe
riu Lodaay, Cornel Co*da, Ale
xandru lleș, Ion Matei. Gheor
ghe Brîndușoiu. loan David, au 
dovedit, în cuvintul lor copoci- 
tatea de o desluși și de o o- 
rienta preocupările colectivu
lui spre ceea ce este esențial, 
hotăritor pentru desfășurorea 
unei activități bogate in roa
de, in viitor. S-a evidențiat, 
îndeosebi, faptul că proporția 
realizării de pină ocum a sor
turilor planificate nu poote fi 
mulțumitoare pentru colectiv. 
Numoi la producțio de normal 
s-a consemnat minusul olor- 
mont de peste 11 000 tone, în 
primele 10 luni ale anului cu
rent. Nu trebuie să se treacă 
cu vedereo nici o clipă că 
depășireo înregistrată Io pro
ducțio netă s-a obținut, aproa
pe in exclusivitate, pe seomo 
sorturilor inferioare. Acest lu
cru o ovut repercusiuni neplă
cute asupra onorării oltor in-

) unei 
colitote, 
co, in

dicotori economici ca produc
ția globală și marfă, produc
tivitatea muncii, cheltuielile Io 
1 000 lei producție marlă și al
tele, care nu corespund cerin
țelor, exigențelor etapei. Atin- 
gereo copocității de preporoie 
proiectată, prelucrarea întregii 
cantități de cărbune de la ex
ploatările miniere respective, 
reolizarea tuturor sorturilor 
prevăzute și urmărirea perma
nentă a eficienței activității 
preparoției sînt obiective ma
jore pe care colectivul de 
aici, in frunte cu comuniștii, 
trebuie să le atingă cit moi 
repede cu putință.

Munco politică, ce urmeoză 
să fie desfășurată de comitetul 
nou ales, se cere perfecționată, 
stilul și metodele ei se impun 
îmbogățite cu volențe supeii- 
oore, pentru creștereo rolului 
de conducător politic ol orga
nelor și organizațiilor de par
tid. Se simte acut 
tea unor 
diote, in 
tărireo 
fertilă a 
dicarea calificării 
intensifica'ea educației in 
durile 
Și tot 
să fie 
zitote, , . .
fierbinte de transpunere grab
nică in vioță. Așa cum a orătot 
tov. ing. dr. Petru Romon, di
rectorul general ol Centralei 
cărbunelui Petroșoni, in viitor, 
comitetul de partid, comuniștii, 
întregul colectiv ol preporoției 
Coroești vor trebui să reflec
teze la faptul că uzina 
e ceo moi 
dotată, 
scump 
crează 
scump, 
dox se 
rât. Colectivul este in stare - 
faptele o atestă - să lucreze 
și mai bine și ieftin.

necesita- 
măsuri concrete, ime- 
ceea ce privește in

disciplinei, folosirea 
timpului de lucru, ri- 

oamenilor, 
?in- 

tineretului din uzină, 
ceea ce se hotărăște, 
urmărit cu conștiincio- 
perseverență, dorință

lor 
nouă, mai modern 

și totuși, spală cel moi 
cărbunele. Nu se lu- 
prost, dar se lucrează 
și acest oporent poro- 
cere neintîrziat inlătu-

Tr. MULLER

marfă 
realizată, 
luni ale 

proporție 
valoarea 

pe mc de material lemnos 
a crescut față de aceeași pe
rioadă a anului trecut. E- 
conomiile realizate la prețul 
de cost se cifrează la 1,237 
milioane lei, cu 498 000 lei 
peste sarcina planificată etc.

Adunarea a apreciat însă 
că realizările puteau fi mult 
mai pe măsura posibilități
lor dacă în activitatea or
ganizației de partid, a co
mitetului și biroului său, in 
munca colectivului forestier 
nu ar fi existat uncie defi
ciențe și lipsuri. Planul va
loric la producția globală a 
fost realizat in proporție de 
numai 93 la sută (o restan
ță de 3,119 milioane lei); 
planul sortimental la bușteni 
dc rușinoase nu s-a realizat 
cu 1 864 mc, la bușteni de 
fag cu 9 316 mc, la 
mină râșinoase cu 
lobde pentru P.F.L. 
mc, la mangal dc 
336 tone și la lemn de foc 
cu 11 960 tone; la sarcina de 
export s-a înregistrat o res
tanță de 341 000 
tivilatea muncii 
fost îndeplinită 
de numai 91,4 
condițiile cînd numărul me
diu de salariați prevăzut a 
fost depășit cu 18, iar nu
mărul mediu admisibil 
90 de salariați ș.a.m.d.

Căutînd cauzele acestor 
succese, un mare număr 
participant la discuții s-au 
referit la aspectele negative 
existente în folosirea mași
nilor și utilajelor și repa
rarea lor, în organizarea a- 
provizionării tchnico-matcria- 
le a sectoarelor forestiere, 
în transportul lemnului din 
pădure etc.

Tovarășul Gh. Mun
teanu, secretarul organiza
ției de bază de la atelierul 
mecanic Lonea a relevat 
faptul că aici stau pe bu-

tuci 5 tractoare, iar repa
rațiile nu pot fi făcute din 
lipsa pieselor de schimb. 
Alți vorbitori au cerut ca 
pentru parchetele noi ce ur
mează să fie exploatate să 
se știe din timp ce utilaje 
se vor folosi (Nicolae Matei, 
șeful sectorului Roșia). Tot 
el critica faptul că nu
pus încă la dispoziția sec
torului utilajul pentru des
zăpezire și solicita urgenta
rea primirii lui, ca și asigu
rarea materialului antidera
pant pe drumurile forestiere.

O altă problemă cardinală 
a colectivului care a pola
rizat în jurul ei discuțiile 
comuniștilor o constituie de
ficiențele serioase care există 
în efectuarea transportului 
de lemn de la gurile dc ex-

ceea ce afectează grav par
cul de mașini, descompletîn- 
du-l, dar și indisciplina cra
să a unor conducători auto 
care nu respectă solicitările 
sectoarelor forestiere pentru 
mașini prin ..cererea pro
gram". Totodată, vorbitorul 
a reprobat conducerii U.E.L. 
că nu colaborează mai strins 
cu U.M.T.F.-ul pentru folosi
rea mai bună a capacități
lor de transport (încă se 
mai face transport de mun
citori cu autocamioane de 5 
lone — care fac parte din 
capacitatea productivă a co
loanei 
ca în 
tilizate 
gie de

trebuit însă să accentue- 
mai mult inginerul șef al

fi
ze

U.M.T.F. — în 
acest scop să fie 
autocamioanele de
3 tone). Ceea ce

loc 
li

re- 
ar

La producția masă lemnoasă

Realizarea fiecărui
sortiment planificat

obligație majoră

vigoare privind pregătirea 
parchetelor, folosirea incom
pletă a fondului de timp 
maxim disponibil, abateri de 
la disciplina de producție și 
dc la normele de protecție a 
muncii.

Jaloane clare de îmbunătă
țire a muncii politico-orga- 
nizatorice, de ridicare la 
înălțimea sarcinilor și posi
bilităților a întregii activi^ 
lăți economice constituie pen
tru comitetul de partid nou 
ales și biroul său, pentru 
conducerea și colectivul 
U.E.L., recomandările făcute, 
în concluziile adunării, de 
către tov. Vasile Furir, acti
vist al Comitetului județean 
de partid. Vorbitorul a indi
cat punerea accentului pe 
întărirea răspunderii fiecărui 
muncitor și maistru pentru 
îndeplinirea planului pe fie
care sortiment în parte, a 
planului de export, sporirea 
productivității muncii și creș
terea eficienței întregii acti
vități. pe folosirea rațională 
a efectivului de muncitori, 
întărirea disciplinei tehnolo
gice și a muncii, creșterea 
eficacității controlului cadre
lor tehnice în teren la par
chetele forestiere, folosirea 
mai bună a mijloacelor 
auto din dotarea coloanelor 
U.M.T.F., iar între conduce
rile U.E.L. și U.M.T.F. să se 
promoveze relații tovărășești 
de colaborare și dc sprijin 
reciproc în 
blemclor de 
transportul ui
gînd învățăminte din defi
cientele și nerealizările a- 
vute în acest an. organizația 
de partid și conducerea U.E.L. 
Petroșani trebuie să mobili
zeze de așa manieră forțele 
colectivului îneît startul ac
tivității în noul cincinal să 
fie cît mai bun, sarcinile de 
plan pe anul 1971 să fie rea
lizate din primul trimestru, 
la toate sortimentele, la toți 
indicatorii. In încheierea a- 
dunării tov. Ion Ghinea. șeful 
secției organizatorice a Co
mitetului municipal de par
lid, a recomandat comitetului 
de partid, cadrelor tehnice 
și comitetului dc direcție să 
îmbunătățească munca de or
ganizare și de conducere a 
activității economice, apro
vizionarea tehnico-materială, 
pentru a asigura realizarea 
unei productivități înalte. 
Organizațiile de partid, 
muniștii din sectoarele 
rostiere să acționeze cu 
tărîro pentru creșteroa
cienței economice, să îndru
me și să sprijine organiza
țiile de sindicat și U.T.C. 
în desfășurarea acestei ac
țiuni, în crearea unor con
diții de muncă și de viață 
din cele mai bune munci
torilor forestieri.

B. IOS1F

rezolvarea pro
ză cu zi ale 
forestier. Tră-

iemn de
368 mc, 
cu 2 716 

bocșă cu

lei: produc- 
planificatc a 
in proporție 
la sută, în

cu

ia
de

Organizafia de partid din 
cadrul U. E. L. — Petroșani

ploatare. „Destul dc des ni 
se întîmplă să avem pregătite 
pe rampă cantități mari de 
lemn însă așteptăm ore în 
șir ba chiar și ziua întrea
gă să vină autocamioanele 
să le iâ — arăta cu năduf 
Vasilc Senatovici, șef de 
brigadă la exploatarea Valea 
Cimpei. U.M.T.F.-ul nu ne tri
mite mașinile cu regulari
tate. Ni s-a întîmplat nu o 
dală ca după o zi întreagă 
de așteptare, să ne sosească 
6—7 mașini deodată... toc
mai seara cînd practic nu 
mai ai ce să mai faci cu ele". 
Recunoscînd existența unor 
atari lipsuri în deservirea 
sectoarelor forestiere cu au
tocamioane, Iov. Petru Ia- 
cob. inginer șef la U.M.T.F.- 
Dcva a arătat că la aceasta 
concură și lipsa acută de 
piese de schimb auto, ine
xistența unei baze auto de 
reparații (se află în prezent 
în construcție la Iscroni)

U.M.T.F.-Deva era eliminarea 
lipsurilor proprii ale coloa
nelor de transport în orga
nizarea muncii, în gospodă
rirea mijloacelor auto din 
dotare 
parai ii 
tente.

Dînd 
bări și 
parlicipuanții la 
tov. Constantin Anuțoiu, in
ginerul șef al U.E.L. Petro
șani, s-a oprit asupra unor 
cauze subiective care au de
terminat neîndeplinirea unor 
indicatori de plan. El a ară
tat că nerea) izările se da- 
toresc și unor deficiențe 
proprii în domeniul organi
zării producției și muncii, 
neurmăririi îndeaproape a 
producției realizate pe sor
timente, lipsei de corelare 
în valorificarea capacității 
utilajelor și a forței de mun
că, ajungîndu-se la folosirea 
sub capacitate a utilajului, 
la încălcarea normelor în

în activitatea de re- 
auto a bazelor exis-

răspuns unor între- 
probleme ridicate de 

dezbatere.

co- 
fo- 
ho- 
efi-

Eilstă încă suficiente rezerve interne. Cum ic valorificăm?
tului dc parlid și al organi
zațiilor de bază, comuniștii 
venind cu soluții concrete și 
judicios gîndite.

O activitate laborioasă a 
desfășurat comisia economi
că de pe lingă comitetul de 
partid care, in colaborare cu 
compartimentul de organiza
re superioara a producției, 
a elaborat studii menite să 
ducă la reducerea normelor 
de consum la sulf, acid sul
furic și sodă realizîndu-se 
în acest fel economii în va
loare de 86 mii lei. Au mai 
fost efectuate studii pentru

frumoaso, relata 
Dionisie Munteanu. 
n-am putut elimina 
litatea ei dotația de 
Ce trebuie să facem 
sens ? In primul rînd să mo
bilizăm, în totalitatea lor. re
zervele interne de care dis
punem. Și trebuie să recu
noaștem deschis că mai a- 
vem încă destule asemenea 
rezerve de valorificat. Dar 
să exemplific. Folosirea mai 
deplină a timpului de lucru, 
reducerea normelor de con
sum, organizarea superioară 
a muncii. La noi. de excm-

tovarășul
Totuși 

in tota
la stat, 

în acest

partid 
deplin

sini pur 
de ava- 

dc la

nu 
de 
Bi-

noul comitet de 
și biroul său 

îndeplini înalta 
mobilizai e a co-

partid a exploatării 
Lonea să îndrepte 
mare măsură preo- 

conducerii minei, 
sindicatului și

asistenței tehnice 
miniere, 

vitezelor de avan-

conriir*’ 
unui clhnat 

mai roditor, 
sănăt a<?, 

reei-
unanimă 

mată 
rolec- 

n ca
pa, i- Iul 

ie 't.ipri

aproape

R ' • \ X

om-z.ile 
și a- 
moli- 
grave

Delegații
de ba

ii organizațiilor 
bază din scctoa- 
minei Lonea s-au 

la Conferința 
pe mină 

i satisfăcuți 
muncii lor.

rele 
piezentat 
de 
Pe 
rezultatele 
lanțul activității politico-or- 
ganizatorice desfășurate pen
tru îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice, înfățișat în darea 
de seamă prezentată de iov. 
Andrei Col da, secretarul co
mitetului de partid, a fost 
edificator in această privin
ță. Desigur este un merit 
incontestabil a) colectivului, 
al organizațiilor de partid și 
comuniștilor că planul fizic 
la lucrările miniere de in
vestiții a fost realizat, în 
zece luni trecute din acest 
an, în proporție de 101,37 la 
sută, că planul valoric a fost 
și el îndeplinit într-o pro
porție de 101,43 la sută, că 
prin reducerea cheltuielilor 
de producție s-a reușit să 
se obțină o scădere a prețu
lui de cost simțitoare, însoți
tă de economii în valoare de 
1,25 milioane lei și de bene
ficii peste plan de 
un milion lei.

Dar aceste succese 
și simplu eclipsate 
lanșa nereal izărilor: 
începutul anului s-a înregis
trat o rămînere în urmă față 
de planul de producție cu 
33 547 tone, productivitatea 
muncii s-a realizat în propor
ție de numai 97.9 la sută (pe 
exploatare aceasta a condus 
la o pierdere de producție 
de 44 506 tone cărbune), pla
nul lucrărilor de pregătire 
a fost realizat într-o propor
ție doar de 83,7 la sută, e- 
ficiența economică este scă
zută etc.

Care sînt cauzele insuccese
lor colectivului ? Căutînd răs
punsul la această întrebare.

și onorarea integrală 
cinilor anuale la producția 
de cărbune, pentru asigura
rea premiselor certe luării 
unui demaraj optim în acti
vitatea economică din viito
rul an. In 1971 colectivul 
minei Lonea și organizația 
sa de partid au de dat viață 
unor indicatori de plan sub
stanțial sporiți : să extragă 
1,2 milioane tone cărbune 
(cu 100 000 tone mai mult 
dccît în anul de față), să spo
rească 
cii cu 
junge I 
ne pe 
volum 
m mai 
lucrări 
crări de investiții.

In vederea realizării aces
tor sarcini mobilizatoare, re
prezentantul Centralei căr
bunelui, ing. Emerik Magya- 
rosi, a asigurat conferința 
că mina Lonea, colectivul său 
de muncă se va bucura de 
tot sprijinul din partea 
C.C.P. Se va asigura dotarea 
tehnică corespunzătoare pen
tru modernizarea metodelor 
de exploatare cu extinderea 
abatajelor susținute metalic, 
pentru asigurarea liniei de 
front necesare acoperirii spo
rurilor de producție progra
mate. Minei i se va acorda 
tot ajutorul necesar în re
zolvarea aprovizionării cu 
materia] lemnos și piese de 
schimb, a problemelor legate 
de lichidarea fluctuației și 
stabilizarea cadrelor munci
torești etc.

Ceea ce a caracterizat în
treaga dezbatere a fost uni
tatea de voință, hotărîrea 
fermă a tuturor delegaților 
comuniștilor din sectoarele 
minei de a face totul pen-

productivitatea mun- 
3,2 la sută (a se a- 

la nivelul de 1,750 
post), să realizeze 
de 8,1 km (cu

i mult ca în acest 
de pregătire și

Organizația de partid de la 
Exploatarea minieră Lonea

participanții la dezbaterile 
conferinței intre care tova
rășii Ghiță Popescu, Cornel 
Munteanu, Petru Stupu, Lu
dovic Repaș, Alex. Duță, Du
mitru Olteanu, Ion Mîrlo- 
geanu, Gh. Gavrilescu, Ma
rin Ciubăr, loan Scvasuu, 
Dumitru Costinaș, Emil Tă- 
nase, Constantin 
Ioan Șilinca, Mihai 
și alții, înscriși la 
s-au referit la un 
neajunsuri și lipsuri 
manifestat 
procesului 
teran, în 
jinului tehnico-material 
asistenței tehnice 
miniere, in conducerea între
gii activități economice. S-a 
arătat că randamentul mun
cii c sub posibilități în mul
te abataje, că persistă lipsuri 
în aprovizionarea tehnîco- 
materială a sectoarelor și lo
curilor dc muncă. în trans
portul subteran. Mulți dele
gați și-au manifestat nemul
țumirea pentru aproviziona
rea total nesatisfăcătoare a 
minei și sectoarelor cu piese 
de schimb pentru locomotive 
de mină și transportoare.

Deficiențele aflate intr-o 
continuă acumulare, accen
tuarea indisciplinei de pro
ducție. oglindită de folosirea 
incompletă a timpului de 
lucru, de cele 6 557 ; 
absențe nemotivate 
proape 4 000 absențe 
vale, de încălcările 
ale normelor de protecție a 
muncii soldate nu de puține 
ori cu avarii tehnice, pier
deri de producție și acciden
te de muncă, deși au fost 
serioase semnale de punere 
în alertă pentru conducerea 
minei, totuși comitetul dc di
recție nu a pus în dezbatere 
cele mai importante proble
me economice, nu a adoptat 
măsuri hotărîte.

In cadrul dezbaterilor, tov. 
ing. Aurel Brînduș, directo
rul exploatării a raportat 
conferinței modul cum au fost 
soluționate propunerile, se
sizările, problemele ridicate 
în adunări în legătură cu 
crearea stocurilor de lemn 
pentru iarnă la incinta Jicț. 
montarea coliviei basculante 
la puțul orb nr. 9, urgenta
rea punerii în funcțiune a 
noilor compresoare la Lonea 
I și 1,0 nea II. și aite cerințe 
privind condițiile de muncă 
și sociale ale minerilor. \- 
vind in vedere insă că in pri
vința muncii 
soluționarea 
propunerilor 
iariați, conducerea minei 
avut lipsuri serioase, 
fost de așteptat ca. 
vîntul său. directorul minei 
să fi adoptat o poziție mai 
autocritică.

In această etapă tranzito
rie între două cincinale, co
lectivul de muncă, organiza
ția de partid și comuniștii 
minei Lonea au de făcut fa
ță unor probleme de cea 
mai înaltă responsabil Fate. 
Se cer mobilizate toate re
zervele potenți iluhii tehnic 
și uman al minei pen*.ai re
cuperarea răniîiv u in uiniă

Burian, 
Pușcaș 

discuții, 
șir de 
ce s-au 

in organizarea 
muncii în sub- 
acordarea spri- 

și 
brigăzilor

tru lichidarea rămînerii în 
urmă, de a ridica activitatea 
minei la nivelul cerințelor 
încheierii anului cu un bi
lanț pozitiv și luării unui 
start corespunzător în viito
rul cincinal.

Tragi nd concluzii 
problemelor ridicate 
muniști în conferință, 
Gh. Feier, secretar al 
mitetului municipal de 
tid Petroșani, a făcut 
țioase recomandări 
îmbunătățirea întregii munci 
dc partid de care trebuie să 
tină seama 
partid ales 
pentru a-și 
misiune de 
lectivului de muncă la spo
rirea producției de cărbune 
la nivelul sarcinilor. Vorbi
torul a subliniat necesitatea 
unei mai bune organizări a 
producției și a muncii, fruc
tificării activității colective
lor de cercetare, ridicării 
gradului de tehnicitate al 
producției, introducerii me
canizării tăierii în abataje, 
extinderii procedeelor tehno
logice noi, folosirii mai efi
ciente a fondului de timp, 
întăririi 
acordate brigăzilor 
creșterii 
sare — într-un cuvînt asigu
rarea tuturor condițiilor pen
tru obținerea unei producti
vități mai înalte în abataje.

Luînd cuvintul in înche
ierea lucrărilor conferinței, 
tov. Pogea Brîncoveanu, mem
bru al Biroului Comitetului 
județean de partid, preșe
dintele Consiliului județean 
al sindicatelor, a indicat co
mitetului nou ales, organiza
ției de 
miniere 
în mai 
cupărilc 
comitetului 
comitetului coordonator I .T.C 
spre crearea unor condiții de 
lucru optime brigăzilor de 
mineri pentru a-și îndeplini 
normele și a beneficia de 
avantajele oferite de noul sis
tem dc salarizare. Desigur, 
nu se vor putea recupera 
minusurile de producție fă
ră asigurarea unei aprovi
zionări ritmice cu materiale 
și piese de schimb, fără în
tărirea disciplinei muncii sub 
toate aspectele și îndeosebi 
privind respectarea normelor 
de protecție a muncii în sub
teran în care scop organi
zațiile de bază din se<-t oa
rele minei vor trebui <â in
tensifice munca de educare 
politică în rîndul salariat 
lor. Trebuie făcut totul 
a accentuat vorbitorii* 
concentrată întreaga for'ă de 
organizare a 
pentru crearea 
de muncă cît 
bazat pe relații 
dominate de încredere 
procă și hotărire 
de a pune în valoare 
puterea dc muncă a 
tivului pentru îndvp'în 
sarcinilor pe care 
ni le încred ini'a ă 
noului cincinal.

I

isupra 
de co- 

tov. 
Co- 

par- 
pre- 

pentru

tovarășa Erna Farkăș, a dez
bătut cu regularitate proble
mele dc producție v cele mai 
arzătoare. Munca pol'tică des
fășurată a dat roade. In plus 
secția noastră a fost ’ dotată 
cu mașini 
fapt ce a 
schimbului 
puțin timp 
boiler, așa
permanență apa Caldă fapt 
ce va influența pozitiv ca
litatea producției. Cît priveș
te producția anului viitor, 
putem afirma că sîntem deja 
pregătiți pentru îndeplinirea

noi de uobiuaj, 
dus la sistarea 
de noapte. Feste 
se va monta un 
că vom avea în

fabricii noastre în fața be
neficiarilor. Dar mai primim 

destule 
au re- 
asupra 

r.ece- 
aceent 
direc- 
bază, 

desfă- 
o in-

pe 
a- 
In

■ardentă a 
obțină în 
asemenea 

se renunțe

studii 
noastre și 

să aibă 
în pro-

de

Pregătită cu responsabi
litatea ce caracterizea
ză întreaga activitate 

a comuniștilor de la F.F.A. 
.Viscoza' Lupeni. conferința 
pentru darea dc seamă și a- 
legerea noului organ de con
ducere a constituit un bun 
prilej de trecere în revistă 
i realizărilor, dc dezvăluire 

a lipsurilor ce mai există 
dar, mai ales. a reliefat 
modul în care comitetul dc 
part’d, organizațiile de ba
ză, fiecare comunist in par- 
1e trebuie să muncească pen
tru mobilizarea întregului 
colectiv al fabricii la inde- 
plinirc.i sarcinilor sporite 
viitor.

Bilanțul realizărilor 
cele 10 luni încheiate din 
cest an este îmbucurător,
conferință s-a raportat înde
plinirea și depășirea tuturor 
indicatorilor de plan. Produc
ția globală planificată a fost 
depășită cu 1.6 la sută, pro
ducția marfă cu 1,4 la sulă, 
iar economiile la prețul de 
cost se cifrează la 1 312 mii 
lei. Semnificativ este faptul 
că întregul spor de produc
ție a fost xbținut in exclu
sivitate pe seama creșterii 
productivității muncii care 
depășește cu 672 Iei pe sa
lar: ii cifra planificată. S-a 
m mife<tat o preocupare per
manentă și față de caii’, tea 
firelor de măt .se. Pe zece 
luni a'itatea A este de 71 
;a sută. Problema calității 
-i foct dezbătută îr mod ~is- 

nivelul coinitc-

însă și în prezent 
bobine defecte care 
percusiuni negative 
calității producției. E 
sar să se puna un 
mai marc in această 
ție, organizațiile de 
membrii de partid să 
șoare în acest sens 
tensă muncă politică.

In cuvintul său, tovarășa 
Rodica Tatulici. directoarea 
F.F.A. .Viscoza* Lupeni a 
subliniat necesitatea ca orga
nizația de partid să com-

Organizația de partid a Fabricii 
de fire artificiale „VISCOZA" Lupeni

imbunătățirea procesului teh
nologic, folosirea mai judi
cioasă a instalațiilor și uti
lajelor din dotare prin a 
căror aplicare donațiile dc 
stat au fost reduse eu 248 
mii lei. Dorința 
filatorilor e să 
viitorul apropiat 
rezultate incit să
la subvenția de la stat. Des
pre căile ce pot duce la re
zultate în acest sens au vor
bit majoritatea celor caic au 

i it cuvintul. In rindorilc ce 
urmează redăm cîteva spi
cuiri din cuvintul parlici- 
pantilor.

Avem înir-adevâr realizări

plu, există meteahna de a e- 
labora unele studii ncaplica- 
bilc. Să facem studii dar 
specifice fabricii 
a căror aplicabilitate 
o eficiență imediată 
cesul de producție.

O altă problemă 
tantă ridicată de

impor- 
Dion.sie 

Munteanu a fost aceea a pla
nului de investiții care nu 
este suficient de judicios 
întocmit. Ne apucăm de o lu
crare, arăta vorbitorul, .și 
cînd să montăm o mașină 
sau un utilaj abia atunci 
constatăm că el lipsește.

Organi ai,ia de bază din 
secția finisaj textil, spunea

și depășirea ei. Am dori insă 
urgentarea executării căru
cioarelor de transport cu 
200 dc cuie și a instalației 
dc filtrare a aerului cald 
de care depind creșterea ran
damentelor și calitatea fi- 

. relor.
Ne-am adunat aici repre

zentanții comuniștilor din 
cele 16 organizații de bază 
spre a ne analiza munca și 
a veni cu soluții pentru îm
bunătățirea întregii activități 
— relata tovarășa Sus ina 
Magyar. Am făcut, e drept, 
pași importanți in ceea ce 
privește calitatea produselor 
de care depinde prestigiul

bată prin toate mijloacele 
ce-i stau la indemină cazu
rile de indisciplină precum 
și abaterile de la N.T.S., să 
îndrume 
cale și
la rindul 
răspundere 
producție.

organizațiilc sindi-
U.T.C. să analizeze 

lor cu simț de 
problemele de 

Noi analizăm, e 
drept, in adunările generale 
de partid probleme 
ducție dar n-o facem 
tulă operativitate și 
tivitate. Deficiențe 
multe dar cele existente um
bresc activitatea colectivului. 
Țin să informez conferința 
de partid1 că avem pregătite 
condițiile îndeplinirii ritmi-

de pro- 
cu des- 
comba- 

nu sînt

ce a sarcinilor sporite de 
plan pentru anul viitor.

In încheierea discuțiilor a 
luat cuvintul tovarășul Ionel 
Cazan, secretar al Comite
tului municipal de partid. 
Vorbitorul a evidențiat ma
turitatea politică a organi
zației de partid din fabrică, 
competența cb care ea a în
drumat și condus activitatea 
de producție, eficiența cu 
care a mobilizat întregul co
lectiv la îndeplinirea și de
pășirea tuturor indicatorilor 
de plan. Rezultatele bune, a 
spus vorbitorul, nu trebuie 
să ducă însă la automulțu- 
mire. Mai sînt încă multe de 
făcut în toate direcțiile. O 
sarcină primordială a orga
nizației de partid de la 
„Viscoza” Lupeni este forma
rea și educarea tinerilor 
muncitori. Avem datoria 
să-i creștem pe tineri nu nu
mai profesional, ci s: ca oa
meni demni. cinstiți, utili 
societății noastre socialiste — 
sublinia vorbitorul. Munca e- 
ducativă este de durată, 
■-■rea și migăloasă dar ea dă 
satisfacții imense. Fiecare co
munist trebuie să se dăruias
că plenar pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor 
de producție și obștești, să 
mobilizeze pe cei din jurul 
său la realizarea integrală 
a obiectivelor pentru anul 
1971. primul an al noului cin
cinal.

D. CRIȘAN

cu omul. în 
sesizărilor și 
ridicate de sa- 

a 
ar fi 

n cu-



3
MIEntCrti 9 UixL-'ibhii. 13.

Condiții de muncă 
tot mai bune pentru

si de viată 
noii angajați

ai unităților miniere
(Urmare din pag. 1)

pro-crearea unei conjuncturi 
p\« pentru destindere, perfec- 
ți narea asistenței medicale etc.

In acest an, peste 1 000 de 
sa ariați familiști aparținînd u- 
irtâțiior subordonate centralei 
— printre care 90 la Petrila, 
352 la Petroșani, 319 la Vul
can, 181 ’.a Iujpeni și 56 la U- 
ricani — s-au niutat în locu
ințe noi. Alte 200 apartamen
te se prevăd a fi terminate și 
repartizate pînă la sfârșitul a- 
nului.

Cum marea majoritate a co
lor care se prezintă la anga
jare sint nefamiliști, unități
lor miniere li s-a asigurat de-a 
lungul anilor o bună bară dc 
cazare: 9 cămine muncitorești, 
care dispun de 2 300 locuri. 
Dintre aceste cămine, cele a- 
partnînd minelor Dîlja. Live
zeni și Paroșeni au 
In folosință în acest 
vorba de construcții 
caoabile sâ 
dorit. Opt 
muncitorești sînt înzestrate cu 
te’evizoare. Pentru a se asi
gura creșterea, in continuare, 
a înzestrării la toate căminele. 
b:.roul executiv al Consiliului 
de administrație al C.C.P a 
aprobat recent achiziționarea 
de mobilier, perdele, covoare 
etc.. în valoare de 1380 000 lei. 
îndeosebi căminele de la Uri- 
eani. Ixrnea și Vulcan vor cu
noaște o îmbunătățire substan
țială in •'cca ce privește creș
terea confortului. De mențio
nat -â. datorită angajărilor mai 
n'-r-Aroase din ultimul timp, 
la unele cănrne (Uricani. Băr- 
bătrn;. Vulcan și Lonea) s-a 
re'iîrs Ia soluții provizorii pen
tru as gurarea spațiului de ca- 
z..-e. v-cea ce face ca (tempo- 
r -. sperăm—) confortul să nu 
se ridice la nivelul cerințelor. 
Trebuie să luăm toate măsu
ri’** pentru îndreptarea lucru- 
ri’or asta cît mai urgent 
In 1<-meniul asigurării hranei 
pt n’ •! muncitorii nefamiliști. 
s -i i -e prezintă mulțumi- 
to*- Orientarea de a se orga- 
n -r- cantine pe lingă toate câ- 
m:r~lo muncitorești s-a dovedit 

: salutară. Paza de aproviziona
re și transport a reușit să a- 
sigure o coordonare și o a-

asigure 
dintre

fost date 
an. Este 
moderne, 
confortul 
căminele

provizlonare corespunzătoare a 
cantinelor. In prezent, la cele 
șapte cantine in funcție, ser- 
x esc masa peste 1 600 abonați, 
încă în cursul acestei luni ur
mează să fie deschise cantine 
pe lingă căminele muncitorești 
ale minelor Livezeni și Paro- 
șeni. Tot pe linia măsurilor 
întreprinse, merită a fi amin
tită înființarea, într-un viitor 
apropiat, a unor gospodării a- 
nexe pe lingă cantinele minie
re din Aninoasa. Uricani, Lu
peni și Lonea. In acest sens, 
au acumulat experiență can
tinele miniere din Petrila. Dilja 
și Vulcan, care au gospodării 
anexe înființate mai de mult, 
dovedindu-și utilitatea. S-a îm
bunătățit. astfel, calitatea me
selor în cadrul aceluiași preț. 
Dar mai sînt multe posibilități 
de îmbunătățire. Se preconizea
ză, ca începînd din primăvara 
anului viitor, cantinele să cul
tive (pe terenuri intravirane ne
folosite) legume și cartofi pen
tru completarea consumului 
propriu. Avîndu-se in vedere 
aglomerarea care se manifestă 
la unele ore la cantinele de 
la Lonea, Vulcan și Uricani, 
serviciile administrative ale a- 
c< stor exploatări sînt preocu
pate, în prezent, de lărgirea 
spațiilor afectate cantinelor.

Cu excepția exploatărilor 
P-ărbăteni și Livezeni — unde 
funcționează deocamdată băi 
improvizate, la ambele urmind 
a fi date in folosință comple
xe social-administrative în 
1971 — la celelalte unități ca
pacitatea băilor și vestiarelor 
este corespunzătoare, la fel și 
dotarea, întreținerea. Repara
țiile curente se efectuează la 
timp. De reliefat inițiativa 
g< spudarilor de la minele Vul
can. Aninoasa și Petrila. unde 
s-au amenajat garderobe pentru 
predarea-primirea hainelor dc 
oraș.

In complexul de măsuri în
treprinse pentru asigurarea de 
condiții sociale corespunzătoa
re. în vederea stabilizării efec
tivelor de muncitori la unită
țile miniere ale Văii Jiului, 
am întîmpinat unele greutăți, 
s-au semnalat neajunsuri. Ast
fel. pe lingă aspectul pozitiv 
că în perioada 1 ianuarie — 
30 noiembrie a. c. s-a inre-

gistrat o 
reală de 
fluctuația 
încă, ridicată. La 
minele Dilja (gospodar Aristică 
Zgarbură) și Vulcan (gospodar 
tov. Teodor Mărgineanu). nu 
se urmărește îndeaproape co
relarea necesităților de apar
tamente cu posibilitățile care 
apar, nu există o orientare 
justă in întocmirea tabelelor 
dc prioritate, iar ulterior nu 
se respectă nici prioritatea sta
bilită.

l'n alt aspect, constatat cu 
oca. ia controalelor efectuate 
este acela că administratorii și 
comitetele de cămin nu se în
grijesc de folosirea judicioasă 
a fondului rezultat din contri
buția locatarilor, pentru a achi
ziționa jocuri de șah, rummy, 
table în vederea înzestrării clu
burilor de la căminele munci
torești.

Toate acestea sînt aspecte cu
noscute de toți cei care mun- 
e.m în domeniul administra
ți v-gospodăresc și în preocu
pările noastre viitoare avem in 
vedere măsuri de înlăturare a 
acestor neajunsuri. (De un real 
folos ne sint materialele apă
rute în ziarul local „Steagul 
roșu*, așa cum a fost cazul 
cu recentele anchete privind 
gospodărirea băilor și cea re
feritoare Ia activi’atoa canti
nelor miniere).

Unitățile centralei dispun. în 
prezent, de suficiente posibili
tăți materiale pentru a asigu
ra noilor angajați, tuturor sa- 
lariaților, condiții de mvncâ 
și viață corespunzătoare, la ni
velul actualelor cerințe. Rămi
ne de datoria cond-icerilor u- 
nită'i'or miniere să gospodă
rească judicios căminele, incin
tele. grupurile sociale și can
tinele. să dovedească, in arest 
sens, mai multă strâdanie și 
spirit practic, o preaeunare sus
ținută. In acest fel ne aducem 
contribuția la transpunerea în 
vială a indicațiilor reieșite din 
expunerea tovarășului Nlcoiae 
Cenușescu la recenta șed’nță a 
Comitetului Executiv al C.r. al 
P.C.R. și a guvernului în pri
vința îmbunătățirii p'■••■nanente 
a condițiilor de viață și de 
muncă ale salariatilor.

Reprezentațiile
teatrului

petroșănean
micro- 

i Capi- 
_Doaa 

Stanca,

După un prestigios 
turneu, Întreprins in 
tală. cu spectacolele 
Juana* de Radu 
.Doamna Spiriduș" de “Cal
deron de la Barca, -
teribili* 

tao.c ale 
fost .însemnate 
bucureșteană și 
unor emisiuni ale Radio-‘.e- 
!<?•. : iunii. Teatrul de stat 
„Valea Jiului" desfășoară în 
continuare o activitate sus
ținută p: .o reprezentații la 
sediu, in cadrul stagiunilor 
permanente din centrele mi
ni . e ale municipiului, cît 
și in alte orașe.

Irir.ntre localitățile punctate 
în :’:ncrariul deplasărilor din 
luna decembrie, cu specta
cole «Avarul*, -Părinți te
ribili". -Doamna Spiriduș* și 
montajul „De la Caragiale 
la Topîrceanu*. se află Hu
nedoara. Orăștie. Ghelar. O- 
țclul Roșu. Cărbunești. No
vaci. Tg. Jiu, Sebeș, etc.

Concomitent cu reprezen
tațiile amintite, un colectiv 
de actori, sub îndrumarea 
regizorală a lu: Marcel Șo
ma, se pregătește pentru con
fruntarea cu publicul specta
tor în cadrul apropiatei pre
miere a piesei .Pleacă ber
zele* de Ion Minulescu.

.Părinți 
de Jean Cocteau și 

de .Moliere. spec- 
căror ecouri au 

in presa 
în cadrul

Scrum la bordul 
Fiat-ului

De foarte multe ori autove
hiculele suferă distrugeri și 
daune și fără a fi victime ale 
unor accidente de circulație. 
Focul este un dușman poten- 
țrot. un pericol iminent și al 
automobilului și, in ultimă in
stanță, ol omului de la volan. 
Despre ocest adevăr s-a con
vins si Victor Radu d n Pe
troșani. posesorul unui „Fiat 
850 . Cum ? Foarte simplu : a 
ignorat storeo necorespunzn- 
toare în care se găsea Io un 
moment dat instaioțio electrică 
(scurtcircuit) a mașinii. Ce a 
urmat e ușor de imog not : o 
pc'a!o:e de flăcări core o lă
sat in urma ei numoi scrum 
(moi puțin instalații) la bordul 
mosinii si ochii lui V. Radu în
lăcrimați (nu de fum !) după 
Inimioara incendiată a prea- 
nefericitului său „Fiot".

O astfel de situație neferi
cea si păgubitoare i s-o intim- 
plot și șoferului Alexandru 
Lu'c’j. Cu o singură deoseb''e, 
oceeo că pagubo. in urma in
cendierii (datorită scurgerii de 

autocisternei nr. 
□ părtinind U.E.L.

nu pe 
i □ 

a 
:g- 
:’or

benzină)
31 HD 794
Petroșarr, s-a produs 
seamo propriului buzuni 
statului. Asemănarea insă 
o-.beîor cazuri e aceea:' 
norareo. ne respecta rea celoi

creștere de efectiv 
peste 900 salariați, 
personalului este, 

unități ca

Intensă activitate
de export-import

Contractele comerciale de ex
port-import perfectate dc între
prinderile de comerț exterior 
ca și livrările prompte de 
mărfuri, stipulate de aranja
mentele în vigoare, adaugă e- 
lemente noi activității noastre 
de comerț exterior.

Pe această linie se înscriu 
contractele încheiate de între
prinderea „Metalimport", în te
meiul cărora se va efectua ex
portul a 6 000 tone oțel beton 
in Liban. R. F. a Germaniei și 
Iugoslavia. 200 tone bronz și 
1 200 tone aluminiu în R. F. a 
Germaniei și, respectiv, în An
glia. Au fost achiziționate, tot
odată. din import: 32 200 tone 
bandă laminată la cald, din 
Eelgia și Franța, 17 400 tone 
tablă de diverse sortimente 
d n Japonia, italia. Franța, Bel
gia și R. F. a Germaniei. 1 000 
tone feromangan din Austria, 
peste 2 200 tone oțeluri diferite 
din Anglia. Austria, Franța și 
Elveția, precum și 600 tone cu
pru electrolitic din R. F. a 
Germaniei.

întreprinderea „Mineral- 
importexport' a contractat vîn
zarea a 243 000 tone sare în 
Ungaria. 8 000 tone bentonită 
și 6 000 tone cretă măcinată în 
Cehoslovacia. Contractele de 
import, stabilite de aceeași în
treprindere, vizează cumpărarea

a 10 300 tone caolină, de la 
firme furnizoare din Grecia, 
precum și 12 000 tone cărămizi 
bazice din Iugoslavia.

Pe linia livrărilor de mărfuri 
Ia export, întreprinderea In
dustrialexport a expediat utilaje 
chimice diverse către parte
neri din U.R.S.S. și R. F. a 
Germaniei, ca și piese de 
schimb pentru utilaj petrolier 
in Polonia, Ungaria și U.R.S.S.

O altă întreprindere de co
merț exterior — „Românoex- 
port" — a expediat recent în 
Anglia însemnate cantități de 
confecții și cămăși bărbătești, 
livrate de Combinatul de con
fecții și tricotaje București. 
Cămăși bărbătești din bumbac 
au mai fost trimise unor par
teneri din R. F. a Germaniei. 
De asemenea, contracte perfec
tate cu firme din Canada sta
bilesc exportul a circa 600 000 
de haine de protecție și pi
jamale.

In urma prospectării de noi 
piețe, aceeași întreprindere a 
încheiat tranzacții pentru ex
portul de țesături din lină și 

~ ‘ ' Etiopia,
Tailanda 
a fi ex- 
oară. di-

covoare . Tufted" in 
Sudan și Tanzania. In 
și Singapore urmează 
portate, pentru prima 
ferite stofe și pături.

(Agerpres)

mai elementare reguli P.C.I. 
in exploatarea autovehiculelor.

Cenușă în loc de 
acoperiș !

Invențio secolului ?! Nu. 
Moi... rău. O demonstrație pe 
viu de cum poți rămine fără 
acoperiș la cosă in pragul 
iernii. A făcut-o cetățeancn

Nu știm daco la iarnă cenu
șa va ține loc de acoperiș 
cetățence; in cauză, un lucru 
insă trebuie să invețe toți ce
tățenii (indiferent dacă locu
iesc în imobile proprietote de 
stat ori personole) din acest 
coz : că in perioada toamnă- 
iornă trebuie să ia, mai mult 
ca oricind, toate măsurile 
pentru instalorea corectă o 
sobelor, pentru izolarea coșu-

NOTE
Moria Tudor din Lupeni la i- 
mobîlul cu nr. 11 din strada 
Stadionului. Bineînțeles, nj 
din proprie inițiativă a renun
ța! Maria la acoperișul cosei, 
nici cu mîna proprie nu o 
făcut-o, ci neglijind regulile 
pozei contra incendiilor speci
fice sezonului rece. Scînteio ce 
o declonșat incediul care a 
mistuit ocoperișul casei trons- 
formindu-l in cenușă, a avut 
ca punct de plecare neglijen
ța în folosirea coșurilor de e- 
vocuare o fumului. Bu.-lonu! de 
'a sobă ce trecea prin pod 
(lipit de materialele combusti- 
b e) era neizolat. Focului nu 
i-a scăpot această situație fa
vorabilă pentru a-și race men
drele.

P.CI
rilor de fum de părtile com
bustibile pe lingă care trec 
ori vin in atingere. Poza bună 
apără de primejdie rea !

Improvizații buclucașe
A foce economii e un lucru 

bun, în interesul propriu și al 
progresului general. E lucru 
știut, recunoscut, verificat. Dar 
tot atit de știut e și foptul că 
spiritul de economisire cu orice 
preț (greșit înțeles I) impins 
pină dincolo de rațional poate 
avea efect invers decit cel 
dor t. De aceasta o avut prile-

Filip din Lupeni. Face 
din categoria aceiora 
din spirit zice-se de economie,

să se convingă și Nicolae 
porte 
co 'e,

Stația de transformare Fero Fotr: V. lORDACHESCU

TAXE DA... PRESTAȚII BA
Cetățenii care locuiesc pe 

stră ile București și Șoimilor 
din Lonea sint nemulțumiți de 
felul cum sectorul de salubri
tate Lonea execută lucrările 
pentru care ei plătesc taxele 
corespunzătoare. Datorită aces
tui fapt sînt mereu puși în si
tuația de a se plînge organe
lor locale, cerîndu-le sprijinul 
în rezolvarea unor probleme 
care sînt, de fapt, clauze con
tractuale obligatorii ale l.G.C. 
față de cetățeni. Și, trebuie să 
recunoaștem, că de multe ori 
aceste necazuri rămîn nerezol
vate, cu toate promisiunile ca
re se fac.

. lată de exemplu, în ziua 
de 27 noiembrie, mai mulți ce
tățeni.- printre care Nicolae 
Goia și Aurelia Halga de pe 
strada Șoimilor nr. 5, Petru 
Petric de pe str. București nr. 
6 ș. a. s-au prezentat in au
diență la Consiliul popular al 
orașului Petrila pentru a se
siza că serviciul de salubritate 
nu a executat vidanjarea 
străzile amintite cu toate 
în repetate rînduri, ei au 
licitat acest lucru, sectorul 
fuzînd prestarea serviciului , 
motiv că „mașina nu are drum 
corespunzător de acces*.

Și aceasta se petrece in timp

pe 
că, 
so
re- 
pe

ce l.G.C. 
late taxe 
lație pentru serviciile pe 
de multă vreme nu le pres
tează. Cetățenii demonstrează 
pe bază de chitanță că au a- 
chitat în fiecare lună 10- 
lei pentru prestații, dar 
rul nu le-a efectuat. E 
cinstit să se 
tru prestații neefectuate ?

Să se fi epuizat oare toate 
posibilitățile de rezolvare a a- 
cestei probleme, care vizează 
igiena publică, de către foru
rile în cauză ?

percepe cu 
lunare de

rcgulari- 
la popu- 

care

15 
secto- 

oare 
încaseze bani pen-

C. II.

S !!

DIN INIMĂ

.JOI 10 DECEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 6.00 Dc 
la 6 la 9.30 : Informații uti
litare; Radiojurnal: Sfatul 
medicului: Sumarul presei: 
Matineu muzical: La micro
fon melodia preferată: 9 ”1 
Odă limbii române: 10,05 
Ba’ade și jocuri populare:
10.30 Clubul călătorilor: 11.15 
Din țările socialiste; 12.00 
Muzică ușoară; 12.10 Un in
terpret și rolurile sale. Ni
colae Herlca; 12.30 Intîlnire 
cu melodia populară si in
terpretul preferat: 13.00 Ra
diojurnal; 13.22 Muzică ușoa
ră: 14.40 Tineri interpreți 
de țnuzicâ populară: 15,05 O 
jumătate de secol de luptă 
eroică: 15,25 Estrada melodii
lor: 16,00 Radiojurnal: 16.15 
Cintcce; 16,30 Melodii care 
străbat lumea: 16,50 Publi
citate radio: 17,00 Antena 
tineretului; 17,30 Concert de 
muzică populară; 18.00 Orele 
serii; 20.00 Tableta de seară: 
20.05 Zece melodii preferate: 
20.40 Bijuterii muzicale: 20.55 
Știința la zi: 21,00 Canțonete;
21.30 Revista șlagărelor: 22,00 
Radiojurnal; 22,20 Sport:
22.30 Pentru magnetofonul 
dumneavoastră: 22.55 Arghe
ziană; 23,00 Concert de sea
ră; 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

Cj-ihut
PETROȘANI — 7 Noiem

brie: Hibematus (10—13 de
cembrie): 
goste de 
cembrie); 
iembrie : 
(10—12 decembrie); Minerul : 
Mireasa era în negru (10—13 
decembrie); ANINOASA : 
Dreptul dc a te naște (10 
—11 decembrie): VULCAN: 
Străinii (10—13 decembrie): 
LUPENI — Cultural : întâl
nirea (9—13 decembrie): 
BARBATENI : Tatăl meu că
pitanul (10—11 decembrie): 
URICANI : Țar și general 
(I!—12 decembrie).

PETRILA : Dra- 
viteaz (9—11 de- 
LONEA — 7 No- 
Păcatul dragostei

foc pe cunoscătorii, pe... misii 
meșteri mori in executoreo in
stalațiilor electrice. De 
aceștia foc nu ceea ce 
ei, ci niște improvizații 
prezintă un mare pericol de 
incendiu.

N. Filip o executat și el o 
astfel de improvizație (fire ne- 
izolole trose prii 
grojd. Și-< 
băcio" 
electrician" 
bucnite din scurtcircuitul elec
tric produs in podul grajdului, 
ou cuprins intr-o clipită fu
rajele din pod și întreg graj
dul. omenințind cu incendie
rea și locuința proprie, și co
sele vecinilor. Pagubele (fă
cute cu propria mină) sint mori 
și puteau fi de și mai mari 
proporții. Numai intervenția 
energică a formațiilor civile 
de pompieri de la E. M. Lu
peni și E. M. Uricani, 
prompt (sincere felicitări I) 
locul sinistrului, a făcut 
locuințele din jur să nu 
cuprinse și ele de flăcări, 
ce-l privește pe păgubos, spe
răm să tragă învățămintele ne
cesare din cele intimplate din 
vina lui, să se lecuiască de 
boala improrizoțiîlor electrice, 
a economiei rău înțeleasă.

Mai sint amotori ?

fapt 
cred
CO'C

pod I?) la 
dot seamo de „di

sc de „mare meșter 
cind flăcările. >z-

sosite 
la 
ca 
fie 
In

Maior Corneliu COJOCARU. 
din Grupul de pompieri 
al județului Hunedoara

*.

ii
Sint o femeie in virstă și liniștea și calmul îmi sînt 

tot atit dc necesare ca și aerul. Recent însă o infecție den
tară mi-a provocat dureri de nesuportat. M-am prezentat 
atunci la cabinetul dentar din Lupeni. Colectivul de aici 
m-â tratat cu grijă așa că acum sint sănătoasă. Pentru 
atenția cu care am fost tratată și modul politicos de a se 
purta cu mine, mulțumesc întregului colectiv al cabine
tului dentar și îndeosebi medicului Gheorghc Șendroiu și 
soției acestuia, dorindu-le sănătate și succese in muncă. 
Fericiți sint părinții care au satisfacția și mindria de a fi 
crescut asemenea oameni.

.W.VA'AVAW.'AW/AV/ASVAVAW.

ABONAȚI-VĂ 
LA ZIARUL

pentru anul 1971
Factorii poștali și difuzorii voluntari colec-

tează în prezent abonamentele personale precum 
și pentru întreprinderi și instituții.

Pentru continuitate în primirea ziarului, pre
ferați abonamente pe 3, 6 și 12 luni.

T. V.
MIERCURI 9 DECEMBRIE

Răspundem
18,tio Deschiderea emisiunii. 

Universal șotron — en
ciclopedie pentru co
pii.

18.30 Cabinetul economic TV: 
Îmbunătățirea folosirii 
forței de muncă in vi
itorul cincinal.

19,10 Tragerea concursului 
Pronoexpres.

19.20 1 001 «le seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Tele cinemateca : Por

tret Paul Ncwmann.
21,15 Poșta TV.
21,35 Cadran internațional.
22.20 Telejurnalul de noapte.
22.30 Baschet. Cupa Cupelor : 

repriza a 2-a a intilni- 
rii dintre echipele 
Steaua și Galatasarav 
Istanbul (masculin).

23,00 închiderea emisiunii.

cititorilor

Gazde... neospitaliere
Magazinul alimentar nr. 4 are 

un vad comercial bun : este 
fără „concurcnți* în împreju
rimi, funcționează chiar pe 
strada principală a orașului 
(Jtr. Slepublicii, lingă parc) pe 
țlndet se scurge zilnic șuvoiul 
de diverși cumpărători, de cu- 
rînd a fost modernizat, inves- 
tindu-se sume destul de însem
nate pentru a-1 dota cu mobi
lier modern și transforma în 
unitate cu autoservire, dispune 
de un fond de marfă suficient.

Și, totuși... Speranțele care 
s-au pus în această unitate 
pentru desfacerea unui volum 
tot mai mare de mărfuri, nu 
se împlinesc: numărul cumpă
rătorilor este mic față de cel 
pe care trebuie să-l atragă 
noul magazin cu autoservire, 
uneori oamenii pleacă nemul
țumiți dc felul cum sînt de
serviți, de ospitalitatea „gaz
delor" comerciante !

...Zi obișnuită de vînzare. La 
raionul de mezeluri, au sosit 
preparate dc carne proaspete. 
Cumpărătorii se îmbulzesc, for- 
niînd un grup compact de oa
meni nerăbdători — doar fie
care are zeci de treburi și

nu-și poate permite să stea 
cile o jumătate de oră pînă-i 
vine rîndul...

Vînzătoarea, parcă nesigură, 
taie, cîntărește, încasează ba
nii. deservind in primul rînd 
pe cei mai gălăgioși... Cu a.șa 
„sistem*, bineînțeles că nemul
țumirile cresc. In acel timp, 
responsabila de schimb. în ușa 
magaziei de mărfuri, stă cu

NOT A
încrucișate la piept 
zâmbitoare îmbulzeala : 

ca
ri <1 amândouă de

brațele 
privind 
mai schimbă o glumă cu 
siera, mai 
cumpărătorii necăjiți de multă 
așteptare: dar, nu-i trece prin 
minte să dea și ea o mină de 
ajutor la vînzarea mezelurilor, 
pentru a evita aglomerația. Și. 
în timp ce responsabilele ma
gazinului nr. 5, nr. 7, și de 
la alte unități dau o mînă de 
ajutor la vînzare în raioanele 
unde este aglomerație, respon
sabilele de la magazinul nr. 4 
nu ar face aceasta nici să le 
pici cu ceară !...

...Casierițele de la această 
unitate și-au făcut deja un 
prost renume din a nu da 
■omplet restul la cumpărătuii. 

S-au intimplat cazuri cind au 
oprit și 70—80 de bani pe mo
tiv că_. nu au mărunțiș, iar 
despre 10—20 de bani nici nu 
mai spun nimic. Nerestituirea 
promptă a restului începe să 
devină aici o practică cotidia
nă, iar cine insistă, este și 
bruftuluit cu cuvinte .tari“! 
Și. cind te gîndești, că maga
zinul nr. 4 se află în aceeași 
clădire cu Banca de stat, de 
unde și-ar putea ușor procura 
mărunțiș... Sau, nedarca restu
lui complet, este pe cale dc a 
deveni o nouă metodă de a 
strînge bănuți ?

Iși vor îmbunătăți oare os
pitalitatea -gazdele” de la ma
gazinul nr. 4 din Petroșani ?

Poate au nevoie și de o mi
nă de ajutor din partea direc
țiunii O.C.L. Alimentara !

Șt. PL IU

< COLECTIVUL SERVICIU
LUI TOPOGRAFIC AL E. M. 
LUPENI. Temeiul legol ol o- 
cordării sporului pentru vechi
me neîntreruptă în oceeași u- 
nitote il constituie prevederile 
orticolului 3. olineotul f, ol 
Hotoririi Consiliului de Miniș
tri nr. 914/1968. Conform o- 
cestor prevederi angajații uni
tăților din industria minie'ă 
beneficiază de sporul de ve
chime incepind de la un an 
vechime și cu 1—2 procente 
mai mare decit sporul de ve
chime ce se ocordă in oile 
ramuri ole economiei noosl e 
naționale. Angajații a căio: 
recompensă de vechime, oco - 
dată in baza vechilor regle
mentări, este moi mare decit 
sporul de vechime ocordat :n 
bozo H.C.M. nr. 914, vor bene
ficia in continuare de recom
pensă de vechime (în cote 
lunare) pină cind pe baza ve
chimii vor putea beneficio de 
un spor egol, sau mai more 
decit recompensa primită.

Rezultă in mod clar că nu 
pot fi ocordote pentru vechi
me și sporul și recompensa.

• ION PAUNA, VULCAN. 
Cum cele relotote de dv. s-ou 
petrecut pe razo județului 
Gorj, odresoți-vă orgone'or 
din ocest județ.

« UN GRUP DE LOCA
TARI DIN BLOCUL NR. .. 
(CARTIERUL 8 MARTIE) PE
TRILA. Problema ridicată 
dv. este cunoscută de 
Consiliul popular ol c.ay_.„. 
Petrilo și factorii care răspund 
de încălzirea centrală, care 
ou făcut orgonelor județene 
propuneri cu privire la redis
tribuirea blocurilor pe centrole- 
le termice nr. 3 și 5, lucrare 
ce se va executa după 
mireo aprobării și 
fondurilor necesare.

44

Je 
către 

orașului

pri-
olocareo

• IOSIF CZANE, 
Confruntînd Io foța 
cele cuprinse in 
dv. cu reolitateo, om cons’o- 
tot că nu ați ovul motive în
temeiate pentru o vă odreso 
redacției.

PETRILA. 
locului, 

reclamoțio

5 /Tj/T> 41

Ceitft^uf mefanukd ae -face de la 
MvPiahea ta toad de uumumi. ți ye inaptele 
pe ca\e ar putea eă apahă
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Sesiunea SovietuluiAdunarea Generală a adoptat în
unanimitate rezoluțiile la cele două

Suprem alpuncte înscrise
ordinea de zi a

S£

U. R. S. S

sesiunii So- 
al U.R.S.S., 

dezvoltării 
pe anul
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de România pe 
actualei sesiuni
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ÎNTREVEDERILE 
TOVARĂȘULUI 

ION ILIESCU
LA CAIRO

I
s

Ședința Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 8 — Trin isul 
special Agerpres, Constantin 
Alexandroaie, transmite : A- 
dunarea Generală a Organiza
ției Națiunilor Unite a adoptat 
în unanimitate rezoluțiile la 
cele două puncte înscrise de 
România pe ordinea de zi a 
sesiunii : „Consecințele econo
mice și sociale ale cursei înar
mărilor și efectele sale profund 
dăunătoare asupra păcii și se
curității in lume' și „Rolul 
științei și tehnologiei moderne 
în dezvoltarea națiunilor și 
necesitatea întăririi cooperării 
economice și tehnico-științifice’ 
înt-e state1*.

Aceste rezoluții au fost îna
intate Adunării Generale 
către Comitetul pentru 
blemele politice și 
ritate și, respectiv, 
pentru problemele 
și financiare, după 
aprobat, după cum 
țat. tot în unanimitate.

Adoptarea în unanimitate de 
către forul suprem al O.N.U. a 
celor două rezoluții — prima 
semnată de România și alte 
23 de state în calitate de coau
toare. iar a doua propusă de 
România împreună cu 19 state 
— încheie dezbaterile din ca
drul acestei sesiuni 
punctelor inițiate dc 
noastră.

T'mnă cum s-a făcut 
cunut. prima rezoluție 
corporează un număr de . 
vederi care scot în relief peri
colele generate de cursa înar
mărilor. povara pe care 
tea o reprezintă pentru 
statele, efectele economice, so
ciale și pe planul securității 
ale competiției înarmărilor, 
necesitatea urgentă a întreprin
derii unor acțiuni în vederea 
încetării goanei înarmărilor 
pentru a se putea înainta pe 
calea dezarmării. In document,

de 
pro- 

de secu- 
Comitetul 
economice 
ce le-au 
s-a anun-

asupra 
țara

deja 
in- 

pre-

aces- 
toate

Comitetului de la Geneva i 
cere să acorde atenția cir 
nită, cu conștiința urgenței lor, 
problemelor de natură să pună 
---- x* ------- : c------- jn 

nuclear, 
este 
stu- 
eco- 
ale 
ale 

care

capăt cursei înarmărilor, 
special în domeniul 
iar secretarul general 
chemat să întocmească un 
diu asupra consecințelor 
noniice și sociale atît 
cursei înarmărilor cît și 
cheltuielilor militare, pe 
să-1 prezinte la următoarea 
sesiune a O.N.U.

Cea de-a doua rezoluție su
bliniază. în esență, existența 
unor mari decalaje economice 
între state, precum și faptul 
că formele, metodele și instru
mentele de colaborare în do
meniul științei și tehnologiei 
folosite pînă în prezent în 
cadrul sistemului Națiunilor 
Unite sînt încă departe de a 
răspunde necesităților, facili
tării accesului neîngrădit al 
tuturor țărilor, și în special 
al celor în curs de dezvoltare, 
la cuceririle științei și tehno
logiei moderne. Documentul 
conține o serie de propuneri 
concrete menite să contribuie 
la crearea premiselor extinde
rii raporturilor de cooperare 
intern?'’onală oe plan tehnico-, 
științific, pentru accelerarea 
progresului economic și social 
al ooDoarelor.

Votul unanim din Adunarea 
Generală este interpretat aici 
ca o dovadă elocventă a im
portanței deosebite a dezbate
rii unor astfel de probleme în 
cadrul Organizației Națiunilor 
Unite, o expresie a atenției 
de care s-au bucurat aceste i- 
nitiative românești în rîndul 
statelor membre, în același 
timp o expresie a aprecierii ți 
prestigiului de care se bucură 
pe plan internațional politica 
externă promovată de Româ
nia.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
Nikolai Baibacov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Sovietice, a prezentat 
marți, în cadrul 
vietului Suprem 
proiectul planului 
economiei naționale 
1971.

Planul pe anul 1970. a spus 
el, a fost îndeplinit și depă
șit. Potrivit datelor prelimina
re, venitul naționat crește în 
acest an cu 7,6 la sută în com
parație cu cel realizat anul 
trecut, iar producția industrială 
globală cu 8 la sută față de 
aceeași perioadă. Volumul pro
ducției agricole crește în anul 
1970 cu 6,5 la sulă în compa
rație cu anul 1969. In acest 
fel, a declarat Baibakov, se 
îndeplinesc cu succes, la indicii 
principali, directivele 
de Congresul al 
P.C.U.S.

In continuare, 
relevat că planul 
care face parte integrantă din 
al 9-lea plan cincinal, aflat în 
prezent în curs de ( 
prevede dezvoltarea, ! 
nuare, a industriei, ; 
rii, transporturilor, 
bunăstării poporului, 
cultural și capacității de apă
rare a țării.

Sarcina principală a planu
lui constă în sporirea eficien-

țci producției, în ridicarea con
tinuă a agriculturii și in acce
lerarea progresului tehnico-ști- 
ințific. In anul 1971, pe baza 
creșterii productivității muncii, 
se va obține 87 la sută din 
sporul producției industriale. 
Pentru anul viitor se prevăd 
o creștere a venitului național 
cu 6,1 la sută și o sporire a 
producției industriale globale 
cu 6,9 la sută, în comparație 
cu anul în curs.

★

trasate
XXIII-lea al

vorbitorul a 
pe anul 1971,

elaborare, 
în conti- 
agricultu- 
creșlerea 

, nivelul

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
Proiectul bugetului de stat al 
U.R.S.S. pe anul 1971 a fost 
prezentat la sesiunea Sovietu
lui Suprem de Vasili Garbuzov, 
ministrul finanțelor. Bugetul, a 
relevat el, prevede la capitolul 
venituri sume de 160,8 mili
arde ruble, iar la cel al chel
tuielilor 160,6 miliarde ruble. 
Alocațiile pentru economia na
țională și măsurile social-cul- 
turale vor reprezenta anul vi
itor 84,3 la sută din totalul 
cheltuielilor bugetare. Pentru fi
nanțarea industriei se alocă 
78,8 miliarde ruble, iar pentru 
agricultură 23,9 miliarde. In 
bugetul de stat pe anul 1971 
se alocă suma de 17,9 miliarde 
de ruble pentru apărare, ceea 
ce reprezintă 11,1 la sută din 
totalul cheltuielilor.

se

CONTRACT 
româno-francez

p PARIS 8 (Agerpres). — Pe linia dezvoltării relațiilor
g multilaterale româno-franceze, Ia Paris a fost semnat con- 
g tractul dintre întreprinderea română de comerț exterior 
I .Tehnoimport" și Societatea Națională de Industrie Aero- 
g spațială franceză (Snias), privind cooperarea dintre cele 
g două firme pentru fabricarea elicopterelor de tipul .Alouete
■ III' în România. Contractul prevede că industria aero-
■ nautică românească va participa într-o mare măsură la
■ fabricarea de elicoptere „Alouete III", precum și posibi-
■ litatea de desfacere a acestora pe piața internațională în
■ colaborare cu Snias.

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

BOX'

Clay—Bonavena 
victorie prin 
HO tehnic în 

repriza a 15-a
NEW' YORK 

— Luni seara. . 
noscutei arene Madison Square 
Garden din New York s-a 
disputat meciul dintre boxe
rii din categoria grea Casius 
Clay și Oscar Bonavena, doi 
dintre pretendenții la titlul 
mondial, deținut de negrul 
american Joe Frazier. La ca
pătul unui meci care nu a 
corespuns 
sius Clay 
prin KO 
a 15-a.

Comentind această intilni- 
re. corespondentul agenției 
France Presse scrie : „Ca
sius Clay n-a reușit să-și va
dă realizat propriul pronostic 
de a-I învinge prin KO în 
repriza a 9-a pe argentinia
nul Bonavena. După 14 re
prize. de multe ori confuze 
și dezolante din punct de 
vedere al boxului pur. Clay 
l-a învins pe adversarul său 
de-abia in ultima repriză, 
ră să etaleze ușurința .și 
bilitatea 
cu ani 
boxer 
fostul 
reușit 
numai 
sfii 
aproape 20 008 de spectatori 
afla'i in jurul ringului de Ia 
Madison Square Garden cre
deau că Mohamed Aii se 
îndrepta spre o victorie la 
puncte. Casius Clay l-a ex
pediat la podea pe solidul 
boxer sud-american printr-un 
remarcabil croșeu de stingă 
la bărbie. Bonavena s-a ri
dicai .la 8'. dar era groggy 
cind a reluat lupta. Sesizind 
situația dificilă a adversaru
lui său. Casius Clay a insis
tat in atac, și, printr-o altă 
lovitură bine placată, l-a tri
mis din nou Ia pămint pe Bo
navena. In acel moment, ar- 

a intervenit (argenti- 
I era încă la podea), 
lu-l pe Clay de o vic- 
din KO. care l-ar fi 

și pe el și pe

8 (Agerpres). 
pe ringul cu-

așteptărilor, Ca- 
a obținut victoria 
tehnic in repriza

Fă-

caracterizau 
în fața unui 
dezordonat, 
mondial a 

decisivă cu

care-l 
în urmă, 
cu stil 
campion 
lovitura 
un minut înainte de 

itul meciului. In timp ce

bitrul 
nianul 
lipsindi 
torie c 
satisfăcut 
spectatori. Argentinianul su
feră prima infringere înainte 
de limită din cariera sa, in 
54 dc meciuri.

LA RIO DE JANEIRO

După răpirea ambasadorului elvețian
RIO DE JANEIRO 8 (A- 

gerpres). — La 24 de ore de 
la răpirea ambasadorului el
vețian în Brazilia, Giovanni 
Bucher, situația la Rio de 
Janeiro este extrem de în
cordată și confuză. Poliția a 
lansat o operație fără pre
cedent în vederea descope
ririi autorilor răpirii și a lo
cului unde ar. putea fi as
cuns ambasadorul, operație la 
care au fost angajați peste 
5 000 de oameni. Au fost 
cercetate numeroase aparta-

mente și oprite zeci de mii 
de mașini în speranța obți
nerii vreunui indiciu. In 
cursul operației, a fost ares
tat proprietarul mașinii ca
re, se pare, că a fost folo
sită de răpitori; a fost re
ținut, de asemenea, un cuplu 
a cărui mașină poartă un 
număr de înmatriculare ase
mănător 
răpitori, 
liniază
îndoielnic ca aceste persoane 
să fi participat la răpire.

celei
La 
că

utilizate de 
Rio 
este,

se sub- 
totuși,

Potrivit unor știri nccon- 
firmate, se pare că poliția 
braziliană ar fi primit din 
partea răpitorilor un J
în care se cere eliberarea 
a 68 de deținuți politici în 
schimbul punerii în libertate 
a ambasadorului elvețian. 
Mesajul asumă responsabili
tatea răpirii lui Bucher co
mandoului „Gumaraes de 
Brito11, din cadrul organiza
ției ilegale .Alianța pentru 
eliberarea națională" consti
tuită în 1964, după preluarea 
puterii de către militari.

mesaj

Comunicat
VARȘOVIA 8 (Agerpres). — 

La încheierea vizitei în R. P. 
Polonă a cancelarului R. F. a 
Germaniei, Willy Brandt, la 
Varșovia a fost dat publicită
ții un comunicat. După ce a- 
rată că scopul acestei vizite a 
fost semnarea Tratatului cu pri
vire la bazele normalizării re
lațiilor dintre R. P. Polonă și 
R. F. a Germaniei, comunica
tul relevă că' discuțiile pur
tate cu acest prilej s-au des
fășurat într-o atmosferă de lu
cru. au fost utile și fructuoa
se. Ambele părți și-au expri
mat punctul de vedere cu o 
sinceritate deplină.

Părțile, se arată în continua
re, își exprimă satisfacția în 
legătură cu semnarea Tratatu
lui și constată că realizarea a- 
cestuia trebuie să încheie o 
perioadă și să creeze premi
sele pentru o cotitură în re
lațiile dintre cele două state. 
Ele au căzut de acord ca, inie-

★

comun polono-vest-german
diat după intrarea în vigoare 
a Tratatului. R. P. Polonă și 
R. F. a Germaniei să stabileas
că relații diplomatice.

Procesul de normalizare în
ceput prin semnarea Tratatu
lui trebuie să deschidă calea 
soluționării problemelor rămase 
încă în suspensie. Ambele 
părți, conducîndu-se dupâ pre
vederile Tratatului semnat, 
subliniază că sînt gata să în
treprindă noi măsuri pentru 
normalizarea și dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor 
ciprocc. Aceasta se referă, 
primul rînd, la domeniile 
conomic, tehnico-științific 
cultural. Părțile au hotărît 
creeze forme organizate pentru 
dezbaterea problemelor 
borării economice.

Ambele părți, r 
nica'tul, sînt de acord că Tra
tatul, ca 
relațiilor

R.F.G., arc o importanță 
sebită nu numai pentru 
două țări, ci reprezintă o 
tribuție substanțială la ( 
destinderii în Europa.

Polonia și R. " 
nici, se arată în

-pronunță pentru 
laborârii pașnice 
statelor, indiferent de deose
birile lor de sistem. Ele se 
pronunță pentru destindere și 
or sprijini pregătirea și or

ganizarea conferinței în proble
mele securității colaborării 
pe continent.

, deo- 
cele 

i con- 
ca uz a

F. a Germa- 
cornunicat, sc 
principiul co- 
avantajoase a

★

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — 
Dupâ cum anunță agenția PAP, 
în timpul întrevederii care a 
avut loc luni între Jozef Cy- 
rankiewicz și Willy Brandt, șe
ful guvernului polonez a fost 
invitat de cancelarul federal să 
facă o vizită în R. F. a Ger
maniei. Invitația a fost accep
tată. urmînd ca data acestei vi
zite să fie fixată ulterior.

NEW YORK 8 (Agerpres). - 
Consiliul de Securitate al 
O.N.U. a continuat luni după- 
amiază dezbaterile asupra ra
portului misiunii O.N.U. pentru 
Guineea. Reprezentantul sta
tului Burundi a prezentat un 
proiect de rezoluție cerînd 
Consiliului să aprobe conți
nutul raportului din care re
iese responsabilitatea ce revine 
Portugaliei pentru organizarea 
și participarea directă la in va-

zia din Guineea. Proiectul 
rezoluție subliniază, totodată 
că menținerea colonialismuiu 
portughez „constituie o am 
nințare pentru pacea și secui 
tatea statelor independente 
fricane". Se face apelul „dc 
se acorda asistență morală și 
materială Republicii Guineea 
în scopul dc a-și îlităi 
păra independența și 
tatea sa teritorială".

CAIRO - Corespondentul 
Agerpres, Constantin Oprică, 
transmite : Ion Iliescu, prinvse- 
cretar al Comitetului Central 
□ I Uniunii Tineretului Comunist 
din România, miniStiu pentru 
problemele tineretului, a fost 
primit de Abdel Mohsen 
Abaul Nour, secretar general 
al Uniunii Socialiste Arabe. In 
cursul întrevederii, au fost su
bliniate interesul reciproc iu 
dezvoltarea relațiilor multilate
rale dintre Republica Socialis
tă Romă..a si Republica A;a- 
bă Unită, precum și utilitatea 
contactelor romăno-egiptene -,n

vederea unei mai bune înțele
geri mutuale.

A fost prezent Titus Sinu, 
ambasadorul României la Cai
ro.

Ion Iliescu s-a intilnit, de a- 
semenea, cu Muhammed Labib 
Shukeir, președintele Adunăiii 
Naționale a R.A.U.

Totodată, au continuat con
vorbirile ir.tre delegația româ
nă, condusă de Ion iliescu, si 
cea egipteană, condusă de 
Mohamed Abulez, ministrul 
R.A.U. pentru problemele ti
neretului.
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SITUAȚIA D!N IORDANIA
AMMAN 8 (Agerpres).

Un purtător de cuvînt oficial 
al Ministerului de Interne al 
Iordaniei, citat într-o emisiune 
a postului de radio Amman, a 
declarat că reprezentanții gu
vernului iordanian și ai Co
mitetului Central al rezistenței 
palestiniene au căzut dc acord 
să evite orice acte de | 
care și să reducă stare 
tensiune dintre cele 
părți. Acestea, a 
tătorul de cuvînt, 
deplin cu misiunea militir 
Comitetului superior arab, 
cărei aport a permis „să 
pună capăt regretabilelo1-

provo-
; i de 

două 
arătat pur- 
colaborează 

ră a 
a) 
se 

i........ ................   inci
dente din ultimele două zile".

Totuși, situația continuă să 
rămînă încordată în unele re
giuni din Iordania. Ziarul „A! 
Fatah", organul C.C. al Orga
nizației de Eliberare a Palssti- 
nci. a anunțat, de pildă. că 
blindate ale armatei iordani- 
ene se concentrează în regiu
nea orașului Ramtha, situat 
la frontiera iordaniano-siriană. 
Armata iordaniană procedează, 
în același timp, la instalarea 
în acest oraș a unor baterii de 
mortiere, precizează ziarul

vatorii sînt frapați atît de vio
lența lor, cît și de coincidența 
lor cu absența din Iordania a 
regelui Hussein și a președin
telui Comitetului superior 
arab, însărcinat cu supraveghe
rea aplicării acordului pentiu 
normalizarea situației în Ior
dania. fostul prim-ministru tu
nisian Bahi Ladgham". Timp 
dc trei zile și trei nopți, au 
răsunat tiruri de artilerie și 
mortiere, reamintind cele mai 
grele zile ale evenimentele 
din luna septembrie.

★ T*r

ROMA 8 (Agerpres). — In 
drum spre Amman, Bahi Lad
gham. președintele Comitetului 
superior arab însărcinat cu su
pravegherea normalizării situa
ției din Iordania, a făcut pe ae
roportul Fiumicino din Roma 
o declarație referitoare la ulti
mele incidente dintre armata 
iordaniană și unitățile de co
mando palestiniene. „Sînt foar
te surprins, a spus Bahi Lad- 
gham, de știrile privind cioc
nirile dintre armata iordania
nă și guerilele palestiniene din

mențio- 
francoz, 

asemenea, în 
1 rezistența 
i să unifice 

ov- 
Organizației 

Palestinei 
la Amman

Aceste evenimente, 
nează corespondentul 
se desfășoară, de as 
momentul în care 
palestiniană caută 
activitatea diferitelor sale 
ganizații. C.C. al 
de Eliberare a 
află în sesiune 
la 4 decembrie.

In sfîrșit, se 
ajutorul kuweitian către Ior
dania, suspendat în ultimele 
trei luni, va fi reluat, începînd 
de la 15 decembrie.

aceste zile, de la Amman. Dar 
nu sînt pesimist. Cred că a- 
cordurile de la Cairo și pro
tocolul de la Amman sînt ga
ranții suficiente pentru evita
rea unor incidente care ar pu
tea să ducă la un conflict grav". 
Fostul premier tunisian și-a 
exprimat speranța că rațiunea 
va triumfa. Sper că, prin a- 
planarea divergent elor, a spus 
Ladgham, pacea și stabilitatea 
vor fi instaurate rapid în O- 
rientul Apropiat.

DE CE A DEMISIONAT 
JAMES FARMER

★

BEIRUT 8 (Agerpres). — în 
legătură cu ultimele eveni
mente petrecute în Iordania, 
corespondentul Agenției Fran
ce Presse, Paul Delifer. relevă 
că „situația se degradează din 
zi în zi în Iordania. Deși pen- 
iro moment incidentele — în 
lecMură cu care autoritățile 
iordanienc și organizațiile pa
lestiniene dau versiuni contra
dictorii — sînt limitate la ca
pitală și orașul Jerash, obser-

• Delegațiile Uniunii So
vietice și Statelor Unite la 
convorbirile pentru limitarea 
cursei înarmărilor strategice 
au ținut marți o nouă ședință 
plenară, a 11-a din cadrul 
celei de-a treia runde, care 
se desfășoară în prezent la 
Helsinki. Intîlnirea s-a des
fășurat la sediul ambasadei 
U.R.S.S. și a durat aproxi
mativ o oră.

Următoarea ședință va a- 
vea loc marți. 15 decembrie, 
la sediul ambasadei Statelor 
Unite.

Surse apropiate conferinței 
afirmă că actuala rundă a 
negocierilor Salt ar putea să 
se încheie la sfirșitul săptă- 
mînii viitoare.

• Intr-un interviu acordat I 
săptămânalului francez „L'Ex- 
press“, cancelarul vest-german, 
Willy Brandt, arată, printre 
altele, că „in mod cert va sosi 
timpul în care vom ajunge să 
normalizăm relațiile noastre cu 
China, așa cum a făcut-o ge
neralul de Gaulle. încă din a- 
nul 1961. Deocamdată, a spus 
cancelarul, dorim să începem 
cu începutul, ocupindu-ne de re
lațiile noastre cu vecinii".

$ In localitatea austriacă 
Voeslau, în apropiere de Vie- 
na, au început lucrările reuni
unii Alianței Cooperatiste In 
ternaționale (A.C.I.), la care 
participă reprezentanți ai orga
nizațiilor cooperatiste din 21 
de țari, printre care și Româ
nia

$ AGENȚIA TASS anunță 
că, potrivit înțelegerii, 
cadra de npve militare 
lice, formată dintr-o 
antisubmarin, un subm 
un petrolier, va fac 
decembrie o escală 
în porturile Cubei.

DUPĂ CUM
ESA BULGARĂ, la 
Ministerului de Externe 
P. Bulgaria, la Sofia

întrevedere Nixon — Hussein
WASHINGTON 8 (Agerpres). 

— Rege'e Hussein al Iorda
niei a fost primit marți de pre
ședintele Richard Nixon. Pur
tătorul de cuvînt a! Casei Albe. 
Ronald Ziegler, a declarat că 
cei doi șefi de stat au discu
tai „principalele elemente ale 
situației din Orientul Apropiat 
și perspectivele pentru relua
rea negocierilor de pace, pre-

cum și stadiul livrării ajuto
rului economic și militar acor
dat Iordaniei”. Purtătorul de 
cuvînt a menționat că preșe
dintele Nixon a fost interesat 
în a cunoaște, prin intermediul 
regelui Hussein, punctele de 
vedere ale șefilor de stat ai 
R.A.U. și Arabiei Saudite, cu 
care suveranul hașeniit s-a în- 
tîinit recent.

sit C. Tranos, ambasador în 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Greciei.

O Tunisia este dispusă să 
restabilească relațiile diploma
tice cu Republica Populară 
Chineză — scrie ziarul 
.L’Action", organul Partidului 
Socialist Desturian, intr-un ar
ticol consacrat politicii exter
ne tunisiene și intitulat 
diplomație in mișcare".

unor întinse regiuni din An
glia, # Țara Galilor și Irlanda 
de nord. A fost perturbat tra
ficul feroviar, stingerea sema
foarelor a dus la frecvente 
blocări ale circulației în orașe 
și au fost întrerupte emisiunile 
posturilor de radio.

„o

• Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Venezuela, ale cărei lu
crări s-au încheiat recent, a 
hotărît ca al IV-lea Congres 
al partidului să aibă loc înce
pînd de la 23 ianuarie 1971.

• LA FRANKFURT (R. F. 
a Germaniei) a început 
procesul intentat lui 
Strohhamer. fost ofițer 

în 
bărbați, 

teritoriul 
Uniunii

acuzat de a fi ucis 
1941—1942 mii de 
femei și copii pe 
vremelnic ocupat al 
Sovietice.

luni 
Adolf 

SS, 
anii

• încetinirea ritmului de 
lucru ca urmare a „grevei de 
zel" declanșate luni de apro
ximativ 125 000 de lucrători 
din industria energiei electrice 
în sprijinul revendicărilor lor 
economice a afectat aprovizio
narea cu energic electrică a

MULȚI TI-
___  care nu do- 

ă participe la agresiunea 
Unite în

& TOT MAI 
NERI americani 
rcsc _2 ..... 11.1,..
Statelor Unite în Indochina 
dezertează sau se sustrag de 
la încorporări. Potrivit unui 
reprezentant al Ministerului 
Justiției al S.U.A., J. Bowles, 
ministerul trebuie să examine
ze. în medie. 325—375 de ca
zuri pe lună de neprezentare 
pentru satisfacerea serviciului 
militar.

WASHINGTON 8 (Agerpres). 
James Farmer, cel mai proemi
nent reprezentant al 
lației de culoare din 
actualei Administrații a 
a demisionat luni din 
de mimstru adjunct 
problemele sănătății, 
ei și bunăstării so.iole.

Demisia lui Farmer survine 
la scurt interval după cea a lui 
Martin Castille, președintele 
comisiei guvernamentale pen
tru problemele locuitorilor de 
limbă spaniolă din S.U.A.

Cu toate că J. Farmer a in
vocat drept rațiune o demisi
ei sale „motive de ordin pe>- 
sonal", ulterior, în cadrul u- 
nei conferințe de presă, el a 
dezvăluit că a fost „blocat de 
birocrație" în eforturile saie 
de a pune capăt discriminării 
rasiale. înainte de a fi numit 
in cicesl post, Farmer a lost, 
timp de 20 de ani, unul din 
principalii lideri ai populației 
de culoare in lupta antisegre- 
gaționiștă.

FARSA JUDICIARA 
DE LA BURGOS

popu- 
cad.ul 
S.U.A., 
postul 
pentru 

educați-

MADRID 8 (Agerpres). 
Tribunalul militar din Burgos 
a reluat marți, după o întreru
pere de 24 de ore, farsa judi
ciară intentată celor 16 patri- 
oți basci.

Justificarea oficială a amină- 
rii ședinței publice de luni, 
prin îmbolnăvirea căpitanului 
Antonio Troncoso de Castro, 
singurul jurist in actualul com
plet de judecată, nu a conviDS 
nici pe avocați și nici pe ob
servatori. Agenția France 
Presse apreciază că amînarea 
neașteptată a procesului a lost 
folosită de Tribunalul militar 
pentru a discuta, cu ușile în
chise, metodele ce urmează a 
fi adoptate spre a împiedica 
pe acuzați să dezvăluie, în 
mod public, supliciile la care 
au fost supuși in perioada de
tențiunii.

Pe de altă parte, din Madrid 
se anunță că unul din cei pa
tru manifestanți răniți de poli
ție vinerea trecută la Eibor, 
in cursul unei demonstrații de 
protest împotriva procesului 
de la Burgos, a murit marți.

@ Cargoul românesc ..Maramureș" a salvat șapte pa
kistanezi, naufragiați cu peste 20 dc zile in urmă, după 
uraganul catastrofal care s-a abătut asupra coastelor Pakis
tanului oriental. Ei au fost reperați d.e marinarii (argoului 
românesc în Golful Bengal, la 300 km de coastă.

Cei șapte cetățeni pakistanezi au purtat o bătălie pe 
viață și po moarte la bordul unei ambarcațiuni avariate.

Agenția pakistaneză de știri menționează că cei șapte 
naufragiați, toți din districtul Patuakhali, devastat dc ura
gan, vor fi debarcați în insula Para, de unde se vor reîn
toarce in localitatea natală la bordul unei nave pakista-

FOTBAL
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bază a normalizării 
Polonia

BONN 
anchetă efectuată de Institutul 
de demoscopie ..Wickert" din 
Tubingen arată că patru cin
cimi din populația R.F.G. a- 
preciază că Tratatul polono- 
vest-german este un prim pas 
realizat in direcția reconcilie
rii între cele două țări. Două 
treimi din persoanele întrebate 
au opinat că acest Tratat a 
fost necesar și că el se impu
nea de mult timp.

AN UN
inv

LISABONA 8 (Agerpres). - 
Peste 55 000 de spectatori au 
urmărit aseară la Lisabona 
meciul internațional de io.oa . 
in care echipa portugheză 
Benfica a învins cu scorul de 
3-2 (2-0) o selecționată a 
Europei. Punctele au fost în
scrise de Eusebio, Simoes, 
Jorge, respectiv Seeler și Ga- 

e. Selecționata Europeană 
apărut in următoarea forma- 

: Iribar, Suarez, Gallego, 
Gemmel, Pirri (Hunt), Moore, 
Crujfl, Seeier, Hurst (Garate), 
Osgood, Djaici.

LOTO
Numerele extrase la 

gerea excepțională din B de 
cembrie 1970.
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