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NICOLÂE CEAUȘESCU 
în încheierea lucrărilor 

Plenarei C.C. al P.C.R. 

din 16 decembrie 1970
Stimați tovarăși,

După cum s-a văzut, preve
derile planului de stat pe 1971 
se înscriu atit in spiritul di
rectivelor Congresului al X-lea 
al partidului, cit și in liniile 
proiectului de plan trimis încă 
din luna iulie tuturor unită
ților economice. Precizările și 
completările care au fost ’aduse 
intre timp au îmbunătățit o 
serie de prevederi, asigurînd. 
totodată, posibilitatea realizării 
unui ritm mai accentuat de 
dezvoltare a economiei noastre 
naționale. Caracteristica princi
pală a planului pe 1971, ca de 
altfel a întregului cincinal vi
itor, este însă punerea în cen
trul preocupării organelor de 
partid și de stat, a tuturor oa
menilor muncii a obiectivului 
ridicării calitative a activității 
economice în toate domeniile. 
Această caracteristică generală 
va trebui să fie pe parcurs tot 
mai mult accentuată. Creșterea 
eficienței economice, asigurarea 
unei calități superioare a pro
duselor, sporirea productivității 
muncii >int, pînă la urmă, pro
blemele esențiale ale economiei, 
de buna lor soluționare depin- 
zînd însăși dezvoltarea cu suc
ces a societății noastre socia
liste in viitor. Cred că putem 
afirma că realizarea prevede
rilor următorului cincinal va 
permite României să treacă 
realmente intr-o etapă superi
oară a dezvoltării sale econo
mice. De aceea, se impune să 
luăm toate măsurile, să depu
nem toate eforturile pentru ca 
prevederile planului și îndeo
sebi acelea privitoare la inten
sificarea laturii calitative a ac
tivității noastre economice să 
fie realizate în cele mai bune 
condițiuni.

O problemă deosebită, asu
pra căreia doresc să mă opresc 
pe scurt, este valorificarea tot 
mai intensă a resurselor inter
ne de materii prime și mate
riale. Aceasta va trebui să 
constituie de asemenea, o preo
cupare centrală a tuturor or
ganismelor noastre economice 
de sus pînă jos și de jos pină 
sus. De punerea în valoare a 
resurselor interne, chiar a zăcă
mintelor cu conținut mai să
rac de substanțe utile, depinde 
realizarea viitorului cincinal, 
crearea unei baze solide pen
tru activitatea viitoare. Avem 
£n țară zăcăminte încă insufi
cient folosite, avem rezerve pen
tru o serie de domenii ale 
producției materiale care, bine 
valorificate, pot să ne creeze 
disponibilități însemnate pentru 
export. Tocmai de aceea. în 
prevederile noului plan s-au 
accentuat cerințele pentru o 
mai bună valorificare a resur
selor interne de materii prime. 
Chiar peste ceea ce este înscris 
în proiectul prezentat s-au gă
sit posibilități noi și — pînă 
la dezbaterea planului cincinal 
în primăvară în plenara Comi
tetului Central sau in vară în 
Conferința Națională — va tre
bui încă să aducem serioase 
îmbunătățiri în acest domeniu.

Au vorbit aici atit prim-se- 
cretari. cit și directori de cen
trale și întreprinderi, miniștri, 
alți membri ai Comitetului 
nostru Centra). Discuțiile au

relevat o deplină unanimitate 
în aprobarea pianului și a bu
getului, precum și a măsurilor 
adoptate în ședința comună a 
Comitetului Executiv și a Con
siliului de Miniștri privind 
îmbunătățirea proiectului de 
plan pe 1971 și a proiectului 
de plan cincinal, cit și perfec
ționarea organizării, conducerii 
și planificării agriculturii. S-au 
făcut, totodată, pe drept cu- 
vînt, unele observații și critici 
întemeiate la adresa activită
ții unor ministere și organe cen
trale. au fost formulate o se
ric de propuneri de îmbunătă
țire a muncii noastre, in cea 
mai mare parte juste, și de 
care va trebui să se țină sea
ma. Unele dintre ele urmează 
să fie introduse în plan. Al
tele. referitoare la stilul și me
todele de muncă în economie, 
la necesitatea îmbunătățirii a- 
provizionării tehnico-materiale, 
— care’ nu se referă la pre
vederile planului propriu-zis — 
trebuie să ne stea in atenție 
in activitatea curentă, practică 
de realizare a planului.

Este adevărat, tovarăși, apro
vizionarea tehnico-materială este 
una din problemele cele mai 
importante ale activității eco
nomice. Este necesar să luăm 
măsuri energice pentru ca în 
cadrul prevederilor de plan, a 
normelor de consum stabilite 
să realizăm o aprovizionare 
ritmică, în condițiuni corespun
zătoare. in toate ramurile eco
nomiei naționale. Deficiențele 
care s-au manifestat în acest 
domeniu, nu se datoresc atît 
lipsurilor cantitative de mate
riale. ci faptului că nu s-a a- 
sigurat livrarea la timp a ma
teriilor prime și altor produse 
necesare, că cooperarea între 
întreprinderi pentru realizarea 
diferitelor ansamble și suban- 
samble lasă încă mult de dorit. 
Aceste neajunsuri provoacă se
rioase greutăți în desfășurarea 
procesului de fabricație, afec
tează ritmicitatea producției. 
Pentru îmbunătățirea situației 
s-au stabilit o serie de măsuri, 
iar altele vor trebui luate în 
continuare: se lucrează de alt
fel și la o lege menită să re
glementeze mai bine întregul 
sistem de aprovizionare tehni
co-materială. Este însă limpe
de că orice lege am adopta, 
ea nu va putea rezolva de la 
sine problema, dacă fiecare mi
nister. fiecare centrală și uni
tate economică nu se va ocu
pa cu mai multă răspundere 
de asigurarea aprovizionării 
tehnico-materiale. de respecta
rea normelor de consum, de 
buna gospodărire a materiilor 
prime și materialelor.

S-au adus critici în legătură 
cu încheierea și respectarea 
contractelor economice, rele- 
vîndu-se o serie de neajun
suri în această privință. Este 
adevărat că legea contractelor 
s-a adoptat abia în primăvara 
acestui an. Insă nimic nu a 
împiedicat centralele. întreprin
derile să încheie contractele 
necesare, mai cu seamă că pro
iectul de plan a fost transmis 
unităților încă din luna iulie, 
iar modificările aduse ulterior 
nu pun in discuție prevederile 
de ansamblu, fondul progra
mului de dezvoltare. Neinche-

ierea unor contracte pentru pro
ducția internă este cu totul 
nejustificată. Sigur, în ce pri
vește contractele în exterior, 
trebuie să ținem seamă de 
faptul că încheierea lor depin
de nu numai de noi, ci și de 
parteneri, dar și aici trebuie 
acționat mai intens pentru a 
contracta din timp o cît mai 
mare parte a producției des
tinate pieței externe.

In toate privințele se im
pune o mai mare preocupare 
pentru creșterea rolului centra
lelor și întreprinderilor. Trebuie 
arătat că atît problemele a- 
provizionării tehnico-materiale, 
cît și cele privind încheierea 
contractelor depind, pînă la 
urmă, de munca fiecărei or
ganizații și întreprinderi eco
nomice. Firește, ministerele au 
datoria să ajute și să sprijine 
eficient unitățile, să intervină 
prompt unde apar greutăți, dar 
centralele și întreprinderile tre
buie să-și exercite într-o mă
sură mult mai mare compe
tențele și răspunderile lărgite 
ce li s-au atribuit Așa cum 
am mai spus, de la începutul 
anului viitor vor crește și mai 
mult atribuțiunile centralelor, 
mai cu seamă în ce privește co
merțul exterior. Fiecare centrală 
va răspunde direct de reali
zarea exportului. Este necesar 
să se înțeleagă că sarcinile 
de conducere a producției în
cep cu achiziționarea materii
lor prime și utilajelor necesa
re și se termină o dată cu 
vînzarea în țară sau în străi
nătate a mărfurilor fabricate. 
Numai atunci cînd se încasea
ză contravaloarea produselor — 
în lei sau în valută — se în
cheie ciclul de producție și nu
mai după aceasta se poate con
sidera că întreprinderea, con
ducerea ei. întregul personal 
și-au îndeplinit sarcinile de 
plan, obligațiile față de socie
tate.

Doresc să subliniez și cu 
acest prilej că asigurarea ex
porturilor reprezintă o proble
mă de primă importanță a ac
tivității noastre economice. Tn 
anul acesta, o serie de ministe
re, centrale și județe nu își 
realizează sarcinile de export. 
Sigur, am avut greutăți în a- 
gricultură, în industria alimen
tară — ramuri la care am di
minuat prevederile inițiale de 
export pentru a putea asigura 
aprovizionarea populației. încă 
din luna mai am discutat. însă, 
să compensăm cel puțin în par
te aceste minusuri prin supli
mentarea exportului de produ
se industriale. Sînt, într-adevăr, 
ministere care au înfăptuit a- 
ceastă sarcină — și aș dori 
să menționez efortul, munca 
pozitivă depuse în acest sens 
de Ministerul Industriei Dem
nului care își îndeplinește în 
condițiuni bune, la termen, nu 
numai planul de producție, ci 
și cel de export, aducînd chiar 
în plus cîteva milioane de lei 
valută. Există însă și ministere 
industriale care nu numai că 
nu și-au realizat planul, dar au 
creat greutăți. Comitetele jude
țene de partid și consiliile 
populare trebuiau și ele să a- 
corde mai multă atenție pro

(Continuare în pag. a 3-a)

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII AOUNĂRI

1970, pentru a dezbate Planul 
de dezvoltare a economiei na
ționale și Bugetul de stat pe 
anul 1971, primul an dintr-un 
nou cincinal care deschide Ro
mâniei socialiste o cale și mai 
largă de progres și prosperitate.

Lucrările primei ședințe au 
început la ora 10. In sala Ma
rii Adunări Naționale se af'au, 
alături de deputați, 
invitați — conducători de insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, activiști de partid și de 
stat, personalități ale vieții e- 
conomice, șt’mțifice și culturale, 
ziariști. Erau, de asemenea, 
prezenți șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în țara noas
tră, precum și corespondenți ai 
presei străine.

numeroși

unele22 din 1967 privind 
măsuri de perfecționare a con
ducerii și planificării econo
miei naționale ;

5. - Proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Consi
liul de Stat de la ultima sesi
une a Marii Adunări Naționa
le ;

6. - Modificări in componen
ța unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

La primul punct al ordinii de 
zi, deputatul Tudor Drăganu, 
președintele Comisiei de vali
dare, a prezentat raportul aces
tei comisii pentru validarea 
mandatului deputatului Miron 
Constantinescu, membru suple
ant al Comitetului Executiv al

nr.

nou-

Deputății si invitații au intim- C.C. al P.C.R., președintele
pinat cu puternice și îndelungi Academi ei de Științe Sociale și
aplauze sosirea in sale de șe- Politice, ales iin locul devenit
dinte a conducătorilor partidu- vacant.
lui și statului. Trecîndu-se la vot, Marea

In loja din dreapta ou luat Adunare Națiejnală a validat
loc tovarășii Nicoiae Ceaușescu, 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Virgil 
Trofin, llie Verdeț, Maxim Ber
ghianu, Florian Dunălache, 
Constantin Drăgan, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Dumi
tru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vilcu.

In loja din stingă se aflau 
membrii Consiliului de Stat.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de tovarășul Ștefan Voi- 
tec, președintele Marii Adunări 
Naționale.

Deputății și invitații au păs
trat un moment de reculegere 
în memoria deputatului acad, 
prof. Costin Nenițescu, repre
zentant strălucit al științei ro
mânești, exponent de seamă al 
științei internaționale, stins din 
viață în perioada care s-a 
scurs de la ultima sesiune o 
M.A.N.

Morea Adunare Națională a 
odoptat, în unanimitate, urmă- 
toareo ordine de zi :

1. — Verificarea legalității a- 
leqerii ca deputat a tovarășului 
Miron Constantinescu, în cir
cumscripția electorală nr. 10 
- „Gheorghe Gheorghiu-Dej", 
din județul Bacău ;

2. - Proiectul de lege pen
tru adoptarea Planului de stat 
ol economiei naționale pe anul 
1971 ;

3. - Proiectul de lege 
tru adoptarea Bugetului de stat 
pe anul 1971 ;

in unanimitate mandatul 
lui deputot.

Deputatul Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de 
Stat ol Planificării, a prezentai 
apoi expunerea la Proiectul de 
lege pentru adoptarea Planu
lui de stot ol economiei națio
nale pe anul 1971.

In continuarea ordinii de zi, 
deputatul Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, a prezentat 
expunerea Io Proiectul de lege 
pentru adoptarea Bugetului de 
stat pe anul 1971.

La amiază, ședința Marii 
Adunări Noționale a luat sfirșit 
pentru a da posibilitatea 
misiilor permanente să-și 
tinue lucrările în legătură 
proiectele de legi înscrise 
ordinea de zi a sesiunii.

Co- 
con- 

cu 
pe

TRANSPORTUL FEROVIAR
PT TRAIECTORIA DEZVOLTĂRII ASCENDENTE

pen-

In cursul după amiezii, 
misiile economico-financioră : 
pentru industrie, construcții și 
transporturi ; pentru agricu'tură 
și silvicultură : pentru sănătate, 
muncă și asigurări sociale ; 
pentru invățămînt, știință și cul
tură : pentru consiliile populare 
și administrația de stat, și co
misia juridică, s-au întrunit in 
ședințe de lucru.

Lucrările în plen ale actua
lei sesiuni a Marii Adunări Na
ționale vor fi reluate vineri la 
ora 9,00.

Co-

(Agerpres)

In anul 1970 — anul ce mar
chează împlinirea unui secol de 
activitate a stației C.F.R. Pe
troșani și pe calea ferată Si- 
meria — Petroșani — colecti
vul nostru de lucrători fero
viari, în frunte cu comuniștii, 
a obținut succese însemnate în 
îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Bilanțul- activității pe cele 11 
luni trecute este fructuos la 
toți indicatorii : mobilizat dc 
organizația de partid, colecti
vul nostru a depășit prevede
rile la indicatorul tone expe
diate la planul operativ de 
transport cu 9,70 la sută (169 000 
tone în plus), la sarcina sta
tică cu 1,81 procente (ceea ce

Ing. Victor ILOIU, 
șeful stației C.F.R. Petroșani

■denotă o mai bună utilizare a 
capacității vagoanelor), în timp 
ce staționarea la încărcarc- 
descărcare a fost redusă cu 
4,82 ore/vagon, iar staționarea 
în tranzit cu manevră cu 8,34 
ore/vagon etc. Trebuie men
ționat că îndeplinirea sarcini
lor de transport la cota unor 
rezultate peste nivelul prevă
zut s-a făcut în condiții de si
guranță a circulației deplină.

Prezentând buchetul de suc
cese meritorii la -încheierea ul-
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Intr-o secție a „Viscozei" Lupeni

U. E. L. 
cu planul de export îndeplinit

Colectivul Unității de ex
ploatare a lemnului Petro
șani a raportat, în ziua de 
15 decembrie, îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor valo
rice de export pe acest an. 
Au fost livrate peste preve
derile planului de export, pe 
anul in curs. 58 tone mangal, 
iar la sortimentul lemn de 
foc s-a înregistrat o depă
șire a sarcinilor de 490 tone, 
evidențiindu-se în mod deo
sebit cu aportul dat la acest 
succes depozitul de la Uri- 
cani și sectorul forestier 
Cîinpu lui Neag.

De remarcat este faptul 
că. mobilizat de organizația 
de partid, colectivul forestie
rilor din Valea Jiului a rea
lizat pentru export, în peri
oada 1 ianuarie — 15 decem
brie a.c., o producție ce se 
cifrează la 3 066 000 lei — 
valoare ce întrece cu 10 000 
de lei nivelul indicatorului 
prevăzut. Colectivul U.E.L. 
este hotărit ca în perioada 
rămasă pină la încheierea 
anului să sporească la 
100 000 lei valoarea produ
selor realizate suplimentar 
planului de export pe 1970.

timului an al cincinalului ac
tual, colectivul ceferiștilor pe- 
troșăneni e pregătit din toate 
punctele de vedere de a trece 
la înfăptuirea sarcinilor sporite 
trasate de Congresul al X-lea al 
partidului pentru noua etapă de 
dezvoltare multilaterală a ță
rii, de progres și civilizație a 
poporului nostru. Pentru anul 
1971 colectivul stației noastre 
trebuie să realizeze un volum 
de transport mai mare cu peste 
500 000 tone la indicatorul tone 
expediate, iar în anul 1975 cu 
aproape 1,5 milioane tone mai 
mult decît în anul curent (în 
condițiile efectuării tracțiunii 
electrice).

Ceferiștii stației Petroșani, 
conștienți de obligațiile ce le 
revin, dc importanța majoră 
ce o are activitatea lor pentru 

.înfăptuirea programului de an
samblu a economiei naționale, 
sînt hotărîți să nu precupe
țească eforturile pentru a tra
duce în fapte sarcinile și indi
cațiile reieșite din Expunerea 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu 
la ședința Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. și a guver
nului din 25 noiembrie a. c. 
privind - necesitatea creșterii e- 
ficienței transportului feroviar 
și traficului dc călători în con
diții de regularitate și de si
guranță a circulației trenuri
lor. Prin trecerea (din 1973) la 
tracțiunea electrică, pentru a 
răspunde solicitărilor sporite de 
trafic, vom pune accentul ma
xim pe: accentuarea marșru- 
tizării transportului de măr
furi: reînnoirea contractelor e- 
conomice cu întreprinderile be-

(Continuare în pag. a 3-a)
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Blocuri atacate
Constructorii Grupului dc 

șantiere Valea Jiului al 
T.C.D. au atacat în aceste 
zile lucrările la noi blocuri 
de locuințe. Este vorba de 
blocurile D 2-1 și H 3-1 cu 
cîte 60 de apartamente fie
care, ce vor fi construite în 
cartierul petroșănean Aero
port VI și care constituie 
front de lucru pentru anul 
1971. Tot aici se fac pregă
tiri pentru punerea în lucru 
a ailor blocuri totalizînd 200 
apartamente.

Două blocuri — F-2 și F-3 
— însumînd 40 apartamente 
au mai fost atacate în o- 
rașul Uricani, constituind de 
asemenea, front de lucru 
pentru constructori în noul 
an.

Puncte „fierbinți11 pe șantiere
In aceste zile constructorii de 

obiective social-culturale din 
Valea Jiului își au concentrate 
întreaga atenție și forțele prin
cipale la blocul D 1 — 1 cu 30 
apartamente din cartierul A.e- 
roport — Petroșani și la clu- 
bul-cinematograf din orașul 
Uricani, în vederea terminării 
și predării acestor obiective — 
ultimele din planul pe anul 
1970 — pînă la 31 decembrie 
a.c.

La Vulcan punctul ..fierbin
te" al activității șantierul'ii 
este concentrat în prezent la 
blocul 4 A. Cele 20 de aparta
mente de aici, aflate 
stadiu
mează să fie predate peste pla
nul anului 1970 de către colec
tivul șantierului. Ritmul alert

cu care se execută ultimele 
retușări la zugrăveli și vopsi
torii 
este 
cînd
șantierului

întăresc
foarte apropiată 

harnicii

certitudinea

constructed 
vor raporta

că 
ziua 

ai 
că

și-au onorat întocmai obiecti
vul din angajamentul asumat, 
de a construi pentru minerii 
din Vulcan 20 apartamente în 
plus peste cele 412 apartamen
te avute ca sarcină dc plan pe 
acest an și pe care le-au 
dat beneficiarului.

orc-

într-un
avansat de finisaj, *ir-

•
0
0
9
Q
@

EXPUNERE^
Astăzi, Ia ora 18. în sala mică a Casei dc cultură din 

Petroșani, prof. Vasile Chirculescu va susține expunerea 
„România, factor activ in lupta pentru pace și securitate 
europeană".

Drum de acces spre noul liceu

Recent, constructorii șanti
erului din Petroșani au 
terminal lucrările de bordu-

Nou tip de
De curînd, a intrat în 

pozitele I.C.R.M. Petroșani 
noul tip de televizor „Lux”,

de

televizor
cu ecranul de 65 cm, care 
va fi pus în vînzare în ur
mătoarele zile.

rare și pavare cu piatră a 
drumului de acces spre noul 
local al liceului care străju
iește valea Slătinioarei.

Prin darea în folosință a 
obiectivului se îmbunătă
țește circulația pe acest tra
seu de cîteva sute dc metri, 
inenit să devină una din 
străzile cele mai frecvente 
ale orașului.



VINERI 18 DECEMBRIE 1970
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Mulți mai cred 
n următorului este 

de
și 
la

a-

In concepția multora d'e
tre noi mai trăiește ideca 
că intr-un colectiv de muncă 
nvrmatorul este un socotitor 
și atîta tot 
că datoria
doar de a ponta oamenii, 
a le aduna zilele lucrate 
de a le stabili cîștigul 
sfîrșitul fiecărei luni.

Astăzi, normatorul are
’ribuțiuni riguros definite 
pe linia organizării muncii, 
fiind și el, alături de ceilalți 
salariați din nucleul in 
i are-șî desfășoară activitatea, 
angajat plenar pe coordona
tele producției pentru înde
plinirea și depășirea sarci
nilor de pian, pentru reali
zarea unor indici superiori 
de cantitate și calitate și. 
implicit, a unor cîștiguri mai 
bune.

Am scris nu o dată des
pre oamenii care supun 
adîncurile, despre bărbăția

și cm ijul lor. despre ter.. - 
citate . lor în lupta cu mun
ții di cărbune încremeniți 
de erele geologice la sute 
de metri sub picioarele 
n aslre. Și am oricînd pre
gătit condeiul să mai scriu 
despre acești bravi oameni. 
De data aceasta însă perso
najul ales pentru creionarea 
unui profil este un bun prie
ten al minerilor — tehnicia
nul normator. Voi seric as
tăzi despre munca de peste 
două decenii a unui tehnici
an normator de la cea mai 
mare mină din Valea Jiu
lui — Lupeni —. de la cel 
mai mare sector al minei 
Lupeni — sectorul IV.

Da, despre comunistul 
Alexe Furdui este vorba. 
Despre acest bărbat jovial, 
simpatic și amabil. despre 
acest om atît de stimat de 
către colectivul în care lu
crează. dc către toți cei

'. are-1 cunosc. Aprecierile nu 
aparțin reporterului, ci in
terlocutorilor săi de la mina 
Lupeni cu care a schimbat 
îteva cuvinte despre tebni- 
ianul normator Alexe Fur

dui, care s-a înfrățit cu Va
lea Jiului și cu munca mi
nerilor in urmă cu peste 23

responsabilitate problemele 
productive cu cele 
ale minerilor. Prin aplica
rea atentă, științifică, a nor
melor. prin interesul pentru 
ușurarea muncii manuale și 
reducerea consumului 
efort fizic, prin modul
care se înțeleg oamenii în-

sociale

de 
în

în stabilirea oamenilor pe 
anumite locuri de muncă, în 
specializarea lor pe opera
țiuni in brigadă. Acesta 
cîștigul cel mai mare.

— Există oameni - 
spunea Alexe Furdui — 
lucrează de 10—14 ani
aceeași brigadă. Se cunosc

este

imi 
care 

în

de pe partea estică (primul) 
și de pe partea vestică (cel 
de al doilea). Sint, cu toții, 
oameni de nădejde, 
rați ortaci, care știu 
rea face puterea și 
înapoi atunci cînd 
le apare necunoscutul.

La acest cîștig colectiv,

adevâ- 
că uni- 
nu dau 
in față

căr- 
din 
lu-

COIHRIDUTIA NORNATORULUI
de ani. De 12 ani lucrează 
numai la sectorul IV, sector 
care realizează lunar 34 la 
sută din producția globală a 
minei. Și dacă acest nucleu 
destoinic de mineri are rea
lizări dintre cele mai bune, 
o cotă de contribuție la ele 
revine și tehnicianului nor
mator Alexe Furdui, omul 
care îmbină cu pricepere și

tre ei. la sectorul IV al mi
nei Lupeni s-au atins randa
mente înalte, s-au realizat 
cîștiguri substanțiale. Și nu 
este vorba doar de cîșl>gul 
oamenilor, de cei 130—170 
iei pc post, ci și de cîștigul 
minei. Acesta din urmă este 
concretizat în miile de tone 
dc cărbune date peste plan, 
în omogenizarea brigăzilor,

bine, muncesc cu tragere de 
inimă, cișligă bani irumoși. 
Este suficient, cred, să a- 
mintesc brigăzile rondure de 
Petre 
Caila, 
două 
mare 
cele

Constantin și Vasile 
care acționează în

abataje frontale de
productivitate, sau pe 
conduse de N’colae 

Aeftincăi și Ion Mundoca, 
care pregătesc liniile ac fi out

normator Alexe 
are o apreciabila 
contribuție. Cu oa- 
ințelege din pri- 

pricepe întrebările 
le " 
de

dă iăsp insuri 
sensuri. Foarte 
șut, malți mi
la biroul nor-

tehnicianul
Furdui 
parte de 
menii se 
viri. Le 
nerostite, 
încărcate
adesea, după 
neri trec pe 
motorului pentru a se intcie- 
sa de valoarea muncii lor

din ziua respectivă. Acest 
lucru se reali vază prin niște 
formule simple :

— Cum mă cheamă 
tov. Furdui?

— 160, băiete.
— E-n ordine.
•Și fețele înnegrite de 

bune ale combatanților 
adîncuri se încarcă de
mină. De lumina satisfac
ției, a datoriei împlinit”

Dar nu 
facția lor, ci este ;i a nor- 
matorului. îmi spunea 
mulțumire

— Mă bucur întotdeauna 
cînd le pol comunica oame
nilor lucruri bune. -Știu că 
atunci ei se mobilizează mai 
mult, muncesc mai bine și 
astfel îmi dau din nou pri
lejul să le aduc la cunoștin
ță numai lucruri bune. Este 
un circuit închis în caic ne 
înscriem în fiecare zi cu 
toții.

este numai satis-

de sine i
cu

Așa este. Iar in acest cir
cuit închis tehnicianul nor
mator Alexe Furdui consti
tuie o piesă de bază.

Alteori, vin la el minerii 
cu alte probleme. Cu diver 
se probleme. El îi ascultă, îi 
înțelege, le dă sfaturi, îi 
ajută. De aceea și munca 
politică a sectorului IV de 
la mina Lupeni este apre
ciată. Este apreciată și dă 
roade pentru că secretarul 
organizației de bază pe sec
tor — tovarășul Alexe Fur
dui — știe de unde să în
ceapă lucrurile și unde să 
le termine, știe să-i asculte, 
sâ-i înțeleagă și să-i ajute 
pe oameni.

Subiectul nostim — comu
nistul Alexe Furdui — nu 
este decît un tehnician nor
mator la mina Lupeni. Dar 
un normator nu mai este 
un simplu socotitor...
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Iubește atelierul.
O trăsătură specifică majo

rității tinerilor este aceea a 
nețărmuritei lor dorințe de 
a realiza ceva pentru seme
nii lor. de a-și afirma poten
țialul creator, de a ajunge 
apreciați in școală, la locui 
de muncă, in societate. De 
nenumărate ori am avui pri
lejul să evidențiem tineri ca
re, prin faptele lor. au por
nit parcă o întrecere cu tim
pul, cu utilajele, cu tot ce 
au întilnit în cale, o între
cere pe care, considerată in
tr-un smgur tot, am putea-o 
numi a civilizației. Fap
tele acestora, multiplicate in 
mii de exemplare au devenit 
cotidiene, scăpind atenției 
generale tocmai pentru ă 
nu au nimic nefiresc în con
ținutul lor. Nefirești sint, 
însă, celelalte fapte, acelea 
situate ia polul opus dorin
ței de a realiza ceva pentru 
societate, acelea catalogate 
astăzi, lut mai multă ve
hemență sub denumiri ca 
parazitism, trîndăvie, viață 
necinstită. Sint. încă, mulți 
liner: care trăiesc doar pen
tru sine, care detestă munca, 
comit fapte reprobabile, atră- 
gind’i-și oprobriul legilor și 
al oamenilor. $i, dacă tinerii 
aflați în întrecerea civiliza
ției sînt ușor trec-uți cu ve
derea. ceilalți, care au de
venit, sau sînt pe cale să 
devină profitori ai eforturilor 
depuse de primii, sînt obser
vați la fiecare pas. Un tî- 
năr aflat în deplinătatea pu
terilor fizice și intelectuale, 
posesor a) mai multor cer
tificate de calificare, dacă nu 
muncește cot la cot cu miile 
de oameni cinstiți, preferind 
în schimb o viață de huzur, 
bazată pe furturi și escro
cherii este respins de socie
tate, iar purtările lui sînt 
sancționate.

nu cafeneaua !
v ________Jr§III
Trăim intre oameni. Numai în preajma 

lor ne simțim bine, numai laolaltă avem 
forța să nîergem vertiginos înainte. Adesea, 
semen: de-ai noștri greșesc — cu sau fără 
voie — și noi avem datoria cetățenească 
de a-i ajuta. Uneori ajutorul nostru este 
insensibil pentru ei și nu o dată îl refuză 
cu brutalitate. Atunci intervine legea să îm
partă dreptatea, să secere răul din rădăcină.

RASPLÂTA“
dreaptă

pentru abaterile

de la

normele

de etică

socială
In coloanele ziarului nostru am semnalat 

in repetate rînduri abaterile unor indivizi 
certați cu disciplina și cu morala, certați 
cu cinstea și corectitudinea, certați cu nor
mele scrise și nescrise ale omeniei, asupra 
cărora rigorile legii s-au răsfrint cu nece
sitate și oportunitate. Aproape 200 de per
soane din municipiul nostru au fost „răsplă
tite* cu diferite sancțiuni pentru tulburarea 
ondinei și liniștei publice, pentru acte de 
imorobilitate și huliganism, pentru furturi 
și parazitism social, pentru încălcarea unor

I

Marin Ilotaru. din Petro
șani, are 29 de ani. Pină la 
această vîrslă s-a calificat 
în meseriile de timplar, vop
sitor. zugrav. Dar nici una 
din aceste meserii nu-i pla
ce. In schimb ii plac chefu
rile, hoinăreala. Ca să-și 
cîștige existența, s-a dedat 
la furturi și escrocherii. Con
damnat de patru ori. nu a 
înțeles că trebuie să por
nească pc o altă cale, aceea 
a oamenilor cinstiți. După ce 
a ispășii ultima pedeapsă 
și-a continuat viața în ace
iași mod. colindînd țara de 
la un capăt la altul, comi- 
țind o gamă întreagă de in
fracțiuni.

Cînd „inginer", cînd „stu
dent* sau doar „tehnician" — 
în funcție de împrejurări — 
M. R. a devenit repede o 
personalitate cunoscută a ca- 
fe-barurilor din Pitești, Tg. 
Mureș. Focșani. Brașov. Alba 
lulia. Arad. Rîmnicu Vîlcca. 
Bistrița Năsăud (și din alte 
localități) do unde iși acos
ta cite o clientă, cerîndu-i 
găzduire și., prietenie. Du
pă ce se vedea proprietarul 
de un moment al camerei, 
profita de neatenția gazdei. 
..evalua* bunurile, lăsîndu-și 
partenera de o noapte fără 
bani sau fără obiectele ușor 
de sustras. Numai în loca
litățile amintite »înăm' Ma
ri Rotaru a comis peste 40 
furturi — fapte care atîrnă 
astăzi greu în cel de-al 
cincilea său dosar penal.

O cale de îndreptare, to
tuși, există. Tînărul va tre
bui să înțeleagă că în so
cietatea noastră profitorii, 
paraziții sint sancționați de 
fiecare dată cînd produc 
acte antisociale. Că trebuie să 
se încadreze în viața cinsti
tă. să iubească atelierul și nu 
cafenelele.

De mult îl chinuia gindul 
pe Petre Purcolca din Lu
peni să facă rost de o bute
lie dc aragaz. Avea una, 
dar îi trebuia o rezervă. Cău
ta un prilej mai avantajos 
pentru el. Intr-o zi i s-a 
ivit prilejul. Propriu-zis, nu 
i s-a ivit singur, ci el l-a 
căutat. Și cu cîlă ingenio
zitate și l-a pregătit ! Iată 
cum :

Intr o zi, nu de mult, Con
stant in Ștefan, împreună cu 
soția sa. a plecat în con
cediu. Acasă a rămas doar 
fiul lor, în virstă de 17 ani. 
Petre Purcolea a decretat : 
..acum trebuie să acționez". 
L-a luat pe băiat, l-a dus 
la restaurant și l-a cinstit 
pină la turmentare. De acum 
putea face cu el ce vroia. 
Era momentul cel mai po-

Obicei — 
„propri

etate 
personală"
Unele „pene" in transpor

tul în comun le cauzează că
lătorilor înșiși șoferii auto
buzelor. Astfel, Marian Cle
ment, de pe autobuzul 31 
HD 3 095, are un obicei 
..proprietate personală" : por
nește din stații înainte ca să 
coboare sau să urce toți că
lătorii — deși mai este des
tul loc in autobuz —, ia 
curbele în mare viteză, pro- 
icctînd călătorii unii în alții, 
frînează brusc, „avansindu-i 
înainte1* pe toți cei din ma
șină, rămîne impasibil la ru
gămințile oamenilor agățați 
pe scară. Acestui obicei al 
șoferului Marian Clement nu 
i se poate pune frînă ? I

norme elementare de conviețuire socială, iar 
120 de cetățeni au fost condamnați la în
chisoare pe perioade variind între 10 zile și 
6 luni. Din cei „120", 13 au răspuns în fața 
legii pentru alungarea din casă a soțiilor și 
a copiilor. 13 soți și tați, între 31 și 49 de 
ani, oameni încadrați în cîmpul muncii, 
au depășit abuziv barierele bunei cuviințe, 
s-au alimentat cu sămînță de scandal — am 
numit alcoolul — și s-au întors sub măști 
de tirani in familiile lor, unde soțiile și 
copiii ii așteptau cu dragoste și cu vorbe 
bune dar pe care ei i-au „răsplătit" cu te
roare și alungarea din locuințe. Carol Loy 
din Vulcan, Octavian Toldeanu din Lupeni, 
Victor Rabulea din Lonea, Francisc Penzes 
și Aron Ciurea din Petroșani sînt doar 
cițiva dintre acești soți și tați nechibzuiți, 
pe care robia alcoolului i-a împins la fapte 
itît de reprobabile. Oare pentru ce trebuie 

să sufere copiii — îngroziți de figurile ră
vășite și buhăite ale taților lor, amenin
țați cu neodihna și azvîrlirca din casc — în 
loc să-și vadă dc școală și de copilăria lor 
pe care nu are nimeni voie s-o întristeze ? ! 
Legea i-a chemat pe bună dreptate la ordine 
pe acești indivizi care au semănat discor
die și nesiguranță in jurul lor.

O altă categorie de indivizi — destul 
numeroasă — a fost privată de libertate 
anumite perioade de timp pentru acte
huliganism, săvîrșite sub puternica influență 
a alcoolului. Astfel Traian Lupaș din Lo
nea, de profesie conducător auto, a devenit 
„zimbru1* la bufetul ..Cerbul" din Petrila, a 
lovit în dreapta și-n stînga mai mulți con
sumatori pașnici, fiind ..temperat" cu două 
Juni de zile închisoare corecțională. Pentru 
fapte similare au fost condamnați la pedepse 
între 1—6 luni și Constantin Gavrilă din 
Vulcan, Ion Dan și Adam Dudui din Lo
nea, Ionel Carculca din Petrila. Lascu Ceuță 
din Baru, Aurelian Niculae din Petroșani.

Chiar și o lună este mult să pleci de lîngă 
solie și copiii tăi și asta pentru că, luînd 
un pahar mai mult, crezi că ai devenit omul 
cel mai puternic și că ți se acceptă orice. 
Sigur că nimănui nu-i este permis să în
calce normele muncii și ale vieții sociale, 
iar oricine le ignorează este chemat la or
dine. Dar. pentru a nu ajunge in fața or
ganelor de judecată, este necesar un sever 
autocontrol al conștiinței și rațiunii, renun
țarea la deprinderi pătimașe, chibzuială și 
stâpînirc de sine, atenție și înțelegere la sfa
turile celor din jur.

de 
pe 
de

I

trivit pentru a-1 escroca. A 
tranșat cu el in grabă : „îmi 
aduci acasă la mine butelia 
voastră de aragaz, eu îți dau 
pe ca 1 900 lei, tu faci ce 
vrei cu banii, iar cînd vin

UN OM,
cu o butelie de aragaz
părinții le spui că in lipsa 
ta de acasă vi s-a furat bu
telia. E simplu, nu ?

Zis și făcut. Băiatul lui 
Constantin Ștefan i-a dus lui 
Purcolea acasă butelia de 
aragaz, a primit 1 900 lei pe 
ea, în prezența lui Vasile 
Mărgineanu, și a plecat mul

In obiectivul fotoreporteru

lui : tînărul forjor, șef dc 

echipă dc la E. M. Uricani, 

Ion lacob, exccutind o piesă 

la ciocanul pneumatic.

DIRECȚIILE OPUSE
ale unei căsătorii pornite dintr-o autogara

Au trecut 11 ani de cînd 
Mihai Dionisie a cunoscut-o pe 
Ana Ursache și au întemeiat 
o familie. La doi ani s-a năs
cut Marcel, copilul care astăzi 
este „smuls" din mijlocul pă
rinților și dus departe de „cal
varul" familiei care timp 'de 
mulți ani s-a consumat înt’r-o 
permanentă zbuciumate a ce
lor doi soți.

După atîția ani de convie
țuire, cind Mihai și Ana ajun
seseră să-și realizeze multe din 
dorințele și visele făurite îm
preună, s-a produs o ruptură 
care a despărțit drumurile vie
ții lor, lăsindu-1 pc Marcel 
„suspendat" undeva deasupra 
prăpăstiei deschise intre ci.

O întoarcere în timp dezvă
luie cauzele care au dus: la 
această situație, explică neîn
țelegerile care au zguduit te
melia acestei familii și lasă să 
se întrevadă orizon iutile învă
țămintelor pentru toți acei care 
uită răspunderea ce și-o asu
mă în momentul cînd pronun
ță în fața ofițerului stării ci
vile acel hotăritor răspuns la 
întrebarea : „de bună voie și 
nesilit de nimeni...?"

Pentru aceasta, intii vom da 
cuvântul soțului, care, aflîndu- 
se la o răscruce a vieții, a 
simțit nevoia să solicite ajutor. 
„Am fost o familie unită, 
ne-am înțeles. Pe soție am cu
noscut-o în concediul de odih
nă din 1959 în autogara din 
Iași și în scurt timp ne-am că
sătorit in comuna Bivolari. Fi
ind angajat la E. M. Aninoa- 
sa, am venit aici. N-am avut 
nimic in casă, am făcut totul 
împreună, de la 'început. După 
patru ani am angajat-o și pe 
soție la contabilitatea minei, 
aveam nevoie de bani fiindcă 
am construit o casă. In ulti
mii cinci ani nu ne-am mai 
înțeles. îndeosebi după ce am 
vîndut casa și ne-am mutat in 
Vulcan. Soția se purta foarte 
urii cu mine, nu gătea, mă dă

țumit cu banii. A doua zi 
insă tînărul s-a trezit la rea
litate. A mers repede la ..nea 
Purcolea* cu banii să-i dea 
înapoi butelia. Văzuse doar 
escrocheria și „nea Mărgi-

UN CAZ

neanu’*. Dar Purcolea n-a 
mai dat înapoi. S-au întors 
din concediu și solii Ștefan 
și de atunci îl tot imploră 
pe Petre Purcolca să le res
tituie butelia de aragaz, pe 
care le-a luat-o pe căi ne
cinstite. Purcolea însă refuză.

Cazul a ajuns la comisia

dea afară din casă, pc copil 
la fel. De cițiva ani a săvir- 
șit tot felul de aventuri cu di
feriți bărbați. Din această 
cauză, am mai bătut-o, am în
cercat toate metodele, dar n-am 
rezolvat nimic. Pleca de acasă 
și dormea în alto parte, negli
ja familia, mă trata cu toată 
indiferența. Cînd mergeam la 
ea în birou mă scotea afară, 
îmbrincindu-niă și ameninlin- 
du-niă că-mi crapă capul cu 
scaunul. In vacanța de vâră, 
a dus copilul la țară și nu l-a 
mai adus acasă, zieînd că tot 
trebuie să-i plătesc pensie a- 
1 intentară. Din luna septem
brie a părăsit căminul conju
gal și s-a mutat la familia lui 
Constantin \nton din Aninoa- 
sa. In seara de 9 noiembrie a 
intrat pe fereastră și mi-a luat 
toate lucrurile din casă*.

Ne întoarcem și la decla
rația soției (inflexibilă și lip
sită de orice rcmușcare). „Du
pă un an de zile de la căsă
torie m-a bătut. In primii opt 
ani am fost bătută in mod 
brutal de 14 ori. M-a batjo
corit in toate chipurile. Nu-i 
place să muncească (dar și-au 
construit trei case pe care le-au 
vîndut. aveau bani depuși la 
C.E.C. pentru mașină — n. a.), 
e bețiv și murdar, fără ca
racter, nu știe să se comporte 
în societate. E materialist și 
avar, nu-mi dădea banii în 
casă, singura lui pasiune era 
banul. In ultimul timp a trans
format casa In circiumă unde 
veneau tot felul de prieteni 
de-ai lui. ca Fănică Ciulei, 
Dumitru Doroftei. înainte n-a 
avut nici un prieten, acum are 
prea mulți. De copil nu se în
grijea. Din această cauză Mar
cel a începui să fure. Mă bă-
tea și mă scotea din casă in
cit a trebuit să dorm la fa
milia lui Ion Ciocodan. M-a
bătut și în prezența lui Fran
cisc Andrei cind am zugrăvit 
apartamentul. El nu a regretat

de judecată nr. 1 de pe lin
gă Consiliul popular orășe
nesc Lupeni. Tovarășa Geor- 
geta Bălan, membră a acestei 
comisii, care se ocupă cu 
taci de elucidarea celor mai 
diverse cazuri, ne mărturisea 
că o intrigă caracterele unor 
oameni, lipsa lor de princi
pialitate, încăpățânarea per
sistentă în greșeli. Aceștia 
pun uneori pe membrii co
misiei pe piste greșite în 
restabilirea dreptății, a echi
tății sociale. Petre Purcolea 
se înscrie printre acești in
divizi. care viciază climatul 
sănătos, care alterează rela
țiile socialiste intre membrii 
colectivității umane. împotri
va unor asemenea indivizi 
măsurile trebuie să fie se
vere.

niciodată această comportare, 
nu s-a îndreptat. Situația de
venise groaznică și insuporta
bilă, așa că ne-am despărțit, 
l.a început a plecat el, mu- 
tindu-se la Fănică Ciulei. Toată 
vina o poartă el, din cauza 
lui am fost nevoită să iau a- 
ceastă hotărîre. După bătaia 
din seara de 24 septembrie, a 
doua zi m-am dus la tribunal 
și am înaintat divorțul. Din 
casă nu a vrut să-mi dea ni
mic, de aceea am fost nevoită 
să-mi iau lucrurile personale 
intrînd pe fereastră. Nu mă mai 
împac cu el niciodată, diferen
ța intre preocupările și carac
terele noastre este prea mare. 
Ne-am căsătorit fulger în mai 
puțin de o lună de zile, nu 
ne-am cunoscut bine, așa că 
rezultatul este cel de azi*.

Intr-adevăr situația prezentă 
este cît se poate de nefericită 
pentru familia Dionisie. Din 
cele relatate rezultă că nicio
dată nu s-au înțeles. Am stat 
de vorbă cu multe persoane 
care cunosc de mult timp pe 
cei doi soți. „Pentru a cîștiga 
bani — ne-a spus Lincă Pân
dele — a angajat-o și pe soția 
lui care, după ce a obținut 
un serviciu, s-a erijat în ma
re doamnă, il considera pe soț 
incult, a început să aibă tot 
felul dc aventuri cu bărbați". 
Același lucru ni l-a declarat 
și Ion Pălimaru. Vecinii din 
bloc confirmă multe aprecieri 
negative la adresa comportării 
acestei familii. Alte persoane 
ca Marin Gudacu, Gheorghe 
Grozavu, Didel Ciulei, Ștefan 
Pop, declară că au văzut-o pc 
Ana Dionisie în situații și îm
prejurări compromițătoare, in
decente, imorale. Colegii ei de 
la contabilitate au alte păreri. 
Constantin lonașcu, contabil la 
E. M. Aninoasa apreciază că 
„este una din cele mai bune 
salariate, nu a lipsit niciodată 
de la serviciu, a făcut parte 
din comisia dc femei și a or

Cu puțin timp în urmă. 
Ion Canea din Lupeni a 
făcut un raid pe la Timi
șoara. Intr-un scurt răgaz 
a „învîrtit* o umbrelă sub 
care s-a adăpostit de urmă
rirea stăpînului. A fost insă 
prins și trimis pentru 7 luni 
la „adăpost"... fără umbrelă.

9 luni de zile închisoare 
a primit Valerica Cojo
carii din Petroșani pentru 
furtul unei sticle de vin 
dintr-o alimentară cu auto-

Alde 
mînă 

lungă...
servire. Cam scump litrul 
de vin dar face...

Aurel Căldărar din Vul
can. vroia probabil, să ducă 
o găină la nănașa, motiv 
pentru care a intrat într-un 
coteț și a înhățat o moț nă. 
Dar n-a ajuns la nănașa că 
i-a devenit repede „naș“ -m 
milițian. Aurel Căldărar a 
fost condamnat la 3 luni 
d<- zile închisoare.

In trecere prin Simeria, 
doi amici din Lupeni — Ște
fan Szabo și losif Simian — 
au văzut o bicicletă stînd 
de... una singură în holul 
unui bloc. Au luat-o frumu
șel și au plecat cu ea. Cursa 
le-a fost întreruptă repede 
și acum cei doi vor sta tot 
împreună un timp, dar în 
altă parte.

Pagină reali/ată de :
Dumitru GHEONEA

Cornel HOGMAN
Ioan DURECI 

ganizat diferite acțiuni pe linie 
de sindicat. Dc multe ori se 
plingea ia serviciu de necazu
rile de acasă, soțul o batea, a 
adus certificate medicale".

Constantin Anton ii cunoaște 
pe soții Dionisie dc cînd a- 
ceștia locuiau în Aninoasa. ,De 
multe ori — afirmă dînsul — 
soția lui Dionisie era bătută. 
De aceea am acceptat să stea 
acum la noi pină își rezolvă 
problemele1’.

Cei doi soți se acuză reci
proc, aruneîndu-și tot felul dc 
cuvinte jignitoare, string de
clarații de la oamenii pe carc-i 
solicită ca martori la tribunal. 
Unii din ei sint conștienți de 
răspunderea ce și-o asumă, alții 
ca Ion Cristea. paznic la E.M. 
Aninoasa, dau pur și simplu 
declarații mincinoase la un pa
har de băutură plătit cu dăr
nicie de Mihai Dionisie. Proble
ma este cunoscută la E. M. 
Aninoasa dar nimeni n-a în
cercat să o rezolve. Ana Dio
nisie. se consideră corectă, 
cinstită și morală pentru că-și 
îndeplinește sarcinile profesio
nale și nu calcă legile finan
ciare. La fel o consideră și unii 
tovarăși de la contabilitate. Dar 
pentru faptul că și-a părăsit 
familia — soțul și copilul — 
trăind o viață lipsită de răs
punderile sociale și familiare, 
mai poate fi apreciată ca cin
stită și corectă ? O mamă ca- 
re-și . îndepărtează premeditat 
copilul de casă, pentru că o 
împiedică în aplicarea planu
rilor, mai poate fi considerată 
mode] de virtute și iubire .ma
ternă ?

Reflectăm la toate acestea în 
timp ce Marcel — copilul de 
nouă ani și jumătate — stră- 
bătind sincur uVlc’r sim’ui 
Gâuleni din comuna Mirosla
va, județul Iași, lînjește după 
dragostea pățaniilor și căldura 
casei din Ueea Cri/t" ->elor 
nr. 10/2 dm orașul Vulcan.

I

Dreptatea 
copiilor i

Instanța de judecată l-a I 
obligat pe Alexandru Pup 
la plata drepturilor bănești 
celor doi copii ai săi care 
trăiesc alături de mam i '-or 
la Cimpulung-Muscel. Sus- 
trăgindu-se de la această o- t 
bligație, Alexandru Pap. a | 
fost condamnat la 7 luni de 
zile închisoare. Drepla'ei 
copiilor săi...

„Controlorul"...
In decembrie 1969, Niculae ■ 

Scurtu, din Cernavodă, se 
dă drept controlor de bileie 
și trece la acțiune. Este 
prins și condamnat la 8 luni 
închisoare. Dar se sustr.me 
executării pedepsei și vine I 
la Lupeni. Aici, insă, e- e • 
prins, urmînd a fi liimis I 
la... datorie. :

Curajul... 
toporului >

Pină cînd Ioan Ivan. d;n | 

Petroșani, nu s-a îmbătat, k 
toporul a stat cuminte lincă I 
el la restaurantul „Parînem" ț 
din Petroșani. După ce Io 
Ivan a luat-o pe... alcool, a 
prins curaj și toporul. S-a 
ridicat deasupra capetelor 
consumatorilor pașnici, gat i- 
gata să se prăbușească asu
pra vreunuia, ascultind pre
dicile triviale ale stăpinu- 
)ui său. Cel mai mult a 
avut de „pătimit" o chiu- | 
velă nevinovată, care s-a I 
transformat in cioburi s ih | 
furia lui Tvan. Dar nu >n - 
cioburi de iubire, ci de... | 
trei luni de zile închisoare » 
pentru Ioan Ivan. I

Micii 
comerciant*!

In seara zilei de 7 decern- | 
brie a. c., la magazinul ali
mentar din cartierul Carpați- I 
Petroșani, doi copii făceau... , 
antrenament comercial. Unul | 
număra covrigii dintr-o la- I 
dă. alegînd dintre ei pe cei I 
mai frumoși, iar fratele său | 
mai mic degusta ciocoi un. . 
Nimeni nu-i deranja din ac- | 
tivitatea lor. Cine erau cei | 
doi mici comercianți 9 Erau i 
copiii vinzătoarei Valeria I 
Drăgan. Dar unde era vîn- I 
zătoarea, unde era gestio- I 
nărui unității ? Erau acolo. | 
Erau acolo și cumpărători... j

Răzbunarea 
alcoolului

Obișnuia să urce beat la I 
volan și să dea bice cailor | 
putere. Intr-o zi, insă, ui- . 
ciorul s-a spart. z\ urcat I 
din nou beat la volan și a 
pornit cu mușina mai pe I 
drum, mai prin șanț, după... I 
posibilități. Frina i-a pus-o I 
gardul ce împrojmnicște mi- | 
na Vulcan, in care a intrat ■ 
cu viteză. Valoarea pagube- I 
lor produse de conducăto
rul auto V isile ll.i1ci.-an este 
de 12 638 lei. „Recompensa" 
— de... 10 luni meh-soare.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI TRANSPORTUL FEROVIAR
XKOI AE CEAUȘESCU pe traiectoria dezvoltării

(t’rmare din pag. 1)

î.’-'v.elor comerțului exterior. în 
spec’-oj sporirii exportului. Pen
tin a putea importa și a a- 
duce la timp utilaje’e. insta
lațiile și materiile prime de 
OTe sven nevoie, trebuie să 
»e c_eâm resursele valutare 
necesare, mijloacele de plată 
a acestor produse. De altfel, 
Sncer-ind cu anul viitor, se va 
introduce regula ca centralele 
și întreprinderile să aibă po
sibilitatea să-și acopere impor
tul prin export. Numai in ca
zul unităților la care nevoile 
de import snt mai mari decit 
posibilitățile de export dife
rența va putea fi acoperită de 
la buget Va fi necesar, tot
odată. să defalcăm mai bine 
sarcinile de export pe județe, 
astfel înci: comitetele județe
ne de partid, dispuniind de ci
frele planului de export ale 
tuturor întreprinderilor de po 
teritoriu, să poată răspunde di
rect de realizarea lor.

in aoeas’ă ordine de idei, 
doresc să reamintesc și o altă 
problemă, la rare, de aseme
nea, m-am referit în ședința 
Comitetului Executiv și a gu
vernului, și anume necesitatea 
de a acorda mai multă atenție 
cooperării in producție cu ‘ta
lele socialiste, precum și cu 
site țări. S-au realizat unele 
acțiuni, dar se impune ca anul 
197.1 și cincinalul viitor să a- 
sigure în acest domeniu o im- 
bnnâiățire radicală.

In legătură cu problemele de 
comerț exterior, doresc să sub
liniez încă o dată necesitatea 
stringentă de a redcce mai 
substanțial importurile. $tin că 
multi miniștri și directori de 
centrale consideră că -au fă
cut în această direcție eforturi 
mari. Cred însă că și față de 
prevederile actinie sint posibi
lități importante și trebuie să 
acționăm în continuare — atît 
pentru anul 1971. cit și pen
tru anii următori — pentru re
ducerea importurilor. Intr-un 
tnm> scurt trebuie să rea’: ăm 
un comerț exterior activ, să a- 
sigurăm echilibrarea balanței 
noastre de plăti externe Tn 
ecest scop trebuie să valorifi
căm mai intens resursele inter
ne, să reducem imooriui-île și 
să soorim exporturile.

Atît in scopul dezvoltării ex
porturilor, cit și pentru satis
facerea în mai bune condiții a 
nevoilor interne, va trebui să 
luăm -măsuri energice pentru 
ln-.hunătăfirea ral’tății produse
le^ Ministerele ri comitetele 
fn'Mene de nartid. centralele 
trebuie să facă din prob’ema 
cal’tătii produselor, sub toate 
acnectele sale, o nroblemă prin
cipală a întregii noastre acti
vități economice. Nu trebuie 
să se mai admită, sub nici un 
motiv, scoaterea din întrenr’n- 
'flerî a produselor de calitate 
proastă. Este o obligație de 
prim ordin atît a munritorî- 
5or. tehnicienilor și so°rini:=fi- 
îor. cît și a organelor de con
trol. a conducerilor întreprin
derilor și ministerelor să asi
gure respectarea strictă a dis
ciplinei tehnologice și a nor
melor de calitate, să facă to
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Funcționalitate, ingeniozita
te $i multă fantezie, iată cite- 
vo din impresiile strinse în mă
nunchi la recenta ediție a 
concursului pe țară al vitrine
lor Goarținătoare organizații
lor comerciale, care are loc 
în aceste zile în orașele Deva 
si Hunedoara.

Ce! mai talentoti vitrineri și 
deco'atori din 20 de județe ale 
țării si-ou dat întîlnire, în cele 
două orașe, intr-o pasionantă 
comoeritie profesională care, 
pe lingă aspectul ei pur co
mercial, vine să confirme in ce 
măsură se imbină, in cadajl 
frumosului promovat Ia acest 
nivel, bunul gust cu aria deco
rativă. atribut indispensabil in 
contextul unui comerț modem, 
civilizai.

In luminozitate feerică, la 
orele serii, cm văzut adevă
rate tablouri executate în_ me
traje de stofe și alte țesă
turi, compoziții cu elemente 
împrumutate din sortimente de 
confecții sî din tehnico deco
rației. oceasto din urmă folo
sită cu măiestrie ca element 
complementar la conturarea

I FILME I
PETROȘANI — * Noian- I 

’ bric : Departe de Ixnea dez- • 
Ilănțuilâ. seriile I și II -17— I 

20 decembrie); LONEA — " ■ 
I Noiembrie: La război ca la I

război (17—19 decembrie): I 
» Mineral: Această femele 17 » 
1—20 decembrie): ANINOA-

SA : Să ucizi o pasăre cântă- I 
toare <17—18 decembrie):I VULCAN : Maverling. seriile I 

J I și II (17—20 decembrie):
I LUPENI — Muncitoresc: Sie- I 
’ Iele din Eger. seriile I și II * 
1(17—19 BARBA- 1

TENI : Cuțitul in apă (17—18 I

tul pentru ridicarea continuă 
a performanțelor calitative ale 
produselor românești.

In ansamblu, tovarăși, avem 
toate premisele pentru a rea
liza in condițiuni bune planul 
pe 1971 — primul an al cinci
nalului. Pornind, așa cum au 
sublinia! de altfel mai mulți 
tovarăși in plenară, cu o pre
gătire mai temeinică, vom a- 
vea fâră îndoială și rezultate 
superioare. Esențialul îl con
stituie insă buna organizare a 
activității de sus pină jos. creș
terea spiritului de răspundere 
și întărirea disciplinei în mun
că. în ultimă instanță, tot ceea 
ce realizăm depinde de oameni, 
de felul cum ci organizează ac
tivitatea și, fiecare la locul său 
de muncă, acționează pentru a 
pune în practică hotărîrile sta
bilite, pentru înfăptuirea obiec
tivelor pe care ni le propunem. 
Ori. trebuie spus, că sint încă 
lipsuri serioase în ce privește 
spiritul de răspundere, opera
tivitatea cu care o serie de to- 
varăși, chiar cu munci de con
ducere superioare rezolvă pro
blemele.

S-a vorbit aici pe drept cu- 
vînt de problema întreținerii 
utilajelor și instalațiilor. A- 
ceastă problemă nu poate fi 
solutionaiă numai nrin asigu
rarea unei cantități sporite 
de piese de schimb. De altfel, 
în scopul asigurării pieselor 
de schimb necesare s-au luat 
măsurile corespunzătoare. Mul
te din neajunsurile care se 
manifestă astăzi, sint determi
nate de întreținerea nesatisfă- 
căt -are a utilajelor, de lipsa de 
erija pentru exploatarea în 
conditiuni raționale a mașini
lor. Asemenea fenomene nega
tive întâlnim din păcate chiar 
in uzine moderne, din indus
tria chimică, de exemnlu, ca și 
din alte ramuri. Există defi
ciente și în funcționarea sis
temului energetic, care se răs- 
frîng asupra activității multor 
unități. Organele de partid și 
de stat, conducerile unităților 
econom: re trebuie să acționeze 
cu lentă fermitatea pentru a- 
sisiirarea bunei întrețineri și 
exuloatâri a instalațiilor, pen
tru întărirea disciplinei de pro
ducție și de muncă în toate 
întreprinderile. Fără disciplină 
și ordine riguroasă, tovarăși, 
nu se pot conduce uzinele și 
instalațiile automatizate de ca
re dispunem astăzi. La rezol
varea acestei sarcini trebuie să 
mobilizăm organizațiile de par
tid. sindicale și de tineret, ma
sa largă a oamenilor muncii 
— deoarece numai astfel vom 
putea înfăptui în bune condi
ții sarcinile mari care stau în 
fa’a economiei.

O altă preocupare v -'m’na’ă 
a noastră trebuie să fie realiza
rea în practică a hotărîrilor 
pe care le-ana luat în vederea 
nr“ătiriî cadrelor. Atît din ex- 

--- -- .to-, rx-
-‘onfa altor țări. reiese 

'■■■. ri'-ritato necesitatea ca toți 
salariat» să fie obligați să urme
ze periodic cursuri de perfecțio
nare. după programul de lucru. 
Se impune o preocupare deo
sebită pentru reciclarea cadre
lor, asigurindu-se. inclusiv, 

utilității și funcționalității pro
duselor expuse. Am văzut o 
lume interesanta de basm in 
care motonîi sint încălțoți cu 
cîzmulrțe sau pontofiori auten
tici, spre bucuria fără margini 
a celor mici și a părinților lor 
grijulii, mai mult ca oricind 
acum în plină „Lună a ca
dourilor". Am văzut cum din 
fire sintetice colorate si citeva 
produse de largă utilitate, miini 
abile pot creo „naturi statice" 
demne de penelul unui maes
tru al geniului.

Cei 80 de vitrineri și deco
ratori, într-o armonioasă coo
perare, s-ou întrecut pe sine 
în fantezie și spirit inventiv. 
Municipiul nostru a fost repre
zentat la nivelul județului de 
vitrinerii Eduard Fritsch, Ilea
na Melho, Dezideriu Feder și 
decoratorii Elza lonescu și 
Nîcoloe Băloiu de Io O.C.L 
produse industriale. Impărtiți 
în două colective, au avut de 
amenajat vitrinele destinate 
articolelor pentru copii, probă 
in care ou dovedit o bună 
cunoaștere a tainelor profesiu
nii si un subtil criteriu de dis- 
cernore a frumosului in reali
zarea unei vitrine care să o- 
trogă cumpărătorii, nu numai 
sub asoect comercial, ci și 
sub ccela ol esteticului.

Ceea ce ne bucură tot atît 
de mult, e faptul că putem 
constata*, după o perîoodă de 
inexplicabil „relache", măies
tria vitrinerilor si decoratorilor 
noștri materializată în vitrine
le orașului — devenite cu oca
zia .bunei cadourilor" expresii 
ole frumosului, initiative!. lan 
teziel si bunului gust

T. K-

PROGRAMUL 1 : 6.G0 De la 
6 la 930: 9.30 M iori ta: 10,05 
Jocuri populare: 1030 Piese 
pentru pian: 10.30 Din țările 
socialiste: 1L05 Muzică dis
tractivă: 11.15 Radioclub tu
ristic: 1130 Din repertoriul co
rului Radioteleviziunii: 12.00 
Muzică ușoară: 12.07 Duetul 
Elsa-Lohengrin din opera Lo
hengrin de Richard Wagner. 
<'i»tă Maud Kunitz și Rudolf 
Schock: 12.30 întâlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat: 13.00 Radiojurnal:
1-3.1-0 Avanprrxnierâ cotidiană; 
13.22 Muzică instrumentală' 

participarea activului nostru 
de partid la cursurile de pre
gătire și perfecționare. Astăzi 
sarcinile economice și s -.râile 
sint de o asemenea complexi
tate, Incit oricare activist de 
partid și de stat trebuie să ai
bă cunoștințe temeinice îa 
domeniul conducerii și organi
zării, capacitatea de a rezolva 
operativ și eficient multiplele 
probleme noi ce se pun în di
ferite sectoare de activitate.

In .general este necesar să 
acordăm mai multă atenție îm
bunătățirii stilului și metode
lor noastre de muncă, să li
chidăm cu mai multă hotărâre 
fenomenele de birocratism ? .re 
se manifestă în activitatea unor 
cadre din aparatul de partid 
și de stat. Am mai discutat a- 
ceastă problemă — și doresc și 
cu acest prilej sâ subliniez : c- 
cesitalea de a conduce nu rtin 
birou, nu prin intermediul 
hîrtiilor. ci prin contactul ne
mijlocit. viu. cu oamenii, re- 
zolvînd în mod operativ și di
rect problemele ce se ridică 
în munca unităților economice 
și social-cuMiirale. Din parate, 
multi din tovarășii noștri pre- 
selă să facă acest lucru, con
sideră în mod greșit că și-au 
făcut datoria dacă dau o dis
poziție scrisă sau pun o rezo
luție pe un referat. Nu de hîr- 
tii este nevoie, ci de o acti
vitate concretă, pentru solu
ționarea problemelor practice. 
In prezent, munca este de așa 
natură îneît dacă nu vom în
țelege să renunțăm cu desă
vârșire la vechile metode și 
procedee și nu vom introduce 
un stil nou. o practică nouă 
de cnndwere. un contact strâns, 
•eficient cu viața, cu producția, 
cu unitățile de jos. eu vom 
reuși să înfăptuim uriașul pro
gram ce ne stă în față. Ceea 
ce se impune acum îu activi
tatea noastră este tocmai 
schimbarea radicală a stilului 
și metodelor de muncă. în 
pas eu noile exigente ale eco
nomiei. ale societății socialiste 
în nlină dezvoltare.

Am vorbit despre activitatea 
și sarcinile actuale ale orga
nelor indețene de partid și ale 
consiliilor pooulare. Aș dori 
numai să menționez că. ocu- 
pjndu-se de uroblemele pro
ducției. do celelalte sarcini pe 
care le avem de rezolvat, să 
nu uite nici un moment înda
torirea de a asiru'-a aprovizio
narea în bune condițiuni a 
pouulației. Pînă la urmă, to
varăși. întreaga activitate de 
cons’-uclie socialistă, tot reea 
ce făurim noi este destinat 
satisfacerii nevoilor materiale 
și sDiriiuale ale omului, ridi
cării din toate punctele do ve
dere a bunăstării sale, asigu
rării condițiilor ca toți membrii 
societății să se bucure din plin 
de binefacerile civilizației mo
derne. Aceasta presupune să 
acordăm toată erija satisface
rii necesităților oamenilor 
muncii de la orașe și sate — 
atît celor legate de anrovîzio- 
narea ou nroduse alimentare 
și industriale, cît și celor cul
tural-educative. în general tu
turor problemelor care privesc 
ridicarea nivelului de viață șl 
cultură al poporului nostru.

Or. trebuie să sDun că pe 
linsă greutățile mari cauzate 
do calamitățile din primăvară, 
do condițiile nefavorabile care 
au afectat în mod foarte se
rios agricultura, o serie de lip
suri ce s-a» resimțit în apro
vizionarea pieței s-au datorat 
defecțiunilor din activitatea or
ganelor de comerț interior, a 
consiliilor populare. O cauză 
a acestei situații reridă șl în 
insuficienta activitate de con
trol si îndrumare din partea 
comitetelor județene de par
tid asupra orcanelor de comerț 
și aprovizionare.

Doresc să informez plenara 
că noi dispunem de rezerve șl 
cantităt! mal mari deeft anul 
trecut la carne, peste, grăsimi, 
cartofi, orez, la alte nroduse

<.

StMBArA 19 DECEMBRIE

13.30 Radiorecording. Emisiu
ne de divertisment muzical; 
16.00 Piadio jurnal; 16,15 Ra
diorecording (continuare): 17,00 
Știință, tehnică, fantezie: 17,30 
Soliști de muzică populară : 
Artemiza Bejan, Ion Bogza și 
PeLrică Vasile; 18.00 Orele 
scrii; 20.00 Tableta de seară; 

alimentare principale, precum 
și la mărfurile industriale. La 
unele produse alimentare am 
reușit să asigurăm, recurgând 
și la import, cantități aproape 
duble față de cele pe care 
le-am avut cu un an în urmă. 
Am creat astfel condiții pen
tru o bună aprovizionare a 
populației. Principalul este 
acum să ne preocupăm de 
î ■ bunătăți rea activității de 
desfacere, de buna gospodărire 
a fundului de marfă disponibil. 
Ministerul Comerțului Interior 
și toate celelalte organisme 
care se ocupă de problemele 
aoroviz.ionării trebuie să acor
de cea mai mare atenție de
servirii coresnunzătoare a 
populației, satisfacerii la nivel 
f'resounzător a nevoilor oa
menilor muncii.

Nu vreau să mă mai opresc 
la problemele perfecționării 
oroanizărn. conducerii și pla
nificării aericp’tnrii. Măsurile 
stabilite au fost publicate, 
s au de'bătut ’are în rîndul 
ir rânimii conneratiste. iar în 
prezent se desfășoară munca 
r**ntru aplicarea lor în v'ală. 
Es'e necesar să acționăm cu 
1oată perseverența în vederea 
traducerii lor integrale în 
fapL deoarece numai astfel 
vom putea asigura o dezvo’tare 
susținută a agriculturii noastre 
socialiste, creșterea contribu
ției sale la progresul ec inordei 
naționale, sporirea nivelului de 
trai al țărănimii și întregului 
nostru popor.

Introducerea venitului lunar 
minim garantat va duce la 
creșterea veniturilor țărănimii, 
a puterii sale de cumpărare. 
Totodată, am hotărît la șe
dința de ieri a Comitetului E- 
xecutiv unificarea prețurilor la 
produsele industriale ce se 
vînd cooperativelor și unități
lor de stat. Se vor reduce 
prețurile cu care țărănimea 
cumpără mașini și utilaje agri
cole, piese de schimb, produse 
petrolifere, electrotehnice, ci
ment, produse chimice și al
tele ; prin aceste reduceri, 
cooperativele vor obține în 
1971 o economie de 540 mili
oane lei, iar gospodăriile ță
rănești individuale de circa 
18 milioane lei. De asemenea, 
s-au micșorat prețurile la 
unele mașini, utilaje și mate
riale necesare înfăptuirii pro
gramelor naționale de irigații 
și îmbunătățiri funciare, ceea 
ce va asigura cooperativelor a- 
gricole economii de încă 315 
milioane lei în perioada 1973— 
1975. Avantaje importante re
zultă si din reducerea cu pes
te 31 la sulă a uraturilor la 
foliile de poitetitenă pentru 
culturile oroleiate.

Ne gindim. tovarăși, ca în 
cursul anului următor — dacă 
rezultatele activității noastre 
vor fi bune -și sînt convins că 
vor fi astfel — să luăm mă
suri pentru sporirea alocației 
pentru copii. In conformitate 
cu hotărîrile Comitetului Exe
cutiv privind planul cincinal, 
încă de anul viitor va crește 
în mod suplimentar fondul 
de salarii prin angajarea unui 
număr sporit de salariați.

Toate aceste măsuri vor ridi
ca nivelul de trai al Dopulați- 
ei. vor aduce un plus de veni
turi bănești pe Diată. Aceas
tă situație impune măsuri co
respunzătoare pentru sporirea 
fondului de mărfuri. pentru 
buna aprovizionare în toate 
sectoarele. Ministerele. > comi
tetele județene de nartid. con
siliile populare, trebuie să ai
bă în vedere aceste probleme, 
să ia toate măsurile pentru 
soluționarea la Hidd a cerințe
lor pieței. Ele trebuie să facă 
din problema bunei deserviri 
a populației o problemă per
manentă. primordială a activi
tății lor.

Tn leeătură cu planul și bu
getul de stat, aș dori să men
ționez. în încheiere, că nu 
mi-am propus să mă opresc

20,05 Zece melodii preferate;
20,40 Bijuterii muzicale: pa
gini din opereta Liliacul de 
■Johann Strauss: 20,55 Știința 
la zi: 21,00 Romanțe inter
pretate de Lizeta Chirculescu 
și Constantin Cocriș; 21.25 
In întîmpinarea semicentena
rului P.C.R. Consemnări. Vor
bește publicistul Gheorghe 
Dolgu; 21,30 Revista șlagăre
lor; 22,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic; 22,20 Sport;
22,30 Muzică de dans; 22,50 
Argheziană. Inscripție pe o 
ușă. Recită Atena Dcmetriâd; 
23,00 Expres melodii: 0,03— 
6,00 Estrada nocturnă. 

asupra problemelor de fond la 
care m-am referit pe larg în 
ședința Comitetului Executiv 
și a guvernului Am vrut nu
mai sa subliniez, citeva laturi 
ale Tnuncii noastre organiza
torice, cerința ridicării calită
ții și eficienței întregii noastre 
activități economice. Consider 
că dispunem de toate posibili
tățile pentru a realiza în con- 
dițiuni bune planul pe 1971. 
creînd astfel o bază trainică 
jientru viitorul cincinal, pen- 
tru îndeplinirea cu succes a 
obiectivelor trasate de Congre
sul al X-lea. pentru arogresu' 
neîntrerupt al economiei na
ționale. dezvoltarea multilate
rală a sor ctății noastre și spo
rirea h”nâstării maselor largi 
populare.

Ați fost informați, tovarăși, 
în decrsuj plenarei. despre 
lucrările Comitetului Politie 
Consultați-' al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via care au ivut loc recent la 
Berlin Doresc să subliniez nu
mai că aceste lucrări s-au desfă
șura! în condiții bune, s-au în
cheiat cu rezultate pozitive, de- 

’. monstrind că discuțiile tovără
șești principiale, duse în spirit de 
receptivitate și respect reciproc 
se soldează cu roade satisfăcă
toare' pentru interesele fiecă
rei țări socialiste, pentru cau
za eenerală a socialismului și 
păcii. Documentele adoptate 
cu acest prilej sini utile, ofe
rind o bază corespunzătoare 
pentru intensificarea activității 
consacrate înfăptuirii securită
ții europene. Tn ce ne priveș
te. vreau să reafirm hotărirea 
nestrămutată a Partidului Co
munist Român și guvernului 
Republicii Socialiste România 
de a milita neobosit în conti
nuare pentru întărirea unității 
țărilor socialiste, pentru reali
zarea;- securității pe continen
tul nostru, pentru destindere 
și colaborare internațională, 
pentru salvgardarea păcii în 
lume.

încheind lucrările actualei 
plenare a Comitetului nostru 
Central, doresc să subliniez 
încă o dată că dispunem de 
tot ce este necesar pentru în
deplinirea cu succes a sarcini
lor pe anul 1971. pentru crea
rea premiselor în vederea rea
lizării integrale a prevederilor 
viitorului cincinal. Nu pot să 
termin înainte de a releva 
faptul că realizările remarca
bile obținute în cursul acestui 
an. ca și al întregului cinci
nal pe care îl încheiem acum, 
asigurarea condițiilor care re 
permit să pășim înainte sînt 
rodul eforturilor neobosite 1 
activității pline de abne )be 
desfășurate dr clasa muncitoa
re. țărănime și mtelectnali- 

-late, de toii oamenii mun.-i’. 
.fără-jdeosph:^ de ^al! "nlu.Os 
•v-m^ui-mcază -Cu încredere po 
li’ică Partidului Compnist Ru
mâni O contribuție de mare 
preț la dezvoltarea cu sucoes 
a economiei naționale, la pro
gresul general al societății so
cialiste au adus și aduc orga 
nele și organizațiile de nari id. 
cei peste două milioane de co
muniști din patria noastră, 
sindicalele, organizațiile Unui- 
nii Tineretului Comunist cc-'e- 
lalle organizații de masă s.i 
obștești. Trai exprim convinge
rea deplină că organele de 
partid și de stat .întregul nos
tru popor Iși vor consacra si 
în viitor energia și capacita
tea creatoare înfăptuirii pro
gramului partidului. îșî vor 
uni forțele pentru ridicarea 

<la un nivel calitativ superior 
' a întregii activități economice 

și sociale — baza sigură a 
creșterii avuției naționale. a 
sporirii nivelului de bunăstare 
materială și spirituală a po
porului, a înfloririi și prospe
rității patriei.

VINERI 18 DECEMBRIE

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală.

18JMI Căminul.
18,50 Revista economică TV'.
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
1930 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector. „Fuga de la 

locul accidentului, cri
mă cu premeditare*.

20,15 Film artistic : „Căldura" 
— producție a studiou
lui cinematografic „Bu
curești*.

21.35 Mai aveți o întrebare ?
22.35 Telejurnalul de noapte.
22,45 Formația de muzică u- 

șoară Gerhard Romer.

(Urmare din pag. 1)

nefidare; îndrumarea tenuri
lor, conform graficului de cir
culație; utilizarea la maximum 
a mijloacelor de remorcare 
prin sporirea tonajului brut pe 
tren marfă: ridicarea nivelului 
de pregătire profesională a 
personalului etc.

In esență, strădaniile co
lectivului stației sînt în
dreptate cu perseverență, în 
primul rind. spre întă
rirea disciplinei, folosirea com
pletă și cu eficiență ma
ximă a vagoanelor rgpartizale 
■stației pentru activitatea zilni
că de încărcări-descărcări <i<- 
mînd ca vagoanele ce ne sosesc 
in stare goală să fie puse la 
fronturile de încărcare. > ir 
cele în stare încărcată să fie 
manevrate la rampele de des
cărcare in cel mai scurt timp, 
folosind la maximum operațiile

r
I
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8,45 Deschiderea emisiunii. 
Ghnnastica <le diminea
ță

9,00 Matineu duminical pen
tru copii și școlari. Toa
te pinzele sus !

10,00 Viața satului.
1130 Amfiteatru muzical. Pa

gini simfonice românești, 
in interpretări celebre.

12,00 De strajă patriei.
12.30 In reluare, la cererea 

telespectatorilor. Cintă 
Tereza .și Raphael.

12.45 Fc.tbaL Amintiri din Me
xic ’70 : Brazilia — Ita
lia. finala „El Mundia- 
lului". înregistrare de la 
Ciudad de Mexico.

14.45 Cintece maramureșene.
15,00 Emisiune în Ijmba ma

ghiară
T6,30 Studioul „N*.
18,00 Cintare patriei. Participă 

formații corale din jude
țele : Teleorman, Iași și 
Prahova.

19,20 1 001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film artistic : „Trezește- 

mă ci nd se va stinși răz
boiul* Premieră pe tară.

21.40 _Sâ-mi cinti un cinice 
de iubire..." Omagiu lui 
Ion Vasilescu.

22,15 Reportaj pe glob. Vic
toria de la Kham-Duc. 
Film documentar reali
zat în Vietnamul de sud 
de Studioul Eliberarea. 

2230 Telejurnalul tte noapte.
22.40 Duminică sportivă.
23,00 închiderea emisiunii.

LUNI 2.1 DECEMBRIE

18.00 Deschiderea emisiunii. 
Scena și ecranul.

18,30 Cintece și jocuri popu
lare din Muscel în in
terpretarea artiștilor a- 
matori ai Căminului cul
tural din comuna Boteni- 
Argeș.

19.00 Ce sînt și ce trebuie să 
fie centralele industriale. 
Circulația deciziilor. 
Funcționarea sistemului 
informațional în cadrul 
centralelor.

19.20 1 001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

1930 Telejurnalul de seară.
19.50 Agenda politică.
20.00 Teatru foileton : Războ

iul celor două roze (IX).
20.50 Steaua fără nume. Mu

zică populară.
2130 Telejurnalul de noapte. 
22,00 TeJesport.
22,15 Viața literară.
22.45 închiderea emisiunii.

MARȚI 22 DECEMBRIE

18.00 Deschiderea emisiunii. 
Tineri soliști de muzică 
populară.

18,30 Brățara de aur.
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Qnintă crmumcitci'

• MINERUL și
• PARÎN6UL Petroșani
• MINERUL Lupeni
• PĂLTINIȘ Uricani
• STRAJA Vulcan
• TRANSILVANIA Petrîla
• CĂRBUNELE Lonea

Se oferă un bogat meniu special și un sortiment variat dc băuturi.

| Muzică — surprize — dans pînă în zori.

Locurile fiind limitate, rețineți mese din timp.
I

duble. Se va intensifica de a- 
semenea compunerea trenuri
lor de marfă cu tonaje spori
te folosind rațional puterea de 
remorcare a locomotivelor, 
ceea ce conduce la importante 
economii la prețul de cost. In 
acțiunile noastre însă trebuie 
să fim înțeleși și sprijiniți mai 
mult ca pînă acum dc unită
țile beneficiare pe care le de
servim. In acest sens, pentru 
accelerarea ritmului de des- 
i urcare a vagoanelor, s.<r-rităm 
din partea întreprinderilor 
rare nu au delegat permanent 
la stația C.F.R. Petroșani, să-și 
organizeze in așa fel serviciul 
ca întotdeauna să avem po
sibilitatea de avizare a lor, fie 
telefonic, fie prin delegat, asu
pra sosirii vagoanelor. într i- 
cît sînl cazuri c"nd aceste vp- 
eoane stau im' bilîzate zile 
întregi pînă să fie preluate și 
descărcate.

19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de ee-i. Emisiune 

pentru cei mici.
19,30 Telep”T'ah.’1 de scară. 
20,00 Reflector.
20.15 Seara de teatru. Premie

ră TV Doi pe un balan
soar de William Gibson.

22,00 Sibiul sentimental.
22,25 Divertisment tnu'ie al-co

regrafic cu Narghita.
22,35 TeTciurnalul dc noapte.
22,45 închiderea emisiunii.

MIER: 1 RI 23 DECEMBRIE

9,00—’030 Noi.forme de or
ganizare șî retribuire a 
muncii în cooperativele

PROGRAMUL

pentru 
săptămîna 

viitoare
agricole de producție. 
Consultație pentru lucră
torii din agricultură.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Universal șotron. Enci
clopedie pentru copii.

1830 Cabinet economic TV. 
Modificări structurale e- 
conomicc în viitorul plan 
cincinal.

19.10 Tragerea Pronoexnrcs.
19.20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Tele-cinemateca: Zăpe

zile din Kilimanjaro. 
Premieră pc tară. Ecra
nizare după nuvela .Con
fesiunea** de Ernest He
mingway.

21.55 Poșta TV.
22.141 Cadran internațional.
22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

JOI 24 DECEMBRIE

18.00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.

1830 La volan. Emisiune pen
tru conducătorii auto

18.50 Mult e dulce și frumoa
să.

19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri. Emisiune

ascendente
Atenție maximă se va acor

da totodată deservirii civilizate 
a publicului călător. Se va ma
nifesta multă solicitudine r iță 
de cerințele lui. creîndu-i-se 
tot confortul și o informare 
precisă, iar îndrumarea tre
nurilor se va face după gra
fic. incit călătoria cu trenul 
să se desfășoare în cele mai 
bune condiții și sosirea la des
tinație să fie fără întîrzieri

Colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni ai stației 
C.F.R. Petroșani sînt ferm ho- 
tărîți de a-și duce cu cinste la 
îndeplinire -sarcinile pe anul ia 
curs, de a-și îmbunătăți conti
nuu munca și pune în valoa
re noi rezerve interne de 
perfecționare în continua
re o transportului feroviar -lin 
''‘alea Jiului, pentru a răspun
de la cel mai înalt grad exi
gențelor sporite ale noului cin
cinal.

pentru cei miei.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.00 In reluare filmul serial 

Vidocq (IV).
20.30 Prin lași cu Miluță 

Gheorghiu.
21.00 Panoramic științific.
2135 Teieg’ob. Philadelphia a- 

rahirâ — Iordania. Re
portaj.

22,00 Te’ ■’■►rnalul de noapte.
22.15 Pn”vwood Palace. Pro

gram dc varietăți cu 
D’ana Ross. Andy Wil
liams, Sammy Davis-jr.

23.00 Închiderea emisiunii.

VINERI 25 DECEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Căminul.

18.50 Revista economică TV
19.10 Tragerea Loto.
19,20 1 noi de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
1930 Telejurnalul de seară.
20.00 Film artistic: „Fericirea 

familială*. Premieră pe 
țară.

2125 Pe plaiuri gorjenești. 
Program susținui de an
samblul artistic ..Doina 
Gorjuhii" din Tg. Jiu.

21.45 Cărți si idei. Claude 
Levi Strauss : ..Gîndirea 
sălbatică**.

22.05 Telehtrnahil de noapte.
22.15 Sabafo Sera. Spectacol 

muzical-coregrafic reali
zat de televiziunea ita
liană cu Mina. Johny 
Dorelli. Rocky Roberts. 
Lola Falana.

2.3.00 Închiderea emisiunii.

SÎMBAtA 26 DECEMBRIE

9,00—10.00 Noi forme de or
ganizare si retribuire a 
muncii in cooperativele 
agricole de producție. 
Consultații nentro lucră
torii din agricultură

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ger
mană

18.10 Publicitate.
18.15 Bună seara, fete! Bună 

seara, băieți ! Do 12 ori 
bravo!

19.15 Publicitate.
19,20 1 noi de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
1930 Telciiirnahil do soară.
20.00 Tete-enciclonedia.
20.50 Dor de strune. Program 

de muzică populară în 
internretarea orchestrei 
conduse do Ionel Budis- 
tcanu.

21.10 Film serial. Incorunlibi- 
lîi Povestea lui Franck 
Nîtti

22.00 T^idumalul do «napte.
22.15 Săotămîna sportivă.
22.40 Pnblirifate.
22.45 Moln-Hi po ramna de 

lansare. (Interviziune). 
Concertul melruliilor pre
miate la Concursul na
tional de creativ — 1970.

2330 închiderea emisiunii.
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Stare

Colocviu
Ce se întîmplă cumondial ,,Pioneer-6“
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exterior 
Burtică.

a 
de

* Vizita lui Cornel Burtică Maurice 
Schumann

ATENA 17 (Agerpres). 
Ministrul comerțului 
al României, Cornel 
aflat in vizită in Grecia, 
fost primit joi, la Atena,

de urgenfă. 
în Eritreea 

(Etiopia)

Stilyanos Patakos, prim-vice- 
președinte al guvernului, și a 
avut convorbiri cu Nikolaos 
Makarezos, ministrul coordonă
rii economice, și Ch. Xantho- 
poulos-Palmas, secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Exter
ne.

Cu prilejul vizitei ministru
lui român, ambasadorul Româ
niei la Atena, Francisc Pâcu- 
raru, a oferit un dejun la care 
au luat parte membri ai 
vcrnului grec, funcționari 
periori din ministerele rom 
țului, industriei și afacerilor 
externe.

vizitează 
Marocul

WASHINGTON
-es). — Primul

Universitatea din Bagdad este cea mai noua clă
dire de asemenea proporții din tară. In ea învață peste 10 000 
de student! viitori specialiști in diferite ramuri economice și 
culturale

In foto: Intrarea studenților in Universitate.

ADDIS ABEBA 17 (Ager
pres). — împăratul Haile 
Selassie al Etiopiei a emis un 
decret prin care se instituie 
starea de urgență în majorita
tea regiunilor din provincia 
Eritreea, care trec sub directa 
administrație a ministrului a- 
părării. generalul Kebbede 
Gabre. Această hotărîre inter
vine în urma unor acțiuni ale 
grupărilor de guerilă eritreene 
împotriva autorităților centra
le.

17 (Agcr- 
ministru 

britanic, Edward Heath, și-a 
început joi vizita oficială în 
S.U.A. — prima după reve
nirea la putere în Anglia a 
partidului conservator al că
rui lider este. Înainte de so
sirea la Washington. Heath 
s-a oprit cîteva ore la Ot
tawa. unde a avut o convor
bire oficială cu primul nri- 

■u canadian, Pierre 
tt Trudeau. Referindu-se 
ntrevederea Heath—Tru

deau. agenția Reuter relevă 
că printre principalele teme 
abordate în timpul acestei 
convorbiri a fost intenția gu
vernului britanic de a relua 
livrările de arme către A- 
frica de Sud. care a prova-

cat opoziția liderului cana 
dian.

Atenția principală a ob 
servatorilor politici în legă
tură cu vizita transatlantică 
a lui Heath este concentrată 
asupra convorbirilor pe care 
acesta le va avea în capi
tala americană. Premierul 
britanic va purta, timp de 
două zile, convorbiri cu pre
ședintele Nixon, tema prin
cipală constituind-o „relații
le speciale"1 existente între 
cele două țări. Intr-un inter
viu recent. Heath a declarat 
că relațiile dintre Londra și 
Washington s-au deteriorat 
și că obiectivul maior al v 
zi tei sale în S.U.A. va 
„reînnoirea dialogului și 
cooperării”.

RABAT 17 (Agerpres). 
Ministrul de externe al Fran
ței. Maurice Schumann, a sosit 
joi la Rabat. Intr-o vizită ofi
cială de trei zile, la invitația 
guvernului marocan. Convorbi
rile marocano-franceze, prileju
ite de această vizită vor per
mite. după aprecierea piesei 
din Rabat, relansarea cooperă
rii dintre cele două state.

Evocînd. într-un interviu 
cordat agenției Maghreb Aiab 
Press, perspectiva relațvlor 
franco-marocane, ministrul 
francez de externei Maurice 
Schumann a declarat că Fran
ța va menține și în anul '971. 
la un nivel înalt, asistența e- 
conomică și financiară pentru 
Maroc, adăugind că în această 
direcție. în primele luni ale 
anului viitor, vor avea loc noi 
negocieri.

o

Au luat sfîrsit

Lucrările celei de-a 25-a
sesiuni a
ADUNĂRII GENERALE
a O. N U

consacrat
consecințelor 

războiului
O

R.S.F. IUGOSLAVI \ :

Vedere aeriană a fabri-

Luptele din Vietnam • o a

NEW YORK. — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite Lucrările celei de-a 
25 a sesiuni a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor 
Unite au luat sfîrșit. în
trunită la împlinirea unui sfert 
de veac de la crearea înaltu
lui for de dezbatere și deli
berare al Națiunilor Unite, se
siunea care s a încheiat a mar
cat un moment important in 
istoria organizației. Jubileul 
O N U. a prilejuit reunirea la 
sediul din New York a 46 de 
șefi de state și guverne, a peste 
100 de .................................
externe 
nelnr

După ___
a fost reprezentată la cel mai 
înalt nivel de exponentul său 
cel mai autorizat, președintele 
Consiliului de Stat, 
Ceausescu Discursul 
statului român, rostit 
tribuna Adunării Generale la 
19 octombrie, a fost primit cu 
interes și considerație de către 
partîcinantii la sesiunea jubi
liară s> a suscitat un puternic 
ecou in întreaga lume. Pre
ședintele Consiliului de Stat a 
afirmat cu autoritate și pres
tigiu poziția României socialiste 
în lume, subliniind dorința tă
rii noastre de a milita întot
deauna, neobosit si ferm pen
tru înfăptuirea idealurilor de 
pace, progres și colaborare ale 
umanității, pentru afirmare și 
respectarea tuturor principiilor 
care stau la baza hunei con
viețuiri internaționale.

In timpul sesiunii jubiliare, 
țările membre ale O.N.U. au 
adoptat patru documente de 
importantă istorică, reafirmind 
încrederea lor în Organizația 
Națiunilor Unite, exprimînd ho- 
tărirea de a eradica ultimele 
vestigii ale colonialismului, de
finind princiniile relațiilor prie
tenești $î de coooerare dintre

miniștri ai afacerilor 
sau membri ai guver-

Nicolae 
șefului 
de la

state și lansînd cel dc-al doi
lea deceniu al dezvoltării.

Continuind lucrările in sesiu
ne ordinară, Adunarea Gene
rală a dezbătut și adoptat o 
serie de importante rezoluții 
menite să faciliteze progresul 
pe calea soluționării unora din
tre problemele stringente alo 
vieții internaționale. Intre do
cumentele adoptate se numără 
Declarația asupra întăririi se
curității internaționale. Progra
mul deceniului dezarmării. Tra
tatul pentru demilitarizarea te
ritoriilor submarine.

Problema majoră a înfăptui
rii universalității O.N.U., caro 
este o condiție fundamentală 
pentru buna funcționare a a- 
cestui for international pentru 
creșterea eficienței activității sa
le. a ocupat un loc central în 
dezbaterile sesiunii care s-a în
cheiat. Este semnificativ că pen
tru prima oară în ultimele două 
decpnii. restabilirea drepturilor 
legitime ale R. P 
O.N.U a întrunit 
majorității simple 
care au votat în această pro
blemă. Doar datorită linei ma
nevre de ordin procedural, 
R. P. Chineză nu și-a ocupat 
la această sesiune locul ce-i 
revine de drept în O.N I’

Ca membru activ al organi
zației, România, alături de alte 
state, a depus numeroase efor
turi pentru promovarea acelor 
initiative care răsnund intere
selor popoarelor lumii. Tara 
noastră a adus in dezbaterea 
Adunării Generale probleme de 
importantă majoră cum sînt 
consecințele economice și socia
le ale cursei înarmărilor și ro
lul științei și tehnologiei mo
derne în dezvoltarea națiuni
lor. Proiectele de rezoluție de
puse la aceste puncte au fost 
adoptate în unanimitate de că
tre Adunarea Generală, eviden
țiind interesul general suscitat

Chineze la 
adeziunea 

a statelor

Cea de-a 14 a sesi-me ' 
Adunării Populare a R P. Bul
garia a dezbătut și aprobat 
proiectele de lege privind pla
nul de dezvoltare social-econo- 
mică a tării și bugetul pe anul 
1971.

treaga producție de zahăr din 
Bolivia a fost trecută sub con
trolul statului.

a 
de 

mcm-

Președintele Nixon 
semnat o lege adoptată 
Congres, care restituie 
brilor tribului indian Taos te
renurile din jurul Lacului Al
bastru. ce le au fost confisca
te în 1906.

In anul 1971, schimburi
le comerciale dintre Chile și 
Cuba se vor cifra la aproxima
tiv 20 milioane dolari — a 
declarat Benjamin Matte, pre
ședintele Asociației naționale 
a agricultorilor din Chile, care, 
In numele Asociației, a purtat 
tn Cuba convorbiri cu 
zentanții organizațiilor 
ciale din această țară.

repre- 
comer-

4- Printr-un decret al gu
vernului bolivian au fost națio
nalizate două dintre cele mai 
mari companii prelucrătoare de 
zahăr din țară, care concen
trau o producție anuală ae 
88 000 tone de zahăr. Prin 
noul act al naționalizării, în-

Ceho- 
semnat

4- Guvernele R. S. 
«lovace și R.D.G. au 
acordul comercial bilateral pe 
anii 1971—1975 și protocolul cu 
privire Ia schimbul reciproc 
de mărfuri pe anul 1971 anun
ță agenția CTK.

NEW YORK 17 (Agerpres) 
Miercuri s-au împlinit cinci 
ani de Ia lansarea în spațiu 
a satelitului american „Pio- 
neer-6", a cărui misiune de a 
studia atmosfera solară conti
nuă și acum. Satelitul, care 
se află la o distantă de 96.5 
milioane kilometri de pămînt, 
și care a parcurs in lunga sa 
existență 5 miliarde kilome
tri. gravitînd în jurul Soare
lui, continuă să transmită da
te esențiale în legătură cu 
atmosfera solară, temperatura 
și activitatea Soarelui, contri
buind. după cum se afirma ta 
New York, la confirmarea li
nei părți a teoriei relativității 
a lui Einstein.

Distanța, precum și trece
rea anilor au avut totuși re
percusiuni asupra lui „Pio
neer-6". Se relatează că două 
emițătoare de radiorecepție 
s-au defectat, iar o baterie, ca
re se alimenta prin energie 
solară, a încetat să mai func
ționeze. De asemenea, siste
mul său de ghidare nu mai 
funcționează.

a căzut într-o ambuscadă or
ganizată de detașamente ale 
FNE, pe șoseaua nr. 19 în zo
na Platourilor înalte.

Tot în ultimele 24 de 
în imediata apropiere a 
aeriene de la Tan Son
s-au produs două explozii sol
date cu moartea mai multor 
militari americani și saigonezi.

SAIGON 17 (Agerpres' — 
Baza aeriană americană de la 
Bien Hoa, situată la numai 
23 kilometri de Saigon, a fost 
bombardată cu rachete de că
tre forțele patriotice, în cursul 
nopții de miercuri spre joi.

Corespondenții agențiilor de 
presă relatează, de asemenea, 
că un convoi militar american

«re. 
bazei 
Nhut,

PARIS 17 — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, 
transmite : Sub auspiciile Fe
derației mondiale a oamenilor 
de știință, la Facultatea de la 
Orsay a avut loc un colocviu 
consacrat consecințelor războ
iului chimic dus de S.U.A. în 
Vietnamul de sud. La dezba
teri au participat 90 de per
sonalități științifice din 14 țări, 
printre care U.R.S.S., An 
glia. Franța, Suedia. Japonia 
R. D. Vietnam. Din Statele U 
ni te a luat parte prof. Pfeiffer 
de la Universitatea din Monta
na. care a fost membru 
unei misiuni de informare 
Vietnam. Luînd cuvin tul 
fata asistentei, savantul 
rican a arătat că 
1 000 000 de hectare 
de produsele chimice.
de hectare de culturi și păduri 
au fost complet distruse.

La sfîrșitul colocviului a fost 
adoptată o recomandare 
care se cere ca în lista 
stanțelor chimice interzise de 
Convenția de la Geneva să 
fie incluse defoliantele. ierbi- 
cidele și gazele toxice.

cii textile „Varteks" din

Varazdin, una din ceh

mai mari producătoare și Cambodgia

Violent incendiu

Fenomenul respingerii
la transplant
va dispare ’

au.

de-a 
fost

confecții, textile,

prin 
sub-

tară.

ORIENTUL

despre ocuparea 
noastre și sînt puse 
veranitatea noastră
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de discutarea unor astfel de 
probleme acute în cadrul O.N.U. 
și constituind o expresie a a- 
precicrii pozitive și prestigiului 
de care se bucură contribuția 
României în comunitatea na
țiunilor. La ultima sesiune, 
țara noastră a figurat, de a- 
semenea, printre coautorii a 12 
proiecte de rezoluție de însem
nătate deosebită.

• După concertul 
Moscova, care a inaugurat 
turneul său in Uniunea So
vietică, orchestra simfonică 
a filarmonicii de stat din 
Cluj a susținut în orașul 
Ulianovsk alte două concer
te.

Sub bagheta dirijorului 
Erich Berghel, orchestra a 
oferit publicului din acest 
important centru de pe Vol
ga un concert cuprinzînd 
piese muzicale de Piotr C-eai- 
kovski. Anton Bruckner și 
Liviu Glodeanu, bucurindu- 
se de un frumos succes. Un 
alt concert dirijat de Emil 
Simon a inclus lucrări do 
Claude Debussy. Edouard 
Lalo, Sigismund Toduță.

• La propunerea repre
zentanților R. P. D. Coreene, 
la 16 decembrie a avut loc 
la Panmunjon o nouă reuni
une a Comisiei militare de 
armistițiu din Coreea.

Cu acest prilej, relatează 
agenția ACTC, reprezentan
ții R. P. D. Coreene au ce
rut în mod hotărît să fie 
inapoiați neîntîrziat aviato
rul și avionul R. P. O. Core
ene care a aterizat, la 3 
noiembrie. într-o zonă situată 
Ia sud de linia de demarca
ție militară, rătăcindu-se în 
cursul unui exercițiu de 
zbor Ia mare altitudine. Re
prezentanții R. P. D. Coree
ne au arătat că întîrzierea 
în returnarea aviatorului ș' 
amaratului contravine preve
derilor acordului «le armisti
țiu.

ame- 
din cele 
afectate 

200 000

APROPIAT
CATRO 17 — Corespondentul 

Agerpres. Constantin Oprică. 
transmite : Ziarul ..Al Ahram” 
a dat joi publicității mesajul 
transmis de președintele An
war Sadat regelui Hussein în 
care își expune punctul de ve
dere în legătură cu evoluția 
situației din Iordania. In acest 
mesaj, precizează ziarul, Anwar 
Sadat se pronunță pentru n- 
cetarea definitivă a incidente
lor dintre forțele armato ior- 
daniene și grupurile de co
mando palestiniene. El âdre-

sează un nou apel ambelor 
părți de a respecta cu strictețe 
prevederile acordului încheiat 
în luna septembrie, la Cairo, 
în vederea normalizării situa
ției din Iordania. Președintele 
R.A.U. consideră că este nece
sar ca toate statele arabe care 
au participat la conferința de 
la Cairo să-și intensifice spriji
nul față de acțiunea Comite
tul'): Superior Arab, prezidat 
de Bahi Ladgham, în vederea 
reglementării definitive 
tuației din Iordania.

TEL AVIV 17 (Agerpres). - 
Ministrul de externe al Tsrae 
lului. Abba Eban, a declarat 
că dezbaterile guvernului is
rael ian asupra revenirii sale 
la convorbirile Jarring se află 
într-un stadiu foarte avansat, 
relatează agenția Reuter. El a 
precizat că adoptarea unei ho- 
tărîrî în acest sens trebuie ur
gentată. a doua perioadă de 
încetare temporară a ostilitâ-

ților la Suez, expirînd 
bmarie.

Potrivit agenției 
Presse. botărîrea respectivă 
mează să fie luată în cursul 
reuniunii de duminică a cabi
netului israelian. Tn preajma 
acestor dezbateri, menționează 
agenția, conducerea partidului 
MAP AM. membru al coaliției 
guvernamentale, a lansat 
anei în favoarea rr*’”ării i 
de a convorbirilor Jarring.

CAIRO 17 — Coresponden
tul Agerpres. Constantin Opri
că, transmite : Jn cursul unei 
recepții care a avut loc la pa
latul Abdine în onoarea amba
sadorilor și șefilor misiunilor 
diplomatice acreditați la Cairo, 
președintele R.A.U.. Anwar 
Sadat, a rostit un discurs în 
care a subliniat că țara sa 
dorește instaurarea păcii. „Nu 
vrem să se verse nici o pică
tură de singe — a afirmat 
Sadat — dar cînd este vorba

teritoriilor 
în joc su- 
națională 

și drepturile noastre sacre1 nu 
vom ezita să facem toate 
orificiile, oricîte dificultăți 
trebui să întîmpinăm". El 
exprimat convingerea că 
porul egiptean va depăși 
succes actualul moment difi
cil și va redobîndi teritoriile 
aflate în prezent sub ocupație 
israeliană.

PNOM PENH 17 (Agerpres) 
— Forțele de rezistență popu
lară din Cambodgia au lansat 
în cursul nopții de miercuri 
spre joi un puternic atac asu
pra pozițiilor fortificate deți
nute de trupele generalului 
Lon Noi la Vat Noklr. în ime
diata apropiere a orașului 
Kompone Cham. După cum *se 
știe. în împrejurimile acestui 
oraș, situat la 73 kilometri 
nord est de Pnom Penh. au 
loc. de peste două luni, c'oc- 
niri violente între grupurile 
de patrioți și efectivele mi'i-

tare inamice care încearcă să 
restabilească legătura cu divi
ziile aflate în interiorul Kom- 
pong Cham-ului.

Pe de altă parte, în regiunea 
de nord a Cambodgiei, 
lungul șoselei nr. 7, au 
semnalate din nou lupte între 
forțele de rezistență populară 
și unități ale armatei regimu
lui Lon Noi. Operațiunea mili
tară de anvergură, lansată de 
cîteva zile în acest sector de 
trupele administrației de la 
Pnom Penh, nu a avut piuă 
în prezent nici un rezultat.

BANGKOK 17 (Agerpres). 
In orașul Saraburii, situat la 
102 kilometri nord de capita
la Tailandei, a izbucnit un 
violent incendiu, care a durat 
timp de 5 ore.

Au fost mistuite de flăcări 
peste 000 de case de locuit și 
alte clădiri. Numărul celor 
rămași fără adăpost se ridică 
la aproximativ 2 000. Pagube
le sînt estimate la 4 milioane 
dolari.

WASHINGTON 17 (Ager
pres). — Camera Reprezen
tanților a S.U.A. .a adoptat 
miercuri proiectul de buget 
militar pentru anul fiscal în 
curs. Proiectul alocă suma 
de 66,6 miliarde de dolari 
pentru cheltuielile militare 
ale S.U.A., cu 2 miliarde 
mai puțin, decît cererile Ad 
ministrației.

Suma a fost aprobată în 
urma unui compromis reali
zat în Comisia mixtă a Ca
merei Reprezentanților și 
Senatului. In timpul dezba
terilor din Senat, adversarii 
războiului din Tndochina nu 
propus un amendament care 
să interzică finanțarea unor 
eventuale operații militare 
ale S.U. în Laos. Cambxl- 
gia și Thailanda. Deși amen
damentul nu a fost adootat, 
el va fi rediscutat în Senat 
cu ocazia retrimiterii buge
tului către acest organ fn 
vederea votării sale. Obser
vatorii de presă prevăd dez
bateri aprinse și un vot des
tul de strîns asupra credite
lor militare în anul fiscal 
în curs.

Tot miercuri. Senatul a- 
merican a aprobat, după dez-

de voturi.bateri vii, 
contra 22, o suplimenta: 
550 milioane de dolari 
ajutorului economic și 
tar pentru străinătate. Pro
iectul de lege a suscitat cri
tici aspre din partea adver
sarilor războiului din Indo
china care au reușit să im
pună un amendament ce in
terzice trimiterea de trupe 
sau consilieri 
mericani 
precizînd 
că 
de 
lari 
Noi 
jament al S.U.A. 
gura existența acestui 
gim. Dună cum subliniază 
agenția France Presse. adop
tarea proiectului suplimentar 
de ajutor pentru străinătate 
a fost întîrziată ca urmare 
a opoziției unor senatori, în
tre care William Fulbright, 
președintele Comisiei senato
riale pentru afacerile exter
ne, care și-a exprimat teme
rea că S.U.A. se vor lăsa 
antrenate într-un nou Viet
nam prin furnizarea acestui 
ajutor pentru regimul

militari a- 
in Cambodgia. 

în același timp, 
creditele în valoare 

255 milioane de do- 
acordate regimului Lon 
nu constituie un anga- 

de a asi- 
re-

NEW YORK 17 (Agerpres) 
La New York s-a anunțat i ă 
doi oameni de știintă ameri
cani au pus la punct o met >dă 
in vederea izolării unei sub
stanțe din celula umană care, 
injectată la un pacient -are 
a suferit o operație de tran
splant. poate determina cor
pul acestuia să accepte orga
nul străin. Cei doi oameni de 
știință — dr. Ralph Reisfold 
și Michael Pellegrino
comunicat că au reușit să i- 
zoleze și să purifice antigene 
ale transplantării din celulele 
umane care, introduse în cor
pul ce a suferit o operație de 
transplant stimulează produ
cerea anticorpilor. Cei doi 
și-au exprimat speranța că 
descoperirea lor va rezolva u- 
na din cele mai mari dificul
tăți ale transplanturilor — a- 
ceea a respingerii.


