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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în întreprinderi din Capitală

Ședința
Consiliului de Stat

Ieri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. însoțit de tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu și Mihai Mari
nescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a vizitat

In mijlucul 
constructorilor de pompe

Primul obiectiv al vizitei îl 
constituie Uzina de pompe. 
Aici se realizează, la ora ac
tuală. peste 600 tipuri de pom
pe in mai mult de 3 000 de 
variante, destinate diferitelor 
ramuri industriale, agricultu
rii. transporturilor și altor 
sectoare ale economiei națio
nale. Pompele purtînd marca 
acestei uzine bucureștene sint 
cunoscute și apreciate, prin 
calitatea și performanțele lor 
tehnice, in aproape 20 de 
țări ale lumii.

Colectivul uzinei se prezin
tă la acest sfîrșit de an, de 
cincinal cu realizări de sea
mă, realizări care constituie o 
premisă sigură pentru înfăp
tuirea sarcinilor mobilizatoare 
care ii revin în viitorul an. 
Prevederile planului cincinal 
au fost realizate încă din luna 
noiembrie, iar cele ale planului 
anual vor fi depășite cu circa 
4 000 de pompe. Datorită per
fecționării proceselor tehnolo
gice, utilizării mai depline a 
capacităților de producție, spo
ririi productivității muncii și 
realizării unor noi lucrări de 
investiții în perioada 1965—1970, 
producția uzinei a crescut de 
două ori.

La sosirea în întreprindere, 
oaspeții sînt salutați de Ion 
Avram ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, de colec
tivul de conducere al uzinei, 
de reprezentanți ai comitetului 
de partid și ai organizațiilor 
obștești, sute de muncitori și 
tehnicieni care, ținînd să-l în- 
tîmpine direct și să-l salute pe 
conducătorul partidului și sta
tului, au ieșit în salopete de-a 
dreptul în incinta din fața u- 
zinei, au aclamat furtunos, mi
nute în șir.

Vizita începe cu hala noii 
turnătorii de fontă, construcție 
modernă, realizată aproape în 
întregime din metal și sticlă, 
unde in prezent se fac intense 
pregătiri în vederea dării ei 
în exploatare. O caracteristică 
a acestui obiectiv o constituie 
concepția modernă a fluxului 
tehnologic. Cele trei cuptoare 
de mare capacitate și produc
tivitate ale turnătoriei vor fi 
dirijate de la un grup central 
de automatizare, înzestrat cu 
echipamente și aparatură exe
cutate în țară. Mai mult de 
90 la sută din instalațiile și 
utilajele noii turnătorii sint de 
producție românească.

In continuare sint vizitate 
hala de prelucrări mecanice, 
Standul de probă și alte sec

Bijuterii la...
Uzina de mecanică lină

Vi/ifa- continuă la Uzina de 
mecanică fină, întreprindere 
modernă care ilustrează, la 
riridul ei, forța în creștere a 
economiei naționale. Deși în
ființată cu patru decenii în 
urmă, ea reprezintă, în fapt, 
o cieație a anilor noștri, un 
rod al politicii partidului de 
industrializare socialistă a ță
rii. Uzina a fost reconstruită, 
redimensionată. mărindu-și con
tinuu capacitatea. Ea și-a spo
rit. din 1965, de 2,5 ori pro
ducția, iar beneficiile au cres
cut de 3,8 ori. Sarcinile pe 
1970 — ca și pe întregul cin
cinal — au fost îndeplinite 
ritmic. Uzina este considerată 
astăzi, pe drept cuvint, o uni
tate remarcabilă a industriei 
constructoare de mașini. Colec
tivul de aici a cucerit treaptă 
cu treaptă cotele înaltei cali
ficări. rezolvînd cu succes ine
dite probleme tehnice în rea
lizarea de unelte pneumatice, 
aparate de măsurători fine, dis
pozitive de automatizare.

Cu satisfacția acestor reali
zări, i-au întîmpinat oamenii 
uzinei pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe ceilalți condu
cători de partid și de stat.

Directorul întreprinderii, ing. 
Teodor Gorceag, ii invită pe 

cîteva din întreprinderile in
dustriale din Capitală.

Scopul vizitei : cunoașterea 
la fața locului a problemelor 
activității unităților, stadiul 
în care se află îndeplinirea 
planului de producție, preo- 

toare. Fapt remarcabil : direc
torul general al uzinei, ing. 
Dimitrie Grecov, informează pe 
secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușes
cu. despre faptul că produsele 
întreprinderii, în totalitatea lor, 
sînt realizate după concepții o- 
riginale, că întreprinderea nu 
utilizează nici o licență străi
nă. Sînt înfățișate oaspeților 
preocupările și realizările colec
tivului de aici în domeniul au- 
toutilării uzinei. Mai mult de 
30 la sută din mașinile și uti
lajele folosite in procesul de 
fabricație sînt realizate în ca
drul întreprinderii înseși. în
treprinderea dispune în prezent 
de un sector de concepție pro
priu pentru construcția de ma
șini și utilaje destinate auto- 
utilării.

Apreciind realizările și expe
riența uzinei în acest domeniu, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă conducerii întreprin
derii să valorifice mai bine a- 
ceste experiențe tehnice amc- 
najînd o secție in cadrul căreia 
să fie produse mașini-unelte a- 
tît pentru nevoile uzinei cît și 
pentru dotarea altor unități.

Oaspeților le sînt prezentate 
diferite tipuri de pompe, prin
tre care se remarcă o uriașă 
inimă de oțel capabilă să ri
dice într-o oră la înălțimea de 
80 metri 7 000 mc de apă. Mul
te din pompele finite sînt de
stinate marilor lucrări de hi
droameliorații care se efectu
ează în cadrul Programului na
țional privind gospodărirea ra
țională a resurselor de apă, 
extinderea lucrărilor de iriga
ții, îndiguiri, desecări și com
baterea eroziunii solului.

In viitorul cincinal, produc
ția de pompe va ajunge la 
circa 90 000, dublul producției 
actuale, o creștere importantă 
înregistrîndu-se la pompele 
pentru nevoile agriculturii.

In timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreți
nut cu muncitorii, interesîndu- 
se de rezultatele muncii lor, 
de cîștigurile realizate, de preo
cupările lor. Constructorii de 
pompe au exprimat mulțumiri 
pentru grija permanentă ce le-o 
acordă conducerea partidului, 
personal secretarul general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
față de creșterea neîntreruptă 
a nivelului lor de trai. îmbună
tățirea continuă a condițiilor 
de muncă. Ei s-au angajat să 
depună toate eforturile pentru 
ca primul an al noului cincinal 
să înceapă bine, pentru ca pla
nul de producție să devină 
realitate.

oaspeți să viziteze cîteva sec
ții mai importante ale unită
ții : sectoarele de scule și dis
pozitive, și respectiv, de apa
rate pentru măsură și control, 
unde se execută o gamă largă 
de produse care cer o deose
bită pricepere și îndeminare. 
Se lucrează instrumente de mă
surat lungimi, cu o .precizie 
de zecimi de miimi de microni, 
roți dințate cu un diametru de 
un mm, cuțite pentru strung, fre
ze, matrițe, ștanțe. Pretutin
deni pe unde se trece, oaspe
ților li se face o entuziastă 
primire. Sub cupola halelor ră
sună aplauzele și strigătele 
pline de căldură ale muncito
rilor : ..Ceaușescu, P.C.R.'.

Conducătorul partidului și 
statului nostru se interesează 
de procesul tehnologic, asistă 
la demonstrații practice, face 
recomandări privind îmbunătă
țirea permanentă a calității 
sortimentelor, pregătirea cu 
grijă a cadrelor necesare, gos
podărirea mai judicioasă a spa
țiului și a utilajelor existente, 
atit în vederea creșterii pro
ducției. cît și a amplasării vii
toarelor instalații. Se interesea
ză îndeaproape de condițiile 
de lucru și de viață ale mun
citorilor. Cei întrebați se de

cupările de viitor, discuția pe 
viu cu muncitorii, cu cadrele 
de conducere și adoptarea, pe 
această bază, a unor măsuri 
apte să se concretizeze în 
dezvoltarea întreprinderilor, 
în perfecționarea producției 

clară mulțumiți de cîștigurile 
realizate, de rezultatele mun
cii lor, care le oferă, prin gra
dul înalt de tehnicitate și pre
cizie, satisfacții profesionale șl 
sufletești. Muncitoarele Rodica 
Ghiță și Aurelia Vasilescu, a- 
ducînd în discuție probleme de 
ordin gospodăresc, au relatat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
că piața este bine aprovizionată 
și nu au de întîmpinat, ca 
gospodine, nici un fel de difi
cultăți.

Ultimul popas are loc la la
boratorul metrologic. Aici se 
află organizată o expoziție ce 
reunește o parte din cele 2 300 
de produse ale uzinei. Mari 
grafice prefigurează dezvoltarea 
întreprinderii pe mai departe. 
In următorii cinci ani, uzina va 
produce de trei ori mai mult 
decît acum. Trei sferturi din 
volurtiul acestei producții îl vor 
reprezenta sortimentele noi. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu își 
manifestă satisfacția față de 
performanțele produselor reali
zate, de finețea și calitatea lor 
superioară, adevărate bijuterii 
tehnice și recomandă ca pe 
baza experienței acumulate, a

Un colectiv
de înaltă calificare tehnică

„Electroaparataj" este cea 
de-a treia unitate indus
trială care a primit vizi
ta conducătorilor de partid și 
de stat. Această întreprindere 
și-a adus și își aduce contri
buția la opera de electrificare 
a patriei, la înzestrarea dife
ritelor ramuri ale economiei 
naționale cu echipamente și a- 
parataje complexe. Ea reali
zează mai mult de 500 de sor
timente, în 2 000 de variante, 
pe care le regăsim — folosite 
— în industriile constructoare 
de mașini, minieră, energetică, 
navală. în transporturi și agri
cultură, în locuințe. întreprin
derea, în plină expansiune, și-a 
sporit, în cei 20 de ani de e- 
xistență, de 12 ori suprafața 
construită și de 31 ori produc
ția globală.

La porțile uzinei, oaspeții 
sînt întimpinați de Grigore Ma
rin, directorul Centralei indus
triei electrotehnice și automa
tizări, Panait Drăguș, directo
rul întreprinderii, de numeroși 
muncitori.

Sînt vizitate, pe rînd, secțiile 
de prese mecanice, de galva
nizare. matrițerie și alte locuri 
de muncă. Directorul întreprin
derii informează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți 
conducători de partid și de 
stat de atenția deosebită ce 
se acordă ridicării continue 
a performanțelor tehnice 
și a nivelului calitativ al e- 
chipamentului și aparalajelor, 
concomitent cu reducerea ga
baritului lor. Este remarcabil 
efortul pe care-1 fac proiectan- 
ții, inginerii și tehnicienii, în
treg colectivul fabricii în di

Unde nisipul se transformă 
în sticlă

„EXPOZIȚIA
de sistematizare 

a centrului orașului
Petroșani44

Prin Șoseaua Pantelimon, și 
în continuare prin comuna 
Cățelu. descriind un arc de 
cerc în care este cuprinsă una 
din cele mai tinere zone in
dustriale bucureștene, zona Du- 
dești, coloana de mașini ajunge 
la Fabrica de articole de sti
clărie „București". De aici se 
văd siluetele importantelor u- 
nități ale industriei chimice, ri
dicate aici în ultimii ani : U- 
zinele de medicamente, „Poli- 
color", „9 Mai", .Dudești — 
ICECHIM". încep să prindă con
tur, în același timp, noi con
strucții industriale. Această i- 
mensă platformă industrială se 
integrează armonios în peisajul 
Dudeștiului, vechi cartier al 
Capitalei, devenit, datorită o- 
perei masive de urbanizare în
treprinsă aici in anii din urmă 
un cartier modern. Privită din 
exterior, întreprinderea se im
pune atenției prin volumele 
ample pe care le desfășoară în 
spațiu. Te crezi în preajma unei 

și in creșterea eficienței e- 
conomice. Este ceea ce atit de 
adine s-a înrădăcinat ca me
todă, ca practică de lucru a 
partidului nostru, a con
ducerii sale, a secretaru
lui general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

îndemînării oamenilor, să se 
creeze o secție în care" să se 
producă ceasornice. Trecerea ia 
realizarea unui asemenea pro
dus de mare finețe este facili
tat la Uzina de mecanică fină 
de faptul că aici se produc de 
multă vreme aparate de pre
cizie— miniaturale unele dintre 
acestea, — de faptul că există un 
utilaj corespunzător și, mai pre
sus de toate, există muncitori, 
cadre cu îndeminare în produ
cerea și asamblarea de piese 
adecvate. Studiind dispunerea 
în spațiu a halelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arată că 
există suficiente posibilități de 
extindere a acestora, ceea ce 
va crea spații de lucru supli
mentare. cu urmarea firească, 
creșterea producției de aparate 
de măsură atit de cerute de 
economia noastră națională și 
de piața externă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători își iau 
rămas bun în aplauzele în
suflețite ale muncitorilor. Se
cretarul general urează harni
cului colectiv noi succese în 
muncă, sănătate și multă feri
cire.

recția miniaturizării produse
lor, a folosirii materialelor 
noi, mai rezistente, în căuta
rea soluțiilor constructive cele 
mai economice. In acest sens, 
se arată că, în perioada 1965- 
1970, au fost reproiectate și 
modernizate peste 300 produse. 
Sînt prezentate cîteva dintre 
ele, precum și mai multe ma
trițe de înaltă complexitate, 
concepute și executate de spe
cialiștii de aici. Apreciind cali
tatea matrițelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă 
ca pe viitor să se dezvolte pro
ducția acestora, asigurîndu-se 
totodată diversificarea sorti
mentelor. In același timp, se
cretarul general al partidului 
propune ca în vederea sporirii 
producției destinate exportului 
să se realizeze o cooperare 
mai strînsă cu întreprinderi 
din străinătate.

Interesîndu-se de condițiile 
de muncă și de viață ale mun
citorilor și ținînd seama de 
faptul că aici lucrează, în cea 
mai mare parte femei și tineri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
indică necesitatea înființării, în 
cadrul întreprinderii, a unei 
creșe și a unei cantine.

Discuția cu specialiștii și 
muncitorii uzinei continuă. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază că întreprinderea 
dispune de utilaje moderne, de 
toate mijloacele tehnice, pen
tru obținerea unor produse de 
calitate din ce în ce, mai bună, 
similare cu cele fabricate în 
țări cu o îndelungată tradiție 
în electrotehnică.

In încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu felicită 
colectivul întreprinderii, dorin- 
du-i noi succese în viață și în 
muncă.

mari uzine metalurgice, nimic 
nu-ți sugerează faptul că aici, 
din materii prime, intre care 
in primul rînd se situează ni
sipurile, se realizează obiecte 
din sticlă pentru întrebuințări 
gospodărești, tehnice, medicale, 
de laborator.

Salariații fabricii, ieșiți in în- 
timpinare, îl primesc pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu o 
adevărată revărsare de aplauze 
și urale. Este aceeași ambianță 
fremătătoare, emoționantă care 
se regăsește pretutindeni unde 
conducătorul partidului și sta
tului nostru se întilncște cu oa
menii muncii, cu cetățenii.

In fața unei sugestive ma
chete, avînd ca fundal o vi- 
trină-expoziție, ing. Luiza Dia- 
conescu, directoarea întreprin-

N. POPESCU BOGDANEȘTI 
NICOLAE VAMVU 
PETRU UILACAN

(Continuare în pag. a 3-a)

In ziua <le 24 decembrie 1970 
a avut Ioc, la Palatul Republi
cii, ședința Consiliului de Stal 
al Republicii Socialiste Româ
nia, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat.

In afara membrilor Consiliu
lui de Stat, la ședință au par
ticipat tovarășii Cornel Onescu, 
ministrul afacerilor interne,
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NOUTĂȚI OFERITE 
DE INDUSTRIA UȘOARĂ

Colectivele de muncă din în
treprinderile industriei ușoare 
prezintă o bogată gamă de 
noutăți cuprinzind 3 777 modele 
de încălțăminte, 3 353 modele 
de tricotaje, 276 articole noi 
de țesături din mătase, bum
bac și lină, produse care vor 
fi puse la dispoziția cumpă
rătorilor încă din primele zile 
ale anului viitor. Lărgirea va
rietății modelelor, și spori

Jatae clare de orientare 
a întregii activități de investiții 

spre o înaltă eficiență
Intr-un fel sau altul fiecare 

dintre noi cunoaștem prevede
rile planului cincinal pentru 
perioada 1971—1975, măcar la 
nivelul unității în care acti
văm, fiecare dintre noi am par
ticipat la dezbaterea cifrelor 
care jalonează dezvoltarea ță
rii în următorii cinci ani. Și 
dacă am fost impresionați de 
programul de dezvoltare pre
conizat în unitățile din care 
facem parte, impresia este co- 
vîrșitoare cînd luăm cunoștin
ță de prefacerile care vor sur
veni în ansamblul economiei 
naționale. Expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la 
ședinfa Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. și a guvernu
lui din 25 noiembrie reprezintă 
o adevărată piatră de hotar 
între două perioade hotărîtoa- 
re în consolidarea orînduirii 
socialiste din țara noastră.

Cu luciditatea și realismul 
care caracterizează întreaga 
politică a partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază obiectiv, nivelul a- 
tins în dezvoltarea economiei 
la finele cincinalului 1966— 
1970, reliefînd ritmurile înalte 
înregistrate, platforma econo
mică de pc care trebuie lansat 
noul plan de dezvoltare pen
tru anii 1971—1975. Analiza 
competentă făcută prevederilor 
planului de dezvoltare pentru 
cincinalul următor pe fiecare 
sector de activitate reprezintă 
o sinteză elocventă a proble
melor la care vor trebui - să 
răspundă aceste sectoare, un 
îndreptar dc cea mai mare im
portanță. de o utilitate practi
că de necontestat: Frapează
claritatea cu care sînt puse 
în atenția noastră perfecționă
rile ce sînt așteptate în toate 
domeniile de activitate ; efici
ența economică ridicată devine 
caracteristica calitativă cca

Sîmbătă la ora 10 se des
chide în holul maro al Casei 
dc cultură din Petroșani 
„Expoziția de sistematizare a 
centrului orașului Petroșani”. 
Orarul de vizitare : 10—13 și 
17—20. Expoziția va fi des

Corul din Lonea 
cîntă din nou

Corul clubului din Lonea, 
a îneîntat timp do cîteva de
cenii la rînd, auzul iubito
rilor de cântece din întreaga 
Vale a Jiului. A urmat apoi 
o pauză destul de lungă, ne
dorită nici de coriști și nici 
de melomani. De curînd, co
rul a ieșit din eclipsă. Ală
turi de veterani și-au făcut 
apariția cîteva talente tinere. 

Teodor Vasiliu, ministrul jus
tiției și Augustin Alexa, pro
curorul general al Republicii 
Socialiste România.

Consiliul de Stat a dezbătut 
și adoptat decretul privind 
grațierea unor pedepse.

Totodată au fost aprobate u- 
nele măsuri privind îmbunătă
țirea activității de turism în 
țara noastră.

rea cantităților de produse vor 
fi conjugate cu ridicarea cali
tativă și diversificarea sorti
mentelor. In acest sens, spe
cialiștii din cadrul combina
telor și centralelor industriale 
au elaborat tehnologii moderne 
de prelucrare a fibrelor sinte
tice și a celor ce vor fi utili
zate în amestec cu fibrele de 
bumbac, lînă și celofibră.

IRANCISC IACOB, 
directorul Filialei Petroșani 

a Băncii dc Investiții

mai importantă a noului plan 
de perspectivă.

Referindu-mă la capitolul 
din expunere privind proble
mele ce se pun în activitatea 
de investiții, îmi permit să 
constat că fenomenele încrimi
nate în expunere nu sînt stră
ine nici investițiilor realizate 
în Valea Jiului : execuția si
multană a unui număr prea 
mare de lucrări, durate de 
realizare mari sau chiar foar
te mari, gospodărirea ncecono- 
micoasă a materialelor, pon
derea ridicată la lucrările de 
construcții, volum de construc
ții, de finisaje exagerate la 
obiectivele industriale.

Am participat la precizarea 
secțiunii privind investițiile 
din planul cincinal 1971— 
1975 la numeroși beneficiari 
din Valea Jiului și am consta
tat faptul că — la fel ;a pe 
întreaga economie — sînt pla
nificate sarcini sporite față de 
perioada anterioară. Volumul 
fondurilor alocate municipiu
lui Petroșani sporește față de 
cincinalul 1966—1970 cu aproape 
18 la sută. Peste 80 la sută 
din aceste fonduri sînt destinate 
sectorului carbonifer la caro 
se va realiza, printre altele, spo
rirea capacității de extracție a 
huilei eu 3 milioane tone anual, 
față de un spor de 2,3 milioane 
tone realizat în perioada 1966— 
1970. Se va asigura concomitent 
modernizarea și mărirea capaci
tății de prelucrare la prepara
ți i le Petrila și Lupeni, precum 

I

chisă timp de 15 zile. Fie
care vizitator își va putea 
aduce contribuția, prin pro
puneri și sugestii, la acest 
act de Urbanistică al ora
șului Petroșani.

Repetițiile au început sub 
bagheta aceluiași dirijor — 
prof. Gheorghe Popa. Din re
pertoriu face parte și cîn- 
tecul mineresc „Noroc bun". 
Deci corul din Lonea cîntă 
din nou. Ii dorim să cînte 
vreme cît mai îndelungată.

Mihai VACHOLD 
corespondent

CU PLANUL ANUAL
ÎNDEPLINIT
Preparația 
cărbunelui 

Lupeni
Colectivul preparației din Lu

peni are obligația să prelucre
ze, dindu-i valențe calitativ su
perioare, cărbunele extras de 
minerii de la Lupeni, Uricani 
și Bărbăteni. El a reușit să facă 
acest lucru în fiecare zi, fapt 
ce l-a situat printre fruntașii 
în întrecerea ce se desfășoară 
între unitățile C.C.P. din Valea 
Jiului.

In ziua de 23 decembrie a.c. 
colectivul preparației din Lu
peni a obținut un nou succes 
de prestigiu. La această dată 
a fost îndeplinit planul anual 
la producția netă obținîndu-sc 
următoarele rezultate econo
mice : producția marfă reali
zată în proporție de 100 Ia sută, 

și extinderea fabricației stîlpi- 
lor hidraulici.

Sub aspect sccial-urbanistie, 
localitățile din Valea Jiului se 
vor îmbogăți cu aproape 5 000 
apartamente ce se vor construi 
din fondurile statului, școli, 
spații comerciale și de deser
vire, vor fi încheiate lucrările 
hidrotehnice de la Valea . de 
Pești precum și lucrările pri
vind alimentarea cu apă, cana-

(Continuare în pag. a 3-a)
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Combinatul chimic din Rm. Vilcea 
(vedere parțială)

UN NOU VLASTAR 

AL CHIMIEI MACROMOLECULARE
- Unde coborîți ?...
- La CET !...
- Eu la UFS !...
Un dialog banal, improvi

zat intr-unui din tramvaiele 
care circulă pe o linie inau
gurată in ultimii ani în muni
cipiul lași și core și-a botezat 
stațiile după ctitoriile la fel 
de noi ale socialismului : Cen
trala electrică de tennoficare, 
Uzina de fibre sintetice, Uzina 
metalurgică, Fabrica de ulei și 
altele, consemnind în stilul la
pidar ol unei plăci indicatoa
re, cel mai nou drum prin 

economiile la prețul de cost se 
cifrează la 850 000 Iei, bene
ficiile obținute peste plan se 
ridică la 1000 000 lei. cenușa 
cărbunelui special pentru cocs 
a fost redusă cu 0,2 puncte.

Trecind mai devreme pragul 
noului an, colectivul prepara
ției din Lupeni s-a angajat ca 
în zilele rămase din anul 1970 
să recepționeze încă 56 000 to
ne cărbune brut extras din cele 
trei mine pe care le deserveș
te, să realizeze o producție netă 
suplimentară de circa 35 000 
tone. Realizările de pînă 
acum sînt premisa îndepli
nirii ritmice și la toți indica
torii a obiectivelor sporite puse 
în fața preparatorilor în anul 
1971, primul an al noului cin
cinal.

Victoria TOMESCU 
planificatoare 

Preparația Lupeni

Mina
Livezeni

De pe ..șantierul subteran" al 
noii și modernei exploatări mi
niere ce se edifică in cîmpul 
minier Livezeni am primit, ieri 
dimineața, la redacție vestea 
obținerii unei importante și 
prestigioase realizări economi
ce. Tînărul. și vrednicul colec
tiv minier ce deschide drumul 
valorificării bogatelor zăcămin
te de cărbune din adîncurile 
Livezeniului a îndeplinit cu 
șapte zile mai devreme sarci
nile de plan ce-i reveneau pe 
anul 1970. Mobilizați de orga
nizația de partid, minerii, in
ginerii și tehnicienii minei au 
dat cu prisosință viață obiec
tivului de bază al întrecerii so
cialiste privind îndeplinirea e- 
xemplară a prevederilor ulti
mului an al cincinalului actual, 
lucru reflectat de faptul că pi-
nă la data de 22 decembrie 
a. c. au fost executate 2 035,4 
ml lucrări miniere, îndeplinin- 
du-se și depășindu-se prevede
rile planului fizic anual, iar 
planul valoric a fost depășit 
cu 1 549 000 lei. Colectivul ti
nerei exploatări carbonifere în

i. bălan

(Continuare în pag. a 3-a)

ROMANIA: 
SOCIALISTĂ I

și fapte

care orașul se racordează la 
transformările contemporane 
ale țării. Cu un deceniu-două 
în urmă, pe aici era stâpină 
numai liniștea milenară a lun
cii Bahluiului, tfSzilă rareori 
de cite un cioban care-și mina 
turma către pășune. Acum !...

Coborîm la stația UFS : Uzi
na de fibre sintetice, unul din
tre noii născuți în această zo-

A. NEAGU
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situații 
propus

440 se creează posibilita- 
montării unei benzi de clau- 

acest orizont și în con- 
a trecut la

de cenușă, 
benzii de

că așa i se 
înainte, in 
avea mare 
adeverință ;

conținutul
montării 

varia intre 34,4 la su-

municipol 
core o subliniat că 
realizări integrale

maiștri in 
susținut de 
Edelhausei, 
la S.C.S.M. 
dintre ald

— Aveți cumva
„Desculț" de Zaharia

— S-ar putea.... a 
punsul evaziv, sec,
al vînzătoarei. Și cu un gest

municipiului... Să fi— 
peste librăria in cauză 

Lupcni ? Așa s-ar pă-

Șt. PLIU

deservire!?...
E. M. Lupeni în vederea creșterii eficienței

Comisiile economice, sprijin activ și eficient
in îmbunătățirea conducerii producției

In scopul îmbunătctHi oc
ti.deții comisiilor economice de 
pe lingă c'gonele de partid 
din Valea Jiului a avut loc re
cent, Io Petroșani, din nițioti- 
\a Biroului Comtetului muni
cipal de por:id, o corsfătuire 
de lucru cu carocte* de schimb 
de experiență la care au par
ticipat membrii comisiilor eco
nomice de pe lingă Corn telul 
municipal de partid. membri ci 
comisii'or economice de ce 
lingă comitetele de port’d o- 
roseneșli si din intreorindeii, 
conducători de unități econo
mice si alte cadre.

In consfătuire ou 
materiale lo- arași: 
Laszlo, președintele
economice de pe lingă 
letul de part’d al minei Lu
peni, despre p’eocuporeo o- 
cestei com pentru cresteiea 
eficientei economice a exploa
tării ; ion Rădulescu, prim-se- 
cretor a! comitetului orășenesc 
de partid Petrila, despre pla
nificarea, organizarea muncii 
și eficienta acțiunilor întreprin

se de comisia economică 
pe lingă ccest comitet ; 
Dumitru Turnă, despre metode 
noi de lucru in octivitatea de 
construcții social-culturole.

In consfătuire s-ou prezen
tat. de asemenea, două inte- 
esonte studii : „Metode știin

țifice pentru recrutarea, selec
ționarea și promovarea cadie- 
lor de muncitori și 
industria minieră" 
psiholog Viorica 
cercetător științific 
și „Corespondența 
butii, responsabilitate, autorita
te in cazul diferitelor nivele 
de conducere a producției, la 
exploatările miniere din Valea 
Jiului", realizat de un colectiv 
de la C.C.P. și susținut de 
tov. Zoltan Kiraly, consilier in 
centrolă.

Toote materialele prezentate 
- core au ridicat probleme 
deosebit de interesante și care 
constituie un viu îndemn Io 
îmbunătățirea gîndirii economi
ce. Io orientorea către promo
varea metodelor științifice in

conducerea activității econo
mice, la generalizarea expe
rienței pozitive in această di
recție - au fost urmărite cu 
interes de către parlicipanți.

Un punct atractiv pentru 
porticipanți l-o constituit vizi
ta de documentare la tînărul 
vlăstar al industriei construc
toare de utilaj minier - Fa
brica de stilpi hidraulici din 
Vulcan - a cărei dezvoltare 
capătă o importanță sporită 
pentru extinderea susțineai 
metalice în subteran.

Tovarășul Gheorghe Feier, 
secretar al Comitetului muni
cipol de partid o vorbit per- 
ticipanților despre rezultatele 
îndeplinirii prevederilor cinci
nalului ce se încheie de către 
unitățile economice din Valea 
Jiului si despre princ’polele sar
cini ole noului plan cincirol.

In încheierea lucrărilor con
sfătuirii a luat cuvintul tovoră- 

Clement Negrul, prim-secre- 
al Comitetului

partid 
scopul

o sarcinilor de pion sporite ce 
revin municipiului nostru 
viitorul cincinal se impune cu 
necesitate co orgonele și or- 
gonizoțiile de partid, comite
tele de direcție, conducerile 
organizațiilor de sindicat și 
U.T.C., unanimitatea factorilor 
de răspundere să-si îmbunătă
țească să-și perfecționeze in 
continuore octivitatea pentru 
o antrena și o sprijini efectiv 
eforturile minerilor, constructo
rilor, metolurgiștilor, tuturor 
oamenilor muncii din Voleo 
Jiului in vederea înfăptuirii cu 
succes a noilor obiective ouse 
in fața lor. Rezultatele bune 
obținute in actualul cincinal, 
experiența dobindită de colec
tivele noastre de muncă — a 
încheiat vorbitorul - constituie 
o goronție co și în viitorul cin- 
cinol oamenii muncii din Va
lea Jiului, prin realizările ce 
le vor obține, se vor ridica la 
nivelul cerințelor și ol încre
derii ce le-o acordă conduce
rea partidului și statului.

-''L? " iWM

de 
a- 

pentru 
C-U gî- 

arcuit 
din Ir-o

Activitatea comisiei economice de pe lingă Comitetul 
de partid al a■

Comisia economică de pe lin
gă comitetul de partid al E.M. 
Lupeni este formată din 20 de 
tovarăși, din care 12 sint mem
bri ai comitetului de partid, 
iar 8 sint cadre de speciali
tate care ocupă diferite func
ții. Din numărul total al mem
brilor comisiei economice. 13 
sînt ingineri, iar ceilalți sînt 
»tiviso. economiști A șefi de 
brigadă.

Rezultatele dobîndite de la 
(instituirea comisiilor pe pro- 
l.‘->ine și pînă in prezent ne dau 
posibilitatea să tragem conclu- 
zia că acestea aduc o reală 
cwrrtribuție la ridicarea nivelu
lui muncii de partid. Cel mai 
important este faptul că in a- 
< est fel membrii organelor de 
partid desfășoară tot timpul o 
activitate organizată, se află 
frrtr-un dialog permanent cu 
masele de comuniști și nemem- 
brî de partid, solicitîndu-le pă
rerea in legătură cu modul de 
rezolvare a sarcinilor care 
stau în fața organizațiilor de 
partid, a întregului colectiv de 
muncă.

Comisia economică de pe lin
gă comitetul de partid a) minei 
Lupeni iși desfășoară activi
tatea pe baza programelor tri
mestriale de lucru, programe 
care conțin de fapt obiectivele 
principale ce și le propune co
mitetul de partid pe parcursul 
unui trimestru.

Așa de exemplu, una din sar
cinile importante care a fost 
cuprinsă în fiecare trimestru 
în programele de lucru ale co
misiei economice a fost aceea 
de urmărire și asigurare a rea
lizării ritmice a planului de 
producție In acest sens, comi
sia economică a informat zil
nic comitetul de partid asupra 
stadiului realizării planului de 
producție pe sectoare și mină, 
tar lunar a întocmit informări 
cu privire la realizarea princi
palilor indicatori de plan. A- 
colo unde se constatau tempo
rar rămîneri în urmă, sub în
drumarea organelor și organi
zațiilor de partid și cu spri
jinul organizațiilor sindicale si 
de U.T.C. s-au întreprins cele 
mai eficiente măsuri, sectoarele 
fn cauză au primit un sprijin 
substantial din partea comite
tului de direcție care a căutat 
să asigure dotarea și aprovi
zionarea necesară realizării rit
mice a indicatorilor economici.

Cu urmare a acestor preocupări, 
la exploatarea noastră toate 
sectoarele au realizat planul de 
producție la zi, de la începu
tul anului Așa de exemplu, sec
torul de investiții și-a realizat 
sarcinile de plan la fizic cu 
trei luni înainte 
valoric cu două 
vreme.

Dc asemenea, 
de producție și 
role VII și V 
planul anual de producție pe 
ziua de 9. respectiv. 11 decem
brie. Pe exploatare, planul a- 
nual a fost realizat la data

două sectoare 
anume sectoa- 
și-au realizat

a

Planificarea

la 
secință 
tice.

Dacă 
înaintea 
claubaj.
tă și 35.5 Ia sută, după aceasta 
conținutul de 
pășit nivelul 
îmbunătățirea 
tiei a majorat 
decontare cu 2.91 lei/tonă fapt 
ce a determinat sporirea bene
ficiilor realizate cu 4 272 519 lei.

O latură negativă in activi-

Dorința expresă de a cili 
romanul „Desculț” de Zaha
ria Stancu I-a făcut pe cores
pondentul nostru Iulian lor- 
dache din Vulcan să
posească. de curînd. in Lu
peni spre a-și procura rîvnita 
carte. S-a oprit la librăria 
din centrul orașului, de pe 
strada ce duce Ia gară...

romanul 
Stancu ? 
fost răs- 

detașat

scurt, din1 bărbie, a poftit pe 
solicitator să... privească raf
turile.

Trec clipe încordate, 
căutare zadarnică, printre 
tîtea titluri și nume, 
tînărul... explorator, 
tul întins și trupul 
peste tejghea deplasat 
parte in alta...

Intr-un tirziu, dezamăgit, 
după inutila prospectare, co
respondentul se adresează u- 
nui coleg de-o vîrstă cu din- 
sul, din aceeași unitate, care 
vindea... numai coli albastre... 
Răspunsul Ia aceeași între
bare :

— Să știți, eu vind doar 
așa... Nu cunosc ce e în li
brărie cu de-amănuntul...

...Și cînd mă gîndesc — 
conchide pe drept autorul 
rindurilor trimise redacției — 
că au existat și concursuri 
pe tema bunei deserviri a 
cumpărătorilor, in toate ora
șele 
sărit 
din
rea...

Prin insăși natura atribuțiilor 
lor. instituțiile care lucrează 
cu publicul primesc zilnic de 
ia cetățeni zeci și zeci de ce
reri, cuprinzînd diferite solici
tări fio cu caracter personal sau 
de mai larg interes. Ne-am o- 
bișnuit ca funcționarii acestor 
instituții să trateze astfel dc 
cereri cu multă solicitudine, să 
urmărească rezolvarea lor pe 
întreaga filieră cu competența

A
I II s

i-a explicat omul 
spusese și cu o zi 
zadar i-a spus că 
nevoie de acea 
funcționara respectivă n-a putut 
fi înduplecată.

Cazul din păcate nu este sin
gular. Intîlnim adesea pe cu- 
1 arelc unor instituții cetățeni 
care așteapta sau umblă zile 
în șir și uneori chiar săptămîni 
pentru soluționarea unor ches-

cenușă n-a de- 
de 34,5 la sută, 
calității produc- 
prețul intern de

Din materialul prezentat de tovarășul Alexandru Laszlo, 
președintele comisiei economice de pe lingă comitetul 

de partid al minei Lupeni
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O prezență activă
în cadrul dialogului

cultural dintre națiuni

unor 
de 
a- 

o 
a- 
a-

de 19 decembrie, existind toa
te posibilitățile de a realiza 
pînă la sfîrșitul anului 56 000 
tone cărbune peste plan, față 
de J5 000 tone cît am avut an
gajamentul îmbunătățit.

In vederea asigurării
beneficii suplimentare față 
plan, comisia economică a 
nalizat factorii care aduc 
contribuție substanțială la 
ceasta problemă. In urma
nalizei s-a ajuns Ia concluzia 
că îmbunătățirea calității pro
ducției poate influența in mod 
pozitiv beneficiile, întrucît pre
țul intern de decontare se re
calculează la sfirșit de lună în 
funcție de rezultatele obținute 
la conținutul de cenușă și u- 
miditate.

In acest scop s-a analizat 
conținutul de cenușă realizat 
pe sorturi, constatîndu-se că la 
sortul .peste 80 
acolo unde 
nuțioasă a 
cărbune se 
mai ușor și 
mai mare 
conomică a .
de partid ca să îndrume acti
vitatea comitetului de direcție 
în așa fel ca aceasta să între
prindă măsuri pentru alegerea 
șistului vizibil în subteran la 
locurile de muncă. Luînd în 
studiu această propunere comi
tetul de direcție a ajuns la 
concluzia că prin montarea 
benzilor de cauciuc pe orizon-

tatea desfășurată la mina Lu
pcni considerăm că a fost re
zultatul obținut la utilizarea 
fondului de timp, care a fost 
de numai 90,8 la sută. In cursul 
trimestrului III a. c. comisia 
economică a analizat cauzele 
care au determinat această u- 
tilizare slabă și a constatat că, 
în primul rînd, în scopul îm
bunătățirii utilizării fondului 
de timp trebuie acționat asupra 
cazurilor de boală 
zintă 74.7 la sută 
absențelor.

Cu ocazia acestei
misia economică a constatat, 
de asemenea, că in general in 
zilele de plată și avans pre
cum și în zilele imediat urmă
toare acestora, fondul de timp 
se utilizează în proporție de 
numai 88,0 la sută, ca urmare 
a creșterii absențelor în aceste 
zile. Din datele prelucrate cu 
această ocazie a rezultat că pe 
10 luni din acest 
medie realizată
14 și 29 a fost 
pe zi mai mică
față de 7 nemotivate, acestea 
cresc la 31. repausurile de la 

iar boala, 
de la 
la 310

care repre- 
din totalul

analize co-

mm — deci 
cu o alegere mi- 

șistului vizibil din 
poate interveni cel 
eficace — este cea 

cenușă. Comisia e- 
propus comitetului

an
In
cu 

din

producția 
zilele de
400 tone 
cauză că

118 cresc la 174, 
inclusiv accidentele, 
de asemenea, crește 
zile.

Paralel cu această
misia a mai constatat și un 
fenomen și anume acela 
productivitatea muncii în ziua

situație

290
om

co-
alt
că

următoare a salariului și a a- 
vansului este mai scăzută ca în 
zilele premergătoare in medic 
cu 70 kg/post fapt cc denotă că 
nici cei prezenți la lucru nu 
depun același efort în aceste 
zile și că nu se utilizează din 
plin timpul de lucru, 
îmbunătățirea acestei 
comisia economică a 
următoa:-ele :

— pentru comenzile 
fac în zilele de repaus
se acorde odihnă în zilele 
15 și 30. în scopul îmbunătă
țirii prezenței la serviciu in a- 
ceste zile:

— în zilele de 15 și 30 să 
crească controlul și exigența 
din partea personalului tehnico- 
ingineresc în subteran, in ve
derea folosirii mai eficace a 
timpului de lucru:

— să se facă vizite la domi
ciliul bolnavilor pentru a con
stata dacă aceștia respectă tra
tamentul prescris de medic; I ln anul care se încheie, țara

— să se ducă o muncă edu- I noastră și-a făcut simțită pre- 
cativă cu toți salariații exploa- | zența, prin variate manifestări 
tării in scopul reducerii absen- I artistice, pe toate continentele, 
țelor neinotivate și să se cree- I contribuind la extinderea dialo- 
ze o opinie de masă Tmpoțpi- I gului cultural intre națiuni, la 
va acelora care absentează ,r\e- I dezvoltarea schimbului de va- 
motivat de la serviciu. - , j,- I lori spirituale, la înfăptuirea.

In prezent, comisia economi- I treptată, a climatului de pace 
că se ocupă cu centralizarea I Ș> securitate, de încredere și 
propunerilor și sesizărilor do I conlucrare rodnică spre care 
natură economică făcute în a- I aspiră lumea contemporană, 
dunările generale de dări de | Astfel. România a organizat 
seamă și alegeri și în conferin- I peste hotare 170 de expoziții 
(a pe exploatare, cu scopul ca j _ personale și colective — de 
urmărirea rezolvării acestora să I artă plastică și artă fotografică, 
stea în centrul preocupării co- I expoziții documentare și de 
misiei. I cărți. Artiștii români, au parti-

Tn scopul cunoașterii sarcini- I cipat, in același timp, cu lu- 
lor de plan pe anul 1971 co- I crări, interesante prin tematica 
misia economică a luat parte I ]or variată cît și prin modali- 
activă la repartizarea sarcinilor I lățUe de expresie la celc mai 
de plan pe sectoare și secții, ■ , , .
a participat la prelucrarea a- I de seamâ evemmente plashce 
cestora atît pe sectoare cit și I internaționale : Bienala de 
pe exploatare, a totalizat an
gajamentele luate de brigăzi la 
activitatea de producție și a 
calculat angajamentele la pro
ducția marfă, nreț de cost, e- 
conomii și beneficii.

In centrul preocupării comi
siei economice în cursul anu
lui 1971 va sta extinderea mun
cii în acord la acele activități 
care în prezent lucrează în re
gie în vederea creșterii eficien
ței noului sistem de salarizare 
și în scopul creării premise
lor introducerii schimbului de 
6 ore in subteran în anii vii-

Veneția, Expoziția internaționa
lă de la Varșovia — ..Victoria 
contra fascismului". Bienalele 
dc grafică de la Brno și Cra
covia, 
de la 
țional 
xclles,
Varșovia și alte asemenea ma
nifestări. De asemenea, editu
rile au participat activ la con
fruntări internaționale ale anu
lui 1970. Tipărituri dc diferite 
genuri, ilustrind bogăția acti
vității editoriale românești, au 
fost prezente in cadrul Expo
ziției do la Moscova, consacra
tă centenarului nașterii lui 
V.T. Lenin, la tîrgurile și expo
zițiile specializate de la Bel
grad. Bruxelles. Budapesta, 
Cairo, Frankfurt pe Main. Leip
zig, Sofia, Varșovia și multe 
altele.

Concursul de ceramică 
Faenza, Salonul interna- 
al umoriștilor de la Bru- 
Bienala afișului de la

care-i obligă funcția lor și 
ma sub care lucrează. Căci 
tățeanul se adresează unei 
stituții determinat de necesita
tea rezolvării unei chestiuni, 
care de multe ori nu suferă 
aminare. Din numeroasele 
cazuri intilnite rezultă conclu
zia că majoritatea instituțiilor 
și-au făcut un titlu de mîndrie 
din a-i servi pe cetățeni cu 
promptitudine, din a le rezolva 
pînă la capăt doleanțele.

Pe acest fond general, par 
cu atât mai contrastante încăl- . 
cările acestor principii ; soluțio
narea unor cereri este tărăgă
nată. cetățeanul este purtat pe 
drumuri, obligat să bată la di
verse uși pentru a obține ceea 
ce, din capul locului se putea 
și trebuia rezolvat Mă aflam 
cu citva timp in urmă la Con
siliul popular Petrila. Un cetă
țean se prezentase la această 
instituție pentru a solicita eli
berarea unei adeverințe din 
care să rezulte că este locuitor 
al orașului și starea sa mate
rială. Funcționara căreia s-a a- 
dresat i-a spus că a venit ia o 
oră nepotrivită și ca atare să 
se prezinte a dona zi. In zadar

tiuni simple. Refuzul funcționa
rilor dc a le rezolva cererile 
lor este un act deosebit de grav 
ce contravine normelor noas
tre socialiste. Se ridică așadar, 
problema responsabilității civi
ce. a celor puși să soluționeze 
petițiile oamenilor muncii. Su
perficialitatea de care unii din
tre aceștia dau dovadă aduce 
mari prejudicii cetățenilor.

Nu trebuie nici o clipă scăpat 
din vedere faptul că îndeplini
rea acestor obligații nu este 
un batir făcut cetățeanului ci 
o îndatorire față de el, o justi
ficare a exigenței instituției pe 
care o reprezintă. Legislația în 
vigoare stabilește răspunderi 
clare in ce privește rezolvarea 
cererilor. Dar pentru a se asi
gura aplicarea întocmai a dis
pozițiilor legale trebuie exerci
tat un control permanent și efi
cient din parte conducătorilor 
de unități. Acolo unde este ca
zul, sint necesare măsuri se
vere împotriva celor ce încalcă 
aceste norme pentru a li se' a- 
minti de responsabilitatea lor 
civică.

Desene de 
Picasso furate !

NEW YORK 23 (Agerpres). 
- Două cunoscute desene ole 
lui Picasso - „Femeia cu e- 
vantaiul" și „Masa de lingă 
fereastră" — au fost furate d:n 
marele muzeu new-yorkez 
„Guggenheim". Valoarea celor 
două desene este evoluată Io 
110 000 dolari.

0 lună în cușca 
cu șerpi

PRETORIA 
Pieter Kriel, 
con o hotorit să doboore un 
„record mondial" : să sleo 
timp de o lună, intre 24 de
cembrie o.c. și 24 ionuorie 
1971, intr-o cușcă în compa
nia a 30 de șerpi ol căror ve
nin este mortal.

23 (Agerpres). - 
un tinor sud-ofri-

muncii comisiei economice
Eficiența acțiunilor întreprinse
și organizarea

Comisia economică de pe lin
gă Comitetul orășenesc de par
ed Petrila este alcătuită din 25 
tovarăși (13 membri ai comite
tului orășenesc de partid și 12 
care nu sint membri ai comi- 
ictului). La constituirea comisiei 
s-a ținut cont de domeniul în 
ture muncesc și pregătirea pro
fesională a acestora, corespun- 
ză’or cu specificul orașului.

\stfel, 16 membri ai comi
sei activează direct în indus- 
tria minieră (E.M. Lonea. E.M. 
Petrila și preparație), 4 în or
ganizațiile de masă și consiliul 
popular, 2 la I.G.C. și I.G.L. 
si 2 in comerț. Considerăm că 
în felul acesta cuprindem toate 
domeniile de activitate pe li
nie economică din orașul nos
tru.

Conform indicațiilor primite, 
comisia iși întocmește un pro
gram de activitate trimestrial. 
Acest program cuprinde 
bicei sarcini îzvorîte din 
rhile organelor de partid 
s-. i superioare cît și ale 
tre proprii, specifice și

— urmărirea aplicării hotă- 
ririlor organelor superioare de 
partid și a propriilor hotărîri;

— probleme de studiu și alte 
probleme.

Comisia iși planifică o șe
dință ordinară pe trimestru cu 
toți membrii comisiei la care, 
pe lingă alte probleme, se ana
lizează activitatea comisiei pe 
trimestrul care a trecut și se 
stabilește programul de activi
tate pentru trimestrul urmă
tor. O dată programul de ac
tivitate definitivat de către co
misie, se supune de fiecare dată 
aprobării biroului comitetului

noastră economică, pe lingă ce
lelalte activități, a efectuat și 
unele studii printre care stu
diul privind posibilitățile de 
reducere a cheltuielilor nepro
ductive și încadrarea în consu
murile specifice.

In urma acestui studiu, prin
tre măsurile propuse, enume
răm cîteva care s-au aplicat 
la E. M. Lonea :

1. Pentru reducerea consumu
lui de material lemnos :

— extinderea abatajelor fron
tale;

— susținerea metalică a prea- 
batajului transversal de atac cu

Din materialul prezentat <le tovarășul Ion Radulescu, prim
secret ar al Comitetului orășenesc de partid Petrila

de o- 
hotă- 
și de 
noas- 
diffi- 

> nțiate de la un trimestru la 
eltul. sprijinind comitetul oră
șenesc de partid în rezolvarea 
sarcinilor ce ie are in domeniul 
e< onomic.

Programul de 
regulă cuprinde 
vînd:

— participarea 
rea unor materiale 
nare și ședințe de

— urmărirea îndeplinirii sar
cinilor de plan și a angaja
mentelor în unitățile econo
mice;

— controlul activității uni
tăților economice;

activitate de 
sarcini pri-

la întocmi- 
pentru ple- 
birou :

orășenesc de partid.
De la un trimestru la altul, 

comisia este împărțită pe co
lective de lucru, fiecare colec
tiv avînd una sau două pro
bleme de rezolvat cu termene 
concrete, plus sarcinile perma
nente pe care trebuie să le ur
mărească. Aceste colective se 
inlilnesc în cursul trimestrului 
ori de cite ori este nevoie.

Pentru a ușura activitatea 
colectivelor despre care am a- 
mintit. ne-am ferit să dăm sar
cini membrilor comisiei din- 
tr-o unitate să răspundă de altă 
unitate, de aceea colectivele 
sînt constituite din membrii co
misiei care iși desfășoară acti
vitatea in aceeași unitate și 
în același domeniu.

Iată cîteva aspecte din acti
vitatea comisiei și eficiența u- 
nor acțiuni întreprinse :■

In această perioadă comisia

echipament de pc frontal:
— experimentarea susținerii 

metalice In suitori.
2. Pentru reducerea cheltuie

lilor neproductive :
— organizarea de echipe pen

tru descărcări la C.F.R.;
— amenajări la depozitul 

trila pentru descărcare 
dul rulant ș.

Eficiență :
— consumul de lemn 

zut de la 37.4 mc/1 000 
trimestrul 1 la 31.7 
tone

cu
Pe- 
po-

a.

sca-

in trimestrul III 
la consumul de 

redus de la 8.7
la 7.9 mc/1 000

a
tone în 

mc 1 000 
a. c.; 
cherestea 
mc/1 000 
tone;

s-a 
tone

— cheltuielile neproductive
nu scăzut de la 312 mii lei în
trimestrul I și 234 mii lei in
trimestrul II la 66 mii lei ln
cele două luni din irimeîtrwl
IV etc. —

Locuință
obligatorie

Lumina lămpilor
PE LUNA10 LEI I

A-

I L E a

1

caz
de

Etelca 
scotea 

dc prin 
prinși 

tra-
lei. In asemenea 

scumpă o lună

facă vreo 
de Anul 
..bucurie' 
Consiliul

Lupeni nu-i dă nimănui „mat'?

« « ♦„P L O

Gazul..

de sus. Dc la
nr. 14. unde... 
deschis Ghcor- 

l’llima dată

(Agerpres)

în

a conduceVoința de

activitatea 
constituie

crescut 
a

închi-
■ va 

a fugit din Criș 
s-a angajat ca 
mină, solicitind 
să i se reparti-

afirma c-ă 
economice

i real pentru comite- 
nu numai prin

la 5, iar 
ajuns la

iar după aplicarea 
numărul de frontale 

producția
20 5Q0 to-

Asemenea studii au fost fă
cute și la mina Petrila și pre
parație.

La mina Petrila unde s-a 
făcut un studiu privind extin
derea abatajelor frontale in 
stratul 3 cu susținere metalică 
existau două frontale cu o pro
ducție extrasă de 1 1 400 tone 
pe lună, 
studiului 
a 
extrasă 
ne/lună.

Putem 
comisiei 
un sprijin 
tul orășenesc 
cele exemplificate, dar și prin 
faptul că membrii comisiei 
și-au adus aportul la toate ma
terialele și măsurile cu carac
ter economic prezentat în ple
nare și ședințe de birou.

Toate acestea precum și 
munca de control și îndrumare 
a influențat pozitiv realizarea 
și depășirea zi de zi a sarci
nilor de plan la E. M. Petrila 
și preparație. iar în ultimul 
timp se observă o îmbunătățire 
pe această linie și la E. M. 
Lonea, cu toate că nu mai poa
te recupera în întregime rămî- 
nerea in urmă din perioada 
anterioară.

In activitatea comisiei noas
tre economice s-au manifestat 
și unele neajunsuri.

Inlălurînd deficientele exis
tente, considerăm că în viitor 
comisia noastră economică va 
munci mai bine dovedindu-se 
în continuare de un real folos 
organului de partid in reali
zarea sarcinilor economice, __

Timpul lui 
„Tofyo"

Nu de mult au apărut 
coloanele ziarului nostru re
latări despre „isprăvile" fra
ților Suba, din Petrila, care 
trîndăvcau toată ziua, se în
trețineau cu „ce le pica', 
făceau dese escale pe la mi
liție. Acum Gheorghe Suba, 
zis „Totvo", și-a sporit preo
cupările. El a furat un fiș 
de la Gheorghe Luca și mai 
multe obiecte de îmbrăcămin
te de la Gheorghe Nistor dar 
pe care nu a apucat să le 
poarte. La cei doi ani și ju
mătate de închisoare corecțio- 
nală la care fusese mai îna
inte condamnat, se mai a- 
daugă ceva timp de gîndire 
pentru „Totyo". Este strict 
necesar.

Dorul de a conduce o ma
șină il ardea mistuitor pe 
Gheorghe Stoi din Dealul Bo
bii. Nu avea carnet, nu cu
noștea practica conducerii, 
dar avea... voință omul. Prin 
voință a furat o autobascu-

in ziua de 15 decembrie a.c. urma să aibă Ioc la clubul 
sindicatelor din Lupeni intilnirea de șah dintre echipele 
Minerul și Preparatorul, ambele din localitate, întilnire con- 
tind pentru cupa „30 Decembrie". Deși meciul era programat 
pentru ora 16, cei de la Minerul au început să vină unul 
cite unul după ora 16,15, pînă la 17.30, cîntl au refuzat să 
joace deoarece nu li s-au prezentat doi jucători... de bază.

Tov. Dumitru Florescu, responsabilul secției de șah a 
A.S. Preparatorul Lupeni, a mai făcut și alte asemenea 
„figuri"... nesportive. Acestei atitudini de promovare și dez
voltare a mișcării șahiste la

Dreptul la viajă
Foarte adesea, conviețuirea 

in concubinaj duce la ase
menea situații neplăcute cum 
este cea a lui Gheorghe Da
mir din Vulcan. Din concu
binajul 
sucean 
căruia 
nici o 
obligat 
rile copilului, 
refuzat. Refuzul său s-a 
transformat in 6 luni de 
închisoare. Copilul are drep
tul la viață. Dacă părinții 
săi au avut dreptul ]a._ dra
goste !

..Viteazul44
<Ie Ia 
„Straja44

Alcoolul consumat peste mă
sură i-a dat puteri nelimitate 
lui Grigore Demeter. El a în
ceput o „reprezentație" de 
vitejie la restaurantul „Straja" 
din Vulcan, din care nu a pu
tut fi oprit decit de oamenii 
in uniformă — apărători ai or
dinii și liniștii publice. Sentin
ța ce i se va aplica va fi, 
evident, pe măsura actelor 
lui de huliganism.

său cu Angela Bu- 
a rezultat un copil, 
tatăl nu i-a acordat 
îngrijire. Legea l-a 
să plătească dreptu- 

dar Damir a 
său 
luni

De la baza de recepție din 
Criș a furat materiale elec
trice in valoare de 667,50 lei, 
motiv pentru care a fost con
damnat la 8 luni dc i 
soare. Crezînd că i se 
pierde urma, 
la Lupcni și 
electrician la 
cu insistență 
zeze locuință. Dar mandatul 
de arestare l-a găsit și Ia 
Lupcni. Acum Ion Tomuș nu 
mai are nevoie de locuință 
de la mină. I s-a oferit alta. 
Gratuit și obligatoriu...

Ispășise a 5-a condamnare 
pentru tot felul de „isprăvi" 
săvirșite cu nonșalanță. Fusese 
prin multe locuri. Numai Valea 
Jiului n-o vizitase. Aici a ve
nit pentru scurt timp. „Noro
cos", Neculai Ghiban a făcut 
rost repede de a 6-a condam
nare. Pentru ce ? Pentru o bu
telie de aragaz pe care a lu- 
rat-o de la Bianca Voicu. Gaz 
îi trebuia... Doar știa că gazul 
arde...

i

I

t

1
1
1
1

1
1
1
4

Filimon Duda lucra ca ar
tificier la mina Lonea. 
vea în dotare, ca fiecare mi
ner, o lampă. Intr-o zi i-a 
dispărut. N-a căutat hoțul, 
n-a reclamat nimănui, ci s-a 
orientat pe loc : a „făcut 
rost" de alta pe ne...ve... N-a 
fost de ajuns: și-a mai „pro
curat" două pe aceeași... calc. 
14i scurt timp, cele trei lămpi 
furate i-au luminat calea spre 
instanța de judecată, iar de 
acolo spre un an de zile în
chisoare.

Cu o dexteritate demnă de 
o cauză mai bună, 
Hamza, din Vulcan, 
..lozuri cîștigătoare* 
buzunarele oamenilor 
Ia... înghesuială. Ultima 
gerc' a fost dc numai 30 lei.

Suficient însă pentru a fi 
condamnată la 3 luni de zile 
închisoare. Adică, o lună pen
tru 10 
e cam 
zile...

lantă de la I.L.H.S. și a por
nit cu ea la plimbare. Cursa 
i-o fost scurtă. A avoriat-o le
pede și a abondonat-o. Fapta 
lui nu a fost insă abandonată. 
Ea iși »a primi răsplata meri
tată.

Pe strada Republicii din 
Vulcan este un bloc cu nu
mărul 36. Pe scara a TU-a, 
la apartamentul 11, locuiește 
de trei ani Vasile Bălan, sa
lariat al minei din localitate. 
In trei ani, acest locatar a a- 
vut șase inundații in aparta
ment. Cu toate că nu stă la 
ultimul etaj, inundaiiile i-au 
venit totuși... 
apartamentul 
uită robinetul 
glie Cojocaru.

cind La ..plouat" pe Vasile 
Bălan a fost în 14 noiem
brie. Acum apartamentul lui 
este „pictat" intr-un stil ori
ginal. Deoarece se termină 
anul, Vasile Bălan se gin- 
deșle la... ploile anului vii
tor. N-ar vrea ca vecinul său 
de la nr. 14 să-i 
„bucurie" tocmai 
Nou. O asemenea 
i-ar putea-o face
popular orășenesc lui Gheor- 
ghe Cojocaru.
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU
în întreprinderi din
(Uimire din pag. 1)

c . și lan Bazac. adjunct al 
r. nistrului industriei ușoare,
< (eră tovarășului Nicolae
< ușescu, celorlalți conducă- 
i de pjj-tid și de stat, unele 
c ne explicative asupra fluxu
lui tehnolog e al procesului de 
producție asupra produselor 
re 'izaie pină in prerent și asu
pra preocupărilor de viitor. Re
tine atenția faptul că întreprin- 
c-rrea realizează anual nu mai 
1 :.n de cit 112 000 tone pr du
se de sticlă. Cu ce'.e opt cup-

. e al? sale, fabrica dublează,
< > volum. întreaga produc'ie de 
si'c'ârie țării realizată în 
19t(6 Drumul spre principala 
L i'ă de pr. dtic’ie. baia de pre
lucrare a materiei prime, con
du. e de o lungul unor culoare, 
c ir? cunosc astăzi, ca și te- 
r ii deschis din fata corpului 
administrat’v. o vie anima
ție: muncitorii ies in corpore 
să-l sa’ute din suflet pe se- 
<iel ml cencral al partidu
lui și oe ceilalți conducători.

Primul punct al itincrariului 
in întreprindere îl constituie 
cnpt .ru] principal, cel mai ma
te d'n unitate și din țară, ca
ic s ngnr. produce anual 55 000 
1one sticlă, echivalentul pro- 

-tei pe un an a întregului 
<■’ ' ' de s':' lă de la Sighi-

șoara. Mergind pe firul pro
cesului de producție, se ur
mărește elaborarea pină Ia pro
dusul finit, sticla-ambalaj. a 
unei șarje. Se produc sticle 
de diferite tipuri, flacoane pen
tru penicilină și streptomicinâ. 
fiole, vase decorative. Nimic, 
aici, în această întreprindere 
nu amintește dc munca chinui
toare n sticlarilor de altădată, 
de țev ie lor lungi de suflat, 
de vetrele dogoritoare pină la 
Imita epuizării fizice. Totul in 
fabrica in care ne găsim este 
mecanizat. automatizat, omul lu- 
crînd mai mult cu ochiul dc 
cit cu mina. Bule de sticlă in
candescentă aleargă jx? jghea
buri, își schimbă spectaculos 
direcția, lunecă în forme și. 
strivite dc prese puternice, se 
transformă în vaze de flori, 
pahare, faruri.

Fabrica de sticlărie este o 
întreprindere de mare capaci
tate. utilată cu tot ceea ce re
prezintă nou și modern în ma
terie de tehnică și tehnologie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este informat de prețul de cost 
scăzut al produselor, de impor
tantele beneficii realizate. Re
zultatele sînt apreciate de se
cretarul general al partidului 
ca bune.

Dialogul tovarășului Nicolae

Capitală
Ceausescu cu cadrele de con
ducere din cele patru întreprin
deri bucureșlenc. cu munc.tarii, 
inginerii și tehnicienii de la 
Fabrica de pompe, de la E- 
leclm.iparataj, de la Mei . ,ică 
fină, de la Sticlărie, a rele
vat preocuparea asiduă a co
lectivelor de salariați de a în
cheia cu rezultate cît mai bune 
anul 1970. acest final dc peri
oadă cincinală, de a porni, in 
anul ce va începe curînd, cu 
pași siguri in înfăptuirea obiec
tivelor înscrise în cincinalul 
1971 —1975. A fost un dialog 
fructuos, dătător de încredere 
în forțele colectivelor noastre 
bucure.ștene. în capacitatea 
lor de a rezolva probleme tot 
mai ample, tot mai complexe 
determinate de etapa superioară 
d;n punct de vedere calitativ in 
care trece economia noastră o 
dată cu noul cincinal. A fist 
un dialog fructuos cu masele 
de oamenii ai muncii. înche
iat pretutindeni cu urarea de 
noi succese, cu tradiționalul 
..La mulți ani cu manifes
tări care exprimă puternic în
crederea și dragostea cu care 
cei ce muncesc înconjoară 
partidul nostru, urmează poli
tica sa de înflorire continuă .și 
multilaterală a României socia
liste, sînt hotărîți să acționeze 
pentru realizarea obiectivelor 
de viitor.

VINERI 25 DECEMBRIE

18.IHI Deschiderea emisiunii. 
Căminul

18.50 Revista economică TV.
111,10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.

19.90 Telejurnalul do seară. 
20.0(1 Film artistic : ..Ferici

re# familială". Premieră 
pe (ară. Ecranizări după 
nuvelele lui Cehov: 
„Din plictiseală". „Ner
vii", „Răzbunătorul' și 
..Cerere in căsătorie".

21.25 Pe plaiuri gorjeneșii. 
Program susținut de an
samblul artistic ..Doina 
Gorjului" din Tg. Jiu.

21.55 Cărți și idei. Claude 
Levi Strauss : „Gindirea 
sălbatică".

22,15 Telejurnalul de noapte.
22.25 Sabato sera. Spectacol 

muzical-coregrafic rea
lizat de televiziunea ita
liană.

23.no închiderea emisiunii.

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

DECRET
privind grațierea unor pedepse

CU PLANUL ANUAL 
ÎNDEPLINIT

(Urmare din pag. I) 

sarcinile anuale, 60 ml lucrări 
miniere de investiții la planul 
fizic, iar la planul valoric peste 
2 milioane iei.

Succesul în îndeplinirea prin
cipalilor indicatori de plan este 
<u atît mai valoros cu cit el 
a fost dobindit in condițiile 
reducerii prețului de cost al 
lucrărilor, obținerii unei eco
nomii peste prevederi la acest 
c mitol însumînd 835 000 lei.

In palmaresul remarcabilelor 
jez uitate înscrise in acest an 
1 e agenda activității figurează 
o suită de obiective magistrale, 
atacate în subteran, între care 
c'e o mare însemnătate pentru
< voluția de ansamblu a lucră- 
j • ur deschizătoare de căi sub- 
1 ?rane către comoara stratelor 
ele cărbune sînt puțul princi
pal cu schip ca și începerea 
lucrărilor de săpare a orizon- 
1dui 300. La primul din aceste 
ci uă obiective de investiții mi
ji iere brigada cunoscutului mi
ner de puțuri Dionisie Bartha 
a înregistrat realizări deosebite,
< ? o situează pe locul fruntaș
< el mai prestigios din sinul
< olectivului. In cele patru luni 
de la atacarea lucrării, pulul 
a avansat în adîncuri cu 140 
ml (numai în luna curentă bri
gada are realizat pină la data 
de 24, o avansare de 30 ml să
pare și tot pe atît betonare) 
ceea ce pentru brigadă con
stituie garanția că-și va în- 
dcolini angajamentul de a ter- 
m’na Duțul cu o lună mai de- 
vieme decît termenul prevă
zut pentru 1 august -1971. Cit 
privește cel de-al doilea mare 
obiectiv atacat — orizontul 300, 
aici se remarcă printr-o execu
te de calitate a lucrărilor spe
ciale aferente puțurilor princi
pale de extracție cu schip. mi
nerii din brigada lui Vasile 
Bor7oga. Și minerul Augustin 
Demeter cu ortacii din brigada 
s.i s-au evidențiat în muncă 
prin avansările mari realizate 
lună de lună la săparea lucră
rilor magistrale de la orizon
turile noii mine.

Subliniind succesele brigăzi
lor. ale întregului colectiv al 
rc:nei Livezeni se cuvine men
ționat totodată aportul dat la 
obținerea lor de mecanicii, lă- 
cătușii și ceilalți lucrători din 
sectorul electromecanic și com
partimentul de deservire a lo
curilor de muncă în frunte cu 

Dumitru Temistocle. Ștefan 
r7eler. Ioan Ni cui a. Nicolae
Rădici, Ion C>>colan și alții.

Pronosticul nostru la 
concursul Pronosport 
nr. 52 din 27 decem

brie 1970
Catania — Cagliari 2
Fiorentina — Lazio 1
I'oggia — Sampdoria 1

Internazionale — Juventus 1
Laneiossi — Varese X
Napoli — Verona 1
Roma — Bologna X
Torino — Milan X
Casert.nna — Barj X
Catanzaro — Mantova X
Livorno -- Modena 1
Novara -- Perugia X
Te man a -— Monza 1

„€u „poftă
Referitor Io articolul „Cu 

„pofto bună" prin cantinele 
miniere" publicot in „Steogul 
roșu" nr. 6 557 din 19 decem
brie curent, redacția o pnm.it 
din porteo Centralei căroune- 
lui, sub semnăturile tovarășilor 
I. Karpinecz, director cu pro
blemele de personal și I. Led- 
rer, șeful serviciului social-gos- 
podăresc, următorul răspuns :

„In raport cu creșterea nu
mărului de abonați, respecriv 
cu dezvoltarea cantinelor, au 
crescut și preocupările condu
cerilor exploatărilor miniere și 
□ le B.A.T. care au acordat o 
atentie tot mai mare acestei 
activități.

Sarcinile reciproce sint sia- 
bilite concret, prin dispozițiile 
date de conducerea C.C.P. a-

FILME

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: 100 de carabine (24—27 
decembrie): PETRII \ : Pa
tricia și muzica (23—25 de
cembrie): LONEA — 7 No
iembrie : Angelica și sulta
nul (24—26 decembrie): Mi
nerul : Fredy și cintecul pree-

riei (24—27 decembrie): 
NO.ASA : Tiffanș memoran
dum (24—2H decembrie); 
VULCAN : In arșița nopții 
(24—27 decembrie): LUPENI 
— Cultural : Sentința (24—26 
decembrie): BARBATENI :
Acuzatul (24—25 decembrie); 
URICANI : Infrîngerea lui 
Alexandru col Mare (25—26 
decembrie).

$ A II

„Cupa 30 Decembrie" a elevilor
Cei mai buni elevi-șahiști din 

școlile generale ale Văii Jiului 
și-au dat întîlnire luni dimi
neața la Casa de cultură din 
Petroșani pentru a-și disputa 
întiietatea în cadrul competi
ției dotate cu ..Cupa 30 Decem
brie". Au luat loc in fața me
selor cu pătrățelele albe și ne
gre 35 băieți și 16 fete, repre
zentând școlile generale nr. 1, 
2, 3, 4. 5 Lupeni, 1, 2, 4. 5 
Petroșani, 2. 4 Vulcan, Aninoa- 
sa. nr. 1 Petrila, liceele Uri
cani și Vulcan.

Este inadmisibilă atitudinea 
unor profesori dc sport, a u- 
nor comandanți ai unităților de 
pionieri de a nu trimite nici 
un reprezentant din școlile lor, 
iar selecționarea multora din 
cei trimiși nu s-a făcut cu mai 
multă răspundere, cu mai mult 
interes. De pildă, elevul Marian 
Miche, de la Școala generală nr. 
4 Vulcan, a participat )a con
curs pentru că a „ridicat mi
na" cînd comandanta unității 
de pionieri a întrebat în clasă 
cine știe șah. Micuțul Marian, 
in virstă de ntimai 10 ani, a 
fost revelația întrecerilor, cîș- 
tigînd loaie partidele susținute

și ocupînd locul I la băieți in 
clasamentul general. Iată, dar, 
cum sini depistate talentele 1 
Și cite n-or fi în școlile noas
tre !... Cine să-i caute dacă nu 
profesorii de spori.

La băieți, primele trei locuri 
au fost ocupate, în ordine, de i 
Marian Miche, Gheorghc Chiți- 
mia (ambii de la Școala gene
rală nr. 4 Vulcan), Aronel Ma
tei, Școala generală nr. 5 Pe
troșani. Cele mai bune elevc- 
șahiste au fost : Delia Stoicoiu, 
Școala generală nr. 4 Lupeni, 
Rodica Rădăceanu, Școala ge
nerală nr. 3 Lupeni. Monica 
Surdu, Școala generală nr. 4 
Petroșani. Pe echipe, primul loc 
a revenit reprezentativei Școlii 
generale nr. 4 Lupeni cu 13' 
puncte, pe locul secund s-a cla
sat echipa Școlii generale nr. 
5 Petroșani, iar locul III a fost 
ocupat dc formația Școlii ge
nerale nr. 1 Petrila.

Cîștigătorilor le-au fost ofe
rite diplome și premii in dife
rite obiecte.

Iacob IMLING
Școala generală nr. 4 Lupeni

Pe urmele materialelor publicate
bană“ prin cantinele miniere66

vind diept scop întâi crea efor
tului comun care să contri
buie la satisfacerea cerințelor 
abonaților. Se poate afirma câ 
meniurile servite sint in gene
ral consistente, asigurind in 
medie 4 000 calorii zi. abonat.

Cu toată atenția acordată, 
in activitatea cantinelor au 
mai existat unele Sosuri și 
anume :

— Nu Întotdeauna a fost a- 
sigurat schimbul III cu perso
nal suficient ;
- Mai există uneori dezordine 

in sălile de mese, nu s-au 
schimbat cu regularitate fețele 
de masă ;

— Datorită spargerii lor in 
cantități exagerate, nu se asi
gură la mese un număr sufi
cient de căni și pahare ;

Pentru lichidarea lipsurilor 
existente s-au luai următoare
le măsuri :

e S-a dispus asiguiarea 
personalului necesat pe toate 
schimburile ;

© Intensificarea contiolului 
pentru păstrarea ordinei și cu
rățeniei in cantine ;

(g Completarea Cotării can
tinelor ;

® Prezentarea cu regulari
tate pentru control a foilor de 
alimente ; *

& Extinderea spațiului la 
cantinele Uricani, Lupeni și 
Lonea ;

(* S-au făcut demersuri pen
tru dotarea in anul 1970 a 
cantinelor Lonea, Petrila, Uri
cani cu cite un dulap frigoii- 
fic.

Incepind cu luna octombrie 
s-a stabilit ca resturile de min- 
ca>e să fie valorificate cu preț 
simbolic 0,50 lei găleata.

La cantina E. M. Vulcan 
sint tn curs reparațiile, zugră
virea totală a sălilor și a bu
cătăriilor, s-au leparat sobe
le și aerisirea.

Tot in orașul Vulcan, s-a 
hotârit începerea acru;tălii 
cantinei E. M. Paioșeni din 
data de 25 decembrie.

In concluzie, considerăm că 
in activitatea cantinelor există 
aspecte pozitive care carac
terizează activitatea acestoia, 
iar pe lingă acestea, lipsurile 
semnalate in articol și altele 
cunoscute de noi din sesizările 
abonaților și pe care sintem 
hotâriți să le înlăturăm".

i un nou vlăstar al chimici macromolccularc
I 
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I
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no industrială (16 octombrie 
1968) core realizează un sfert 
din procluctio industrială a la
șului.

După cum este și firesc, in 
(;-□ biografică o tinerei intre- 
pr.nderi sint însemnate. deo- 
comdolă. numai ciieva mo
mente moi importante : 5 le- 
bruorie 1960 — uz’na realizea
ză prima fibră poresterică ro
mânească : TEROM ; 7 sep
tembrie 1970 - întreprinderea 
ieseonâ .toarce'’ orimul fir 
poliesleric românesc. Si încă 
un fapt conse-r.no! in cceostă 
perioadă care nu poate să 
râmină neobse /at — uzina a- 
linqe capocitotea anuală pro
iectată 10 000 tone de fibre 
si 3 050 tone de fin» oolieste- 
1 ze. Specialiștii au calculat că 
numen cantitatea de fibre, pe 
ca'e uzina o furnizează in ce-

| cursul unui on, echivalează cj 
j produefio de lina pe co_e ne-o 

j pot oferi trei milioone de oi. 
!> Poposim in prima seț’re a

uzinei, cea de poiiconden-are, 
care a inceput să P1 aducă cu 
două luni și jumatote înainte 
de termen, avans echivalent 
cu o producție suplimentam 
de 82 milioane lei. Două !•- 
chide — dimetiltereftalatul ș 
etilenglicolul — sint introduse 
in circuitul celei 10 linii de 
fobricație, iar lo capătul unor 
metamorfoze se obțin gra
nulele poliesteăce, substanțe 
solide albe, nog.e sou mate, 
core nu moi amintesc nici prin 
stereo lor alotropică, nici pro- 
prietolile chimice de comoo- 
nenții reocțiilor initiole. Aces
te granule io.r drumul secției 
de filare, iar !o capătul linii
lor tehnologice, capătă moli
ciunea blăniței ce miel și cu
loarea albului imaculat. Dm 
primo clipă, firele si fibrele 
produse aici s-au into'S de la 
laborator cu calif'cotivui „ex
celent ', imprimin J. la rindui 
I?-, c-elepși cpl'nti lenjeriei, 
'.rir ‘ lojzior be r.’oi transpor
toare, velelor, filtrelor, onvelo-

pelor și celorlalte produse rea
lizate din terom. Și trebuie 
să notăm că op oope jumăta
te din producția de fib~e și 
fire sintetice a tării se reali
zează in cadrul tinerei uzine 
ieșene.

întregul proces core se des- 
iăsooră in intciTul recipien
telor și conductelor, esle ur
mărit de lo un tablou de co- 
mondă care lucrează după 
progrom sta pilit prin cartele 
electronice - minuscule circui
te integrate, care urmăresc 
continuu reacțiile chimice.

Din mediul atit de ispititor 
ol miraculoasei reacții mac o- 
moleculare ne strămutăm m 
iaborotoorele uzinei. Liniște 
desăvirsită, concentrare, măsu
rători, calcule, o octivitate 
care sub impresia calmului 
concentrează o imensă ener- 
aie nervoosă. Cercetătorii cau
tă ncincetot ? Ce onume ? Re
țete pentru diferite substanțe 
core să poată fi utilizate in 
procesul fabricării fibrelor -ți a 
firelor chimice. De altfel, in

scurtul răstimp de cind și-au 
inceput activitatea, ei au ela
borat un nou procedeu tehno
logic pentru sinteza unei sub
stanțe folosite drept stabili
zator, renunțindu-se astfel la 
importarea produsului și ou 
asimilat alte opt substanțe 
furnizate pină ocum de firme 
străine. Cercetătorii caută, des
coperă și iorăși reiau firul cău
tărilor. Acum mulți dintre ei 
sint preocupoți să oile noi do
menii de utilizare a firelor și 
fibrelor sintetice.

Stau din nou in fațo tăbli
ței pe care sint inscrise cele 
trei litere : UFS. In stație se 
oflă, de asemenea, zeci de oa
meni pe core i-am intilnit in 
secțiile de producție sau in 
loboroioarele uzinei. Cei moi 
mulți sînt tineri. De altfel, vir- 
sta medie in oceostâ tinără u- 
nitole industrială este de 25 
de ani. Deschid carnetul de 
însemnări recitind dote, fap
te, frogmente de convorbiri. 
Pe una din file imi rețin oten- 
tio citeva rinduri reproduse

din cartea de aur : „Noua u- 
zinâ întruchipează cum nu se 
poate moi bine hotărirea po
porului nostru de a transpune 
in fapt prevederile Directive
lor Congresului partidului... 
Tinorului colectiv de muncitori 
tehnicieni și ingineri, care pre
ia acest vlăstar al chimiei ma- 
cromoleculare, ii adresăm u- 
rarea de o munci cu dragos
te și pasiune pentru o realiza 
fibre și fire de calitate superi
oară, la nivelul tehnicii mon
diale". Aceste cuvinte inscri
se in cartea de aur a uzinei 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sint un elogiu adus construc
torilor, proiectanților, tuturor 
specialiștilor care s-au strădu
it să transpună în foot aseme
nea înalte prevederi ale poli
ticii de industrializare a țării. 
Sint un îndemn pentru opera
torii, inginerii ți tehneienii de 
care abia m-om despărțit pen
tru ca toți acești oomeni să 
alăture pasiunii și entuziasmului 
lor cunoștințe profunde spre 
folosul lor ți al țării.

Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialisle România de- 
ci eteaz.ă r

ART. 1. — Se grațiază în în
tregime :

a) pedepsele privative de. li
bertate pină la 1 an inclusiv, 
precum și amenzile;

b) pedepsele privative dc li
bertate pină la 3 ani inclusiv, 
aplicate celor care au împlinit 
virsta de 60 dc ani. femeilor 
gravide sau cu copii pină la 
5 ani și minorilor.

ART. 2. — Sancțiunea închi
sorii contravenționale pentru 
contravenții săvirșite pină la 
dala adoptării prezentului de
cret nu se mai aplică, iar în 
cazul în caro a fost aplicată nu 
se mai execută.

ART. 3 — In cauzele pri
vind infracțiunile aflate în curs 
dc urmărire penală sau de ju
decată. procesul penal va con
tinua, iar după pronunțarea pe
depsei se va face aplicarea dis
pozițiilor privind grațierea, ți-

nindu-se seama de excepțiile 
prevăzute de articolele 4, 5 și 
6 din prezentul decret.

ART. 4. — Nu beneficiază 
de grațiere cei care au săvir- 
șit una sau mai multe infrac
țiuni intenționate, prin care s-a 
produs avutului obștesc o pa
gubă mai marc dc 2 000 lei sau 
infracțiuni neintenționate, prin 
care s-au produs avutului ob
ștesc pagube mai mari de 
10 000 Ici.

Nu beneficiază < 
cei care au săvirșit

Jc grațiere
infra' ti uni

prevăzute de Codul penal în
articolele : 155—173: 174--176;
178 alin. 3—5: 197: 200: 201:
203; 211: 223: 239: 245; 254:
255; 269; . 282—"85; 321: 329;
356—361, precum și :nfr.- tiu-
nile corespun 'â’oarc din ( 'odul
penal anterior.

ART. 5. — Recidivișlii și cei 
care nu au început executarea 
pedepsei, deoarece s-an sustras 
dc la aceasta, fiind dați in ur
mărire generală, nu bencfiiiază 
de grațiere.

Contravcnienții care nu au 
început executarea pedepsei în
chisorii contravenționale, deoa
rece s-au sustras de la aceas
ta, fiind dați în urmărire ge
nerală, nu beneficiază de dis
pozițiile art. 2 din prezentul 
decret.

ART. 6. — Dispozițiile prix ind 
grațierea nu se aplică celor 
care au beneficiat, după dala 
de 1 ianuarie 1967, de grai erea 
totală sau parțială.

ART. 7. — Cei care, in curs 
de 3 ani de la dala aplicării 
dispozițiilor art. I. vor săvi>-și 
o infracțiune intențională, vor 
executa, pe lingă pedeapsa ce 
se va stabili pentru acea in
fracțiune. și pedeapsa rămasă 
noexeculată ca urmare a apli
cării dispozițiilor de grațiere 
din prezentul decret.

Președintele Consiliului dc Stal
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 24 decembrie 1970. 
Nr. 543.

Jaloane clare de orientare 
a întregii activități de investiții* » 

spre o înaltă eficientă
(Urmare din pag. 1)

lizare .și rectificarea albiei 
Jiului in toate localitățile.

Vastul program de investiții 
— construcții din noua etapă 
va trebui să se desfășoare și 
în municipiul nostru în lumina 
indicațiilor din Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu si 
o atenție deosebită va trebui 
acordată creșterii eficienței 
fondurilor investite în sectorul 
carbonifer. Nu este un secret 
faptul că parametrii proiectați 
pentru nivelul anului 1970 la

majoritatea minelor din "Valea 
Jiului sînt nerealizați. începem 
noul cincinal în condiții in 
care dezvoltarea în continuare 
a acestor mine este pre, i/.i'ă 
prin noi studii tehnico-econo- 
.mice puse de acord cu pre
vederile planului cincinal 
1971—1975. Este premisa ne
cesară dar nu suficienta, pen
tru ca activitatea din următo
rii cinci ani să se desfășoare 
la un nivel sup'erior astfel in
cit la sfîr.șitul anului 1975 noii 
parametri să fie realizați inte
gral.

In general vorbind, este ne
cesară o desfășurare caii’, i iv 
superioară, sub toate spec’ele, 
a activității de investiții — 
a.-ticitate în care de la pro
iectant la constructor și bene
ficiar, toți factorii resporeabili 
mină în mină, să cai.te și <-â 
adopte cele mai valoroase mă
suri — pentru determinări a 
unei efeciențc sporite i inves
tițiilor menite să ridice V ilea 
■Jiului pe noi trepte ale dez
voltării sale economice și so- 
cial-c ulturale în anii viitorului 
cincinal.

DUMINICA 27 DECEMBRIE

8,45 Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica de dimi
neață.

9,0(1 Matineu duminical 
pentru copii.

10,00 Viața satului.
11.30 Amfiteatru muzical. 

Albumul compozitorilor 
români : Zcno Vancea.

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

telespectatorilor. So
liști de muzică ușoară : 
l'rsula Szipinska, Cate
rina Valente, Cliff Ri
chard. Tereze Steinmetz 
și Adamo.

13,0(1 Cuplaj de baschet 
masculin. Universitatea 
Timișoara — Rapid. 
Steaua — Politehnica 
București. înregistrarea 
reprizelor secunde.

14.30 Interpreți preferați de 
muzică populară (edi
ție specială). Ciulă 
Irina Loghin, Angela 
Buciu, Maria Bararu, 
Polina ÎVfanoilă, Beno- 
ne Sinulescu.

15,00 Emisiune in limba ma
ghiară.

16.30 Studioul „N“.
18,0(1 Concurs cu public.

Unul din... cinci. Trans
misiune directă de la 
Brașov.

19.15 1 001 de sori. Emisiune 
pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,0(1 Pe dealul din Teleor

man — Montaj fol
cloric.

20,25 Film artistic. Valea 
răzbunării. Premieră pe 
țară.

21.45 Disc '70. L n panoramic 
asupra succeselor dis
cului românesc.

22.30 Telejurnalul de noapte. 
22,40 Duminica sportivă.

LI NI 28 DECEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Scena și ecranul.

18,45 Muzică populară. — 
Cu Mărioara Precup și 
Ion Ianoși.

19,0(i Contractul economic și 
relațiile dintre centra
lele industriale. Trans
misiune directă de la 
Brașov.

21,20 1 (Mu de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară. 
20,0(1 Agendă politică.
20,10 Teatru foileton. Răz

boiul celor două roze 
(X).

21,00 Ocolul țării in 8 luni. 
Emisiune-concurs. Par
ticipă echipele repre
zentative din județele : 
Arad, Caraș-Severin, 
Hunedoara și Timiș. 
Transmisiune de la Ti
mișoara.

22,00 Telejurnalul de noapte. 
22,1(1 Telesport. Premierea 

celor mai buni sportivi 
români ai anului 1970. 
înregistrare de la sala 
l’loreasca.

22,40 Recitahil cintărețului 
de muzică ușoară Jean 
Ferrat.

23.00 închiderea emisiunii.■
■ MARȚI 29 DECEMBRIE

■ 18,00 Deschiderea emisiunii
| Ateneu — emisiune de
g actualitate muzicală.
g 18,30 Vacanța... continuă ! 
g 19,15 Publicitate.
g 19,20 1 0(11 de seri. Emisiune 
| pentru cei mici.
g 19,30 Telejurnalul de seară, 
g 20.00 Premieră de teatru TV.
□ Febre de Iloria Lovi-
□ nescu.
j 21,30 Prim plan. Eroul mun- 
q cii Socialiste Ștefan
a Tripșa.
[-j 22,00 Telejurnalul de noapte, 
g 22,10 Canzonissima. Specta

col de varietăți.
23,00 închiderea emisiunii.

MIERCURI 30 DECEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii.
Ex-terra '71 — emisiu
ne-concurs pentru șco
lari

18.30 Anuar economic. O tre
cere în rec is'ă a anu-

De la ora 3,<'O la ora 4,00
— Revelion la telefon.
— Cu Cu (monolog comic).
— (intă Julie Andrews, 

Edith Pieha etc.
— Agenția „Cupidon" (sec

vență veselă de Pancu- 
lași).

De la ora 4,00 la ora 5,00
— Meridianele umorului
— Dragoste poveste veche 

(romanțe).

VINERI 1 IANUARIE
■

PROGRțm

pentru 
săptămîna 

viitoare

lui economic 19*0 și 
perspective pentru 
1971.

19.10 Tragerea Pronoexprcs.
19.20 1 001 dc- seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară 
20,00 Imn Patriei. Montaj

literar-muzical dedicat 
aniversării Republicii.

20.20 Film artistic. Columna. 
O producție a Studiou
lui cinematografic 
București.

22.30 Poșta TV vă prezintă 
avanpremiera revelio
nului.

22,45 Telejurnalul de noapte.
22,55 Gala marilor interpreți 

români. Corul Madri
gal.

23.25 închiderea emisiunii.

JOI 31 DECEMBRIE

PK OG n \ M s P E CI Ab 
D E R E V E L I O N

De la ora 21,30 Ia 24,00
— Prolog.
— Coletul (moment vesel).
— Cintece tradiționale de 

Anul Nou.
— Plugtisorul televiziunii.
— Calendarul stelelor fără 

nume.
— Drumul spinos al iubirii 

(scenetă umoristică).
— Farse T.V. cu Florin Pier

sic.
— Obiceiuri tie Anul Nou.
— Cintec de Anul Nou.
— Parada șlagărelor.
De la ora 0,30 la ora 2,00
— Cintfi Tom Jones și Mi

reille Mathieu.
— Revista cu 3 fete (umor, 

muzică, dans).
— Sorcova vesela (monolog 

satiric).
— Bucuroși de oaspeți.
— Revelion in lift (secvență 

de Al. Mirodan).
De la ora 2,00 la ora 3.00
— Seara melomanului (Pan

to mi mă comică).
— Dragul meu, draga mea 

(scenetă de Ion Băieșu).
— Oregiale dar nu teatru.

13.0(1

13,30

emisiunii, 
bucurie ! 

jocuri

muzical.

11.00

15.00 internațional 
Sărituri pentru 
celor 4 tram- 
T ransmisiune

16.30

17.40

18.10

18.55

19.15

19.30
20,00

2».30
21,40

22.00

23.30

■

■

Deschiderea 
Anul nou, cu 
Program de 
populare. 
Caleidoscop
Gala marilor interpreți 
români.
La multi ani. năzdră
vani ' — emisiune pen
tru copii.
C oivi'rs 
de schi. 
..Trofeul 
buline"
directă de la Garmisch 
Partenkirchen
Film artistic. Stan si 
Bran in Far West.
La o ceașcă de cafea... 
Cu Constanța Cîmpea- 
nu. V’alee'ina Massing 
Doina Badea. Lucia 
Ștefănescu. Petre Geam- 
bașu.
Film de aventuri. Ora
șul papagalilor.
Cuba — pe magistrala 
Est-Vest.
Cintece de voie bună 
Selecțiuni din progra
mul de revelion. 
Telejurnalul de scară. 
Divertisment muzical 
'71. Ediția de anul nou 
a Studioului „N". 
realizată în studiaul 
pentru public al Tele
viziunii. In distribuție : 
Ion Finteșteanu, Toma 
Caragiu, Octavian Co- 
tescu, Melania Cîrje, 
Margareta Pîslaru, Dom 
Rădulescu, Coca An- 
dronescu. Dan Spătaru. 
Mihaela Mihai, Ștefan 
Bănică. Dumitru Fnr- 
dui. Corina Chiriac, Hu
ria Șerbănescu și Ra
du Zaharescu etc. 
Telejurnalul de noapte. 
Revelion în 
Emisiune de 
dru Stark si 
Buhoiu. 
Divertisment
’71 (continuare), 
închiderea emisiunii.

deplasare. 
Alexan- 
Aristide

muzical

SÎMBAtA 2 IANUARIE

9,30 Matineu pentru co o ii.
10.45 Apoteoza bucuriei. Sim

fonia a IX în re minor 
de Beethoven.

12,00 Cintece și jocuri popu
lare românești.

12.30 Interferențe lirice.
13,00 închiderea emisiunii de 

dimineață.
16,00 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază. „Anul 
sportiv 1970" (I).

17,00 Emisiune in limba 
germană. Teatru TV. 
Nu se știe niciodată de 
G. B. Show. Interpre
tează un colectiv al 
teatrului german de 
stat din Timișoara.

18.15 _La mulți ani. fete ! 
La mulți ani, băieți !

19.15 1'001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Performanțe tehnice 

românești. „Cavalerul 
ogoarelor*.

20.15 Momente vesele din 
programul de revelion.

21.15 Film serial .Incorupti
bilii". Dragoste de tată.

22,05 Telejurnalul de noapte.
22.15 Recital Anna Moffo. 
23,05 Muzică de petrecere. 
23J10 Închiderea emisiunii.

■

■
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MOSCOVA

; Manifestare consacrată apropiatei
: aniversări a zilei de 30 Decembrie
■ MOSCOVA 24. — Corespon-
■ dentul .Agerpres. Laurențiu
■ Duță. transmite: Cu prilejul
■ apropiatei aniversări a zilei 
8 de 30 Decembrie, ziua Repu- 
8 blicii, la casa de cultură a 
8 tipografiei ..Proletarul Roșu" 
5 din Moscova a avut loc mier- 
_ curi după-amiază o adunare

festivă organizată de Uniu- 
g nea asociațiilor sovietice de 
B prietenie și legături cultu- 
_ rale cu străinătatea și Aso-

ciația de prietenie sovieto- g 
română. g

Despre importanța procla- 5 
mării republicii noastre a vor- S 
bit prof. I. P. Oleinik, doc- 8 
tor în științe economice, mem- S 
bru al conducerii centrale a ® 
A.P.S.R. A luat apoi cuvin- ® 
tul Ion Ciubotaru. ministru Q 
consilier al Ambasadei Repu- 0 
blicii Socialiste România in ® 
Uniunea Sovietică. E

Lucrările

Seimului R. P. Polone

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — 
In cadrul lucrărilor Seimului 
R. P. Polone au fost adoptate 
proiectele de lege privind pla
nul dezvoltării economiei și bu
getul pe 1971 cu amendamen
tele care aduc corectările ce
rute în cadrul recentei plenare 
a C.C. al P.M.U.P. A fost, dc 
asemenea, aprobat raportul gu
vernului privind îndeplinirea 
planului de dezvoltare a eco
nomiei naționale și bugetul de 
stat pe anul în curs.

Planul pe 1971 prevede în ce 
privește investițiile să se trea
că la înfăptuirea unui program 
pe termen lung de reconstruc
ție în domeniul tehnico-econo- 
mic a anumitor ramuri indus
triale. In anul viitor, ritmul de 
dezvoltare a producției indus
triale va atinge 6.8 la sută. 
Potrivit cifrelor estimative, ve
nitul național va spori cu 5,4 
la sută. în comparație cu 1970. 
Oamenii muncii din Polonia au 
trecut Ia aplicarea hotărîrilor

Plenarei C.C. al P.M.U.P. — 
relevă agenția PAP în cores- 
pondețele sale din ultimele zile. 
In Silezia numeroase mine, u- 
zine și fabrici au raportat în
deplinirea planurilor de pro
ducție pe 1970. De asemenea, 
colectivele întreprinderii con
structoare de nave din Gdansk 
s-au angajat să recupereze pier
derile din timpul evenimente
lor de pe litoral. Aceeași at
mosferă de lucru și liniște dom
nește la Gdinya și Szczecin, 
unde întreprinderile lucrează cu 
capacitatea deplină — arată a- 
genția PAP. In toate marile 
centre industriale ale Poloniei, 
colectivele de muncitori ale în
treprinderilor au raportat, la 
23 decembrie. îndeplinirea pla
nurilor de producție. Se desfă
șoară adunări ale activului de 
partid in cadrul cărora se dez
bat problemele abordate în cu- 
vîntarea rostită de E. Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

R. P. BULGARIA : In Munții Rodope se construiește 
sistemul hidroenergetic ,Vi- ''a“, car. va produce un miliard 
de kWh, dublul producției de energie electrică a Bulgariei 
pe vremea regimului capitalist.

In foto : Lucrări la barajul „Krichim" din sistemul 
hidro-energetic „Vuclia".

® Tribunalul din San Clemente (California) a audiat pe 
militanta pentru drepturile civile ale populației de culoare 
din Statele Unite Angela Davis, arestată sub acuzarea falsă 
de complicitate la incidentul petrecut în luna august a. c. 
în incinta tribunalului din orașul californian San Rafael. 
La cererea avocaților apărării, președintele tribunalului a 
aminat inculparea ei oficială pînă la 5 ianuarie 1971.

Conferința cvadripartită in problema vietnameză
PARIS 24 (Agerpres). — 

Șeful delegației Guvernului re
voluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud 
la conferința cvadripartită de 
la Paris. Nguyen Thi Binh. 
a făcut cunoscut în ședința de 
miercuri că forțele armate 
populare dc eliberare vor în
ceta. pe timp de mai multe 
zile, acțiunile militare cu pri
lejul sărbătorilor de iarnă. 
Vorbitoarea a arătat că dispo
ziții similare au fost date și 
pentru Anul Nou lunar — 
TET. In total, încetarea acți
unilor militare cu prilejul săr-

bătorilor de iarnă va dura 10 
zile. Ea a relevat că guvernul 
american a anunțat o pauză 
în desfășurarea luptelor de 
numai 24 de ore.

Reamintind propunerile a- 
vansate de delegația GRP la 
10 decembrie privind încetarea 
imediată a focului, Nguyen 
Thi Binh a subliniat că delega
ția americană nu a dat nici un 
răspuns.

Autoritățile americane, a de
clarat, la rîndul său, Xuan 
Thuy, șeful delegaiței R.D. 
Vietnam, folosesc conferința de

la Paris pentru a camufla ex
tinderea războiului agresiv în 
Vietnamul de sud și în întrea
ga Indochină. El a chemat 
S.U.A. să anunțe retragerea 
trupelor lor și a celor ale ali- 
aților lor din Vietnamul de 
sud pînă la 30 iunie 1971, ceea 
ce ar oferi posibilitatea să se 
treacă imediat la negocierea în
cetării depline a războiului din 
Vietnam. Vorbitorul a condam
nat faptul că S.U.A. au trans
format pretinsa problemă a 
prizonierilor de război într-o 
campanie propagandistică.

Sesiunea Comisiei mixte româno-iugoslave 
pentru Porțile de Fier

BELGRAD 24 (Agerpres). — 
La Belgrad s-a încheiat cea 
de-a 14-a sesiune a Comisiei 
mixte româno-iugoslave pentru 
Porțile de Fier la care au fost 
examinate lucrările efectuate

în 1970 și planul de execuții 
de pe acest șantier prevăzut 
pentru anul viitor. Constatînd 
că lucrările de la Porțile de 
Fier se desfășoară cu succes, 
comisia a apreciat că au fost

create condiții pentru termina
rea construcției sistemului hi
droenergetic de la Porțile de 
Fier înainte de termenul pre
văzut. Lucrările comisiei au 
decurs într-o atmosferă de de
plină înțelegere.

Ședința Comisiei mixte 
cliino-sovietice pentru 

navigația pe apele 
de frontieră

Agențiile TASS și China Nouă anunță că în orașul 
Heiho din provincia Heiluntzian a avut loc cea de-a 16-a 
ședință a Comisiei mixte chino-sovietice pentru navigația 
pe apele de frontieră.

Părțile au căzut de acord ca a 17-a 
aibă loc în Uniunea Sovietică în anul
Cele două părți au semnat o minută 

aceasta.

să
ședință ordinară 
1971.

în legătură cu
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In întîmpinarea Congresului 
al X-lea al P. C. Bulgar

SOFIA 24. — Coresponden
tul Agerpres, Gheorghe leva, 
transmite : In ultimele zile ale 
anului 1970 în Bulgaria se des
fășoară ample întreceri în în- 
timpinarea Congresului al 10- 
lea al P.C. Bulgar. Numeroase 
întreprinderi din capitală și alte 
orașe, precum și județe întregi 
au anunțat îndeplinirea planu
rilor lor anuale. întreprinderile 
industriale de stat și coopera
tiste au realizat în primele 11 
luni ale anului o producție cu 
9,1 la sută mai mare decît în 
perioada corespunzătoare a a- 
nului 1969, iar producția peste 
plan este evaluată la circa 120 
milioane leva.

Datele preliminare arată că 
cincinalul se realizează cu suc
ces. Se depășește ritmul de creș

tere a venitului național, pre
văzut în directivele congresu
lui al 9-lea. Se conturează o 
depășire a planului anual cu 
peste 400 milioane leva.

După cum se arată in pla
nul de stat, în anul viitor in
dustria se va dezvolta într-un 
ritm mai rapid decît celelalte 
ramuri ale economiei. Produc
ția ei urmează să crească cu 
10 la sută. Vor fi construite 
peste 280 de obiective industria
le, altele vor fi modernizate, 
pentru investițiile capitale fi
ind prevăzute peste 3 miliarde 
leva. Venitul național va creș
te cu circa 9 la sută, pon
derea cea mai mare revenind 
industriei. Veniturile reale ur
mează să crească cu 5,4 la sută.

Agendă 
economică

PRAGA 24 (Agerpres). — 
La Praga au avut loc con
vorbiri referitoare la dezvol
tarea relațiilor economice ce- 
hoslovaco-italiene, anunță a- 
gentia CTK. Cu acest prilej, 
a fost parafat un protocol cu 
pri' i'C la schimburile bilatera
le *■' • mărfuri pe anul 1971.

A fost, de asemenea, semnat 
protocolul referitor la dezvol
tarea colaborării economice 
dintre industria cehoslovacă și 
cea italiană. Acest document 
oferă întreprinderilor cehoslo
vace oosihililatea stabilirii 
nor legături bilaterale cu între
prinderi italiene din sectoarele 
industriei chimice, construcției 
de mașini, metalurgiei și altele. 
Agenția citată precizează că 
obiectul colaborării îl vor con
stitui schimburile de ansamble, 
colaborarea pe terțe piețe, 
schimbul de experiență în do
meniul tehnologiei.

■4r
BERLIN 24 — Coresponden

tul Anerpres. Ștefan Deju, 
transmite : Ziarul „Neues De
utschland* informează că la 
M1 --■'••"-a au avut loc tratative 
pentru livrarea de gaze natu
rale din Uniunea Sovietică în 
R.D. Germană.

Tratativele au fost încheiate 
miercuri, prin semnarea unui 
protocol corespunzător.

•4r
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

La Moscova s-au încheiat tra
tativele pentru coordonarea 
planurilor economice ale Uniu
nii Sovietice și Mongoliei pe 
perioada 1971-1975. Cu acest 
prilej, scrie agenția T.A.S.S., au 
fost stabilite masuri pentru 
extinderea în continuare a coo
perării economice bilaterale și 
s-au pus la punct listele de 
mărfuri pentru livrările reci
proce.

ORIENTUL APROPIAT
• Turneul ministrului egiptean al informațiilor

CAIRO 24 (Agerpres). — 
Ministrul egiptean al infor
mațiilor, Mohamed Fayek, 
s-a întors la Cairo după un 
turneu prin capitalele unor 
state din Africa occidentală. 
El i-a informat pe conducă
torii țărilor vizitate despre 
poziția Republicii Arabe U- 
nite față de actuala situație

din Orientul Apropiat. Intr-o 
declarație făcută presei, Fa
yek a spus că țara sa se 
străduiește să parvină la 
realizarea unei păci fondate 
pe justiție în această zonă.

Turneul ministrului egip
tean a cuprins capitalele 
Guineei, Senegalului, Republi
cii Mali și Mauritaniei.

© Declarația premierului israelian, Golda Meir

Intr-o declarație făcută zi
arului „Die Presse", minis
trul dc externe al Austriei, 
Rudolf Kirchsehlager, a men
ționat că există perspectiva 
unei apropiate inițiative a 
țării sale privind ștaBiiirfea 
de relații diplomatice cu Re
publica Populară Chineză. El 
a relevat că așteaptă și răs
punsul Comisiei de politică 
externă a Parlamentului, ca
re studiază un raport pre
zentat de guvern în această 
problemă.

Ministrul de externe au
striac a arătat că, pentru sta
bilirea de contacte cu R.P. 
Chineză, sînt deja studiate 
o serie de modalități, prin
tre care negocieri prelimi
nare prin Ambasada chine
ză de la Berna sau prin re
prezentanțele diplomatice 
chineze la Paris și Stock
holm.

e
< Federația internațională 

a sindicatelor lucrătorilor din 
învățămînt a adresat un a- 
pel cadrelor didactice din 
toate țările lumii de a se 
pronunța pentru eliberarea 
militantei americane de cu
loare Angela Davis. Intr-o 
declarație a Federației, pu
blicată in ziarul .Daily 
World", se arată că Angola 
Davis este victima unei în
scenări judiciare, pentru con
vingerile ei politice.

@ Agenția France Presse 
relatează că 14 membri ai 
Partidului Comunist din Spa
nia au fost arestați de auto
rități în orașul andaluz Jeaen. 
Alți 45 comuniști au fost a- 
restați de poliție la Sevilla 
și Ferrol del Caudillo, sub 
acuzația de a fi desfășurat 
.activități subversive", adau
gă Associated Press.

©• La Tripoli s-a anunțat o- 
ficial că președintele Algeriei, 
Houari Boumediene, va între
prinde, începînd de la 26 de
cembrie a. c., o vizită oficială 
în Libia.

Aceasta este prima vizită o- 
ficială la Tripoli a președin
telui I-Iouari Boumediene, după 
proclamarea republicii în Libia, 
in septembrie 1969.

In legătură cu apropiata vi
zită la Tripoli a șefului sta
tului algerian, Houari Boume
diene, cotidianul „El Moudja- 
hid" arată că ea se înscrie in 
cadrul „relațiilor frățești din
tre Algeria și Libia*. Ziarul 
citat subliniază că după insta
urarea actualului regim din 
Libia, relațiile dintre cele do
uă țări au cunoscut o evoluție 
favorabilă, concretizată prii 
încheierea a numeroase acor
duri bilaterale.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, l-a pri
mit miercuri pe ambasadorul 
Bulgariei in R.S.F. Iugoslavia, 
Gheorghi Petkov, la cererea a- 
cestuia. Au fost discutate pro
bleme privind relațiile dintre 
cele două țări, precizează a- 
genția BTA.

Rezervele de aur ale 
S.U.A. au înregistrat în luna 
noiembrie o scădere de 17 mi
lioane de dolari, iar totalul re
zervelor de schimb s-a redus 
cu 229 milioane dolari, a a- 
nunțat trezoreria americană 
In comunicat se subliniază că 
scăderile se datorează unor

„tranzacții", fără a se preciza 
natura acestora.

© Populația Braziliei s-a ri
dicat la 17 decembrie a. c.. data 
ultimului recensămînt național, 
la 92 237 570 locuitori.

©• Consiliul Comandamentu
lui din Irak a promulgat un de
cret prin care se creează un 
nou organism de conducere a 
țării — Consiliul Național Ira
kian, a anunțat postul de radio 
Bagdad. Consiliul, format din 
100 de persoane, va avea pu
tere legislativă. Postul de ra
dio precizează că fiecare mem
bru al acestui organism este 
ales pe o perioadă de trei ani.

Cosmonautul sovietic Va
lentina-Nikolaeva Tereșkova, ce
lebra balerină Galina Ulanova 
și alte reprezentante de frunte 
ale culturii, artei, științei și teh
nicii sovietice au cerut auto
rităților americane. într-o scri
soare deschisă, să înceteze ime
diat procesul intentat militan
tei pe tărîm social Angela 
Davis.

• La Moscova a avut loc o 
conferință științifică consacrată 
celei de-a 70-a aniversări a a- 
pariției primului număr al zi
arului leninist ..Iskra*.

LA
Duminică, 31 mai, ora 15 

și 23 de minute... E momen
tul in care regiunea estică a 
Perului a fost zguduită de cea 
mai mare catastrofă naturală 
din istoria emisferei vestice. 
Verbul folosit nu e o figură 
de stil. Cutremurul de la 31 
mai, succedat de alte 194 miș
cări seismice profunde, a a- 
fectat o suprafață de 128 700 
km pătrați (aproximativ ega
lă cu suprafața Belgiei, O- 
landei și Danemarcei), dis- 
trugind complet 15 locali
tăți și parțial cîteva zeci de 
sate și orășele cocoțate pe 
pantele pitorești ale Anzilor, 
Cordilierilor Albi și Cordi- 
lierilor Negri și a ucis între 
50 000—70 000 de persoane. 
Dar poate că efectul cel mai 
tulburător al acestui cata
clism îl constituie faptul că 
au fost suficiente doar cîte
va minute pentru ca regiuni 
întregi ale țării să-și schim
be complet geografia, într-un 
fel de joacă absurdă și tra
gică a Pămîntului de-a mun
ții și de-a apele. La 6 850 
metri înălțime. în munții pe- 
ruvieni există aproximativ 
200 de lacuri, și, cînd pămîn- 
tul a început să tresalte, di
gurile lor s-au frînt, avalan
șe de apă, pietre, noroi și 
zăpadă au înecat pantele, 
distrugînd localități întregi. 
Peste orașul Yungay avalan
șa s-a năpustit cu o viteză 
de 300 km/h, acoperindu-I 
cu un strat de mîl de peste 
15 metri grosime. Dealuri și 
munți s-au prăbușit ca niște 
castele din cuburi. Alte dea
luri și munți au țîșnit din 
pămînt. „Oamenii dispăreau 
în crăpăturile solului care se 
rula ca un covor, povestește 
unul dintre puținii supravie
țuitori. Riul Santa a dispă
rut. pur și simplu, pe o bună 
parte a cursului său. Cei 
cițiva rămași în viață nu 
mai recunoșteam ținutul. Lo
calități întregi fuseseră înghi
țite de pămînt, iar peste 
ele s-au așternut munți mari 
de piatră, care au îngropat 
tot ceea ce acolo exista- îna
inte..."

12 noiembrie. In Pakistanul 
oriental, regiunile din Golful 
Bengalului, îmbăiate în lu
mina moale a unui asfințit 
odihnitor, se pregăteau pen
tru somn. în vreme ce Ocea
nul își azvîrlea plictisit apele 
spre țărm: nimeni nu bănuia 
zbuciumul de mai tirziu.
Doar la serviciile meteorolo
gice dc pe litoral se știa că 
fusese detectat un ciclon ca
re se îndrepta spre Golful 
Bengalului, dar specialiștii 
n-au dat alarma dc gradul 
10, cum se procedează în a- 
semenea cazuri, neîncrezîn- 
du-se fie în forța prăpădu
lui anunțat, fie în eficacita
tea alertei în rîndurile unei 
populații numeroase și să
race, lipsite de mijloacele ne
cesare pentru asigurarea ra
pidă a oamenilor și a bunu
rilor lor. Virtejul a fost co
pleșitor. Vîntul, a cărui vi
teză a depășit 200 km/h, s-a 
jucat pur și simplu cu casele 
localnicilor, construite în ma
joritate din bambus și pă
mînt și acoperite cu frunze 
de cocotier. Clipele dc vîrf 
ale ciclonului au fost și mo
mentele culminante ale flu
xului marin. Tragica coinci
dență a avut drept prim re
zultat formarea Unor valuri

_
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gigantice, de peste 20 metri, 
care s-au prăvălit peste case 
și ogoare, transformînd 14 
insule din Golful Bengal și 
regiuni întregi din Pakista- 
tul de est intr-un ocean de 
noroi, mormînt colectiv pen
tru zeci sau sute de mii de 
persoane. Cifra exactă a vic
timelor nu se știe precis (s-a 
spus 300 000, s-a spus 700 000) 
și probabil că nu se va ști 
precis cîți din cei 2 230 000 
de locuitori ai celei mai 
mari și mai populate delte 
din lume au fost, în acele 15 
ore de groază, absorbiți de o- 
ceanul în fierbere sau su
grumați de noroi.

Catastrofele naturale din 
Peru și Pakistan sînt unice 
in istoria secolului, bilanțul 
pierderilor umane și mate
riale e tragic, cu suferințe 
poate inimaginabile pentru 
populația afectată, cu conse
cințe serioase pentru evolu
ția economică a țărilor res
pective. Dar după gindul 
pios acordat dispăruților, du
pă ce stropii de apă s-au 
zvîntat pe obraz sau pe ra
muri. oamenii își adună pu
terile și reconstruiesc. Guver
nul Peruvian a consacrat 750 
milioane de soles (aproxima
tiv 110 milioane franci) o- 
perațiunilor de salvare și au 
fost adoptate măsuri urgente 
de reconstrucție a obiective
lor industrial-economice dis
truse, a locuințelor nimicite. 
In Pakistan. Consiliul de 
Miniștri a aprobat un plan 
de cheltuieli în valoare de 
1 860 milioane rupii (aproxi
mativ 172 milioane dolari) 
pentru refacerea zonelor a- 
fectate și pentru realizarea 
unor obiective care să asi
gure un grad rezonabil dc 
protejare a populației împo
triva unui eventual dezastru 
similar.

Apele, norii, pămîntul por
nesc cîteodată împotriva 
oamenilor și uneori distrug. 
Enorm, copleșitor. Dar pînă 
la urmă învinge viața, omul. 
Și poate că aceasta este esen
țial. Ca și fantul că, in lup
ta lor pentru viață, locui
torii celor două Pompei-uri 
contemporane, dar la fel de 
tragice ca și cel de demult, 
nu au fost singuri. Cea mai 
mare parte a statelor lumii 
le-au trimis ajutoare cu a- 
devărat prietenești. Mii de 
organizații și-au pus umărul 
întru sprijinirea țărilor de
vastate, către populația si
nistrată s-au întins din toate 
regiunile lumii înîini priete
nești, care nu cunoșteau de
cît limbajul emoționant al 
solidarității umane. minu
nata solidaritate umană, bu
curia binefăcătoare și tonică 
a certitudinii de a nu te ști 
singur. F.A.O. a anunțat că 
oferă populației est-pakista- 
neze un ajutor în alimente 
valorînd 4 milioane dolari. 
La O.N.U. a fost convocată 
sesiunea extraordinară a Co
misiei Economice a Națiuni
lor Unite pentru America 
Latină, în cadrul căreia s-a 
hotărit crearea unui fond 
special de ajutorare a vic
timelor cutremurului din 
Peru.

Momentele iunie și noiem
brie 1970 au multiplicat, prin 
aceasta, valorile reale, con
crete. ale solidarității umane.

Venera ANGHEL

TEL AVIV 24 (Agerpres). 
— Premierul israelian, Golda 
Meir, a declarat că guvernul 
său nu a luat încă o hotă- 
rîre cu privire la participa
rea Israelului la tratativele 
organizate sub auspiciile lui 
Gunnar Jarring. In legătură 
cu aceasta, se reamintește 
că ministrul de externe, Abba 
Eban, a precizat, într-o de
clarație făcută în cursul săp-

tămînii trecute, că adoptarea 
unei hotărîri in semnul reîn
toarcerii Israelului la convor
birile Jarring constituie o 
problemă urgentă, întrucît 
actuala perioadă de încetare 
a focului expiră în luna fe
bruarie. iar în curînd Gun
nar Jarring trebuie să pre
zinte secretarului general al 
O.N.U., U Thant, un raport 
asupra misiunii sale.

® In localitatea argentinia- 
nă San Luis au explodat mier
curi trei bombe, cu puțin timp 
înainte de sosirea președintelui 
Levingston, care urma să ros
tească aici un discurs.

Au fost avariate sediul unui 
comisariat de poliție și clădi
rea oficiului brațelor de mun
că. Nu s-au înregistrat victime.

Scrisorile adresate de U Thant 
președintelui Consiliului de Securitate

La închiderea

NEW YORK 24 (Agerpres). — Din însărci
narea Adunării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite, secretarul general U Thant, a 
informat Consiliul de Securitate asupra măsuri
lor represive adoptate de regimul minoritar 
rasist de la Salisbury împotriva populației 
Zimbabwe. Adunarea Generală, se spune în 
scrisoarea adresată de secretarul general pre
ședintelui Consiliului de Securitate, cere aces
tui organ aplicarea mai strictă a sancțiunilor 
contra guvernului rasist din Rhodesia și să

adopte sancțiuni economice împotriva Africii 
de Sud și Portugaliei, state ce refuză să înde
plinească rezoluțiile Consiliului de Securitate 
cu privire la Rhodesia.

U Thant a remis, de asemenea, președintelui 
Consiliului de Securitate o altă scrisoare în le
gătură cu aplicarea Declarației cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor și popoarelor 
coloniale. Documentul evidențiază necesitatea 
instituirii unui embargo total asupra livrări
lor de armament către Republica Sud-Africană, 
Rhodesia și Portugalia.

ITALIA : In Italia au avut 
loc în ultimul timp greve 
ale redactorilor de ziare și 
televiziune care au lipsit 
populația de știrile politice 
la zi.

Populația nemulțumită de 
faptul că autoritățile italie
ne nu reușesc să aplaneze 
conflictul, a ieșit in stradă

Ia Milano, manifesting împo
triva lipsei de știri și împo
triva procesului intentat la 
Burgos (Spania) împotriva 
celor 16 patrioti basci.

In foto: Aspect din tim
pul demonstrației de la Mi
lano, reprimată dc poliție cu 
gaze lacrimogene și focuri de 
armă.

ediției

MESAJUL 
PI1INÎUIIJ1 
NORODOM 
SIANUK .

PEKIN 24 (Agerpres). — In
tr-un nou mesaj adresat popo
rului khmer, prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului cambod
gian și președintele Frontului 
Național Unit (Funk), a subli
niat că armata de eliberare na
țională a preluat pînă în pre
zent controlul asupra a două 
treimi din teritoriul țării. In 
mesaj sînt denunțate acțiunile 
administrației Lon Noi e:ue 
vizează lichidarea independen
ței țării și favorizează interven
ția militară a Statelor Unite și 
a regimurilor de la Saigon și 
Bangkok, fiind citate în aces! 
sens o serie de date referitoare 
la bombardamentele întreprinse 
asupra orașelor și satelor cam
bodgiene de către aviația ame
ricană, saigoneză și tailandeză, 
la cererea și în sprijinul forțe
lor armate ale regimului de la 
Pnom Penh.

In încheierea mesajului său, 
prințul Norodom Sianuk a rea
firmat idealurile poporului 
cambodgian de independență 
națională, neutralitate, integri
tate teritorială, pace și progres.
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