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NICOLAE CEAUȘESCU
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Preparația Lupeni (vedere parțială)

După cum este cunoscut, încă în primele zile de lucru 
ale anului în curs, tovarășul Nicolae Ceaușescu a între
prins o suită de vizite în întreprinderi industriale din ju
dețele Brașov și Sibiu, întilniri de lucru în cadrul cărora 
au avut Ioc largi schimburi de opinii cu factori de răspun
dere din unitățile vizitate, din ministerele de resort, de Ia 
județe.

Marți, 12 ianuarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu îm

preună cu tovarășii Gheorghe Pană, Maxim Berghianu, Ma
nea Mănescu, Petre Blajovici și Vasile Patilineț, s-a întîlnit 
din nou cu factorii de conducere și colectivele de salariați, 
la locul lor de producție, la Uzina de mecanică fină din 
Sinaia, Uzina mecanică „Neptun", întreprinderea pentru 
reparații de utilaj electric (I.R.U.E.) și Uzina mecanică din 
Cîmpina, Uzina mecanică-PIopeni, Uzina de utilaj chimic 
și uzina „1 Mai" din Ploiești.
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La invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, marți după-amiază, a 
sosit’ în Capitală, într-o vizită 
oficială, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Italiene, 
Aldo Moro.

Oaspetele este însoțit de Ro
berto Ducci, ambasador, direc
tor general al afacerilor poli
tice, Cesidio Guazzaroni. 
nistru plenipotențiar, 
adjunct al afacerilor 
ce, Luigi Cottafavi, 
plenipotențiar, șeful 
net al ministrului, 
Saraceno, ministru plenipoten
țiar, șeful serviciului de presă, 
Sereno Freato, șeful secreta
riatului particular al ministru
lui, Carlo Andrea Orsini Ba
roni, consilier de ambasadă,

mi
di rec tor 

economi- 
min.istru 

de cabi- 
Salvatore

serviciul de ceremonial, 
Bilancioni, consilier de 
sadă, șef de birou în 
ția generală a afacerilor eco
nomice, Luigi Vittorio Ferraris, 
consilier de ambasadă, șef de 
birou în Direcția generală a ’’ 
afacerilor politice.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost Intim-* 
pinați de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, lacob 
Ionașcu. ambasadorul României 
în Italia, de funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Erau prezenți Niccolo Mos
cato, ambasadorul Italiei la 
București, și membri ai am
basadei.

Giulio 
amba- 
Direc-

(Agerpres)

plan
Stabilirea relațiilor diplomatice 

între Republica Socialistă 
România și Republica Togo

Sinaia este cunoscută nu nu
mai ca stațiune de odihnă, ci 
ți prin una dintre cele mai 
importante întreprinderi con
structoare de mașini — Uzina 
de mecanică fină, producătoa
re de pompe de injecție.

Locuitorii Sinaiei au venit 
cu mic cu mare în întîmpina- 
rea tovarășului Nicolae Ceaușes
cu și a celorlalți conducători de 
partid și de stat. Este, de altfel, 
o prelungire a atmosferei în- 
suflețitoare ce a domnit pe în
treg traseul de la Predeal spre 
Sinaia, o prelungire a vibran
tei primiri făcute secretarului 
general al partidului la Azuga. 
Bușteni, Poiana Țapului de mii 
și mii de cetățeni.

Sosirea conducătorilor de 
partid și de stat în fața nou
lui pavilion tehnico-administra- 
tiv a] Uzinei de mecanică fină 
din Sinaia a fost întîmpinată cu 
ropote de aplauze. Se scanda 
„P.C.R. — P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul", „P.C.R. — Ceaușes
cu". Se fluturau stegulețe roșii 
și tricolore. Pe o mare pancar
tă era înscrisă urarea „Bine 
ați venit, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu Primul secretar al 
Comitetului județean-Prahova 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean, Ilie 
Cîșu, rostește un cuvînt de bun 
sosit. Directorul uzinei, ingi
nerul Aurel Boghici, prezintă 
oaspeților o expoziție unde sînt 
înfățișate principalele produse 
ale întreprinderii — aproxima
tiv 30 de tipuri de pompe de 
injecție necesare echipării tu
turor tipurilpr de motoare Die
sel fabricate în țara noastră, 
pompe de ulei și distribuitoare 
hidraulice pentru instalații de 
mecanizări și automatizări.

Vizitînd hala de automate și 
semifabricate pentru aparatura 
de precizie, secretarul general 
al partidului se interesează de 
desfășurarea procesului de pro
ducție, de modul de organizare 
a fluxului tehnologic.

In hala prelucrărilor meca
nice, la locurile de muncă ale 
lăcătușului Stan Mihălcioiu, ca
re lucrează de aproximativ 32 
de ani în această uzină, con
trolorului tehnic de calitate 
Ion Monta, lăcătușului ajustor 
Georgeta Voiculescu., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se oprește 
și discută cu muncitori despre 
preocupările lor pentru crește
rea producției și productivită
ții muncii, se interesează de 
condițiile de lucru și de viață 
ale acestora. Muncitorii, teh
nicienii și inginerii, întreg co
lectivul uzinei aflat la acea 
oră la locurile de producție, 
întrerup cîteva clipe activita
tea și fac oaspeților o caldă 
primire. „Bine ați venit în mij
locul nostru, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu !“, „Să ne trăiți ani 
mulți, tovarășe secretar general- 
al partidului !" — sînt urări
ce se fac pretutindeni auzite, 
expresie _ a sentimentelor de 
prețuire și dragoste pe care 
colectivul acestei moderne în
treprinderi industriale, ca în
tregul nostru popor, le nutrește 
față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Uzina mecanică din Simia, 
care în ultimii ani a cunoscut 
o dezvoltare deosebită, va înre
gistra înnoiri și mai importante 
în actualul plan cincinal. Se 
află în construcție aripa nouă 
a actualei hale unde se execu
tă pompele de injecție și apa
ratură de precizie.

înainte de încheierea viziu 
în această uzină, secretarul ge
neral al partidului felicită pe 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii acestei unități pentru 
succes-Se obținute pînă în pre
zent și le urează noi victorii 
în actualul plan cincinal, care, 
încă din primele zile, a înce
put sub semne de bun augur.

Pe parcursul vizitei, consta- 
tînd că în unitate există încă

multe resurse pentru mărirea 
volumului și ridicarea neconte
nită .a calității producției, to
varășul Nicolae Ceaușescu re
comandă conducerii întreprin
derii și ministerului de resort 
să analizeze toate posibilitățile 
pentru depășirea prevederilor 
inițiale aie planului. Dia
logul între oaspeți și gazde 
pe această temă se soldează 
cu recomandarea ca la sfîrșitul 
actualului cincinal să se ajun
gă la o producție de aproxima
tiv 600 000 pompe de injecție, 
în unități convenționale, față 
de 510 000 cît era prevăzut ini
țial. De asemenea, secretarul 
general al partidului adresea
ză colectivului uzinei îndemnul 
mobilizator de a depune efor
turi stăruitoare pe tărîmul con
cepției și realizării de mașini, 
atît pentru necesități proprii, 
cît și pentru înzestrarea altor 
întreprinderi.

Intrarea în orașul Cîmpina 
este străjuită de o mare arcadă 
deasupra căreia stă înscrisă cu 
litere mari urarea : „Bine ați 
venit, iubiți conducători de 
partid și de stat". O mare și 
entuziastă mulțime de oameni 
— practic întreaga urbe Cîm
pina — este adunată de o parte 
și de alta a principalei artere 
de comunicație.

Prima întîlnire cu oamenii 
muncii din Cîmpina are loc 
la Uzina mecanică „Nep
tun". O dată cu grupul de 
tinere ce ies cu flori în întîm- 
pinarea secretarului general al 
partidului, a celorlalți oaspeți, 
vine și Ana Telegescu, cel mai 
vîrstnic cetățean al Cîmpinei, 
care, cu emoția firească a mo
mentului rostește : „Bine- ați 
venit în mijlocul nostru, to
varășe Ceaușescu. Am 88 de 
ani, dar în viața mea n-am cu
noscut alt conducător mai 
popular și mai iubit decît dum
neavoastră. Bine ați venit 1“

Directorul uzinei, Ferdinand 
Șancu, conduce pe oaspeți prin 
această importantă întreprinde
re producătoare de reductoare 
de viteză — piesă componentă- 
la o gamă largă de agregate și 
instalații pentru industria con
structoare de mașini — și de 
trolii pentru ascensoare.

Se trece mai întîi prin secția 
mecanică-montaj. Numeroși 
muncitori ies în calea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, aire- 
sîndu-i cuvinte de bun venit, 
precum și mulțumiri de a-1 a- 
vea ca oaspete în aceste zile 
de început de an, de început de 
cincinal, cînd în fața lor stau 
sarcini deosebit de importante 
pentru materializarea perspec
tivelor de dezvoltare ale unită
ții în care lucrează.

O oprire la locul de muncă 
al maistrului Vasile Enache 
prilejuiește un dialog între 
secretarul general al partidului 
și muncitorii adunați în ju
rul său despre felul în ca
re muncitorii își îndeplinesc 
sarcinile de producție, despre 
condițiile lor de muncă și de 
viață ' Gazdele informează pe 
oaspeți că an de an întreprin
derea a fost întregită cu noi 
suprafețe de producție. Dezvol
tarea uzinei, arată secretarul 
general al piriidului, poate 
cunoaște un ritm mai accentu
at și recomandă conducerii 
ministerului de resort, colecti
vului de condu ere al între
prinderii să acorde în continu
are o atentă* sporită acestei 
unități. Aici, la Cîmpina — 
precizează tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — sînt muncitori cu 
o bogată experiență, cu o vefche 
tradiție, potențial ce se cere . 
valorificat pe trepte mai înalte. 
Luîndu-se în discuție' necesită
țile pe ansa iblu ale industriei 
metalurgice si constructoare de 
mașini din Cimpina, se emite 
ideea construirii unei turnăto
rii unice cu o capacitate de 
35 000 tone, realizabilă prin co
laborarea tuturor beneficiarilor. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a-

dresează colectivului îndemnul 
mobilizator de a realiza, încă 
în 1973, sarcinile prevăzute pen
tru 1975. „Să revedeți planul, 
împreună cu întregul colectiv 
de salariați — spune secretarul 
general — și pînă în februarie 
să prezentați un program de 
dezvoltare care să permită ca 
în 1973 să produceți 35 000 de 
reductoare, iar în 1975 să se 
ajungă la 45-50 000 bucăți".

De la „Neptun", conducăto
rii de partid și de stat se în
dreaptă spre o unitate alătu
rată — întreprinderea de repa
rat utilaj electric (I.R.U.E.) apar- 
ținînd Ministerului Petrolului, 

întreprinderea este creația 
socialismului : s-a născut din- 
tr-un mic atelier și aniversea
ză anul acesta 20 de ani de 
existență. Pe drept cuvînt, des
pre uzină se spune că este un 
fel de mecanic-șef al economi
ei naționale, doarece în materie 
de reparații de utilaje și mo
toare electrice satisface necesi
tățile mai tuturor ramurilor 
economiei noastre naționale.

Discutînd cu conducerea în
treprinderii, cu adjunctul mi
nistrului petrolului. Ion Nicolae, 
prezent în uzină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază 
necesitatea extinderii perma
nente a producției întreprin
derii, în cooperare cu alte u- 
nități similare din țară și lo
cale. Se arată că producția în
treprinderii poate și trebuie să 
crească substanțial în actualul 
cincinal și se recomandă ca, 
în acord cu salariații, planul 
să 'fie reevaluat, așezat pe ba
zele de care realmente dispune 
întreprinderea.

Ca și în întreprinderile vi
zitate anterior, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se oprește în drep
tul mai multor locuri de mun
că, stă de vorbă cu numeroși 
muncitori, cărora le solicită pă
rerea asupra condițiilor de 
muncă, asupra posibilităților de 
extindere a producției și îm
bunătățire a calității produse
lor.

Ultimul obiectiv vizitat la 
Cîmpina este Uzina mecanică, 
profilată pe fabricația pompe- 
lot de extracție, tijelor de 
pompaj și a altor piese afe
rente instalațiilor de extracție 
și foraj.

Răspunzînd întrebărilor oaspe
ților, directorul unității, Florin 
Dițulescu, arată că în ultimul 
timp unitatea și-a sporit sorti
mentul produselor fabricate, că 
prin produsele sale, uzina este 
cunoscută și peste hotare.

In.încheierea vizitei la aceas
tă întreprindere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a recoman
dat utilizarea intensivă a su
prafețelor de producție, arătînd 
că sînt condiții ca uzina cîm- 
pineană să fabrice toată gama 
de pompe de extracție, scule 
de foraj și prăjini de pompare 
din oțeluri românești superioa
re, pentru acoperirea atît a 
nevoilor interne, cît și a so
licitărilor la export. Discuțiile 
dintre oaspeți si gazde au dus 
la concluzia că pe baza unor 
studii aprofundate producția 
globală a uzinei poate să se 
dubleze în actualul cincinal și 
poate să se diversifice, îndeosebi, 
prin autoutilare și autodotare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a recomandat primarului ora
șului Cimpina, Ion Rusan, altor 
reprezentanți ai organelor de 
partid și de stat cu care s-a 
întîlnit să ia măsuri pentru în
frumusețarea continuă a loca
lităților județului, pentru crea
rea unor noi unități comer
ciale în vederea rezolvării ope
rative a problemelor de apro
vizionare a populației.

Următoarea etapă înscrisă pe 
itinerariul vizitei de lucru în 
județul Prahova este Plopeniul, 
reședința unei importante în
treprinderi constructoare de ma
șini.

Directorul Uzinei mecanice 
Plopeni, Gheorghe Silaev, refe
riri du-se la activitatea și la rea
lizările harnicului colectiv, a 
cărui medie de vîrsță este de 
24 de ani, arată că elementele' 
și instalațiile hidraulice produ
se aici ajung la 30—35 la-sută 
din totalul produselor compo
nente în construcția de tractoa
re, că ele își găsesc utilizarea 
la locomotivele fabricate la 
„Electroputere"-Craiova și „23 
August“-București. Totodată, u- 
zina realizează o gama variată 
de mașini-unelte, utilaje pen
tru industria petrolieră și mi
nieră, precum și pluguri pen
tru agricultură. \

In timpul vizitării princi
palelor secții de produc
ție, oaspeții au prilejul să 
ia cunoștință de modul de 
organizare a muncii, de măies
tria profesională a muncitorilor, 
din mîinile cărora ies mașini și 
utilaje de înaltă calitate.

Peste tot, oaspeții sînt întîm- 
pinați de muncitori cu deose
bită însuflețire.

Maistrul Ion Ciolacu, îi spu
ne secretarului general :

— Partidul se poate bizui pe 
noi, așa cum noi ne bizuim 
întotdeauna pe partid și ,1a 
bine și Ia greu. Vom *ace tot 
ce stă în puterile noastre pen
tru a spori producția de mașini- 
unelte. Vom discuta la apro
piata adunare generală a sa- 
lariaților și vom stabili măsu
rile privind bunul mers ai 
muncii în uzina noastră.

—E bine spus uzina noastră, 
deoarece dumneavoastră, în ca-' 
litate dublă de producători și 1 
proprietari ai mijloacele:- de 
producție aveți cuvîntul hotă- 
rîtor. De altfel, adunarea sa-' 
lariaților trebuie să fie forul 
care să aprecieze în ce măsu
ră Comitetul de direcție și-a 
făcut sau nu datoria. Așa în
țelegem noi democrația socialis
tă, spune secretarul general.

In discuția avută cu cadrele 
de conducere, cu ministrul in
dustriei construcțiilor de mași
ni, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere să se întocmească un pro
gram cu privire la dezvoltarea . 
uzinei, în așa fel îneît pînă la 
sfîrșitul cincinalului uzina să 
realizeze un volum de produc
ție în valoare de un miliard 
și jumătate.

In comuna Păulești localni
cii fac conducătorilor de partid 
și de stat o călduroasă primire.

— Aveți o cooperativă bună? 
— întrebă tovarășul Nicoiac 
Ceaușescu.

— Rezultatele din ultimul 
an sînt mulțumitoare și ne-am 
străduit să pregătim cît mai 
bine recolta din vara ce vine, , 
răspunde primarul Gheorghe 
Stoica. Pentru noi ședința de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din 
noiembrie, măsurile adoptate 
pentru îmbunătățirea activită
ții în agricultură, mărirea retri
buțiilor și a pensiilor au însem
nat un puternic sprijin în 
muncă, un îndemn de a ne 
spori eforturile pentru a cule
ge roade mai bogate.

Secretarul general al parti
dului urează cooperatorilor suc
cese, sănătate, fericire luîndu-și 
rămas bun de la cei prezenți. 

...Este ora prînzului. Din noul 
cartier Nord și pînă în centrul 
orașului mii și mii de ploieș- 
teni au venit în întîmpinarea 
conducătorilor de partid și de 
stat.

In piața centrală a orașului, 
conducătorilor de partid și de 
stat li se oferă tradiționala 
pîine și sare.

Se intonează Imnul de stat, 
după care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trece în revistă gar
da de onoare.

Prima vizită de lucru în mu
nicipiul Ploiești are loc la U- 
zina de utilaj chimic. Direc-

(Continuare în pag. a 3-a)
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De ia Bănița am primit 
vestea că vrednicul colectiv 
de muncă de la cariera din 
localitate continuă și-n acest 
an tradiția 
inței de a 
siderurgice 
tăți sporite 
prevederile 
nă calitate.
a lunii curente, au fost ex
trase din 
de calcar, 
mai mult 
sarcinile.

Luarea 
sebit de promițător în reali
zarea noilor sarcini, poartă 
amprenta capacității înalte a 
colectivului de a organiza 
producția și munca cores
punzător tuturor exigențelor, 
iscusinței muncitorilor și ca
drelor tehnice de a asigura 
o bună funcționare a utila
jelor și instalațiilor (excava
tor, parcul auto, stația de 
granulare etc.) ca și pe cea 
a aprovizionării ritmice a 
carierei cu vagoane C.F.R.

Succesul ca atare a fost 
mijlocit, pe de altă parte, de 
executarea c« o înaltă efi
ciență a operațiilor de dero- 
care și excavare a calcaru
lui. In primele zile din noul 
an, a fost efectuată cu bun 
efect o ipușcare în masă, din 
care a rezultat un volum de 
7 000—8 000 tone de calcar 
avînd o granulație apropia
tă de cea normală, lucru ce 
solicită eforturi fizice mai 
reduse din partea muncitori
lor, iar din partea instala
ției de granulare lucru me
canic de mai mică intensi
tate. O astfel de pușcare în 
masă se va mai efectua tot 
în cursul acestei luni, în ca
re scop în prezent se exe
cută forări în treapta a IlI-a 
a carierei cu foreza verti
cală Uraleț iar, concomitent, 
cu foreza de tip NCR se fo
rează găuri de pușcare lungi 
în plan orizontal.

Colectivul carierei este ho
tărît nu numai să onoreze 
integral sarcinile de plan 
ce-i revin pe luna ianuarie 
1971, ci să furnizeze canti
tăți în plus de calcar meta
lurgic furnalelor din centrele 
siderurgice ale patriei.

hărniciei, sîrgu- 
furniza centrelor 
românești canti- 
de calcar ipeste 

de plan, de bu- 
In prima decadă

carieră 4 928 tone 
cu peste 100 (one 
decît prevedeau

acestui start deo-

ANCHETA

In vederea dezvoltării rela
țiilor de prietenie și a cola
borării dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Togo, guvernele celor două 
țări au hotărît să stabilească

derelații diplomatice Ia nivel 
ambasadă.

Cele două guverne au 
zut, de asemenea, de acord 
acrediteze ambasadori la Bu
curești și la Lome.

NOASTRĂ LA MINA DÎLJA

că--
să *

Omogenizarea și maturizarea
colectivului,

cerință determinantă a saltului
calitativ

Am abordat, în fața unor 
factori de răspundere de la 
mina Dîlja, o premisă esențială 
a progresului, a realizării pro
gramului de dezvoltare a acti
vității minei în noul cinpinal, 
o rezervă importantă a fructi
ficării avantajelor pe care Ie 
oferă organizarea superioară a 
producției și a muncii, tehnica 
nouă ! maturizarea colectivului, 
sporirea potențelor sale de afir
mare Ia nivelul exigențelor ac
tuale.

Am reținut din opiniile ex
primate, sarcinile multiple, exi
gențele calitative substanțiale 
pe care noul cincinal Ie ridică 
în fața colectivului de aici. Pînă 
la finele cincinalului, mina 
Dîlja va atinge capacitatea ma
ximă de extracție, ceea ce în
seamnă că în comparație cu a- 
nul trecut producția se va du
bla aproape : de la 1 600 to- 
ne/zi va ajunge în 1975 la 3 000 
tone/zi. Saltul calitativ prin c?r- 
re trece mina e ilustra’ ș: mai 
mult prin creșterea indicato
rului de productivitate a mun
cii, de Ia 1,380 la 2 tone/post 
și reducerea prețului de cost 
care va ajunge de 150 lei/tonă 
față de 198 lei/tonă cît a fost 
anul trecut. Saltul calitativ va

în activitatea minei
fi asigurat prin măsuri teh- 
nico-organizatorice multiple — 
punerea în exploatare a stra
tului 3 de o grosime de peste 
30 ml în care se va ajunge la 
o productivitate de 7—8 to
ne/post; se vor crea condiții 
pentru introducerea abatajelor 
frontale orizontale în blocurile 
II și III cu. susținere metali
că care vor asigura 35—40 la 
sută din întreaga producție a 
minei iar pentru exploatarea 
stratelor subțiri se vor extin
de abatajele frontale pe în
clinare — a căror pondere în 
producția minei va ajunge pînă 
la 50 la sută; mina va trece 
la extragerea producției pe o-

I I. DUBEK

• Disciplină, res
ponsabilitate profesio
nală 
rîtoare pentru maturi
zarea colectivului.

premise hotă-

• Cine 
autoritatea maiștrilor 
mineri și a șefilor de 
brigadă ?

hotărăște

• Integrarea profe
sională a noilor anga
jați — proces care nu 
se rezolvă de la sine.

I

I

(Continuare în pag. a 2-a)

ELEV

T. SPATARU

(Continuare în pag. a 3-a)
Pe pirtiile din Paring Foto I I. MUSTAȚA

func- 
de 

nu- 
elev

In esență, școala are o 
ție formativă. Conceptul 
formativ nu se limitează 
mai la însușirea de către 
a unui cît mai vast bagaj de
cunoștințe, ci cuprinde și un 
teritoriu mai greu sesizabil - 
syfletul copilului. Această re
alitate adîncă trebuie încon
tinuu sondată pentru a fi scos 
la suprafață ceea ce este po
zitiv și caracteristic fiecăruia. 
In acest fel se ivesc înclina
țiile, talentul, aptitudinile, re- 
alizîndu-se educația în cel 
mai autentic înțeles al cuvin- 
tu lui.

Astfel de reflecții prilejuieș
te vizitatorului expoziția de

receptivi
la artă

ț

ț 
I
I
i

ț 
ț 
ț 
ț

ț
i

Note 
la o expoziție

desene de la Școala generală 
nr. 2 Petrila - Lonea. In zeci 
și zeci de planșe mustește ima
ginea și simțul coloristic. Se 
află motive ornamentale după 
modelul blidelor, ulcioarelor și 
din țesăturile populare. Pri- 
vindu-le, meditezi la o perma
nență in timp a unei atitudini 
artistice specifice poporului 
nostru : stilizarea, împrumutarea 
motivelor picturale și ornamen
tale din natură, dar folosirea 
esențializată, înlăturarea acce
soriului. Atitudinea aceasta, în 
fond poetică, este o caracte
ristică pregnantă a desenului 
infantil, determinată de o 
percepție subiectivă a univer
sului.

Am reținut cîteva nume ale 
acestor elevi - desenatori : 
Izabella Vodila, Anișoara Foc- 
șăneanu, Zoltan Laszlo, Florica 
Ivanof și mulți alții. Chiar dacă 
desenează din imaginație 
(„Car" — lacob Balea ; Ion 
Miclea - „Luptă"), după na 
tură sau model-(Gheorghe Jigă 
- „Vizită la fabrica de pîine"; 
Cristina Hanacek - „Peisaj" ; 
Elena Dobrogeanu - „Om de 
zăpadă"), tablourile au ase
mănări frapante cu lumea 
basmului, deformări pînă la 
caricare și, cu toate acestea,
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INTARIREA DISCIPLINEI FINANCIARE, 
dezvoltării economieifactor important al 

și creșterii nivelului

Se naște un nou 
transportor...

de trai al populației
achiziționate fie înainte de po
sibilitățile de punere în func
țiune, lie peste necesarul real 
al unității, cu consecințe finan
ciare negative multiple ca : i- 
mobilizări de fonduri de in
vestiții, suportarea pe cheltu
ielile de producție (prețul de 
cost) a amortismentului deși 
mijloacele 
contribuie 
sulul etc. 
cu ocazia M.

citat în zia- 
corifirmaree 
către perso- 
de la pre- 

cazurile cer- 
legătură cu 
efectuate la

Pentru unele abataje de 
mare productivitate și cu un 
grad avansat de concentrare 
a utilului, actualele transpor
toare blindate nu asigură pa
rametri ceruți din punct de 
vedere al debitului și al pu
terii instalate. De aici, nece
sitatea și oportunitatea stu
diului tehnico-economic în
tocmit de I.C.P.M.H. privind 
asimilarea unui transportor 
de mare capacitate, prin care 
se va extinde gama mijloa
celor 
și se 
zării 
oare,
Jiului.

Studiul — „actul de naște
re", am zice, al Iui TR-4 — 
urmează să fie, în curînd, 
avizat...

de transport existente 
creează premisa mecani- 
și concentrării superi- 
în special pentru Valea

I NNOIRI
M pcrlccflonărl

In cursul lunilor care vin 
— după rezolvarea probleme
lor de aprovizionare cu dife
rite piese — se va trece la 
înfăptuirea practică a soluției 
propuse.

Dotare din import..

în 
în 
e- 
in 
lei

financiar, tovarășul 
Ceaușescu, în Expune- 
ședința Comitetului E- 
al C.C. al P.C.R. și .a 

din 25 noiembrie 
Consider că

Pentru traducerea în viață 
a sarcinilor trasate de Confe
rințe Națională a P.C.R. și de 
Congresul al X-lea al parti
dului, a fost elaborat un am
plu program de măsuri cu pri
vire la perfecționarea condu
cerii, organizarea și planifica
rea economiei naționale, menite 
să contribuie la asigurarea creș
terii eficienței în toate dome
niile vieții economice și sociale. 
(Printre aceste măsuri, un loc 
important îl ocupă cele privind 
gospodărirea mijloacelor mate
riale și bănești, organizarea și 
funcționarea controlului finan
ciar, astfel cum au fost con
cretizate în Legea nr. 5/1970 și 
JLC.M. nr. 1 047/1970, scopul 
principal urmărit prin aceste 
□■eglementări fiind acela de a 
.asigura o ordine riguroasă in 
administrarea fondurilor mate
riale și bănești, întărirea dis
ciplinei financiare și de plan, 
perfecționarea controlului finan
ciar, astfel îneît prin aceste 
.pîrghii să se aducă o cantri- 
ibuție sporită la creșterea efi
cienței întregii activități eco
nomice.

Referindu-se la activitatea de 
control 
Nicolae 
rea la 
xecutiv
guvernului 
1970 subliniază : 
este necesar să ne preocupăm 
»iai mult de crearea unui spi
rit de înaltă combativitate față 
de neajunsuri, de întărirea spi
ritului de răspundere și de sti
mularea inițiativei. Dezvoltarea 
economiei noastre a ajuns Ia 
un asemenea stadiu îneît dacă 
nu vom face ca fiecare să sim
tă răspunderea și să acționeze 
pentru a soluționa problemele, 
nu vom reuși să mergem îna
inte".

Pe linia acestor indicații pre
țioase și absolut necesare, se 
situează principalele caracteris
tici ale prevederilor actelor 
normative menționate mai sus, 
•dintre care enumerăm: stabili
rea unui cadru concret de o- 
bligații și răspunderi pentru 
conducerile organizațiilor socia
liste în ce privește gospodări
rea mijloacelor materiale și bă
nești; accentuarea rolului con
trolului ce trebuie asigurat în 
interiorul fiecărei organizații so
cialiste asupra activității tutu
ror compartimentelor de lucru; 
stabilirea unei noi concepții în 
legătură cu conținutul contro
lului financiar preventiv și al 
controlului financiar intern. Un 
rol deosebit de important re
vine în acest sens disciplinei 
financiare, care înmănunchează 
totalitatea măsurilor ce tre- 
:buie luate pentru asigurarea 
îndeplinirii sarcinilor tehnice, -e- 
conomice și sociale din cadrul 
tuturor organizațiilor sau în
treprinderilor economice. Finan
țele unităților economice sin
tetizează rezultatele întregii ac
tivități a acestora de la apro
vizionare pînă la desfacerea 
produselor cît și activitățile a- 
nexe industriale. Din această 
cauză disciplina financiară face 
parte integrantă din disciplina 
de plan și de activitate a u- 
ni tății.

Măsurile luate pînă in 
zent în cadrul unităților
tratei cărbunelui Petroșani și 
cele ce se vor lua în continua
re precum și rezultatele obți
nute pînă în prezent pe linia 
întăririi disciplinei financiare 
vin să scoată în evidență preo
cuparea permanentă a facto
rilor de răspundere pentru 
transpunerea în practică a di
rectivelor și indicațiilor orga
nelor superioare apărut în ul
tima perioadă de timp. Orga
nizarea și punerea în aplicare 
a controlului ierarhic operativ- 
curent la toate unitățile cen
tralei. reorganizarea controlului 
financiar preventiv și posterior, 
reconsiderarea calității, dreptu
rilor și îndatoririlor persoane
lor ce ocupă funcții în legă
tură eu gestionarea bunurilor 
materiale, sînt numai cîteva 
d ntre aceste măsuri.

Vorbind însă de disciplina fi
nanciară, ca factor al dezvoltă
rii economiei și sursă a crește
rii nivelului de trai al poporu
lui. este necesar să se scoată 
In evidență importantele re
zerve ce există încă în unită
țile Centralei ce 'pot și trebuie 
să fie mobilizate în vederea 
îmbunătățirii activității acesto
ra. Fără a considera epuizate 
rezervele respective (eu subli
nierea că exemplele ce le voi 
menționa sînt doar caracteris
ticile și nu singurele de același 
gen) voi arăta în cete ce ur
mează cîteva aspecte negative 
ee mai există la unele unități 
ale Centralei privind aplicarea 
și respectarea disciplinei finan
ciare.

Asigurarea exploatărilor mi
niere cu mijloacele fixe de 
care au nevoie pentru bunul 
mers al activității constituie o 
preocupare prevăzută și urmă
rită prin planul de dezvolta
re a fiecărei unități. Există, 
Insă, cazuri cînd unele mijloa
ce fixe, în special utilaje, sint

pre- 
Cen-

fixe respective nu 
la obținerea produ- 
Astfel, de exemplu 

verificării gestionare 
de fond la E. M. Vulcan,
anul 1970, s-a constatat că 
cadrul depozitului unității 
xistă utilaje noi 
valoare de 
pentru care 
tlsment pe 
tivitate de 
parte din utilajele respective 
nefiind necesare unității. In le
gătură cu mijloacele fixe s-au 
constatat și alte aspecte legate 
de disciplina financiară și a- 
nume : reutilizarea unor mijloa
ce fixe casate fără a se înre
gistra din nou în evidentă și 
fără a se suporta amortisment 
pentru acestea; utilizarea unor 
mijloace fixe neînregistrate în 
evidențe și respectiv necalcu- 
larea amortismentului aferent 
la mai multe unități etc.

Și în aprovizionarea, gospo
dărirea și păstrarea valorilor 
materiale există aspecte ce in
fluențează negativ rezultatele 
financiare ale unităților. Ast
fel, în depozitele multor uni
tăți ale centralei există mate
riale ce au fost aprovizionate 
peste necesarul real de consum 
al unităților, imobilizînd im
portante fonduri și provocînd 
greutăți financiare unităților și 
respectiv centralei. Numai în 
depozitele Uzinei de utilaj mi
nier Petroșani valoarea mate
rialelor de acest gen constatate 
cu ocazia controlului au fost 
de peste jumătate de milion 
lei, parte însemnată din 
cestea fiind lichidate însă 
timpul verificării. Consider că 
nici organele de corrtrdl n-au 
finalizat constatările respective 
în spiritul stabilirii și atragerii 
răspunderii persoanelor vinova
te de producerea stocurilor în 
cauză. Ar mai fi de adăugat 
aici și unele probleme de gos
podărire a materialelor în de
pozitele unității, pe unde se 
scurg posibilități de abateri de 
la disciplina financiară și în 
special în privința gestionării 
materialelor de mare volum și 
cu un grad mare de utilizare 
in unitățile miniere. (Lipsa pa
zei la depozitul din gara Li
vezeni aparținînd de E. M. Li
vezeni, depozitarea fără nici o 
răspundere gestionară a unor 
materiale la puțurile de la 
Maleia aparținînd aceleiași ex
ploatări, consumarea 
teriale de masă în 
rile II și HI fără 
scădere din gestiune 
multe unități -sînt doar cîteva 
din aspectele 
Dacă la acestea 
exemplu] de la E. M. 
șeni, unde fostul 
fureac Mihai a 
nurile de materiale cu canti
tăți în plus față de cele în
scrise inițial, iar sectoarele și 
serviciile din unitate au recu
noscut ulterior că au consumat 
materiale in valoare de zeci de 
mii de lei, rezultă că nu se 
urmărește cu suficientă aten
ție, în unele cazuri, gospodă
rirea și păstrarea valorilor ma
teriale.

Probleme de aplicare și În
tărire a disciplinei financiare 
ridică de asemenea modul de 
acordare și respectiv de plată 
a diferitelor drepturi cuvenite 
salariaților. Cîteva exemple sper 
că vor reuși să scoată în evi
dență principalele aspecte ne
gative de acest gen. Astfel, la 
preparațiile Lupeni și Coroești, 
acordarea echipamentului de 
protecție s-a făcut fără respec
tarea, în unele cazuri, a nor
mativelor legale in vigoare,, a- 
cordindu-se asemenea echipa
ment unor salariați Încadrați 
în funcții ce nu le dau aseme
nea drepturi. Prin aceasta s-au 
încărcat necuvenit cheltuielile 
de producție, s-au scos din cir
cuitul economic valori ce pu
teau fi utilizate în scopuri pro
ductive.

Frecvente și in volum destul 
de însemnat sint abaterile de 
la disciplina financiară privind 
calculul și plata drepturilor de 
[>ersonal și 
cauze, care 
persistă de 
ele au un 
de cele mai 
găsite, stabilite și luate măsuri 
corespunzătoare de remediere. 
Lipsa de preocupare, suprave
ghere și controlul în calculul 
și plata acestora cît și incom
petența sau fluctuația excesi
vă a personalului care are a- 
tribuțiuni de stabilire și calcul 
a salariilor și altor drepturi de 
personal trebuie să-și găsească 
o dată rezolvarea corespunză
toare la unitățile C.C.P.

inactive 
sute de i ’ii de 
s-a supoi .at araor- 
perioada de inac- 
peste 80 mii lei,

a- 
în

unor ma- 
schimbu- 

forme de 
la mai

de acest gen. 
vom adăuga 

Paro- 
gestionar Ște- 
modificat bo-

similare. Aceleași 
generează pagube, 

ani de zile și deși 
caracter subiectiv 

multe ori n-au fost

Pagubele de sute de mii de lei 
constatate jjnual cu ocazia con
troalelor efectuate la unități 
solicită o preocupare mai mare 
pentru prevenirea și înlătura
rea cauzelor care le generea
ză, atit din partea conducerii 
unităților miniere cit și dn 
partea organelor de îndrumare 
și de control ale centralei. Alt
fel se ajunge la situații de 
genul eekor constatate la E. M. 
Lupeni, E. M. Vulcan, E.
Livezeni sau E. "M. Lonea. un
de, pe fondul unor cauze o- 
biective, s-au strecurat pontaje 
fictive ce au condus la plăți 
de drepturi de personal necu
venite. In această privință con
sider că autocontrolul și, res
pectiv, controlul ierarhic ope- 
rativ-curent sînt pîrghii ce pot 
și trebuie să fie utilizate mai 
efectiv și eficient.

Disciplina financiară presu
pune de asemenea din partea 
unităților, grijă față de mij
loacele bănești ale acestora, fie 
că este vorba de numerar sau 
de disponibilul în cont. O mai 
atentă urmărire a modului cum 
unitățile își achită obligațiile 
față de creditori, în special cu 
frecvente cazuri de neachitare 
a unor salarii neridicate cuve
nite salariaților, împreună cu 
un efort continuu pentru recu
perarea și încasarea creanțelor 
de la debitori, .sint cu atît mai 
necesare cu cît volumul și 
frecvența acestora au o legă
tură directă cu fluctuația de 
personal destul de ridicată la 
unitățile centralei. A scăpa din 
mină problema urmăririi și li
chidării operative a debitori
lor și creditorilor unității sau 
a amina nejustificat rezolva
rea ei înseamnă, pe de o par
te, crearea unor greutăți finan
ciare unității iar pe de altă 
parte cheltuieli suplimentare de 
energie și valori pentru ur
mărirea și lichidarea poziții
lor respective. .

Implicații asupra rezultatelor 
financiare și asupra disciplinei 
financiare, în ansamblu au și

alte aspecte legate de activi
tatea unităților. Mă refer în 
special la modul de urmărire 
și confirmare a transporturilor 
efectuate cu mijloace de trans
port auto. Ca u) 
rul local privind 
transporturilor de 
naiul răspunzător 
pa-a ';a Corcești, 
cetate recent în 
unele transporturi
E. M. Lonea, preparația Petrila 
sau chiar la .serviciul de uti
laje din eentrală, scot in evi
dență lipsa de preocupare și 
de răspundere cu care sint în
scrise și. respectiv, confirmate 
transporturile auto în foile de 
parcurs și în 
1- ’I. Prin această 
lingă .
nefavorabile cauzate unității, 
se creează posibilitatea acordă
rii de către unitățile de trans
port prestatoare de servicii a 
unor drepturi necuvenite con
ducătorilor auto, punînd sub 
semnul întrebării -însăși indica
torii •economiei ai unității res
pective de transport.

Disciplina financiară, așa cum 
am amintit mai sus, este o pro
blemă vastă co-și găsește re
flectarea în întreaga activitate 
a unităților economiee. De a- 
c-eea, întărirea ei sub Acate as
pectele este o cerință și o ne
cesitate pentru fiecare salariat 
în parte, indiferent de funcție 
sau grad în cadrul unității și 
cu atit mai mn’t neutru fiecare 
cadru de conducere căruia i 
s-au încredințat spre adminis
trare valori materiale și bă
nești importante. Tată de ce 
controlul modului de aplicare 
a disciplinei financiare la toate 
verigile și formele organizato
rice din unitățile centralei, tre
buie să stea în atenția tutu
ror celor ce au sarcini de în
drumare și control a unităților 
respective.

Transportorul în cauză va 
asigura o funcționare conti
nuă a mașinii de încărcat 
în front, creînd condițiile 
«arării unei garnituri de 2ti 
de vagonete în interiorul 
construcției lui. Prin folosi
rea noului utilaj va spori po
sibilitatea creșterii vitezelor 
de avansare Ia acest gen 
lucrări.

linia I de preparare 
repusă în funcțiune

de

loc sub atenta supraveghere 
și competenta îndrumare a 
inginerului șef al preparației, 
Nico'ae Vîlcea și a șefului de 
secție, ing. Vasile Chiaburii 
și s-a realizat intr-un termen 
redus cu 5—6 zile față de cel 
obișnuit, la un nivel calita
tiv corespunzător cerințelor.

In prezent se lucrează 
remedierea deficiențelor 
focarul liniei a Il-a.

zețaj din import, 
.aceeași sursă a fost

la 
din

Pentru necesitățile fluxu
lui tehnologic al preparației 
Coroești, au sosit trei mașini 
de 
Din
procurată și o mașină de Ex
tracție multicablu pentru pu
țul auxiliar la incinta princi
pală Livezeni și care se află 
în curs de predare antrepre
norului in vederea montării 
lui. Tot din import se aș
teaptă să sosească încă două 
combine de înaintare.

Mașina de încărcat va 
funcționa continuu

de

evdențele uni- 
lipsă, pe 

.consecințele financiare 
. „Lilc cauzate

Ioan POP,
șef serviciu control financiar

C.C.P.
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S-a proiectat, de data 
ceasta, un transportor 
bandă destinat perfecționării 
mecanizării în cadrul lucră
rilor de săpare a galeriilor.

De curînd, la instalația 
brichetare Coroești s-a repus 
în funcțiune linia I de pre
parare, ca o consecință a ter
minării lucrărilor de reme
diere din focarul numărul 1. 
Intervenția respectivă — de 
importanță vitală pentru ac
tivitatea instalației — a avut

Se propune 
o a treia centrifugă

Colectivul de conducere 
preparației Lupeni a 
zat, recent, posibilitatea mon
tării unei a treia centrifuge 
în flux, în scopul reducerii 
umidității cărbunelui special 
pentru cocs 0—10 mm.

al 
anali-

desfășurată pe coordonate calitative superioare

cinci-

Cînd vorbim despre dinamis
mul ascendent al dezvollarii 
•extracției de cărbune și despre 
apariția noilor mine pe harta 
economică a municipiului nos
tru în anii socialismului, impli
cit ne referim — deși nu di
rect — și la activitatea prodi
gioasă de prospectare și ex
plorare a incalculabilelor co
mori de „diamante negre" din 
subsolul plaiurilor jiene. rn 
toți acești ani rodnici în reali
zări economice, în toate
nulele atît de bogate în înno
iri și împliniri impresionante 
în mineritul Văii Jiului, această 
activitate și-a făcut puternic 
simțftă prezența. La Lonea sau 
la Dîlja, la Livezeni sau 
Paroșeni, la Bărbăteni ori 
Uricani, la Cîmpu lui Neag și 
în cîte alte locuri unde peisa
jul industrial al Văii cărbune- 

1'"lui a fost marcat de siluetele 
turlelor a zeci și zeci de son
de de fprqj, noi straturi de 
cărbune virgine și-au trădat 
.existența în adîncuri, și-au di
vulgat valorile fizico-chimice 
în fața dîrzeniei și iscusinței 
sondorilor. Și, cu fiecare sondă 
ajunsă la atingerea obiectivu
lui geologic, patrimoniul rezer
velor de cărbune puse în 
dență în bazin a cîștig'at 
milioane și milioane de 
sporind astfel resursele 
rale atît de necesare 
giei și energeticii românești, în 
continuă dezvoltare.

Despre suportul de realizări 
și pregătiri cu care a trecut 
pragul noului an și cincinal, 
dar mai ales despre proiectele 
și hotărîrea colectivului de 
sondori de a înfăptui noile 
sarcini privind activitatea de 
punere în evidență a noi zăcă
minte de huilă în cîmpurile 
miniere incluse în perimetrul 
activ de explorare, am avut 
o convorbire cu șeful secției 
de prospecțiuni și explorări 
geologice Valea Jiului, tov ing. 
Gheorghe Negescu :

— După cum am mai relatat 
în ziar, colectivul dv. de mim 
că a pornit la îndeplinirea 
noilor sarcini cu un optimism 
și entuziasm deosebit, cu o pof
tă de muncă și un prim bu
chet de realizări demne de 
relevat. Care sînt izvoarele a- 
cestui climat efervescent de-

la 
la

evi- 
noi 

tone 
natu- 

siderur-

..și autohtonă
Unitățile miniere ale Văii 

Jiului și-au îmbogățit, în ul
timul timp, zestrea 
pe linie autohtonă, 
un sortiment bogat 
sportoare 
6 TP-2), 
Uzina de 
șani le-a 
°3 de transportoare TR-2.

tehnică, 
primind 

de tran- 
(9 TR-2

(3), iar
cu raclete 
cu bandă 
utilaj minier Petro- 
livrat un număr de

ELECTRONICA ÎN 
INDUSTRIA MINIERA

din 
noul 
pro-

clanșat cu atîta vigoare 
prima zi de activitate din 
an și soldat cu rezultate 
mițătoare in producție ?

— In. întreaga noastră 
în strădaniile ce le de- 
fieeare la postul său, 
înfăptuirea corespunză- 
sarcinilor ee-i revin în 
în noul cincinal secției 

și explorări

ac ti
vitate, 
punem, 
pentru 
toare a 
1W-1 -și 
de prospecțiuni 
geologice ce activează în Valea 
Jiului, ne călăuzim de indica
țiile clare și necesare date de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
ședința Comitetului Executiv

Interviu cu
ing. GH. NEGESCU, 

șeful seefiei de prospecțiuni 
și explorări geologice 

Valea Jiului

al C.C. al P.C.R. și a guver
nului din .25 noiembrie 1970 cu 
privire la necesitatea intensifi
cării activității de descoperire 
a rezervelor de minereuri și 
materiale. Ne-am pregătit te
meinic. cu mult înainte de în
cheierea anului, pentru luarea 
unui. start optim din prima zi 
de muncă din ’71. Tot semes
trul IT 1970 a fost o perioadă 
de îndelungi sforțări pentru 
recuperarea rămînerilor în 
urmă avute în primul semes
tru — eînd la planul fizic a- 
veam o nereălizare de 12 la 
sută, la prețul de cost nu rea
lizaserăm nici un leu economii, 
cînd un număr de 5 sonde se 
aflau în dificultăți tehnice 
greu de rezolvat etc. etc. —- rfri 
vederea încheierii anului cu 
un bilanț pozitiv. In urma 
schimbărilor structurale inter
venite în conducerea tehnică a 
secției, ca rezultat al .îndrumă
rii nrimite din partea orcane
lor de nartid. al snriiinnlui a- 
eordat de comitetul de direcție 
și de .conducerea T.P.E.E.G. Hu
nedoara — Deva. colectivul 
nostru a depășit obstacolele ce 
i-au stat în cale. Puternic în
curajat și stimulat de îmbunătă
țirea conducerii colective. de 
promovarea spiritului democra
ției socialiste, colectivul sec
ției și-a mobilizat plenar forțe
le încheind anul cu planul fizic

îndeplinit în proporție de 101 
la sută avînd forați, peste pre
vederi, 25 ml de sondă și de 
asemenea raportînd beneficii 
realizate peste plan de 500 000 
lei.

— Pregătiri făcute pentru 
noul an 1971?

— In primul rînd a fost 
completată dotarea tehnică a 
secției cu noi utilaje și mașini, 
prin primirea a 3 instalații 
noi de foraj de fabricație ro
mânească capabile de perfor
manțe tehnice la nivelul celor 
obținute pe plan mondial. îm
preună cu alte două instalații 
de foraj noi tip Ziff 1 200, pri
mite anul trecut în dotare, par
cul instalațiilor noastre de fo
raj întrunește întreaga capa
citate tehn’că canabilă să dea 
viață sarcinilor de olan din 
noul an la înălțimea tuturoi 
.indicatorilor si exigențelor ca
litative.

— Ce perspective se deschid 
în fața colectivului de sondori 
din Valea Jiului în noul an ?

— Avem toate motivele 
ne exprimăm optimismul 
convingerea în realizarea 
bune condițiuni a sarcinilor
plan din noul an. Aș vrea însă 
să fac în acest sens mențiunea 
că, deși planul fizic la 
foraje de prospecțiuni și i 
rare nu este mai mare 
1970, totuși, sub raport 
tiv, avem de făcut față 
exigențe deosebite. Mergînd pe 
linia traducerii în viață a Di
rectivelor Congresului al X-lea 
al partidului dr a se ’vosnecta 
și explora zone noi de sub
stanțe minerale utile, activita
tea noastră se va desfășura pe 
un perimetru de explorări și 
prospecțiuni care se va extin
de pentru promovarea de noi 
rezerve de cărbune.

In esență,. obiectivul central 
al secției de prospecțiuni și 
explorări Valea Jiului în noul 
an și etapă în care am pășit 
este de a identifica și .pune la 
dispoziția economiei naționale, 
ramurei ei extractive, rezerve 
de substanțe minerale utile 
cît mai multe și de calitate.

I

să 
si 

în 
de

ml 
e-xplo- 
ca în 
calita- 

unor

I. BALAN

Omogenizarea și maturizarea colectivului
(Urmare din pag. 1)

rizontul principal de transport 
și puțul principal cu schip de 
unde va fi deversată la sta
ția de sortare care, la rindul 
ei, va încărca cărbunele în- 
tr-o proporție de 75 la sută 
direct în vagoane pentr.u ter
mocentrala Mintia. Măsurile 
sînt bine venite. Dar, in orice 
caz,. ele singure nu vor re
zolva soarta indicatorilor cali
tativi; determinant în acest 
sens rămîne omul cu virtuțile 
și carențele sale profesionale.

„Luăm măsuri pentru jier- 
fecțienarea calificării cadrelor, 
ni s-a spus, pentru speciali
zarea lor in funcție de cerin
țele metodelor de exploatai® 
oare se vor extinde". Perfect ! 
Dar nici perfecționarea profe
sională nu epuizează premisele 
determinante ale saltului cali
tativ pe care-1 solicită 
zent mina din partea 
vulu-i ei. Dimpotrivă.

Saltul spre afirmare, 
dicatori țehnico-economiei supe
riori presupune un salt și în 
stilul de a munci, în 
a îndeplini atribuțiile

tic :

mand ament mai presupune 
cîțiva factori preliminări : în
tărirea autorității celor che
mați să organizeze transpunerea 
în viață a deciziilor : maiștri 
mineri și șefii de brigadă. Noi, 
inginerii, pretindem -maiștrilor 
să execute diferite ordine dar 
tot 
lăm

. pul 
' stă

.în pre- 
-colceti-

spre in-

modul cie 
profesio-

nale, în fiecare filieră din an
grenajul minei, de către fie
care salariat. E vorba deci de 
o răspundere profesională spo
rită, de spirit de inițiativă și 
dăruire, de exigență, de stră
danii unanime și continue pen
tru perfecționare.

— Eu aș defini aceste cerin
țe — preciza directorul minei 
ing. Emil Muru — mai sinte- 

. întărirea disciplinei, urai
ales tehnologice — aici înțeleg 
și pe cea de protecție a mun
cii — a spiritului de responsa
bilitate față de sarcini, față de 
obligații profesionale a fiecărui 
salariat, la toate nivelele ierar
hiei administrative. Ce se în- 
tîmplă ? Ne vin o serie de 
dispoziții, ordine, decizii care 
vizează tocmai crearea cadru
lui tehnieo-opganiz.atoric nece
sar unei activități mai perfec
ționate. Or, unele din aceste 
dispoziții rămîn în suspensie, 
tocmai înainte de a fi materia
lizate, jos în sectoare. De ce ? 
Pentru că lipsește perseveren
ța în aplicarea deciziilor-, cît 
și urmărirea modului curg se 
finalizează pînă jos măsurile 
adoptate. Realizarea acestui co-

bri- 
or- 

rea- 
dar

noi, superiorii lor, contra
și dăm dispoziții, peste ca- 
lor brigăzilor. Asemănător 
situația și cu șefii de 

gadă. Ei sînt chemați să
ganizeze și să determine 
lizarea sarcinilor de plan 
noi nu asigurăm ca subalternii 
lor, membrii brigăzilor, să sim
tă o obligație morală față de 
șeful lor direct — brigadierul. 
Oamenii, ou orice doleanțe se 
adresează direct conducerii mi- 

.* nei. Or, toate cererile lor. s-at 
putea rezolva direct prin șefii

I
de brigadă, ceea ce ar contribui 
la întărirea autorității acestora.

•E vorba adică de respec
tarea ierarhiei profesionale, — 
o- necesitate de mutt discutată 
și a cărei respectare o soco
tim indispensabilă pentru viitor.

Neîndoios maturizarea colec
tivului, disciplinizarea lui im
plică fațete multiple, unele

premise hotărîtoare. Mai mulți 
interlocutori au insistat asupra 
necesității evitării lucrului în 
zilele de repaus — sursă de 
dezordine, de indisciplină — 
asupra dezvoltării conștiinței 
datoriei profesionale a fiecărui 
salariat față de modul cum 
își realizează sarcinile întregul 
colectiv. „Avem oameni, chiar 
și șefi de brigadă, ne declara 
tehnicianul Ioan Chindea, care 
nu urmăresc decît să cîștige cit 
mai mult și să lucreze cit mai 
puțin..."

Dar, învățămintele anului de 
care abia ne-am despărțit pun 
în evidență și alte cerințe pe 
linia omogenizării colectivului. 
Din discuția avută cu tov. 
Radu Lupașcu, secretarul comi
tetului de partid al -exploată
rii, am reținut că în procesul 
de maturizare a colectivului 
minei, de disciplinare a sala
riaților se impun cu acuitate 
spre soluționare probleme ca 
stabilizarea cadrelor, remedie
rea fluctuației, a absențelor ne
motivate, precum și a neajun
surilor ’în ceea ce privește fo
losirea timpului de lucru. In
tr-adevăr, fluctuația s-a men-

ținut în tot cursul anului tre
cut; în 11 luni, mina a anga
jat peste 1 000 de oameni dar 
aproape tot atîția au și părăsit 
exploatarea. In același timp, 
absențele nemotivate depășesc 
cifra de 5 000, sînt neajunsuri 
în folosirea timpului de lucru 
mai ales din partea persona
lului de deservire și întreține
re a lucrărilor miniere. Că se 
întreprind măsuri pentru re
medierea acestor carențe este 
adevărat. Ing. Dumitru Drago- 
mir, șeful sectorului I, ne-a re
levat că în sinul sectorului s-a 
omogenizat un nucleu stabil, 
viguros, care muncește cu dă
ruire și în jurul căruia e a- 
trasă majoritatea efectivului. 
Se urmărește, de asemenea, ea 
noii angajați să fie încredin
țați brigăzilor celor mai bune 
care le pot oferi condiții mo- 
ral-profesionale optime pentru 
familiarizarea cu mina. Neîn
doios, este o inițiativă lăuda
bilă dar care încă nu a gă
sit o aplicare generală în toate 
sectoarele, .în toate locurile de 
muncă. Deși stabilizarea cadre- 
dor. absențele nemotiv.ue, folo
sirea timpului de lucru au con
stituit obiectul multor analize 
și discuții, chiar și în organi
zațiile de partid, măsurile sta
bilite nu și-au atins eficiența. 
Totodată, date fiind măsurile 
stabilite la nivel de Centrală,

Oameni de știință din 
Dnepropetrovsk au realizai 
o aparatură electronică pen
tru comanda de la distanță 
a sistemelor de ventilație 
din minele carbonifere de 
mare adîncime.

Apărutele veghează ca ga
leriile să fie aprovizionate 
cu cantități suficiente de aer 
curat și ca temperatura să

Tehnica nouă
se

mențină la nivelul cuvenit. 
La o abatere de la normele 
stabilite, automatele trimit 
instantaneu la suprafață un 
semnai de avertisment.

Aparate portative cu semi- 
eonduetori determină cu o 
înaltă exactitate conținutul 
de gaze periculoase din mi
nă, și la o depășire a normei 
admisibile se produc semnale 
luminoase și sonore.

Aceste aparate asigură se
curitatea integrală a muncii 
minerilor în abataje, indife- i 
rent de adîncimea la care t 
se află acestea. Ele se mon- I 
tează pe combine miniere’, ' 
conveioare, în cabinele me- 
conicilor de locomotive elec
trice și tot ele îl informează : 
pe dispecer asupra stării al- i 
mosferei din mină.

BARĂCI DE ȘANTIER DIN
MATERIAL PLASTIC 
MULAT

„Algeco-2 002“ este prototi
pul unui schelet de clădire 
pentru instalații provizori’ 
de șantier.

Învelișul standard prezin
tă 6 fețe deschise 
cu panouri din 
plastic expandat autoextinc- 
tor acoperit cu un film po- 
liesteric (grosimea constantă: 
50 mm). El stă pe schiuri din 
materia] plastic care permit 
deplasarea cu bena sau < u 
camionul. Scheletele pot fi 
asamblate pentru a forma 
barăci de șantier cuprinzând 
birouri, vestiare, dormitoare, 
ateliere etc. Sînt prevăzute 
două
(3,75 
altul 
m X

obturate 
material

tipuri : unul de 22 mc 
m X .2,4 X 2,4 m) și 
de 33 mc (6,2 m X 2.4 
2,4 m).

pentru angajarea și instruirea 
cu mai multă rigurozitate și 
discernămînt a noilor efective, 
în cadrul minei se resimte o 
oarecare autoliniștire în sensul 
că prin aceste reglementări se 
vor rezolva de Ia sine, atit 
problema fluctuației cit și cea 
a absențelor nemotivate. Este 
cert: faptul că nu se mai an
gajează cu ușurință, că cei care * 
sînt angajați sînt verificați mai 
temeinic va avea influență po
zitivă asupra stării disciplina
re. Dar acest lucru nu rezolvă 
întrutotul problema omogeni
zării colectivului. Dimpotrivă, 
introducerea climatului de mun
că optim, stimulator 
gii și inițiative, de 
pentru îndeplinirea 
colectivului reclamă, 
sință, din partea tuturor fac
torilor, a organizațiilor de par
tid și de masă, a cadrelor teh- 
nico-inginerești strădanii mul
tiple și susținute pentru redu
cerea abaterilor disciplinare, a 
factorilor care dereglează pro
cesul de producție, pentru dez
voltarea virtuțiilor moral-profe- 
sionale ale fiecărei formalii de 
lucru, ale fiecărui salariat pe 
măsura exigențelor majore ce 
le reclamă programul de dez
voltare a minei, saltul ce-1 are

, de realizat în noul cincinal pe 
linia sporirii eficienței econo
mice a activității sale.

de ener- 
dăruire 

sarcinilor 
cu priso-
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VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
la întreprinderi industriale

din judeful Prahova
(Urmare din pag. 1)

jirul-general, ing. Eugen Toma, 
prezintă oaspeților cîteva din 
eele mai recente realizări ale 
colectivului de aici, printre ca
re compensatorul lenticular, un 
dispozitiv adus pină nu de 
mult din import, valorînd cit 
două autoturisme. Uzina produ
ce acum anual 1 000 de com- 
Ipensatoare de acest gen.

In hala cazangeriei tovară
șului Nicolae Ceaușescu îi sînt 
prezentate procedeele moderne 
cu care sînt realizate imensele 
recipiente cilindrice și sferoi- 
dale. Maistru] Paul Kaulis, 
muncitorii Cornel Caranfil și 
<on Vîslan răspund la între
bările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și se angajează în 
fața secretarului general al 
partidului să depună eforturi 
kporite pentru îndeplinirea e- 
xcmplară a planului anual.

Se vizitează apoi secția de 
rulmenți nestandardizați — pri
ma fabrică de rulmenți din țară 
— a cărei producție e desti
nată instalațiilor de foraj, la- 
minoarelor etc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
dă indicația să se accen
tueze profilarea uzinei pe uti
laj chimic și rulmenți speciali.

— Avînd în vedere experien
ța pe care o aveți, spune se
cretarul general al partidului, 
vă propun să realizați în co
laborare cu Fabrica de rnașini- 
ur.elte și agregate-București o 
mașină de rectificat inele pen
tru rulmenți. De asemenea, este 
absolut necesar să asigurați 
aici, pe standuri de probă, 
funcționarea utilajelor în con
diții similare cu cefe din ex
ploatare pentru a se evita orice 
deficiențe calitative.

— Avem unele dificultăți în 
aprovizionarea ritmică cu la
minate și oțel, spune directo
rul întreprinderii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
discută pe loc cu tovarășul 
JMaxim Berghianu, președintele 
Comitetului de Stat al Plani
ficării. cu ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, loan 
Avram, asupra măsurilor ope
rative necesare pentru rezol
varea acestei situații.

Aflînd că în acest an în u- 
zină se vor realiza prin auto- 
dotare 40 de noi utilaje, se
cretarul general al partidului 
consideră că acesta e doar un 
In eput și indică să se alcă
tuiască un sector special pen
tru proiectarea și realizarea în 
întreprindere a unor mașini, 
pentru sporirea eficienței ac
țiunii de autoutilare.

Străbătînd un culoar viu, în 
aplauzele a mii și mii de plo-

Suporți

energiei

T

MIMHI! RESPECTAT! MODUL DE FOLOSIRE A MĂȘTII DE AUTOSALVARE

—
Poziția nr. 1

POZIȚIA CORECTA DE '
PURTARE A MĂȘTII 

ieșteni, coloana de mașini se 
îndreaptă spre Uzina „1 Mai", 
unde s-a născut o btlnă parte 
din pădurile de sonde ale ță
rii. De aici au pornit spre nu
meroase colțuri ale lumii zeci 
și zeci de instalații de foraj, 
ducind faima constructorilor 
ploieșteni pe multe meridiane 
și impunînd firma „Upetrom* 
pe locul II in producția mon
dială.

La intrarea în uzină, oaspe
ților li se prezintă un grafic 
de exploatare din care reiese 
că ultimele tipuri de sape de 
foraj sînt comparabile cu cele 
mai moderne din lume. Acest 
salt calitativ se datorează intrării 
în funcțiune a unei noi linii 
tehnologice.

-— Ce preocupări aveți în do
meniul forajului marin ? — 
întrebă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— Lucrăm la proiectarea 
unei instalații pentru platou 
continental și avem ambiția 
de a o realiza la nivelul exigen
țelor impuse pe plan mondial, 
răspunde directorul institutului 
de cercetări și proiectări de 
utilaj petrolier.

— Vă felicit pentru ceea ce 
ați realizat pînă acum și vă 
doresc succese pe măsura sar
cinilor planului cincinal le u- 
rează secretarul general al par
tidului.

Vizitînd secția de tratament 
termic, locul unde oțelul sa
pelor e înnobilat, căpătînd o 
duritate comparabilă cu a 
diamantului, secretarul general 
al partidului recomandă să se 
treacă prin autoutilare la rea
lizarea celei de a treia ’inii de 
tratament termic.

Conducătorii de partid și de 
stat vizitează apoi noua plat
formă a uzinei, cu o suprafață 
de 12 000 mp. spațiu pe care 
se extinde procesul de fabrica
ție datorită investiții’or din 
actualul cincinal. Sub vastele 
hale în construcție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu propune ca 
acoperișul să fie făcut din plă
ci de sticlă pentru ca muncito
rii să beneficieze de lumină 
naturală. In ce privește per
spectivele uzinei, secretarul ge
nera] al partidului cere să se 
accentueze profilarea pe uti
lajul petrolier și metalurgic, ră 
se elaboreze un complex de 
măsuri menite să ducă la 
echilibrarea balanței economice 
a uzinei, astfel ca pînă în 1972 
să se reducă importul și să 
crească ponderea exportului.

— E bine că vă mîndriți cu 
locul fruntaș în producția 
mondială de utilaj petrolier, 
dar acest prestigiu se cere con
solidat printr-o muncă de cali
tate superioară, a spus tovară

Poziția nr. 2
SCOATEREA CUTIEI PORT- 

MASCA DIN SACUL
DE PURTAT 

șul Nicolae Ceaușescu adreșîn- 
du-se cadrelor de conducere.

★

In încheierea vizitei de lu
cru în întreprinderi industriale 
din județul Prahova, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut o dis
cuție cu membrii secretariatu
lui Comitetului județean de 
partid, în timpul căreia a sub
liniat necesitatea unor analize 
temeinice în toate întreprin
derile industriale, în scopul 
punerii în valoare a vastei ex
periențe a colectivelor în rea
lizarea de mașini și utilaje de 
înalt randament, competitive pe 
piața mondială care să intre 
totodată în dotarea tehnică a 
întreprinderilor românești. In 
felul acesta, se va reduce im
portul, se vor creia resurse 
suplimentare pentru dezvolta
rea în ritm susținut a econo
miei naționale. Pentru reali
zarea acestei sarcini de deose
bită însemnătate, se impune 
extinderea cooperării atît între 
uzinele constructoare dc mașini 
din cadrul județului, precum 
și între acestea și cele din ju
dețele vecine. Actualul cinci
nal, care se caracterizează prin 
ritmul înalt de creștere a in
dustriei constructoare de ma
șini, prin nivelul calitativ su
perior a! producției, solicită din 
partea cadrelor de specialiști 
din întreprinderi, a conducerii 
ministerului, a organelor lo
cale de partid o mai mare mo
bilitate în stabilirea tipuri
lor de produse ce ur
mează a se realiza în raport di
rect cu cerințele economiei na
ționale și ale partenerilor din 
străinătate, treeîndu-se totoda
tă la producerea de instalații 
de mare capacitate 'Și comple
xitate tehnică.

Secretarul general al parti
dului a insistat asupra nece
sității unei informări perma
nente a specialiștilor cu tot

Centru de calcul 
la Universitatea București
Pe data de, 1 ianuarie s-a 

înființat Centrul de calcul al 
Universității din București, prin 
reorganizarea centrului existent 
în cadrul Facultății de mate
matică — mecanică a acestei 
instituții de învățămînt supe
rior.

Poziția nr. 3
DESFACEREA BENZII DE 

ETANȘ ARE A CUTIEI 
PORTMASCA 

ce este nou în domeniul con
strucțiilor de mașini, a orga
nizării unui schimb de expe
riență pentru extinderea celor 
mai bune metode folosite în 
autodotarea întreprinderilor^

La plecarea din municipiul 
Ploiești tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori de partid și de stat i s-au 
oprit din nou în centrul ora
șului. Secretarul generat, al 
partidului a mulțumit cetățe
nilor pentru primirea ce ț s-a 
făcut adresîndu-le urarea de noi 
succese în muncă.

Vizita de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a celor
lalți conducători de partid și 
de stat în unități industriale 
din Sinaia, Cîmpina, Plopeni 
și Ploiești, discuțiile purtate 
cu numeroși muncitori, tehni
cieni, ingineri, cu reprezentanți 
ai ministerelor și organelor lo
cale de partid și de stat ..pri
vind sarcinile actuale și.. de 
perspectivă, au scos în eviden
ță realismul obiectivelor pla
nului pe 1971 și ale cincina
lului, hotărîrea oamenilor mun
cii de a le îndeplini, ridicînd 
pe o treaptă calitativ supe
rioară nivelul întregii activități.

Secretarul general al parti
dului s-a interesat îndeaproape 
de condițiile de muncă și via
ță ale oamenilor, s-a sfătuit 
cu ei asupra problemelor con
crete ale producției. Indicațiile 
date și cu acest prilej ilustrea
ză grija statornică a con
ducătorului partidului și sta
tului nostru pentru ca sar
cinile însuflețite stabilite de 
partid să fie transpuse în 
viață spre binele întregului 
popor, pentru înflorirea Româ
niei socialiste.

Reportaj realizat de :
Ion MARGINEANU
N. POPESCU-BOGDANEȘTI 
Paul DIACONESCU
Mircea S. IONESCU

In hotărîrea Consiliului de 
Miniștri se precizează că noua 
unitate are ca obiect de acti
vitate specializarea cadrelor în 
domeniul tehnicilor de calcul 
și efectuarea de cercetări ști
ințifice.

(Agerpres)

Poziția nr. 4
DESFACEREA CUTIEI PORT

MASCA PRIN LOVIRE 
DE GENUNCHI

Elevi 
receptivi 
la artă 

(Urmare din pag. 1)

o vrajă aeriană aparte este 
specifică fiecăruia. Simțul cc- 
loristic al copiilor, caracterizat 
prin preferința pentru culoarea 
violentă și alternarea lor, une
ori șocantă, dar în acord cu. 
spiritul ce se degajă din ta
blou, contribuie la senzația de 
lume a visului.

Expoziția o fost amenajată 
din 21 decembrie, a fost vizi
tată, rînd pe rînd de elevi, 
părinți, profesori, preconizîn- 
du-se păstrarea ei și îmbogă
țirea periodică cu noi realizăii 
ale copiilor. Meritul principal 
il are profesorul de desen Ion 
Cîrjoi care face o mărturie 
concretă asupra muncii sale 
artistico-didactice. Este un pri
vilegiu pentru profesor să va
dă în desenul elevilor lumea 
transfigurată prin gîndirea poe
tică, imoginativă, specifică co
pilăriei.

Poote că dintre actualii elevi 
nu va deveni nici unul mare 
pictor. Dar aceasta nu însem
nează că munca profesorului a 
fost zadarnică. Nu, el i-a în
vățat pe copii să fie receptivi 
la artă. Ceea ce nu e puțin 
lucru : se formează o persona
litate armonioasă, echilibrată, 
aptă să judece frumosul.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Medicul de la asigurări 
(14—17 ianuarie); LONEA — 
Minerul : Ultimul mohican 
(14—17 ianuarie); 7 Noiem
brie : Armando și calul alb 
(14—16 ianuarie); ANINOA- 
SA : Departe în apus (14—15 
ianuarie); VULCAN : De șap
te ori șapte (14—17 ianua
rie); BĂRBATE^ : Opera
țiunea ,,Leontine“ (14—15 ia
nuarie).

I .......— --------
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •
• La Bordeaux s-a disputat 

întîlnirea internațională amica
lă de fotbal dintre echipa lo
cală Girondins și formația 
Sparta Praga. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 2—1 
(1—0) prin golurile marcate de 
Jensen (min. 32) și Giresse 
(min. 73). Punctul oaspeților a 
fost înscris în minutul 75 de 
Jarabinski.

• Continuîndu-și turneul în 
Israel, echipa vest-germană de 
fotbal Borussia Dortmund a 
jucat la Nathania cu o selec
ționată a cluburilor Macabi din 
Haifa și Nathania. Oaspeții au 
terminat învingători cu scorul 
de 1—0 (1—0). Golul victoriei 
a fost înscris de Bucker în mi
nutul 41.

• In cadrul concursului in
ternațional de patinaj viteză

MINISTERUL SANATAfl 
COMUNICA

Ministerul Sănătății aduce 
la cunoștință că începînd cu 
data de 14 ianuarie, în toate 
județele țării se va desfășu
ra acțiunea de vaccinare an- 
tipoliomielitică a copiilor năs- 
cuți între 1 noiembrie 1969 
și 1 decembrie 1970. Vacci
nul, produs de Institutul „Dr. 
I. Cantacuzino" din Bucu
rești se va administra sub

Poziția nr. 5
FIXAREA CORDONULUI 

MĂȘTII DUPĂ GÎT

t V
MIERCURI 13 IANUARIE

18,00 Deschiderea emisiunii.
18,30 Cabinetul economic TV.
19,10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru copii.

Șantierul 17 Petroșani

Maiștri constructori
Zidari calificați

1

Teracotiști
Electricieni

de salarizare : conform H.C.M. 914/1968.Condiții
zlngajații, în afara salariului, beneficiază de indemni

zație de șantier, abonamente de transport Ia serviciu și 
permise C.F.R., atît pentru ei cît și pentru membrii fami
liei. Se asigură masa la cantină — contra cost.

Informații suplimentare se pot lua zilnic, între orele 
7—16, de la sediul șantierului, din stația C.F.R. Petroșani, 
telefon 1358.

a n
«

g a j e a z a

desfășurat la Cortina d’Am
pezzo, campionul suedez Hasse 
Boerjes a cîștigat proba de 500 
m cu un timp excelent : 
38”88/100. Pe locul doi s-a cla
sat compatriotul său Ove Koe
ning — 38”95/100, urmat de 
japonezii Keiichi Suzuki — 
39”10/100 și Shida Tatazumki
— 39”50/100. Recordmanul vest- 
german Erhard Keller a ocu
pat locul 5 în 39”88/100. In 
cursa de 1 500 m victoria a 
revenit lui Gerhard Zimmer
mann (R. F. a Germaniei) cro
nometrat în 2’06”80/100, secon
dat de Jan Granarth (Suedia)
— 2’07”07/100. Ove Koening 
și-a adjudecat victoria în cursa 
de 1 000 m, în care a realizat 
timpul de 1T9”O9/1OO.

Concursul sprinterilor a fost 
cîștigat de Ove Koening cu un 
total de 157,870 puncte, urmat 

formă de picături, pe cale 
bucală.

Vaccinarea se face prin cir
cumscripțiile sanitare terito
riale în trei etape : 14—20 ia
nuarie; 14—20 februarie; 
14—20 aprilie. Copiii născuți 
în luna decembrie 1970, vor 
fi vaccinați în etapele din 
februarie și aprilie, iar cei 
născuți în lunile ianuarie și

Poziția nr. 6
FIXAREA MUȘTIUCULUI ÎN 
GURA CU PARTEA DE CAU
CIUC ÎNTRE GINGIE ȘI BUZE

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Telecinemateca : „Ne

chemat în țărînă". Pre
mieră pe țară. „

21.30 Voci de pretutindeni.
Mary Hopkin, Sergio 
Endrigo, Tereza Kesov- 
ja, Sammy Davis jr. 

21,45 Cadran internațional.
22.30 Gala marilor interpreți 

români : Ion Buzea.
22,50 Telejurnalul de noapte.

de Boerjes — 158,20 puncte și 
Keller — 160 puncte.

R Proba masculină de cobo- 
rîre din cadrul concursului in
ternațional de schi de la- Vărs 
(Franța) s-a încheiat cu victo
ria sportivului italian Anzi ca
re a realizat timpul de 
l'31”51/100. L-au urmat în cla
sament americanul Smawholt- 
zer, vest-germanul Schlager și 
elvețianul Berthod.

• La Geneva s-a desfășurat 
întîlnirea dintre echipele mixte 
ale Elveției și Olandei contînd 
pentru .Cupa ligii europene" 
(grupa B) la tenis de masă. 
Victoria a revenit oaspeților cu 
scorul de 4—3. In partida de
cisivă, Van Vlobben l-a învins 
cu 2—1 (21—17, 16—21, 21—13) 
pe Hery.

februarie 1971 în etapa din 
aprilie. La această acțiune 
sînt invitați a-și prezenta co
piii, la circumscripțiile sani
tare teritoriale, atît localni
cii, cît și familiile cu domi
ciliu flotant, sau care în e- 
tapele de vaccinare se află 
ocazional în localitate.

(Agerpres)

Poziția nr. 7

FIXAREA CLEMEI PE NAS

Pe urmele 

materialelor 

publicate
Ancheta cu titlul de mai 

sus a apărut în ziarul nostru 
din 15 decembrie 1970 și tra
ta defectuoasa aprovizionare 
a unităților alimentare din 
Petroșani cu pîine și lapte in 
ziua de 13 decembrie, in le
gătură cu respectiva anchetă 
am primit răspunsuri de la 
Direcția comercială județea
nă Deva, de la întreprinde
rea de morărit și panificație 
Petroșani și de la O.C.L. A- 
limentara Petroșani. Iată ce 
ni se răspunde :

„Lipsurile arătate au fost 
juste, fapt pentru care s-a 
discutat cu conducerile celor 
trei întreprinderi în vederea 
lichidării acestora și îmbună
tățirea continuă a aprovizio
nării și deservirii populației. 
Prin aparatul de specialitate 
al D.C.J. (Direcției comerci
ale județene) se va urmări 
în continuare aprovizionarea» 
populației și în special în 
zilele de repaus săptămînal".

Răspunsul aparține Direc
ției comerciale județene și 
este semnat de către direc
torul acesteia, Stoica Stan.

„Aprovi
zionarea

de
duminică4

Conducerea întreprinderii 
de morărit și panificație Pe
troșani ne comunică :

„Cele relatate și sesizate 
sînt juste. Menționăm că 
pentru a evita aglomerația 
la magazine, întreprinderea 
noastră a organizat, la cen
trele de pîine mai importan
te. ca de exemplu, magazi
nele nr. 7, nr. 133 și nr. 130 
din Petroșani, aprovizionarea 
cu pîine noaptea".

După ce ni se înșiră canti
tățile de pîine livrată unită
ților alimentare pentru ziua 
de duminică 13 decembrie 
1970, răspunsul continuă :

„Noi vom propune condu
cerii O.C.L. Alimentara să 
ne creeze condiții de a livra 
produse de panificație noap
tea la magazinul nr. 131, lu
cru care pînă în prezent a 
fost interzis. Pentru mașini
le care transportă produse 
dimineața s-a impus șoferi
lor și distribuitorilor ca, în 
mod obligatoriu, ieșirea in 
cursă să se facă la prima oră 
a deschiderii magazinelor, 
neadmițînd nici o justifica
re privind nepornirea ma
șinii din cauza frigului. In 
ceea ce privește sesizarea re
feritoare la pîinea necoaptă, 
am anchetat cazul și vino
vății au fost sancționați. Ast
fel, s-a rebutat lui Nicolae 
Pîrvulescu, Ion Cimpoieru, 
Bela Ernest, Iosif Kertesz 
loturi de pîine albă de 290 
și 260 kg necorespunzător 
coaptă”.

Răspunsul ca răspunsul, 
dar ce ne facem că îmbunătă
țirile nu se văd încă ? !

Din răspunsul trimis de că
tre conducerea O.C.L. Ali
mentara Petroșani reținem 
că :

„Aspectele prinse de dv. 
sînt cît se poate de grăitoa
re și reale. Am fost infor
mați că furnizorii noștri au 
avut și motive obiective care 
au concurat la deficiențele 
constatate,, ca lipsă de ben
zină, motorină etc”. (...Nouă 
nu ne-au relatat despre ase
menea motive tovarășii de 
la I.P.M.M. — n.n.) „Insă noi, 
ca beneficiari, cît și consu
matorii, aceste cauze nu le 
putem lua în considerare și 
așa cum s-a stabilit ulterior 
la Consiliul popular munici
pal s-au luat o serie de mă
suri ca asemenea fenomene 
să nu se mai repete. In pri
vința vînzătoarei, de la ma
gazinul nr. 131 s-au luat 
măsuri de sancționare (a 
fost penalizată cu 10 la sută 
din salariul pe luna decem
brie). In • ceea ce privește 
îi a uiirmația dv. că nu ați 
văzut stînd la coadă pe ni
meni din conducerile unită
ților vizate, ne rezervăm 
dreptul să vă facem cunos
cut că atît sîmbătă după- 
masă cît și duminică dimi
neața, directorul coordonator 
Cazimir Davidovici, șefii ser
viciilor comerciale, aprovi
zionare și desfacere — Ale
xandru Almășan și Aurel 
Stark — merceologul de sec
tor Florian Văduva au fost 
la unitățile de desfacere 
pentru impulsionarea vînză- 
rilor și aprovizionarea unită
ților. Raza noastră de acti
vitate, de la Merișor la Buta, 
cuprinde 130 de unități".

Ne rezervăm și noi drep
tul, tovarășe director Cazimir 
Davidovici să ne îndoim că 
v-ați deplasat „de la Meri
șor Ia Buta" de vreme ce, 
sîmbătă și duminică, în Pe
troșani, situația aprovizionă
rii și desfacerii produselor 
în unitățile dv. a fost „grăi
toare și reală" — așa cum 
am constatat-o noi.

Nici pină astăzi n-a găsit 
timp să răspundă sesizării 
critice a ziarului conduce
rea Fabricii de produse lac
tate Livezeni. Se pare că 
aici laptele se alterează și 
vara și iarna. Și Ia fel... (poa
te) spiritul de răspundere.
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BRUXELLES 12 (Agerpres). 
— La Palatul Congreselor <lin 

,Bruxelles și-a început lucrările 
{reuniunea reprezentanților Co- 
pnisiilor naționale pentru 
UNESCO din Europa. Această 
întrunire, convocată de Comi
sia națională pentru UNESCO 
'din Belgia, urmează să ia în 
dezbatere contribuția Comisiilor 
naționale din țările europene 
ia aplicarea programului

1971— 
recent 
a a-

UNESCO pentru anii 
1972, program adoptat 
de Conferința generală 
cestei organizații.

In prima ședință participan- 
ții la dezbateri au ales un birou 
avînd ca președinte pe repre
zentantul Belgiei, C. Werck iar 
ca vicepreședinte pe ambasa
dorul Valentin Lipatti, care 
reprezintă Comisia națională 
pentru UNESCO din România.

„LUNOHOD-1
își continuă activitatea 

pe Selena

Vizita în Iran 
a ministrului român 

al petrolului, 
Alexandru Boabă

TEHERAN 12. — Cores
pondentul Agerpres, Nicolae 
Popovici, transmite 1 Buni, 
ministrul petrolului Alexan
dru Boabă, care face o vi
zită oficială în Iran la invi
tația președintelui Companiei 
naționale iraniene a petrolu
lui (NIOC), Manoutcher Egh- 
bal, și-a încheiat călătoria 
făcută timp de cîteva zile 
în regiunile petrolifere din 
sudul țării.

Ministrul român a vizitat 
o serie de obiective econo
mice, printre care șantierul 
unei importante uzine de 
produse sodice. La acest o- 
biectiv, aflat la începutul 
lucrărilor și care se constru
iește în cooperare, cu Româ
nia, ministrul Alexandru 
Boabă a avut o întîlnire cu 
specialiștii din țara noastră, 
interesîndu-se îndeaproape de 
mersul construcției.

Bolivia

După tentativa de
lovitură de stat

MOSCOVA 12 (Agerpres). 
— 517 metri au fost parcurși 
la 11 ianuarie de vehiculul 
autopropulsat „Lunohod-1“, în 
timpul legăturii prin radio 
cu Pămîntul, care a durat 
5 ore și 3 minute. Lunomo- 
bilul s-a deplasat către unul 
din cele mai interesante cra
tere vizibile pe telepanora- 
mele recepționate din Cos
mos. In prima jumătate a 
drumului, el a trecut prin- 
tr-o zonă relativ netedă, pre
văzută cu pietre mărunte și 
cu cratere vechi, pe care le-a 
trecut fără a-și modifica di
recția. Apoi, pe traseu au

apărut pante nu prea mari. 
Terminîndu-și „plimbarea", 
lunomobilul a intrat în cra
ter, a coborît pe fundul lui 
și s-a oprit pe peretele opus. 
Laboratorul selenar a trans
mis apoi la Centrul pentru 
legături cosmice la mari dis
tanțe de pe Pămînt imagini 
panoramice ale craterului.

Agenția TASS precizează 
că sistemele de bord ale apa
ratului funcționează normal. 
„Lunohod-1" își continuă ac
tivitatea pe suprafața sate
litului natural al Pămîntu- 
lui.

militară pentru ajutor a S.U.A., 
Corpul păcii și filiala C.I.A. să 
fie desființate, președintele a 
declarat că va interzice activi
tatea pe teritoriul bolivian a 
tuturor organizațiilor care nu 
respectă dreptul la autodeter
minare al țării.

LA PAZ 12 (Agerpres). — 
După tentativa eșuată de lovi
tură de stat, care a avut loc 
duminică noaptea la La Paz, si
tuația în 
revenit la 
ticipanții 
majoritate 
— au fost 
găsit refugiu la una din am
basadele din La Paz. Princi
palii autori ai acțiunii, ofițerii 
Edmundo Valencia și Hugo 
Banzer, au fost destituiți din 
armată. Potrivit agenției Asso
ciated Press, Valencia ar fi fost 
arestat în orașul Cochabamba. 
Cît despre Banzer, se apreciază 
că el s-ar număra printre per
soanele care au cerut azil am
basadei străine. Președintele 
Torres ar fi hotărit ca amîndoi 
să fie expulzați din Bolivia.

In . cursul zilei de luni, apro
ximativ 6 000 de muncitori ve- 
niți din mai multe regiuni mi
niere ale țării, au luat parte 
la marea manifestație organi- 

în fața Palatului prezi- 
sprijinul guvernu- 

cuvîntul de la un 
palatului, președin- 
i-a informat pe de
asupra măsurilor

capitala boliviană a 
normal. Dintre par

ia rebeliune, marea 
— aproximativ 100 

arestați, iar cîțiva au

Primul ministru britanic,

GermanieiEdward Heath, și-a încheiat
vizita în India

*

SITUAȚIA DIX IORDANIAPe scurt «r Pe scurt • Pe scurt

contractase

al 
că 
P.

printre al
de India în 
El a arătat,

Trata- 
R.F.G., 
primit 
cercu-

® In capitala Cubei au luat 
sfîrșit lucrările celui de-al VII- 
lea Congres al Organizației In
ternaționale a Ziariștilor.

înlă-
Bahi ■ 
două 
calea 

bilanțul

Tirana a avut loc o 
festivă consacrată ce- 
25-a aniversări a pro- 

Republicii Populare 
Au participat Haxhi

Președintele Republicii 
Kenneth Kaunda, a 

că guvernul său va 
„măsuri severe împo-

„Apollo-14" 
a explora 
Fra Mauro

abordat și a căutat 
aspectele cele mai 
relațiilor dintre ior- 
palestinieni, dato-

dintre U.R.S.S. și 
a crescut considera- 
ultimii ani, dar pon- 
acestuia în comerțul 
vest-german continuă

și UF. a

ca 
să 
a-

In capitala chiliana și-a 
încheiat lucrările Adunarea 
națională ' a frontului Unității 
Populare.

Soțialisticeskaia Industria ’
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s-au

narcomanii aflat că unele uni- 
sub influența dro- 
deschis uneori fo- 
propriilor lor com-

s-au
care

Poliția 
raportează 
întorc din 
aduc cu ei

Unite 
dolari.
atîția 

! la
a face rost de 1 

recurg

de mult, armata a 
ascundă detaliile 

în

A-
narcomani 

de sud
Ei

P. Mack, 
comisie spe- 
asupra con-

american. Echipajul elicopte
rului a deschis atunci focul 
asupra tranșeelor în care mai 
tîrziu au fost găsite cadavrele 

și buruieni de

nefericire pentru 
militarii

BUMERANGUL"

DELHI 12 (Agerpres). — Pri
mul ministru britanic, Edward 
Heath, și-a încheiat vizita o- 
jficială în India, unde a avut 
convorbiri cu - premierul Indira 
.Gandhi și alte oficialități in
diene, cu care a examinat e- 

(voluția relațiilor bilaterale, pre
cum și o serie de probleme în- 
iscrise pe agenda Conferinței 
Ide la Singapore a țărilor mem- 
’bre ale Commonwealth-ului.

Intr-o declarație făcută în 
fața Consiliului indian pentru 
afaceri externe, premierul bri
tanic a evocat o serie de as
pecte ale situației internațio-

nale, evidențiind, 
tele, rolul jucat 
asigurarea păcii.
de asemenea, că potrivit punc
tului de vedere britanic, Repu
blica Populară Chineză „tre
buie să-și ocupe locul la 
O.N.U." și că este „o greșeală 
să se încerce 
Chineze și să i 
în organismele 
Primul ministru 
nii a declarat 
drepturilor R.
O.N.U. ar facilita
problemelor internaționale ac
tuale.

izolarea R. P. 
se refuze locul 
internaționale". 

Marii Brita- 
restabilirea 
Chineze la 
soluționarea

A

încheierea lucrărilor 
reuniunii Consiliului 
ministerial al C.E.O.

LUXEMBURG 12 (Agerpres). 
— La Luxemburg s-au încheiat 
lucrările reuniunii trimestria
le a Consiliului Ministerial al 
Uniunii Europei Occidentale 
(UEO), organism din care fac 
parte țările Pieței comune și 
Anglia. La dezbateri, desfășu
rate sub președinția lui Gasion 
Thorn, ministrul de externe 
luxemburghez, au participat 
miniștrii de externe ai R.F.G., 
Walter Scheel, Italiei, Aldo 
Moro, Olandei, Joseph Luns, 
și Belgiei, Pierre Harmel. 
Franța a fost reprezentată de 
Jean de Lipkowski, subsecretar 
de stat la Ministerul de Exter
ne, iar Anglia de Geoffrey Rip- 
pon, ministru de stat însărci
nat cu problemele europene.

Participanții au procedat la 
un schimb de păreri asupra

relațiilor- Est-Vest, a situației 
din Orientul Apropiat și din 
Asia de sud-est. Ministrul de 
externe vest-german a făcut o 
expunere asupra politicii ca
binetului Brandt față de țările 
socialiste din Europa, relevînd 
progresele înregistrate în acest 
domeniu. In cadrul schimbului 
de păreri privind Orientul A- 
propiat, în ciuda unor inter
pretări diferite asupra modului 
de desfășurare a misiunii Jar
ring, s-a desprins preocuparea 
pentru soluționarea pe cale 
politică a problemelor conflic- 
tuale din zonă. Consiliul Minis
terial al U.E.O. a mai examinat 
un proiect de măsuri privind 
protecția diplomaților împotri
va răpitorilor, precum și relațiile 
economice dintre Europa occi
dentală și țările Americii Lati
ne.

zată, 
dențial, în 
lui. Luîhd 
balcon al 
tele Torres 
monstranți 
luate după înfringOrea rebe
liunii. El a declarat, printre 
altele, că a ordonat epurarea 
elementelor de extremă dreap
tă din armată. Referindu-se la 
evoluția politică a țării, pre
ședintele Torres a arătat că va 
examina includerea imediată’în 
cabinet a reprezentanților mun
citorilor, în conformitate cu 
promisiunile făcute la 7 oc
tombrie' trecut, în momentul 
dobîndirii puterii. Șeful statu
lui a apreciat că guvernul său 
este „exponentul țăranilor, 
muncitorilor, studenților și mi
litarilor". Răspunzînd cererii 
demonstranților ca Misiunea

despre unele aspecte ale
colaborării dintre U.R.S.S.
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® In legătură cu hotărî- 
rea Organizației Națiunilor 
Unite de a proclama anul 
1971 ca an internațional de 
luptă împotriva rasismului și 
discriminărilor rasiale, servi
ciul de presă al Federației 
Sindicale Mondiale a dat pu
blicității o declarație prin 
care salută cu căldură ini
țiativa O.N.U.

•< La
adunare 
lei de-a 
clamării 
Albania. 
Lleshi, președintele Prezidiului 
Adunării Populare. Mehmet 
Shehu, președintele Consiliului 
de Miniștri, alți conducători 
de partid și de stat.

Otto Winzer, ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Democrate Germane, și-a 
încheiat marți vizita de pri
etenie în Uniunea Sovietică, 
plecînd spre patrie, anunță a- 
genția TASS.

La Roma au avut loc șe
dința de colaborare între Or
ganizația Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.) și Apimondia, pre
cum și reuniunea Biroului exe
cutiv al Apimondiei, desfășu
rată sub conducerea prof. V. 
Harnaj (România), președintele 
{Apimondiei.

•< In capitala irlandeză, Du
blin, a avut loc o demonstra
ție de protest împotriva aderă
rii țării la Piața comună. De
monstranții au difuzat mani
feste conținînd chemări în spri
jinul organizării unei campanii 
împotriva aderării la C.E.E. 
La această campanie participă 
Partidul Comunist din Irlanda, 
principalele uniuni sindicale, 
numeroase organizații politice 
și obștești.

•• Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, l-a primit 
luni pe reprezentantul său în 
Orientul Apropiat, Gunnar Jar
ring. Mediatorul O.N.U. a pre
zentat un raport asupra con
vorbirilor pe care le-a avut cu 
oficialitățile israeliene în ve
derea reglementării conflictu
lui din Orientul Apropiat.

•> La Panmunjon a avut loc 
o nouă ședință a Comisiei mi
litare pentru armistițiu în 
Coreea, în cadrul căreia repre
zentantul R.P.D. Coreene a 
protestat împotriva violării la 
6 ianuarie, a apelor teritoriale 
ale țării sale de către nave 
spion americane. El a cerut 
să se ia toate măsurile, în con
formitate cu prevederile acor- 
Jdului de armistițiu, pentru 
asemenea acte provocatoare 
nu se mai repete, transmite 
genți a ACTC.

0 La Națiunile Unite și-a 
început lucrările sesiunea 
Consiliului Economic și So
cial al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.), 
consacrată examinării unor 
probleme specifice rezultînd 
din hotărîrile recentei se
siuni jubiliare a Adunării 
Generale. In cadrul primei 
ședințe, reprezentantul Tuni
siei la O.N.U., Rachid Driss, 
a fost ales președinte al 
E.C.O.S.O.C. pe anul 1971.

® Tineretul din țările nordi
ce se pronunță împotriva par
ticipării la Piața comună, pen
tru retragerea Danemarcei, Is- 
landei și Norvegiei din N.A.T.O. 
și pentru soluționarea de că
tre țările Europei de 
problemelor securității 
afara .pactelor militare, 
zoluție în acest sens a 
doptată Ia prima sesiune 
siliului nordic al 
care s-a desfășurat la Stock
holm.

nord a 
lor în 
O re- 

fost a- 
a Con- 

tineretului,

CAIRO 12 (Agerpres). — 
Cotidianul egiptean „Al Ah
ram" publică raportul pe care 
Bahi Ladgham, președintele 
Comitetului Superior Arab, în
sărcinat cu supravegherea nor
malizării situației din Iorda
nia, l-a înaintat șefilor de state 
arabe care au participat, în 
luna septembrie anul trecut la 
semnarea acordului iordaniano- 
palestinian de l-l Cairo. In ra
port se apreciază că lipsa coo
perării și coordonării lintre 
oficialitățile de la Amman și 
organizațiile palestiniene se află 
la originea deteriorării situației 
din Iordania. In scopul 
turării acestor dificultăți, 
Ladgham a propus celor 
părți să se angajeze pe 
negocierilor. Făcînd 
activității Comitetului Superior 
Arab, de la 8 decembrie' 
anul trecut, data la care el s7a 
reîntors la Amman, Bahi 
Ladgham opinează în raportul 
său că organismul pe care îl 
conduce a 
să rezolve 
dificile ale 
danieni și

rate neaplicării unor clauze 
ale acordurilor dintre cele două 
părți. Bahi Ladgham a infor
mat, în acest sens, guvernul 
iordanian și Comitetul Central 
al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei despre „necesita
tea schimbării de urgență a 
modului în care sînt traduse în 
getică acordurile de la Cairo 
și()Âmman".

MOSCOVA 12. — Cores
pondentul Agerpres, Lauren- 
țiu Duță, transmite : 
tul dintre U.R.S.S. și 
semnat recent, a fost 
de opinia publică și
rile de afaceri din R. F. a 
Germaniei cu mare interes, 
scrie ziarul sovietic „Soția
listiceskaia Industria". In le
gătură cu problemele pri
vind colaborarea economică 
și tehnico-științifică dintre 
cele două țări, arată ziarul, 
la Bonn s-a desfășurat o 
amplă discuție, în cadrul că
reia s-au evidențiat clar două 
tendințe în abordarea de că
tre cercurile de afaceri vest- 
germane a aspectelor econo
mice ale tratatului de la 
Moscova. Numeroase firme 
vest-germane mari, cum sînt 
„Daymler Benz", „Volkswa
gen", „B.M.W.", „Siemens", 
„Tiessen", „Hoesch", „Man
nesman", „Krupp", „Demag", 
„B.A.S.A.F." și altele au ma
nifestat interes față de ex
tinderea colaborării econo
mice cu U.R.S.S. „Totodată, 
scrie ziarul, trebuie avut în 
vedere că în R.F.G. există 
un grup destul de influent 
de firme care se situează pe

o poziție de reținere față de 
extinderea relațiilor econo
mice cu Uniunea Sovietică. 
O parte a acestor fîrme sînt 
legate din punct de vedere 
politic de partidele de opo
ziție U.C.D.-U.C.S., iar cea
laltă — din punct de vedere 
economic — de capitalul a- 
merican, care acționează în 
industriile petrolului, electro
tehnică și, parțial a automo
bilelor din R.F.G.".

„Soțialisticeskaia Industria" 
arată în continuare că „co
merțul 
R.F.G. 
bil in 
derea 
extern
să rămînă la același nivel".

Tratatul dintre U.R.S.S. și 
R.F.G., subliniază ziarul so
vietic, creează posibilități fa
vorabile pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor economi
ce, tehnico-științifice și cul
turale reciproc avantajoase 
între cele două state. Dar a- 
ceste posibilități pot fi rea
lizate numai în cazul cînd 
vor fi înlăturate barierele 
care împiedică colaborarea e- 
conomică dintre țările noas-

i In marile orașe suedeze ’ 
Stockholm și Goeteborg, pre
cum și în unele provincii au 
intrat luni în grevă mai multe 
mii de electricieni. Greviștii 
revendică îmbunătățirea condi
țiilor de muncă.

Zambia, 
declarat 
adopta 
triva întreprinderilor britanice 
care își desfășoară activitatea 
în Zambia" , în cazul în care 
guvernul de la Londra va ho
tărî să reia livrările de ar
mament către regimul rasist 
de la Pretoria.

—♦—
S-au retras

•. Potrivit unui comunicat 
oficial publicat luni la Paris, 
președintele Republicii France
ze, Georges Pompidou, va face 
Ia începutul lunii februarie un 
turneu într-o serie de state a- 
fricane (Mauritania,' Senegal, 
Coasta de Fildeș, Camerun și .. 
Gabon).

£ Aproximativ 300 de dele
gați din 50 de țări participă 
începînd de luni, la lucrările 
Conferinței privind combaterea 
răspîndirii stupefiantelor, orga
nizată de O.N.U. Timp de cinci 
săptămîni, participanții vor e- 
xamina posibilitățile încheierii 
unui acord internațional pri
vind controlul și limitarea co
merțului cu substanțe psiho
trope.

NEW YORK 12 (Agerpres). 
— S.U.A. și Marea Britanie 
s-au retras din Comitetul spe
cial al O.N.U. pentru aplica
rea Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale (Comi
tetul celor 24). Reprezentanții 
celor două țări l-au informat 
pe secretarul general al O.N.U., 
U Thant, despre această hotă- 
rîre. Potrivit relatărilor agen
ției United Press International, 
S.U.A. și Marea Britanie sînt 
nemulțumite de „atitudinea 
militantă a, majorității mem
brilor comitetului". Guvernul 
britanic, adaugă agenția As
sociated Press, a exprimat pă
rerea că „nu poate rămîne 
membru al Comitetului deoare
ce la baza activității acestuia 
se află -acum programul de 
acțiune în domeniul decoloni
zării, adoptat de Adunarea 
Generală a O.N.U. la ultima 
sesiune, căruia Anglia i 
opus".
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CAPE KENNEDY 12 (A- 
gerpres). — Membrii echipa
jului navei cosmice 
cane „Apollo-14 
lansată la 31 
recția Lunii, 
în carantină 
țial de la

ameri- 
, care va fi 

ianuarie în di- 
au intrat luni 
Ia centrul spa- 
Cape Kennedy. 

Timp de 21 de zile, cît va 
dura carantina, cei trei as- 
tronauți — Alan Shepard, 
Edgar Mitchell și Stuart 
Roosa — se vor afla în con
tact direct doar cu persoa
nele care îndrumă ultimele 
antrenamente și se vor în
griji de starea sănătății lor. 
In camerele unde au fost in
stalați astronauții și în la
boratoarele de antrenament 
au fost introduse aparate 
speciale de filtrare a aerului 
pentru a se înlătura orice 
sursă de contaminare a vre
unuia dintre astronauți.

Carantina lor va fi 
severă decît cea la care 
fost supuși membrii echipa
jului navei „Apollo-13“, și 
aceasta deoarece unul din
tre astronauții ultimei misi
uni selenare americane eșu
ate a trebuit să fie înlocuit 
cu cîteva ore înainte de lan
sare pentru că 
rujeolă.

Nava spațială 
are misiunea de 
zona craterului 
— o regiune foarte acciden
tată cu roci lunare a căror 
„vîrstă" pare să fie mai marc 
decît cele aduse de echipaje
le navelor „Apollo-ll“ și 
„Apollo-12". Aselenizarea vii
toarei nave spațiale america
ne cu oameni la bord este 
prevăzută pentru ziua de 5 
februarie.

din întreaga țară 
că militarii care se 
Vietnamul de sud 
acasă nu numai obi

ceiul narcomaniei de care
molipsit, ci și violența pe 
și-au însușit-o.

Circa 300 000 de militari 
întors din Vietnam narcomani. 
Dar o doză de stupefiante care 
în Vietnam costa victima un 
dolar pe zi, în Statele 
crește pînă la 100 de 
Pentru 
bani, 
crimă.

Din 
merica, 
învață în Vietnamul 
cum trebuie comisă crima, 
nu numai că se deprind să fo
losească armele de foc și ex
plozivele, dar devin insensibili 
în fața violenței. Pentru unii, 
de pe cîmpul de luptă din

Vietnam pînă în lumea inter
lopă de acasă este doar un pas 
mic.

Este o ironie a soartei : vio
lența pe care am văzut-o în 
Vietnamul de sud se întoarce 
acum ca un bumerang împotri
va Statelor Unite sub forma 
crimelor. Această constatare se 
bazează pe investigațiile neofi
ciale pe care le-am întreprins 
personal. Am discutat cu poli
ția din mai multe orașe, am 
făcut cercetări la Pentagon și 
am intervievat militari ameri
cani care își fac serviciul în 
diverse locuri din lume.

Neîndoielnic, în Statele Unite 
criminalitatea se leagă din ce 
în ce mai strîns de problema 
narcomaniei din Vietnamul de 
sud. Potrivit rapoartelor ofi
ciale, 30 la sută din militarii 
americani au devenit consu
matori de stupefiante, Vied-

amiralul William 
care a condus o 
cială de cercetare 
sumului de stupefiante, consi
deră că situația este și mai 
gravă. „In Vietnamul de sud, 
spune amiralul Mack, procen
tul este aproape cu siguranță 
de, pesle 50 la sută. In unele

unități mililare, el se ridică, 
probabil, la 70—80 la sută".

Comisia condusă de amiral 
a ajuns la concluzia că, în 
1969, cel puțin 16 militari ame
ricani au murit ca urmare a 
supradrogării. Potrivit unor 
date neoficiale, această cifră a 
înregistrat în 1970 o creștere șo
cantă. Numai de la 1 ailgust

pînă la 18 octombrie, se consi
deră că 64 de militari au murit 
prin supradrogare. Alte persoa
ne oficiale mi-au declarat că 
60 la sută din internările în 
spitale și în centrele de pri tri
aj utor americane din Vietna
mul de sud sînt cazuri legate 
de consumul de stupefiante.

Vorbind vara trecută cu mi
litari americani în Vietnamul 
de sud, am 
tăți aflate 
gurilor au 
cui asupra 
patrioți.

Un martor ocular mi-a spus 
că, în unitatea sa, cîțiva mili
tari aflați în tranșee, turmen
tați de o supradoză de mari
juana, au început să tragă a- 
supra unui elicopter militar

militarilor 
marijuana.

Pînă nu 
încercat să 
hidoase ale narcomaniei 
rîndurile militarilor. Cercetăto
rii au fost instruiți să păstreze 
secrete cele aflate. Soldaților 
de pe cîmpul de luptă li se 
spunea să scotocească îmbră
cămintea camarazilor lor morți 
pentru a se avea siguranța că 
asupra lor nu se vor găsi 
mai tîrziu stupefiante.

Dar, consumul de stupefiante 
a devenit în prezent o proble
mă mult prea copleșitoare, care 
nu mai poate fi ascunsă".

„Cosmos-390“
MOSCOVA 12 (Agerpres). 

— „Cosmos-390" este satelitul 
artificial al Pămîntului lan
sat în Uniunea Sovietică la 
12 ianuarie, anunță agenția 
TASS. La bordul satelitului 
sînt instalate aparate desti
nate continuării explorării 
spațiului cosmic.

Avionul
Santiago

va ateriza
de Chile
JANEIRO 12

la

(A-RIO DE 
gerpres). — Cei 70 de deți
nuți politici brazilieni a că
ror eliberare a fost cerută în 
schimbul ambasadorului el
vețian Giovanni Enrico Bu
cher au fost îmbarcați în- 
tr-un avion care a decolat 
de la Rio de Janeiro și ur
mează să aterizeze la San
tiago de Chile, după ora 10 
(GMT). Un comunicat al Mi
nisterului chilian al Aface
rilor Externe anunțase în 
prealabil că guvernul acestei 
țări este dispus să acorde, 
din considerente umanitare, 
azil politic deținuților. Po
trivit acordului dintre guver
nul brazilian și răpitori, am
basadorul elvețian urmează 
să fie eliberat în momentul 
sosirii deținuților la Santiago, 
deci astăzi, după cinci săp
tămîni de sechestrare.

Suspendare de drep
turi constituționale..

MONTEVIDEO 12 (Ager
pres). — Răspunzînd cererii 
președintelui Jorge Pacheco 
Areco, 
guayan 
pendarea 
stituționale individuale 
perioadă de 40 de zile, 
această măsură, președintele 
capătă puteri dictatoriale, el 
putînd ordona efectuarea de 
către poliție, fără împuter
niciri speciale, a unor per
cheziții și arestări, reținerea 
pe o perioadă nedetermi
nată a suspecților, institui
rea unei cenzuri stricte a 
presei, deschiderea corespon
denței, închiderea frontiere
lor, interzicerea adunărilor 
publice etc.

parlamentul 
a hotărit 
drepturilor

uru- 
sus- 
con- 

pe o
Prin

Acuzați de „propagan 
dă subversivă"

MADRID 12 (Agerpres). — 
Autoritățile spaniole au o- 
perat, zilele acestea, noi 
arestări în rîndul persoane
lor cu vederi progresiste. Es
te vorba de 8 tineri din lo
calitatea Santander, care au 
fost acuzați de „propagan iă 
subversivă", anunță agenția 
France Presse.

Luna nu are
miez cald...

HOUSTON 12 (Agerpres).
— O comunicare făcută la cea 
de-a doua conferință anuală 
de știință selenară, care a avut 
Ioc recent la Mountain View, 
California, conchide că Luna 
nu are un miez cald similar 
cu cel al Pămîntului. Această 
concluzie a fost expusă de 
dr. Charles Sonett, de la 
centrul de cercetări AMES, 
în fața a 500 de 
din toată lumea.

Ea se bazează 
trările făcute de 
netometre, unul
Lună de cosmonauții misi
unii „Apollo-ll“, iar celălalt 
amplasat pe satelitul „Explo- 
rer-35", care se rotește în 
jurul Lunii.

specialiști

pe înregis- 
două mag- 
depus pe
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