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Plenara consiliului
oamenilor muncii

de naționalitate germană
țara o a s t r ă
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PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIfl-VA I

F

REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane: redactor șef — 16 38;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție — 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrală — 1220 (1221); viața de partid 
— interior 71 ; social 
economică 
țămînt — 
interior 68 
269. După 
1663.

interior 74 ;
— interior 32 ; cultură—învă 
interior 41 ; administrație — 
; prin Centrala cărbunelui — 

ora 16, telefon de serviciu -

LUCRĂRILE
CONGRESULUI U.T.C

a. c., s-au 
București lucră- 

Consiliului oame- 
de naționalitate 
Republica Socia- 

La Plenară au 
participat tovarășii : Nicolae 
Ceaușescu, Manca Mănescu, 
ilie Verdeț, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Mihai Gere.

Au participat, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., mi
niștri, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații 
obștești, redactori șefi ai pre
sei centrale, invitați din rîn- 
dul populației de naționalitate 
germană 
Capitală, 
tanți ai 
muncii 
ghiară.

Plenara a avut la ordinea 
de zi :

1) Informarea Biroului Con
siliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană cu pri
vire la activitatea desfășurată 
pînă în prezent.

2) Probleme organizatorice.
Lucrările au fost deschise de 

tovarășul Richard Winter, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al 'Comitetului jude
țean Sibiu al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului oameni- 

de naționalitate

Vineri, 19 februarie 
desfășurat la 
rile Plenarei 
nilor muncii 
germană din 
listă România.

tovarășii : 
Manea

din 11 județe și din 
precum și reprezen- 

Consiliului oamenilor 
de naționalitate ma-

muncii de naționalitate ger
mană.

La discuții au luat parte to
varășii Nikolaus Berwanger, 
președintele Consiliului jude
țean Timiș al oamenilor muncii 
de naționalitate germană, redac
tor șef al ziarului „Neue Ba
nater Zeitung11, Franz Storch, 
consilier la Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
redactor-șef al revistei „Volk 
und Kultur11, Ewalt Zweier, 
redactor-șef. al ziarului „Her- 
mannstadter Zeitung" din Si
biu, Johanna Henning, director 
adjunct al Liceului nr. 21 cu lim
ba de predare germană din Bu
curești, Emil Speli, președintele 
Consiliului județean Brașov al 
oamenilor muncii de naționali
tate germană, inginer șef la 
Trustul de Construcții nr. 5 
— Brașov, Anton Breitehofer, 
membru al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate 
germană, redactor șef al zia
rului „Neuer Weg", Anton Pi- 
lasch, maistru la Uzina con
structoare de mașini din Re
șița, Paul Schuster, vicepreșe
dinte al Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate 
mană,
„Neue
Willy Heinz, secretar al Comi
tetului de partid din comuna 
Teremia Mare, județul Timiș, 
Ernst Hauler, profesor la Li
ceul ..Mihail Eminescu" din 
Satu Mare, Hedwiga Hauser, 
membru supleant ăl C.C. al 
P.C.R., redactor șef la Editura 
„Kriterion11, Hans Huge), strun
gar la Fabrica „Nicovala11 din 
Sighișoara, Rudolf Rosier,

ger- 
redactor la revista 
Literatur", scriitor,

Consiliului jude-
oa-

lor muncii 
germană.

In formarea 
de tovarășul 
ger, membru 
al Consiliului
dintele Consiliului

a fost prezentată 
Eduard Eisenbur- 
al C.C. al P.C.R., 

de Stat, preșe- 
oamenilor

președintele 
țean Bistrița-Năsăud al 
menilor muncii de naționali
tate germană, inginer la In
spectoratul silvic județean.

In încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat.

La punctul 2 al ordinii de 
zi, au 
bri ai 
muncii 
mană tovarășii Johann Stolz, 
președinte al Consiliului popu
lar comunal Jidvei, județul 
Alba, Georg Gubesch, maistru 
tâmplar la Industria locală — 
Bistrița, Mihai Schuster, pen
sionar din municipiul Brașov, 
Emil Speli, președintele Con
siliului județean Brașov al oa
menilor 
n"’itate 
șef la 
strucții nr.
Christi ani, 
Consiliului
Rupea, județul Brașov, Alois 
Kloth, activist al 
municipal Reșița 
Wilhelm Fritsch, 
Liceul din Anina, 
rin, Helmuth Berner, 
adjunct al Școlii generale nr. 1 
din Viseul de Sus, județul Ma
ramureș, Hermann Baier, di
rector adjunct al Liceului nr. 
1 din Sighișoara, Ernst Hauler, 
profesor la Liceul „Mihai Emi- 
nescu" din Satu Mare, Maria 
Mayer, învățătoare la Școala 
generală din comuna Pctrești, 
județul Satu Mare, Heinrich

fost cooptați ca mem- 
Consiliului oamenilor 
de naționalitate ger-

națio- 
inginer 

Con-

muncii de 
germană,

Trustul de
5 — Brașov, Roland 

vicepreședinte al 
popular orășenesc

Comitetului 
al P.C.R., 

profesor la 
Caraș-Seve- 

director

Sitzler, președintele Consiliului 
județean Sibiu al oamenilor 
muncii de naționalitate germa
nă, inspector șef la Inspectora
tul școlar județean, Bruno 
Wurtz, directorul Teatrului ger
man de stat din Timișoara, 
Michael Gimpel, maistru la 
Uzina „Tehnometal" din Timi
șoara, Franz Storch, consilier 
la Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, redactor șef 
al revistei „Volk und Kultur“, 
și Hans Liebhardt, redactor- 
șef adjunct la Televiziunea Ro
mână.

In Biroul Consiliului au fost 
cooptați tovarășii Johann Mal- 
det, președintele Consiliului ju
dețean Caraș-Severin al oame
nilor muncii de naționalitate 
germană, vicepreședinte al 
Consiliului popular județean, 
deputat în Marea Adunare Na
țională, Nikolaus Berwanger, 
președintele Consiliului jude
țean Timiș al oamenilor mun
cii de naționalitate germană, 
redactor-șef al ziarului „Neue 
Banater Zeitung11, Georg Scherg, 
scriitor, conferențiar universitar 
la catedra de limbă și litera
tură germană de la Facultatea 
de filologie din Sibiu,,și Hans 
Wellmann, președintele Consi
liului județean Mureș al oame
nilor muncii de naționalitate 
germană, director al Liceului 
nr. 2 din Sighișoara, deputat 
în Marea Adunare Națională.

Dezbaterile din plenară și cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu vor fi date publici
tății.

DE PARTID
■După cum am mai infor

mat cititorii ziarului nostru, 
miercuri după amiază a avut 
Ioc adunarea activului comi
tetului municipal de partid. 
Reflectând asupra bilanțului 
de înfăptuiri în dezvolta
rea social-economică a muni
cipiului in ultimul an al 
cincinalului asupra exigen
țelor pe care le pun docu ■ 
mentele Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 10—11 februarie 
a.c. în fața organelor și or
ganizațiilor de partid și ob
ștești, a tuturor oamenilor 
muncii, darea de seamă pre
zentată și dezbaterile pur
tate în adunare au exaipi- 
nal exigențele multiple ce 
stau în fața Comitetului mu
nicipal de partid, a tuturor 
organelor și organizațiilor de 
partid și de masă din Va
lea Jiuîui în vederea ridi
cării la un nivel calitativ 
superior a întregii activități 
economice și sociale pe linia 
înfăptuirii integrale a sar
cinilor mari ce revin econo
miei municipiului in lumina 
mărețelor obiective stabilite 
de Congresul al X-lea al 
P.C.R. pentru 1971 și următo
rii ani ai cincinalului. Par- 
ticipanții 
exprimat, 
deziunea 
recentei
P.C.R.. hotărîrea fermă de a 
perfecționa necontenit sti
lul și metodele de muncă 
ale organelor și organizații
lor de partid, de a face to
tul pentru creșterea rolului 
conducător și a competenței 
acestora, pentru mobilizarea 
cu succes a maselor oameni
lor muncii la dezvoltarea 
multilaterală economică și 
socială a municipiului, pen
tru înflorirea patriei socia
liste. Adunarea a adoptat în 
acest sens măsuri corespun
zătoare.

la adunare și-au 
în unanimitate, a- 
față de hotăr’rile 
plenare a C.C. al

Imputerniciții tineretului pa
triei noastre, întruniți în Con
gresul al IXjJea al U.T.C., au 
continuat vineri, cea de-a doua 
zi a lucrărilor, dezbaterile pe 
marginea documentelor expuse 
în cadrul acestui înalt forum 
al tinereții.

In prima parte a ședinței au 
luat cuvîntul tovarășii Mittiade 
Boborodea, inginer chimist, se
cretarul Comitetului coordona
tor U.T.C. la Combinatul pe
trochimic din Pitești, Andrei 
Fabian, prim-scefețar al Comi
tetului județean Harghita al 
U.T.C., Anton Carpinschi, a- 
sistent universitar, președintele 
Consiliului Uniunii Asociațiilor 
studențești din Centrul univer
sitar Iași, Ion Corneanu, ță
ran cooperator, secretar al or
ganizației de bază U.T.C. la 
Cooperativa agricolă de pro
ducție Cobadin, județul Con
stanța, Silvia Ene, profesoară 
la Școala generală din comu
na Movilița, județul Ilfov, Va- 
sile Rusu, miner la Exploatarea 
minieră Aninoasa, căpitan de 
rangul 3, George Petre, mem
bru al Biroului C;C. al U.T.C., • 
șef al Secției U.T.C. ia Con
siliul Politic Superior al Minis
terului Forțelor Armate, Mircea 
Malița, ministrul învățămîntu- 
lui, Constantin Șerban, secre
tar al Comitetului U.T.C. din 
portul Constanța, Ion Dragu, 
maistru, secretar al comitetu
lui U.T.C. al Fabricii de ma- 
șini-unelte și agregate din Bu
curești, Mihail Franc, lăcătuș la 
întreprinderea „Balanța" din 
Sibiu, Nicolae Marcu, operator 
chimist, secretarul comitetului 
U.T.C. de la Uzina de fibre 
sintetice din Săvinești, Constan
tin Horobet, prim-secretar al 
Comitetului județean U.T.C. 
Vaslui, Vasile Tomescu, secre
tar al Uniunii Compozitorilor 
din România.

Cei peste 2 000 de delegați 
și invitați au fost martorii u- 
nei mișcătoare întâlniri cu cei 
mai mici cetățeni ai țării noas
tre, purtătorii cravatelor pur
purii. In sunetul trompetelor 
și tobelor pionierești, sute de 
copii au inundat din toate col
țurile sala, aducînd cu ei tu
multuoasă voioșie, grație și e- 
xuberanță. De la tribuna Con
gresului un grup de pionieri 
face să răsune, prin glasul lor 
cristalin, un vibrant salut a- 
dus fraților lor mai mari, ute- 
ciștii. Ei au exprimat cu însu
flețire dragostea și recunoștin
ța față de partid, patrie și po
por, hotărîrea de a continua 
tradițiile de muncă și de luptă 
ale uteciștilor, care au înscris 
în analele construcției socialis
te bogate pagini de muncă în
flăcărată. însoțiți de puternice 
aplauze, pionierii au urcat apoi 
la tribună unde au oferit flori 
conducătorilor de partid și de 
stat și celorlalți membri ai pre
zidiului, invitaților și oaspeți
lor sosiți din toate colțurile 
lumii.

In continuarea lucrărilor Con
gresului, tovarășul Gheorghe 
Stoica, secretar al C.C. al 
U.T.C., a expus raportul cu 
privire la Proiectul Statutului 
U.T.C.

La dezbaterile pe marginea 
documentelor prezentate au 
mai luat cuvîntul tovarășii Ila- 
rie Munteanu, prim-secretar al 
Comitetului municipal Sibiu al 
U.T.C., Ion Grecu, tehnician, 
secretarul Comitetului U.T.C. al 
I.A.S. din Insula Mare a Brăi
lei, Doina Ciofu, elevă la Li
ceul „Gheorghe Lazăr11 din Bu
curești, secretara Comitetului 
U.T.C.

In cursul ședinței de dimi
neață, au adus mesaje de sa
lut Congresului, Miliutin Vu- 
kasinovici, secretar al Confe-

rinței Uniunii tineretului din 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, Bordini Gianpietro, 
membru al Direcției Federației 
Tineretului Comunist din Ita
lia, Dușan Ulcak, președintele 
Uniunii Internaționale a Stu
denților, Juan Gregorich San
chez, membru al Biroului Na
țional al Uniunii Tinerilor Co
muniști din Cuba, Marc Somville, 
reprezentantul Tineretului Co
munist din Belgia, Focze Lajos, 
secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist din Republica Populară 
Ungară, Rafael Benedito Mă
guri, 
de Eliberare din 
Richardo Limardo, 
tantul tineretului comunist din 
Republica Dominicană, Andrzej 
Majkowski, vicepreședinte al U- 
niunii Tineretului Socialist din 
Republica Populară Polonă, A- 
kira Oyama, membru al Comi
tetului Permanent al C.C. al 
Ligii Tineretului Democrat din 
Japonia, Erich Postler, secretar 
al Comitetului Central al Ti
neretului Liber German din 
Republica Democrată Germană.

Lucrările Congresului con
tinuă.

Benedito
reprezentantul Frontului 

Mozambic, 
reprezen-

(Ager pres j

Comunicatul Consfă-

tuirii miniștrilor aface

rilor externe ai state

lor participante la Tra

tatul de la Varșovia

(Agerpres)

10 TONE
acțiunile organizate 
de la T.C.M.M. în

Printre 
de tinerii 
cinstea sărbătoririi semicen
tenarului P.C.R. se numără 
și colectarea fierului vechi 
din cadrul întreprinderii.

Zilele acestea, peste 60 de 
tineri uteciști de la secția 
atelier și S.U.T., după sfîrși- 
tul orelor de program, au 
strîns o cantitate de 10 tone 
de fier vechi pentru a fi 
predată centrului de colectare.

Această frumoasă acțiune 
va fi continuată.

-*xIN CONCURS
Școala generală nr. 1 

faza
La .

din Lupeni a avut loc
pe clase a concursului „50 
de ani de luptă și mărețe 
înfăptuiri ale poporului sub 
conducerea P.C.R.“. Au par
ticipat concurenți din clase
le a ...................... " ’ "
Cele 
le-au 
naru,
Abrudean,

Mihai Aldica, Eugenia Ciulea 
și Relu Boghiu.

VIII-a A, B, C și D. 
mai bune răspunsuri 
dat elevii Ion Lomo- 
Melania Drăgan, Otilia

Zorița Mărcuș,

\ SEMICENTENARULUI
In desfășurare ascendentă

Colectivul de muncă al U- 
nității de exploatare a lemnu
lui Petroșani, mobilizat de 
organizația de partid, și-a an
gajat cu pasiune și- dăruire 
forțele, întregul potențial u- 
man în entuziasta întrecere a 
lucrătorilor forestieri din ju
dețul nostru pentru a întâm
pina semicentenarul P.C.R. cu 
realizări din cele mai valoroa
se privind sporirea producți
ei de masă lemnoasă și în
deplinirea optimă a sarcinilor 
de plan pe anul 1971. După 
ce a încheiat prima lună cu 
succese însemnate în muncă 
(producția globală și marfă

planificată depășită cu 2,7 și 
respectiv 2,8 la sută, produc
tivitatea muncii cu 1,1 pro
cente, sarcina la bușteni de 
rulaj cu 25,1 la sută, traver
se normale cu 23 la sută, 
mangal de bocșe 8,6 la sută 
etc.) colectivul forestierilor 
din Valea Jiului imprimă rea
lizărilor o desfășurare conti
nuu ascendentă și în luna 
februarie. In perioada trecu
tă din cea de-a doua lună, 
au fost înregistrate depășiri 
simțitoare ale prevederilor de 
plan la majoritatea sortimen
telor : bușteni de derulaj 100 
mc, lemn de mină rășinoase

50 mc, celuloză de fag coji
tă 120 mc, cherestea rășinoa
se și de fag 50 mc și respectiv 
20 mc, iar la construcții ru
rale volumul producției de
pășește nivelul prevăzut cu 
200 la sută.

Meritul principal la aceste 
realizări l-au avut colectivele 
de forestieri din sectorul 
Cîmpu lui Neag, de la ex
ploatările Gîrbovu (maistru, 
comunistul Petru Sotcan), 
Arcanul (maistru, comunistul 
Ion Dănescu) și Polatiște 
(maistru, comunistul Ludovic 
Copriva).

i

In pag. a 2-a
aspecte ale
dezbaterilor
din cadrul
adunării Un crimpei din Vulcanul nou Foto : N. GHENA
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Centre de cercetare 
științifica in 

invafamintul superior
Concomitent cu activitatea 

didactică pe care o desfă
șoară Ia catedrele instituți
ilor de învățămînt superior, 
catedrele universitare des
fășoară astăzi o susținută 
muncă extradidactică în cele 
50 de centre și institute de

cercetare create în 1969 de 
Ministerul Invățămîntului. 
Din multitudinea acestora 
semnalăm cîteva realizări cu 
largi aplicații in economie

(Continuare în pag. a 3-a)
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Sarcina fundamentală a sin
dicatelor este de a contribui 
prin toate formele și mijloace
le activității lor la mobilizarea 
maselor de salariați în vederea 
m... piinirn și depășirii planu
lui de stat, pentru dezvoltarea 
economiei naționale. Comitete
le sindicatelor sînt chemate să 
participe activ la descoperirea 
posibilităților și rezervelor exis
tente in tiecâre întreprindere, 
în vederea stabilirii unor an
gajamente mobilizatoare în în- 
treceica socialism pe anul în 
curs. Sindicatele au datoria să 
organizeze un control efectiv 
asupra modului în care se a- 
sigură condițiile necesare des
fășurării ritmice a producției 
în fiecare unitate economică, la 
fiecare loc de muncă. Conside
răm ca o îndatorire primordială 
a sindicatelor este aceea de a 
aduce o contribuție efectivă la 
creșterea eficienței economice, 
desfășurând în acest scop acți
uni largi de masă. Aceasta cu 
atât mai mult cu cît caracte
ristica principală a planului 
pe 1971, ca de altfel a întregu
lui cincinal, o constituie ridi
carea calitativă a activității e- 
conomice în toate domeniile.

✓
Creșterea eficienței economice, 
asigurarea unei calități superi
oare a produselor, sporirea 
productivității muncii sînt pro
blemele esențiale ale economi
ei, de buna lor soluționare de- 
pinzînd însăși dezvoltarea cu 
succes a societății noastre în 
viitor. Acționînd mai eficient 
în direcția mobilizării salaria
ților pentru valorificarea cît 
mai deplină a rezervelor inter
ne în scopul creșterii producti
vității muncii și folosirii rațio
nale a timpului de lucru, prin 
întărirea răspunderii, ordinii 
și disciplinei, prin participarea 
mai activă la acțiunea de or
ganizare științifică a produc
ției și a muncii în anul 1971 
sindicatele pot contribui la 
creșterea productivității muncii 
cu 0,5 la sută peste sarcina pla
nificată în c;------  -----
dere.

Sindicatele 
și-au înscris 
printre obiectivele 
intensificarea preocupărilor în 
direcția creării unei largi miș
cări de masă favorabile redu
cerii consumurilor de lemn de 
mină, energie, combustibil și 
alte materii prime și materiale.

fiecare întreprin-

din Valea Jiului 
în ultimii ani 

principale

S-au inițiat în acest sens acți
uni valoroase care s-au soldat 
cu importante economii față 
de consumurile normate. Redu
cerea cheltuielilor materiale de 
producție trebuie să stea în 
continuare în atenția comite
telor sindicatelor, cu atât mai 
mult cu cît angajamentele asu
mate pentru 1970 privind rea
lizarea de economii nu s-au re
alizat peste tot, înregistrîndu-se 
în unele unități multă risipă.

Așa cum se știe, în cea de-a 
doua jumătate a lunii martie 
1971 va avea loc Congresul U- 
niunii Generale a Sindicatelor. 
Această perioadă de pregătire 
a congresului trebuie folosită 
intens în vederea ridicării ca
litative a întregii activități a 
sindicatelor la nivelul cerințe
lor actuale și de perspectivă. 
In această direcție trebuie des
fășurată o cuprinzătoare mun
că politică și organizatorică, n- 
vînd în vedere că în luna fe
bruarie pe agenda de lucru a 
sindicatelor se află pregătirea 
și desfășurarea adunărilor și 
conferințelor comitetelor sindi
catelor, adunările generale ale 
salariaților care vor analiza 
modul cum s-au realizat sarcini-

le de plan pe anul 1970 și posi
bilitățile concrete de îmaptuire 
ritmică a planului pe 1911, cît 
și conferințele uniunilor sin
dicatelor pe ramuri.

Sindicalele vor acorda între
gul lOr concurs înfăptuirii poli
ticii partidului și statului de ri
dicare continuă a nivelului de 
trai material și cultural al po
porului nostru, de îmbunătăți
re a. cunarțruur ue lucru și de 
viață'' ale salariaților. Sindica
tele — ca organizație obștească 
de sine stătătoare vor partici
pa la elaborarea și transpune
rea în viață a tuturor măsuri
lor privinu normarea, salari
zarea și premierea, construcția 
și repartiza locuințelor, perfec
ționarea sistemelor de ocrotire 
a sănătății și de asigurări so
ciale, ă protecției muncii și de
servirii publice, acordînd în a- 
celași timp o grijă deosebită 
realizării tuturor obiectivelor 
propuse în contractele colecti
ve.

Sindicatele sînt chemate să

Nicolae DRAGOTESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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OPINIA SCRISĂ
Cota parte de strădanie la plămădirea lucrurilor, la în

chegarea faptelor diurne ale semenilor, își găsește exprima
rea printr-o participare de opinie. Opinăm deci pro sau 
contra pe marginea a tot ceea ce facem și făurim. Opinăm 
ca să ne justificăm gesturile, trăirea in miezul colectivității 
și ne exprimăm părerile, judecățile, in legătură cu relațiile 
pe care le stabilim și le întreținem in cadrul acestui con
text.

Și cum aceste unghiuri exprimate spontan, sincer, au un 
caracter cotidian,poziția, existența lor in timp sini efemere 
tocmai pentru că se substituie formelor de comunicare din
tre oameni și-s supuse, prin urmare, unui infinit proces de 
emulație. Cinci, însă, opinia vizează aspecte eu implicații 
mai adine . cu repercusiuni care privesc un cerc mai larg 
de oameni sau lucruri, ea iși revendică materializarea sub o 
formă mai concretă, mai palpabilă și anume se vrea așternută 
pe hîrtie. Atunci cînd părerile noastre despre o anume stare 
de lucruri ajung să aspire la lumina tiparului, mobilul mo
ral, etic,, al actului ca atare nu este numai acela de a se
siza, de a consemna sau a diseca un fapt, o experiență, ci 
și unul mult mai profund,. mai dialectic.

In cazul părerii scrise despre —să zicem—piinea tare ca pia
tra uneori, cumpărată de la unitatea din cartier, nu este 
vorba numai de piinea procurată de mine, ci de aceea a noas
tră. Cînd critici atitudinea omului -pus să conducă un proces 
din mersul grandios spre înainte nu te gindești numai la 
persoana lui în cadrul relației dintre' el și societate ci in 
primul rind la prejudiciile pe care le aduce prin faptele 
lui acesteia din urmă. Cînd deplîngi o căsnicie ratată din 
motive meschine, nu o faci numai cu scopul să restabilești 
echilibrul unei singure familii, ci de a servi drept pildă 
pentru toți aceia care se află în pragul unei asemenea răs- 
pîntii.Sau, cînd îl apostrofezi intr-un foileton caustic pe 
bădăranul de pe stradă, din sala unde asiști la un act de 
cultură sau din autobuz, nu urmărești să decupezi din ta
bloul diurn cazul în speță, ci să-i supui oprobriului public pe 
toți acei care, prin gesturile lor reprobabile, ultragiază 
demnitatea omului creator de bunuri materiale și spirituale.

In interiorul acestui chenar își vor găsi reverberații opi- 
nări despre marea majoritate a actelor și atitudinilor care 
compun cadrul cotidian în contextul unei infinite emulații 
spre mai bine, spre mai frumos. Opinia scrisă obligă 1 Iar 
dezvăluirea ei trebuie făcută cu o unealtă bine aleasă. 
De-ar fi stiloul poleit tot cu aur, dacă nu este condus pe 
coala albă cu toată vrerea incit urmele lui să netezească 
cît de cît drumul spre miine, nu face nici cit cel mai bont 
dintre creioane.

T. KARPATIAN
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Competență, răspundere și spirit creator - trăsături definitorii ale muncii de partid
PENTRU RIDICAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE

SI SOCIALE LA ÎNĂLȚIMEA EXIGENTELOR ACTUALE
>>> 

Oglindă a abnegației 
și strădaniilor colectivelor 

de muncă mobilizate 
de organizațiile de partid

Făcînd analiza activității po- 
litico-organizatorice desfășurate 
de organul municipal de par
tid, de toate organizațiile de 
partid și obștești din Valea Ji
ului pentru mobilizarea maselor 
largi de oameni ai muncii la 
înfăptuirea istoricelor hotărîr’ 
ale Congresului al X-lea a)
P.C.R.. adunarea activului Co
mitetului municipal de partid 
Petroșani a evidențiat un bi
lanț bogat în realizări încheiat 
pe ansamblu] economiei munici
piului atît în perioada ultimu
lui an, la care s-a referit darea 
de seamă, cît și în întregul cin
cinal 1966 — 1970. Eforturile, 
preocupările, dăruirea entuzi
astă în muncă a colectivelor de 
muncitori, ingineri și tehnici
eni de la minele, șantierele de 
construcții și celelalte unități 
economice, conduse cu compe
tență de organizațiile de par
tid și sprijinite de sindicate și 
organizațiile de tineret s-au 
materializat în sporuri însem
nate de producție, niveluri ri
dicate de realizare a plinului 
de investiții, în creșterea pro
ductivității muncii și a tuturor 
indicatorilor economici : !n cin
cinalul încheiat producția glo
bală în industria munictorului 
a crescut de la - 1.68 niliarde 
lei Ja 2,27 miliarde lei : pro
ducția de cărbune a spirit în 
aceeași perioadă de la 5,7 la 
7,48 milioane tone; pentru dez
voltarea economică și socială 
a Văii Jiului s-a realizat un 
volum de investiții în valoare 
de 3.28 miliarde lei, iar drept 
urmare au fost date în folosin
ță importante obiective indus
triale și social-culturale ca : 
mina Bărbăteni, fabrica de bri
chete de la Corcești, fabrica 
de stîlpi hidraulici de la Vul
can, modernele puțuri de ex

Cu fața spre imperativele 
majore ale actualei etape: 
calitatea înaltă, eficientă 

în întreaga activitate
Infățișînd bilanțul de reali

zări pe perioada analizată, lu
crările adunării activului s-au 
oprit insistent asupra neajun
surilor și deficiențelor ce s-au 
manifestat în activitatea de 
producție, în munca organelor 
și organizațiilor de partid, sin
dicat și U.T.C. de îndrumare și 
sprijinire a comitetelor de di
recție și conducerilor unități
lor economice, lipsuri care au 
făcut ca în unele domenii, la 
unele întreprinderi și colective 
de muncă rezultatele în înde
plinirea sarcinilor de olan să 
nu se ridice Ia înălțimea cerin
țelor, posibilităților. S-a arătat 
că realizările pe anul trecut 
din bilanțul prezentat în fața 
activului puteau fi mai rod
nice dacă preocuparea factorilor 
de răspundere pentru lichida
rea la timp a deficiențelor ar 
fi fost mai mare la minele 
Vulcan, Uricani, Lonea, U.E.L. 
și I.I.L. Petroșani. Datorită ne- 
■înlăturării la timp a neajun
surilor ca : nerespectarea pro
gramelor de lucru, folosirea in
completă a capacităților de 
producție și a forței de muncă, 
nerealizarea indicatorilor tehnici, 
nelichidavea fluctuației efecti
velor, nerespectarea disciplinei 
tehnologice și de muncă etc., 
unitățile miniere amintite au 
încheiat anul cu datorii față 
de plan care la un loc totali
zează 179 840 tone de cărbune 
brut. Slaba preocupare a con
ducerii tehnice pentru asigura
rea transportului de masă lem
noasă, folosirea nerațională a 
forței de muncă, lipsurile ce au 
existat în asigurarea condiții
lor de muncă la U.E.L. Petro
șani au făcut ca această unda
te să nu poată realiza planul 
producției globale pe anul tre
cut, productivitatea muncii și 
unele sortimente planificate. 
Pe ansamblul municipiului nu 
s-a realizat planul valoric al 
produselor pentru export cu 
898 000 lei.

Dezbaterile adunării de ac
tiv au dezvăluit o seamă de 
neajunsuri manifestate în dome
niul aprovizionării tehnico-ma- 
teriale a sectoarelor, secțiilor și 
loturilor, brigăzilor și formații
lor de lucru, care au influen
țat negativ rezultatele econo
mice. S-a arătat că Centrala 
cărbunelui (prin Baza de apro
vizionare și transport) nu a a- 
sigurat unitățile miniere apar
ținătoare cu unele materiale și 
piese de schimb pentru utilaje. 
Împotriva lipsurilor de acest 
fel a luat poziție criț-vă în a- 
dunare tov. Dumitru Her, se
cretarul comitetului de partid 

tracție echipate cu schip de la 
minele Lonea și Aninoasa, cinci 
grupuri social-administrative 
și șapte ateliere la exploatările 
miniere, 6 840 noi' apartamente 
în blocuri, școli și licee de 
cultură generală, cămine pentru 
nefamiliști și o serie de obiec
tive și lucrări edilitare și gos
podărești. In anul 1970, urmînd 
cu perseverență indicați'le con
ducerii de partid, sarcinile re
ieșite din hotărîrile Conferințe
lor județeană și municipală de 
partid, colectivele unităților 
noastre economice au ridicat 
nivelul activității de produc
ție obținînd rezultate superioa
re anilor precedenți. Produc
ția globală prevăzută pe an
samblul municipiului a fost re
alizată și depășită obținîndu-se 
o producție suplimentară de 
30,9 milioane lei, iar la produc
ția marfă vîndută și. încasată 
sarcinile au fost îndeplinite in 
proporție de 100,2 la sută, li- 
vrîndu-se economiei naționale 
produse peste plan în valoare 
de 42,9 milioane lei. Minerii 
Văii Jiului au extras în anul 
trecut cu 551 600 tone- cărbune 
mai mult decît în anul 1969 
și cu 50 851 tone peste sarcini
le anului 1970. Sporul de pro
ducție obținut în economia mu
nicipiului, într-o însemnată 
măsură, se datorește productivi
tății muncii, indicator a cărui 
realizare depășește cu 2,3 pro
cente nivelul planificat și re
prezintă o creștere de 1 798 Ici 
pe salariat. Toate aceste re
zultate economice prestigioase 
dau garanția unor realizări și 
mai valoroase, pe care oamenii 
muncii din Valea Jiului sînt 
ferm hotărîți să le obțină în. 
cinstea aniversării semicente
narului P.C.R., în acest prim 
an al cincinalului actual.

de la mina Aninoasa, care a 
arătat că de multe ori din 
cauza lipsei de armături T.H. 
brigăzile miniere au avut în
treruperi în muncă, iar lucrări
le de pregătire a noilor capa
cități de producție în subteran 
au suferit stagnări. Vorbitorul 
a mai dezvăluit faptul că in
troducerea combinei (adusă de 
mai mult timp la Aninoasa) pe 
stratul 17 — deși abatajul res
pectiv este pregătit pentru a- 
ceasta — întîrzie nejustificat, 
deoarece de la centrala cărbu
nelui se tărăgănează trimite
rea schemei electrice a utila
jului. In spiritul aceleiași ce
rințe, de a se îmbunătăți apro
vizionarea tehnico-materială, 
dotarea unităților miniere cu 
utilaje, ing. Dan Surulescu, di
rectorul E.M. Paroșeni, a cerut 
conducerii C.C.P. să urgente
ze darea în dotarea minei a 
celui de-al doilea complex de 
mecanizare OMKT pentru a- 
bataj, iar Radu Lupașcu, secre
tarul comitetului de partid 
de la E. M. Dîlja, a insistat pen
tru aprovizionarea minei cu pie
se de schimb pentru lămpile e- 
lectrice portative, pentru in
troducerea eșalonată a vagoa
nelor cu materiale la ramna 
de descărcare a minei.

Cincinalul 1971 — 1975 ridi
că în fața colectivelor minie're 
din municipiu sarcina de a 
extrage 51,9 milioane tone de 
cărbune brut, din care în anul 
de încheiere a perioadei — 1975,' 
se vor realiza 11,9 milioane 
tone reprezentînd o creștere de 
40% față de anul 1970. Expri- 
mînd hotărîrea minerilor din 
Valea Jiului de a face totul 
pentru îndeplinirea mărețelor 
sarcini stabilite de Congresul 
al X-lea al P.C.R., pentru spo
rirea producției de cărbune la 
nivelul volumului planificat, 
tov. dr. ing. Petru Roman, di
rectorul general al Centralei 
cărbunelui, a subliniat rezerve
le interne ce trebuie valorifi
cate în acest scop la fiecare 
mină, în fiecare sector și ra
ion, la fiecare loc de muncă 
și brigadă. Directorul general 
al C.C.P. a accentuat asupra 
necesității de a se îmbunătăți 
stilul și metodele de muncă 
precum și deciziile comitetelor 
de direcție, îmbunătățirea co
ordonării procesului de produc
ție la toate nivelele, ridicarea 
pe o treaptă superioară a or
ganizării producției și a muncii 
și a eficienței întregii activități 
a exploatărilor miniere, folosi
rea mai bună a utilajelor din 
dotare și a capacităților de 
producție create în subteran, 

îmbunătățirea deservirii și a- 
provizionării sectoarelor și lo
curilor de muncă cu cele ne
cesare producției, creșterea pro
ducției proprii de piese de 
schimb în atelierele exploată
rilor miniere, asigurarea con
dițiilor corespunzătoare de

Asigurarea unui climat 
de siguranță deplină 

în subteran, cerință capitală
Un capitol din domeniul mi

nier care a polarizat în jurul 
său atenția maximă a adună
rii activului municipal de par
tid a fost cel al protecției 
muncii. Atît darea de seamă 
cît și dezbaterile, partipipanții 
la discuție ca minerul Vasile 
Rușitoru, dr. Iosif Eșanu, dr. 
ing. Petru Roman și alții au 
dat în vileag că activitatea des
fășurată în acest important do
meniu — protecția muncii o- 
mului — de către organele și 
organizațiile de partid, de că
tre sindicatele din Valea Jiului 
a avut multe lacune, lucru ca
re, pe bună dreptate, a fost cu 
severitate criticat de secreta
rul general ^al partidului, to
varășul Nîcolae Ceaușescu, la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
S-a arătat că, în pofida efor
turilor financiare făcute de că
tre statul nostru și a măsurilor 
de siguranță a muncii luate, 
aspectele negative — creșterea 
numărului de accidente și a 
gravității acestora, încălcarea

Trepte ale nivelului de trai
Dezbaterile au relevat cu pireg- 

nanță și creșterea tot mai ac
centuată a nivelului de trai 
marcată în ultimii ani pe aria 
întregii țări. Raportată la mu
nicipiul nostru, această coordo
nată esențială a vieții materia
le și spirituale a oamenilor 
muncii se înscrie în niște li
mite anume, este consemnată 
prin cifre precise. Nu este lip
sit de importanță să amintim 
că din numărul de peste 40 000 
de apartamente construite în 
anii puterii populare în jude
țul Hunedoara, aproape jumă
tate (20 520) s-au ridipat în Va
lea Jiului — dovadă elocventă 
a grijii partidului și statului 
nostru pentru dezvoltarea aces
tui colț de țară liberă și stă- 
pînă pe destinele sale. Numai 
în anii cincinalului 1966—1970 
s-au înălțat în municipiul nos
tru 6840 apartamente — mai 
mult de o treime din cîte s-au 
construit în tot județul Hune
doara (18 766).

Dar anii ultimului cincinal 
— după cum a subliniat darea 
de seamă și unii participanți la 
discuții— au marcat creșteri 
de-a dreptul spectaculoase și 
în alte domenii ale vie
ții sociale. Media câștigurilor 
pe «fiecare familie este astăzi 
de un salariu și jumătate, iar 
media salariului lunar, pe cap 
de angajat, a fost în 1970, în 
Valea Jiului, de 1932 lei, mai 
mare cu 34,2 la sută față de 
media înregistrată în anul 1965 
(1493 lei). Creșterea venitului 
familiar a reclamat după sine 
un volum mai mare de mărfuri 
dintre cele mai diferite. 
Crescînd numărul populației, au 
sporit și exigențele transportu
lui în comun. S-au modernizat 
străzi, s-a lărgit parcul de au
tobuze al I.G.C. Petroșani, s-a 
majorat numărul acelora care-1 
deservesc. Mai multe aparate 
de uz gospodăresc în casele oa
menilor au condus la solicitarea 
mai intensă a serviciilor coope

Bunul cel mai de preț — 
sănătatea oamenilor

In contextul întregii vieți so
ciale a municipiului, activitatea 
medico-sanitară ocupă un loc 
de maximă importanță. Ce poa
te fi mai de preț decît sănăta
tea, decît viața omului ? Acest 
bun de netăgăduit s-a bucurat 
și se bucură în continuare, prin 
eforturile conjugate ale parti
dului și statului nostru, de o 
deosebită atenție. In acest do
meniu, Valea Jiului a făcut în 
ultima vreme importanți pași 
înainte. Rețeaua medico-sanita
ră și-a extins apreciabil dimen
siunile, calitatea asistenței s-a 
îmbunătățit simțitor, iar gra
tuitatea acordării ei este o ca
racteristică esențială care vor
bește fără putință de tăgadă 
despre grija partidului și statu
lui nostru pentru sănătatea 
populației.

Luînd cuvîntul în cadrul a- 
dunării activului Comitetului 
municipal de partid, tov. dr. 
Iosif Eșanu, directorul Spitalu
lui unificat Petroșani, a vorbit 
în termeni elogioși despre ac
tivitatea medico-sanitară din 
Valea Jiului, despre posibilită
țile ei de îmbunătățire, făcînd 
unele propuneri concrete, deo
sebit de prețioase, în acest sens. 
Vorbitorul a subliniat prin ci
fre o serie de succese obținute 
în acest domeniu al vieții noas

muncă tuturor brigăzilor și for
mațiilor de lucru în vederea 
creșterii productivității muncii 
și vitezelor de avansare în a- 
bataje și galerii chezășie certă 
a îndeplinirii planului Ia ex
tracția cărbunelui.

normelor de protecție și igienă a 
muncii, a normelor de exploatare 
rațională a zăcămintelor de Căr
bune, slaba activitate d.e pre
venire a avariilor și acciden
telor de muncă — se mențin 
încă cu persistență mai ales la 
unitățile Centralei cărbunelui. 
Unele organe și organizații de 
partid și de masă, consiliul de 
administrai e și comitetele de 
direcție ca cele de la exploa
tările miniere Vulcan, Lupeni, 
Lonea, Uricani, Paroșeni, I’e- 
trila, precum și conducerile 
șantierelor T.C.M.M., 17 con
strucții C.F.R. și I.L.H.S. nd au 
manifestat suficient simț de 
răspundere în luarea de țhă- 
suri adecvate pentru întărirea 
disciplinei și ordine!’' în produc
ție, respectarea normelor de 
protecție a muncii. Pen
tru înlăturarea tuturor lip
surilor și îmbunătățirea ac
tivității în domeniul protec
ției muncii, adunarea activului 
Comitetului municipal de par
tid a adoptat măsuri corespun
zătoare.

rativelor meșteșugărești, care 
au fost nevoite să-și diversifice 
producția, să-și îmbunătățească 
activitatea de ansamblu.

Dar drumul nostru spre îna
inte, spre mai mult și mai bine, 
continuă. In toate aceste laturi 
ale vieții sociale există încă 
lipsuri, sînt încă destule trebu
ri de pus la punct. In comerț, 
bunăoară, se întîlnesc-niiVrare- 
ori cazuri de abateri de' la dis
ciplină și de la regulile gene
rale impuse de legi precise. 
Nu peste tot este prezentă cin
stea și corectitudinea, solicitu
dinea și buna-cuviință, curățe
nia și interesul pentru lucrul 
pe care lucrătorii din comerț 
trebuie să-1 facă. Se mai ser
vește după pofte; cu nervi, și 
adesea preferențial, se mai 
„uită" să se dea restul, unii co- 
mercianți procedează arbitrar 
la măsuratul și cîntăritul măr
furilor, sau la număratul ba
nilor. In fiecare din aceste stări 
de lucruri trebuie făcută ordi
ne. Lucrătorii din comerț să 
răspundă exigențelor de servi
ciu ca fiecare om al muncii 
cinstit. Nici transportul. în co
mun încă nu merge „ca pe roa
te” și, pe lingă cauzele obiec
tive care-i pun o serie de „frâ
ne”, există și multe defecțiuni 
de organizare la nivelul între
prinderii, există și multe ..aba
teri de la disciplina muncii. 
Deranjamente disciplinare și de 
organizare se manifestă frec
vent și în activitatea coopera
tivelor meșteșugărești, care a- 
mînă nepermis de mult comen
zile oamenilor, dau de multe 
ori lucrări de calitate îndoiel
nică, nu se preocupă în sufi
cientă măsură de diversificarea 
producției. Și în privința între
ținerii și reparării fondului lo
cativ și a gospodăririi localită
ților există încă „puncte criti
ce” ce trebuie rezolvate cu mai 
multă răspundere și operativi
tate.

tre sociale, accentuînd însă că 
posibilitățile sini mai mari, că 
rezultatele pot fi mai bune. 
Astfel, mortalitatea generală a 
atins în ultimul timp un pro
cent de numai 7 la migș din 
acest punct de vedere Valea 
Jiului situîndu-se sub media pe 
județ și pe țară. De asemenea, 
a scăzut simțitor mortalitatea 
infantilă, în anul 1970 ea fiind 
de 51,5 la mie, iar în Petro
șani doar de 46,6 la mie. Și 
aceasta — în condițiile în care 
natalitatea înregistrează io creș
tere apreciabilă. „Noi medicii a 
spus vorbitorul — simțim poate 
cel mai bine creșțerea Lnivelu- 
lui de trai al populației, baineni 
mai bine nutriți, tnai bîhe îm- 
brăcați, mai curați, mai odihniți 
înseamnă mai puține îmbolnă
viri, îhseamnă suportarea mai 
ușoară a eventualelor traume 
și, evident, a tratamentelor*.  
Din cuvîntul dr.. Iosif Eșanu 
s-a desprins, însă, și faptul că 
medicii din Valea Jiului nu 
și-au valorificat pe deplin cu
noștințele și capacitatea de ac
țiune în scopul apărării sănă
tății și vieții oamenilor, conside
rând că este de datoria tuturor 
oamenilor „în. halate albe” să 
se dăruiască cu mai mult devo
tament cauzei nobile pe care o 
slujesc.

Centrul de greutate 
al muncii de partid 

în sectoarele de bază 
ale economiei!

Una din concluziile funda
mentare desprinse din dezba- 
ter.le adunării, o constituie 
faptul că bilanțul deosebit de 
rodnic obținut în perioada a- 
nalizată a avut ca determinant 
principal îmbunătățirea stilu
lui și a metodelor de muncă 

1 ale organelor și organizațiilor 
de partid în conducerea activi
tății economice, în transpune
rea în viață a politicii econo
mice a partidului. In acest sens 
darea de seamă și discuțiile 
participanților au înfățișat a- 
ria largă a problemelor vieții 
social-economice și politice a- 
nalizate, și soluționate de Co
mitetul municipal de partid, 
a biroului său, de organele și 
organizațiile de partid, preo
cupările lor pentru creșterea 
răspunderii cadrelor de condu
cere, ale tuturor colectivelor 
de muncă față de sarcinile în
credințate, pentru crearea în 
fiecare unitate economică a 
unei atmosfere de muncă crea
toare în vederea valorificării 
rezervelor interne, promovă
rii largi a noului, a teh
nicii avansate și a metodelor 
superioare de organizare a pro
ducției și a muncii. Adunarea 
a evidențiat activitatea pro
digioasă a organizațiilor de par
tid de la minele Lupeni, Paro
șeni, Petrila, Aninoasa, Dîlja, 
de la șantierele de construc
ții, preparații, U. U. M. P., 
I.C.P.M.H., S.C.S.M., Institutul 
de mine, a consiliilor populare, 
sindicatelor și organizațiilor 
U.T.C., pentru mobilizarea oa
menilor muncii la o activitate 
plină de dăruire și inițiativă 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid, pentru dez
voltarea economică, socială și 
urbanistică a municipiului.

In perioada analizată, organul 
municipal a dezbătut probleme

Munca politico-educativă 
mai aproape de om, 

de cerințele vieții* •

Rezultatele bune obținute în 
perioada analizată se datoresc 
într-o mare măsură preocupării 
organului municipal de partid, 
a organelor și organizațiilor de 
partid pentru desfășurarea unei 
intense munci de educare poli- 
tico-ideologică, de ridicare a ni
velului de cultură generală a 
comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din municipiu. Fo
losirea tuturor formelor muncii 
de propagandă în vederea cu
noașterii documentelor Congre
sului al X-lea, a cuvîntărilor 
secretarului general al partidu
lui, a hotărârilor plenarelor C.C. 
al P.C.R. a contribuit la însuși
rea liniei politice a partidului și 
la acționarea în cunoștință de 
cauză a tuturor factorilor che
mați să o traducă în viață.

Desfășurînd o activitate sus
ținută pentru ridicarea conștiin
ței socialiste a comuniștilor și 
a celorlalți oameni ai muncii,

Despre sarcinile ce Ie in
cumbă perfecționarea calitati
vă a activității organizațiilor 
de partid, ridicarea rolului lor 
conducător a vorbit în înche
ierea dezbaterilor adunării to
varășul IOACHIM MOGA, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Hunedoara.

După ce a înfățișat marile 
înfăptuiri ale oamenilor mun
cii hunedoreni în cincinalul 
trecut, în domeniul dezvoltă
rii potențialului economic al 
județului, în creșterea nivelu
lui de trai și al vieții cultu- 
rai-spirituale, succesele obținu
te de colectivele de muncă din 
Valea Jiului în dezvoltarea și 
modernizarea industriei carbo
nifere, in amplificarea tuturor 
ramurilor economice, vorbito
rul a arătat că succesele ob
ținute sint rodul muncii pline 
de dăruire și elan patriotic a 
oamenilor muncii care, in 
frunte cu organizațiile de 
partid — mereu mai puter
nice, mai mature — nu și-au 
precupețit eforturile pentru 
înfăptuirea neabătută a poli
ticii partidului. In numele 
biroului Comitetului județean 
de partid, vorbitorul a felici
tat călduros organizația muni
cipală de partid, toți comu
niștii, toți oamenii muncii din 
Valea Jiului pentru succesele 
obținute.

Subliniind sarcinile mult 
sporite pe care noul cincinal 
le ridică în fața economiei 
municipiului, mai ales sub ra
port calitativ, tovarășul Ioa- 
chim Moga s-a oprit asupra 
principalelor obiective ce tre
buie să stea in atenția orga
nelor și organizațiilor de par
tid, a conducerilor tehnico- 
administrative. Realizarea u- 
nor indicatori superiori, obți
nerea unei eficiente sporite 

majore ale vieții interne de 
partid, economice și social-cul
turale, mai ales cele reclamate 
de a fi soluționate în lumina 
sarcinilor planului anual și a 
hotărârilor organelor superioare 
și proprii. Comitetul munici
pal de partid, celelalte organe 
și organizații de partid au pus 
un accent deosebit în întreaga 
lor activitate pe promovarea 
largă a principiului muncii co
lective, a consultării atente a 
maselor cu prilejul elaborării 
și înfăptuirii diferitelor mă
suri și hotărîri. Caracteristic 
pentru practica organului mu
nicipal a fost mutarea pon
derii activității de partid în 
sectoarele de bază ale econo
miei, acolo unde se transpun 
în viață și se finalizează hotăL 
rîrile și măsurile elaborate. In 
acest sens, organele și organi
zațiile de partid au fost spriji
nite efectiv pentru a-și spori 
competența, rolul lor conducă
tor. Mai mulți vorbitori între 
care tov. Ion Rădulescu, prim 
secretar al comitetului oră
șenesc de partid Petrila, Du
mitru Her, secretarul comitetu
lui de partid de la mina Aninoa
sa, Dumitru Stancu, secretarul 
comitetului de partid al Grupului 
II construcții au relevat 
că, in urma ajutorului 
primit din partea orga
nului municipal, a perfecționă
rii organizațiilor de partid din 
sectoarele miniere acestea și-au 
îmbunătățit substanțial activi
tatea, reușind să repartizeze 
mai judicios și să activeze 
masa membrilor de partid, să 
le sporească puterea de în- 
rîurire asupra colectivelor de 
muncă, să obțină rezultate su
perioare în creșterea rîndurilor 
partidului, în întărirea răspun
derii cadrelor față de sarcinile 
încredințate.

comitetul municipal, organele 
și organizațiile de partid au 
reușit să cuprindă în învăță- 
mîntul de partid 19 000 cursân- 
ți, din care 16 000 membri de 
partid, să asigure ca formele 
de învățămînt să răspundă mai 
bine cerințelor, preocupărilor 
cotidiene, specificului fiecărei 
unități și sector de muncă. In- 
vățămîntul de partid a fost le
gat mai organic de viața prac
tică, conținutul său a fost mai 
bogat în idei, s-a concretizat în 
ridicarea exigenței și combati
vității comuniștilor față de în
lăturarea neajunsurilor a aba
terilor de Ia disciplina de pro
ducție și de la normele de com
portare în societate și familie.

In vederea creșterii eficien
ței învățămîntului de partid, 
comitetul municipal a întreprins 
o serie de acțiuni pentru sta
bilirea celor mai adecvate for
me de învățămînt în acest an.

în întreaga activitate econo
mică reclamă o preocupare 
susținută pentru stăpînirea 
procesului de producție, pen
tru asigurarea condițiilor op
time în vederea realizării rit
mice a sarcinilor de plan. O 
cerință imperioasă ce se ri
dică în acest sens în fața or
ganelor de partid și a celor 
tehnico-administrative, o con
stituie recuperarea rămînerilor 
in urmă in acele unități care 
nu și-au realizat sarcinile în 
mod ritmic în prima parte a 
anului. Sarcini multiple ridică 
de asemenea realizarea'■indi
catorului de productivitate a 

Perfecționare — cuvîntul 
de ordine în toate domeniile

muncii, mai ales in sectoarele 
miniere. Sint necesare străda
nii susținute pentru creșterea 
vitezelor de avansare in aba
tajele frontale, folosirea la 
maximă capacitate a utilaje
lor din dotare, remedierea 
neajunsurilor in aprovizionarea 
formațiilor de lucru. In dome
niul activității de investiții, 
accentul se cere pus pe indus
trializarea lucrărilor, prin fo
losirea mecanismelor și a pre
fabricatelor mari, pe îmbună
tățirea calității execuției. In 
ceea ce privește deservirea oa
menilor muncii de către uni
tățile prestatoare de servicii, 
organizațiile comerciale și co
operatiste, o deosebită aten
ție se cere a acorda crite
riilor calitative în activitatea 
acestora.

Referindu-se Ia cerințele ac
tuale ale perfecționării stilu- 

' In urma măsurilor luate de 
către comitetul municipal, de 
organele și organizațiile de par
tid, s-a lărgit sfera de cuprin
dere a muncii politice și cultu
ral-educative de masă care și-a 
îmbogățit conținutul, a devenit 
mai operativă, mai strîns lega
tă de sarcinile economice.

Neîndoios și în munca de pro
pagandă, în munca politică de 
masă există încă manifestări 
de formalism, există neajunsuri. 
Avînd în vedere existența tor și 
mai ales necesitatea ridicării 
continue a nivelului de pregă
tire ideologică, științifică și cul
turală a membrilor de partid, 
a celorlalți oameni ai muncii, 
adunarea a cerut organelor și 
organizațiilor de partid să per
fecționeze întreaga propagandă 
de partid, să îmbunătățească 
conținutul acesteia în vederea 
ridicării conștiinței socialiste a 
maselor, a mobilizării lor la 
înfăptuirea politicii partidului 
și statului nostru.

Lucrările adunării au reflec
tat cu exigență asupra sarcini
lor de răspundere ce revin — 
în educarea și intensificarea 
participării oamenilor muncii la 
înfăptuirea sarcinilor puse de 
partid. -- organizațiilor de ma
să : consiliilor populare, sindi
catelor și organizațiilor U.T.C.

Relevînd activitatea consiliilor 
populare pentru educarea- ce
tățenească a maselor, pentru 
dezvoltarea răspunderii lor fa
ță de respectarea legalității so
cialiste și atragerea acestora 
Ja conducerea treburilor obștești, 
tov. Traian Blaj, prim-vice- 
președintele consiliului popular 
municipal, s-a oprit asupra sar
cinilor ce revin cadrelor de 
conducere din aparatul de stat

Cadru stimulent pentru 
dezvoltarea impetuoasă 

a învățămîntului și culturii
Darea de seamă a subliniat 

că pentru cultura, arta și în- 
vățămîntul din municipiul nos
tru anii cincinalului 1966—1970 
au fost rodnici în realizări și 
succese. Beneficiind de cadre 
pregătite profesional, de o im
portantă bază materială, de 
ustensile didactice suficiente, 
învățămîntul din Valea Jiului 
pășește impetuos pe calea mo
dernizării și apropierii tot mai 
marcante de nevoile curente 
ale societății. Și în domeniul 
cultural-artistic de masă Va
lea Jiului se situează la un 
nivel ridicat. Pe teritoriul mu
nicipiului nostru își desfășoa
ră astăzi activitatea un teatru 
dramatic profesionist, șase clu
buri sindicale, o casă de cul
tură, cinci cămine culturale, 
o filială a Uniunii artiștilor 
plastici și o Școală populară 
de artă.

Este cunoscut, a subliniat 
darea de seamă, faptul că în 
institutele de cercetări și pro
iectări din cadrul I.M.P., 
I.C.P.M.H., S.C.S.M. și în alte 
sectoare lucrează și își desfă
șoară o laborioasă activitate 
un mare număr de specialiști 
cercetători, profesori, medici, 
juriști, economiști etc. care, 
prin munca lor plină de ab
negație, pasiune și dragoste 
pentru meseria aleasă, și-au 
adus o contribuție substanțială 
la ridicarea calității muncii în 
toate domeniile de activitate.

lui de muncă a! organelor și 
organizațiilor de partid, to
varășul Ioacliim Moga a ce
rut organizației municipale 
de partid să promoveze cu 
mai multă stăruință princi
piile muncii colective, să se 
sfătuiască pe larg cu masele. 
Fiecare organ, fiecare activist 
să țină seama de sugestiile, 
de propunerile oamenilor atît 
la elaborarea măsurilor cit și 
Ia traducerea în viață a aces
tora, să antreneze un larg ac
tiv obștesc la munca de în
făptuire a hotărîrilor. In ve
derea creării unui climat de 
exigență și răspundere față de 

sarcini, cadrele cu muncă de 
răspundere să fie solicitate 
sistematic să raporteze asupra 
modului cum își îndeplinesc 
atribuțiile in sectorul in care 
muncesc. Vorbitorul a atras a- 
tenția asupra necesității elimi
nării tradițiilor de birocrati
zare in elaborarea deciziilor, 
a dădăcelii, a abuzului de in
dicații care nu fac decît să 
frîneze inițiativa, spiritul crea
tor. Pentru sporirea compe
tenței organizațiilor de partid, 
a răspunderii cadrelor, se cere 
promovat un stil de muncă 
viu, dinamic, strîns legat de 
viață; să tragem la răspun
dere pe cei ce trec pe lingă 
lipsuri sau se rezumă Ia „in
formarea” organelor superioa
re în loc să acționeze cu 
promptitudine pentru înlătu
rarea neajunsurilor. 

pentru perfecționarea activității 
în-toate domeniile vieții sociale. 
Vorbitorul a criticat acele ca
dre care în loc de răspundere 
și inițiativă, de strădanii pentru 
valorificarea resurselor locale 
își consumă timpul, enerfcia 
pentru găsirea justificărilor, a 
lipsurilor altora, a „greutăților 
obiective1 în scopul acoperirii 
propriilor lor neajunsuri. Tov. 
Traian Blaj a apelat la iniția
tiva și sprijinul conducătorilor 
unităților economice, a tuturor 
comuniștilor pentru valorificarea 
resurselor locale, a elanului ma
selor cetățenești pentru dezvol
tarea multilaterală, economică 
și urbanistică a municipiului.

Adunarea a dezbătut cu mul
tă răspundere sarcinile reieșite 
din lucrările recentei plenare a 
C.C. al P.C.R. privind perfec
ționarea activității sindicatelor, 
a democrației muncitorești și 
sporirea contribuției sindicate
lor la educarea socialistă a mă-, 
selor de salariați, la soluționa
rea problemelor lor de viață. 
Ocupîndu-se de neajunsurile 
existente în munca sindicală din 
municipiu, tov. Gavrilă David, 
președintele C.M.S. a arătat că 
acestea iși au sorgintea în for
malismul și lipsa de inițiativă 
a unor lucrători din aparatul 
sindicatelor cît și în îndruma
rea sporadică a sindicatelor de 
către organele de partid. Vor
bitorul a exprimat hotărîrea ca
drelor care lucrează în organe
le sindicale de a munci cu toa
tă răspunderea pentru înfăptu
irea recentelor indicații ale se
cretarului general al partidului 
privind dinamizarea și optimi
zarea activității sindicatelor din 
Valea Jiului.

In cuvîntul lor, vorbitorii au 
subliniat aceste succese, dato
rate condițiilor deosebite create 
de partid culturii și învățămîn
tului din Valea Jiului, muncii 
.pasionate a comuniștilor, a ce
lorlalți oameni, a sprijinului 
oferit de comitetul municipal 
de partid.

„Proiectul de lege care a fost 
•prezentat spre dezbaterea ple
narei C.C. al P.C.R. din 10- 11 
februarie a.c. este menit să dea 
un cadru legislativ în care se 
instituie în țara noastră edu
cația de tip permanent — a 
spus tov. conf. dr. Ilie Constan- 
tinescu, prorectorul I.M.P. Tre
buie să apelăm de acum și ia 
alte forme de pregătire în 
afara celor tradiționale, por
nind de Ia ideea că școala nu 
acoperă decît o parte'din pre
gătirea necesară unui individ, 
fapt care presupune reveniri 
periodice pe tot parcursul vie
ții. Independent de gradul de 
pregătire în politehnică sau în 
alt domeniu, după 4—5 ani re
ciclarea este o necesitate im
perioasă, atît pentru cadrele 
din producție cît și pentru cele 
din învățămînt. Pentru reci
clarea cadrelor din producție 
și la I.M.P. se vor organiza 
cursuri postuniversitare la 
care, pe lingă cadrele didacti
ce, vor fi solicitați să expună 
conferințe, prelegeri și cei mai 
buni specialiști din industria 
minieră”.

In ceea ce privește neajun
surile existente in activita
tea sindicatelor, vorbitorul a 
arătat că mulți activiști sin
dicali s-au rupt de viață, de 
problemele oamenilor, s-au 
plafonat și s-au birocratizat, 
au rămas impasibili față de 
cererile salariaților, nu au mi
litat cu combativitate pentru 
interesele membrilor de sindi
cat. Mai multă inițiativă tre
buie să dovedească și organele 
administrației de stat, consi
liile populare. Prin valorifi
carea resurselor locale acestea 
pot și trebuie să facă mai 
mult pentru amenajarea unor 
baze de agrement, pentru sa
tisfacerea unor cerințe justifi
cate ale cetățenilor pe linia 
îmbunătățirii condițiilor lor 
de viață.

Vorbitorul a arătat apoi că, 
în condițiile revoluției tehni- 
co-științifice contemporane, a 
perfecționării întregii vieți 
sociale, fiecare activist și con
ducător, fiecare om al muncii 
trebuie să aibă in cen
trul preocupării, perfecționa
rea propriei sale pregătiri. 
Este o cerință pe care o re
clamă cu prisosință soluționa
rea multiplelor sarcini ale e- 
dificării socialiste în etapa ac
tuală. Elanul, experiența oa
menilor, trebuie susținute de 
cunoștințe, de o pregătire teo
retică multilaterală, așa cum 
cer ultimele indicații ale con
ducerii partidului.

In încheiere, tovarășul Ioa- 
chim Moga și-a exprimat con
vingerea că în noul an, co
muniștii, organizațiile de par
tid, din Valea Jiului vor mo
biliza oamenii muncii la noi
succese în dezvoltarea social- 
economică a municipiului, vor 
intimpina cu realizări presti
gioase glorioasa aniversare a
întemeierii partidului.
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Mai este oare nevoie să de

monstrăm utilitatea și nece
sitatea gazetei ? In secolul 
exploziei informaționale ziarul 
a devenit — se poate spune — 

{pentru omul de rind, tot atît 
de necesar ca aerul și ca apa. I Expresia „ziarul e piinea zil
nică a cititorului" nu pare 

* deloc exagerată. In zilele I noastre, cînd evenimentele
• politice, sociale, economice,I științifice se succed cu o am

ploare și rapiditate nemaiîn- 
Itîlnită, cetățeanul, elevul nu 

mai este indiferent față de 
Iceea ce se petrece în jurul 

său. EI este deopotrivă inte
resat să fie informat Ia timp 

Iși exact despre ceea ce se 
intimplă pînă în cel mai a- 

Idînc orizont al minei Uricani 
— să zicem — ca și despre 
activitatea desfășurată de ul- 

Itimul echipaj uman debar
cat pe Selena.

I Raportat la populația muni
cipiului Petroșani, pătrunde-

Irea presei prezintă un indice 
de 7 Ia 10. Exprimat mai pre
cis aceasta înseamnă că 70 
dintr-o sută de cetățeni sini 
cititori ai presei. Dacă rapor
tăm însă numărul de cititori 
la populația adultă rezultă că 

I indicele de pătrundere este 
mai mare, adică de unu la 
unu. Este tot mai mare nu
mărul familiilor in care sint 
citite 3, 4, 5, sau chiar mai 
multe publicații. Această re
alitate ascunde insă și un re
vers : există încă unele fami
lii in casele cărora nu pă
trunde presa : există colecti- 

I ve de muncă în care nurnâ- 
I rul cititorilor este încă redus.
De ce stau lucrurile așa ?

Desigur, prima condiție ca 
un ziar să fie citit este con
ținutul, calitatea. Un ziar este

citit, căutat, numai în măsura 
în care problematica sa tre
zește interes, în măsura in 
care stilul, nivelul articolelor 
satisface exigențele cititorilor. 
Dar pătrunderea ziarului mai 
este condiționată și de altceva 
și anume de modul în care 
o publicație sau alta îi este 
prezentată masei de cititori

tate importantă socială, mun
ca pe care o face chioșcul o- 
ferind cumpărătorului un zi
ar nu este o simplă activitate 
comercială iar munca de lă
murire pe care o desfășoară 
difuzorul voluntar din între
prindere pentru a cîștiga noi 
abonați la ziare și reviste es
te prin excelență o muncă de

PRESA 
cit mai larg 

răspindită in masa
precum și de măsura în care 
această publicație ajunge la 
timp Ia cei cărora le este des
tinată.

In societatea noastră, în 
care presa are o importantă 
funcție socială, societatea în 
care rolul ziarului nu se re
duce la aspectul pur informa
tiv, ci are multiple valențe 
calitative — de educator co
lectiv, de instrument de legă
tură a partidului cu masele, 
de mijloc de influențare, mun
ca in domeniul răspindirii 
presei crește în importanță. 
Travaliul pe care ii face poș
tașul care zilnic duce în ca
sele cetățenilor de pe traseul 
pe care-1 deservește 4(10-500 
de ziare nu este o simplă trea
bă de comisionar ci o activi

interes public, nobilă prin ca
racterul și scopul său. Prin 
urmare munca depusă pentru 
pătrunderea cit mai largă a 
presei noastre comuniste este 
o muncă de răspîndire a cu
noștințelor în mase, este o 
părticică din vasta muncă e- 
ducativă pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor 
o latură a activității politice.

In lumina acestor conside
rente este de neînțeles slabul 
interes pe care-I manifestă 
pentru creșterea pătrunderii 
presei unele organizații de 
partid cum sint cele de la 
minele Lupeni și Vulcan. Es
te greu de înțeles de exemplu 
de ce comitetele de partid 
și unele organizații de bază 
de la aceste exploatări ma-

—
nifestă un interes scăzut fa- I 
ță de modul în care pătrun
de presa de partid în rîndul | 
colectivelor respective. In toa
te întreprinderile și instituții
le avem la ora actuală organi
zații de partid puternice cu 
un însemnat număr de mem
bri. Nu ar fi oare indicat ca 
un număr de tovarăși din fie
care organizație de bază să 
aibă sarcina de partid de a 
se ocupa de pătrunderea pre
sei în colectivul de muncă 
respectiv ? In acest context 
nu poate fi o notă bună pen
tru unele organizații de par
tid cum sînd cele de la Pre- 
parația Coroești, șantierele 
T.C.M.M. și ale Grupului II de 
construcții, I.T.A. Petroșani și 
Lupeni, I.G.L., organizațiile 
comerciale T.A.P.L., Grupul 
școlar minier Petroșani unde 
la ora actuală există numai 
un număr mic de abonați.

Desigur, sarcina asigurării 
pătrunderii cît mai largi a 
presei* * distribuirii la timp a 
ziarelor revine în mod direct 
organelor de difuzare, oficiilor 
P.T.T.R. Răspunderea politi
că pentru îmbunătățirea anes- 
tei munci revine însă organelor 
și organizațiilor de partid.

In perioada de iarnă cele 
mai multe incendii se produc 
datorită ;

sobelor greșit instalate, 
supraîncălzite și lăsate cu foc 
în ele după închiderea maga
zinelor ;

• reșourilor, radiatoarelor 
și altor aparate electrice in
stalate necorespunzător sau 
uitate în priză după închide
rea magazinelor ;

• coșurilor de evacuare a 
fumului necurățate sau neizo
late de părțile combustibile 
ale planșeului și acoperișului;

® cenușii cu jar aruncată 
la întîmplare ;
Dacă observați existența u- 

nor astfel de situații favo
rabile producerii incendiilor, 
acționați neîntîrziat și ener
getic pentru lichidarea lor.

. Paza bună, trece primej
dia rea 1 

Este necesar ca în fiecare 
unitate, în fiecare colectiv or
ganele de partid, să se ocupe 
îndeaproape, concret și zi de 
zi ca ziarul de partid să ajun
gă la un număr cît mai mare 
de oameni. Acest lucru este 
impus de necesitatea unui 
contact cît mai strins cu ma
sele, de multitudinea și com
plexitatea sarcinilor pe care 
le ridică în prezent opera de 
construcție a socialismului.

C. MIREA

întreaga capacitate politico- 
organizatorică a sindicatelor

(Urmare din pag. 1)

se ocupe cu stăruință de fruc
tificarea marilor eforturi de 
investiții făcute de statul socia
list pentru asigurarea protec
ției muncii. Exercitînd mai ac
tiv controlul obștesc asupra 
modului în care conducerile în
treprinderilor și salariații res
pectă normele de protecție a 
muncii, sindicatele vor urmări 
cum se folosesc fondurile alo
cate de stat, materialele și e- 
chipamentul de protecție a 
muncii, cum se realizează in
struirea salariăților. Mențio- 
nînd realizările din domeniul 
protecției muncii, trebuie arătat 
totuși că încă se mai produc 
accidente în unele ramuri e- 
conomice, mai ales în între
prinderi din industria minieră, 
a lemnului și din transporturi. 
Trăgînd concluziile ce se im
pun neajunsurile ce se mai 
manifestă în domeniul protec
ției muncii, organele sindicale 
sînt chemate să acționeze mai 
energic pentru cunoașterea și 
respectarea normelor de tehni
că a securității, pentru crearea 
în rîndul salariaților a unei o- 
pinii colective intransigente 
față de cei care le încalcă.

Organele sindicale au depus 
o intensă muncă organizatori
că pentru selecționarea celor 
mai merituoși salariați în vede
rea trimiterii la odihnă, iar

împreună cu medicii, a celor 
care sînt cei mai indicați pen
tru cură balneară. Pe lingă 
fondurile importante alocate 
de stat pentru construirea de 
noi stațiuni balneo-climaterice 
și dezvoltarea celor existente 
sindicatele au început în anii 
acestui cincinal să investească 
o parte din cotizațiile membri
lor U.G.S.R. în edificarea de 
sanatorii și case de odihnă pro
prii. Astfel, au fost construite 
ori se află în curs de ridicare, 
moderne sanatorii la Felix, A- 
mara, Sîngeorz, Călimănești, 
Herculane, tabăra de copii Nă
vodari, case de odihnă (la So- 
veja) și multe altele.

In ultimii cinci ani, .sindica
tele au intensificat controlul 
obștesc asupra deservirii popu
lației. efectuînd la nivelul cin
cinalului, sute de mii de in
vestigații în piețe, magazine de 
toate profilele comerciale, uni
tăți medico-sanitare și stațiuni 
balneo-climaterice. Incepînd din 
acest an a fost extins controlul 
obștesc muncitoresc asupra în
treprinderilor din industria bu
nurilor de consum. Apreciind 
activitatea plină de dăruire pe 
care o desfășoară zecile de mii 
de oameni ai muncii, salariați 
și gospodine în echipele și co
misiile de control obștesc, tre
buie. totodată, să arătăm că e- 
forturile lor, în sprijinul îm
bunătățirii deservirii publice

nu s-au bucurat în multe ca
zuri de receptivitatea cuvenită 
din partea conducerilor și sin
dicatelor din unitățile comer
ciale și medico-sanitare. A 
fost și aceasta una din cauzele 
perpetuării unor neajunsuri în 
aprovizionarea populației, în 
folosirea rațională a capacită
ților de tratament spitalicesc 
și ambulatoriu, fapt care im
pune ca în viitor, paralel eu 
creșterea competenței și autori
tății controlorilor obștești, or
ganele de stat și cele sindicale 
să asigure fructificarea tuturor 
sesizărilor și propunerilor utile 
făcute de echipe și comisii, de 
cetățeni — beneficiarii deser
virii.

Avem ferma convingere că 
organele și organizațiile sindi
cale din municipiul nostru își 
vor consacra întreaga lor capa
citate politico-organizatorică, își 
vor mobiliza toate forțele pen
tru înfăptuirea cu succes a sar
cinilor de plan ale anului în 
curs. Acesta va fi cel mai pre
țios omagiu cu care înțîmpinăm 
glorioasa aniversare a semicen
tenarului Partidului Comunist 
Român care prin politica sa 
înțeleaptă a asigurat victoria 
definitivă a socialismului, 
transformarea României într-o 
țară în care poporul a devenit 
pentru totdeauna stăpînul și 
făuritorul destinelor sale.

I 
I
I
I
I

Centre de
(Urmare din pag. 1) 

și în alte domenii de activi
tate.

La capătul unor asidue 
cercetări, prof. ing. V. Har- 
naj, de la centrul de cerce
tări al Institutului de petrol, 
gaze și geologie, a stabilit 
un procedeu pentru ramble- 
iajul hidrodinamic dirijat, a 
cărui importanță a fost pe 
deplin dovedită la construc
țiile edilitare de pe litoral. 
Prin utilizarea acestui pro
cedeu, care constituie o in
venție, într-un singur an 
s-au obținut economii care 
depășesc 18 milioane lei. In 
ceea ce privește aria de a- 
plicabilitate, invenția amin
tită își găsește, de asemenea, 
utilizare în domeniul ram- 
bleurilor pentru platformele 
necesare construcțiilor și por
turilor, în procesul asanării 
unor zone insalubre, al în
nobilării nisipurilor de pe 
plaje și pentru confecționa
rea hidraulică a nisipurilor 
necesare amenajării plaje
lor artificiale.

Procedeul stabilit de prof, 
ing. V. Harnaj a fost de cu- 
rînd distins cu medalia de 
aur a Salonului internațional 
al invențiilor de la Ober
hausen (R.F. a Germaniei).

Prof. dr. docent G. Bără- 
nescu, directorul Centrului 
de cercetări în domeniul mo
toarelor cu ardere internă, 
de pe lingă Institutul Poli
tehnic din București, a per
fecționat teoria echilibrajului

Concursul 
„România 

în circuitul 
mondial al 

valorilor 
materiale 

și spirituale"
Incepînd cu 1 martie, se pun 

în vînzare, în școlile de toate 
gradele din Valea Jiului, bule
tinele concursului organizat, pe 
tema de tpai sus, de către Co
mitetul Național pentru Apă
rarea Păcii din Republica So
cialistă România.

Caracterul instructiv-educa- 
tiv al concursului, nobilul țel 
în slujba căruia este pus, nu
mărul mare de valoroase pre
mii cu care este dotat au făcut 
ca acesta să stîrnească încă 
de acum un viu interes în rîn- 
dul elevilor, studenților și ca
drelor didactice, a tuturor ce
lor ce muncesc în întreprinderi 
și instituții.

cercetare
folosită astăzi cu rezultate 
optime în cazul tuturor tipu
rilor de motoare. Totodată, 
prin investigații în domeniul 
proceselor de ardere și al 
performanțelor energetice 'și 
mecanice, în cadrul aceluiași 
centru au fost definitivate 
cele mai potrivite sorturi de 
combustibili și uleiuri pen
tru motoare.

De asemenea, prof. dr. do
cent G. Bărănescu este auto
rul unor tratate privind in
jecția motoarelor cu ardere 
internă, traduse de unele e- 
dituri din Franța, Italia și 
Polonia.

Se remarcă, de asemenea, 
invenția concepută de un 
colectiv al Institutului Po
litehnic din Iași : „mașina 
de ascuțit burghie elicoidale" 
care se aplică cu bune rezul
tate în Uzina mecanică „Ni- 
colina" și la Fabrica de scule 
din Rîșnov. Prin generaliza
rea ei în cadrul a 40 de în
treprinderi din țară se esti
mează, economii anuale de a- 
proximativ 12 milioane lei. 
Invenția a fost distinsă cu 
medalia de aur in capitala 
Austriei.

Acestea sînt doar cîteva e- 
xemple desprinse din multi
tudinea rezultatelor înregis
trate în activitatea de cerce
tare desfășurată de cadrele 
universitare din țara noas
tră. Ministerul Invățămîntu- 
lui și unitățile sale sînt a- 
cum în posesia a 369 de in
venții și inovații propuse 
de cadrele Universitare.

SIMBATA 20 FEBRUARIE

17,00 Deschiderea emisiunii.
Emisiune în limba 
germană.

18,00 România 71. Azi — ju
dețul Neamț.

18,25 Bună seara, fete 1
Bună seara, băieți 1 

19,20 1 001 de seri — emisi
une pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Tele-enciclopedia.
20,50 Pe plaiurile Mioriței.
21.10 Film seria] : Incorupti

bilii. Episodul „O armă 
pentru un blues'*.

22,00 Tele-recital Silvia Du- 
mi trescu-Timică.

23,00 Telejurnalul de noap
te.

23.10 Săptămîna sportivă.

ÎNTREPRINDEREA 
REȚELE ELECTRICE DEVA

SECȚIA PETROȘANI
■*  J

in al*  Bill vnita dt mw Mii
Nu folosiți instalații electrice deteriorate sau improvizate, deoarece provoacă accidente prin 

electrocutare și incendii.
Potrivit regulamentului pentru furnizarea și uli lizarea energiei electrice, unitățile socialiste sînt 

obligate să-și procure contoare electrice care se montează la cererea unității de către S. D. E. E. 
Petroșani. S. D. E. E. este obligată să întrerupă furnizarea energiei electrice imediat și fără prea
viz la unitățile ca.e .
- Utilizează instalații electrice ce prezintă pe rico) de incendiu și electrocutare ;
- Folosesc corpuri de consum nedeclarate in contractul întocmit in pausal (în acest caz se în

tocmesc acte de contravenție) ;
- Nu execută în termenul fixat remedierile prescrise de către delegații S. D. E. E. Petroșani.
Remedierea instalațiilor electrice se poate executa de către unitățile în cauză, prin electricieni 

autorizați, prin S. D. E. E. Petroșani sau prin subu nitățile cooperației meșteșugărești.
Pentru orice fel de informații privind utilizarea energiei electrice, unitățile consumatoare se pot 

adresa la centrele și secțiile de distribuire a ene rgiei electrice din orașele Petroșani, Vulcan, Lupeni.
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FOLOSIȚI CORECT

INSTALAȚIILE ELECTRICE SI 
APARATELE ELECTROCASNICE

J
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La unitățile I 
T. A. P. L. 
Petroșani

Comisia tehnică de prevenire 
și stingere a incendiilor din ca
drul Trustului alimentației pu
blice Petroșani gl cărui preșe
dinte este șeful producției, Ca
rol Fodor, se poate spune că 
desfășoară o activitate în cunoș
tință de cauză plină de sim
țul răspunderii. Comisia are în
tocmit un plan de măsuri chib
zuit, cuprinzător. Sarcinile pre
văzute, și mai ales, îndeplinirea 
lor vor asigura buna desfășu
rare a activității, preîntîmpina- 
rea pericolelor izbucnirii unor 
incendii, apărarea avuției ob
ștești de distrugere. Verifica
rea și remedierea deficiențelor 
la toate instalațiile electrice; 
confecționarea de posturi de in
cendiu și dotarea acestora cu 
materialele necesare stingerii 
incendiilor ; intensificarea acți
unilor de propagandă împotri
va incendiilor prin : organizarea 
de instructaje, concursuri „Cine 
știe, cîștigă", tipărirea de afișe 
și inscripții etc. ; instruirea pe
riodică a tuturor salariaților și 
înarmarea lor cu toate cunoștin
țele teoretice și practice pe linie 
de pază contra incendiilor, sînt 
cîteva dintre sarcinile stabilite 
în planul de măsuri pentru fi
nalizarea cărora se depune stră
danie și interes major atît din 
partea comisiei tehnice P.C.I. 
cît și a conducerii T.A.P.L.

Din controalele executate în 
Valea Jiului la mai multe uni
tăți T A.P.L. s-a constatat că o 
parte din gestionari, care sînt 
direct răspunzători de organi
zarea pazei contra incendiilor 
în locurile încredințate — con
form instrucțiunilor M.A.I. nr. 
362/1963 art. 25 și a instrucți
unilor M.C.I. nr. 180/1969 — 
acordă atenție cuvenită apărării 
bunurilor materiale împotriva 
incendiilor, luînd în acest scop 
măsuri satisfăcătoare specifice 
fiecărui loc de muncă. Cu toate 
acestea, din controalele efectu
ate în teren, se constată încă

MASURI HOTARÎTE PENTRU RESPECTAREA N0RME10R Of PREI/FNIRF
existența a numeroase defici
ențe ce pun în pericol multe din 
unitățile T.A.P.L.-ului. Astfel, la 
multe restaurante se folosesc 
instalații electrice .ce au mari 
defecțiuni (siguranțe supradi
mensionate, tablouri de distri
buție neprotejate, întrerupătoa
re și prize defecte etc.), precum 
și instalații electrice improvi
zate. Mulți responsabili n-au 
trecut nici pînă în prezent la 
aplicarea prevederilor instrucți
unilor de ramură ale M.C.I. ; se 
folosesc injectoarele de motori
nă de la sobele de gătit din 
bucătării defecte, produeîndu-se 
scurgeri de motorină ceea ce 
reprezintă un iminent pericol 
de incendiu ; o mare parte din 
salariați nu cunosc cele mai 
elementare reguli de prevenire 
a incendiilor cît și mînuirea 
materialelor inițiale de stingere 
(stingătoare), acestea neputînd 
fi folosite în caz de un început 
de incendiu.

Asemenea nereguli au fost con
statate la crama „Odobești“ 
Petroșani, bufetul nr. 47 Iscroni, 
depozitul de materiale Petroșani 
restaurantul Vulcan etc. Deși, 
asemenea nereguli contravin 
normelor de prevenire a incen
diilor, totuși ele nu au consti
tuit un semnal de alarmă pen
tru responsabilii unităților care, 
conform instrucțiunilor M.A.I. 
nr. 362/1963 și a instrucțiunilor 
M.C.I. nr. 180/1969, au obligația 
de a lua măsurile cuvenite pen
tru prevenirea și stingerea in
cendiilor la bunurile pe care 
ie dețin sau administrează.

Pentru ca fiecare responsa
bil sau orice alt salariat al 
T.A.P.L. să cunoască și să poată 
lua la timp măsurile ce se im
pun, în vederea înlăturării cau
zelor producătoare de incendii, 
considerăm că este necesar, ca, 
în instruirea întregului personal 
din subordine asupra cunoaște
rii regulilor de prevenire și 
stingere a incendiilor, să se 
execute un control amănunțit la 
toate localurile în scopul depis
tării și înlăturării la timp a 
cauzelor de incendii; verificării 
instalațiilor electrice luîndu-se 
măsuri pentru înlăturarea orică
ror defecțiuni sau improvizații ; 
interzicerii folosirii siguranțe

lor supradimensionate ; sobele 
de încălzit și coșurile de evacu
are a fumului să fie folosite 
cu respectarea regulilor de 
prevenire a incendiilor; este 
necesar să se studieze și aplice 
întocmai instrucțiunile M.C.I. 
nr. 180/1969.

Luarea unor măsuri ferme și 
hotărîte va trebui să preocupe 
îndeaproape pe toți factorii de 
răspundere din conducerea trus
tului și a unităților T.A.P.L. Un 
motiv în plus care pledează în 
favoarea acestei obligativități 
este acela că în ultimul timp 
au izbucnit incendii în . acest 
sector.

Respectarea cu toată răspun
derea a normelor de prevenire 
a incendiilor, constituie nu nu
mai obligația legală, ci și o 
îndatorire patriotică pentru fie
care salariat din cadrul Trus
tului alimentației publice din 
Petroșani.

Ce părere aveți ?
Adresăm această întrebare 

unor responsabili de restaurante 
unde s-au găsit grave abateri 
de la normele de prevenire și 
stingere a incendiilor :

Ion Pîrvulescu, responsa
bilul restaurantului din Vulcan: 
cunoașteți că la localul dv. e 
dezordine, la soba de gătit se 
semnalează scurgeri de motori
nă pe la injector, la tablou sînt 
siguranțe supradimensionate, 
personalul este neinstruit la 
depozitul de lichide combustibi
le, se poate merge cu barca prin 
reziduul ile de motorină ? Aveți 
vreo idee, inițiativă proprie de 
...rezolvare ? sau așteptați să 
vină conducerea T.A.P.L. să vă 
remedieze aceste neglijente ?

<• Responsabilul laboratoru
lui cofetărie din Lupeni, Iosif 
Demeter: cu o asemenea in
stalație electrică pe care o ex
ploatați (siguranțe supradimen
sionate, fire neizolate, improvi
zate care prezintă un mare pe
ricol de incendiu și electrocu
tare), în asemenea condiții în 
orice moment sînteți pasibil de 
a suporta rigorile legii (HCM 
2285/1969) prin aplicarea unei 
amenzi 1 Ce părere aveți nu e 

mai bine să rezolvați nereguli
le ?

<0- Responsabilul restaurantu
lui „Progresul" din Lupeni, 
Doru Lazăr, ...la dv. e și mai 
și : întrerupătoare sparte, per
sonal neinstruit, stingătoare de
fecte, scurgeri de motorină pe 
la injectorul de la soba din 
bucătărie, dezordine în exteri
or (motorină vărsată, butoaie 
aruncate etc.), care toate favo

Reportaj publicitar
rizează izbucnirea unui incen
diu precum și dezvoltarea lui 
în condiții optime. Ce spuneți ? 
Următorul control vă va găsi 
tot în ...stilul ăsta ?

A

In atentia 
gestionarilor 
de unități!

Conform instrucțiunilor M.A.I 
nr. 362/63 art. 23 și nr. 180 ale 
M.C.I., purtați întreaga respon
sabilitate pentru organizarea pa
zei contra incendiilor la locurile 
de muncă. In acest sens sînteți 
obligați:
• să acționați pentru apli

carea și respectarea normelor 
de prevenire și stingere a in
cendiilor la locurile de muncă 
a căror conducere este încre
dințată dv ;
• să instruiți lunar tot per

sonalul din subordine, cu pri
vire la sarcinile ce-i revin pen
tru prevenirea și stingerea in
cendiilor ;

0. să asigurați păstrarea, în- . 
treținerea și funcționarea utila
jelor de stingere a incendiilor 
existente în dotarea unității 
pentru care purtați responsabi
litatea ;

•. să organizați echipă de 
primă intervenție, în caz de in
cendiu, din rîndurile personalu
lui existent în subordine ;

$. să luați măsuri pentru a- 
fișarea măsurilor de prevenire 
și stingere a incendiilor, după 
specificul și particularitățile fie
cărui loc de muncă ;

se interzice cu strictețe 
blocarea căilor de acces, căilor 
de evacuare a culoarelor, scă
rilor, coridoarelor și spațiilor 
de siguranță ;

$ în podurile clădirilor și 

depozitelor nu vor fi permise 
depozitarea materialelor și li
chidelor inflamabile ;

® instalațiile electrice de ilu
minat și de forță vor fi execu
tate, recepționate, exploatate și 
verificate periodic conform nor
melor P.C.I. în vigoare ;

$ tablourile electrice vor fi 
protejate în carcasa corespunză
toare și asigurate cu încuietori, 
iar accesul la ele va fi permis 
numai personalului de întreți
nere ;
• sînt interzise improvizații- „ 

le de orice fel la instalațiile și 
aparatele electrice ;

Q. nu permiteți folosirea a- 
bajururilor de hîrtie sau de alte 
materiale combustibile la cor
purile de iluminat 1
• este interzisă folosirea în

trerupătoarelor, comutatoarelor, 
prizelor și dozelor defecte 1

Atențiune!
Cînd închideți localurile, re

staurantele: și plecați acasă, ve
rificați dacă :

— ați stins focul din sobă și 
evacuat cenușa la locul stabilit?

— aparatele electrice, radia
toarele, reșourile, mașinile de 
călcat etc. au fost scoase din 
priză ?

— ați controlat ca să nu ră- 
mînă resturi de țigări aprinse ?

— au fost închise ermetic va

sele cu lichide inflamabile și 
dacă ele au fost depozitate la 
locurile destinate acestui scop ?

— au fost evacuate deșeurile 
combustibile și inflamabile ?

In cazul cînd răspunsul este 
afirmativ la toate aceste între
bări, puteți pleca liniștit acasă, 
avînd certitudinea că în local, 
la locul dv. de muncă, nu va 
izbucni nici un incendiu, că lu
înd aceste măsuri ați îndepli
nit o îndatorire patriotică.

Nu 
uitati !

încălcarea prevederilor HCM 
2285/1969 atrage după sine se
vere sancțiuni materiale. De 
aceea, în scopul reîmprospătării 
cunoștințelor celor care răspund 
de asigurarea respectării reguli
lor de prevenire a incendiilor 
publicăm, în extras, cîteva pre
vederi ale acestor hotărîri și 
modul de sancționare a abate
rilor :

gp nerespectarea normelor de 
prevenire și stingere a incendii
lor prin instrucțiuni emise de 
ministere și celelalte organe 
centrale, dacă fapta nu consti
tuie o altă contravenție prevă
zută în prezenta hotărîre, se 
sancționează cu amendă de la 
800 la 1500 lei ;
• neadăpostirea, neîntreține- 

rea în stare de funcționare sau 
blocarea în așa fel îneît să nu 
poată fi folosite în caz de in
cendiu a instalațiilor, mașinilor, 
utilajelor și materialelor de pre
venire și stingere a incendiilor 
ori exploatarea acestora în alte 
scopuri decît cele pentru care 
sînt destinate, se sancționează 
cu amendă de la 800 la 1500 lei;

O neorganizarea sau neîntre- 
ținerea în bune condițiuni a 
căilor de acces pe teritoriul ce 
aparține organizației socialiste, 
ori blocarea căilor de acces, în 

A
interiorul secțiilor, atelierelor, 
depozitelor și altor asemenea în
căperi, îneît să nu poată fi fo
losite în caz de incendiu, se 
sancționează cu amendă de la 
200 la 400 lei ;
• neexecutarea sau neîntre- 

ținerea în bună stare, potrivit 
normelor în vigoare, a bazine
lor, rampelor de alimentare, 
hidranților ori surselor de apă 
pentru stingerea incendiilor sau 
blocarea acestora în așa fel în
eît să nu poată fi folosite în 
caz de incendiu, se sancționea
ză cu amendă de la 800 la 1500 
lei ;

® neluarea măsurilor pentru 
asigurarea participării șefilor de 
formații civile de pompieri la 
cursurile și instructajele orga
nizate de Ministerul Afacerilor 
interne : neinstruirea întregului 
personal din obiective cu pri
vire la normele de prevenire 
și stingere a incendiilor, se sanc
ționează cu amendă de la 300 
la 800 lei ;

® folosirea instalațiilor sau 
aparatelor de încălzit, iluminat 
sau forță motrică, cum sînt in
stalațiile de gaze naturale sau 
gaze lichefiate (aragaz), reșouri 
și mașini de călcat, radiatoare 
sau mașini electrice de gătit 
ori încălzit, sau alte asemenea 
aparate, dacă sînt defecte și 
reprezintă pericol de incendiu, 
se sancționează cu amendă de 
la 100 la 300 lei ;
• necurățirea coșurilor sau 

curățirea lor în condiții necores
punzătoare ori neîntreținerea lor 
în bună stare de funcționare, 
se sancționează cu amendă de 
la 100 la 300 lei ;
• trecerea coșurilor din me

tal prin planșeele, tavanele sau 
acoperișurile din material com
bustibil al clădirilor, folosirea 
coșurilor de zid, a coșurilor de 
prefabricate din beton armat 
și a coșurilor de tip termoform, 
neizolate față de elementele com
bustibile ale planșeelor (tava
nelor) și acoperișurilor, monta
rea în încăperi, a burlanelor cu 
o lungime mai mare de 10 m 
sau cu mai mult de trei coturi ; 
racordarea burlanelor la cana
lele de ventilație, scoaterea bur
lanelor prin ferestre, sau prin 

streașini fără să fie izolate de 
părțile combustibile ale clădirii, 
se sancționează cu amendă de 
la 300 la 800 lei ;
• instalarea sobelor de metal 

și a burlanelor la o distanță 
mai mică de 70 cm față de 
pereții de seîndură sau paian
tă, în cazul cînd aceștia sînt 
izolați în dreptul sobelor și bur
lanelor, instalarea sobelor de 
metal pe pardoseală combusti
bilă fără postament izolator, se 
sancționează cu amendă de la 
200 la 400 lei ;

O fumatul în depozite, gata- 
je, grajduri, poduri, magazii, 
săli de spectacole sau în orice 
alte asemenea locuri unde exis
tă pericol de incendiu, în afa
ră de spațiile destinate acestui 
scop, se sancționează cu amen
dă de la 300 la 800 lei.

* ?
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COMUNICATUL
Consfătuirii miniștrilor

afacerilor externe
ai statelor participante

la I ratatul 
de la Varșovia

Intre 18 și 19 februarie 1971 
a avut loc la București Con
sfătuirea miniștrilor afacerilor 
externe ai statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia — 
Republica Populară Bulgaria, 
Republica Socialistă Cehoslova
că, Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară Po
lonă, Republica Socialistă Ro
mânia, Republica Populară Un
gară și Uniunea Republicilor 
So letice Socialiste.

Călăuzindu-se după Declara
ția privind problemele întări
rii securității și dezvoltării co
laborării pașnice în Europa, a- 
doptată la Consfătuirea de la 
Berlin, din 2 decembrie 1970, 
a Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, miniș
trii au efectuat un schimb de 
informații și păreri asupra des
fășurării pregătirilor pentru 
convocarea. Conferinței general- 
europene.

Luînd în considerare dezvol
tările pozitive care au avut loc 
în ultimii ani în relațiile in- 
tereuropene, participanții la 
Consfătuire constată cu satis
facție că, în urma eforturilor 
depuse de țările socialiste și 
a contribuției altor state, s-au 
înregistrat unele progrese pe 
calea destinderii pe continentul 
european.

Propunerea privind convoca
rea Conferinței general-europe- 
ne, lansată de țările socialiste, 
se bucură de un sprijin tot mai 
mare din partea popoarelor 
Europei, a opiniei publice eu
ropa e, care consideră pe bună 
dreptate că o asemenea confe
rință va constitui o etapă im
portantă pe calea întăririi pă
cii și securității în Europa, a 
statornicirii unei colaborări mul
tilaterale și reciproc avantajoa
se între țările europene.

Miniștrii afacerilor externe a- 
preciază că în condițiile actuale 
este posibil și necesar să se a- 
bordeze într-un spirit practic, 
constructiv problemele concrete 
în scopul de a accelera orga
nizarea Conferinței pentru se
curitate și colaborare în Europa.

S-a remarcat că eforturile 
întreprinse în ultimul timp de 
statele care se pronunță pen
tru convocarea Conferinței ge- 
neral-europene contribuie la 
progresul pregătirii acesteia. In 
cursul contactelor bilaterale au 
fost create condițiile pentru 
trecerea la activitatea de pre
gătire pentru convocarea Con
ferinței general-europene pe 
baze multilaterale. In prezent, 
sarcina constă în a nu se în- 
tîrzia trecerea la această fază 
nouă, mai activă, de pregătire 
a Conferinței general-europene.

Țările socialiste reprezentate 
la Consfătuire își reafirmă spri
jinul față de inițiativa guvernu
lui Finlandei privind organiza
rea la Helsinki a unor reuniuni 
pregătitoare ale tuturor statelor 
interesate, sînt gata să parti
cipe în orice moment la acestea 
și, în acest scop, să-și împuter
nicească reprezentanți cores
punzători. Miniștrii afacerilor 
externe subliniază că realiza
rea neîntîrziată a unor aseme
nea reuniuni pregătitoare este 
(reclamată de necesitatea de a 

SPANIA: La Galeriile de Artă Iolas-Velasco din Madrid au fost expuse desene și pic
turi aparținînd lui Eugen Ionescu, membru al Academiei franceze. 

In foto : Citeva din tablourile expuse.

se trece la pregătirea practică 
a Conferinței general-europe
ne și va permite discutarea și 
punerea de acord ■ a probleme
lor legate de convocarea Con
ferinței.

In același timp, s-a atras a- 
tenția asupra faptului că acele 
cercuri care nu sînt interesate 
în aprofundarea destinderii în 
Europa își intensifică opoziția 
față de convocarea Conferinței 
general-europene. Aceasta își 
găsește expresia în avansarea 
de diferite condiții prealabile 
pentru convocarea acesteia, ca
re au drept scop să complice 
activitatea pregătitoare, să le
ge chestiunea convocării Con
ferinței de alte probleme, ceea 
ce ar crea un impediment se
rios în calea Conferinței. Spre 
promovarea unui asemenea cu?s 
și intensificarea cursei înarmă
rilor în Europa sînt îndreptate 
și hotărîrile recentei sesiuni de 
la Bruxelles a Consiliului 
N.A.T.O. Toate acestea frînea- 
ză dezvoltarea proceselor fa
vorabile în Europa, care co
respund intereselor popoarelor 
continentului european, intere
selor păcii.

In această situație apare ne
cesar să se adopte măsuri su
plimentare pentru înlăturarea 
obstacolelor care se creează în 
calea convocării Conferinței ge
neral-europene. Din însărcina
rea guvernelor lor, miniștrii a- 
facerilor externe exprimă încă 
o dată hotărîrea fermă a sta
telor participante la Consfătui
re de a contribui la desăvîr- 
șirea cît mai urgentă a acti
vităților pregătitoare în vede
rea convocării Conferinței ge
neral-europene. Guvernele aces
tor țări cheamă guvernele tu
turor statelor interesate să de
pună în continuare eforturi în 
această direcție.

Țările socialiste reprezentate 
la Consfătuire vor depune și 
în viitor eforturi constructive 
pențru dezvoltarea unor relații 
normale, reciproc avantajoase 
între toate statele continentu
lui, se vor pronunța pentru în- 
cetățenirea și consolidarea u- 
nui climat de pace, pentru în
cetarea cursei înarmărilor, pen
tru destindere și colaborare în 
Europa și în lumea -întreagă.

Statele participante la Tra
tatul de la Varșovia consideră 
important să sublinieze din nou 
marea însemnătate pentru cau
za securității europene și in
ternaționale a stabilirii de re
lații pe bază de egalitate între 
Republica Democrată Germană 
și alte state care, deocamdată, 
nu au stabilit asemenea rapor
turi. Relații bazate pe normele 
general-acceptate ale dreptului 
internațional trebuie să fie sta
bilite între R.D.G. și- R.F.G. 
Intereselor destinderii i-ar co
respunde, de asemenea, înce
tarea opoziției față de primi
rea R. D. Germane în O.N.U. 
și în alte organizații interna
ționale. Participanții la Consfă
tuire consideră că este dc da
toria lor frățească să acorde
R.D.G. întregul sprijin în aceste 
probleme și vor întreprinde în 
acest sens măsuri corespunză
toare.
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VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

Un miliard de metri cubi din 
producția de gaze naturale, 
realizată de la începutul a- 
cestui an din exploatarea 
Vuktîlsk, în partea de nord- 
vest a U.R.S.S., au fost trans
portați pînă acum prin con
ducta „Aurora boreală'1. Prin 
magistrala subterană lungă de
1 500 kilometri, care leagă 
nord-vestul țării de regiunile 
centrale ale U.R.S.S., au tre
cut, de la intrarea ei în func
țiune, cu doi ani în urmă, 8 
miliarde metri cubi de com
bustibil gazos. „Aurora borea
lă" constituie numai o parte 
a uriașei conducte transconti- 
nentale, care se prelungește 
spre zăcămintele petrolifere 
din Tiumen, în nord-vestul 
Siberiei.

PEKIN 19 (Agerpres). — In 
provincia Siciuah, din partea 
de sud-vest a R. P. Chineze, 
se apropie de sfîrșit lucrările 
de refacere a marelui sistem 
de irigație, vechi de circa
2 200 de ani. Partea princi
pală a proiectului de amelio
rări a fost realizată in numai 
patru luni, în loc de trei ani.

BERLIN 19 (Agerpres). — 
Colectivul întreprinderii 
„Volkswerft" din Stralsund a 
lansat de curînd la apă un 
nou tip de navă — primul 
trauler de mare capacitate 
destinat pescuitului la mari a- 
dîncimi. Traulerul, construit 
pentru Uniunea Sovietică, po
sedă utilaje și instalații din
tre cele mai moderne. La șan
tierele navale „Matias-Tesen- 
Werft11, din același oraș, a fost 
lansată recent la apă nava 
de transport frigorifică „Karl 
Liebknecht". In cursul acestui 
an, aici vor fi construite încă 
două nave de acest tip.

UI,AN BATOR 19 (Ager
pres). — Capitala R. P. Mon

Luptele din peninsula 
indochineză

SAIGON 19 (Agerpres). — 
Detașamenteie Frontului Na
țional de Eliberare din Viet
namul de sud continuă presiu
nea asupra dispozitivelor logis
tice americane situate pe teri
toriul sud-vietnamez la fronti
era cu Laosul. In noaptea de 
joi spre vineri, ■ pozițiile artile
riei americane, amplasate la 
opt kilometri sud-est de Khe 
Sanh, au fost bombardate cu 
mortiere și rachete — a recu
noscut un purtător de cuvînt 
militar american. Agențiile de 
presă semnalează că inciden
tele cele mai violente au avut 
loc în apropierea bazei ameri
cane „Scotch11, important punct 
de susținere a intervenției în 
Laos. Garnizoana bazei, prac
tic asediată în ultimele trei 
zile, este bombardată continuu.

Atacuri ale forțelor patrio
tice au fost consemnate de a- 
gcnțiile de presă la Khe Sanh
— Cartierul general al opera
țiunii „Lam Son-719“ desfășu
rată de efectivele saigoneze în 
Laos, la baza militară ame
ricană de la Lang Vei precum 
și în provinciile Binh Dinh, 
Binh Tu și Kon Tun.

PNOM PENH 19 (Agerpres).
— Forțele populare de rezis
tență din Cambodgia au an
gajat cu efectivele saigoneze 
lupte deosebit de violente în 
d'ferite regiuni ale șosetei 
strategice nr. 7 și în zona 
Pursat. Au fost bombardate, 
de asemenea, nodul de cale fe
rată din orașul Pursat, precum 
și pozițiile trupelor saigoneze 
care acționează în direcția pro
vinciei Svai Rieng, relatează 
.agenția Reuter. Trupele regi

gole continuă să se dezvolte, 
pe harta orașului opărind, an 
de an, noi construcții moder
ne. In acest an, cînd poporul 
R. P. Mongole sărbătorește 
a 50-a aniversare a revolu
ției populare, în Ulan Bator 
vor fi construite numeroase 
apartamente pentru oamenii 
muncii, edificiul destinat să 
adăpostească Muzeul revolu
ției, palatul organizațiilor de 
prietenie și pentru apărarea 
păcii și altele. Va fi ridicată, 
de asemenea, clădirea noului 
circ de stat.

VARȘOVIA 19 (Agerpres). 
— La Medyka nu există nici 
mare și, firește, nici vapoa
re. Dar țesătura de estacade 
de oțel, brațele a zeci de ma
carale și miile de vagoane de 
marfă îți dau senzațja că te 
afli într-un port. Dealtfel, 
Medyka — unul dintre cele 
mai importante noduri de cale 
ferată din- Polonia — este su
pranumit „Portul pe uscat". 
Vagoanele care pleacă zilnic 
de aici pot forma o garnitură 
lungă de peste 25 kilometri. 
Volumul mărfurilor ce trec 
prin acest „port" este egal cu 
acela din portul Gdansk. No
dul feroviar Medyka este la 
fel de important pentru eco
nomia R. P. Polone ca și 
„porțile11 ei de la Baltica.

HAVANA 19 (Agerpres). — 
Industria metalurgică a Cu
bei, una dintre cele mai tine
re ramuri ale economiei, în
registrează noi succese. Astfel, 
Combinatul „Jose Marti" a 
dat țării in 1910 peste 140 000 
de tone de oțel, adică de 17,5 
ori mai mult decît in perioada 
de dinaintea revoluției! Obți
nerea acestui rezultat de pres
tigiu a fost posibilă datorită 
reconstruirii, modernizării sec
țiilor și mecanizării producției.

mului Lon Noi și comanda
mentul militar saigonez au so
licitat intervenția aviației ame
ricane pentru a face față pre
siunii exercitate de patrioți în 
orașul Pursat. Unități ale for
țelor populare de rezistență au 
atacat, de asemenea, efective 
ale mercenarilor saigonezi afla
te la 12 km de Pnom Penh.

Aviația strategică america- ’ 
nă, inclusiv aparatele de tip 
„B-52", și-au intensificat în 
ultimele 48 de ore raidurile 
asupra regiunilor din nord-es- 
tul Cambodgiei, învecinate, cu 
provincia sud-vietnameză Kon-> 
tum.

Potrivit agenției U.P.I., apro
ximata 3 000 militari saigonezi 
au fost aduși în provincia 
Kontum, la 20 km de frontie
ra cu Cambodgia. iar la 18 fe
bruarie. circa 1 500 dintre aceș
tia, susținuți de aviația ame
ricană, au pătruns în Cambod
gia, dezlănțuind atacuri în pro
vinciile Thi Doc și Takeo. Ci
tind surse ale comandamentelor 
american și saigonez. agențiile 
de presă menționează că. la 
intervenția din Cambodgia, 
participă în prezent peste 
20 000 de soldați ai administra
ției saigoneze. Observatorii a- 
preciază că dislocarea unor 
noi efective saigoneze ’n Cam
bodgia ilustrează că escalada
rea intervenției americano-sai- 
goneze în această țară și re
centa invazie în Laos nu re
prezintă „o operațiune limi
tată", ci o parte a unui pian 
strategic elaborat de S.U.A. în 
scopul extinderii agresiunii în 
Indochina.

i

Cicero și
Nu demult, în cartierul O- 

berfohring din Miinehen, în 
casa de pe strada Frankfurter 
Strasse 40 a încetat din viață, 
în vîrstă de 66 de ani, Elyesa 
Bazna, care sub numele codi
ficat Cicero a activat ca agent 
al serviciilor de spionaj ger
mane la ambasada engleză din 
Ankara în timpul celui de-al 
doilea război mondial. A fost 
un ultim prilej de memorare 
a activității aceluia care a fost 
numit „cel mai mare spion 
hitlerist din al doilea război 
mondial" și care a furnizat 
Reichului documente de mare 
valoare. Pentru aceste servicii, 
fusese recompensat cu suma 
de 300 000 lire sterline. In 1954, 
cînd a vrut să-și folosească li
rele, s-a dovedit că acestea 
erau false ; cu acest prilej lu
mea află despre afacerea ' cu 
lire sterline false — una din 
celebrele escrocherii sderete 
naziste.

★

26 octombrie 1943. Un băr
bat mic de statură, dar robust 
se prezintă la primul consul

PRAG A 19 (Agerpres). — 
In Moravia de nord, a înce
put construcția unei mari ter
mocentrale care va dispune 
în final de patru blocuri e- 
nergetice cu o putere totală 
de 800 000 de kilowați. Termo
centrala va funcționa pe baza 
cărbunelui extras din bazinul 
carbonifer din apropiere. A- 
cest nou obiectiv energetic al 
Cehoslovaciei se va alătura 
celor construite în cei 25 de 
ani de la eliberare.

BUDAPESTA 19 (Agerpres). 
— Cum va arăta capitala 
R. P. Ungare în anul 2000 ? 
La această întrebare încearcă 
să răspundă edilii Budapes
tei, oraș care va avea, într-un 
viitor apropiat, peste 2 mili
oane de locuitori. Ei au întoc
mit un plan de perspectivă 
eșalonat pe 30 de ani, care 
va transforma radical înfăți
șarea Budapestei de astăzi. 
Evident, primul obiectiv ur
mărit este acela al construi
rii de noi locuințe pentru 
populație. Se prevede con
struirea a peste 400 000 de 
apartamente, care vor fi am
plasate în diferite zone. Car
tierele de pe noua hartă a 
orașului vor fi înzestrate cu 
magazine, hoteluri, complexe 
sportive, locuri de agrement.

HANOI 19 (Agerpres). — 
Oamenii muncii din R. D. 
Vietnam obțin, în acest înce
put de an, noi succese în di
verse sectoare de muncă, în 
ciuda condițiilor dificile.

In numeroase întreprinderi 
industriale ale capitalei țării, 
planul de producție pe luna 
ianuarie a fost îndeplinit îna
inte de termen, realizîndu-se 
un volum al producției cu 
10,3 la sută mai mare decît 
în aceeași perioadă a anului 
precedent.

„Lunohod-T*  
își continuă 
activitatea 

pe Lună

ai.ambasadei germane din An
kara, care nu era altul decît 
Albert Jenke, cumnatul lui Ri
bbentrop, spunînd că are. ceva 
foarte important de comunicat. 
A doua zi, ambasadorul ger
man Franz von Pappen, expe
diază următoarea telegramă 
ministrului de externe al Rei
chului : „Strict secret. Am pri
mit o ofertă de la un angajat 
al ambasadei engleze care pre
tinde că este valetul ambasa
dorului. Ne oferă copii fotogra
fiate după documente strict se
crete. Pentru primul transport 
ne pretinde 20 000 lire sterline 
bani peșini, iar pentru fiecare 
film în continuare cîte 15 000 
lire. Vă rugăm să ne spuneți 
dacă să primim oferta sau nu. 
Nu știm nimic despre vaiet".

Ambasada germană de la 
Ankara nu era sigură că Ber
linul va accepta „tranzacția" 
oferită de misteriosul valet 
pentru că, în primul rînd 
prețul era prea mare pen
tru greutățile prin care tre
cea Reichul, și, în plus, nici 
nu .știau nimic despre persoana 
lui. Un curier special a sosit 
la Ankara cu cele 20 000 de

MOSCOV A 19 (Agerpres). 
— Laboratorul automat auto
propulsat sovietic „Lunohod- 
1“, adus pe Lună la 17 no
iembrie 1970, după ce și-a 
încheiat explorările progra
mate pentru trei luni, își 
continuă activitatea în Marea 
Ploilor. In acest răstimp au 
fost rezolvate sarcini impor
tante privind analiza radia
țiilor cosmice Roentgen, a 
fost cercetată compoziția chi
mică și caracteristicile fizico- 
mecanice ale rocilor în di
ferite sectoare ale unei re
giuni întinse de pe Lună, a 
fost studiat micro și macro- 
relieful suprafeței selenare.

Intre 17 noiembrie 1970 și 
19 februarie 1971, s-au reali
zat 63 de legături radio cu 
Lunohodul, care au permis 
înfăptuirea diferitelor opera
ții de manevrare, controlul a- 
paratelor și transmiterea pe 
Pămînt a unui volum mare 
de informații științifice.

îndeplinirea cu succes a tu
turor lucrărilor prevăzute de 
program a confirmat justețea 
soluțiilor tehnice și siguranța 
de funcționare a tuturor ele
mentelor, sistemelor., de bord 
și mijloacelor de comunica
ție atît ale aparatului sele
nar, cît și ale celor terestre.

R.D.G. : Orașul Postdam este astăzi un centru al științei, 
culturii și industriei. Aici a fost construit un modern hotel in
ternațional care primește in fiecare an numeroși oaspeți din 
țară și din străinătate.

In foto: Noul hotel internațional cu 17 etaje într-un in
teresant contrast cu colonadele care au decorat cîndva pala
tul Stadtschloss.

In capitala Austriei și-a 
început vineri lucrările Confe
rința științifică internațională 
consacrată problemelor securi
tății și colaborării europene. 
Reuniunea este convocată din 
inițiativa Institutului interna
țional pentru pace din Viena.

♦ După o dezbatere anima
tă, care a durat mai multe ore, 
Camera Comunelor a respins 
o moțiune de cenzură a depu- 
taților laburiști împotriva po
liticii economice a guvernului 
britanic condus de Edward 
Heath.

O Liderul fracțiunii parla
mentare a Partidului Social 
Democrat din Bundestagul vest- 
german, Herbert Wehner, care 
a făcut o vizită oficială de 
cinci zile în R. P. Polonă, s-a 
înapoiat Ia Bonn. După cum 
anunță corespondentul în 
R.F.G. al agenției PAP, Her
bert Wehner a declarat la în
toarcere că, după părerea sa 
„nu există vreun obstacol în 
calea ratificării de către Bun- 
destagu] vest-german a tra
tatului dintre Polonia și R. F. 
a Germaniei".

Piloții companiilor de 
transporturi aeriene „Air-Fran- 
ce", „Air-Inter11 și „UTA“ au 
început vineri o grevă de trei 
zile. Ei revendică majorarea 
salariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă. Cele trei 
companii au hotărît suspenda
rea zborurilor. Agenția Reuter 
inf.'Ni ează că cond' cerile a- 
cestor companii au declarat 

lire sterline. Oferta fusese ac
ceptată. Din acest moment va
letul începu să furnizeze ma
teriale de cea mai mare im
portanță — documente ale con
ferințelor de la Moscova, Ca
sablanca, Cairo șF Teheran, e- 
fectivul de piloți englezi din 
Turcia, mater.ale pe care le 
găsea cu ușurință în seiful 
ambasadorului, le fotografia 
iar apoi le ducea la ambasada 
germană.

La început nemților nu le 
veni să creadă. Von Pappen 
primi primele filme cu rezer
ve, pe de o parte avînd în ve
dere importanța de necrezut a 
lor și, pe de alta, faptul că 
spionul nu-și dezvăluia nume
le ; ambasadorul îi dădu unul 
fictiv: Cicero. După o lună, 
Moyzisch, colonel SS atașat la 
ambasadă, a fost chemat la 
Berlin cu documentele Cicero. 
Aici îl primi Kaltenbruner, șe
ful serviciului de spionaj al 
SS, care hotărîse să se ocupe 
personal de această acțiune. 
Operațiunea Cicero ^continuă să 
funcționeze fără dificultăți pînă 
în ziua în care Moyzisch comi
se o greșeală. El arată docu

„lock-out" împotriva persona
lului tehnic aflat in grevă.

> Agenția France Press? 
informează că mai multe sute 
de studenți spanioli au parti
cipat joi la o demonstrație or
ganizată pe străzile centre >e 
ale orașului Barcelona. De
monstranții purtau pancarte și 
scandau lozinci ostile regimu
lui franchist.

<$• In Franța continuă pregă
tirile în vederea alegerilor 
municipale al căror prim tur 
de scrutin va avea loc la 14 
martie. Pînă la deschiderea 
oficială a campaniei electo
rale, accentul principal este 
pus pe constituirea de alianțe 
politice în vederea prezentării 
unor liste comune.

Nicolae Ilerlea. a apărut 
miercuri seara pe scena tea
trului „Erkel" din Budapesta 
în spectacolul „Rigoletto". 
Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succeș.

♦ Walter Scheel, ministrul 
de externe al R. F. a Germa
niei, va sosi la 27 martie în 
câni tal a Boliviei într-o vizită 
oficială.

♦ La Havana s-a anunțat 
oficial că a luat ființă Consi
liul Național al Uniunii pio
nierilor din Cuba. Președinte 
al Consiliului, în componența 
căruia intră reprezentanți ai 
organizațiilor politice și ob
ștești din țară, a fost numit 
Juan Mok. Uniunea pionierilor 
din Cuba numără 1 200 000 de 
membri.

mentul cu privire la sosirea u- 
nor trupe engleze în Turcia 
lui von Pappen, care adresă 
imediat un protest Ministerului 
Afacerilor Externe al Turciei. 
Faptul atrase atenția ambasa
dorului englez că la Ankara 
sau Londra cineva informa 
serviciile de spionaj germane. 
Paza se întărise la ambasadă 
iar valetul „indiscret" fu ne
voit să se retragă din „afaceri" 
după ce încasase de la nemți 
300 000 lire sterline.

După război, Cicero se tran
sformă într-un businessman cu 
greutate; deschise o firmă de 
construcții care trebuia să în
zestreze Brussa cu unul din 
cele mai confortabile și mai 
mari hoteluri din Turcia. Nu 
apucă însă să ajungă nici la 
etajul II cînd află tristul ade
văr : lirele erau false. Așadar, 
nemții îi plătiseră strădaniile și 
riscurile cu bani falși 1 Găsise 
totuși un mijloc de a-și recupe
ra măcar în parte banii : în
cepuse să-și publice memoriile 
care se bucurau de succes. De 
pe urma lor trăi pînă la sfîr- 
șitul vieții.

F. V.

POLIPTICUL 
VALOREAZA 160 000 DOLARI

ROMA 18 (Agerpres). — 
Un poliptic datinii din seco
lul al XV-lea a fost furat 
din Biserica San Pietro de 
Camaiore, în apropiere de 
Viareggio. Operă de o deo
sebită valoare artistică, apar- 
ținînd unui pictor originar 
d:n Lucea, este compusă din 
cinci piese, are 2,5 metri 
înălțime și o lățime de 2 
metri. Polipticul a fost re
cent restaurat de prof. Lu
ciano Gazzi, care și-a expri
mat temerea că autorii fur
tului ar fi putut diviza lu
crarea în 15 tablouri, pentru 
a o putea transporta și va
lorifica mai ușor. Potrivit 
unor specialiști, polipticul 
valorează 160 000 dolari.

PENTRU DESCOPERIREA 

FALSIFICATORILOR

BONN 19 (Agerpres). — 
Treci nd pe sub un pod de pe 
Rin, o persoană, al cărui nu
me n-a fost divulgat, a des
coperit mii de coli de hîr- 
tie, pe fiecare fiind impri
mate cîte trei bancnote a 
20 dolari, totalizind suma de 
peste 60 000 dolari. Direcția 
poliției criminale din Re- 
nania-Palatinat a deschis o 
anchetă în vederea descope
ririi falsificatorilor.

SPOREȘTE 

NUMĂRUL VICTIMELOR

ROMA 19 (Agerpres). — 
Populația rămasă fără locu
ințe în urma cutremurului 
care a distrus la 6 februarie 
o parte a orașului italian 
Tuscania întîmpină în aces
te zile noi dificultăți. Ploile 
abundente și ninsorile, pre
cum și temperatura scăzută 
se adaugă condițiilor aspre 
oferite de viața în așa-numi- 
tele „tendopole" — orașe 
ale corturilor. Dintre cei 
peste 150 de răniți, două 
persoane ce suferiseră con
tuzii grave au decedat mier
curi, sporind astfel numărul 
victimelor la 24.

STAGIUNE ÎNDELUNGATA

STRATFORD—UPON—A- 
VON 19 (Agerpres). — ..Ro
yal Shakespeare Company" 
a anunțat că stagiunea ce 
urmează a fi deschisă la 30 
martie va fi cea mai înde
lungată din istoria sa. Pe 
parcursul a 39 de săptămini, 
vor fi prezentate publicului 
numeroase capodopere sha
kespeariene, printre care 
„Othello" și „Ducesa de Mal- 
fi", care n-au mai fost ju
cate Ia Stratford de mai bi
ne de zece ani.

LINIE TELEFONICA AUTOMATA

INTRE

R. F. A GERMANIEI

Șl JAPONIA

BONN 19 — Coresponden
tul Agerpres, Mircea Moar- 
căș, transmite : Ministrul fe
deral al poștelor și teleco
municațiilor, Georg Leber, 
a inaugurat, printr-o convor
bire cu ambasadorul R.F.G. 
la Tokio, prima linie tele
fonică automată dintre R. F. 
a Germaniei și Japonia. 
Pentru început, doar abona- 
ții din Bonn, Frankfurt pe 
Main și Miinehen pot bene
ficia de serviciile noii linii, 
formînd direct prefixul te
lefonic al Japoniei, al orașu
lui japonez și abonatului do
rit.

In prezent, R.F.G. are le
gături telefonice automate 
cu 16 țări.
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