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Au luat siîrșit

LUCRĂRILE CONSEĂTHIRII 
Iii LUII A CONDIICĂTORILOR 

CfflllAHlOR INDIISTRIĂLL 
și ai i:ei orlăl ie iinitati 
Cil STATUI UE CLNTRALA

Marți au luat sfîrșit lucrările 
Consfătuirii de lucru a condu
cătorilor centralelor industriale 
și ai celorlalte unități cu sta
tut de centrală.

La lucrări au participat to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Florian Dă- 
nălache, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Vasile Patilineț, 
Ion Stănescu, Mihai Marinescu, 
Ion t'ățan.

După cum s-a anunțat, în 
cursul zilei de luni lucrările 
Consfătuirii s-au desfășurat pe 
ministere și ramuri de produc
ție, cadru în care s-au dezbă
tut pe larg cele mai importante 
probleme ale activității centra
lelor industriale și a celorlalte 
unități cu statut de centrală. 
Au fost reliefate concret ele
mentele esențiale care au ca
racterizat activitatea noilor or
ganisme în exercitarea atribu
țiilor, competențelor și răspun
derile ce le revin. Totodată au 
fost supuse dezbaterii colective 
proiectele de legi privind Sta
tutul centralei industriale, or
ganizarea conducerii unităților 
economice de stat și aprovizio
narea tehnico-materială a‘ eco
nomiei naționale, evidențiindu- 
se principalele îmbunătățiri ce 
se prevăd a fi aduse în aceste 
domenii de activitate.

In cursul zilei de marți, par- 
ticipanții la lucrări — condu
cători ai centralelor industriale
și ai celorlalte unități cu sta
tut similar, miniștri și cadre 
de conducere din ministere, di-
rectori de întreprinderi, secre
tari cu problemele economice 
ai comitetelor județene de par
tid, 
întreprinderi, 
uniunilor 
ramuri de 
comitetelor

secretari de partid 
președinți 

sindicatelor 
producție și 
sindicatelor

din 
ai 

pe 
ai 

din
întreprinderi, specialiști din in
stitutele de cercetări și proiec
tări, cadre didactice din învă-
țămîntul superior, tehnic și eco
nomic — s-au întrunit în șe

dință plenară. Au fost prezen
tate cu acest prilej concluziile 
dezbaterilor care au avut loc 
la ministere și s-au făcut pro
puneri privind perfecționarea 
activității centralelor și unită
ților cu statut de centrală, a 
raporturilor acestora cu între
prinderile componente și eu 
ministerele.

Dezbaterile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de lucru. Vor
bitorii au relevat că înființa
rea centralelor industriale și a 
celorlalte organisme economice 
cu acest statut a confirmat jus- 

. tețea măsurilor întreprinse de 
conducerea partidului și statu
lui nostru privind organizarea, 
planificarea și conducerea acti
vității economice. S-a subliniat 
îndeosebi faptul că înființarea 
noilor organisme economice a 
contribuit în mare măsură la 
înlăturarea fenomenelor de cen
tralism; excesiv și de paralelis
me în activitate, a asigurat o 
cuprindere mai bună a volu
mului sporit de activități co
respunzător stadiului actual de 
dezvoltare a industriei și a ce
lorlalte ramuri. Aceasta a dus 
la rezolvarea cu mai multă ope
rativitate, competență și elasti
citate a problemelor majore ale 
producției, ca urmare a apro
pierii conducerii de producție 
și a folosirii mai bune a ca
drelor de specialiști în eco
nomie.

In discuții, numeroși vorbi
tori au propus o mai bună pre
cizare și delimitare a compe
tențelor și atribuțiilor centra
lelor industriale, a organismelor 
lor de conducere colectivă. Tot
odată s-au formulat critici a- 
supra unor deficiențe care mai 
persistă în organizarea și func
ționarea acestor organisme, asu
pra metodelor și stilului de 
muncă ale unor ministere și or
gane centrale.

In încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea a fost urmărită 
cu deosebit interes de parti- 
cipanți și subliniată în repe
tate rînduri de vii și îndelungi 
aplauze.

(Agerpres)

SEMICENTENARULUI

10605 VAGONETE DE CĂRBUNE
Să fie vorba despre o nouă 

performanță în munca mineri
lor 9 Da.

.....uni, 22 februarie 1971 ex
ploatările miniere din Valea 
Jiului au produs, în schimbul 
II, 10 605 vagonete de cărbune 
cocsificabil și energetic. Este o 
cifră impresionantă (producției 
depășește cu peste 1 300 vago
nete volumul realizat în schim
bul II de sîmbătă, 20 februa
rie) și foarte concludentă, în 
contextul strădaniilor ce le de
pun colectivele miniere pentru 
realizarea optimă a sarcinilor 
de plan din acest an în întâm
pinarea semicentenarului Parti
dului Comunist Român cu suc
cese din cele mai . frumoase. 
Care din exploatări au contri
buit mai mult la realizarea a- 
cestei producții record ? Răs
punsul este unul singur : TOA
TE, fără nici o excepție ! Dar 
iată și cîteva exemple :

© E. M. Lonea — 1 740 tone 
produse;

© E. M. Petrila — 1438 va
gonete recepționate Ia Prepa- 
rația cărbunelui Petrila;

© E. M. Lupeni — 2 179 va

gonete recepționate Ia Prepa- 
rația cărbunelui Lupeni;

@ E. M. Uricani — 750 va
gonete recepționate la aceeași 
preparație;

© E. M. Aninoasa — 1530 
vagonete culbutate sau 1061 
cupe transportate cu funicula- 
rul la preparația cărbunelui 
Coroești;

© E. M. Vulcan e— 1 634 va
gonete recepționate* (peste 1 700 
produse) sau 1421 tone încăr
cate in vagoane de cite 50 tone 
fiecare.

Aceste cifre și fapte minerești 
remarcabile poartă amprenta 
muncii entuziaste desfășurate 
sub conducerea competentă a 
organelor și organizațiilor de 
partid, de către miile de mi
neri, sutele de maiștri, artifi
cieri și tehnicieni de la fiecare 
exploatare, a sutelor de munci
tori electromecanici și, deopo
trivă, cifrele sintetizează eficien
ța asistenței tehnice acordată 
brigăzilor de mineri de zecile 
de ingineri și subingineri.

Am vrea să consemnăm, în 
zilele următoare, doborîrea a- 
cestui record. Avem convinge
rea că vom avea prilejul să
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atribute esențiale ale perfecționării stilului 
de muncă, a întregii vieți de partid I

Pînă în luna septembrie 
1970, brigada lui Gheorghe 
Opreanu din sectorul I al 
E. M. Dîlja a lucrat într-un 
abataj cu trepte răsturnate 
de pe ’ stratul 13. Această 
brigadă s-a situat lună de 
Iurtă la loe de frunte în- în
trecerea socialistă. S-au cău
tat însă mineri Ie nădejde 
care să lucreze în abatajul 
cameră numărul 10 din blo
cul II. Opiniile s-au îndrep
tat spre Gheorghe Opreanu 
și ortacii săi. Invingînd greu
tățile întâmpinate la început,

brigada a dobîndit succese 
remarcabile chiar din prima 
lună la noul loc de muncă, 
înaintând pe o linie mereu as
cendentă, brigada a încheiat 
luna ianuarie din 1971 cu 300 
.tone d.e cărbune depășire , de 
plan. Randamentul pe post 
se ridică la 7,2 tone, cu 500 
kg peste cel planificat. As
censiunea se datnrește judi
cioasei organizări a muncii, 
folosirii depline a utilajelor 
din dotare și disciplinei ce 
caracterizează întreaga bri
gadă.
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A nar ig en er al e ale _sațaJjatilor

In miezul dezbaterilor

Căile de ridicare a 
calității cărbunelui și 
productivității muncii

Dezbaterile din adunarea ge
nerală a reprezentanților sa
lariaților de la E.M. Aninoasa au 
urmărit nu atît evidențierea 
succeselor obținute de colecti
vul de muncă în anul 1970, cît, 
mai ales, analizarea cauzelor 
care au dus la nerea- 
lizarea unor indicatori, diseca- 
rea deficiențelor, a neajunsu
rilor din activitatea desfășura
tă în anul trecut, cu scopul 
de a se găsi cele mai eficiente 
soluții de realizare integrală a 
sarcinilor -sporite de plan ce 
revin colectivului pe anul în 
curs. Lăsarea pe planul al doi
lea, în cadrul dezbaterilor adu
nării, a aspectelor pozitive din 
activitatea colectivului nu în
seamnă însă că minerii anino- 
seni nu au avut succese de ra
portat Darea de seamă a co
mitetului de direcție a eviden
țiat extragerea peste plan, în 
anul 1970, a 4138 tone de căr
bune ; reducerea cheltuielilor 
de producție cu 102 mii lei prin 
scăderea consumului specific de 
materiale, în special la lemnul 
de mină ; obținerea unor viteze 
de avansare cu mult peste ni
velul planificat în galerii și 
mai cu seamă în abatajele fron
tale.

In anul 1970, s-a arătat în da
rea de seamă, bilanțul realiză
rilor economice nu a fost în- 
trutotul pozitiv din cauză că nu

s-au îndeplinit unii indicatori 
calitativi. Nu s-au urmărit întot
deauna consecvent, sistematic 
măsurile stabilite pentru îmbu
nătățirea calității cărbunelui și 
sporirea productivității muncii 
și, datorită acestui fapt, la in
dicatorii principali — produc
ția globală, producția marfă, 
beneficii și cheltuieli la 1000 
lei producție marfă — nu s-au 
obținuț rezultate la nivelul pla
nificat și al posibilităților. Ca
uzele nerealizării celor doi in
dicatori principali de plan, pre
cum și măsurile ce trebuie lua
te de urgență pentru a-i în
deplini, au constituit miezul dis
cuțiilor purtate de toți repre
zentanții salariaților care au 
luat cuvîntul, ca șefii de bri
gadă Iosif Solcan, Aurel Cris- 
tea, Octavian Dumitru și Mi
hai Cîrlan ; muncitorii Ale
xandru Munteanu, Petru Iorga 
și Traian Tomuș ; artificierul 
Ion Pagnejer; maistrul minier 
Pavel Blaj și inginerii Con
stantin Florea, Victor Ghioancă, 
Eugen Niță, Ion Brînzan.

In spirit de înaltă responsa
bilitate a fost dezbătută pro
blema sporirii productivității 
muncii. In vederea atingerii și

C. DANILA 
tehnician E.M. Aninoasa

(Continuare în pag. a 3-a)

„Simultanul CarpațiluD
In aceste zile, în lanțul carpatin al țării se desfășoară 

o întrecere de amploare ce reunește alpiniști dintr-un mare 
număr de asociații sportive. Competiția, denumită „Simul
tanul Carpaților", este dedicată celei de a 50-a aniversări 
a creării P.C.R. La „Simultanul Carpaților" ia parte și o 
echipă a alpiniștilor de Ia C.F.R. Petroșani alcătuită din 
Dumitru Birlida, Gheorghe Vrăjitoru și Moise Boda. Alpi- 
niștii petroșăneni au plecat luni dimineața la Sinaia de 
unde-și vor începe traseul spre Herculane.

revenim cu relatarea unor ase
menea fapte minerești, urmare 
a efervescenței politice, atmos
ferei creatoare declanșate de 
partidul nostru pentru transpu
nerea în viață a obiectivelor 
Congresului al X-lea al P.C.R. 
în etapa noului cincinal. Prin 
munca de mobilizare a mine
rilor noștri desfășurată de or
ganizațiile de partid și spriji
nite de organizațiile de sindi
cat și U.T.C., prin coordonarea 
eficientă a activității de către 
comitetele de direcție, prin 
competența tehnică a conduce
rilor sectoarelor miniere și e- 
lectromecanice și a celor de 
transport din subteran și de 
la suprafață, rodnicia la ex
tracția cărbunelui va cîștiga cu 
certitudine noi valențe. înainte 
de a încheia aceste rînduri am 
vrea să solicităm și contribuția 
mai operativă a lucrătorilor ce
feriști la eforturile minerilor 
și preparatorilor pentru asigu
rarea ritmică cu vagoane goale 
a preparațiilor din Valea Jiu
lui.

St. KONICSKA 
tehnician principal 

C.C.P.
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„Decada 
record"

Ca și la celelalte exploatări 
miniere din Valea Jiului și la 
mina Petrila, drept urmaie a 
preocupărilor Organizațiilor' 
U.T.C., „deceda record a tinere
tului în producție" a dat roade 
deosebite. In această perioadă 
toți uteciștii au cjovedit o con
duită ireproșabilă în muncă, a- 
dueîndu-și contribuția la depă
șirea sarcinilor de plan pe ex
ploatare cu peste 300 tone, iar 
cu ocazia acțiunilor voluntar- 
patriotice au colectat 32 tone 
de fier vechi. La aceste rezulta
te au contribuit mai ales tinerii 
de la sectoarele I, IV, V, VIII, 
X, XII. Intre cei care s-au e- 
vidențiat se numără uteciștii 
Marin Disănescu, Gheorghe Dă- 
dălig. Constantin Dănescu, 
Kiss Ludovic II, Dumitru Leon
te. Constantin Caragea, Ioan 
Miclea, Mircea Diciuc, Ilie 
Drăgoescu, Petru Bercea, Viorel 
Cotna și alții.

Nicolae GOGELESCU
mina Petrila

Răspunsul 
colectivului Exploatării 

miniere Aninoasa la chemarea 
la întrecere lansată de 

Exploatarea minieră Petrila
Colectivul de muncitori, ingi

neri și tehnicieni ai E. M. A- 
ninoasa, animați de hotărîrea 
fermă de a transpune în viață 
mărețul program de dezvoltare 
a economiei naționale în noul 
cincinal elaborat de Congresul 
al X-lea al P.C.R., a primit cu 
vie satisfacție chemarea la în
trecere pe anul 1971 lansată de 
colectivul minei Petrila, în cin

stea sărbătoririi semicentenaru
lui creării P.C.R. Conștient de 
importantele sarcini ce-i revin 
in această etapă, colectivul mi
nei a analizat cu spirit de răs
pundere, în adunarea generală 
a reprezentanților salariaților, 
obiectivele chemării la întrece
re și drept răspuns își asumă 
următoarele angajamente :

Pînă la 8 mai Pe întregul an
1971

© depășirea planului producției
1 000 tone 2 500 tonede cărbune• depășirea productivității 

muncii Ia producția de căr
bune 3 kg/post 4 kg/post• creșterea vitezei de avansare 
în galerii 2 la sută 2 la sută• economii ia prețul de cost 100 000 lei 200 000 Iei• reducerea consumului spe
cific la lemn de mină 0,3 mc/1 000 t 0,3 mc/1 000 t• reducerea consumului speci
fic de cherestea 0,1 mc/1 000 t 0,1 mc/1 000 t• reducerea conținutului de 
cenușă în cărbune 0,1 puncte 0,1 puncte• îmbunătățirea gradului de 
utilizare a mașinilor și uti
lajelor de la atelierul elec
tromecanic, obținîndu-se o 
producție suplimentară la 
piese de schimb de luO 000 lei 200 000 lei
punerea în funcție, înainte 
de termen cu o lună, a o- 
rizontului IX aripa V blo
cul I și a orizontului mediu 
blocul III 1 lună
punerea în exploatare a 
grupului de strate 7-8-9 blo
cul II, cu două luni înainte 
de termen 2 luni

ț Meridiane 
românești

Supranumele „Dobrogea de 
aur" dat acestui țărm din
tre ape are rezonanță de me
taforă și, în același timp, de 
fapt palpabil. Nu numai 
fiindcă soarele scînteietor al 
litoralului și apa mării ce 
răsfrînge suave ’ policromii 
poartă în zile estivale aurul 
unui elexir vestit pe meridi
anele Terrei, ci, mai ales, 
pentru că, din stepă cum era 
odinioară,, această întinsă fîșie 
de pămînt ce cuprinde două 
județe se numără azi printre 
marile noastre grînare. Mira
colul — dacă 6 atare schim
bare de destin poate fi denu
mită astfel — poartă emble
ma vigoarei și forței socialis

mului. Urmînd cuvîntul par
tidului și’ dîndu-i viață, oa
menii meleagurilor dobroge
ne au dăltuit un nou destin 
locului și lor înșiși, destin 
pe care îl redimensionează 
de la an la an într-o per
spectivă mereu mai largă, pe 
temeiul unor trainice împli
niri și al conștiinței puterii 
lor crescînde. Cu tot dinadin
sul, parcă, natura a ținut să 
le fie potrivnică, de veacuri, 
în strădania lor de a smulge 
gliei rodul dorit. Căci cum 
altfel decîț un paradox ar 
putea fi socotit faptul că 
acestor pămînturi dintre ape 
le lipsea tocmai... apa. „Toate 
aceste locuri — povestește 
bunul meu amic, scriitorul

Nicolae POP

(Continuare în pag. a 3-a)

Promoția
Congresului 

al IX=lea
A

In una
nimitate

Intr-un cadru festiv a avut 
loc zilele trecute adunarea 
generala a organizației U.T.C. 
din clasa a VIII-a A a Școlii 
generale nr. 6 din Petroșani 
pentru primirea în U.T.C. a 
noi membri, elevi cărora, pentru 
merite deosebite la învățătură 
și în activitatea obștească, li 
se oferă înalta cinste de a fi 
primiți în U.T.C. o dată cu aiți 
zeci și sute de tineri, în zile
le Congresului U.T.C.

Da adunare au participat ca
dre didactice și activiști U.T.C. 
A fost discutată primirea în 
organizația comunistă de tine
ret a elevilor Irina Bertolan, 
Ion Stănescu și Maria Mirea. 
Uteciștii le-au pus întrebări în 
legătură cu diferite momente 
importante din istoria Partidu
lui Comunist Român, a rolului 
și sarcinilor organizației revo
luționare de tineret. Deși emo
ționați, tinerii au dat răspun
suri exacte iar organizația a 
votat în unanimitate primirea 
lor în U.T.C.

Noii uteciști au fost salutați 
apoi în numele purtătorilor 
cravatelor roșii din școală de 
pioniera Lucia Găman care le-a 
urat să devină membri activi 
ai organizației revoluționare de 
tineret, fii credincioși ai patriei 
socialiste.

Frosa GRUIA, 
elevă, Școala generală nr. 6 

Petroșani

T^t'ei <f ii de mineri <
Adunarea generală a orga

nizației U.T.C. a clasei a 
VIII-a B de la Școala gene
rală nr. 1 Petrila a coincis 
cu ziua deschiderii lucrărilor 
celui de-al IX-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist. 
Fiind dedicată acestui eve
niment de o deosebită însem
nătate în viața tineretului 
patriei, ea a avut un carac
ter festiv deosebit.

In prima parte, adunarea 
generală a luat în discuție 
primirea în organizația U.T.C. 
a trei tineri elevi. Cine sînt 
ei ? Ana Darie, Sofia Albea- 
nu și Gheorghe Firoiu. Sînt 
trei fii. de mineri, fruntași la 
învățătură și exemple de con
duită, participanți activi la 
toate acțiunile obștești orga
nizate în școală. Tinerii au

fost puși în discuție și pri
miți în unanimitate prin ri
dicarea carnetelor roșii de 
uteciști. Noii uteciști s-au 
angajat să învețe și mai bi
ne, să fie exemple de disci
plină. să participe cu însu
flețire la acțiunile organiza
ției, în așa fel ca prin mun
ca lor, prin priceperea lor, 
să contribuie la creșterea 
prestigiului organizației din 
care fac parte.

In încheierea adunării ge
nerale, tinerele Gabriela Goia 
și Mariana Negru au recitat 
versuri închinate partidului, 
părintelui iubit al tineretu
lui, conducătorul poporului 
spre cele mai înalte izbînzi.

Simion POP 
activist U.T.C.



2 Steaqu! roșu MIERCURI 24 FEBRUARIE 1971

...„Dacă nu vom înțelege să renunțăm cu desăvîrșire la vechile metode și procedee și nu vom introduce 
un stil nou, o practică nouă de conducere, un contact strins, eficient cu viața, cu producția, cu unitățile de Jos, nu 
vom reuși să înfăptuim uriașul program ce ne stă în față“.

NICOIAE CEAEȘESCU

COMPETENȚA și DINAMISMUL 
atribute esențiale 

ale perfecționării stilului de munca, a întregii vieți de partid
Cerință primordială: 
abordarea activității 

economice in spiritul 
muncii de partid

începem dialogul pe o temă esențială : optica, unghiul 
sub care sînt abordate de către organele și organizațiile de 
partid diversele probleme ale activității economice.

— In ce măsură prezintă însemnătate această chestiune ?
— Intr-o măsură determinantă — ne-a răspuns tov. Ion 

Rădulescu, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid 
Petrila. Aceasta a reieșit cu prisosință cu ocazia adunărilor 
generale de dări de seamă și alegeri, desfășurate în ultima 
perioadă a anului trecut. Mă refer la neajunsurile care, în 
anumite sectoare, mai ales la mina Lonea, au determinat ne- 
realizarea sarcinilor de plan. Oare nu au fost cunoscute a- 
ceste neajunsuri de către organizațiile de partid ? Dimpo
trivă au fost cunoscute, au fost discutate. Totuși eficiența 
lor a fost minimă. De ce ? Pentru că analizele la care mă 
refer au fost unilaterale, tehniciste. Ele au dezbătut proble
me care ar fi fost de competența organelor administrative, 
în primul rînd, iar apoi, s-au rezumat exclusiv la analiza
rea laturilor economice, tehnice ale neajunsurilor. Adică, 
adunările sau ședințele de partid au constat în analizarea 
unui raport prezentat de către inginerul șef de sector, în 
criticarea deficiențelor tehnico-organizatorice — cu aceasta 
organizațiile de partid au considerat că și-au făcut datoria. 
S-a scăpat adică din vedere ceea ce era mai esențial pen
tru o organizație de partid : munca cu omul, munca politi
că pentru mobilizarea colectivului respectiv la remedierea 
factorilor-frînă.

In cadrul instruirilor Qrganelor noi alese, am accentuat 
în mod deosebit asupra cerinței ca organizațiile de partid 
să abordeze diversele aspecte ale activității economice in 
spiritul muncii de partid, să analizeze responsabilitatea, a- 
tribuțiile comuniștilor în domeniul analizat. E o cerință deo
sebit de imperioasă. Noul an, noul cincinal ridică în fața 
unităților economice din orașul nostru sarcini calitativ spo
rite. Productivitatea muncii substanțial mai mare, eficien
ța sporită cer strădanii multiple pentru folosirea din plin 
a timpului de lucru, a capacităților de producție pentru or
ganizarea superioară a producției și a muncii. Problemele 
economice cer o abordare complexă, competentă, creșterea 
puterii de înrîurire a comuniștilor asupra sporirii potențe- 
lor fiecărui colectiv.

In urma îmbunătățirii structurii organizațiilor de partid 
în sectoarele miniere, combativitatea, controlul de partid, 
munca politică s-au intensificat. Organizațiile de partid din 
sectoarele II și III ale minei Petrila, I și V ale minei Lonea, 
din secțiile I și II ale preparației se afirmă cu multă com
petență, abordează problemele majore ale vieții economice, 
intervin cu promptitudine pentru eliminarea neajunsurilor 
din producție. Membrii acestor organizații sînt activizați pe 
bază de sarcini concrete, sînt informați cu regularitate asu
pra stadiului de înfăptuire a propunerilor lor, a măsurilor 
elaborate de organizațiile de partid. Este adevărat, n-am 
depășit încă pe deplin manifestările de formalism. Și anume: 
repartizarea sarcinilor membrilor de partid se face de multe 
ori la întîmpiare, nu se urmărește în ce măsură sînt duse 
aceste sarcini la îndeplinire. Este un neajuns caracteristic 
mai ales organizațiilor de bază nr. 5 de Ia E.M. Petrila, 
I.G.C., I.G.L. din unele școli etc. Socotesc tot o manifestare 
de formalism practica de a analiza, în mod repetat, în adu
nările generale mereu aceleași teme, fără a urmări fructifi
carea analizelor respective. Aceasta se întîmplă și pentru că 
nu se stabilește nici o măsură pentru îmbunătățirea acti- 
vității în domeniul analizat. Astfel, lipsurile se mențin și 
în curînd... se analizează din nou, tot fără vreo eficiență.

Biroul nostru are în vedere aceste neajunsuri și a stabi
lit măsuri concrete pentru înlăturarea lor prin asigurarea 
unui control și unei îndrumări permanente prin membrii 
comitetului orășenesc asupra activității organelor și organi
zațiilor de partid.

Contact strins, cotidian 
cu membrii organizației

Asupra exigențelor deosebite ce Ie ridică în fața organi
zațiilor de partid noul cincinal s-a oprit și tov. Dumitru 
Stancu, secretarul comitetului de partid al Grupului 11 
construcții al T.C.I1. : ,

— Incepînd din acest an structura producției m cadrul 
șantierelor noastre se schimbă radical. O dată cu lucrările 
clasice, construcții de blocuri etc., avem de executat un mare 
volum de lucrări industriale, dotări social-culturale, într-un 
euvînt lucrări mai complexe, mai pretențioase calitativ. 
Totodată se vor extinde construcțiile de locuințe din pa
nouri mari, caracterul industrial al construcțiilor, iar_ indi
catorii de productivitate, preț de cost înregistrează îmbu
nătățiri substanțiale și converg spre un țel major — ca din 
anul 1974 Grupul nostru să devină o unitate rentabilă. Cum 
e firesc, mobilizarea colectivului de constructori din Valea 
Jiului spre atingerea acestor obiective reclamă abordarea 
cu multă competență de către organizațiile noastre de par
tid a activității economice, intensificarea muncii politice pe 
fiecare șantier, în cadrul fiecărei formații de lucru.

In vederea satisfacerii acestui deziderat comitetul nostiu 
de partid a avut în vedere o cerință preliminară : să asigure 
cunoașterea temeinică a sarcinilor ce ne revin în noul an 
de către colectivul fiecărui șantier și, în primul rînd, de 
către comuniști, să înarmeze organele de partid cu moda
litățile prin care este necesar să intervină, să soluționeze 
multiplele probleme ale activității șantierelor. Aceasta s-a 
realizat prin dezbaterea sarcinilor de plan și prin instruirea 
organelor noi alese. Ceea ce socotesc pozitiv în activitatea 
birourilor organizațiilor de bază e faptul că pe lingă orien
tarea lor judicioasă în mecanismul activității economice și 
abordarea problemelor majore ale acesteia in adunările de 
partid, ele reușesc să acționeze din mers asupra elemente
lor esențiale ale producției, cum ar fi, bunăoară : aprovizi
onarea cu materiale, reducerea duratei de execuție a lucră
rilor, întreținerea și exploatarea utilajelor, calitatea lucrări
lor, problemele de normare și salarizare și altele. Reușim 
să cuprindem aceste laturi multiple ale activității șantieru
lui prin faptul că în activitatea birourilor organizațiilor de 

bază s-a încetățenit practica de a ține un contact strins,

O dată cu anul 1971 s-a deschis o etapă nouă în procesul de înflorire multilaterală a patriei: 
înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea al partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. Coordonata definitorie a noii etape, a noului cincinal o 
constituie ridicarea la un nivel superior a întregii activități economice, antrenarea largă a co
lectivelor de muncă la transpunerea în viață a obiectivelor net superioare în toate domeniile 
activității productive. Aceasta presupune responsabilități sporite, sarcini calitative noi pentru 
toate organele și organizațiile de partid, pentru toți comuniștii — chemați să se angajeze ple
nar, în prima linie, în mobilizarea oamenilor muncii la transpunerea în viață a sarcinilor 
din etapa actuală. îmbunătățirea laturilor calitative, sporirea eficienței economice în toate 
sectoarele producției materiale reclamă ancorarea largă a eforturilor, inițiativei și pasiunii 
creatoare a maselor din fiecare unitate economică în procesul complex al perfecționării activi
tății economice, în valorificarea largă a rezervelor interne. Realizarea unor asemenea cerințe 
reclamă cu prisosință un stil de muncă nou, dinamic, suplu, eficient, înlăturarea rigidității și 
formalismului în munca de partid. In ce constau așadar preocupările, căutările, pentru perfec
ționarea muncii de partid, care este experiența, inițiativa care constituie noul, laturile pozi
tive ce se cer generalizate, ce laturi sînt depășite și se cer înlăturate pentru a ridica compe
tența, dinamismul vieții de partid, pentru a-i spori eficiența ?

Acestor întrebări le-am căutat răspuns în cursul investigației noastre în rîndul unor secre
tari de partid din municipiu.

Dialog între secretarii organizațiilor de partid

de zi cu zi cu membrii de partid, de a-i activiza pe bază 
de sarcini concrete, trasate în mod judicios, în funcție de 
specificul locului de muncă, de cerințele fazei lucrărilor 
pe care le prevede graficul de execuție.

Dacă mai dăinuie în activitatea noastră manifestări de 
formalism ? Sînt de părere că da, mai ales în planificarea 
muncii în urmărirea modului cum își îndeplinesc membrii 
pe partid sarcinile. In privința planificării, formalismul con
stă în neglijarea urmăririi prevederilor planurilor ; planuri 
se fac, se stabilesc măsuri bune dar de multe ori, se dau 
uitării. In privința activizării membrilor de partid pe bază 
de sarcini concrete, formalism se manifestă mai ales pe 
șantierul din Vulcan. Biroul organizației de bază nu a reu
șit să imprime răspunderea cuvenită față de modul cum 
își îndeplinesc membrii de partid sarcinile îndeosebi pe 
linia desfășurării unei ample activități pentru pregătirea 
politică a celor care solicită primirea în partid, pentru edu
carea partinică a celor primiți de curînd în partid,

Relatînd despre preocupările organizațiilor de partid de 
la mina Paroșeni pentru activizarea membrilor de partid, 
tov. ing. Nicolae Bucur, secretarul comitetului de partid al 
exploatării, ne-a înfățișat principalele direcții care stau 
în atenția organelor de partid. Saltul calitativ pe care-1 are 
de realizat exploatarea pe linia sporirii indicatorilor calita
tivi reclamă strădanii susținute pe linia, folosirii la maximă 
capacitate a utilajelor moderne cu care e dotată mina, între
ținerea acestora, valorificarea superioară a condițiilor, or
ganizarea superioară a producției și a muncii. Pe această 
temă s-au organizat dezbateri în comitetul de partid, în bi
rourile organizațiilor de bază ; în acest domeniu s-au tra
sat sarcini concrete și membrilor de partid. Posibilități 
pentru ridicarea muncii de partid la nivelul exigențelor 
noi, multiple mai există în orice caz mai ales în organiza
țiile de bază din sectoarele miniere I și II. Birourile acestor 
organizații beneficiind de sprijinul membrilor comitetului 
de partid, pot și trebuie să stăruie mai mult pentru, finali
zarea măsurilor ce le preconizează, pentru asigurarea unui 
conținut bogat adunărilor generale, prin pregătirea temeini
că a materialelor, a dezbaterii problemelor puse în discuție 
și mai ales prin stabilirea de responsabilități concrete tutu
ror membrilor de partid în vederea înfăptuirii hoțărîrilor 
elaborate cu acest prilej.

A acționa „din mers“, 
cu

la timpul oportun
— Rolul conducător al unei organizații de partid, se afir

mă prin activitatea și puterea de înrîurire a tuturor mem
brilor săi a fost de părere tov. Nistor Vîlvoi, secretarul or
ganizației de bază din secția reparații cazane a E.C.E. Pa
roșeni. Acesta ne-a relevat faptul că activizarea comuniș
tilor, creșterea influenței lor în mijlocul colectivului sec
ției preocupă în cel mai înalt grad biroul organizației de 
bază. Această preocupare constă în dezbaterea cu comuniș
tii a problemelor cardinale ale secției, în stabilirea de răs
punderi precise membrilor de partid în legătură cu îndepli
nirea măsurilor preconizate cu prilejul acestor dezbateri, în 
orientarea din mers a preocupării, a străduințelor lor spre 
soluționarea problemelor-cheie ale producției. In munca 
noastră s-a statornicit obiceiul ca de fiecare dată cînd în 
secție se cer soluționate probleme dificile, imperioase pentru 
bunul mers al centralei, cum ar fi reparațiile la diferite 
agregate care se cer terminate urgent etc, biroul discută 
cu toți comuniștii despre responsabilitatea lor în mobiliza
rea celor din jur la realizarea în termen și în condițiile 
de calitate ireproșabile a. lucrărilor. Așa s-a procedat, bu
năoară, cînd s-a pus problema intervenției pentru, repara
rea ventilatorului de aer nr. 3/b, a morii nr. 2/a etc. Rezul
tatul ? Intervențiile au reușit, s-au încadrat în termen iar 
centrala nu a stagnat. Dar nu-i vorba doar de cazurile spe
ciale.

Reușita activității secției noastre depinde foarte mult de 
modul cum se preocupă oamenii de ridicarea pregătirii lor 
profesionale, de modul cum se încadrează îrf disciplina teh
nologică. Aceste deziderate le' urmărim prin toți membrii 
organizației ; comuniștii desfășoară în acest sens' o activi
tate susținută, multilâterală, insistînd asupra necesității 
autoperfecționării, a ordinei și disciplinei -- condiții indis
pensabile ale mersului înainte, ale îndeplinirii sarcinilor ce 
stau în fața colectivului secției.

— Un atribut esențial al perfecționării activității comu
niștilor, a organelor de partid mai ales a fost de părere 
tov. Maria Tomșa, secretara comitetului de partid de la 
F.F.A. „Viscoza" Lupeni, îl constituie spiritul de inițiativă. 
Pe linia dezvoltării spiritului de inițiativă am putea enu
mera exemple concludente din activitatea organizațiilor 

noastre de partid. Astfel, în urma dezbaterii unor probleme 
capitale pentru activjtatea secției filatură — reducerea de
șeurilor — în organizația de bază nr. 1 s-a născut o iniția
tivă care a fost preluată apoi și de către alte organizații 
de bază. Și anume — urmărirea pe baza unei evidențe pre
cise, zilnice a rebuturilor pe fiecare muncitor și încredin
țarea acelora care dau rebuturi comuniștilor cu experiență. 
Pe baza acestei evidențe, muncitori noi, cu o pregătire in
suficientă au fost ajutați concret să dea bobine de bună 
calitate iar împotriva acelora care au dovedit neglijență s-a 
creat opinie în rîndul colectivului secției. Asemenea iniția
tive s-au născut și în organizația de bază nr. 1 în privința 
reparării aparatajului de măsură și control indispensabile 
pentru respectarea parametrilor de fabricație : în organiza
ția de bază de la C.T.C. în legătură cu sporirea răspunde
rii comuniștilor față de asigurarea unei calități superioare 
produselor finite etc.

A

In atenție: generalizarea 
experienței avansate

— Ridicarea nivelului muncii organizațiilor de bază astfel 
ca eje să acționeze cu maximă eficiență, ca o forță dina
mică a colectivelor este azi una din principalele condiții 
ale perfecționării întregii activități de partid. Dar, ca să 
acționezi cu eficiență, cu competență, trebuie să fii în cunoș
tință de cauză, a fost de părere tov. Wilhelm Neag, prim 
secretar al comitetului orășenesc de partid Lupeni. lată 
de ce, biroul Comitetului nostru orășenesc a avut în cen
trul atenției asigurarea cunoașterii temeinice a problemelor 
economice specifice fiecărei unități, sarcinile de plan anuale, 
trimestriale de către organele și organizațiile de partid 
precum și situația îndeplinirii acestora. In acest sens s-a 
căutat să se perfecționeze sistemul informațional — atît 
la nivelul biroului comitetului orășenesc, la nivelul comi
tetelor de partid din întreprinderi cît și al birourilor or
ganizațiilor de bază pe sectoare și secții. Aceasta permite 
organelor și organizațiilor de partid să cunoască realizările 
zilei anterioare la principalii indicatori — producție fizică, 
productivitate, calitate, prezența efectivelor — și în acest 
fel să poată lua măsuri operative acolo unde este cazul.

Pentru ridicarea eficienței muncii de partid în toate do
meniile de activitate am introdus regula, pe care vrem să 
o generalizăm, ca în adunările generale care dezbat diferite 
probleme economice să se stabilească și măsurile pentru 
îmbunătățirea muncii de viitor precum și responsabilități 
concrete, pe oameni pentru traducerea acestora în viață, 
urmînd ca la adunările următoare să se prezinte informări 
asupra felului cum au fost realizate măsurile.

Pentru a generaliza experiența bună acumulată de unele 
comitete de partid și birouri ale O.B., secretarii acestora — 
cu ocazia instruirilor periodice sau a transmiterii sarcini
lor — sînt solicitați să informeze asupra modului cum s-au 
dus la îndeplinire unele hotărîri. Asemenea informări au 
fost prezentate asupra modului cum au acționat organiza
țiile de bază privind conducerea muncii de primire în par
tid, respectarea instrucțiunilor C.C. al P.C.R. privind apli
carea măsurilor statutare, conducerea de către partid a 
organizațiilor de masă, a muncii de propagandă și altele. 
Apreciem ca deosebit de valoroasă această metodă deoarece, 
pe lingă faptul că prilejuiește un valoros schimb de experiență, 
asigură cunoașterea sarcinilor cuprinse în diferite hotărîri 
noi ale organelor superioare, sau a unor probleme privind 
stilul și metodele de muncă ce trebuiesc folosite pentru 
rezolvarea operativă și competentă a hoțărîrilor.

Sarcinile mobilizatoare ale planului pe 1971, realizarea 
lor exemplară pun cu stringență în fața biroului comitetului 
orășenesc de partid cerința generalizării metodelor și for
melor de muncă bune, eficiente, folosite de unele organiza
ții de partid mai ales de la E.M. Lupeni, preparație, Viscoza 
și la alte organizații ca cele de la E.M. Bărbăteni, sectoa
rele I.G.L., I.G.C., panificație și în comerț care nu au re
ușit întotdeauna să se afirme cu competență în conducerea 
întregii activități politice, economice și social-culturale.

De la constatare 
la soluționare competentă

Concluziile asupra deficiențelor care au cauzat stagnările 
de anul trecut în producția minei Uricani, pun în evidență 

și stilul de muncă deficitar al birourilor organizațiilor de 
bază, ineficiența muncii politice pentru mobilizarea colecti
vului la învingerea greutăților, la recuperarea rămînerilor 
în urmă.

Adevărul e că în ultima perioadă a anului situația s-a 
redresat. Totodată, în urma alegerii noilor organe conducă
toare, a ajutorului acordat de noul comitet de partid orga
nizațiilor de bază nou constituite în sectoarele minei, aces
tea au reușit să se afirme, să exercite o înrîurire pozitivă 
asupra procesului de redresare a activității minei.

— Sarcinile pe noul an sporite, factorii frînă care mai 
stînjenesc realizarea ritmică a planului ridică în fața or
ganizațiilor de partid probleme complexe, solicită din par
tea organelor și organizațiilor de partid intervenții prom
pte, eficace, spunea tov. Miluță Rugină, secretarul comitetu
lui de partid. Ceea ce am reușit să realizăm, e faptul că 
o dată cu constatarea, înregistrarea neajunsurilor, birourile, 
intervin cu mai multă promptitudine în soluționarea pro
blemelor producției, abordează multilateral realizarea indi
catorilor de plan. Să dau un exemplu : într-o recentă adu
nare generală, organizația de partid a sectorului I a anali
zat sarcinile de plan pe 1971, premisele ce trebuie asigu
rate pentru îndeplinirea ritmică a planului. Această analiză 
s-a axat în întregime asupra modului cum trebuie să acțio
neze comuniștii pentru a determina un puternic suflu de 
emulație în fiecare formație de lucru pentru îndeplinirea 
sarcinilor la toți indicatorii. Ceea ce e însă mai important 
biroul urmărește ca tot ce s-a discutat, tot ce s-a hotărit în 
adunare să se și înfăptuiască. Aceasta se realizează prin 
contactul viu, permanent între birou și comuniști, prin dis
cuțiile ce le inițiază biroul la nivelul conducerii sectorului 
cu formațiile de lucru care au de făcut față unor situații 
deosebite, stabilindu-se cu acest prilej măsuri operative 
pentru satisfacerea cererilor, propunerilor oamenilor.

Trebuie să recunoaștem însă că mai avem și lipsuri, acți
unile întreprinse nu-și dovedesc de fiecare dată eficiența, 
ce are repercusiuni asupra ritmicității producției Cauza a- 
cestei stări de lucru constă și în lipsa de stăruință în în
deplinirea sarcinilor din partea tuturor membrilor de partid. 
Nici birourile nu urmăresc cu suficientă insistență ca toți 
comuniștii să se achite de atribuții; în unele sectoare nu 
s-a ajuns încă nici la o repartiție judicioasă a membrilor 
de partid pe formații de lucru. Comisia noastră organiza
torică are în studiu tocmai această problemă iar, în urma 
concluziilor și a propunerilor ce le va face, comitetul de 
partid va elabora asemenea măsuri care să conducă la di
namizarea continuă a vieții de partid în cadrul sectoarelor 
miniere.

Apreciind rezultatele obținute de organizațiile de partid, 
de la mina Uricani și șantierul I.L.H.S., tov. Vaier Dan, 
secretarul comitetului orășenesc de partid Uricani a preci
zat că în ultimul timp organele și organizațiile de partid 
abordează cu multă competență problemele determinante 
ale producției, au o viziune largă asupra factorilor de care 
depinde soarta planului. Dar abordarea unei probleme eco
nomice de către o organizație de partid nu se epuizează 
prin constatarea și înregistrarea neajunsurilor ci presupune 
stabilirea de măsuri și finalizarea măsurilor elaborate. In 
această privință mai sînt multe de pus la punct în organi
zarea concretă și controlul îndeplinirii măsurilor — în dina
mizarea preocupării fiecărui comunist pentru a determina 
în mijlocul colectivului din care face parte o acțiune de 
masă în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor primu
lui an al noului cincinal.

In loc de concluzii
Abordare competentă, investiție activă, inițiativă și per

severență în înfăptuirea măsurilor, iată principalele cerințe 
ale perfecționării stilului de muncă, ale unei activități e- 
ficiente, fructuoase în munca de partid — subliniată și cu 
prilejul dialogului de față. Dintre multiplele opinii expri
mate, deosebit de semnificativ socotim dezideratul formu
lat în privința folosirii mijloacelor specifice muncii de par
tid, evitarea formalismului, a tehnicismului, a metodelor 
administrative. Aceasta reclamă cu deosebire întărirea nu
merică și calitativă a organizațiilor de bază, repartizarea 
comuniștilor la locurile hotăritoare ale producției, stimularea 
exemplului personal al comuniștilor, încredințarea de sar
cini concrete comuniștilor și controlul exigent asupra în
făptuirii acestora, exercitarea cu competență, în cunoștință 
de cauză, a dreptului de control asupra conducerilor teh- 
nico-administralive, intensificarea muncii politice la locurile 
de muncă, a activității organizațiilor de masă. Precum a 
reieșit și-n ancheta de față majoritatea orgauelor de partid 
satisfac aceste cerințe. Dar mai avem cazuri și de formalism, 
de inerție, de lipsă de receptivitate față de nou, față de 
complexele probleme ce le ridică viața de zi cu zi. Cauza ? 
Calitatea slabă și inconsecvența îndrumării și controlului 
exercitat din partea organelor de partid, a membrilor co
mitetelor de partid, insuficientele strădanii ce se manifestă 
pe alocuri pentru generalizarea experiențelor pozitive, a 
metodelor avansate de muncă.

Pozitiv e insă faptul că „anacronismele" sînt „recepțio
nate" sînt „puse pe tapet", se depun strădanii pentru a fi 
depășite, pentru optimizarea tuturor laturilor muncii de 
partid o dată cu perfecționarea întregii vieți economics» so
ciale. Priceperea, experiența și exigența organelor și orga
nizațiilor de partid prezintă certitudini sigure că competen
ța și dinamismul organizațiilor de partid din municipiu 
va fi in noul an, în noul cincinal, pe măsura imperativelor 
majore ale întregii vieți social-economice.

Pagină realizată de
Ion DUBEK
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depășirii nivelului planificat al 
productivității s-a propus :

$ reorganizarea brigăzilor pe 
io<■ iri de muncă ;

@ plasarea abatajelor cu e- 
fectivele planificate (acest lucru 
este posibil deoarece la ora ac
tuală mina are numărul de 
muncitori la nivelul planului) ;

® aprovizioanarea la timp a 
brigăzilor cu materialele nece
sare și vagonete goale ;

@ accelerarea lucrărilor de 
pregătire în straiele 17 și 18 
din sectorul II, pentru a se pu
tea introduce în timpul cel 
mai scurt cîte o combină. In 
același timp trebuie intervenit 
la C.C.P. pentru dotarea cu 
încă o combină pentru frontale
le din stratul 3, sectorul I ;

colectivul sectorului elec
tromecanic să-și îndrepte în
treaga atenție asupra folosirii 
din plin a mașinilor și utila
jelor, asupra calității repara
țiilor și înlăturarea la timp a 
defecțiunilor ivite în funcțio
narea utilajelor, cunoscînd că 
de multe ori, brigăzile miniere 
au întreruperi din lucru din 
cauza avariilor mecanice. In 
contextul acestei probleme, se
cretarul comitetului de partid al 
ipinei, Dumitru Her, a indicat 
comitetului de direcție să ia 
măsurile cuvenite pentru ca ma
șinile și instalațiile electrome
canice să fie asigurate cu piese
le de schimb necesare, deoarece, 
In ultimul timp, desele defec
țiuni și remedierea lor cu în- 
tîrziere au avut urmări nega
tive în realizarea indicatorilor 
de plan.

Din partea Centralei cărbune
lui, tov. Ion Karpinecz, direc
tor administrativ, a asigurat a- 
dunarea reprezentanților salari
aților că problemele ridicate cu 
privire la dotarea minei cu 
combine de abataj, aprovizio
narea la timp cu piese de 
schimb necesare și toate cerin
țele de producție ale minei A- 
ninoasa vor fi analizate de Con
siliul de administrație al C.C.P. 
și satisfăcute pe deplin.

In concluzia adunării, tov. 
Gheorghe Furdui, secretar' al 
comitetului municipal de partid 
a dat prețioase indicații comi
tetului de direcție și comitetu
lui de partid pentru elimina
rea neajunsurilor și lipsurilor 
manifestate în diverse compar
timente ale procesului de pro
ducție. Vorbitorul a recoman
dat comitetului de direcție să 
completeze planul de măsuri 
cu propunerile făcute în adu
nare, să studieze toate posibi
litățile, să valorifice rezervele 
de care dispune colectivul pen
tru asigurarea ritmicității pro
ducției, îmbunătățirea calității, 
cieșterea productivității muncii, 
să acționeze energic pentru în
tărirea răspunderii tuturor sala
riaților și a disciplinei în mun
că sub toate aspectele ei. Or
ganizația de partid, toți comu
niștii minei trebuie să creeze 
o puternică opinie de masă îm
potriva celor ce nu se înca
drează în efortul colectiv de
pus pentru ridicarea calitativă 
a întregii activități. Trebuie fă
cut totul, mobilizat plenar în
tregul potențial tehnic și uman 
al E.M. Aninoasa pentru a rea
liza exemplar sarcinile de plan 
pe 1971 și noul cincinal, pentru 
a întîmpina aniversarea a 50 de 
ani de viață a partidului cu 
roade bogate la toți indicatorii.

(Urmare din pag. 1) 

evnstănțean Traian Coșovei 
— se putea confunda între 
ele, devenind unul singur — 
un pămînt boltit către cer, 
cenușiu, brăzdat de rîpi, 
populat de stranii îngrămă
diri de stînci, năpădit de 
scaieți, de mărăcinișuri, de 
colibe... un deal uriaș pe ca
re urcau încet, într-o perin
dare fără sfîrșit, femei cu 
cobilițe pe umăr, cu căldări 
de apă, sacale trase încet de 
măgăruși pe jumătate ador- 
miți de căldură, căruțe cu 
butoaie cu apă, copii și fete 
cu ulcioare, cu sticle cu apă, 
cărînd la nesfîrșit apă, îno- 
tînd, prin amiaza de foc, a- 
ducînd apa din niște locuri 
nevăzute, secrete, puțin știu
te, descoperite numai de ei" 
Cu alte cuvinte, o țară de 
piatră și foc care, neputîndu- 
și potoli mai niciodată setea 
de apă, iși avea în verile 
fierbinți fruntea uscată, în
cinsă, ai-să. De aceea, azi 
cînd pe dealurile din lungul 
micii văi Carasu vezi asper- 
soarele sistemului de irigații 
fcrtilizînd cu ploi artificiale 
glia, cînd vezi podgoriile, pă
durile de piersici, mările de 
grîu și de porumb încărcate 
cu rod de aur rămîi uimit 
de puterea de creație a omu
lui ridicat la condiția unei 
existente demne, cu adevărat 
umane..

Temerara acțiune de comba
tere a secetei a început aici 
în 1967, în mai multe pun
cte ale văii Carasu. In 1971, 
cînd lucrările vor fi termi
nate, apele Dunării vor iriga 
o suprafață de cca. 175.000 
de hectare. Transformată în- 
tr-un canal magistral, navi
gabil, valea Carasu va purta 
spre ogoarele însetate, spre 
livezile de pomi sau cu 
viță de vie și spre gră- 
dinării un volum de apă 
egal eu debitele Jiului 
și Argeșului luate la un 
loc. La sfîrșitul acestui 
an, peste 100 000 hectare de 
teren vor fi scoase definitiv 
de sub imperiul secetei.

•S-a deschis nu de mult și 
în partea de nord a Dobro- 
gei un mare șantier de iri
gații — „Complexul Razelm". 
Aici se va iriga pînă în 1975 
o suprafață de peste 125 000 
hectare.

Străbătînd cu un autotu
rism de teren Complexul de 
irigații Carasu, ce cuprinde 
aproape toată partea sudică 
a Dobrogei, și contemplînd 
țesătura arterelor de apă, în
cerc să-mi imaginez cum vor

it w

șef al șantierului, îmi furni
zează informații detaliate, 
deosebit de concludente : 
complexul dispune în total 
de peste 100 stații de pom
pare, cu debite variind între 
3 m.c. și 120 m.c. pe secun
dă ; aceste stații propulsea
ză apa din canalul magistral 
la altitudini ce, pe alocuri, 
depășesc suta de metri. A- 
vem de-a face cu debite ce 
reprezintă unicate în Europa 
și chiar în lume. Mai depar
te, inginerul șef se referă la 
avantajele economice concre
te ale înlăturării secetei.

Ne întflnîm pretutindeni cu 
făurarii arterelor de apă. 
Lingă Topraîsar, echipa lui 
Gheorghe Bleaj lucrează la 
stația de dozare. Aproape că 
nu-i zărim pe oameni în no
rii de ciment ce-i înconjoară. 
Condițiile nu-s desigur ușoa
re, dar tinerii aceștia, pur- 
tind măști de protecție,. își 
văd ritmic de munca lor. Ei 
prepară din ciment și nisip, 
într-un dozaj riguros calcu

lat și măsurat, materia primă 
pentru Dingler-ul cel nesă
țios, care cere, cere într-un a 
prețiosul amestec. Ce este 
Dingler-ul ? Ne întîlnim cu 
el, peste cîteva minute, mai 
încolo, pe canalul principal : 
un agregat uriaș, complex, 
lunecînd cu părțile laterale 
pe șinele montate la înălți
mea celor două talazuri și 
betonînd complet canalul, a 
cărui deschidere la suprafață 
trece de 20 metri. Neobișnu
itul agregat impregnează zil
nic cu un strat gros, dura
bil, de beton peste 100 metri 
liniari de canal.

Aici pe vastul șantier unde 
cu pikhamere și excavatoare 
se croiesc prin stînci și lut 
căi sigure apelor, unde se 
confecționează dale din beton 
pentru taluzarea canalelor 
sau se montează nesfîrșite 
rețele de jgheaburi — adevă
rate apeducte aeriene — ori 
sînt îngropate tuburile de 
azbociment, aceste uriașe ve
ne care au și început să 
brăzdeze in lung și-n lat 
trupul Dobrogei, făcindu-1 să 
pulseze de sevele vieții, pre
tutindeni găsim oameni la 
posturi. Ei ne vorbesc cu mo
destie și, totuși, cu atîta mîn- 
drie despre opera pe care o 
întreprind, despre hotărârea 
lor de a da viață acestui 
temerar plan de transforma
re a naturii. Iată, lîngă Mur- 
fatlar, o stație de pompare 
— gigant. Construcția, cu sis
temul ei de absorție, cu lacul 
de acumulare dalat, cu pu
ternicele tuburi argintii ce 
suie zvelte pînă în creștetul 
dealului, îți dă imaginea u- 
nei hidrocentrale. Deunăzi, 
stația de pompare a trecut 
cu succes probele tehnolo
gice. Apa din Dunăre, diri
jată în lacul de acumulare, a 
fost propulsată la aproape 90 
metri înălțime, cu un debit 
de peste 80 m.c. pe secundă. 
Unul din șefii de echipă, 
Constantin Pintilie, arată că 
oamenii săi s-au întrecut pe 
ei înșiși în muncă, dînd în 
folosință înainte de termen 
importantul obiectiv.
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eclipse de Soare 
și luna

Printre fenomenele astrono
mice previzibile în acest an 
și care suscită interesul oa
menilor de știință de pretu
tindeni se numără ‘ și cele 
cinci eclipse de Soare și Lu
nă. Două dintre acestea — 
eclipsa parțială de Soare din 
25 februarie și cea totală de 
Lună din 6 august — pot fi 
urmărite și în țara noastră.

Eclipsa parțială de Soare 
din februarie, a cărei arie 
de vizibilitate cuprinde Eu
ropa, părțile de nord-vest ale 
Asiei și Africii, Oceanul 
Atlantic și Oceanul înghețat 
de Nord, va dura, la Bucu
rești. de la ora 11 și 6 minute, 
pînă Ia ora 12 și 54 minute. 
In acest timp, la Observato
rul Astronomic din Capitală 
vor fi efectuate cercetări pri
vind mișcările Fămîntului și 
ale Lunei în raport cu Soa
rele, precum și fizica fenome
nelor solare. Vor fi fotogra
fiate, de asemenea, diferite 
faze ale eclipsei. Datele ob
ținute urmează, apoi, să fie 
corelate cu observațiile as
tronomice și de altă natură 
obținute în zonele unde eclip
sa prezintă faza maximă.

(Agerpres)

Grație 
și sensibilitate

Duminică 21 februarie 1971, 
cei mai buni recitatori și so
liști de muzică populară din 
școlile generale ale Văii Jiu
lui și-au dat întîlnire în sala 
mică a Casei de cultură din 
Petroșani, la finala concursu
lui „Partid iubit îți mulțumim" 
organizat de Consiliul munici
pal al Organizației pionierilor.

Această manifestare se înscrie 
în bogatul program de activi
tăți pionierești închinat semi
centenarului înființării P.C.R.

Timp de aproape 4 ore, un 
număr de 80 pionieri s-au în
trecut în a aduce, prin cîntec 
și poezie, laudă și recunoștin
ță partidului, s-au întrecut în 
a cînta viața nouă și . fericită 
a oamenilor muncii din patria 
noastră.

Aici și-au dat întîlnire grația 
și sensibilitatea, emoția și spe
ranța. Și, bineînțeles, cei mai 
buni din cei mai buni au reu
șit. După dispute lungi, juriul 
a desemnat primii trei clasați.

La recitări, primul loc a re
venit pionierului Ciurdărescu 
Adrian de la Școala generală 
nr. 2 Petroșani, iar locurile 
doi și trei au revenit, respec
tiv, pionierilor Gaia Gabriela

ȘTEFAN 
VULCAN: 
M.C.I. nr. 
prevăd ca 
procurarea

DUMITRU COJOCARU,

RĂSPUNDEM
URZICEANU, 
Instrucțiunile 

10 648 din 1959 
dovezile pentru 
mărfurilor în râ

ie să se semneze în exclusi
vitate de către directorul, 
șeful contabil și șeful servi
ciului de personal al organi
zației socialiste în care este 
încadrat cumpărătorul. Re
zultă deci că oricare altă 
semnătură este nevalabilă, 
astfel îneît trebuie să înțe
legeți că sectoarele I.G.L. nu 
pot elibera astfel de dovezi.

PETROȘANI : Avîndu-se în 
vedere că fiica dv. în calita
te de studentă primește bur
să nu poate fi inclusă în 
numărul persoanelor care tră
iesc exclusiv din veniturile 
dv. In această situație, nu 
sînt întrunite condițiile De
cretului nr. 564 din 5 iulie 
1968 în care se prevede că 
reducerea cu 30 la sută a 
impozitului se acordă numai 
salariaților cu un salariu ta
rifar brut pînă la 2.500 lei 
lunar, și care au în întreți
nere mai mult de trei per
soane.
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Comisia județeană de fotbal 
a organizat o competiție fot
balistică dotată cu „Cupa se
micentenarului P.C.R.“, rezer
vată echipelor de divizia C. 
In primele două etape, echi
pa Știința Petroșani a între
cut pe Minerul Lupeni cu 
scorul de 3—2 și pe Victoria 
Călan cu rezultatul de 2—0, 
urmînd ca în cea dea 3-a e- 
tapă să întîlnească formația 
C.F.R. Simeria. Aceste jocuri 
au dat prilejul verificării în
tregului lot în vederea reluă
rii campionatului. In general 
se poate aprecia că lucrurile 
se prezintă mulțumitor pri
vind evoluția de ansamblu 
a echipei, deși mai sînt des
tule treburi de pus la punct. 
Mă refer în mod deosebit la 
precizia în transmiterea min
gii, Ia forța și precizia șutu- 
riloi la poartă, la organiza
rea jocului în linia de apă

rare, la omogenizarea jucă
torilor privind rezolvarea ac
țiunilor de atac. Toate aceste 
deficiențe vor constitui obiec
tivul pregătirilor viitoare pî
nă la reluarea campionatului. 
Cele cinci goluri ale echipei 
Știința înscrise în partidele 
disputate au fost realizate de 
Tudor 3, Rotea și Faur. Pes
te valoarea celorlalți jucă
tori s-au ridicat Tudor, Bo- 
toș, Zăvălaș, Bîtea, Rotea, Be- 
rindei, Tismănaru. Știința a 
folosit următorul lot de jucă
tori : Berindei și Florea 
(portari), Botoș, Zăvălaș, Tu
dor, Dobrescu, Izvernari, Var- 
honie, Vlad (apărători), Tis
mănaru, Știr, Bîtea, Irimia, 
Alexandroni (mijlocași), Bă- 
lăneanu, Cigmăian, Marcu, 
Matei, Faur, Culda, Rotea, 
Făgaș (înaintași).

G.L
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18,00 Deschiderea emisiunii. 
„Ex-Terra ’71“ — emi- 
siune-concurs de con
strucții tehnice pentru 
pionieri și școlari.

18,30 Cadran internațional.
19,10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Cincinalul în cifre și 

imagini. Satisfacerea tot 
mai largă a cerințelor 
de consum ale popu
lației.

20,20 Tele-cinemateca : filmul 
artistic „Circul" — o 
producție a studiourilor 
sovietice.

21.50 Poșta TV. de ion Bu 
cheru.

22,05 Emisiune de știință. Ro 
mânia la ora atomului. 
Participă prof. Ion Ursu, 
președintele Comitetu
lui de Stat pentru E- 
nergia Nucleară.

22.30 Bucuriile muzicii : Ma
rio del Monaco.

22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

Olimpiada de iarnă 
a elevilor

Pe pîrtiile din preajma ca
banei „Pasul Vîlcan" s-au 
desfășurat duminică întreceri
le fazei municipale a Olim
piadei de iarnă a elevilor. 
Participanții la cea de-a do
ua ediție a acestei competiții 
s-au bucurat de serviciile ire
proșabile ale personalului de 
deservire ale personalului ca
banei și de condiții deosebit 
de bune de concurs. Au par
ticipat reprezentanți ai lice
elor din Uricani, Lupeni, Vul
can, Petroșani, Petrila-Lonea 
și ai Școlii profesionale -Lu- 
peni. Din numărul mare de 
concurenți s-au remarcat în 
mod deosebit elevii Andrei 
Anger, Iuliana Sicht, Irma 
Latkulik, Anton Soos, Ion 
Rădescu și Gheorghe Buliga, 
care au dovedit calități teh
nice remarcabile. Iată clasa
mentele finale pe probe de

concurs : Fond 5 km băieți:
1) Ion Rădescu, Liceul Petro
șani ; 2) Gheorghe Buliga, 
Liceul industrial minier Pe
troșani ; 3) Gavril Iglozan, 
Școala profesională Lupeni. 
Fond 3 km fete : 1) Irma Lat
kulik ; 2)- Rodica Cazaca, am
bele de la Liceul Petroșani. 
Slalom băieți: 1. Andrei An
ge . Liceul industria] minier;
2) Anton Soos; 3) Carol Fe
liei-, ambii de la Școala pro
fesională. Slalom fete 1) lu- 
liana Sicht, Liceul Lupeni ; 
2) Erica Somodi, Liceu) Pe
troșani ; 3) Gabriela Krijela, 
Liceul Lupeni'.

Câștigătorilor le-au fost ofe
rite diplome, fanioane și pre
mii în obiecte.

Iacob IMLING
șeful sectorului sport al Co
mitetului municipal al, U.T.C.

Campionatul municipal 
școlar

Faza municipală a campio
natului republican școlar de 
șah a reunit duminică la Ca
sa de cultură din Petroșani 
20 de șahiști — băieți și fete 

■— de fa liceele Uricani, Lu
peni, Vulppp, Petroșani, Pe- 
trila-Loqe?», iAu absentat ne
motivat de la această com
petiție reprezentanții școlilor 
profesionale din Petroșani și 
Lupeni și reprezentantele 
Școlilor comerciale Petroșani. 
Probabil că în aceste școli 
nu se... gîndește pe 64 pă
trățele alb-negre. întrecerile

de șah
au fost viu disputate, sco- 
țînd în evidență comportarea 
bună a următorilor: Băieți : 
Constantin Zup ; 2. Constan
tin Ghiorghiu : 3. Adrian 
Moldovan ; 4. Liorean Mo- 
ceanu. Fete : 1. Gabriela So- 
fescu ; 2. Edith Popescu ; 3. 
Gabriela Brădeanu : 4. Mela
nia Ziman.

Comitetul municipal al 
U.T.C. — organizatorul con
cursului — le-a oferit câș
tigătorilor diplome și premii 
în obiecte.

L IACOB
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Uzina de utilaj minier Petroșani. In secția turnătorie, Tu
dor Rusu a fost surprins pregă tind |>entru turnare un miez 
pentru pompă...

Pasiune și inventivitate

de la Școala generală nr. 1 
Petrila și Abalașei Mihaela de 
la Școala generală nr. 1 Pe
troșani. S-au mai evidențiat 
pionierii : Sichitiu Ileana, Școala 
generală Aninoasa, Moară Car
men, Liceul Vulcan, Predoșan 
Marcela, Școala generală nr. 1 
Lupeni, și alții.

La interpreții de muzică 
populară, primul loc a revenit 
pionierei Moldovan Valeria de 
la Școala generală nr. 4 Lupeni 
care s-a impus prin sensibili
tate și naturalețe în Interpre
tare, prin voce deosebită. Locu
rile II și III au revenit pio
nierilor Vîlvăresc Ileana de la 
Școala generală nr. 2 Petro
șani și, respectiv, Robu Rodica, 
Liceul Uricani și Barbu Simona 
Școala generală Aninoasa. S-au 
mai evidențiat Dragoș Pavel de 
la Casa de copii Uricani, Rău- 
țpiu Vanda de la Școala gene
rală Aninoasa, și alții.

Finala concursului a scos la 
iveală numeroase talente din 
rândurile copiilor dar în același 
timp și preocuparea comandan
ților de pionieri, a profesorilor 
de limba română și muzică în 
pregătirea artistică a pionierilor 
și școlarilor.

prof. Lucreția BELDIMAN

CITITORILOR
VASILE BERDIA, PETRO

ȘANI : Pentru clarificarea 
problemei pe care ne-ați se
sizat-o, e necesar să vă adre
sați Comitetului sindicatului 
din întreprindere.

CONSTANTIN MĂRUȚĂ, 
URICANI : Acordarea sporu
rilor de salarii pentru anga- 
jații care lucrează în condiții 
deosebite de muncă este re
glementată prin H.C.M. nr. 
317 din 24 martie 1970. Cu
noscînd că sporurile se a- 
cordă diferențiat, pe locuri 
de muncă, în baza instrucțiu
nilor de aplicarea hotărârii

întocmite de ministere și or
gane centrale de acord cu 
U.G.S.M., vă recomandăm ca 
pentru lămuriri să vă adre
sați întreprinderii de lucrări 
hidrotehnice 
rești, strada 
nr. 2.

speciale Bucu- 
Giuseppe Verdi

MARINESCU,NICOLAE
PETROȘANI : Corespunzător 
cu prevederile Legii nr. 
26/1967, privind concediul de 
odihnă al salariaților, dv. 
nu puteți beneficia de alt 
concediu de odihnă 
raportat la vechimea pe ca
re o aveți în muncă.

decît

Sw

Un succes 
al automobilistului 

Eugen
Duminică dimineața, din 

fața sălii sporturilor din 
Cluj s-a dat plecarea in pri
ma întrecere automobilistică 
din acest an, dotată cu tro
feul „Memorialul Toma Su
ciu", sub auspiciile Auto
mobil Clubului Român, filia
la Cluj. La concurs, care a 
constat dintr-o probă de în- 
demînare în două manșe 
contra cronometru, cu un 
înalt grad de dificultate, 
au participat un mare nu
măr de automobHiști printre 
ea-e cunoscuții A. Puiu, I. 

LBorbely, B. Bran, C. Moldo
van, A. Hosu și alții. După 
prima manșă, printre cei 
mai buni s-a numărat și con-

B
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I
I
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I

curentul nostru Eugen Biră, 
conducător auto la I.G.C. Pe
troșani. Avînd o comportare 
excelentă și după manșa a 
doua, concurentul petroșă- 
nean a reușit performanța 
de a se clasa pe primul toc 
Ia toate clasele. înaintea 
campionului național Aurel 
Puiu și a valorosului aler
gător clujean A. Hosu. Eugen 
Bîră a concurat pe un auto
turism Dacia 1 160 S cu care 
a participat și la raliurile 
anterioare ale României. 
Uîștigâtorii primelor trei lo
curi au primit premii, în
muiate chiar de soția regre
tatului alergător clujean, 
Toma Suciu.

J

Descoperirea unui principiu 
sau realizarea unei instalații 
cu parametri superiori celor e- 
xistenți nu e un lucru la în- 
demîna oricărui tînăr ajuns 
dear la vîrsta de 20 și ceva 
de ani. Constantin Trif, stu
dent în ultimul an al facultă
ții de electromecanică de la 
Institutul de mine, se poate 
mîndri eu un asemenea lucru. 
Printre altele, el este deținător 
al unui brevet de invenție pri
vind o instalație de forță pen
tru navele maritime.

Instalația se poate utiliza la 
propulsarea navelor maritime 
de mare tonaj, cu ajutorul u- 
nor jeturi de apă produse în
tr-o așa-zisă „cameră de arde
re". Apa marină, absorbită cu 
niște pompe, este transformată 
în vapori supraîncălziți la 540 
grade C și 100 de atmosfere. 
O parte a vaporilor este folo
sită la pornire, iar cealaltă par
te la acționarea paletelor unei 
turbine, producînd energie e- 
lectrică. Această energie ali
mentează un generator electro
nic de ultrasunete pus în le
gătură cu un vibrator ultra

In atelierul mecanic al mi nei Lupeni, Ernest Tornșa și 
Ghemghe Demian.

întreprinderea 
de agrement 

și decorațiuni 
București

Vă prezintă electroscuterul

italian SOLI Un utilaj

plăcut, modern și distractiv, 
în curtea Școlii generale nr. 
4 Petroșani.

Zilnic, între orele 10 — 22.

sonic. Acesta din urmă reali- , 
zează concentrarea fasciculului 
de ultrasunete în focarul unei 
parabole, unde datorită presiu
nii și temperaturii ridicate, ia 
naștere jetul propulsor. Avan
tajele acestei instalații ar fi 
economicitatea în funcționare, o 
viteză și o forță de tracțiune 
apreciabile. Pentru un super- 
tanc gigant cu un deplasament 
de 500 000 de tone, se estimea
ză o viteză teoretică de 400 
km/oră.

Viitorul inginer Constantin 
Trif a încercat adaptarea aces
tui principiu și în aviație, unde . 
s-ar putea folosi ca element 
propui sor aerul. Rezultatele 
teoretice obținute sînt de-a 
dreptul, surprinzătoare.. In le- 
gătură cu această problemă, tî- , 
nărui inventator a fost primit 
de renumitul savant român ; 
Henry Coandă, omul: atît de ■ 
apreciat în întreaga lume pen- ; 
tru teoriile și invențiile sale, 
din aerodinamică sau din alte 
domenii. Savantul i-a promis ■ 
sprijinul său pentru procura
rea unor aparate necesare ex
perimentării datelor teoretice, . 
eonfirmînd totodată, în caz de 
reușită, utilitatea acestui mij
loc de propulsare în tehnica 
aviației.

Ion Lucian BOLUNDUȚ

Centrul 
de librării 

Deva 
ANTICARIATUL

cumpără cărți în zilele de 26 
și 27 februarie, Ia librăria 
„Ion Creangă'* din Petroșani. 

Plata pe loc.

EXPLOATAREA MINIERĂ I 
URICANI ■ 

sectorul deschideri
ANGAJEAZĂ : I

— ELECTRICIENI DE MINĂ PENTRU LU- | 
CRĂRI DE MONTAJE. ■A

Salarizarea se va face în conformitate cu prevederile
H. C. M. 914,'1i968.

Informații suplimentare se primesc zilnic la biroul personal
al exploatării.

I
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LUPTELE DIN LAOS
XIENG KUANG 23 (Ager

pres). — Ca urmare a intensi
ficării rezistenței forțelor pa
triotice laoțiene, trupele inter- 
venționiste saigoneze se află în- 
tr-o situație din ce în ce mai 
critică. Aproximativ 20 000 de 
militari saigonezi sînt blocați 
într-o regiune acoperită de jun
glă, fiind în momentul de față, 
cu totul dependenți de spriji
nul aviației americane, fără a- 
coperirea căreia nu mai pot e- 
fectua noi operațiuni, relatează 
corespondenții agenției France 
Presse.

Cele mai violente lupte se 
desfășoară la nord și la sud 
de șoseaua nr. 9, una dintre 
principalele artere de circula
ție ale Laosului. Potrivit ști
rilor provenite din surse ale 
Pathet Lao, detașamentele pa- 
trioților care acționează în a- 
ceastă regiune au scos din luptă 
aproximativ 4 000 de militari 
din rîndu] forțelor inamice și 
au distrus 170 de avioane și 
elicoptere, precum și 210 vehi
cule militare. Șoseaua a fost 
tăiată în două de forțele pa
triotice care au oprit înaintarea

convoaielor militare saigoneze 
pe teritoriul Laosului. Totodată, 
pozițiile deținute de trupele a- 
gresoare pe trei coline situate 
la aproximativ 10 kilometri 
sud de șoseaua nr. 9 sînt în 
prezent asediate de forțele de 
rezistență populară. Toate ten
tativele unităților saigoneze de 
a ieși din încercuire au fost, 
pînă în prezent, zadarnice. Nici 
un elicopter american — rela
tează corespondenții agenției 
France Presse — nu a mai pu
tut ateriza în acest sector. Apa
ratele de zbor ale forțelor 
S.U.A. aterizează acum la cîțiva 
kilometri sud de pozițiile în
cercuite ale efectivelor saigo
neze. Dar și aici riscurile sînt 
foarte mari. In decurs de nu
mai 70 de ore, opt elicoptere 
care transportau armament pen
tru trupele saigoneze au fost 
doborîte de forțele Pathet Lao.

Intre timp, în regiunea co
linelor situate la sud de șoseaua 
nr. 9, luptele se desfășoară cu 
violență, iar un purtător de cu- 
vînt al forțelor saigoneze a de
clarat că pierderile suferite de 
acestea sînt din ce în ce mai 
grele.
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Conferința petrolului de la Tripoli
TRIPOLI 23 (Agerpres). — In 

capitala Libiei, Tripoli, s-a des
chis marți conferința reprezen
tanților a patru țări exporta
toare de petrol : Algeria, Libia, 
Arabia Saudită și Irak. Confe
rința urmează să stabilească o 
platformă comună a celor patru

țări în domeniul- politicii petro
liere față de companiile occi
dentale care exploatează zăcă
mintele din subsolul lor. Dele
gațiile participante la conferin
ță sînt conduse de miniștrii in
dustriei petrolului din țările 
respective.

EPILOGUL
„cazului

Așadar, după o captivitate 
de 205 zile, consulul brazilian 
Dias Gomide, răpit de membrii 
unei organizații clandestine 
urugua.vene, a fost pus, dumi
nică, în libertate. Spre deo
sebire de cazurile similare pre
cedente, eliberarea sa n-a fost 
urmarea unor contacte directe 
între autorități și răpitori (gu
vernul Uruguayan a respins 
orice tratative cu răpitorii). 
Numai restabilirea în Uruguay 
a garanțiilor constituționale a 
facilitat eliberarea. Aceasta a 
fost, de altfel, condiția enun
țată în ultimul comunicat al 
autorilor răpirii.

Deznodămîntul „cazului Go
mide" a reînviat, în ciuda de
tenției atit de îndelungate, spe
ranțele în posibilitatea cbține- 
rii eliberării și a celorlalți doi 
ostatici — ambasadorul brita-

Gomide“
...10 august 1970. Dan Mitri- 

one este găsit asasinat. Preșe
dintele Uruguayan, Pacheco 
Areco, a reafirmat refuzul de 
a trata cu răpitorii.

...20 august 1970. In ciuda 
perchezițiilor efectuate în peste 
10 000 de locuințe poliția nu 
reușește să intre în posesia 
unor informații sigure. Autori
tățile anunță că nu se vor 
opune unor demersuri cu ca
racter particular. Soția consu
lului brazilian ia inițiativa 
strîngerii de fonduri pentru 
răscumpărarea soțului, și apoi 
intră în contact cu răpitorii.

...8 ianuarie 1971. Membri ai 
aceleiași organizații îl răpesc 
pe ambasadorul britanic la 
Montevideo, Geoffrey Jackson. 
Guvernul cere și obține sus
pendarea drepturilor .constitu
ționale pe o perioadă de 40 de

„Morning Star" publică 
o cronică a operelor in patru 

volume ale președintelui 
Consiliului de Stat al 

României, Nico'ae Ceaușescu
LONDRA 23. — Corespondentul Agerpres, Nicolae Plo- 

peanu, transmite : Ziarul britanic „Morning Star" publică 
o cronică a operelor în patru volume ale președintelui 
Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, tra
duse în limba engleză și prezentate cu o zi în urmă în li
brăria „W and G Foyle Ltd" din Londra. „România era, 
„pe vremuri", una dintre acele țări situate la „celălalt capăt 
al Europei", puțin cunoscute poporului britanic, scrie zia
rul. România anilor 1970 este o țară în permanentă actua
litate, care atrage atenția întregii lumi prin realizările ei". 
„Morning Star" relevă, în continuare, că „o națiune de 20 
milioane de locuitori — formată din români, maghiari, ger
mani și alte naționalități conlocuitoare, muncind laolaltă 
— a parcurs un drum lung în transformarea unei țări cu o 
economie înapoiată într-un stat industrial modern, în con
tinuă dezvoltare, folosind vastele resurse ale teritoriului 
său, bogățiile sale minerale, precum și talentele poporului 
său". împreună cu celelalte state socialiste și în cooperare 
prietenească cu țări avînd alte sisteme sociale, scrie „Mor- 
nind Star", România își aduce contribuția la asigurarea păcii 
în lume.

„Cu cinci ani în urmă, Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România a adoptat o nouă Constituție 
a țării. Cu cinci ani în urmă, Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român a adoptat hotărîri de o importanță 
deosebită pentru construirea societății socialiste. Cu cinci 
ani în urmă, a fost lansat un nou plan cincinal, menit să 
producă mari schimbări în bunăstarea materială și cultu
rală a poporului. Acești cinci ani — 1965—1970 — perioadă 
crucială în istoria modernă a României, cinci ani de lupte, 
dificultăți și succese — evidențiază „Morning Star" — sînt 
acum rezumați pentru cei care doresc să cunoască mai 
bine această țară". Lucrările în patru volume ale președin
telui Nicolae Ceaușescu se găsesc acum în Marea Britanie : 
volumele I—III poartă titlul „România pe drumul desă- 
vîrșirii construcției socialiste", iar volumul IV — „România 
pe drumul construirii societății socialiste multilateral dez
voltate", menționează ziarul, arătînd că acestea conțin 
principalele cuvîntări, articole și rapoarte ale șefului sta
tului român din iulie 1965 pînă în iunie 1970.

Ziarul evidențiază apoi temele importante tratate în 
cele patru volume, însoțind cronica de portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Ședința inaugurală a Comitetului 
pentru dezarmare al O.N.U.

GENEVA 23. — Trimisul spe
cial Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : In sala Consiliilor 
a Palatului Națiunilor Unite de 
la Geneva s-a desfășurat marți 
după-amiază ședința inaugurală 
a noii runde de negocieri din 
Comitetul pentru dezarmare. 
La lucrări participă reprezen
tanți a 25 de state membre ale 
Comitetului.

In prima parte a lucrărilor, 
președintele ședinței, ambasado
rul Eschazier (Olanda) a tre
cut succint în revistă sarcinile 
ce stau în fața actualei sesiuni

a Comitetului. In continuare, 
reprezentantul secretarului ge
neral al O.N.U. la lucrări, Ilkka 
Pastinen, a dat citire tradițio
nalului mesaj adresat de U 
Thant conferinței de la Gene
va. Mesajul amintește că De
clarația adoptată de cea de-a 
25-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. a exprimat spe
ranța că negocierile de la Ge
neva vor permite să se treacă, 
prin etape succesive, la redu
cerea armamentelor și, în sfîr- 
șit, la dezarmare în întreaga 
lume.

Provocări militare 
la adresa 

R. P. Chineze
PEKIN 23 (Agerpres). — A- 

genția China Nouă anunță că, 
la 22 februarie, o navă de răz
boi'-americană a pătruns în a- 
pele teritoriale ale R. P. Chi
neze, într-o zonă situată la sud 
de Tahsingshan, provincia 
Kwantung, In aceeași zi, un a- 
vion aparținînd forțelor milita
re aeriene ale S.U.A. a pătruns 
în spațiul aerian ai R. P. Chi
neze deasupra insulelor Yung- 
shing din provincia menționată.

Comentariul zilei

nic Geoffrey Jackson și agro
nomul american Claude Fly.

Iată, pe scurt, desfășurarea 
evenimentelor.

...31 iulie 1970. Dimineața, 
un grup de 6 necunoscuți, în
tre care și o femeie, se prezin
tă la domiciliul consulului bra
zilian, deghizați în reparatori 
ai instalației electrice. Gomide 
este „luat din pat“ și obligat 
să urce într-o mașină care s-a 
făcut apoi nevăzută. Concomi
tent, un alt grup de necunos
cută îl răpesc pe consilierul a- 
merican al poliției uruguayene, 
Dan Mitrione. Două încercări 
similare la reședințele altor 
doi funcționari americani, în 
aceeași zi, eșuează. Caracterul 
„organizat" al răpirilor și 
faptul că răpitorii aparțin a- 
celeiași organizații clandestine 
nu pot fi puse la îndoială.

...Două zile mai tîrziu, răpi
torii aduc la cunoștința auto
rităților cererea de a elibera 
un număr de aproximativ 200 
de deținuți politici în schimbul 
punerii în libertate a celor 
doi ostateci, condiție pe care 
guvernul a respins-o în aceeași 
zi. începe o vastă operațiune 
de cercetări la care participa 
și militari.

...7 august 1970. Este răpit 
agronomul american Claude Fly. 
Poliția anunță în schimb, aresta
rea a 10 membri ai organizației 
clandestine „Tupamaros", între 
care și a lui Râul Sendic, des
pre care s-a afirmat că ar fi 
fondatorul acestei organizații. 
Interogatoriile, ca și descinde
rile la domiciliu nu au oferit 
însă poliției nici o pistă care 
să permită continuarea cerce
tărilor.

zile pentru a facili-ta operațiile 
de cercetare în vederea depis
tării ascunzătorilor în care 
sînt sechestrați cei răpiți. Lipsa 
de eficacitate a acestor ope
rațiuni au determinat înlocui
rea fostului ministru de inter
ne. Noul titular demisionează 
și el la numai două zile, lă- 
sînd locul unui al treilea. A- 
cesta elaborează un p.an mai 
vast de cercetări. ’Trupe «duse 
din provincie percheziționează 
casă cu casă.

...13 februarie 1971. Un nou 
comunicat al răpitorilor condi
ționează eliberarea lui Gomide 
de restabilirea în țară a drep
turilor constituționale.

...21 februarie 1971. In urma 
respingerii de către parlament 
a cererii de prelungire a ter
menului pentru care fusese in
trodusă starea excepțională, 
garanțiile constituționale sînt 
restabilite în Uruguay. In ace
eași zi, pus în libertate, con
sulul brazilian Dias Gomide 
avea să declare ziariștilor: 
„Sînt sănătos. Am fost bine 
tratat de răpitorii mei. In tot 
timpul captivității, petrecută 
într-un singur loc, nu am in
trat în contact decît cu cei 
care mă păzeau".

...22 februarie. Consulul bra
zilian Dias Gomide și soția sa 
au plecat în Brazilia. Pe stră
zile din Montevideo, și-au fă
cut apariția diin nou un mare 
număr de militari și polițiști 
care speră ca dezvăluirea locu
lui unde a fost ascuns Gomide 
să le poată furniza o pistă ce 
ar putea duce la eliberarea ce
lorlalți doi ostatici...

Ion PATRAȘC'U

Mo [oM si ■ Hm 
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ROMA 23 (Agerpres). — 
Primul ministru al Italiei, E- 
milio Colombo, care împreună 
cu ministrul de externe, Aldo 
Moro, a întreprins o vizită ofi
cială în S.U.A., s-a reîntors 
marți la Roma.

Timp de șase zile, cit s-a 
aflat în Statele Unite, premie
rul italian a avut întrevederi 
cu o serie de reprezentanți ai

Administrației de la Washing
ton. Cu acest prilej, au fost 
trecute în revistă' problemele 
internaționale care interesează 
cele două țări, precum și rela
țiile bilaterale.

Primul ministru al Italiei și 
ministrul de externe au avut, 
de asemenea, la New York, o 
întrevedere cu secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant.

ATENA 23 (Agerpres). 
Președintele R.A.U., Anwar 
Sadat, și împăratul Etiopiei, 
Haile Selassie, au acceptat 
invitațiile de a face vizite ofi
ciale în Grecia — scrie ziarul 
„Nea Politeia”.

★
MOSCOVA 23 (Agerpres). - 

Valentin Falin a fost numit 
ambasador al Uniunii Sovie
tice în R. F. a Germaniei. Se-

9 B R E
mion Țarapkin, care a ocupat 
acest post pînă în prezent, a 
trecut într-o altă muncă, anun
ță agenția TASȘ.

★
HAVANA 23O, (Așerpres). - 

La invitația Coriia.ndamentului 
marinei militațp a Cubei, la 
Havana a sosit, într-o vizită 
de prietenie, nava școală „Es-

V I A R •
meralda", aparținînd marinei 
militare chiliene.

★
SOFIA 23 (Agerpres). - In 

capitala bulgară a fost semnat 
planul de colaborare pe jnul 
curent, precum și pentru peri
oada 1971-1975 între Minis
terul pentru silvicultură și in

dustria forestieră al R. P. Bul
garia și Comitetul de Stat de 
gospodărie forestieră de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S.

★
LONDRA 23 (Agerpres). - 

Presa britanică a anunțat marți 
creșterea prețului petrolului, 
precum și intenția patronatului 
de a spori costul oțelului cu 
20 la sută.

R. P. BULGARIA : Printre 
produsele Uzinei „Anton Iva
nov" din Plovdiv se numără 
și mașinile de semănat tu
tun „MTS-2", produse atit 
pentru necesități interne cît 
și pentru export.

Un nou birou 
de informații 
al Ministerului 

Turismului 
din România 

in R. F.
a Germaniei

BONN 23 (Agerpres). — La 
Dusseldorf s-a deschis un 
nou Birou de informații al 
Ministerului Turismului din 
țara noastră în Republica 
Federală a Germaniei (pri
mul birou funcționează la 
Frankfurt, din 1968).

Cu acest prilej, conduce
rea biroului a oferit un coc
teil la restaurantul românesc 
din localitate, „Carpați", la 
care au participat primarul 
general al orașului, Willi 
Becker, însoțit de alte per
soane oficiale vest-germane, 
precum și Ștefan Enache, ad
junct al ministrului turismu
lui, și Constantin Oancea, 
ambasadorul român la Bonn. 
Oaspeții s-au interesat des
pre perspectivele dezvoltării 
legăturilor turistice dintre Ro
mânia și R. F. a Germaniei 
și au fost informați asupra 
noilor obiective care urmea
ză a fi realizate în țara noas
tră în domeniul turismului, 
precum și asupra rezultate
lor înregistrate în acest do
meniu.

< Cunoscutul om de știință 
american Wolfgang Panofsky, 
directorul Centrului nuclear 
al Universității din Stanford, 
a declarat că estimarea dimen
siunilor reale ale pierderilor 
și distrugerilor pe care un con
flict atomic le-ar' aduce „ar 
putea să înlăture un obstacol 
major din calea limitării cursei 
înarmărilor".

< Senatorul George McGo
vern a declarat luni că rela
tările primite din Laos indică, 
în opinia sa, că „situația mi
litară este disperată" .pentru 
saigonezi, pe care el i-a cali
ficat drept „mercenarii pe care 
i-am trimis să lupte pentru 
noi".

Livrările de armament 
britanic către regimul sud-a- 
frican... „vor accentua primejdia 
la adresa păcij generale și secu
rității popoarelor, nu numai 
din Africa de sud, ci și din 
zona Oceanului Indian". Decla
rația de mai sus exprimă opi
nia guvernului indian și ea a 
fost făcută la 23 februarie de 
un purtător de cuvînt oficial 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Indiei, care a remar
cat că aceste livrări vor con
tribui la consolidarea regimu
rilor rasiste din Republica 
Sud-Africană și Rhodesia și la 
intensificarea oprimării po
poarelor din Angola și Mozam- 
bic de către Portugalia.

♦ Intr-un comunicat dat pu
blicității de forțele patriotice 
laoțiene se arată că în perioa
da 1—20 februarie, în operați
unile desfășurate în regiunile 
din sudul Laosului, au fost 
scoși din luptă 4 000 de soldați 
inamici. Comunicatul adaugă 
că, în aceeași perioadă, au fost 
distruse 150 de avioane și eli
coptere și 200 de vehicule mi
litare.

< Sute de tineri au mani
festat în capitala Insulei Porto 
Rico, San Juan, împotriva a- 
restării președintelui Partidu
lui Independent, Ruben Ber
rios. Arestat împreună cu alți 
12 portoricani, Ruben Berrios 
a fost condamnat la trei luni 
închisoare pentru că a inițiat 
o campanie de protest împo
triva prezenței în Porto Rico 
a marinei de război a S.U.A.

4> Consiliul Mondial al Bi
sericilor s-a alăturat campa
niei de protest împotriva ex
tinderii agresiunii S.U.A. în 
Indochina. Intr-o declarație 
dată publicității la Geneva se 
arată că intervenția trupelor 
saigoneze în Laos, cu sprijinul 
aviației și artileriei americane, 
reprezintă o nouă escaladare 
periculoasă a războiului în a- 
ceastă regiune a lumii.

„Regiune de dezastru"
• Luni seara, președintele Nixon a proclamat statul 

Mississippi regiune de dezastru, ca urmare a uraganului 
care s-a abătut duminică asupra deltei marelui fluviu, pri
cinuind moartea a 84 de persoane. Numărul răniților este 
apreciat la cîteva sute. Mii de oameni au rămas fără adă
post. Această hotărîre, luată la cererea guvernatorului sta
tului Mississippi, J. Williams, va permite deblocarea unor 
fonduri federale in vederea acordării de ajutoare sinistra- 
ților.

Uraganul, cel mai puternic din ultimii 30 de ani, se 
deplasează spre estul S.U.A. El s-a abătut deja asupra sta
telor Alabama, Georgia, Tennessee și Florida.

* Un nou pescador nord- 
american, „Westport", a fost 
interceptat și reținut de autori
tățile ecuadoriene pentru încăl
carea apelor teritoriale ale ță
rii, s-a anunțat la Quito. Un 
alt vas de pescuit nord-ameri- 
can a reușit să scape de ur
mărirea navelor de patrulare 
ale marinei de coastă ecua
doriene.

+ Ministrul afacerilor exter
ne al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de sud, Ngu.yen Thi 
Binh, care se află într-o vizită 
la Roma, la invitația „Comite
tului italian pentru Vietnam", 
s-a întîlnit luni cu conducători 
ai diferitelor organizații socia
le din Italia.

La Nanning, capitala re
giunii autonome Guansi, și la 
Lanciou. capitala provinciei 
Kansu, au avut loc congresele 
regional și, respectiv, provin
cial de partid. Vorbitorii au 
trecut în revistă marile trans
formări în domeniile politic, 
economic și cultural survenite 
îh ultimii ani în R. P. Chi
neză.

< Președintele Pakistanului, 
Yahia Khan, a prezidat luni 
o reuniune' extraordinară a gu
vernatorilor din toate provin
ciile pakistaneze, consacrată 
examinării situației politice 
din țară.

Alte asasinate 
descoperite 

la
Santo Domingo
SANTO DOMINGO 23 (A- 

gerpres). — In suburbiile ca
pitalei dominicane au fost des
coperite alte trei persoane asa
sinate, anunță postul de radio 
„Cristal". Potrivit declarațiilor 
unor martori oculari, cele trei 
persoane au fost ucise de o 
patrulă a marinei militare. S-a 
stabilit că victimele erau lideri 
ai studenților dominicani.

Observatorii politici din San
to Domingo remarcă intensifi
carea represiunilor polițienești 
în urma valului de proteste 
stîrnit de hotărîrea președin
telui Balaguer de a-și prelungi 
mandatul.

Vii critici, in Camera Comunelor, la declarația lui Douglas-Home
LONDRA 23 (Agerpres). — 

Răspunzînd luni în Camera 
Comunelor interpelării unui 
deputat care a evocat proble
ma reluării vînzărilor de ar
me către Republica Sud-Afri- 
cană, ministrul afacerilor ex
terne al Marii Britanii, Alee 
Douglas-Home, a declarat că 
guvernul său „nu va respin
ge" cererea Republicii Sud- 
Africane asupra unor livrări 
de elicoptere de tipul „Wasp", 
precum și piese de sch'imb 
pentru „anumite tipuri de 
armament", dacă guvernul 
sud-african va formula o ce

rere în acest sens. El a a- 
nunțat, totodată, că o aseme
nea cerere nu a fost încă 
înaintată. In felul acesta, gu
vernului rasist de la Preto
ria îi rămîne doar să dea 
curs acestei invitații de a cere 
Angliei armament.

Poziția adoptată de guver
nul conservator constituie o 
sfidare la adresa țărilor afri
cane, care și-au exprimat în 
repetate rînduri îngrijorarea 
că armamentul livrat R.S.A. 
va fi utilizat pentru întări
rea apartheidului, precum și 
pentru înăbușirea mișcării

naționale de eliberare în ță
rile africane vecine.

In Camera Comunelor, de
clarația lui Douglas-Home a 
stîrnit vii critici din partea 
deputaților laburiști. Ronald 
Meii a avertizat guvernul că 
livrările de armament vor 
stîrni o furtună de proteste 
în lumea întreagă și mai ales 
pe continentul african. La 
rîndul său, un alt deputat 
laburist, William Hamilton, a 
subliniat că această hotărîre 
va aveți urmări nefaste pen
tru Anglia, atît politice, cît 
și economice, avîndu-se în

vedere reacția țărilor africa
ne. Răspunzînd la o între
bare dacă guvernul intențio
nează să furnizeze regimului 
de la Pretoria ,și alt echipa
ment militar, Douglas-Home 
a afirmat că el își rezervă 
dreptul de a soluționa aceas
tă problemă. Astfel, ministrul 
de externe nu a făcut decît 
să repete declarația de la 
Singapore a premierului Ed
ward Heath, care a arătat 
că problema livrărilor de ar
mament către R.S.A. va fi ho- 
tărîtă de guvernul britanic 
„în lumina propriilor sale 
interese".

Intre timp, corespondentul 
din Capetown al ziarului 
„Daily Mail" anunță că fur
nizarea de elicoptere de ti
pul „Wasp" constituie doar 
o primă fază și că se preve
de înzestrarea forțelor mi
litare sud-africane cu 'avioa
ne și nave de luptă, precum 
și cu alte tipuri de arma
ment. Observatorii apreciază 
că autoritățile de la Preto
ria nu vor întîrzia să dea 
curs ofertei făcute de Dou- 
glas-Home în Camera Comu
nelor.

In vîrstă de...
5 milioane de ani

NEW YORK. 23 (Agerpres). 
— Prof. Bryan Paterson, con
ducătorul unei expediții știin
țifice organizată de Muzeul 
de zoologie comparată de pe 
lingă Universitatea Harvard, 
a anunțat descoperirea, in 
nordul Kenyei, a unei fosile 
de australopithecus, formă 
intermediară de existență a 
strămoșului omului — homo 
sapiens — a cărei virstă este 
apreciată la 5 milioane de 
ani. Potrivit părerii prof. 
Paterson, fosila descoperită 
este cea mai „bătrînă" din a- 
ceastă specie și se situează 
ca virstă intre fosilele de 
ramapithecus — 14 milioane 
de ani, și cele de australo
pithecus — 4 milioane de ani.

Meningită... în Spania
MADRID 23 (Agerpres). — 

Direcția generală a sănătății 
din Spania a anunțat că, in 
fiecare săptămînă de la în
ceputul acestui an, pe întreg 
teritoriul țării se înregistrea
ză, in medie, cite 138 cazuri 
de meningită. In ultimele zile, 
numai în provincia Madrid 
au fost semnalate 53 de ca
zuri de meningită cerebro- 
spinală, dintre care două au 
fost mortale. Faptul că ma
joritatea îmbolnăvirilor se 
produc în rindul copiilor a 
determinat închiderea a nu
meroase școli din diferite o- 
rașe ale Spaniei.

Creștere redusă ?
TOKIO 23 (Agerpres). — 

Populația celui mai mare o- 
raș din lume, Tokio, era la 
1 ianuarie 1971 de 11 400 596 
de locuitori, au anunțat au
toritățile municipale. Ele au 
precizat că sporirea, cu a- 
proximativ 100 000 de locui
tori, a populației orașului in 
1970 reprezintă cea mai re
dusă creștere anuală înregis
trată după cel de-al doilea 
război mondial.

Cutremure
LOS ANGELES 23 (Ager

pres). — încă două cutremu
re au fost înregistrate în re
giunea orașului Los Angeles. 
Primul a avut o intensitate 
de 4,3 grade pe scara Richter, 
iar cel de-al doilea — 4,1 
grade. Nu s-au semnalat vic
time sau pagube materiale.

După cum s-a anunțat, de 
la cutremurul din 9 februa
rie înregistrat la Los Ange
les, alte 176 de mișcări seis
mice de mai mică intensi
tate au avut loc in această 
regiune. Centrul seismologie 
din California a informat că 
acestea vor mai persista ci- 
teva luni și vor avea o in
tensitate de pînă la 3 grade 
pe scara Richter. Cutremu
rul de la 9 februarie a pro
vocat moartea a 64 de per
soane și pagube materiale în 
valoare de 300 milioane do
lari.

Au fost descoperite
VENEȚIA 23 (Agerpres). — 

Cele 15 tablouri furate la 7 
februarie a. c. din colecția 
de artă modernă Guggenheim 
de la Veneția au fost des
coperite de poliția italiană 
lingă calea ferată, in afara 
orașului. Pinzele dispărute — 
semnate de Pablo Picasso, 
Giorgio de Chirico, Max 
Ernst, Ben Pollock, Henry 
Moore și de alți pictori de 
renume internațional — au 
o valoare comercială de circa 
360 000 milioane lire italiene.
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