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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 — interior 74 ; 
economică — interior 32 ; cultură—învă- 
țămînt — interior 41 ; administrație — 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui — 
269. După ora 16, telefon de serviciu - 
1663.

Sosirea tovarășilor
G. Husak si V. Bilak

la București
invitația Comitetului

MUNCĂ POLITICĂ 
CONCRETĂ, LA OBIECT 

pentru mobilizarea colectivelor 
la realizarea sarcinilor de plan sporite

Oamenii muncii din orașul 
Petrila, alături de întregul nos
tru popor, au pășit în noul cin
cinal, cu hotărîrea neclintită de 
a-și îndeplini sarcinile încredin
țate de partid.

încrederea în forțele proprii, 
optimismul lor au la bază rea
lizările cincinalului care s-a în
cheiat și în care s-au obținut 
cele mai mari succese din în
treaga perioadă a construcției 
socialiste. La minele Lunea și 
Petrila în perioada 1966—1970 
producția de cărbune a sporit 
cu peste 500 000 de tone, la 
E. M. Lonea s-a terminat mo-

POMPILIU UNGUR, 
secretar al Comitetului orășenesc 

de partid Petrila

dernizarea minei, a crescut ca
pacitatea de producție a prepa- 
ției. In 1970, ultimul an al 
cincinalului încheiat, producția 
globală în cadrul orașului a fost 
depășită cu peste 4 milioane 
lei. Minerii petrileni au livrat 
patriei, peste sarcinile de plan, 
13 000 tone de cărbune, iar pre-

ediții a
celei de-a patra
sului și Festivalului

La
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășii Gustav Hu- 
sak, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, și 
Vasil Bilak, membru al prezi
diului, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, au sosit 
în seara zilei de 2 martie a.c. 
la București, într-o vizită ne
oficială, de prietenie.

La aeroportul Otopeni, oas
peții au fost intîmpinați de to
varășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului

Comunist Român, Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C al 
P.C.R., Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C, al P.C.R., Va- 
sile Vlad, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șeful secției re
lații externe a C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost de față Miroslav 
Sulek, ambasadorul Republicii 
Socialiste Cehoslovace la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.
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Apropierea sărbătoririi 
micentenarului Partidului Co
munist Român marchează ac
cente noi, deosebit de sem
nificative, ale emulației rod
nice, creatoare în care sînt 
cuprinse toate colectivele de 
muncă ale Văii Jiului, alături 
de ale întregii țări. In aceas
tă simfonie de ansamblu se 
include și „partitura" activi
tății de zi cu zi depuse de 
harnicii preparatoriști ai Pe- 
țrilei. Comuniștii de aici — 
mobilizatori înflăcărați ai co
lectivelor secțiilor uzinei — 
caută, in cadrul procesului 
tehnologic de preparare a 
cărbunelui extras de mineri 
din adincuri, soluțiile cele 
mai adecvate care să conducă 
la obținerea unor indicatori 
înalți, la realizarea unor sor
turi superioare calitativ.

Recent, am fost pus 
curent cu cîteva mărturii
acest sens, cu inițiativele lua
te de colectiv, in frunte cu 
comuniștii, în vederea crește
rii eficienței muncii lor. Ast
fel, se prevede generalizarea 
sitelor curbe modificate, cu 
regim îmbunătățit de lucru, 
la toate ciururile de eguta- 
re, ceea ce va determina o 
reducere substanțială a umi
dității cărbunelui livrat că
tre beneficiari. In scopul 
creșterii recuperării, se pre
conizează a se face încercări 
la secția de flotație in di
recția alimentării a două de- 
cantoare de șlam brut în pa
ralel. In preocupările colec
tivului de preparatori, care 
dorește să întîmpine semicen
tenarul partidului cu un bi
lanț de realizări cît mai bo
gat, mai reprezentativ pentru 
tradiția de vrednicie câștiga
tă, intră și pregătirile între
prinse pentru livrarea, înce- 
pînd cu primele zile din luna 
aprilie, a unui nou sortiment 
de cărbune triat-sortat de la 
0 la 80 mm. Se execută toate 
modificările necesare la se
parare și încărcare pentru li
vrarea, peste sarcinile de 
plan, a l 000 tone pe zi, din 
noul sortiment... Termocen
trala Mintia îl solicită cu 
insistență și avem certitudi
nea că el va și corespunde 
tuturor exigențelor de cali
tate.

T. M.

Mina Paroșeni. Maistrul instructor de Ia Grupul școlar pro
fesional Lupeni Ioan F u . lea expli -ind viitorilor muncitori 
Arpad Nagy și Emil Cazacu prin ipiul și funcționarea 

ciocanului pneumatic.
Foto : N. GHENA

părătorii — peste 23 000 tone 
brichete.

Demarajul bun în prima lună 
a noului cincinal confirmat de 
depășirea sarcinilor de plan la 
cele două mine cu aproape 
1 800 tone de cărbune reflectă 
entuziasmul cu care se munceș
te pentru a da viață hotărîrilor 
partidului, puterea de mobiliza
re a organelor și organizațiilor 
de partid.

însuflețirea care a cuprins 
colectivele de muncă se dato- 
rește și faptului că fiecare do
rește să întîmpine măreața săr
bătoare a gloriosului nostru 
partid — semicentenarul — cu 
realizări deosebite. Colectivului 
minei Petrila i-a revenit cinstea 
de a chema la întrecere socia
listă toate colectivele de mi
neri din județ, ceea ce înseam
nă și o obligație sporită.

Preocuparea cea mai de seamă 
a organelor și organizațiilor de 
partid din oraș o constituie spri
jinirea prin mijloacele muncii 
politico-educative de masă, a 
activității desfășurate în vederea 
îndeplinirii sarcinilor de plan 
Și a angajamentelor asumate.

Desfășurarea unei munci po
litico-educative sistematice, a- 
tractive, eficiente și diversifi
cate este chezășia obținerii suc
ceselor în activitatea dusă pen
tru mobilizarea colectivelor la 
îndeplinirea sarcinilor econo
mice. La îndemîna fiecărei or
ganizații de partid se găsește o 
largă gamă de mijloace și for
me ale muncii politice de masă 
care, folosite judicios, pot să-și 
aducă contribuția la influența
rea pozitivă a colectivelor de 
oameni ai muncii și canaliza
rea activității acestora în direc
ția dorită. Munca politică de la 
om la om, agitația vizuală, ga
zetele de perete, convorbirile

(Continuare în pag. a 3-a)
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Trimișii Agerpres, S. Maxi
milian și Tr. Catincescu, trans
mit : In Brașovul devenit pen
tru a patra oară orașul „Cerbu
lui de aut", a început marți sea
ra Concursul și Festivalul edi
ției, 197'1-. Participă în competi
ție 30 de concurență, reprezen- 
tînd sobietăți de radioteleviziu- 
ne din Europa, iar la recitalu
rile „hors-concurs”, cîntărețe de 
mare popularitate ale music- 
hallului, inclusiv trei dintre lau
reatele precedentelor ediții ale 
festivalului. Prin prezența a 
peste 30 de melodii ale compo
zitorilor noștri, cea de-a patra 
ediție a „Cerbului de aur“ va 
constitui, ca și primele trei, un 
bun prilej de afirmare a mu
zicii ușoare românești.

elvețiană, Eliane Dambre, a in
terpretat șlagărul lui George 
Grigoriu „E vîrsta întrebărilor" 
și cîntecul „Mărie Laure“ de 
Alain Marrisaud.

(Continuare în pag. a 4-a)

La 2 martie a.c., la Budapes
ta, s-a deschis ședința Comite
tului miniștrilor apărării ai 
statelor participante la Trata
tul de la Varșovia.

La ordinea de zi a ședinței 
se află probleme privind sta
rea capacității de luptă a for
țelor armate unite.
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Comuna Aninoasa locul
pe judej în întrecerea

După primele acorduri prin 
care orchestra dirijată de ar
tistul emerit Sile Dinicu, dă 
semnalul de deschidere a festi
valului, Valeriu Rîpeanu, pre
ședintele juriului și al Comite
tului de organizare al Concursu
lui., și Festivalului internațio
nal- al cîntecului „Brașov — Ro
mânia" — 1971, vicepreședinte 
al Comitetului de radiodifuziu
ne și televiziune, a rostit cu
vin tul de salut.

Pe scena Teatrului dramatic 
din Brașov s-au aliniat apoi, 
ca într-o paradă a vedetelor, 
concurenții, pentru a fi prezen
tați juriului și publicului, după 
care a urmat prezentarea ju
riului alcătuit din reprezentanți 
ai radioteleviziunilor partici
pante.

Deschizînd seria probelor și 
a emoțiilor, tînăra cîntăreață

Masivul Retezat:
Stîni în hibernare

Foto : Iosif SZABO

patriotică pe anul 1970
Anul 1970 — ulti

mul al unui cincinal 
fructuos — a marcat 
prefaceri profunde pe 
tot cuprinsul patriei, 
dînd mai multă vigoa
re și prospețime fie
cărui oraș, fiecărei lo
calități în parte. Și

poate mai pregnant 
decît în multe alte 
regiuni ale țării, Va
lea Jiului a cunoscut 
asemenea prefaceri 
înnoitoare, care-i spo
resc popularitatea și-i 
întregesc personalita-

tea pe harta României 
socialiste.

Una dintre localită
țile municipiului Pe
troșani care-și croieș
te tot mai mult drum 
spre centrele urbane 
este Aninoasa. Comu
nă mare și frumoasă,

cu o populație ce de
pășește 12 000 de lo
cuitori, Aninoasa și-a 
creat o personalitate 
aparte între localitățile 
miniere ale Văii Ji
ului, o personalitate 
aparte în rindurile 
comunelor județului.

i

VALENȚE
EDILITAR GOSPODĂREȘTI
LA TIMPUL PREZENT
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Avanpremieră:

SPARGERE LA MIEZUL NOPȚII
Ora 12. Miezul nopții... 

Oră fatidică, oră cînd 
fantomele circulă în voie 
pe străzi lăturalnice, oră 
favorită a borfașilor și 
nu mai puțin a îndrăgos- 
tiților, oră de virf a spar
gerilor nocturne...

E firesc ca un vizita
tor la acea oră a unui 
magazin universal să ai
bă alte intenții decît i-ar 
putea da calitatea de 
cumpărător. Și totuși... 
cîntatul cocoșului îl va 
prinde tot acolo, dar... 
ce noapte I Ce noapte II!

O noapte neagră pen
tru un gestionar a cărui 
senină incompetență nu-l 
împiedică de a se linge 
pe degete cînd umblă 
cu miere.

O noapte plină de ne
prevăzut pentru un hoț 
- hoț în accepția clasică 
a cuvîntului.

O noapte furtunoasă

pentru o 
amintește 
glijată de 
atitudine

O noapte agitată pen
tru o tînără cu sex-ap- 
peal, care dacă n-ar fi 
în distribuție, piesa nu 
s-ar povesti, - nici juca.

O noapte-șaradă pen
tru un milițian depășit 
de întîmplări, din pricina 
femeilor’care încurcă tot
deauna lucrurile, chiar și 
într-o comedie.

O seară agreabilă pen
tru cei ce vor viziona 
spectacolul „Spargere la 
miezul nopții" montat in 
premieră pe țară de 
Teatrul „Valea Jiului". 
Cum nu din cale afară 
de des publicul are oca
zia de a gusta divertis
mentul de ținută, îi re
comandăm acest specta
col (premiera va avea loc 
curînd) pus în scenă de

soție care iși 
subit că e ne
saț și care ia 

in consecință.
de Miroslav Mitrovici
reputatul om de teatru 
Călin Florian de la Tea
trul „Ion Vasilescu" din 
București, spectacol în 
care evoluează actori în
drăgiți de publicul nostru 
(Dumitru Drăcea, Marcel 
Popa, Paulina Codreanu, 
Claudia Popescu, Nico
lae Nicolae)..

La spectacol nu sînt 
admiși și cei care întîm- 
pină surprizele cu pică
turi de valeriană, 
cei care după sfatul 
dicului rid cu țîrîita. 
participa ultra-gravii, 
zantropii și cei ce 
cu zgîrcenie, toți aceștia 
fiind corigibili.

Autorul piesei ? E tî- 
năr, dar surprinzător de 
dibaci, spirit lucid, plin

nici 
me-
Pot 
mi- 
rîd

de vervă satirică, pe nu
me : Miroslav Mitrovici, 
scriitor din R.S.F. Iugo
slavia. Și, ca o informa
ție suplimentară, comedia 
„Spargere la miezul nop
ții" înregistrează un suc
ces remarcabil atît în 
Iugoslavia cît și peste 
hotarele ei.

P. S. Mărturisesc reti
cența pe care am avut-o 
de a scrie o avancronică 
despre o comedie ale 
cărei întîmplări cu totul 
neobișnuite solicită săli 
pline de martori-specta- 
tori. Un 
copios pentru cei 
veni, de haz de 
pentru cei ce vor 
ta.

prilej de haz 
ce vor 
necaz 

absen-
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Angrenată viguros în lanțul 
industriei carbonifere a ță
rii și deopotrivă pe traiecto
ria înfrumusețării și bunei 
gospodăriri, comuna Aninoasa 
a înregistrat în anii ultimu
lui plan cincinal rezultate 
demne de laudă.

Nu ne vom referi acum decît 
la unul dintre ele, consemnat 
la finele săptămînii trecute, 
în cadrul unei adunări popu
lare de profund entuziasm și 
de mulțumire și înscris pen
tru totdeauna în istoria co
munei. Este vorba despre de
cernarea premiului II pe ju
deț comunei Aninoasa în în
trecerea patriotică pentru 
înfrumusețarea și buna gos
podărire a localităților pe a- 
nul 1970. A fost o adevărată 
sărbătoare în comuna de pe 
Vale. In cocheta sală a clu
bului muncitoresc se adunase 
lume multă, pentru a asista 
la entuziastul moment ce li 
se pregătise, la plăcutul mo
ment pe care și 1 -au pregătit 
singuri, locuitorii comunei, 
cursul anului trec 
vrednicia lor denu
miră!

Punctul de pleca 
trecerea patriotică ce 
să culmineze atît de plăcut 
pentru aninoseni 
tuit o sesiune a 
popular comunal 
șitul anului 1969.

adoptat planul de 
toți cei prezenți 
du-se să nu-și precupețească 
eforturile pentru ca localita
tea lor să devină tot mai fru
moasă. Și din prima lună a 
noului an — 1970 — s-a por
nit Ia treabă pe întrecute. 
Pe întrecute între deputați, 
între circumscripțiile elec
torale, între comitetele de 
cetățeni. S-a muncit mult și 
cu folos, depășindu-se sub
stanțial realizările anului 
1969. Sub conducerea perma
nentă a comitetului comunal 
de partid, organele și orga
nizațiile de masă și obștești 
de pe raza localității, între
prinderile și instituțiile, uni
tățile comerciale și meșteșu
gărești și-au unit eforturile 
pentru. același scop : să con
fere noi valențe aspectului 
edilitar-gospodăresc al comu
nei. împreună au construit 
în anul 1970 mai mult de 
1500 mp trotuare ; au con
struit și reparat 15 poduri și 
podețe ; au amenajat noi su
prafețe și zone verzi, parcul 
de lîngă circumscripția sa
nitară, precum și o stație de 
parcare la Iscroni ; au efec
tuat lucrări de reparații și în
trețineri de drumuri pe o 
lungime de aproape 9 km, și 
deosebit de important, au ri
dicat un nou cămin cultural 
la Iscroni.

acțiune, 
angajîn-

Deputați ca Maria Barna, 
Pavel Popa, Ileana Sichitiu, 
loan Bornemisa, Francisc 
Fogel, Ludovic Balaj, loan 
Tudoroiu, Francisc Knebel, 
Ladislau Costinaș, precum și 
unii membri ai comitetelor 
de cetățeni — Laurențiu 
Henter, Adalbert Konya, 
Francisc Szuhan, Simion Hre- 
niuc, Petru Oros — au fost 
mei-eu în fruntea acțiunilor 
de muncă patriotică, mobili- 
zîndu-i cu autoritate și efici
ență pe locuitorii comunei, 
efectuînd lucrări de bună ca
litate și în timpul oportun. 
In sesiunea de care amin
team a fost adoptat un pian 
valoric al muncii patriotice 
de 702 mii lei. Prin efortu
rile conjugate ale tuturor 
factorilor din comună, ajuta
ți și îndrumați de Consiliul 
popular municipal, locuito
rii Aninoasei au depășit a- 
cest plan cu 118 mii lei, ceea 
ce dovedește spiritul lor de 
responsabilitate și de iniția
tivă, dorința lor unanimă de 
a-și face comuna tot mai 
frumoasă.

Toate aceste realizări sîr.t 
vizibile azi la fiecare pas în 
comuna Aninoasa. Ele sînt
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l-a consti- 
Consiliului 
de Ia stîr- 
.-\tunci s-a

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. a 3-a)
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Adunări generale
ale reprezentanților^ șalariațilțjr
Un certificat al abnegafiei 

și priceperii colectivului
La data cînd a avut loc pri

ma adunare a reprezentanților 
salariaților de pe șantierele și 
loturile din Valea Jiului ale 
I.L.H.S. încă nu erau cunoscute, 
în întregime, realizările finale 
ale șantierelor cu același spe
cific din întreaga țară. Ultime
le ealcule privind eficiența e- 
conomică realizată s-au adău
gat mai tîrziu cifrelor care i- 
lustrau stadiile fizice ale pro
cesului de producție, scoțînd la 
iveală aportul deosebit al con
structorilor de la Valea de Pești, 
Dănuțoni, S.U.C.T. în lucrările 
hidrotehnice pentru îmbunătăți
rea cît mai grabnică a aprovi
zionării cu apă potabilă și in
dustrială a municipiului. Acor
darea drapelului de unitate frun
tașă pe ramură a prilejuit, re
cent, o nouă adunare a acelo
rași reprezentanți ai salariați
lor — a doua din acest an — 
adunare căreia constructorii, oa
meni obișnuiți prin firea lu
crurilor mai mult cu fapte, 
i-au imprimat într-o atmosferă 
festivă, un pronunțat caracter 
de lucru. Dezbaterile care au 
avut loc s-au axat în jurul ci
frelor de plan ce trebuie rea
lizate în acest an — an ho- 
tărîtor pentru definitivarea pri
mei faze a unor lucrări — a 
sarcinilor sporite ce revin co
lectivului la începutul actualu
lui cincinal. Fără îndoială, a- 
precierea de care s-au bucurat 
din partea conducerii întreprin
derii pentru eforturile depuse 
pînă acum a însemnat un ca
talizator al energiilor dovedite 
de constructori, al entuziasmu
lui lor. constituind un prilej 
a! angajării de a-și spori necon
tenit eforturile, de a grăbi rit
mul lucrărilor pentru predarea 
lor către beneficiari, înainte 
de termenul planificat.

Numeroși vorbitori între care 
Vasile Dumitrescu, șeful lo-

Constructorii de la Valea 

de Pești, Dănuțoni, S.U.C.T. 

au cîștigaf în anul 1970 

drapelul și titlul de frun
tași pe ramură.

Sintetizînd propunerile făcute 
de salariați în adunarea repre
zentanților, ca și cu alte ocazii 
anterioare, tovarășul Victor 
Cîrje, inginerul șef al I.L.H.S. 
București, participant frecvent 
la strădaniile depuse de con
structori, a făcut colectivului 
recomandări deosebit de utile.

— Sarcinile sporite ale anu
lui 1971, a arătat vorbitorul, 
impun o cunoaștere amănunțită 
de către fiecare lot, fiecare 
punct de lucru, a stadiilor fi
zice rămase de executat, pentru 
eliminarea stagnărilor de pro
ducție. Faptul că în 1970 indi
catorul stabilit la fondul de 
timp al utilajelor terasiere a 
fost realizat doar în proporție 
de 52 la sută, constituie o u- 
riașă rezervă internă a șanti
erului. Cu totul altele erau re
zultatele dacă exista mai multă

preocupare pentru acest indica
tor, ca de altfel și pentru în
deplinirea planului tehnic ai 
utilajelor, introducerea pe scară 
largă a acordului global. Meri
tele anului 1970 sînt de necon
testat, dar realizările obținute 
nu reflectă potențialul colec
tivului care, în 1971, va trebui 
să predea beneficiarului o par
te însemnată din lucrările a- 
tacate. executate la un înalt 
grad de calitate, conform cerin
țelor actuale.

In încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul Traian 
Blaj, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular municipal.

— Anul 1971 — a spus vor
bitorul — cere eforturi sporite 
pentru a finaliza, a da viață 
acestor lucrări care vor fi su
puse unui exigent examen. Es
te vorba de stația de tratare a

apei din avalul barajului de la 
Valea de Pești, care va trebui 
să furnizeze un debit de apă 
de 200 litri pe secundă, de con
ducta de aducțiune pentru a- 
provizionarea cu apă a orașelor 
Lupeni și Vulcan, de stația de 
epurare Dănuțoni. Realizările a- 
nului 1970 constituie un certi
ficat al abnegației și pricepe
rii colectivului. Nu ne îndoim 
de capacitatea de muncă a nu
meroșilor constructori de pe 
șantier și avem convingerea că 
la bilanțul următor se va ra
porta îndeplinirea exemplară a 
angajamentelor luate de repre
zentanții salariaților, privind 
darea în folosință înainte de 
termen a lucrărilor hidrotehni
ce concepute în folosul bunăs
tării oamenilor muncii din Va
lea Jiului.

I. M.
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ANGAJAMENTUL
colectivului de constructori din cadrul

tului IV, Nicolae Băncilă, con
ducătorul tehnic al S.U.C.T., 
inginerul Vaier Boantă, șeful 
lotului II. Florin Străuț, șeful 
carierei Pribeagu, Dumitru 
Rodeanu, contabilul șef al șan
tierului, și alții, luînd cuvîn- 
tul în numele colectivelor de 
muncă pe care le conduc, au 
susținut angajamentele luate de 
șantier. Dorința lor de a-și îm
bogăți realizările s-a dovedit 
convergentă cu căutările pentru 
valorificarea superioară a re
zervelor interne ale șantieru
lui, printr-o folosire mai efici
entă a forței de muncă califi
cate, organizarea judicioasă a 
procesului de producție, redu
cerea cheltuielilor neproductive.

— In anul care a trecut, s-a 
înregistrat un volum mare de 
timp productiv neutilizat la ca
pacitatea maximă, a mențio
nat, printre altele, tovarășul 
Ion Boureanu, președintele co

mitetului sindical al șantierului. 
Pentru valorificarea Iui propun 
să se efectueze o minuțioasă a- 
naliză a gradului de ocupare 
a timpului fiecărui salariat. 
„Stagnările-' salariaților, destul 
de numeroase, determină la rîn- 
dul lor stagnări ale unor uti
laje cu mare productivitate, 
fapt care constituie o prețioasă 
rezervă în sporirea producției 
și productivității muncii.

Alte propuneri privind elimi
narea locațiilor, sporirea grijii 
pentru utilajele aflate în dota
re, formarea de noi cadre de 
muncitori calificați prin cursuri 
fără scoatere din producție, îm
bunătățirea condițiilor de mun
că și de viață ale muncitorilor 
s-au făcut de către salariații 
Victor Andronic, maistru e- 
lectrician, Ioniță Dobrin, din 
partea serviciului mecanic. 
Andrei Taranciuc, Aurel Coșe- 
reanu și alții

șantierului

Colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni al șantie
rului „Valea Jiului Superior" 
din cadrul I.L.H.S., întrunit în 
adunarea reprezentanților sa
lariaților, se angajează ca

£ Depășirea sarcinilor
400 000 lei. întreaga depășire

în

de
se

„Valea Jiului Superior 
al I. L. H. S.

ii

A apărut numărul 2/1971 al revistei

Probleme economice
spicuiri din cuprins

ANIVERSAREA SEMICENTENARULUI 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

LA BILANȚUL CINCINALULUI 1966—1970 
MARIA POPESCU

Rigorile unei ascensiuni economice vertiginoase
Dr. CONSTANTIN IONESCU

Succesele dezvoltării economice oglindite în ridicarea 
standardului de viață

AL. OLTEANU
Investițiile — dinamizator al creșterii economice

I. CRIȘAN
Modernizarea structurii industriei construcțiilor de 
mașini

V. ROTARU
Diversificarea producției alimentare 

CREȘTERE ȘI EFICIENTA ECONOMICA 
XXX

O importantă consfătuire pentru eficientizarea co
merțului exterior

ST. DINCA
Gestiunea economică proprie și competențele comi
tetelor de direcție

C. COMANESCU
Exploatarea rațională a mijloacelor de transport auto 
și feroviare

FUNDAMENTAREA DECIZIILOR ECONOMICE 
Materiale pentru o dezbatere 

Dr. I. LEMNIJ
Incertitudinile în promovarea soluțiilor tehnice noi 
pot fi contracarate

Dr. TRAIAN HERSENI
Psihosociologia deciziei : raportul decizie-execuție 

CALCULATOARELE ÎN ECONOMIA NAȚIONALA 
XXX

Din experiența Fabricii de mașini-unelte și agregate 
„Titan“ — București
REDUCEREA CHELTUIELILOR MATERIALE

XXX
Economisirea resurselor materiale — necesitate vitală 
a ridicării calitative a activității de producție (con
tinuarea anchetei)

RECOMANDĂRI PENTRU ÎNVAțAMÎNTUL DE PARTID 
Dr. V. TURCULESCU

Utilizări microeconomice ale balanței legăturilor din
tre ramuri

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■.«
anul 1971 să nu-și precupe
țească eforturile pentru înde
plinirea sarcinilor de plan și 
depășirea lor. Animat de do
rința de a întîmpina mărețul 
eveniment al aniversării semi

centenarului creării P.C.R. cu 
succese și mai bogate, colec
tivul nostru, avînd în frunte 
comuniștii, se angajează 
realizeze următoarele :

să

maiplan, pe întregul an, cu 1 000 000 lei, din care pînă la 8 
va realiza pe seama creșterii productivității muncii;

■ Depășirea productivității muncii cu 1 000 lei/salariat, din care pînă la 8 mai 
lei/salariat.

• Predarea stației de tratare a apei de la Valea de Pești cu o capacitate de 200 litri de 
apă pe secundă, cu 30 de zile înainte de termen ;

• Predarea conductei de aducțiune pe traseul Valea de Pești — Vulcan înainte de ter
men cu patru luni de zile. Pînă la 1 septembrie va fi terminat tronsonul Valea de Pești — Lu
peni, iar pînă la sfîrșitul anului tronsonul Lupeni — Vulcan ;

$ Realizarea unor economii la dotația alocată de la bugetul statului de 500 mii lei, 
din care se vor realiza pînă la 8 mai 100 mii lei. Economiile se vor obține pe seama reducerii 
cheltuielilor de transport și de manipulare, a cheltuielilor de regie precum și pe seama redu
cerii consumului specific Ia principalele materiale de construcții.

300
gwioniiiloi din Pelroșam

A

In centrul dezbaterilor, grija față 
de cei teșiți din cîmpul muncii

In prim plan: aprovizionare 
ritmică, abundentă, 

deservire promptă și civilizată
Din darea de seamă prezen

tată, în fața adunării reprezen
tanților salariaților din cadrul 
O.C.L. Alimentara Petroșani, de 
către tovarășul Cazimir Davido- 
vici, directorul acestei organi
zații comerciale, se desprind 
cifre ce exprimă în mod grăi
tor preocuparea permanentă a 
partidului nostru pentru ridica
rea nivelului de trai al oameni
lor muncii. Să redăm cîteva 
din ele. Prin unitățile de des
facere a produselor alimentare 
s-au vîndut, în 1970, către popu
lația Văii Jiului mărfuri în va
loare de 349 513 000 lei, cu 
8 313 000 lei peste prevederile 
anuale de plan. Comparativ cu 
anul 1966, în 1970 fondul de 
marfă a cunoscut o creștere 
considerabilă. Exemplificăm a- 
ceastă creștere doar la cîteva 
produse principale luînd ca u- 
nitate de măsură tona. Carne : 
2 110 tone față de 1 709 tone, 
preparate de carne : 1344 față 
de 793, ulei ! 1 241 față de 1 060, 
brînzeturi : 478 față de 403, 
conserve de legume : 1 193 față 
de 534.

Prin relații directe cu indus
tria alimentară și diverse uni
tăți economice s-a reușit să se 
obțină fonduri suplimentare de 
produse a căror valoare depă
șește 6 milioane lei. Enumerăm 
doar cîteva din ele: preparate 
de carne — 85 tone, untură —

20 tone, ouă — 212 000 bucăți 
și multe altele. Șirul cifrelor 
exprimă, în mod elocvent, pre
ocuparea permanentă a organe
lor de partid centrale și locale, 
a celor comerciale, pentru îm
bunătățirea ' continuă a aprovi
zionării populației Văii Jiului. 
Străduință și conștiinciozitate 
au dovedit majoritatea lucrăto
rilor din unitățile de desfacere 
și depozitele O.C.L. Alimentara. 
Enumerăm dintre cei mulți pe 
cei din unitățile nr. 22 Petroșani 
(responsabil Constantin Anghel), 
nr. 42 Petrila (responsabil Petru 
Satmari), nr. 39 Aninoasa (res
ponsabil Ion Burlec), nr. 58 
Vulcan (responsabil Petre Ga
lea), nr. 77 Lupeni (responsabil 
Nicolae Florea) și nr. 79 Uri- 
cani (responsabil Gheorghe 
Barbu).

Rezultatele bune din anul 
trecut n-au dus însă la auto- 
mulțumire. întregul colectiv 
este conștient că există încă 
suficient loc pentru mai bine, 
că sînt încă goluri în ce pri
vește aprovizionarea ritmică cu 
unele produse, deficiențe în de
servirea promptă și civilizată 
a cumpărătorilor. A fost, deci, 
firesc ca atît darea de seamă 
cît și discuțiile purtate în adu
narea reprezentanților salaria
ților să vizeze măsurile cele 
mai eficiente menite să ducă la 
îmbunătățirea continuă a apro

vizionării populației Văii Jiu
lui cu produse alimentare. Re- 
dăm mai jos cîteva spicuiri din 
discuțiile participanților.

Alexandru Almășan, șeful 
serviciului comercial cu apro
vizionarea : Primul an al nou
lui cincinal pune în fața noas
tră sarcini mobilizatoare. Avem 
obligația profesională de a asi
gura primirea integrală și la 
termen a mărfurilor contractate 
cu furnizorii, să recepționăm la 
timp și cu exigență produsele 
și să aprovizionăm operativ u- 
nitățile de desfacere.

Nicolae Florea, responsabilul 
magazinului nr. 77 Lupeni : 
Ponderea de desfacere a unită
ții noastre este de 16 000 000 lei 
anual. Avînd magazia la etaj 
întîmpinăm greutăți cînd trans
portăm mărfurile. Montarea 
unui lift ne-ar ușura mult 
munca. Colectivul nostru se an
gajează ca în cinstea semicen
tenarului P.C.R. să-și depășeas
că planul cu 160 000 Iei, să ob
țină o productivitate la vînzări 
dă 60 000 lei pe fiecare salariat 
în Ioc de 58 000 cît este plani
ficat și economii în valoare de 
4 000 iei.

Aurel Ștarls, șef serviciu co
mercial desfacere : Există ma
gazine cu stocuri prea mari de 
mărfuri. Cînd întîlnesc aseme
nea cazuri, merceologii voiajori 
ar trebui să transfere o parte

din mărfurile respective i la 
alte unități. Trebuie acordată 
multă, multă atenție respectă
rii termenelor de garanție, iar 
produsele care nu corespund la 
analizele de laborator să fie 
retrase din rețea. Obligația 
noastră este de a oferi consu
matorilor numai produse bune. 
Ponoasele să le tragă cei vino- 
vați și nicidecum oamenii mun
cii

loan Carabă, șeful serviciului 
plan : Obligația noastră, a tu
turor, este de a îmbunătăți în 
permanență parametrii la toți 
indicatorii. Cum se poate face 
acest lucru ? Gospodărind cu 
chibzuință fondul de marfă, re- 
ducînd cheltuielile de circulație, 
întărind continuu disciplina și 
ridicînd nivelul de deservire a 
populației la un înalt grad de

civilizație. Există pe ici pe 
colo pierderi oarecum negli
jabile dar care cumulate la ni
velul organizației noastre co
merciale se ridică Ia sume im
portante. Deci cu toții să ne 
autoanalizăm activitatea sub 
toate aspectele.

Discuțiile s-au caracterizat 
prin hotărîrea unanimă de a 
contribui la îndeplinirea sarci
nilor sporite ce revin în acest 
an colectivului O.C.L. Alimen
tara, a angajamentelor de în
trecere asumate pe 1971 și în 
cinstea sărbătoririi semicentena
rului partidului nostru. Sarcini
le pe acest an sînt într-adevăr 
mobilizatoare. Valoric, planul 
de desfacere cu amănuntul în 
1971 se cifrează la 356 200 000 
lei reprezentînd un plus de 
14 000 000 lei față de anul tre

cut. Printre cei care în cuvîn
tul lor s-au angajat să contri
buie la îndeplinirea și depăși
rea lui se numără și Petru 
Satmari, Viorel Ciora, Constan
tin Anghel și încă mulți alții.

Simțul de răspundere cu 
care s-au dezbătut probleme 
ardente ale aprovizionării 
populației Văii Jiului cu pro
duse alimentare, privind păs
trarea, circulația și prezentarea 
mărfurilor, deservirea promptă 
și civilizată a consumatorilor, 
angajamentele asumate în în
trecerea socialistă, constituie tot 
atîtea certitudini că aprovizio
narea oamenilor muncii din 
municipiul nostru cu produse 
alimentare se va ridica la ni
velul cerințelor.

D. CRIȘAN

ANGAJAMENTUL

realizarea și depășirea indicatorilor
economico-financiari pe anul 1971

colectivului O. C. L. Alimentara privind

Analizând în mod temeinic posibilitățile îndeplinirii sarcinilor sporite de 
primul ah al noului cincinal, colectivul O.C.L. Alimentara 
în întrecerea socialistă:

în anul 1971, 
rele obiective

și-a
plan ce-i revin 
fixat următoa-

planului de desfacere cu amă-Depășirea
nuntul:
Obținerea 
circulație în valoare de :
Depășirea beneficiilor cu :

unor economii la fondurile de

pînă la 8 mai pe anul 1971

200 mii lei 1 000 mii lei

20
20

mii 
mii

lei 
lei

100
100

mii 
mii

Iei
Iei

Creșterea eficientei economice — obiectiv central la 1.1.
> *

Raportînd rezultatele obținute 
în perioada cincinalului încheiat 
și realizările anului 1970, comi
tetul de direcție al I.I.L. Pe
troșani a supus analizei adu
nării generale a salariaților în
treaga activitate desfășurată 
pentru îndeplinirea indicatorilor 
de plan. Subliniind sprijinul a- 
cordat de organele municipale 
și județene, darea de seamă a 
prezentat succesele înregistrate 
la produdția globală, care, în 
anul 1970, au fost mai mari cu 
57 la sută față de realizările 
anului 1965, ceea ce a deter
minat un ritm mediu anual de 
creștere de 14 la sută. Creșteri 
importante de producție au fost 
obținute îndeosebi în ramura 
metalurgică și a materialelor 
de construcție. Ponderea cea 
mai mare în planul de produc
ție al întreprinderii l-a avut 
producția bunurilor de larg 
consum, unde s-a realizat un 
volum mai mare cu 70 la sută 
față de cel din 1965, reprezen

tînd 62 la sută din producția 
globală. O preocupare deosebită 
a întregului colectiv din între
prindere a fost diversificarea 
producției, mai ales în cadrul 
atelierului mecanic, unde se 
execută mobilier, produse și 
construcții metalice de diferite 
tipuri.

In ramura materialelor de 
construcții s-a urmărit o valo
rificare superioară a resurselor 
locale în special a materialelor 
destinate construcțiilor și lucră
rilor de îndiguire, întrețineri 
de drumuri ș.a. Se dezvoltă 
producția într-o gamă variată 
a prefabricatelor de beton, iar 
în cadrul producției de mobilă 
s-a urmărit satisfacerea cerin
țelor tot mai ridicate ale popu
lației. Din anul 1970 I.I.L. a în
ceput să producă mobilă pentru 
export, acțiune ce se va ampli
fica în perioada acestui cinci
nal.

Ca urmare a intrării în func
țiune a unor noi obiective, ca

atelierul mecanic, stația de în
treținere auto, carierele de pia
tră de la Sașa și Maleia, a fost 
obținută o creștere a producti
vității muncii cu 40 la sută mai 
mare decît în 1965.

In perioada analizată s-au e- 
xecutat lucrări de investiții din 
fondurile centralizate ale statu
lui în valoare de peste 7 000 000 
lei, secțiile au fost dotate cu 
mașini și utilaje noi de mare 
productivitate. Concomitent cu 
eforturile depuse pentru obține
rea acestor realizări colectivul 
de conducere al . întreprinderii 
s-a preocupat permanent pentru 
asigurarea condițiilor bune de 
muncă tuturor salariaților, sti- 
mulîndu-le acestora interesul și 
răspunderea față de rezultatele 
muncii.

In activitatea întreprinderii 
au existat însă și unele defici
ențe și greutăți în aproviziona
rea ritmică cu materii prime și 
materiale, precum și în realiza
rea planului de desfacere la

timp a producției. Darea de 
seamă a scos în evidență o 
serie de carență care au influen
țat negativ activitatea întreprin
derii. Cele 8 ore de munca n-au 
fost folosite din plin, creîndu-se 
timpi neproductivi, iar la unele 
secții care aveau asigurate toa
te condițiile materiale, nu s-a 
respectat disciplina de plan, 
graficul zilnic de producție și 
cel al livrărilor. A slăbit toto
dată cooperarea dintre secții, 
iar controlul tehnic de calitate 
a tolerat multe abateri de la 
normele obligatorii ale produse
lor executate, ceea ce a dus la 
cheltuieli neeconomicoase impu
se de remedieri și deplasări la 
beneficiari.

Aceste neajunsuri au cauzat 
nerealizarea integrală a planu
lui de beneficii. Participanții 
la dezbateri Gheorghe Codrca- 
nu, Cornel Pivodă, Ștefan 
Glonț, Constantin Burciu, Fran- 
cisc Paștiulea, Constantin Gur- 
lup, Ludovic Thaler ș.a. au

subliniat necesitatea rezolvării 
imediate a problemelor legate 
de înzestrarea în continuare cu 
utilaje noi pentru prelucrarea 
metalelor, aprovizionarea rit
mică cu materiale de calitate, 
livrarea mărfurilor ia timp, 
creșterea calității produselor 
pentru export și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă în atelie
rele cu mediu toxic. Totodată 
ei au cerut comitetului de di
recție să țină seama de defici
ențele constatate în cursul anu
lui trecut, să manifeste o exi
gență sporită față de realizarea 
tuturor indicatorilor economico- 
financiari.

Luînd cuvîntul în încheierea 
dezbaterilor, tov. ing. Petru 
Bota, vicepreședinte al Consi
liului popular județean s-a re
ferit pe larg la perspectivele de 
dezvoltare a întreprinderii în 
actualul cincinal, subliniind în 
mod deosebit necesitatea de a 
se acorda o mai mare atenție 
problemei formării și calificării

L Petroșani
cadrelor în toate sectoarele de 
activitate, completarea planului 
tehnic în funcție de perspecti
vele de dezvoltare și diversifi
carea în continuare a produc
ției prin extinderea executării 
unor lucrări la domiciliu. Este 
necesar să se folosească utilaje
le tehnice în trei schimburi pen
tru obținerea maximului de 
randament și întronarea disci
plinei la toate locurile de mun
că. Colectivul de conducere al 
I.I.L. va- trebui să acorde o 
atenție primordială creșterii 
productivității muncii și redu
cerii cheltuielilor neproductive, 
să manifeste o exigență sporită 

• față de îndeplinirea tuturor in
dicatorilor și a obiectivelor sta
bilite pe anul 1971.

In felul acesta se vor crea 
condiții optime pentru îndepli
nirea planului de producție, se 
va da curs inițiativelor, va creș
te eficiența economică a între
prinderii.

C. HOGMAN

Darea de seamă expusă in 
conferința secției sindicatului 
pensionarilor din Petroșani, de 
către președintele Iosif Vekony, 
a constituit o retrospectivă pe 
anul 1970 a preocupărilor sec
ției față de problemele de via
ță ale acelora care, după înde
lungați ani de activitate, 
au ieșit din cîmpul muncii.

Numărînd 1 200 de membri, 
la care se mai adaugă peste 
2 100 membri ai asociației pen
sionarilor pentru ajutor de de
ces, secția sindicatului pen
sionarilor din cadrul comitetu
lui sindicatului E.M. Dîlja, în
drumată de către comitetul de 
partid al minei a venit în a- 
jutorul vîrstnicilor ușurîndu-le 
obținerea organizată a unor 
drepturi cum sînt: alocația de 
cărbune ; tichetele pentru 
combustibil ; consultații medi
cale ; bilete de odihnă și tra
tament ș.a. Mobilizați de către 
secție, pensionarii au contri
buit prin donații la fondul si- 
nistraților sau. cei valizi, au 
participat la munci voluntar- 
patriotice de întreținere și în
frumusețare a municipiului. 
Mai mult, pensionarii au spri
jinit activitățile cultural-educa
tive, fanfara etc.

In planul de muncă al secției 
pe anul 1971 au fost cuprinse 
prevederi menite să strîngă și 
mai mult rîndurile masei de 
pensionari în jurul secției. 
Astfel, s-au creat condiții ca 
pensionarii să se înscrie la Ca
sa de ajutor reciproc a E.M. 
Dîlja. Pentru petrecerea plă
cută a timpului, la dispoziția 
pensionarilor stau i colțul roșu 
al căminului E.M. Dîlja unde

amatorii găsesc jocuri de șah, 
radio, televizor ș. a-, Casa de 
cultură, cu întreaga sa dotare 
— cărți, reviste, ziare și alte
le — ; popicăria din strada 
Mihai Viteazul.

Un deosebit interes a stîrnit 
în rîndu] participanților Ia con
ferință comunicarea în legă
tură cu demersurile întreprin
se la organelor locale în vede
rea obținerii aprobării pentru 
construirea in orașul Petroșani 
a unui imobil care să găzduia
scă activitatea administrativă 
a secției sindicatului și asociației 
pensionarilor pentru ajutor de 
deces. In condițiile cînd Con
siliul popular al municipiului 
Petroșani va pune la dispoziție 
un loc corespunzător pentru 
această construcție, din fondu
rile asociației și prin contribu
ția în muncă a pensionarilor se 
va putea realiza. într-un vi tor 
apropiat un vechi deziderat al 
acestora — „Clubul pensionari- 
lor“.

In încheierea lucrărilor con
ferinței, tov. Gavrilă David, 
președintele Consiliului muni
cipal al sindicatelor, a dat o 
apreciere pozitivă felului cum 
pensionarii au năspuns ța che
mările organelor locale, mani- 
festîndu-și încrederea că aceștia 
nu-și vor precupeți eforturile 
nici în viitor, că vor participa 
activ la acțiunile de bună gos
podărire și înfrumusețare a 
localităților, în mod deosebit 
în perioada ce ne desparte de 
ziua de 8 mai, cînd se va săr
bători semicentenarul Partidu
lui Comunist Român.

Iosif DAVID

Aspect interior din secția a 3 a a F. F A. „Viscoza" 
Lupeni. Foto : N. GHENA
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MIERCURI 3 MARTIE
18,00

Comportare bună a elevilor 
de la Școala sportivă 

Petroșani în „Cupa Mogoșa

EXPLOATAREA MINIERA
BÂRBÂTENI

ANUNȚA:
Consiliul județean pentru 

ducație fizică și sport Mara
mureș a organizat în zilele de 
26—28 februarie, pe pîrtiile de 
la Mogoșa, o competiție dedi
cată semicentenarului creării 
P.C.R., dotată cu „Cupa Mo
goșa". Și-au disputat întâietatea 
opt echipe din mai multe ju
dețe ale țării. Reprezentanții 
Școlii sportive Petroșani au avut 
o comportare meritorie ocupînd 
locul II pe echipe, după selec
ționata județului Maramureș și 
înaintea reprezentantelor jude
țelor Harghita I, Maramureș II, 
Cluj, Harghita II, Bistrița Nă- 
săud, Cluj II.

Iată cîteva dintre rezultatele

cele mai bune obținute de schi
orii petroșăneni: din 18 concu- 
renți, Aurel Costinaș a ocupat 
locul I la slalom special și lo
cul IV la coborîre, iar Zoltan 
Toth a venit pe locul III la 
coborîre și pe locul IV la sla
lom uriaș. De asemenea, Vergi- 
lia Coman a cucerit un bineme
ritat loc IV la slalom special 
și locul V la slalom uriaș, în 
compania a 16 concurenți, în 
timp ce Angela Manole a venit 
pe cîte un loc mai sus, respec
tiv, pe locul III la slalom spe
cial și pe IV la slalom uriaș.

Concurînd la proba seniori
lor, Victor Mihuț a obținut lo
cul II la coborîre, Francisc

Boda — locul V la coborîre și 
VII la slalom uriaș, iar Dagmar 
Muller a avut o comportare 
foarte bună, ocupînd locurile 
II la ’ ‘ 
borîre 
uriaș.

slalom special și la co
și locul III la slalom

★
Tot în județul Maramureș, pe 

pîrtiile de la Izvoarele, s-a 
desfășurat etapa finală a cam
pionatului național de copii, 
proba de fond. Participînd pen
tru a doua oară la o asemenea 
competiție, reprezentanții Școlii 
sportive Petroșani au obținut 
rezultate mulțumitoare prin 
Culina Sandu, Viorica Demeter, 
Iustin Buga și Alexandru Maier.

pentru ocuparea 
următoarelor posturi 

vacante:

^Steagul rom Corespondenții 
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ne scriu despre 
localitatea lor

— 1 POST ECONOMIST
— 1 POST ȘEF SERVICIU AERAJ ȘI 

PROTECȚIA MUNCII
POST INGINER MINER
POST TEHNICIAN NORMATOR
POST MAISTRU MECANIC 
POSTURI MĂSURĂTORI GAZE
POSTURI DEBITANȚI PENTRU SUB-

etc., sînt tot 
mijloace prin 
duce munca politică.

La E. M. Petrila în ultima 
perioadă s-au obținut unele re
zultate bune în domeniul mun
cii politice. S-a îmbunătățit ac
tivitatea gazetei de perete, s au 
introdus panourile prin care se 
satirizează cei ce fac absențe 
nemotivate, încalcă N.T.S. sau 
nu dau atenția cuvenită calită
ții cărbunelui. S-au luat mă
suri pentru reînnoirea agitației 
vizuale.

De asemenea, la E. M. Lonea, 
la preparația Petrila. a crescut 
preocuparea organelor și orga
nizațiilor de partid față de mun
ca politică. Se face mai operativ 
popularizarea rezultatelor obți
nute în întrecerea socialistă, a- 
gitația vizuală este axată mai 
mult pe sarcini concrete. Rezul
tatele de pînă acum în domeniul 
muncii politice, deși importante, 
nu pot satisface întrutotul ce
rințele actualei etape, impun 
luarea unor măsuri de ridicare 
a nivelului acestei activități, de 
sporire a eficienței sale.

O problemă de 
importanță este 
muncii politice, 
desfășurării ei în
rințe, condiții, de oamenii că
rora li se adresează. Șablonis- 
mul, rutina nu pot avea decît

urmări negative, dovedind for
malism... La fel, o muncă po
litică generală, neancorată în 
realitățile concrete este lipsită 
de eficiență. Nerespectarea a- 
cestor importante cerințe la care 
se adaugă uneori și lipsa ope
rativității, se mai întîlnesc 
anumite locuri. Nu peste 
s-au organizat colectivele 
agitatori care să cuprindă 
cei mai pregătiți oameni 
muncitori fruntași, ingineri, 
nicieni

teh- 
care să desfășoare 

munca politică cuvenită, la lo
cul de muncă, oameni care sînt 
simpatizați de mase, al căror 
cuvânt este ascultat.

Din sfera de cuprindere 
muncii politice se scapă uneori • 
problema disciplinei, nu se ia 
atitudine combativă față de cei 
care fac nemotivate și nu folo
sesc din plin ziua de muncă, 
cum este cazul în unele sectoa
re de la minele Lonea .și Pe
trila. Sînt neglijate anumite 
forme ale muncii politice care 
ar putea avea eficiență : brigă
zile artistice de agitație care 
lipsesc la mina Petrila și pre- 
parație, stațiile de amplificare, 
caricaturile; se organizează pu
ține convorbiri cu temă, la care 
să participe diferite categorii 
de salariați.

La E. M. Lonea și la prepara- 
ție, gazetele de perete nu au 
o activitate corespunzătoare ce-

rințelor actuale. In mică măsură 
agitatorii desfășoară munca 
pentru popularizarea în mod 
operativ a hotărîrilor, a docu
mentelor de partid în rîndul 
maselor pentru ca acestea, în 
cunoștință de cauză, să acțio
neze pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le revin.

La exploatările miniere Lonea 
și Peti-ila se desfășoară încă o 
slabă muncă politică în rîndul 
noilor angajați ceea ce contri
buie la fluctuația mare ce se 
înregistrează. Nu s-a reușit ca 
peste tot să se facă simțită pre
zența agitatorilor, în mod deo
sebit acolo unde se ivesc greu
tăți și unde agitatorii trebuie 
să dea ajutorul cuvenit în înlă
turarea greutăților, a lipsurilor.

Ținînd seama de sarcinile 
crescînde puse de cincinalul în 
care am pășit, începînd cu a- 
cest an, organele și organizațiile 
de partid din orașul Petrila se 
străduiesc să înlăture deficien
țele manifestate în desfășurarea 
muncii politice, să-i imprime a- 
cesteia un caracter operativ, 
combativitate, să folosească în 
mod diferențiat din noianul 
formelor muncii politice pe 
cele mai corespunzătoare, care 
să-și găsească eficiența în rea
lizarea cu succes a sarcinilor de 
plan, să se reflecte în întreaga 
activitate și comportare a oa
menilor muncii.
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Valente edilitar-gospodărești

mîndria fiecărui localnic, dar 
și a acelora care nu locuiesc 
pe teritoriul aninosean însă 
lucrează acolo. De aceea ni 
s-a părut firesc ca momentul 
ce a marcat înmînarea de 
către tovarășul Victor Coca, 
secretarul Consiliului popular 
județean Hunedoara, a Diplo
mei de localitate clasată pe 
locul II pe județ în întrece
rea patriotică pe anul 1970, 
tovarășului Teofil Biag, pri
marul comunei Aninoasa,, și 
anunțarea oferirii unui pre
miu de 50 000 lei, să fie 
inundat de aplauze și urale. 
Oamenii sînt mîndri de lo
calitatea lor, pe care singuri 
și-o gospodăresc, căreia sin
guri îi adaugă noi valențe 
de frumos și de modern, a- 
ducînd-o tot mai aproape de 
centrele urbane.

In glasul -acelora care au 
luat cuvîntul — Pavel Popa, 
Vaier Rădoi, Iosif Simo, ilea
na Sichitiu, Teofil Blag am 
deslușit satisfacția unei da
torii și a unui succes, hotă- 
rîrea unanimă de a se mo
biliza cu toții mai mult în 
acest an încît să onoreze dis
tincția primită și s-o înlo
cuiască la finele anuiui cu 
una mai valoroasă: locul I 
pe județ.

Sigur că acest lucru — așa 
cum au subliniat unii vorbi-

tori și cum a concluzionat to
varășul Traian Blaj, prim-vi- 
cepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popu
lar municipal Petroșani — 
nu este de loc ușor. Deși 
planul acțiunilor patriotice 
pe anul 1971 este mobiliza
tor și concret, la realizarea 
lui trebuie acționat cu multă 
grijă și spirit de răspundere, 
cu multă hotărîre în momen
tele cele mai oportune. Sînt 
încă destule lucruri de pus 
la punct. Și, pe primul plan, 
va trebui să stea curățenia, 
care mai prezintă unele nea
junsuri la Aninoasa. De ase
menea, o atenție sporită tre
buie acordată zonelor verzi, 
salubrizării canalelor, șanțu
rilor, rigolelor, străzilor și 
trotuarelor, iluminatului pu
blic în toate zonele principa
le ale comunei, amenajării 
unor baze sportive simple și, 
în principal, calității lucră
rilor ce se vor efectua.

Aninosenii, toți cei
trăiesc și muncesc pe terito
riul comunei, nu trebuie să 
uite că această localitate este 
una dintre cele mai „aerisi
te" din Valea Jiului — un 
motiv în plus pentru a o 
păstra mereu frumoasă, cu
rată, primitoare.

In cinstea marelui eveni
ment de la 8 mai — aniver
sarea a 50 de ani de la crca-

rea P.C.R. — aninosenii s-au 
angajat, să realizeze jumătate 
din planul valoric al muncii 
patijotice care este în acest 
an de 812 mii lei. In felul 
acesta ei ar da comunei lor 
o haină nouă, pe măsura e- 
venimentului istoric ce se 
apropie.

In cadrul festivității care 
a făcut obiectul rîndurilor 
de față, s-au acordat diplome 
de fruntașe în întrecerea pa
triotică circumscripțiilor elec
torale nr. 5 (deputat Pavel 
Popa), nr. 32 (deputat loan 
Bornemisa), nr. .’10 (deputat 
Ludovic Balaj), nr. 8 (depu
tată Maria Barna) și nr. 15 
(deputată Maria Dumitraș). 
De asemenea, unui număr de 
75 de persoane — deputați, 
membri ai comisiilor de ce
tățeni, pensionari, gospodine, 
pionieri și elevi, conducători 
ai unor întreprinderi și insti
tuții de pe raza comunei — 
le-a fost acordată insigna 
„Fruntaș în gospodărirea co- 
munei“. Un grup de artiști 
amatori ai clubului muncito
resc din localitate, avînd în 
mijlocul lor pe... probabila 
stea cu nume lulia Dănilă, 
elevă în clasa a IX-a, au 
prezentat un frumos pro
gram artistic, care a inclus 
versuri despre patrie și par
tid, melodii de muzică popu
lară.

Acum vreo doi ani a fost 
dat în folosință complexul 
minier de la Uricani. Admi
nistrația minei s-a mutat la 
noua incintă unde s-au du
rat construcții speciale în 
acest scop. La scurtă vreme 
după aceea, la clădirile de la 
vechea incintă au început lu
crările de amenajare a u- 
nei Case de copii școlari, 
cu o capacitate de 160 de 
locuri. Copiii sînt învățați

optime

Stație modernă

de tratare a apei
In raza orașului nostru 

s-au executat in ultimii ani 
ample lucrări hidrotehnice. 
Unele din ele, cum sînt ba
rajul de la Valea de Pești 
și magistrala de apă care 
va alimenta localitățile din 
vestul municipiului continuă

și în prezent. Paralel eu a- 
cestea se luerează și la o sta
ție modernă de tratare a a- 
pei. Noua stație e deja înăl
țată urmând să se finiseze 
și să fie dotată cu aparate
le necesare.

Lucrări
». MAKIN

sînt cele

unității în

— 1
— 1
— 1
— 4
— 2

TERAN
— 4 POSTURI SUPRAVEGHETOR TRAN

SPORT SUBTERAN.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor 
depune la compartimentul personal 
pînă în data de 6 martie 1971.

Concursul va avea loc la sediul 
data de 7 martie 1971.

Condițiile de studiu și salarizare 
prevăzute de H.C.M. 914/1968.

Informații suplimentare se pot primi zilnic 
la Serviciul plan, programare, producție.

De cîteva zile se desfășoară 
o importantă acțiune menită 
să amplifice transportul de ma
să lemnoasă din exploatările 
forestiere ale U.E.L. Petroșani. 
In acest scop C.E.I.L. Deva a 
dizlocat în Valea Jiului un nu
măr de 15 autocamioane de la 
alte unități forestiere din ju
deț, care, se speră, să satisfa
că cerințele sporite de tran
sport ale U.E.L. Petroșani. Ac
țiunea vizează în mod deose
bit impulsionarea transportului 
de bușteni de fag care vor fi 
livrați marilor combinate de 
industrializare a lemnului de

la Tg. Jiu, Pitești și Suceava. 
Pentru luna februarie se pre
conizează să se dea în produc
ție mai mult de 10 000 mc buș
teni de fag, lucru posibil de 
realizat în ritmul de transport 
atins la ora actuală. In perioa
da 12-16 februarie, de pildă, 
s-au transportat în depozitele 
finale ale U.E.L. Petroșani 
cîte 450 mc de bușteni pe zi 
— cu 50 mc mai mult decît 
volumul zilnic planificat. Și 
e bine așa ! Economia națio
nală va primi din Valea Ji
ului cantități sporite de lemn.

Deschiderea emisiunii. 
Universal șotron — en- • 
eiclopedie pentru copii. 
Cadran internațional. 
România ’71. Azi — ju
dețul Vaslui. 
Publicitate.
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.

aici de cadre < 
pregătite, au 
săli de clasă 1 
noase, întregul 
dactic necesar, 
vățătură, elevii 
în ateliere de 
lacătușerie, iar 
de croitorie dotat cu mașini 
de cusut.

Marea majoritate a copiilor 
ce învață aici sînt găzduiți 
în internatul școlii unde se 
bucură de condiții optime de 
odihnă și pregătire, primesc «rrsn,, . 
hrană îndestulătoare și con
sistentă, plus îmbrăcăminte, 
toate în mod gratuit. Pen
tru orele libere au la dișpo- 
ziție televizor, aparat de ra
dio cu pikup, jocuri de șah, 
rummy, echipament sportiv, 
terenuri de 
baschet și un 
țiune : toate 
ale școlii au 
prin munca voluntară a ca
drelor didactice și elevilor.

didactice bine 
la dispoziție 

mari și lumi- 
material di- 
Pe lîngă în- ' 
fac practică 

strungărie și 
fetele în cel

handbal, volei, 
ștrand. O men
tale sportive 
fost amenajate

S. GHEORGHE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Șarada (4—7 martie); 
PETRILA : Acțiunea Vultu
rul (3—5 martie) ; LONEA —

Minerul : De șapte ori șapte 
(4—7 martie) ; 7 Noiembrie : 
Lîngă tine trăiesc oameni (4— 
6 martie) ; ANINOASA : Sa
lariul groazei (4—5 martie) ; 
VULCAN : King Kong eva
dează (4—7 martie) ; LUPENI 
— Cultural : Sechestru 
persoană (4—7 martie).

Concursul și festivalul 
internațional „Cerbul de 
aur" Brașov — Româ
nia. Ediția a IV-a.
Concurs: Britt Vendel- 
bo — Danemarca, Le- 
nita Cenții — Portuga
lia, Nicole Jacquemin — 
Belgia, Cătălina Mari
nescu—Româniți, Fausti 
(Cima) — Luxemburg, 
Eric — Austria, Frede- 
rique Vali — Franța, 
Helena Vondrackova 
Cehoslovacia. 
Poșta TV.
Partea a Il-a a Con
cursului și festivalului 
internațional „Cerbul de 
aur”.
Recital Lola Iovanovici. 
Recital Charles Trenet. 

22,40 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

Secția de distribuire a e- 
nergiei electrice din Petro
șani, prin lucrări de in
vestiții, va asigura alimen
tarea cu energie electrică a 
40 noi apartamente ce se 
vor construi în 1971 la U-

ricani. Din fondul de repa
rații capitale se vor executa 
lucrările necesare rețelei de 
joasă tensiune din zonele 
Sterminos și Mailat.

Gafa
D. COSTEA

pentru spectacole

Casa de cultură cu sală 
de cinematograf din orașul 
nostru se află într-o fază de 
finisare interioară avansată. 
Cele 400 de scaune din

cinematografului sînt deja 
montate. La ora cînd apar 
aceste rînduri, probabil că a 
și avut loc primul spectacol 
cinematografic.

i

0 Șef magazin metalo-chiniice 
pentru localitatea Uricani

• Șef magazin mobilă pentru 
localitatea Lupeni

0 Șef magazin televizoare în 
Petroșani

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 
de H.C.M. 914/1968 și de reglementările în vigoare.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 
7—15, de Ia biroul personal al întreprinderii, str. Republicii 
nr. 90. Petroșani, telefon 1804.
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Declarația Agenției Române 
de Presă privind situația 

din Orientul Apropiat
Agenția Română de Presă 

este împuternicită să declare 
următoarele :

Opinia publică din Republi
ca Socialistă România urmă
rește cu deosebită atenție și 
preocupare evoluția situației 
din Orientul Apropiat.

După cum se știe, guvernul 
român s-a pronunțat, încă îna
inte de declanșarea ostilităților 
militare din iunie 1967, și se 
pronunță cu consecvență pen
tru soluționarea pașnică a pro
blemelor care confruntă aceas
tă parte a lumii, pornind de la 
convingerea fermă că folosirea 
forței armate nu poate consti
tui un mijloc de rezolvare a 
problemelor litigioase din Ori
entul Apropiat sau din oricare 
parte a lumii, ci, dimpotrivă, 
duce la agravarea conflictului, 
la acumularea de noi primejdii 
pentru pacea și securitatea po
poarelor, la îndepărtarea per
spectivelor unei soluționări 
trainice. In acest sens, guver
nul român sprijină aplicarea 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967, care 
constituie o bază rațională pen
tru o reglementare justă și e- 
cbitabilă a conflictului.

Țara noastră privește cu in
teres pașii făcuți în direcția 
unei rezolvări pașnice a pro
blemelor din Orientul Apropi
at, salută cu satisfacție efortu
rile și inițiativele Republicii 
Arabe Unite în vederea unei 
soluționări politice a conflictu
lui, în conformitate cu preve
derile rezoluției Consiliului de 
Securitate.

Pornind de la faptul că o so
luție politică este singura care 
duce la reglementarea pozitivă 
și durabilă a problemelor liti
gioase din zonă, poporul român 
nu poate înțelege poziția rigi
dă a guvernului Israelului de 
a pune condiții de natură să 
împiedice o soluție negociată,

de a nu manifesta receptivi
tatea necesară în direcția gă
sirii unei asemenea rezolvări.

Este evident că nu se poate 
ajunge la o soluționare poli
tică a conflictului — soluțio
nare care este în interesul tu
turor țărilor din zonă, inclusiv 
al Israelului — fără retrage
rea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate. Nici un 
stat nu-și poate aroga dreptul 
de a pătrunde cu forțe armate 
pe teritorii străine, de a-și im
pune pe această cale voința, 
de a atenta la independența, 
suveranitatea și integritatea te
ritorială ale altor țări.

Interesele păcii și securității 
în Orientul Apropiat cer, în 
același timp, recunoașterea in
dependenței, suveranității și in
tegrității teritoriale a tuturor 
statelor din zonă, deci și a Is
raelului, ceea ce ar deschide 
perspective prielnice conviețui
rii pașnice a popoarelor din a- 
ceastă regiune, dezvoltării lor 
de sine stătătoare.

Statornicirea păcii în Orien
tul Apropiat reclamă, totodată, 
rezolvarea problemelor popu
lației palestiniene în conformi
tate cu dreptul ei la autodeter
minare, cu aspirațiile și inte
resele sale naționale legitime.

In actuala situație din O- 
rientul Apropiat, este necesar 
să se acorde atenție oricăror 
propuneri constructive și rațio
nale, să se depună eforturi sus
ținute de statele din zonă, de 
toate părțile interesate pentru 
rezolvarea pe cale politică a 
conflictului, iar în ceea ce o 
privește. România își va aduce 
întreaga sa contribuție în a- 
cest sens, corespunzător inte
reselor păcii și securității în 
Orientul Apropiat, în întreaga 
lume.

Program de construire a unor

centrale nucleare in Franța
PARIS 2 (Agerpres). — în

trunit sub președinția lui Geor
ges Pompidou, un consiliu mi
nisterial restrîns a hotărît, după 
cum relatează agenția France 
Presse, aplicarea, în cursul ur
mătorilor cinci ani, a unui pro
gram de construire a unor cen
trale nucleare cu o putere to
tală de 8 milioane kW. Consi
liul a hotărît, de asemenea, să 
propună construirea unei uzine 
de separare izotopică pentru

producerea de uraniu îmbogă
țit.

Deși purtătorul de .cuvînt a 
declarat că hotărîrile cabinetu
lui francez nu au absolut nici 
o legătură cu recentele măsuri 
de naționalizare luate de gu
vernul algerian, totuși crește
rea constantă a prețurilor com
bustibililor face ca electricita
tea de origine nucleară să fie 
pe viitor perfect competitivă cu 
cea de origine clasică.

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
La sediul O.N.U. s-au încheiat 
lucrările sesiunii Comitetului 
consultativ de experți O.N.U. 
pentru știință și tehnică.

Sesiunea a discutat o gamă 
largă de sugestii și recoman
dări ale statelor membre și se
cretarului general și a adoptat 
recomandări menite să contri
buie la lărgirea pe planuri 
multiple a cooperării tehnico- 
științifice internaționale. Comi
tetul de experți a analizat, cu 
acest prilej, și Rezoluția Adu
nării Generale cu privire la ro-

Iul științei și tehnologiei mo
derne în dezvoltarea națională 
ji necesitatea întăririi cooperă
rii internaționale, adoptată la 
ultima sesiune din inițiativa 
României. Membrii Comitetu
lui au apreciat în unanimitate 
oportunitatea și valoarea reco
mandărilor rezoluției într-o e- 
tapă cînd știința și tehnologia 
au devenit factori de bază ai 
oricărui proces de dezvoltare 
accelerată și cînd găsirea de 
noi forme de cooperare în a- 
rest domeniu trebuie să preo
cupe în permanentă ON.U. și 
organismele din sistemul său. 
Studiul pe care secretarul ge
neral urmează să-l elaboreze

trebuie să răspundă nevoilor 
reale ale țărilor membre și va 
face obiectul unei dezbateri 
largi în Adunarea Generală. In 
procesul de punere în aplicare 
a obiectivelor programului De
ceniului O.N.U. pentru dezvol
tare, Comitetul a hotărît cre
area unui grup restrîns de spe
cialiști de înaltă calificare din
tre membrii săi, care, în con- 

cu secretarul general și 
factori ai O.N.U, să a- 
realizarea în bune con- 
prevederilor Rezoluției.

sul tare 
cu alți 
sigure 
diții a
Din grupul de lucru face parte 
și specialistul român acad. I. 
Staicu.
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Sosirea ministrului 
comerțului exterior, 

Cornel Burtică, la Cairo
CAIRO. ■— Corespondentul A- 

gerpres, Constantin Oprică, 
transmite : Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior al 
României, a sosit Ia Cairo pen
tru a participa la deschiderea 
Tîrgului internațional din ca
pitala egipteană.

La sosire, pe aeroportul in
ternațional din capitala egiptea-

nă, ministrul român a fost în- 
tîmpinat de Mohamed Zulficar, 
subsecretar de stat la Ministe
rul Economiei și Comerțului 
exterior, și Faruk Bakari, vice
președinte al Comitetului pen
tru organizarea expoziției. Era 
prezent Titus Sinu, ambasado
rul României în Republica Ara
bă Unit;

„CERBUL
(Urmare din pag. 1)

Cîntăreața bulgară Mimi Iva
nova, și-a ales ca melodie „Du
pă noapte vine zi" de Aurel Gi- 
roveanu, interpretînd apoi me
lodia compozitorului bulgar 
Tancio Russev „Sînt născută 
pentru a fi iubită".

In continuarea concursului, 
Derek John Tilley, din Ța
ra Galilor, a dat glas melo
diei lui Mișu lancu ..Pentru ni
mic- în lume“ și celei intitulate 
„Lume minunată" de J. Page 
Luck. Cîntăreața Regina Thoss 
din R. D. Germană, a preferat 
melodia de mare succes a lui 
Temistocle Popa „Trecea fanfa
ra militară", iar din repertoriul 
propriu, o melodie a compozi-

de m“
torului compatriot Gerd Nat- 
schinski, intitulată „Rom-Ta- 
Rom".

In încheierea primei seri de 
concurs, cîntăreața spaniolă Do- 
va, deținătoarea a două premii 
la festivalurile de la Barcelona 
și Rio de Janeiro, a prezentat 
populara melodie „Nici o la
crimă" de Ion Cristinoiu. Din 
repertoriul său, de peste trei 
sute de melodii, ne-a adus la 
Brașov tradiționalul „Los Gi- 
tanos".

Recitalurile inaugurale ale 
festivalului au fost susținute cu 
mult succes de către reputata 
noastră solistă Doina Badea și 
de apreciatul cîntăreț francez 
Alain Barriere.

(Agerpres)
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înaintea plecării ofițerilor și personalului auxiliar al ‘diviziei a 3-a americane de la Higashi- 
fuji, prefectura Shizucka, peste 250 de persoane din localitate au demonstrat protestînd împo
triva staționării bazelor americane în Japonia și a agresiunii din Laos.

In foto : Aspect de la demonstrație în care se cere încetarea războiului din Indochina. 
S-au strigat slogane ca „afară americani din Japonia", „afară americani din Asia".

Schimburile
comerciale

Situație încordată

dintre România pe Insula Mindanao
Ș» Turcia

2 (Agerpres). — In

Demisia guvernului 
norvegian

OSLO 2 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Norvegiei, Per 
Borten, a prezentat marți re
gelui Olav demisia guvernului 
său cvadripartit. Mai înainte, 
Borten a informat despre a- 
ceastă hotărîre pe membrii Stor- 
tingului (Parlamentul) norve
gian. El a declarat cu acest pri-

lej, că, după o serie de reu
niuni ale guvernului, a con
statat că nu mai poate conti
nua colaborarea dintre partidul 
său (Partidul de centru) și ce
lelalte trei partide — conser
vator, liberal, creștin-popular 
— membre ale coaliției guver
namentale.

ANKARA
urma tratativelor purtate la An
kara s-a semnat Protocolul co
mercial și listele de mărfuri 
care vor face obiectul schim
burilor comerciale 
nia 
aprilie 1971 — 31

România va exporta în Tur
cia, printre altele, transforma
toare de forță, motoare Diesel, 
mașini-unelte, uleiuri lubrifian- 
te produse chimice, produse ale 
industriei lemnului și alte măr
furi. Din Turcia vor fi impor
tate diverse minereuri, bum
bac, piei, țesături textile, măsli
ne, citrice și alte produse agro- 
alimentare.

între Româ-
și Turcia în perioada 1 

martie 1972.

ȚINUTUL UNOR
BOGAJII URIAȘE

I
lapidară știre de presă

MANILA 2 (Agerpres). ' 4 
Președintele Filipinelor, Fer
dinand Marcos, a avut consul
tări cu liderii musulmani în 
vederea reglementării situației 
din Insula Mindanao, unde, de 
peste opt luni, grupuri rebele 
musulmane au declanșat o 
campanie de violențe pentru a 
obține secesiunea provinciei a- 
mintite.

Intre timp, la Manila s-a a- 
nunțat că o echipă specială a 
Senatului a plecat la Cotaba- 
to City, capitala Insulei Min-

danao, pentru a face . investi
gații.

Situația în această insulă es
te, potrivit agenției A.P., ex
trem de încordată. Grupuri în
armate, aparținînd unor comu
nități religioase din insulă, te
rorizează populația, fapt care 
a determinat numeroși locui
tori să părăsească satele și ora
șele de origine. Se apreciază că 
în ultimele opt luni de tulbu
rări și violențe au fost ucise 
peste 1 000 de persoane.

Indira Gandhi, primul 
ministru al Indiei, a trecut 
luni printr-o situație dificilă. 
Unul din motoarele aparatului 
de tip „Dakota", care o tran
sporta în statul Orissa, a luat 
foc în plin zbor. Cu un calm 
extraordinar, pilotul a reușit 
să aterizeze imediat cu avio
nul pe un mic aeroport.

Președintele Nixon l-a de
semnat pe James Fletcher, 
președintele Universității Utah 
în postul de director al N.A.S.A. 
(Administrația Națională pentru 
aeronautică și cercetarea spa
țiului cosmic). Fletcher îi suc
cede lui David Paine, care a 
demisionat în septembrie anul 
trecut.

Președintele Pakistanului, 
generalul Yahya Khan, a hotărît 
să amîne „sine die" reuniunea 
Adunării Consultative, progra
mată pentru 3 martie. Aceas
tă măsură, a declarat șeful 
statului, a fost adoptată ca ur
mare a „confruntării politice 
regretabile" dintre liderii par
tidelor politice Liga Awami și 
Partidul Poporului — principa
lii beneficiari ai recentelor a- 
legeri generale care au avut 
loc în Pakistan.

ții internaționale care colabo
rează cu Apimondia. Consiliul 
a stabilit măsurile pentru or
ganizarea celui de-al 23-lea 
Congres internațional de api
cultură, care va avea loc la 
kțoscova în august 1971, și a 
hotărît ca al 24-lea Congres al 
Apimondiei să fie organizat în 

la Buenos Aires și Cordo-1973, 
b).

Portavionul nuclear ame- 
„Enterprise" și-a contra-

â1 
rican 
mandat vizita de două zile pe 
care urma să o efectueze în 
portul chilian Valparaiso. Po
trivit unui purtător de cuvînt 
al marinei chiliene, contraman
darea vizitei ar fi fost ordona
tă de secretarul de stat al 
S.U.A. „din motive operațio
nale".

Președintele Salvador zillen- 
de a declarat că invitase port
avionul să ancoreze la Valpa
raiso, pentru a permite echi
pajului său să cunoască „ade
vărul în legătură cu ceea ce 
se petrece în Chile sub guver
narea frontului Unității Popu
lare".

i

Convocarea congresului

Partidului Comunist German

Surse financiare america
ne au anunțat că investițiile 
străine în S.U.A. au atins în a- 
nul 1970 un record, situîndu- 
se, după calcule estimative, la 
13 miliarde de dolari. Cifra 
este considerată, însă, infimă 
față de investițiile făcute de 
companiile americane în străi
nătate și 
oadă, au 
liarde de

Turneul 
teatrului 
de Operă 
din Cluj 
în Italia

care, pe aceeași peri- 
atins suma de 70 
dolari.

mi-

BONN 2 (Agerpres). 
ducerea Partidului ' 
German 
celui de-al doilea 
partidului între 25 
iembrie a. c., la 
Conducerea P.C.G. a dat publi
cității apelul intitulat „Luptați 
pentru întărirea P.C. German",

a hotărît

Con-
Comunist 

convocarea 
congres al 
și 28 no- 
Diisseldorf.

în care se arată că partidul va 
acționa în continuare pentru 
interesele oamenilor muncii din 
R.F. a Germaniei, pentru de
mocrație, împotriva forțelor de 
dreapta, pentru ratificarea tra
tatelor încheiate de R.F.G. cu 
Uniunea Sovietică și Polonia.

capitala Franței s-au 
pro-

In .
desfășurat, sub președinția 
fesorului V. Harnaj, președin
tele Apimondiei, lucrările anu- 
a’n ale Consiliului executiv al 
Federației internaționale a a- 
sociațiilor de apicultură, la ca
re au asistat și reprezentanți 
ai F.A.O. și ai altor organiza-

I
I

O lapidară știre de presa 
anunța recent că filiala sibe- 
riană a Academiei de Științe 
a U.R.S.S. a propus o metodă 
de planificare optimă pentru 
amplasarea forțelor de pro
ducție în Siberia de vest și 
pentru aprecierea științifică a 
rezervelor naturale ale aces
tui ținut uriaș. Metoda pro
pune, de asemenea, crearea 
de modele matematice pentru 
întreprinderile și ramurile in
dustriale în dezvoltare în a- 
ceastă parte a țării.

...Un om de știință stă ple
cat asupra hărților geologice 
ale unui vast ținut, situat în 
jurul orașului Tiumen, în Si
beria de vest. Sîntem în a- 
nul 1932. Academicianul Gub
kin, prefațează descoperirea 
în această regiune a unor 
uriașe zăcăminte de hidrocar
buri cu rezerve nebănuit de 
mari. Dar, ținutul se află la 
distante mari de căile de co
municații, într-o zonă unde 
gerurile ajung la — :>0°C, iar 
vara, pămînturile veșnic în
ghețate se transformă într-o 
mlaștină de netrecut. Bogă
țiile par să fie într-adevăr 
uriașe, însă nu există posi
bilități tehnice și materiale 
pentru valorificarea lor.

Au trecut anii... In 1957, 
cercetările geologice au fost 
reluate și au dus la desco
perirea a 67 de zone de pers
pectivă pentru extracția de 
petrol și gaze, ocupînd o su
prafață de 2 milioane de km 
pătrați. Și a început epopeea 
cuceririi petrolului siberian.

Oamenii au pornit cu elicop
tere, avioane, mașini amfi- 
bii și de teren, cu căruțe și 
pe jos, spre locurile stabilite 
de geologi și iată că numai 
peste șase ani, adică în anui 
1964, prima sondă a început 
să dea țiței. In curînd numă
rul sondelor a ajuns la 1 300 
și a continuat să crească, iar 
extracția a crescut de 150 
de ori în numai șase ani. 
In prezent această extracție 
a ajuns la 111000 tone pe 
zi, ocupînd locul doi în 
U.R.S.S., după Tataria.

In paralel cu industria pe
troliferă, în Siberia de vest 
au fost descoperite rezerve 
uriașe de gaze naturale. Prin 
punerea lor în valoare s-au 
asigurat condiții de aprovi
zionare cu gaze a ținuturilor 
europene ale U.R.S.S. și de 
livrare de gaze naturale în 
Străinătate, in țări ca Ceho
slovacia, Austria, Italia, Po
lonia, R.D.G. și R.F.G.

Extracția unei cantități atît 
de mari de petrol și gaze a 
ridicat la rang de problemă 
de prim ordin construcția de 
conducte de mare diametru 
pentru transportul lor. Au și 
fost construite mii de kilo
metri de conducte princi
pale și de ramificații spre 
diferite regiuni, unde se află 
uzinele prelucrătoare de .hi
drocarburi, mari centre ur
bane și alți consumatori, dar 
se prevede o extindere și 
mai mare a construcțiilor de 
conducte. De exemplu, va fi 
terminat sistemul de conduc-

te principale „Aurora Borea
lă", cu o lungime de mii de 
kilometri, care va avea o ca
pacitate de transport de 280 
trilioane de metri cubi de 
gaze. O conductă de petrol 
va fi construită în Siberia 
de vest spre Extremul Orient, 
unde se preconizează con
struirea cîtorva rafinării și 
uzine petrochimice.

Dar să ne întoarcem la ști
rea despre metoda de pla
nificare optimă a exploată
rii bogățiilor naturale din 
Siberia de vest. Cu ajutorul 
modelelor matematice s-a 
demonstrat că pentru o va
lorificare a lor cît mai in
tensă vor fi create în ținut 
noi sectoare industriale. Lin
gă Tomsk, de exemplu, se 
prevede construirea unui 
grup de uzine petrochimice 
în vederea prelucrării hidro
carburilor, care însoțesc pe
trolul și gazele, lîngă Minu
sinsk vor fi construite cîteva 
mari unități energetice. Se 
prevede, de asemenea, con
struirea unor capacități pen
tru producția de instalații mi
niere și pentru industria chi
mică.

Toate acestea vor duce în 
anii următori la dezvoltarea 
multilaterală pe mai multe 
planuri, inclusiv cel social 
și demografic, a acelui ținut 
din U.R.S.S. unde se prevede 
să se extragă în anul 1980 
tot atîta petrol cît s-a extras 
în întreaga țară în anul 1965.

Bogdan PAVELESCU

ROMA 2 (Agerpres). — 
Teatrul de Operă din Cluj 
și-a început turneul în Italia, 
prezentind la Viareggio un 
spectacol cu opera lui Puc
cini „Madame Butterfly". Pu
blicul numeros, prezent la 
Teatrul Politeama, a primit 
cu vii aplauze pe interpreții 
creației marelui său concetă
țean. (Puccini, după cum se 
știe, a trăit și a creat la Via
reggio operele „Tosca", „Tu- 
randot", „Madame Butterfly" 
și altele).

La spectacol au asistat pri
marul orașului Viareggio, Fe
derico Gemignani, oameni de 
cultură, ziariști, precum și 
ambasadorul României la Ro
ma, lacob Ionașcu.

Una din impor
tantele ramuri ale 
economiei bulgare 
este pescuitul. Or
ganizat pe baze 
științifice, cu uti
laje moderne, pes
cuitul în Marea 
Neagră a adus ță
rii peste 72 000 to
ne de pește. Nu
mai în anul 1970 
au fost prelucrate 
6 100 tone de con
serve, parte pen
tru piața internă, 
parte pentru ex
port.

In foto : O zi de 
pescuit la Nesse- 
bar, la Marea 
Neagră.

$ Cei 20 000 de muncitori afiliați la Sindicatul muncitorilor japonezi de la bazele mili
tare americane din Okinawa au declarat o grevă de 48 de ore, cerînd anularea unei hotărîri 
a administrației militare a bazelor, prin care se prevede concedierea, în luna iunie a. c., a 
3 000 de muncitori japonezi. Intre greviști, pe de o parte, și soldați americani și polițiști ja
ponezi, pe de altă parte, au avut loc ciocniri violente, în cursul cărora au fost rănite 36 de 
persoane. Au fost operate, de asemenea, arestări.

Dificultățile financiare 
ale radio-televiziunii 
din Turcia

ANKARA 2 (Agerpres). — 
Corporația de radio și tele
viziune din Turcia a adresat 
premierului Demirel o tele
gramă în care îl informează 
că este nevoită, din motive 
financiare, să suspende emi
siunile singurei stații TV din 
țară și să reducă in mod 
substanțial transmisiunile ra
dio. In telegramă, corpora
ția anunță că este, de ase
menea, nevoită, să oprească 
construirea celei de-a doua 
stații de TV, deoarece a în
registrat un deficit de 197 
milioane lire.

Ploi torențiale 
și inundații în Peru.

LIMA 2 (Agerpres). — Ploi
le torențiale care s-au abătut 
de mai multe zile asupra 
Perului au provocat inunda
ții în regiunile din nord, est 
și sud-est La Contamana, 
capitala provinciei Ucayali, 
situația este atît de gravă 
incit, autoritățile au hotărît 
evacuarea populației. La fron
tiera cu Ecuadorul, rîul Tum- 
bes a inundat 3 000 de hec
tare și a d-rtrus numeroase 
locuințe, provocînd pagube 
importante. Comunicațiile ru
tiere sînt întrerupte.

.Și în Brazilia
RIO DE JANEIRO 2 (Ager

pres). — Cel puf in 129 de 
persoane și-au pierdut viața 
din cauza inundațiilor care 
s-au abătut. asupra statelor 
braziliene Rio de Janeiro și 
Sao Paulo, în urma ploilor 
torențiale de săptămîna tre
cută. Potrivit unor estimări 
provizorii, peste 40 000 de 
persoane au rămas fără lo
cuințe. Cele mai dezastruoa
se efecte ale inundațiilor au 
fost înregistrate in localita
tea Cubatao, de lingă portul 
Santos (statul Sao Paulo).

Cel mai așteptat 
eveniment pugilistic 
al anului

NEW YORK. 2 (Agerpres). 
— Sala „ Madison Square 
Garden" din Neto York va 
găzdui, luni 8 martie, cel mai 
așteptat eveniment pugilistic 
al anului: meciul pentru 
titlul jnondial la categoria 
grea dintre deținătorul cen
turii, Joe Frazier și fostul 
campion Cassius Clay. Pe a- 
fișul acestei gale a campio
nilor figurează, de aseme
nea, alte trei meciuri de ca
tegoria grea (a cite 6 repri
ze). Intr-unui din acestea, 
englezul Dean Mc-Alinden va 
fi opus lui Rahman Aii, fra
tele lui Cassius Clay.

si Statele Unite ale Americii
QUITO 2 (Agerpres). — La 

cererea, guvernului ecuadorian, 
luni, au părăsit Ecuadorul ul
timii 27 de membri ai misiunii 
militare americane de la Quito. 
Plecarea lor a coincis cu reîn
toarcerea de la Washington a 
ambasadorului ecuadorian Car
los Mantilla chemat pentru a 
informa oficialitățile asupra sta
diului actual al relațiilor ame- 
ricano-ecuadoriene în lumina 
conflictului dintre cele două țări 
în problemele pescuitului ocea
nic.

Ecuadorul a sechestrat, în 
cursul acestui an, 24 de nave 
americane de pescuit pe motiv 
că au pătruns în apele teri
toriale a căror limită a fost 
fixată de guvernul de la Quito 
la 200 mile marine. Statele U- 
nite nu recunosc decît limita 
de 12 mile marine pentru drep
turile de pescuit în exclusivi
tate. Ca urmare, oficialitățile 
americane au suspendat credi
tele acordate Ecuadorului în ca
drul „programului de ajutor că-

tre străinătate". La această mă- 
sură, adoptată cu titlu de re
presalii, guvernul ecuadorian a 
cerut retragerea imediată a mi
siunii militare americane de la 
Quito.

Conflictul în problemele li
mitei apelor teritoriale face, de 
mai multă vreme, obiectul u- 
nor consultări între cancelariile 
S.U.A., pe de o parte, și ala 
mai 
cane, 
însă, 
cord.
a Consiliului O.S.A., desfășurată 
la Washington, șeful Departa
mentului de Stat al S.U.A., 
William Rogers a amenințat că 
va apela pentru reglementarea 
acestui conflict la Curtea In
ternațională de Justiție de ia 
Haga. Se preconizează, de ase
menea, o conferință internațio
nală sub egida O.N.U. care să 
pună bazele unei reglementări 
în domeniul drepturilor de na
vigație și al exploatării resur
selor marine.

multor țări latino-ameri- 
pe de altă parte, fără, 

să se fi ajuns la un a-* 
La o reuniune recentă!
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