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In prezenta tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ieri a avut loc
Consfătuirea de lucru a activului
de partid și cadrelor de bază din

X

industrie, construcții și transporturi
din municipiul București

CONFERINȚA 
Uniunii sindicatelor 
din ramura minieră 
și energiei electrice

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, la . 10 martie, în sala Ateneului Român, a avut loc Consfătuirea de lucru a activului de partid și cadrelor de bază din industrie, construcții și transporturi -din municipiul București.La lucrări, au participat tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului economic, Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., miniștri, secretari ai comitetelor de partid ale sectoarelor Capitalei, conducători de centrale industriale și întreprinderi, ai institutelor de cercetări și proiectări, activiști ai organizațiilor de partid, sindicat și U.T.C., oameni ai muncii din industrie, construcții și transporturi.Prezența la consfătuire a secretarului general al partidului a prilejuit o nouă și vibrantă manifestare- de dragoste și atașament față de partid, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de recunoștință fierbinte pentru grija permanentă ce o acordă dezvoltării continue a economiei bucureștene, creșterii neîntrerupte a nivelului de trai al întregii populații.

La intrarea în sală a conducătorilor de partid și de stat, participanții aclamă îndelung pentru partid, pentru secretarul său general. Se scandează entuziast „P.C.R. — Ceaușescu", „Ceaușescu — P.C.R.".Consfătuirea ,a analizat în spirit constructiv, exigent, rezultatele obținute în cincinalul precedent, a dezbătut cu răspundere, în lumina indicațiilor prețioase date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitelor de lucru făcute în u- nitățile industriale din Capitală, sarcinile mobilizatoare ce revin economiei bucureștene în anul 1971, pentru înfăptuirea programului elaborat de Congresul 'al X-lea al P.C.R., de documentele Plenarelor C.C. al P.C.R.Urmînd dezbaterilor largi re au avut loc în cadrul treprinderilor, comitetelor partid ale sectoarelor și lavelul unor ramuri, această consfătuire de lucru, ca și consfătuirile județene care au loc în aceste zile în întreaga țară, reprezintă încă o expresie a democratismului profund al vieții noastre economice și sociale, a posibilităților reale de care dispun oamenii muncii de a participa nemijlocit la examinarea și soluționarea problemelor privind activitatea întreprinderilor, centralelor și com-
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Din realizările
cincinalului ’66-70

OIEL, OHl, OUL.
țelul, etalonul cu ajuto

rul căruia putem măsura 
astăzi nivelul și vigoarea 

unei economii, reprezintă latura 
civilizației moderne, a civilizației 
noastre socialiste. Marii giganți 
de la Porțile de Fier, de la Craio
va și Brazi, construcțiile social- 
culturale și locuințele, instalațiile 
de foraj, navele, locomotivele e- 
lectrice, tractoarele și autoturis
mele, rulmenții, aparatele de mă
sură și control — toate reclamă 
oțelul in proporții din ce în ce 
mai mari. Acest fapt explică, de 
altfel, creșterea neîntreruptă pe 
care producția de metal a țării 
noastre a înregistrat-o de-a lun
gul ultimelor două decenii. Astfel, 
în comparație cu anul 1938 pro
ducția de oțel realizată în 1970 
a fost de circa 23 de ori mai 
mare, iar cea de fontă de 31 de 
ori. De asemenea, nivelul pro
ducției de metal, atins în 1970, 
înregistrează sporuri însemnate 
și față de anul 1965. In decursul 

'cincinalului trecut, producția de 
oțel a crescut cu peste 3 mili
oane tone, iar cea de fontă cu 
circa 2,2 milioane tone, în am
bele cazuri fiind vorba de dubla
rea producției. Și încă un fapt 
semnificativ : producția de oțel a 
anului 1970 oe locuitor a fost de 
325 kg, în timp ce în 1938 ea 
renrezenta numai 18,2 kg.

Pentru a asigura economiei 
naționale producții substanțiale 
de oțel, fontă și laminate, in
dustria siderurgică și-a lărgit 
continuu baza materială. Multe 
dintre cele 109 capacități ra
cordate la fluxul siderurgiei noas
tre în perioada cincinalului Ire-

cut s-au integrat în peisajul Ga
laților, Hunedoarei și Reșiței - 
cei trei piloni de nădejde pe 
care se sprijină industria noastră 
siderurgică. De aceea, 
d urile 
scurte popasuri în aceste 
cetăți de foc ale țării.

i, in 
ce urmează vom

rîn- 
face 
mari

PEI- 
cen- 

se 
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I^n ultimul deceniu, în 
SAJUL REȘIȚEAN - 
tru metalurgic care 

pregătește să pășească în 
de-al treilea secol de existență
- au apărut două furnale mo
derne, o nouă baterie de cocs, 
un melanjor de 600 tone pentru 
omogenizarea fontei lichide, o 
fabrică de aglomerare a mine
reului, cinci grupe de cuptoare 
adinei la secția de laminoare, 
turnătorii de oțel, fontă și me
tale neferoase, hale pentru pre
lucrarea metalului, laboratoare. 
Un proces calitativ și mai impor
tant a intervenit în viața Reșiței 
în perioada ultimilor cinci ani, cînd 
siderurgiștii au pus pe primul 
plan ridicarea productivității a- 
gregatelor. Ca urmare, Reșița a 
produs anul trecut de patru ori 
mai mult metal decît în 1938 — 
orientîndu-și îndeosebi activita
tea către oțelurile speciale 
aliate.

ANGAJAMENTELESÎNT ONORATEaningineriLa începutul acestui lectivul de muncitori, și tehnicieni de la Grupul II construcții Valea Jiului s-a an- gaiat să depășească planul valoric cu un milion lei pînă la finele trimestrului patru. In cinstea semicentenarului Partidului Comunist Român, valoarea depășirilor propusege la apreciabila cifră de 350 000ajun-

lei (pînă la 8 mai). Datorită eforturilor sporite depuse de a- cest colectiv, în primele două luni ale anului planul valoric a fost depășit cu aproape 700 mii lei, existînd premisele sporirii acestei realizări în lunile următoare. De remarcat că a- ceste realizări sînt înregistrate tocmai în anotimpul cel mai nefavorabil activității pe șantiere.

la elaborarea și în- măsurilor care se im-binatelor, făptuirea pun în vederea realizării sarcinilor mari și complexe pe care le ridică făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.Deschizînd lucrările consfătuirii, tovarășul Dumitru Popa a adresat în numele participan- ților un călduros salut conducătorilor de partid și de stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu.Primul secretar al Comitetului municipal București al P.C.R. a prezentat apoi o informare asupra realizărilor obținute de oamenii muncii din Capitală în anul 1970 și a sarcinilor ce revin industriei, construcțiilor și transporturilor din municipiul București în 1971 și în următorii ani ai cincinalului, a măsurilor ce trebuie luate pentru asigurarea îndeplinirii și depășirii planului de stat.In continuarea lucrărilor au avut loc ample dezbateri care au prilejuit un fructuos schimb de idei, de experiențe valoroase, contribuind la completarea și perfecționarea programelor întocmite în vederea ridicării pe o treaptă calitativ superioarei a activității în toate domeniile. Cei Ce ău luat cuvîntul, ânalizînd rezultatele înregistrate în propria muncă, au expus concluziile reieșite din adunările generale ale șalariaților din întreprinderi, au adus critici obiective unor ministere și organe centrale, pentru lipsurile care mai dăinuie, au făcut propuneri constructive pentru găsirea celor mai bune căi și mijloace în vederea lichidării a- cestora.In timpul discuțiilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a intervenit pentru a se clarifica pe loc o serie de probleme privind colaborarea dintre întreprinderi, a atras atenția conducătorilor unor ministere asupra necesității rezolvării mai operative a lipsurilor și greutăților.In pauzele dintre ședințele de lucru, secretarul general al partidului a stat de vorbă cu participant la consfătuire. Sînt convorbiri vii, schimburi de o-

pinii menite să' contribuie la a- doptarea celor mai bune soluții în vederea ridicării pe o treaptă calitativ superioară . a întregii activități economice. A- ceste discuții directe, ca de altfel consfătuirea în ansamblu, sînt o continuare a dialogului început cu mulți dintre cei de față cu prilejul vizitelor de lucru făcute de secretarul general al partidului în diferite întreprinderi din Capitală.In încheierea dezbaterilor, în- tîmpinat cu puternice aclamații, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu un deosebit interes. A- plauzele, cu care a fost subliniată cuvîntarea în repetate rînduri, exprimau aprobarea u- nanimă de către toți participanții -la consfătuire a ideilor și indicațiilor valoroase date de conducătorul partidului și statului, hotărîrea de a nu precupeți nici un efort pentru a- plicarea lor neîntîrziată în practică, de a participa cu toate forțele pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor luate în -înțre- c'mea socialistă.In numele organizației de partid a Capitalei, tovarășul Dumitru Popa a mulțumit călduros secretarului partidului înaltă dată' lor muncii, București, prețioase date și cu acest prilej. Vă asigurăm Nicolae Ceaușescu ■ vorbitorul — că oamenii muncii din toate domeniile tivitate vor face totul îndeplinirea sarcinilor complexe puse în fața cel de-al X-lea partidului.Consfătuirea a luat sfîrșit în- tr-o atmosferă entuziastă. Minute în șir, cei prezenți au o- vaționat pentru partid, pentru conducerea sa, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

general al pentru aprecierea activității oamcni- a comuniștilor din pentru indicațiiletovarășe a spusde ac- pentru mari, lor de Congres al

(Agerprer^
Efectele autoutilăriiCa o afirmare a ideei autoutilare, care cîștigă ultima vreme din ce în mai mult teren, în atelierul Preparației cărbunelui Lupeni s-a confecționat, din resurse proprii, două prese de vulcanizare hidraulică, care lucrează în paralel și care realizează o presiune înaltă de lucru.Utilizarea presei 'de vulcanizare hidraulică în locul celei vechi, manuale, care realiza o presiune necorespunzătoare, a condus la îmbunătățirea calității produselor fabricate, respectiv a lamelelor de cauciuc pentru ciururile cu rezonanță. S-a mărit

de în ce durata de folosire a lamelelor de cauciuc de la ciururile cu rezonanță pentru preclasarea cărbunilor de la 2 săptămîni la 12 săptămîni.Exprimată valoric, economia rezultată ca urmare a măririi duratei de funcționare a lamelelor de cauciuc este de 118 000 lei pe an.Dar cel mai important e- fect economic și avantaj obținut în urma fabricării lamelelor de cauciuc în întreprinderea noastră îl constituie eliminarea importului a- cestor piese.
Victoria TOMESCUplanificatoarePreparația cărbunelui Lupeni

conferințeiAspect din timpul lucrărilor

Ieri, la Petroșani, în frumoasa sală a Casei de cultură a sindicatelor, a avut loc Conferința Uniunii sindicatelor din ramura minieră și energiei electrice. Desfășurată în contextul largilor dezbateri prilejuite de elaborarea Tezelor Consiliului Central al U.G.S.R. pentru Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor din România, în lumina indicațiilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 10—11 februarie a. c., conferința a reunit sute de delegați ai sindicatelor care au reprezentat colectivele de salariați din întreprinderile miniere, de explorări geologice, ale șantierelor hidrotehnice și unităților producătoare de energie electrică.Chemată să examineze activitatea desfășurată de comitetul uniunii, de organele și organizațiile sindicale din ramura minieră, geologiei și energiei electrice pe perioada ce s-a scurs de la conferința precedentă, din anul 1966, și pînă în prezent, actuala conferință a stabilit măsuri multiple pentru creșterea continuă a aportului sindicatelor la mobilizarea oamenilor muncii în făptuirea sarcinilor trasate cel de-alP.C.R.Lucrările deschise dedui, președintele uniunii pe ramură. In cuvîntul rostit, vorbitorul a salutat delegații și invitații la conferință, precum și pe tovarășii Ion Cotoț, membru al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., Ștefan Almășan,

X-lea Congres îndealconferinței au fost tovarășul Petru Fur- comitetului

secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., Ion Lăzărescu, adjunct al ministrului industriei miniere și geologiei, Cristinel Vîlciu, adjunct al ministrului energiei electrice. Au mai fost prezenți, de asemenea, reprezentanți ai organelor centrale de stat și obștești, conducători de întreprinderi și instituții din ramură, activiști ai sindicatului, ziariști.Darea de seamă asupra activității comitetului uniunii pe ramură prezentată de tovarășul Petru Furdui a fost urmată de largi dezbateri caracterizate printr-un înalt spirit de răspundere față de problemele luate în discuție, o deosebită inițiativă pe linia necesității perfecționării continue a activității organelor și organizațiilor de sindicat, întăririi rolului mereu crescînd al sindicatelor în întreaga viață social-economică a țării. Numărul mare de participant înscriși la discuții — peste 50 de delegați și invitați — a reflectat și pe această cale, hotărîrea fermă a colectivelor de salariați de a contribui nemijlocit la îmbunătățirea continuă a activității celei mai largi organizații de sindicat din țară.Referindu-se la un larg cerc de probleme legate de realizările cu care a fost încheiat cincinalul 1966—1970, la experiența acumulată precum și la aportul sindicatelor cerut în viitor, vorbitorii Vasile Ciriperu, directorul minei Lupeni, Nicolae Lupu, președintele comitetului sindicatului din cadrul șantierului Sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile

de Fier, Mihai Peterman, președintele comitetului sindicatului de la Uzinele chimico-me- talurgice Baia Mare, Mihai Pasăre, muncitor miner la E. M. Rovinari, dr. ing. Petru Roman, directorul general al Centralei cărbunelui Petroșani, Ion Nasta, Petre Constantin și Feier, mineri, șefi de din bazinele Motru și Jiului, Ion Lăzărescu, al ministrului industriei niere și geologiei, Cristinel Vîl- ciu, adjunct al ministrului e- nergiei electrice și numeroși alți vorbitori au subliniat în cuvîntul lor importanța Tezelor elaborate pentru Congresul U.G.S.R., scoțînd în evidență sarcinile multiple ce stau în fața comitetului uniunii, a organelor și organizațiilor de sindicat, a tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea e- xemplară a sarcinilor de plan în lumina acestor documente.Conferința a ales noul comitet al uniunii sindicatelor pe ramură. In funcția de președinte al comitetului a fost reales tovarășul Petru Furdui. Minerul șef de brigadă Ludovic Repaș de la mina Lonea a fost ales vicepreședinte al Comitetului Uniunii sindicatelor din ramura minieră și energie e- lectrică.In încheierea lucrărilor conferinței a vorbit tovarășul Ion Cotoț, membru al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., care a făcut celor prezenți recomandări deosebit de utile pentru activitatea de viitor.In numele miilor de sala-

Nicolae brigadă Valea adjunct mi-

riați cuprinși în întreprinderile industriei miniere, geologiei șl energiei electrice, conferința a adresat o scrisoare miletul Central al Comunist Român,Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R. ' printre altele, se 
„Asigurăm conducerea 
lui, pe dumneavoastră 
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu că ne vom strădui 
să folosim cele mai eficiente 
metode prin care să ne aducem 
o contribuție sporită și calitati
vă la dezvoltarea continuă a 
forțelor de producție, in atrage
rea tuturor șalariaților Ia or
ganizarea și conducerea activi
tății economice și sociale a în
treprinderilor, pentru creșterea 
productivității muncii, îmbună
tățirea calității produselor și 
obținerea unei eficiente sporite 
în toate unitățile miniere și e- 
nergetice. Vom milita neobosit | 
pentru întărirea disciplinei în' 
muncă, pentru ridicarea nive
lului de calificare și perfecțio
nare profesională a salariați- 
lor, pentru creșterea conștiinței 
socialiste și a răspunderii fie
cărui salariat în realizarea sar
cinilor pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață.

Vă încredințăm că sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
sindicatele din întreprinderile 
industriei miniere și energiei 
electrice vor mobiliza întreaga 
masă de salariați pentru a in- 
tîmpina cu noi succese glorioasa 
aniversare a semicentenarului 
creării partidului, contribuind 
la propășirea scumpei noastre 
patrii. Republica Socialistă Ro
mânia".
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Consiliului Central al U.G.S.R.■ ■

pentru Congresul Uniunii 
Generale a Sindicatelor din
Republica Socialistă România
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TEZE
Consiliului Central al U. G. S. R. 

pentru Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor 
din Republica Socialistă România

(Urmare din nr. 6 641)

Atribuții importante revin 
sindicatelor în domeniul edu
cației socialiste a oamenilor 
muncii, ele avînd răspunderea 
organizării muncii cultural-e
ducative de masă in întreprin
deri și instituții. Prin întreaga lor activitate, sindicatele trebuie să contribuie la cunoașterea și însușirea de către toți oamenii muncii a politicii interne și externe a Partidului Comunist Român. 
O atenție deosebită se va a- corda formării și dezvoltării conștiinței socialiste a maselor, cultivării devotamentului nețărmurit față de patrie și partid, față de cauza socialismului, întăririi sentimentului de frăție între poporul român și naționalitățile conlocuitoare, a unității și coeziunii întregului popor în jurul Partidului Comunist Român. Sindicatele vor organiza în mod sistematic acțiuni de informare a oamenilor muncii asupra hotărîrilor de partid și de stat, a legilor țării. a celor mai noi realizări n'e științei și tehnicii, vor contribui la lărgirea orizontului cultural-științific al maselor, la educarea lor în spiritul concepției materialiste despre lume, al combativității față de fenomenele și manifestările negative, față de tot ceea ce este înapoiat și retrograd, vor cultiva atitudinea socialistă față

Perfecționarea structurii organizatorice, dezvoltarea 
democrației și autonomiei sindicatelor, îmbunătățirea 

stilului lor de muncăPentru îndeplinirea rolului și atribuțiilor sporite ce le revin an etapa actuală, sindicatele să promoveze larg în întreaga lor activitate democrația mun
citorească, autonomia sindicală.

Sindicatul este forma de or
ganizare principală a mișcării 
sindicale din țara noastră, ca
dru] de bază al întregii vieți 
sindicale. El reunește pe muncitori, pe toți oamenii muncii, români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare. din întreprinderea sau instituția respectivă. în calitatea lor de proprietari ai mijloacelor de producție și de producători ai bunurilor materiale ce-și unesc forțele pentru folosirea mai bună a mijloacelor de producție încredințate de societate colec

Sarcinile sindicatelor în domeniul activității 
cultural-educative și sportivede muncă și avutul obștesc, trăsăturile înaintate de comportare în societate și familie.Intensificarea și dezvoltarea activității cultural-educative de masă impune o mai bună folosire și dezvoltare a bazei materiale, a ansamblurilor și formațiilor artistice, a celorlalte mijloace de care dispun sindicatele. In întreprinderi și instituții, în cluburile și casele de cultură din orașe și centremuncitorești, sindicatele, în strînsă colaborare cu comitetele de cultură și artă, cu organizațiile U.T.C. și celelalteorganizații de masă, vor organiza cenacluri literare, cineclu- buri, cercuri de pictură și sculptură, de muzică, de dansuri populare, de balet, de turism etc., care să stimuleze aptitudinile și pasiunile diferitelor categorii de oameni ai muncii și ale membrilor lor de familie. In centrele industriale și muncitorești activitatea tuturor caselor de cultură va fi îndrumată și condusă de sindicate, a- sigurîndu-se satisfacerea cerințelor cultural-educative ale tuturor salariaților, ale întregii ponulații din localitatea respectivă. Pentru coordonarea activității caselor de cultură și a cluburilor, se vor crea consilii formate din reprezentanți ai sindicatelor, organizațiilor U.T.C. comitetelor de cultură și artă și ai altor organizații de masă, 

tivului respectiv, în scopul creșterii producției, a avuției naționale, condiție esențială pentru bunăstarea materială și culturală a oamenilor muncii.Sindicatul reprezintă cadrul organizat de participare a clasei muncitoare, a celorlalți oameni ai muncii la conducerea activității economice și sociale, de dezbatere a hotărîrilor de partid și de stat, de atragere a maselor în vederea elaborării și aplicării măsurilor pentru realizarea sarcinilor privind dezvoltarea economică și so- cial-culturală a țării, îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață ale salariaților. Sindicatul va funcționa pe baza statutului propriu și va 

obștești, de stat, care vor răspunde de buna organizare și funcționare a acestor instituții.Sindicatele vor colabora mai larg cu toate organizațiile de masă, cu organele de stat, u- niunile de creație, cu radio-te- leviziunea și alte instituții interesate pentru conjugarea e- forturilor în activitatea de educare și ridicare a nivelului de cunoștințe politice, culturale și tehnico-științifice ale tuturor salariaților.
Purtînd răspunderea pentru 

activitatea sportivă din între
prinderi și instituții, sindicatele. în strînsă colaborare cu organizațiile U.T.C., trebuie să a- tragă un număr mai mare de salariați, în special tineri, la practicarea sistematică a diferitelor discipline sportive, să se preocupe de dezvoltarea sportului și turismului de masă, să stimuleze sportul de performanță în cadrul cluburilor și asociațiilor. împreună cu organizațiile Uniunii Tineretului Comunist și ale Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, sindicatele vor iniția competiții de masă, vor asigura dezvoltarea bazei materiale sportive. îmbunătățirea folosirii acesteia.Sindicatele să acorde o atenție mai mare organizării manifestărilor cultura’-distractive. în vederea petrecerii de către oamenii muncii a timpului lor liber în mod cît mai plăcut și 

avea deplină autonomie în desfășurarea întregii sale activități, în rezolvarea tuturor problemelor colectivului de muncă, manifestînd larg spiritul de inițiativă în organizarea activităților cu caracter productiv și a celor care privesc soluționarea unor cerințe de ordin social-cultural ale salariaților.In condițiile actuale ale organizării activității unităților economice, se consideră necesar ca la nivelul centralelor industriale și unităților economice cu statut de centrală, să se constituie comisii ale sindicatelor, formate din președinții sindicatelor din întreprinderile sau unitățile aparținînd centralei și care să-și desemneze un reprezentant în consiliul de adminis

recreativ. In acest scop, împreună cu organele Ministerului Turismului, Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Uniunii Tineretului Comunist, ale altor organizații de masă și obștești, să organizeze un număr sporit de acțiuni cultural-sportive în cluburi și case de cultură, pe stadioane, în parcuri și locuri de agrement, în zonele turistice ale țării.Presa sindicală, centrală departamentală și de uzină, trebuie să pună în centrul preo- cupărlor mobilizarea oamenilor muncii, a sindicatelor la realizarea sarcinilor de plan, să a- corde o mai mare atenție generalizării experienței înaintate, combaterii neajunsurilor din activitatea întreprinderilor, instituțiilor, a organelor și organizațiilor sindicale, a unor salariați, să militeze pentru întărirea legalității, a ordinei și disciplinei în muncă. Presa sindicală trebuie să devină în mai mare măsură o tribună de dezbatere publică în cadrul căreia muncitorii, maiștrii, tehnicienii, inginerii și alți oameni ai muncii să-și spună părerile asupra problemelor actuale ale construcției socialiste, ale activității întreprinderilor și instituțiilor respective, să facă propuneri cu privire la îmbunătățirea activității economice și social-culturale.

trație. La centralele industriale care au întreprinderi râs-* pîndite în întreaga țară, reprezentanții sindicatelor în consiliile de administrație să fie numiți de comitetele uniunilor, cu consultarea președinților sindicatelor.
Uniunile sindicatelor pe ra

muri se constituie prin afilierea de bună voie a sindicatelor din întreprinderi și instituții și vor funcționa pe bază de statut propriu. Uniunea sindicatelor asigură participarea oamenilor muncii din ramura respectivă la adoptarea măsurilor care privesc dezvoltarea economică a ramurii, la soluționarea problemelor social-culturale ale salariaților din sindicatele afiliate. Uniunea asigură coordonarea și 

îndrumarea activității sindicatelor afiliate în problemele specifice ramurii și conlucrează cu organele teritoriale ale sindicatelor în realizarea atribuțiilor sale. Uniunile sindicatelor pe ramuri reprezintă sindicatele în relațiile cu organele centrale de stat, participă la activitatea colegiilor ministerelor. De asemenea, ele reprezintă sindicatele din ramura respectivă în relațiile cu organizațiile similare de peste hotare
Pe raza orașelor, municipii

lor și județelor vor funcționa 
consilii ale sindicatelor cu statut propriu. Ele asigură coordonarea activității sindicatelor de pe teritoriul respectiv în problemele economice, profesionale, sociale și cultural-sportive, generalizează experiența pozitivă din munca sindicală, conduc activitatea caselor de cultură, ansamblurilor și formațiilor artistice ale acestora, bibliotecilor, organizează participarea sindicatelor la activitatea de control obștesc și le reprezintă în organele locale ale Frontului Unității Socialiste, în cele ale administrației de stat, în relațiile cu celelalte organiza

Sindicatele - factor activ în 
internaționale a clasei 
lupta pentru progres

întărirea solidarității 
muncitoare, 
social și pace

Aplicînd consecvent princi
piile politicii externe a Parti
dului Comunist Român, sindi
catele din România desfășoară 
o intensă activitate pe plan in
ternațional. O dovadă elocventă în această privință o constituie faptul că Uniunea Generală a Sindicatelor din România și uniunile sindicatelor pe ramuri întrețin în prezent legături cu organizații sindicale din 110 țări de pe toate continentele lumii.Uniunea Generală a Sindicatelor din România sprijină pe deplin politica externă a Partidului Comunist Român și a guvernului țării noastre de dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare frățească cu toate țările socialiste, de extindere a cooperării multilaterale cu toate statele lumii, indiferent de orînduirea lor socială, politică, bazată pe principiile respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajul reciproc. Uniunea Generală a Sindicatelor din România va dezvolta și în viitor legături multilaterale de colaborare cu sindicatele din toate țările socialiste, va extinde relațiile cu 

ții de masă și obștești.
Uniunea Generală a Sindica

telor din Republica Socialistă 
România reunește în rîndurile sale, pe baza adeziunii libere, uniunile sindicatelor pe ramuri și, prin acestea, organizațiile sindicale, înfăptuind u- nitatea organizatorică și de acțiune a sindicatelor din țara noastră. Uniunea Generală a Sindicatelor funcționează pe baza statutului propriu.Reunind în rîndurile sale pe proprietarii mijloacelor de producție și pe principalii producători ai bunurilor materiale, U- niunea Generală a Sindicatelor din România participă la activitatea guvernului, a altor instituții centrale de stat, la dezbaterea și soluționarea tuturor problemelor privitoare la dezvoltarea economică și social- culturală a patriei, la construirea socialismului și comunismului în România. Uniunea Generală a Sindicatelor asigură îndrumarea activității uniunilor sindicatelor pe ramuri și a organelor teritoriale ale sindicatelor în vederea îndeplinirii sarcinilor ce le revin în viața politică, economică și 

sindicatele din țările capitaliste, cu cele din țările în curs de dezvoltare și coloniale, în spiritul principiilor internaționalismului și solidarității muncitorești, va milita pentru cooperarea cu toate forțele care reprezintă interesele clasei muncitoare de pretutindeni, pentru ca acestea să joace un rol tot mai important pentru progres social, pace și destindere în viața internațională.Ca membră a Federației Sindicale Mondiale, Uniunea Generală a Sindicatelor din România își va aduce, în continuare, contribuția la activitatea acesteia, va milita neobosit pentru întărirea unității de acțiune și a solidarității clasei muncitoare din întreaga lume în lupta pentru apărarea intereselor vitale ale celor ce muncesc, împotriva exploatării și asupririi, a imperialismului și colonialismului, pentru triumful păcii, libertății și independenței popoarelor.
♦Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din Re

social-culturală a țării. Uniunea Generală reprezintă sindicatele în relațiile cu organele legislative și executive ale statului, cu celelalte organizații de masă și obștești, precum și cu centralele sindicale din alte țări.Proiectele de statute ale sindicatelor din întreprinderi și instituții, uniunilor sindicatelor pe ramuri, Uniunii Generale a Sindicatelor din Republica Socialistă România și consiliilor teritoriale, urmează să fie date publicității, supuse dezbaterii publice, în organizațiile sindicale. în conferințele uniunilor sindicale pe ramuri și supuse aprobării Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din Republica Socialistă România. De asemenea. Uniunea Generală a Sindicatelor va elabora Proiectul de lege a sindicatelor care va fi supus dezbaterii Congresului U.G.S.R. și legiferării în Marea Adunare Națională.Consiliul Central, comitetele uniunilor, consiliile teritoriale și comitetele sindicatelor vor asigura, prin toate măsurile pe care le vor lua, înfăptuirea consecventă a democrației muncitorești, întărirea autonomiei sindicatului, vor milita pentru 

publica Socialistă România cheamă muncitorii, inginerii, tehnicienii, funcționarii, să participe la dezbaterea largă a Tezelor, să-și exprime părerile și să facă propuneri care să conducă la perfecționarea activității sindicatelor, la fundamentarea tuturor măsurilor pe care le impune creșterea rolului și atribuțiilor acestora în etapa actuală de dezvoltare a țării noastre. Documentele pe care Congresul Uniunii Ge- herale a Sindicatelor le va a- dopta în urma acestei largi dezbateri cu masele vor fi astfel emanația voinței și înțelepciunii colective a clasei muncitoare, a tuturor celor ce muncesc din patria noastră.Hotărîrile Congresului al X-lea al partidului deschid noi și strălucite perspective României, marchează ridicarea pe o treaptă nouă, calitativ superioară, a operei de edificare a societății socialiste. In întreaga țară, în uzine, fabrici, șantiere, pe ogoare, clasa muncitoare, întregul nostru popor, muncește cu înflăcărare pentru înfăptui

creșterea receptivității față de nou, față de problemele ridicata de oamenii muncii, pentru perfecționarea necontenită a stilului și metodelor de muncă, a formelor de atragere a maselor la activitatea sindicatelor din întreprinderi și instituții. Din organele de conducere ale sindicatelor să facă parte cu preponderență muncitori, alte categorii de salariați, femei, tineri, activiști, oameni ai muncii din rîndul naționalităților conlocuitoare, care lucrează nemijlocit în producție și cunosc în mod concret cerințele și nevoile maselor, ale diferitelor domenii de activitate. Candidate pentru organele de conducere ale sindicatelor, inclusiv cele centrale, vor fi discutați și aprobați de către colectivele de muncă unde aceștia își desfășoară activitatea. Trăsătura caracteristică a activității sindicatelor trebuie să fie participarea obștească a oamenilor muncii la conducerea sindicatelor. la realizarea atribuțiilor și sarcinilor ce le revin. Toate ho- tărîrile și măsurile elaborate de organele sindicale trebuie să fie rezultatul consultării colectivelor de salariați sau a reprezentanților acestora. j 

rea planului de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 1971—1975, aducînd contribuția lor activă la dezvoltarea forțelor de producție, la perfecționarea relațiilor de producție, la asigurarea condițiilor pentru satisfacerea tot mai deplină a cerințelor materiale și spirituale mereu sporite ale membrilor societății.In opera complexă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, sindicatele, ale căror atribuții de mare răspundere cresc în toate domeniile de activitate, își vor afirma și mai puternic capacitatea politi- co-organizatorică, rolul de forum de consultare și atragere a maselor de oameni ai muncii la conducerea societății socialiste. Sindicatele vor întîmpi- na Semicentenarul Partidului Comunist Român' și Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor cu noi și însemnate realizări în toate domeniile vieții sociale. își vor intensifica e- forturile pentru sporirea aportului lor la prosperitatea și fericirea întregului nostru popor, la ridicarea patriei pe noi trepte de civilizație și progres.
PROIECT

STATUTUL - CADRU AL SINDICATULUISindicatul reunește în rîndurile sale clasa muncitoare, toți oamenii muncii din întreprinderea sau instituția respectivă în calitatea lor de proprietari ai mijloacelor de producție și de producători ai bunurilor materiale și spirituale. Organizația sindicală se constituie prin libera adeziune a muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor și funcționarilor, fără deosebire de naționalitate, sex și vîrstă, care-și unesc forțele pentru buna gospodărire a mijloacelor de producție încredințate de societate colectivului respectiv, pentru creșterea producției, a avuției naționale, bază sigură a creșterii nivelului de trai material și cultural al poporului.Colectivului de oameni ai muncii din întreprinderea sau instituția respectivă îi este încredințată o parte a mijloacelor de producție a societății și în a- eeastă calitate el trebuie să a- sigure gospodărirea și folosirea cu toată grija a mijloacelor de care dispun în scopul realizării planului de producție, ridicarea productivității muncii ; îmbunătățirea calității produselor, creșterea eficienței întregii activități economice, adueîndu-și astfel contribuția la sporirea avuției naționale, la ridicarea nivelului de viață a întregului popor. Fiecare salariat angajat intr-o unitate este membru al acestui colectiv, asumîndu-și toate drepturile și îndatoririle ce-i revin.Sindicatul reprezintă cadrul organizat de participare la conducerea activității economice și sociale, de consultare și dezbatere cu clasa muncitoare și ceilalți salariați, a hotărîrilor de partid și de stat, de atragere a maselor, în vederea elaborării și aplicării măsurilor pentru realizarea sarcinilor privind dezvoltarea economică și social-culturală a țării, îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă si de viață ale salariaților.

Sindicatul își desfășoară activitatea pe baza democrației muncitorești și are deplină autonomie în rezolvarea tuturor problemelor colectivului de muncă din unitatea respectivă, manifestînd larg spiritul de inițiativă în organizarea activităților cu caracter economic, social, cultural corespunzător intereselor și cerințelor membrilor de sindicat.Sindicatul reunește oamenii muncii, pe toți salariații pentru înfăptuirea politicii interne și externe ,a Partidului Comunist Român, forța politică conducătoare a societății noastre în scopul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a construirii comunismului.Sindicatul desfășoară o susținută muncă pentru ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale, științifice și de cultură generală, de dezvoltarea conștiinței socialiste a salariaților, cultivă în rîndurile lor mîndria pentru tradițiile glorioase, revoluționare ale clasei muncitoare, ale întregului popor, ale frăției dintre oamenii muncii români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare, îi educă în spiritul patriotismului și al solidarității internaționale cu cei ce muncesc de pretutindeni.
I.

ATRIBUȚIILE 
ORGANIZAȚIEI 

SINDICALE
A. în domeniul economic 
și al activității productiveArt. 1 — Organizația sindicală reunește în rîndurile sale, salariații dintr-o întreprindere, or

ganizație economică, instituție sau comună, în calitatea lor de proprietari ai mijloacelor de producție și făuritori ai bunurilor materiale și spirituale. Sarcina principală a organizației sindicale este de a asigura participarea colectivului de muncă la conducerea activității economice și sociale, pentru creșterea continuă a producției, buna gospodărire a mijloacelor de care dispune unitatea respectivă, mobilizarea tuturor membrilor de sindicat la elaborarea și realizarea planurilor de producție anuale și de perspectivă. Sprijină prin acțiuni proprii aplicarea măsurilor întreprinse de conducerile unităților economice pentru organizarea științifică a producției și a muncii, creșterea productivității muncii, utilizarea deplină a capacităților de producție și a timpului de lucru, reducerea cheltuielilor de producție, îmbunătățirea calității produselor, valorificarea rezervelor interne și sporirea eficienței întregii activități economice, factori de mare importanță de care depinde creșterea veniturilor și ridicarea continuă a bunăstării tuturor oamenilor muncii. Organizează în întreprindere întrecerea între secții, sectoare, ateliere, brigăzi și echipe; împreună cu conducerea unității și pe baza consultării colectivelor de muncă stabilește obiectivele întrecerii; acordă stimulentele morale și materiale fruntașilor în producție.Stimulează spiritul novator al muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor ; introducerea tehnicii și tehnologiei înaintate, perfecționarea mașinilor și instalațiilor, asimilarea de produse noi cu parametrii tehnico-econo- mici superiori ; organizează mișcarea de masă a inventatorilor și inovatorilor, se preocupă de generalizarea experienței și metodelor avansate de muncă.Desfășoară e largă activitate 

organizatorică, politică și cultu- ral-educativă pentru întărirea răspunderii întregului colectiv și a fiecărui salariat față de îndeplinirea exemplară a sarcinilor profesionale. Sindicatul se preocupă permanent de întărirea disciplinei în producție, pune în discuția colectivului de salariați pe toți cei care încalcă ordinea și disciplina în muncă, pentru ca însuși colectivul de oameni ai muncii să analizeze și să judece cazurile respective, adoptînd -măsurile ce se impun, iar în cazuri deosebite să hotărască asupra îndepărtării acestora din colectivul respectiv.
B. în domeniul social 

și al creșterii 
nivelului de trai

Art. 2. — Punînd în centrul activității sale înfăptuirea politicii partidului și statului, de creștere continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc, sindicatele se preocupă permanent de rezolvarea problemelor sociale, pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață ale salariaților.Sindicatul participă nemijlocit la elaborarea și aplicarea tutu- ror măsurilor care reglementează drepturile și obligațiile salariaților și reprezintă interesele acestora în relațiile cu conducerea unității respective. In acest scop, încheie contractul colectiv cu conducerea întreprinderii și urmărește îndeplinirea prevederilor acestuia ; participă, în conformitate cu legislația în vigoare', la elaborarea și aplicarea corectă a sistemului de salarizare, normare a muncii, acordarea premiilor (gratificațiilor) ; militează pentru respectarea programului de lucru și a timpului de odihnă al angajaților ; se pronunță asupra desfacerii contractului de muncă și intervine pentru punerea în drepturi a salariaților conform Codului 

muncii. împreună cu conducerea administrativă a unităților se preocupă de folosirea în întregime și eficientă a fondurilor alocate de stat pentru construirea de cămine, cantine, locuințe, creșe și alte obiective sociale; participă la repartizarea locuințelor pentru salariați.— Exercită controlul muncitoresc asupra aplicării legislației privind protecția muncii și asigurări sociale, funcționarea cantinelor, grupurilor sociale, căminelor muncitorești ; organizează trimiterea la odihnă și tratament a oajnenilor muncii din întreprinderea sau instituția respectivă, participă, prin reprezentanții săi, la efectuarea controlului obștesc asupra deservirii papulației prin unitățile comerciale, medico-sanitare și balneo-climatice.— Urmărește aplicarea corectă a legislației care reglementează participarea femeilor salariate în producție, ocrotirea mamei și copilului, organizarea și funcționarea căminelor și creșelor pentru copii; se ocupă de promovarea femeilor în activitatea profesională și obștească.— împreună cu organele Uniunii Tineretului Comunist se ocupă de atragerea tineretului în producție de integrarea profesională și socială a ucenicilor și a tinerilor angajați, controlează respectarea drepturilor pentru tineret prevăzute în legislația muncii.— Apără în fața organelor de jurisdicție, drepturile membrilor de sindicat, precum și ale sindicatului respectiv reglementate prin legislația muncii și se ocupă de toate problemele care privesc viața și activitatea oamenilor muncii din unitatea respectivă.
C. Participarea nemijlo
cită a oamenilor muncii și 
a reprezentanților sindi
catelor la organizarea și 

conducerea producției, 
la întreaga activitate 
economică și socialăSindicatul participă, atît prin reprezentanții săi, cît și prin reprezentanții salariaților aleși de adunarea generală, la conducerea și buna desfășurare a întregii . activități economice și sociale din unitatea respectivă; se ocupă de dezvoltarea democrației muncitorești, una din laturile esențiale ale democrației socialiste.Art. 3. Sindicatul împreună cu comitetul de direcție răspunde de buna pregătire și desfășurare a adunărilor generale sau ale reprezentanților salariaților, urmărește asigurarea condițiilor care să permită parti- cipanților la aceste adunări să analizeze multilateral realizarea planului de producție, să facă propuneri pentru îmbunătățirea activității economice, a condițiilor de muncă și de viață ale salariaților, să critice nestingherit neajunsurile care se manifestă în activitatea întreprinderii sau instituției, în munca comitetului de direcție, a consiliului de administrație, a oricărui membru de sindicat, indiferent de funcția ce o are. împreună cu conducerea unității sindicatul acționează pentru îndeplinirea hotărîrilor adoptate și soluționarea propunerilor făcute de adunările generale ale salariaților. In cazul cînd adunarea salariaților nu va aproba darea de seamă a comitetului de direcție sau consiliul de administrație, precum și atunci cînd va aprecia ca nesatisfăcătoare activitatea unor cadre, sindicatul să ceară organelor de stat și economice superioare luarea de măsuri conform prevederilor legale.Președintele sindicatului ca reprezentant de drept în comitetul de direcție, consiliul de administrație, consiliul științific, senatul universitar sau alte 

forme de conducere colectivă, acționează pe baza mandatului încredințat, se consultă cu membrii comitetului — iar în problemele mai deosebite, cu membrii de sindicat — și stabilește modalitățile concrete de mobilizare a tuturor forțelor sindicatului la înfăptuirea deciziilor adoptate.
D. în domeniul pregătirii 
profesionale, al perfecțio

nării, calificării și 
Reciclării cadrelor

Art. 4. Progresul rapid de dezvoltare a economiei naționale, aplicarea cuceririlor revoluției tehnico-științifice ce caracterizează dezvoltarea economiei noastre naționale, impun pregătirea de cadre cu înaltă calificare profesională și de cultură generală. Problema pregătirii, perfecționării și reciclării cadrelor trebuie să constituie o preocupare de prim ordin a sindicatului, In acest scop, sindicatul conlucrează cu conducerea întreprinderii sau instituției și cu organizația U.T.G., în elaborarea și înfăptuirea programului de pregătire, perfecționare și specializare a cadrelor corespunzător cerințelor actuale și de perspectivă ale producției în organizarea .și desfășurarea propagandei tehnico- economice; pentru integrarea profesională și socială a ucenicilor și a tinerilor angajați. Controlează felul cum organele administrative asigură elevilor școlilor profesionale, tehnice și ucenicilor la locul de muncă, condițiile necesare pentru învățătură și efectuarea practicii în producție.
E. în domeniul activității

cultural-educative 
și sportive

Art. 5. — Sindicatul se ocupă de ridicarea nivelului cultural- 

politic al oamenilor muncii, de formarea trăsăturilor morale corespunzător principiilor eticii clasei muncitoare, ale Partidului Comunist Român. Sindicatul organizează și răspunde de activitatea cultural-educativă în întreprinderea sau instituția respectivă. Ca organizație largă de masă cu caracter muncitoresc, sindicatul trebuie să îndeplinească un rol activ în dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, să desfășoare o largă muncă pentru însușirea de către toți salariații a politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru.Sindicatul în strînsă conlucrare cu organizația Uniunii Tineretului Comunist, cu participarea efectivă a comisiei de femei, se ocupă de dezvoltarea mișcării artistice de amatori; conduce activitatea clubului și a bibliotecii sindicatului, organizează cercuri pentru literatură, artă plastică, muzică, dansuri populare, balet, cineclubu- n, foto, de turism etc., care să stimuleze aptitudinile membrilor organizațiilor sindicale și a familiilor lor; asigură dezvoltarea și utilizarea rațională a bazei materiale a activității culturale, organizează manifestări pentru folosirea instructivă și recreativă a timpului liber al oamenilor muncii.Art. 6.— Sindicatul conduce activitatea asociației sau clubului sportiv din întreprindere sau instituție, acționează împreună cu organizația Uniunii Tineretului Comunist, pentru a- tragerea salariaților și a familiilor lor la practicarea educației fizice, turismului și sportului de masă : contribuie la asigurarea și dezvoltarea bazei materiale necesară sportului.
(Continuare in numărul viitor)
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Stimulul 
acordului globalIntr-o conjunctură de lucru destul de dificilă, colectivul vrednic al brigăzii conduse de experimentatul miner Augus

tin Demeter a reușit, în luna februarie, să avanseze 66 de metri liniari cu frontul galeriei de legătură — de la orizontul 475 — dintre puțurile de aeraj nr. 2 și auxiliar din incinta est, E. M. Live- zeni. Această situată cu cca. te norma medie tată de obicei, în ciuda faptului că mai multe zile oamenii brigăzii au trebuit să niveleze, să realizeze planarea vetrei, din cauza presiunilor excesive care n-au vrut să cedeze cu una cu două...La obținerea meritoriului rezultat, pe lîngă organizarea ireproșabilă a muncii, a mai

contribuit eficiența stimula- torie a acordului global, extins nu de mult și la brigada lui Augustin Demeter.
ORIZONT

performanță, 10 metri pes- lunară rapor- a fost atinsă
MINIER

fel de zicală, cum că minerul, în timp ce dispozitivul instalației avansează automatizat în interiorul frontului, ar fluiera... Desigur, nu cu... fluierături s-a ajuns să se obțină, la E. M. Uricani, în galeria pilier est, orizontul 500, o înaintare constantă de 4 metri, la un profil de peste 10 m. Totuși, expresia sugerează, într-o oarecare măsură, avantajul evident al noului mod de realizare a găurilor de mină.

I IMSEMWAKE

CĂRUCIOARELE DE
PERFORAT... MERG BINEIntroduse de cca. o lună la minele Uricani, Bărbăteni, Paroșeni, Dîlja, cărucioarele de perforat B.U.-l se dovedesc extrem de utile, adecvate condițiilor de zăcămînt întâlnite în Valea Jului. A început chiar să circule un

AL DOILEA PK-7 
ÎN REȚEAUA MINEI...La exploatarea minieră Vulcan s-a introdus, la începutul lunii curente, a doua combină de înaintare PK-7 pe stratul 15, blocul 8, sectorul IV. De o săptămînă u- tilajul respectiv lucrează în plin și a fost, deja, depășită granița a 50 metri de avansare...

I

I
I

„Mama și copilul" în neconcordanță 
cu cerințele micilor călători

Asigurarea unor condiții opti
me de așteptare în gări pentru 
cetățenii ce călătoresc cu trenul 
este o sarcină de care trebuie 
să se ocupe cu atenție și grijă 
organele C.F.R.

In stația C.F.R. Petroșani, in 
ultimii ani, a fost renovată și 
modernizată vechea sală de aș
teptare, s-a înființat o sală de 
așteptare clasa I și a fost a- 
menajată o cameră a „mamei 
și copilului" unde micuții că
lători pot să se odihnească in 
pat uri curate, sub supravegherea 
atentă a mamelor, pină cind vi
ne trenul așteptat. Este, deci, 
o măsură bună, primită cu sa
tisfacție de călătoarele cu co
pii mici.

In ultimul timp însă, respec
tiva cameră a „mamei și co
pilului" din stația C.F.R. Petro
șani provoacă discuții neplăcute 
intre călătoare și ceferiștii sta
ției. Cauza ? Cu citva timp in 
urmă camera „mama și copi
lul" era deschisă permanent, 
ziua și noaptea. Acum însă, una 
din femeile care făceau de ser
viciu aici a fost trecută la altă 
muncă; celelalte două rămase 
fac cu schimbul de serviciu de 
la ora 6 și pină la ora 22. In 
intervalul acestui program, cele 
două salariate, ele fiind socotite 
femei de serviciu, fac curățe
nie și la camerele de oaspeți 
și in diverse birouri ale stației. 
Pină fac curățenie, femeile închid ușa de la camera „mama 
și copihd" căci, fiind plecate

prin alte clădiri ale stației, nu 
pot lăsa această cameră cu o- 
biectele de inventar de care 
răspund, fără supraveghere. 
Deci, ore întregi in cadrul 
„programului" camera este în
chisă.

Al doilea aspect care dă naș
tere la multe discuții și neca
zuri îl prezintă închiderea ca
merei destinate mamei și co
pilului (neoficială dar reală) in
tre orele 22—6. Este adevărat 
că se lasă cheia la „Informa
ții", dar personalul de aici, fi
ind ocupat și cu biroul de ba
gaje care funcționează in a- 
ceeași încăpere, nu poate răs
punde de camera „mama și co
pilul" și apelează la măsura de 
prevedere cea mai eficientă: 
închiderea ușii.

Deci, tocmai in orele cele mai 
critice ale nopții cind sosesc 
acceleratul de la ora 24 și per
sonalul de la ora 1 dispre Si- 
meria, cind din Petroșani nu 
mai circulă autobuze spre lo
calitățile din municipiu — Uri
cani, Lupeni, Cimpa, Lonea, A- 
ninoasa —. camera mamei și a 
copilului din stația C.F.R. Pe
troșani este închisă. Ce face o 
mamă cu copii mici aflată în 
gară în această situație ?

Iată o stare de lucruri care 
trebuie îndreptată; programul 
de funcționare al camerei „ma
ma și copilul" se cere revizuit 
și organizat după necesitățile 
reale! |
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18,00 Deschiderea emisiunii. E- 
misiune în limba ma
ghiară.

18.30 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto.

18,50 Mult e dulce și frumoasă. 
19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film serial : „Vidocq"

(XIII — ultimul episod).
20.30 Prim plan : Nicolae Hudi- 

țeanu, Erou al Muncii So
cialiste, președintele C.A.P. 
comuna Com'ana, județul 
Constanța.

21,00 Planeta se grăbește — 
film documentar de mon
taj. Tehnica vieții umane. 

21,35 Moment folcloric.
21,55 Imagini din Danemarca.
22.10 Telejurnalul de noapte.
22.20 Fotbal : Gornik Zabrze — 

Manchester City (Cupa 
campionilor europeni). în
registrare de Ia Katowice.

23.10 închiderea emisiunii.

— 4 —
A
in premieră

„Spargere 
la miezul nopții" Astăzi, la ora 19, în sala teatrului va avea loc premiera pe țară a spectacolului cu comedia în două părți a lui Miroslav Mitrovici „Spargere la miezul nopții". In distribuție se află actorii Dumitru Drăcea, Marcel Popa, Paulina Codreanu, Claudia Popescu și Nicolae Nicolae. Piesa este montată de regizorul Călin Florian.

LILIANA HANCIU — tehni
cian electromecanic la mina U- 
ricani lucrează cu indicii Ia 
două sectoare : „V-electromeca- 
nic“ și „VI-transport“ achitîn- 
du-se onorabil de sarcini.

nb u
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Mulțumiri 
din Răscoala

I

Cei mai vîrstnici își amin
tesc cum pe vremuri locali
tățile și cartierele periferice 
erau date uitării. Astăzi situ
ația este cu totul alta. Eloc
vente în acest sens sînt în
noirile ce au avut Ioc în Răs
coala, localitate ce aparține 
de orașul Petrila. Despre a- 
ceste înnoiri vrem să scriem 
ziarului și noi, femeile din 
Răscoala.

In satul nostru 
școală cu clasele 
gazin alimentar,

acest an, lumină electrică ; 
s-a construit un nou drum de 
acces. Ținem pe această cale 
să aducem mulțumirile noas
tre partidului pentru condi
țiile de viață noi create. Am 
dori însă să se analizeze și 
posibilitățile de înființare a 
unui punct sanitar, iar tra
seul autobuzului de Cimpa 
să se prelungească pînă la

avem o 
I—IV, nia- 
deschis în

Un grup de femei din Răscoala

Corespondenții 
și cititorii 

ne scriu despre 
localitatea lor

a
sesizărimulte calitatea pîinii

Apele vor fi
stăvilite

In primăvara anului trecut locuitorii din cartierul Parîn- priveau cu îngrijorare cum apele umflate ale Jiului de mușcau lacome din mal, amenințîndu-le casele. Acest pericol al unor posibile inundații este pe cale de a fi înlăturat. Zilele trecute cîțiva topografi au făcut măsurători în porțiunea cartierului nostru. Din curiozitate i-am întrebat cu ce scop realizează aceste măsurători.— Trasăm locul unde se va construi un dig de protecție împotriva inundațiilor — ni s-a răspuns.La cîteva sute de metri mai sus un excavator adîncea albia Jiului, iar nisipul și pietrișul se va valorifica la construirea digului. Deci, apele Jiului vor fi stăvilite și nu vor mai amenința cartierul nostru.
H. GHEZAAu existat cu privire la produsă în localitatea noastră. De multe ori ne vedeam puși în situația să mîncăm pîine necoaptă. Sesizările noastre au avut ecou. Secția de panificație, cu o capacitate de 7 000 kg. pe zi, a fost pusă la punct, iar cuptorului de tip DAMF i s-au făcut capitale. In ziua de arie a.c. cuptorul a probe tehnologice; zent lucrează din plin, iar pîinea e bine coaptă.

era un

reparații17 febru- intrat în în pre-
E. CAMENIȚA

D. CIMPEANIn tovărășia cărților (Librăria nr. 37 din localitatea noastră). Foto :
Emilian DOBOȘ

OȚEL, OJEL, OȚEL...
(Urmare din pag. 1) 

relele vechea înfățișare a uzine
lor de fier de altădată. Patru 
furnale moderne, două din ele — 
agregate de cite 1 000 mc fie
care, oțelării Martin, dispunind 
de cuptoare de 400 tone, oțelării 
electrice, laminoare de mari pro
porții cu o tehnică din cele mai 
perfecționate, fabrici de aglome
rare a minereului, fabrici de var 
și dolomită, centrală termică, tur
nătorie de fontă, iată în linii 
mari dimensiunile Hunedoarei de 
astăzi. Dar, Hunedoara poate fi 
măsurată mult mai exact. Astfel 
în 1970 agregatele sale au ela
borat 3 000 000 tone de oțel, cea 
mai înaltă producție înregistrată 
pină acum. Marea întreprindere 
hunedoreană asigură astăzi - pe 
ansamblul economiei naționale - 
peste 50 la sută din producția 
de fontă, circa 50 la sută din 
cea de oțel și mai bine de 58 
la sută din producția de lami
nate finite. După cum se vede, 
saltul Hunedoarei este deosebit 
de spectaculos. Dar, preluînd lo
cul Reșiței, după primul dece
niu de industrializare, Hunedoara 
se vede nevoită ca în actualul 
cincinal să cedeze întîietalea 
Combinatului siderurgic din Ga
lați.

IMn comparație cu Reșița și
Hunedoara, COMBINA

TUL SIDERURGIC DE LA 
GALAȚI aproape că n-are vîrstă.

El este în cea mai mare măsură 
rodul ultimelor două planuri cin
cinale.

S-a născut pe platoul Smirda- 
nului, pe locul unde pînă mai 
acum cîțiva ani se „elaborau" 
șarje de cereale. Atit prin pro
porții, cît și prin ritmul în care 
și-au făcut apariția agregatele 
sale, combinatul gălățean trece 
drept cea mai importantă între
prindere industrială românească. 
El dispune de două furnale de 
1 700 mc fiecare, care elabo
rează împreună în decursul unui 
an, 2 milioane tone fontă ; oțelă- 
ria, dotată cu convertizoare cu 
oxigen — un singur agregat fiind 
capabil să furnizeze 1 250 000 
tone oțet. In peisajul grav și 
complex al siderurgiei gălă- 
țene și-au făcut apariția un la
minor de tablă groasă cu o ca
pacitate de 1 milion tone, fabri
ca de aglomerare a minereurilor 
(3 milioane tone), un laminor 
de benzi la rece, fabrica de blo
curi dolomitice, fabrica de var

metalurgic, o alta' de oxigen și 
aueie. Car puiernicui combinat 
n-a atins cota finală. Pe șantie
rele sale se află in construcție 
alte 2 furnale de cile 1 700 mc 
fiecare, noi baterii de converti
zoare și diferite alte agregate.

★
Combinatul de ia Galați, laolal

tă cu cele de la Hunedoara și 
Reșița, cu uzinele de la Călan, 
Oțelul Roșu, București și din ce
lelalte centre ale metalurgiei vor 
putea împlini sarcina trasată de 
cel de-al X-lea Congres al par
tidului, de a elabora in 1975 
circa 10—10,5 milioane tone 
oțel. Ritmul de creștere a produc
ției de metal va întrece pe cel 
al producției industriale globale, 
constituind o puternică pîrghie 
de dinamizare a acesteia.

Producția de metal în continuă 
creștere va permite țării noastre 
să reducă simțitor nivelul la care 
se situează față de cel al țări
lor dezvoltate din punct de ve
dere economic, asigurîndu-și ast
fel un loc între primele 17 sta
te producătoare de oțel din lume.

Mica publicitateOficiul de poștă și telecomunicații Petroșani angajează doi contabili principali.Condiții : studii medii și 7 ani în funcții economice.Salarizarea, conform H.C.M. 914/1968.

de proporțiiEra in ziua de 6 februarie 
a.c. Inserarea coborise cam 
de multișor cind o vilvătaie 
de flăcări, provenită de la 
două clăi de fin aflate în 
apropierea gaterului din Lo
nea a destrămat vălul nopții. 
Cind au văzut incendiul, ve
cinii lui Dumitru Șotîngă, 
proprietarul clăilor, au sărit 
ca unul să-l stingă. Transpor- 
tînd apă de la cca. 200 m 
distanță, Bripe.de Borcoci, Ion 
Mustăția, Petru Contea, loan 
Trău, împreună cu mai multe

mai mari ?
copii au reușitfemei și

salveze una din clăi. Anun
țați, pompierii din Lonea au 
sosit la locul focului, 
de apă al moto-pompei 
stropit însă decit puțin 
focut deoarece motorul 
oprit. S-a apelat din nou la 
găleți pentru a scoate apa 
din cisterna mașinii. De a- 
ceea, ne întrebăm: Cum se 
descurcau pompierii cu ma
șina defectă dacă 
de proporții mai

Jetul
n-a 

timp 
s-a

era un foc 
mari ?

FLF.TAN

ANUNȚĂ CONCURSUL
pentru ocuparea posturilor vacante de

• Maistru miner
• Maistru transport

Concursul se va ține în ziua de 22 martie 
1971, ora 12.

■ Condițiile de angajare și salarizare sînt cele
■ prevăzute de H.C.M. 914/1968.

Informații suplimentare se pot obține zilnic
■ între orele 7—15 de la biroul personal al ex- 
i ploatării cu sediul în Aninoasa, str. Uzinei nr. 1.

"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■!£

PE FIRUL ACTIVITÂTII DE PREÎNTÎMPINARE A INCENDIILOR
PRIN CÎTEVA UNITĂȚI ALE CENTRALEI CĂRBUNELUI

Un control pe tema respectării regulilor de prevenire a 
incendiilor, întreprins prin cîteva unități ale Centralei 
cărbunelui Petroșani a evidențiat eforturile care se depun 
de către majoritatea celor răspunzători pentru ca perico
lele izbucnirii unor incendii să fie prevenite și înlăturate. 
In același timp au fost constatate și exemple negative, de
zinteres față de activitatea de prevenire, de pază și apă
rare în caz de incendiu. Dar să dăm cuvînt constatărilor 
«lin teren.

EFORTURI STĂRUITOARE, PERMANENTE

executat

Comisia tehnică coordonatoare de prevenire și stingere a incendiilor la nivel de centrală, desfășoară o activitate fructuoasă, permanentă și eficace pe linia apărării a- vuției obștești de pericolul incendiilor. Membrii acesteia inițiază acțiuni eficiente în scopul asigurării tuturor condițiilor de prevenire a unor incendii, la toate unitățile centralei, la toate locurile de muncă. S-aucontroale de sprijin și îndrumare asupra modului cum sînt respectate instrucțiunile de prevenire a incendiilor, la o mare parte din unitățile aparținătoare centralei.Aceste controale au depistat și scos la iveală neregulile care mai există în această direcție și ceea ce este deosebit de important, au indicat măsuri practice, concrete pentru înlăturarea deficiențelor.Să exemplificăm. Alexandru Ricza, executând controa-

le la un număr de exploatări miniere, depunînd o activitate intensă, a reușit să depisteze toate neregulile și deficiențele, în același timp, a sprijinit concret, real, activitatea P.C.I. la exploatări. Iosif Ledrer se ocupă îndeaproape de organizarea acțiunilor de propagandă împotriva incendiilor, acordînd asistență de specialitate în această direcție.Important este că fiecare membru al comisiei tehnice coordonatoare depune o muncă susținută pentru ca toate problemele legate de respectarea cu strictețe a regulilor și instrucțiunilor de prevenire și stingere a incendiilor să fie îndeplinite întocmai. In felul acesta în cadrul exploatărilor, atelierelor, depozitelor etc. au fost luate cele mai corespunzătoare măsuri pentru ca pericolele de incendii să fie înlăturate, avuția obștească să fie apărată de distrugerile focului.
EXPLOATAREA MINIERĂ URICANIPreședinte al comisiei tehnice de prevenire a incendiilor este inginerul Darie loan. Pentru trimestrul I 1971, comisia are un plan de măsuri bine întocmit, iar apli-

carea acestor măsuri, finalizarea lor optimă, sînt urmărite cu toată răspunderea și atenția. In dreptul fiecărei probleme trecute în planul de măsuri au fost stabilite

termene precise de rezolvare, responsabilități concrete, care, în majoritate, sînt respectate.O atenție deosebită se acordă activității P.C.I. la locurile de muncă, există o organizare bună, în această direcție personalul este bine instruit, cunoaște normele și instrucțiunile emise pe linia apărării împotriva pericolelor de incendiu. Un accent deosebit se pune pe organizarea echipelor, muncitorilor, mai lor care lucrează dori etc.Toate acestea la obținerea unor realizări bune, la preîntâmpinarea pericolelor de incendii. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să amintim aici și despre neregulile care se mai întâlnesc, despre unele neglijențe stări de nepăsare nalizarea optimă, tuturor măsurilor pe linie de pază cendiilor.La depozitul de materiale, de exemplu, șeful depozitului — în a cărui răspundere intră asigurarea tuturor condițiilor de prevenire a incendiilor — se ocupă de orice, numai de asemenea probleme nu. La acest depozit domnește dezordinea, nu sînt spații de siguranță, instalația electrică se exploatează fără respectarea normelor de prevenire a incendiilor (siguranțe supradimensionate, fire neizolate etc.), la magazia de materiale căile de acces

blocate, lipseșteP.C.I. la locurile

pe instruirea ales a ce- cu foc, su-au condus

Și față de fi- eficientă a întreprinse contra in-

sînt uneori organizarea de muncă etc.Se știe că formația de pompieri de la E.M. Uricani este o formație bună, acționează cu multă operativitate, ori de cite ori este nevoie, materialele din dotarea ei sînt bine întreținute și există în cantități suficiente. Dar se pare că unii care răspund de formației au uitat palul ei obiectiv ca de prevenire,
dintre cei activitatea că princi- este inunde preîn-

MATERIAL
tîmpinare a tuturor cauzelor provocatoare de incendii. Numai așa se explică faptul că serviciul de rond, atât ziua cît mai ales noaptea, se execută formal. Se știe că serviciul de rond este un factor deosebit de important, factorul determinant în depistarea oricăror deficiențe pe linie de pază contra incendiilor. De neefectuarea corespunzătoare a serviciului de rond se face vinovat în primul rînd șeful f.c.p., Cioară Cornel, care nu urmărește cum pompierii angajați se a- chită de atribuțiile de serviciu și nu ia măsurile corespunzătoare. Pompieri angajați ca Alexandru Gh., Udro-■ iu loan nu binevoiesc să studieze temele conform programului. Am fost informați că pentru neîndeplinirea atri- buțiunilor de serviciu, exploatarea a luat măsuri de „umblare" la salariu. Sperăm că se vor trage învățăminte și de către alți pompieri angajați la celelalte unități ale centralei.

EXPLOATAREA MINIERĂ ANINOASA EXPLOATAREA MINIERĂ BĂRBĂTENIConstatăm cu satisfacție că și aici munca de prevenire și stingere a incendiilor s-a îmbunătățit, comisia tehnică manifestă mai multă răspundere în rezolvarea , problemelor care se ridică, în luarea celor mai corespunzătoare măsuri pentru înlăturarea deficiențelor ce se constată la locurile de muncă.Un accent mai mare s-a acordat activității de propagandă, instruirii salariaților,
PUBLICITARiînarmării lor cu toate cunoștințele pe linie de p.c.i., s-au amenajat panouri sugestive, fotogazete, s-au luat măsuri pentru organizarea concursului „Cine știe, cîștigă" și altele.Formația de pază incendiilor desfășoară vitate mai susținută, ful formației Antoneste hotărît să obțină rezulta-

contra o acti- iar șe- Vasile,

te tot mai bune. In vederea instruirii practice a pompierilor civili aici s-a amenajat o sală documentară, care cuprinde materiale p.c.i., machete cu dispozitive de stingere etc, care vor ajuta pe membrii formației la însușirea în mai bune condiții a temelor din programul de pregătire teoretică și practică.Au mai fost constatate unele nereguli pe linie de prevenire a incendiilor ceea ce face să nu existe toată certitudinea că obiectul este scos de sub pericolul de incendiu. De exemplu în sălile de com- presoare sînt scurgeri de ulei, dezordine, instalații electrice improvizate, s-a găsit personal neinstruit la puțul nou, șeful sectorului a fost sancționat. Se impune luarea de urgență a celor mai eficiente măsuri care să asigure cele mai bune condiții de prevenire a incendiilor, să pună la adăpost de pericolul focului marile valori materiale ce există aici.

Nereguli mari au fost constatate și la această exploatare. Comisia tehnică p.c.i. desfășoară o activitate birocratică, formală, planul de măsuri cuprinde sarcini generale, aceasta datorită faptului că nu este întocmit de întreaga comisie, ci de o gurăLa pînă luat pazei contra incendiilor la locurile de muncă, personalul nu este instruit, iar echipele de primă intervenție sînt ca și inexistente.Instalațiile electrice se exploatează contrar nonnelor;

sin-persoană.sectorul Mierleasa, la această oră nu măsuri de organizare anici s-au

în imediata apropiere de sobe sînt depozitate materiale combustibile creînd astfel pericol de incendiu, iar propaganda p.c.i. este inexistentă.In concluzie apreciem că practic, pe teren, lucrurile se prezintă mai puțin bine decît scriptic. Maladia formalismului, o hîrtie salvatoare, practică întîlnită la unele comisii tehnice de prevenire și stingere a incendiilor trebuie de urgență înlăturată. Nimeni nu contestă importanța planurilor, tabelelor etc, dar dacă acestea nu iau drumul secțiilor, atelierelor, depozitelor etc înseamnă că cineva își fură singur căciula.

EXPLOATAREA MINIERĂ PAROȘENIPlanul de măsuri pentru trimestrul I al acestui an este întocmit, sarcinile stabilite însă nu se îndeplinesc cum ’ ar trebui dîndu-se astfel dovadă de formalism pe linia prevenirii incendiilor de către membrii comisiei tehnice de prevenire și stingere a incendiilor. Dar neregulile cele mai grave s-au constatat la atelierul de dulgherie unde domnea o mare dezordine, căi blocate, siguranțe supradimensionate la tablourile de ■distribuție, deșeuri neevacu-

ate etc ; iluminatul are siguranță de la clădirea administrativă și nu este în stare de funcționare ; la atelierul de prelucrare a lemnului stin- gătoarele sînt defecte. Șeful serviciului administrativ a fost sancționat conform prevederilor H.C.M. 2 285/1969, dar asupra se pot bucnire tehnică drepte ere.
acestor aspecte care numi pericole de iz- a incendiilor comisia p.c.i. trebuie să-și în- atenția fără întîrzi-

IN ATENȚIA ȘEFILOR DE SECTOARE,
SECȚII, ATELIERE, DEPOZITE!

— Aplicați în practică prevederile instrucțiunilor pri
vind prevenirea incendiilor pe ramuri de producție.

— Nu permiteți executarea lucrărilor de sudură în preaj
ma clădirilor fără luarea măsurilor corespunzătoare.

— Nu executați și nu permiteți executarea unor instalații 
electrice improvizate.

— Nu exploatați instalațiile electrice de iluminat sau 
forță care prezintă pericol

— Nu permiteți folosirea 
la tablourile de distribuție.

— Nu permiteți blocarea 
teriale.

— Mențineți in permanentă 
Iele de intervenție în caz de

— Interziceți folosirea lor
— Sursele de apă (hidranți 

fi in permanentă stare de funcționare, căile de acces către 
acestea, libere.

— In jurul depozitelor de carburanți să fie menținută o 
permanentă curățenie, iar scurgerea de lichid inflamabil să 
fie îndepărtată.

— Permiteți fumatul numai în locuri amenajate special 
in acest scop !

de incendiu. >
de siguranțe supradimensionate e

căilor de acces cu diferite ma- C

stare de funcționare materia- 
incendiu.
în alte scopuri.
de incendiu, bazine etc.) vor
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Semnarea acordului privind 
schimbul de mărfuri și plățile 

dintre România și Ungaria 
pe perioada 1971—1975BUDAPESTA 10 — Corespondentul Agerpres, Pintea, transmite : In tratativelor purtate între ' delegațiile guvernamentale ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Ungare, miercuri a fost semnat la Budapesta acordul privind schimbul de mărfuri și plățile dintre cele două țări pe perioada 1971—1975.Acordul prevede o sporire de peste 95 la sută a livărilor reciproce de mărfuri în actualul cincinal, comparativ cu volumul schimburilor din perioada 1966—1970.O creștere substanțială în perioada 1971—1975 este înregistrată în domeniul livrărilor reciproce de produse a’e industriei construcțiilor de mașini, volumul schimburilor în acest sector sporind de peste 3 ori în comparație cu nivelul realizat în cincinalul anterior. Astfel, țara noastră va exporta, printre altele, în R. P. Ungară mașini agricole și tractoare, diverse autovehicule și camioane, autobuze, vagoane de marfă, mașini-unelte, utilaj de foraj petrolier, utilaje energetice, utilaje pentru industria alimentară. In același timp. România va importa din R. P. Ungară mașini-unelte, produse ale industriei radio- tehnice și pentru tehnica vidului, mașini și utilaje pentru industria siderurgică, chimică și alimentară, mașini și utilaje pentru construcții și industria materialelor . de construcții, macarale plutitoare, autobuze și autovehicule speciale, diverse aparate de măsură și control și altele.Creșterea schimburilor de mașini și utilaje se bazează și pe angajamentele reciproce privind livrările ce urmează să se efectueze în cadrul unor

Alexandru urma acțiuni de cooperare în domeniul mașinilor-unelte, mijloacelor de transport auto, mașinilor agricole, industriei alimentare etc.Din parte română, acordul a fost semnat de Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, iar din partea ungară de dr. Biro Jozsef, ministrul comerțului exterior.Concomitent cu semnarea a- cordului comercial pe anii 1971—1975 a fost semnat și protocolul privind schimburile de mărfuri și plățile dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară pe anul 1971. Din partea română, protocolul a fost semnat de Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea ungară de Tor- dai Jeno, adjunct al ministrului comerțului exterior.Tratativele purtate s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere tovărășească.
★BUDAPESTA 10. — Corespondentul Agerpres, Alexandru Pintea, transmite : Miercuridimineața, Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, a fost primit de Apro Antal, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar. 

t La primire, surat într-o prietenească, au fost d dr. Biro merțului Dumitru României
care s-a desfă- atmosferă caldă, față Jozsef, ministrul co- exterior ungar, și Turcuș. ambasadorul la Budapesta.
*In aceeași zi, Cornel Burtică, a părăsit Budanesta, îndreptîn- du-se spre țară.

ALGER

Convorbire Petru Burlacu
Abdelaziz Bouteflika

RELAȚIILE COMERCIALE ALE
S.U.A. CU TARILE SOCIALISTE

în dezbaterea subcomisiei
senatoriale pentru problemele

financiareWASHINGTON 10 (Agerpres). — Subcomisia senatorială americană pentru problemele financiare a Început la 8 martie audieri privind relațiile comerciale ale S.U.A. cu țările socialiste. Organizate la cererea unor conducători de societăți și oameni de afaceri americani, audierile sînt consacrate examinării proiectului de lege prezentat de senatorul Walter Mondale, care preconizează eliminarea unor restricții impuse de S.U.A. în relațiile comerciale cu țările socialiste și facilitarea schimburilor printr-o serie de măsuri financiare.In cadrul audierilor, zentanții cercurilor s-au pronunțat în dezvoltării relațiilor repre- de afaceri favoarea comerciale
Republicii® AmbasadorulSocialiste România, la Washington, Corneliu Bogdan, a fost primit marți după-amiază de secretarul de stat al Statelor U- nite ale Americii, William Rogers.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

Intervenția guvernului pentru încetarea
conflictelor de muncă din Suedia

IN PLIN PROCES 
DE RĂCIRE
A CLIMEI TERESTRE

ALGER 10. — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Ben
ga, transmite : Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe al României, care 
se află intr-o vizită oficială în 
Algeria, a fost primit de Ab
delaziz Bouteflika, ministrul 
algerian al afacerilor externe. 
In cursul convorbirii a fost făcut 
un larg schimb de păreri în 
legătură cu relațiile dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Algeriană Democra
tică și Populară, și cu unele 
probleme internaționale de in
teres comun. Ambele părți 
și-au exprimat satisfacția pen
tru cursul ascendent al relații
lor româno-algeriene și au su
bliniat dorința reciprocă de a

întreprinde măsurile necesare 
pentru dezvoltarea lor conti
nuă, în toate domeniile.

La convorbire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească, au partici
pat Idriss Djazairi, director in 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Algeriei, Nicolae Șipoș, am
basadorul țării noastre la Al
ger, și Emilian Manciur, direc
tor in Ministerul Afacerilor Ex
terne al României.

Petru Burlacu a avut, de a- 
semenea, o 
cu Layachi 
algerian al 
dezvoltarea 
merciale și 
nomice dintre România și Al
geria.

@ La Kremlin a avut loc miercuri o întîlnire între Vladimir Novikov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și delegația guvernamentală economică a R.A.U., condusă de vicepremierul Aziz Sidky. Cu acest prilej, informează agenția TASS, a fost a- bordat un larg cerc de probleme privind extinderea relațiilor comerciale și economice dintre U.R.S.S. și R.A.U., inclusiv colaborarea în domeniul e- lectrificării regiunilor agricole și al valorificării pământurilor în R.A.U.Corespondentul Agerpres, Victor Stamate, transmite : Cuba și Chile au semnat o convenție de colaborare în domeniul cinematografiei.
convorbire cordială 

Yaker, ministrul 
comerțului, privind 
schimburilor co- 
a cooperării eco-

O- Mii de tineri francezi au manifestat pe străzile Parisului împotriva intenției organizației de extremă drepată, „Ordinea nouă", de a prezenta candidați la apropiatele alegeri municipale. Exprimîndu-și indignarea, manifestanții s-au îndreptat spre „Palatul sporturilor" din capitală, unde se

Cunoașterea istoriei 
adevărate a poporului 
guineei ii preocupă în
deaproape pe studenții 
Institutului Politehnic 
Julius Nyerere din Kan- 
kan. In acest sens ei 
fac adesea deplasări in 
satele unde există 
„grioți", renumiți purtă
tori ai tainelor istoriei

eveni- 
menționat va fi 

confruntat cu 
ce s-a scris pînă 

asupra istoriei

orale a continentului a- 
frican. Fiecare 
ment 
apoi 
ceea 
acum
acestei țări, urmînd să 
fie scrisă o istorie a 
Guineei de către gui- 
neezi.

In foto : Orchestră a 
grupului etnic „pecii" 
sau fulahi, păstori de 
veacuri a căror istorie 
se pierde în negura 
vremii. Sînt numeroase 
ipoteze asupra originii 
lor, aici, dar una este 
poate cea mai verosi
milă. Aceea a luptei cu

intemperiile naturii, 
câutarea pășunilor mă
noase pentru turmele 
lor. Aceste fapte ei le 
cintă de 
în serile 
ajutorul 
de suflat 
nă cu 
ori cu

altfel adesea 
răcoroase, cu 

instrurnentelcr 
ce se aseamă- 

cavalul nostru 
al tamtam-ului.
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cu țările socialiste, subliniind că o asemenea orientare corespunde intereselor Statelor Unite. Președintele Băncii americane de export-import, Henry Kearns, a cerut, în acest sens, Administrației să adopte o atitudine mai activă în promovarea unei politici comerciale normale în relațiile socialiste. Subliniind țele negative ale restricții artificiale, tantul Asociației naționale constructorilor de mașini-unelte din S.U.A. a arătat că, „din cauza controalelor severe efectuate asupra exporturilor Statelor Unite, constructorii americani de - mașini-unelte importante prilejuri de zări în țările Europei tene".

cu țările consecin- actualelor reprezen- a
pierd vîn- răsări-

STOCKHOLM 10 (Agerpres). — După șase săptămîni de conflicte în sectorul public suedez, guvernul s-a decis marți seara să intervină, cerînd parlamentului puteri depline pentru a ordona înapoierea la lucru a celor 15 000 de funcționari a- flați în grevă. El a hotărît, totodată, suspendarea măsurilor de concediere, pe termen limitat, care lovesc 30 000 de funcționari și a preavizului de concediere a 3 000 de ofițeri din armată ce vigoare la marți spre miercuri.In cadrul unei conferințe presă, primul ministru, Olof Palme, a motivat intervenția guvernului prin necesitatea de a se evita o agravare a dificultăților create economiei ca urmare a grevei salariaților de stat, precum și prin primejdia unei „escaladări" a mișcării greviste din țară. In capitala suedeză va avea loc ță extraordinară a

de un interzică orice greve, pe timp de șase săptămîni.In urma acestor măsuri, la Stockholm se consideră că greviștii vor fi obligați să se înapoieze vineri la posturile lor. Intervenția guvernului în acest conflict de muncă a fost viu

Miniștri, care va elabora proiect de lege menit să criticată de liderii sindicali, care o consideră drept un atentat la dreptul la grevă. Președintele sindicatului salariaților de stat a hotărît să suspende imediat tratativele duse în vederea încetării grevei, pentru a protesta astfel împotriva a ceea ce a calificat drept un „abuz de putere".
urma să intre miezul nopții în dede

și o ședin-Consiliului

Vizita delegației de partid
și guvernamentale 

a Republicii Populare 
Congo (B) în Cuba

NEW YORK 10 (Agerpres) 
— Ne aflăm în plin proces 
de răcire a climei terestre, 
care va atinge punctul cui 
minant în jurul anului 2 000, 
apreciază dr. Maynard Mil 
Ier, profesor de geologie la 
Universitatea din Michigan 
După părerea sa, studierea 
evoluției climei terestre rele
vă existența unui ciclu de 
90 de ani de alternare a pe
rioadelor de răcire cu cele 
de încălzire. El consideră că 
perioada maximă de încăl
zire a atins punctul cuhni 
nant în anul 1958, intrind de 
atunci în perioada de răcire.

PRIMUL 
NĂSCUT

PUI DE GORILA 
IN ANGLIA

HAVANA 10 — Corespondentul Agerpres, Victor Stamate, transmite : Delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare Congo (Brazzaville), condusă de Ange Dia- wara, membru al Biroului Politic al Partidului Congolez al Muncii, ministru • al dezvoltării și comisar politic al armatei congoleze, și-a încheiat vizita întreprinsă, timp de opt zile, în Cuba. Membrii delegației congoleze au fost primiți de președintele Cubei, Osvaldo

Dorticos Torrado, și de personalități de partid stat.In comunicatul dat publicității Ta Havana se subliniază că, în timpul convorbirilor, au fost abordate probleme privind dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare dintre P. C. din Cuba și Partidul Congolez al Muncii, dintre guvernul revoluționar al Cubei și guvernul Republicii Populare Congo.

alte și de
dorr cu 

Felia 
aproxi- 

se simte

LONDRA 10 (Agerpres). 
— Pentru prima dată un pui 
de gorilă s-a născut in Ma
rea Britanie. Evenimentul a 
avut loc Ia grădina zoologică 
din Bristol. Nou-născutul, 
botezat deocamdată 
familiarul „Little 
(Puștiul), cîntărește 
mativ 3 kilograme,
bine, ca și mama sa Caroli
na. Surprinzător, papa-gorila 
a primit vestea cu o vădită 
indiferență. Mai mult, de ci- 
teva zile Samson preleră 
compania unei tinere gorile, 
sosite de curînd la Bristol. 
Doar întimplător noua par
teneră a lui Samson se 
mește... Dalila.

Schimburile de mărfuri dintre

Uruguayului
cu incendiul

dica îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă.

POLIȚIȘTI BRAZILIENI 
IN
„ESCADRONUL MORȚIIîn legătură

au înregistrat Greviștii reven-

desfașura o reuniune a acestei organizații scandînd „Fascismul nu va trece".Comisia Națiunilor Unite pentru drepturile omului a a- doptat cu 24 de voturi pentru și 4 abțineri o rezoluție în care recomandă interzicerea și suprimarea cu toată hotărîrea a activității organizațiilor care propagă ideologia fascistă șa»l discriminarea rasială.Rezoluția se pronunță, de asemenea, pentru interzicerea oricăror subsidii financiare a- cordate unor astfel de organizații și avertizează împotriva pericolului răspîndirii lor.Greva celor 70 000 de metalurgiști finlandezi a intrat în a cincea săptămînă. In prezent, o comisie formată din reprezentanți ai metalurgiști- lor, ai patronatului și ai guvernului încearcă să găsească un compromis. Pînă acum însă, tratativele nu nici un succes.

După ultima sa ofensivă din 
actuala „stagiune", iarna este 
obligată să bată în retragere. 
Aproape in întreaga Europă, 
temperatura este în ușoară 
creștere, după mai bine de o 
săptămînă de frig, ninsoare și 
viscol.

In R. F. a Germaniei, vre
mea a devenit umedă, iar în 
nordul țării s-au semnalat 
ploi, care au favorizat forma
rea poleiului. Traficul aerian 
de pe aeroportul din Bru
xelles a fost serios perturbat 
marți dimineața, din cauza 
ceții. Situația s-a normalizat 
în cursul aceleiași zile. Cu 
toate că la Madrid a conti
nuat să ningă ușor, circula
ția rutieră s-a normalizat, iar 
temperatura înregistrează creș
teri ușoare.

BONN 10. — Corespondentul Agerpres, Mircea Moarcăș, transmite : Conform ultimelor cifre oficiale date publicității la Bonn de către Ministerul Federal al Economiei, comerțul dintre cele două state germane a înregistrat o creștere substanțială în cursul anului 1970. In comparație cu anul 1969, schimburile de mărfuri dintre R.F.G.

și R.D.G. au sută, față de zut — de 15 la sută.Livrările de mărfuri din R.F. a Germaniei către R.D. Germană au însumat 2,484 miliarde mărci vest-germane, iar importurile din R. D. Germană s-au ridicat la 2,064 miliarde mărci vest-germane.

sporit cu 21,8 la procentul prevă-

Răpirea procurorului general alMONTEVIDEO 10 (Agerpres) — Procurorul general al Uruguayului, Guido ' Berro Uribe, a fost răpit miercuri de membrii organizației de guerilă urbană „Tupamaros" „pentru a fi supus unui interogatoriu".Guido Berro Uribe este cea de-a doua persoană oficială u- rugayană răpită de membrii organizației ilegale. Anul tre-

cut în luna iulie, Daniel reyra Manelli, judecător Curții penale, a fost răpit și eliberat după cîteva luni de la sechestrare.Postul de radio din Montevideo a informat că a primit un telefon de la răpitori prin care se anunță că procurorul general va fi eliberat în următoarele ore.
de la baza aeriană portugheză TancosLISABONA 10 (Agerpres). — Intr-un comunicat difuzat la Lisabona, organizația portugheză „Acțiunea revoluționară armată". care activează în ilegalitate, a revendicat responsabilitatea pentru explozia și incendiul ce s-au produs luni la principala bază aeriană din Portugalia, situată la Tancos. Comunicatul grup de comando perimetrul bazei, trus 14 elicoptere avioane. Se precizează, de asemenea, că această acțiune a fost îndreptată împotriva „apa-

ratului militar al războiului colonialist" dus de Portugalia împotriva popoarelor africane și că ea a reușit deoarece grupul de comando a fost sprijinit de o parte a personalului militar al bazei Tancos. „Ei au vrut să demonstreze în felul acesta sentimentele anticolonialiste dinsoldaților portughezi", se spune în document.Un purtător de cuvînt al forțelor aeriene portugheze a recunoscut că incendiul de la baza Tancos se datorește „unei acțiuni de sabotaj".

O dezvăluire a ziarului

arată că un a pătruns în unde a dis- și mai multe
crescânde rîndurile

Trygve Bratteli, liderul Partidului 
muncitoresc, însărcinat cu formarea

noului guvern norvegianOSLO 10 (Agerpres). — Regele Norvegiei, Olav al X-lea, l-a însărcinat miercuri pe Trygve Bratteli, liderul Partidului muncitoresc, cu formarea noului guvern. Se 'așteaptă ca lista noului cabinet să fie publicată pînă sîmbătă sau cel tîrziu pînă la începutul săptămânii viitoare.

Declanșată în urmă cu 10 zile, criza guvernamentală norvegiană cunoaște, astfel, o nouă etapă în evoluția sa.In cazul unei reușite, Brat- teli ar aduce socialiștii la putere după 6 ani de opoziție. Partidul muncitoresc deține 74 din cele 150 de mandate ale parlamentului norvegian.
A

înaintea „europenelor44
atletice de sală de

Ia sfîrșitul acestei săptămîni peste 250 de atleți și a- tlete din 24 de țări își vor disputa la Sofia titlurile celui de-al doilea campionat de sală al Europei.Inaugurate în 1966 la Dortmund. sub denumirea de „Criteriu european de sală", competițiile eu caracter continental au fost o recunoaștere oficială a creșterii popularității atletismului pe teren acoperit, mai dens ca spectacol și mai intim deeît ce! în aer liber. Succesul deosebit al întrecerilor la ed țiile următoare a determinat trans-

formarea lor în campionate europene, a căror primă desfășurare, anul trecut în luna martie la „Stadthalle" din Viena, a confirmat prin interesul suscitat și prin rezultatele obținute, justețea deciziei forului european.Sportivii români au participat la toate edițiiie disputate pînă în prezent, obținînd, în special prin săritori, cîteva rezultate de prestigiu (Șerban Ciochină este de altfel primul cîștigător al probei de triplusalt). Anul trecut, Viorica Viscopoleanu a cucerit titlul european Ia să-

ritura în lungime învingînd-o, în ultima săritură, cu un singur centimetru pe Heide Rosendahl, Cornelia Popescu a obținut medalia de argint la săritura în înălțime, iar Șerban Ciochină — remarcabilă longevitate — și Șerban loan au urcat, de asemenea, pe podiumul medaliaților la triplusalt și săritura în înălțime.Acum, federația română va deplasa la Sofia cea mai numeroasă delegație alcătuită vreodată pentru un campionat european, 18 sportivi — 10 atleți și 8 atlete, îndepli-

la Sofia
fixate de atletisih. îndreaptă Aura Mă-nind standardurile forul nostru de Iată către cine se speranțele noastre : rășescu (60 m), Ileana ‘ Silai(800 m). Valeria Bufanu, E- lena Mîrza și Valeria Bidu- leac (60 m garduri), Cornelia Popescu (înălțime), Viorica Viscopoleanu (lungime) și Ana Sălăgean (greutate) la femei ; Erwin Sebestien, Nicolae Perțea și Viorel Suciu (60 m garduri), Valentin Jur- că și Vasile Sărucan (lungime), Dinu Piștalu (prăjină), Carol Corbu, Șerban Ciochină și Vasile Dumitrescu

(triplusalt) și Adrian Gagea (greutate) — la bărbați.Ținînd seama de performanțele anterioare și de forma sportivă manifestata în competițiile actualului sezon „indoor", credem că, dintre sportivii noștri, în lupta pentru medalii se vor afla, în primul rînd, Valeria Bufanu, Ileana Silai, Viorica Viscopoleanu, Cornelia Popescu și Carol Corbu. Dar, cu toate că atletismul este sportul exactității, al cifrelor, pronosticuri certe nu se pot face și, prin această prismă, oricare din participant avînd șansa proprie, sperăm ca atleții români să încerce se autodepășească.In anul preolimpic și numai 5 luni de campionatele europene în aer liber (Helsinki, 10—15 august) o comportare bună, o victorie la Sofia pot constitui un stimulent psihologic pentru a- tleții noștri.
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chilian „EI Siglocomplicitate cu regimul generalului Alfredo Stroessner, a înființat o bază de elicoptere în regiunea numită Capitan Meza din Paraguay". De la această bază operează elicoptere care întreprind zboruri de recunoaștere nu numai asupra teritoriului Paraguayan, ci și asupra unor regiuni din țările vecine.

SANTIAGO DE CHILE 10 (Agerpres). — Ziarul chilian „El Siglo“ dezvăluie că Statele Unite construiesc în Paraguay o bază militară destinată „reprimării luptei de eliberare a popoarelor latino- americane". Cotidianul relevă că „sub aparența inocentă a unui serviciu internațional geodezic, Pentagonul, în
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. BREW AR.MONTEVIDEO preș). — Ziarul „El Popular" s-a pentru stabilirea diplomatice între R. D, Germană. R. D. Germane, stat suveran și independent, scrie ziarul într-un comentariu pe această temă, este un fapt istoric irevocabil".LA PAZ 10 (Agerpres). — In capitala Boliviei, La Paz, s-a desfășurat cel de-al doilea Congres național al ziariștilor bolivieni care, timp de două zile, a examinat situația politică din țară. La dezbateri a rostit re președintele Juan Jose Torres, a aprobat o serie ții prin care își sprijinul față de , suri luate de generalul Torres care se identifică cu interesele muncitorilor bolivieni".MOSCOVA 10 (Agerpres). Agenția TASS informează că Stanislav Pilotovici a fost numit în funcția de ambasador al Uniunii Sovietice in R. P. Polonă.Fostul ambasador, Aveiki Aristov, a fost eliberat din funcție, în legătură cu trecerea sa în altă muncă, precizează agenția.BONN 10 (Agerpres). — La Miinchen, capitala landului Bavaria, a avut loc inaugu-

ni (Ager- uruguayan pronunțat de relații Uruguay și „Existența

o cuvînta- republicii, Congresul de rezolu- manifestă .acele mă-

rarea „Săptămînii vinurilor românești", prilej de prezentare și desfacere a celor mai cunoscute soiuri ale podgoriilor noastre.DAKAR 10 (Agerpres). — Mohammed Masmoudi, ministrul afacerilor externe al Tunisiei, a sosit la Dakar, într-o vizită oficială. El a declarat la sosire că va examina cu oficialitățile senegalese unele măsuri privind activitatea comună pentru realizarea dezideratelor celui de-al doilea deceniu de luptă împotriva subdezvoltării.TRIPOLI 10 (Agerpres). — Abdel Halim Khaddam, vice- premier și ministru al afacerilor externe al Siriei, a sosit Ia Tripoli într-o scurtă vizită. El va înmîna lui Moa- mer Gedafi, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia, un mesaj personal din partea premierului sirian, Assad. Conținutul mesaj nu a fost dezvăluit.BERLIN 10 (Agerpres). — După cum informează Direcția Centrală de Stat pentru statistică a R. D. Germane, populația R.D.G. era la 1 ianuarie a.c. de 17 040 926 de persoane. De la ultimul recensămînt, efectuat la 31 decembrie 1964, meționează agenția ADN, populația țării a sporit cu 0,2 procente.
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Jiul 
din CupaBRAlLA 10 (Agerpres). — Disputat ieri, la Brăila, ultimul meci din „16"-imile Cupei României la fotbal, între echipele Jiul Petroșani și Progresul Brăila s-a încheiat cu scorul de 2—1 (0—1) în fa-

.Tiparul

eliminată
Românieivoarea jucătorilor brăileni. Jiul Petroșani este a 5-a echipă de divizia A, eliminată din Cupa României, după Steagul Roșu Brașov, Universitatea Craiova, Politehnica Iași și C.F.R. Cluj.

BRASILIA 10 (Agerpres). 
— La Sao Paolo, capitala 
statului brazilian cu același 
nume, 15 polițiști au fost a 
cuzați oficial de către un 
procuror militar, în baza le
gii de securitate națională, 
de participare la acțiunile 
„escadronului morții". Dintre 
acuzați, trei ocupau înalte 
funcții în ierarhia poliției 
braziliene, iar ceilalți 12 fă
ceau parte din organele de 
urmărire penală.

„Escadronul morții" este o 
organizație secretă constitu
ită după cîte se pare, din po
lițiști și foști polițiști brazi
lieni, urmărind exterminarea 
persoanelor indezirabile.

CUM AU FOST
DESCOPEK1Ț1 RĂPITORII
T1NARULUI TAUREL

lu (Agerpres). 
Caracas a dez-

CARACAS
— Poliția din 
văluit marți că a tolosit in 
vederea descoperirii răpito
rilor tînărului 'laurel un 
contor geiger și un mic ra- 
dio-transmuator. Froceoeul a 
fost foarte simplu : intre 
bancnotele însumînd 4 mili
oane de bolivares plătiți ră
pitorilor pentru eliberarea 
lui Taurel, a fost presărat 
material radioactiv care a 
impresionat aparatul geiger, 
arătind 
află cei

cu precizie unde 
13 răpitori.

PRIMA
DIN ACEST SECOL 
IN LOCALITATEA 
SPANIOLA ALBACETE

se

ZAPADA

MADRID 1< (Agerpres,. — 
Aproximați' 200 de persoa
ne au fos rănite în acciden
tele de circulație provocate 
de viscc’al care s-a abălut 
asupra Spaniei în ultimele 
zilei Navigația aeriană a tost 
perturbată pe aproape toate 
aeroporturile spaniole. Loca
litatea Albacete, situată la 
200 fcm sud-est de Madrid, 
a cunoscut prima zăpadă din 
acest secol. Pagubele provo
cate agriculturii sînt apre
ciabile, mai ales în Andalu
zia, unde plantații 
de citrice au suferit datorită 
valului de frig și al zăpezii.

AVALANȘA 
DE PIETRE

întinse

ȘI pamint

QUITO 10
Pe șoseaua
Quito și Quayaguil o ava
lanșă de pietre și pămînt a 
surprins numeroase autovehi
cule. provocînd moartea a 30 
de persoane.

(Agerpres). — 
andină dintre

Întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani
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