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Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU
la consfătuirea dc lucru a activului 

(ic partid și a cadrelor de baza 
din industrie, construcții si transporturi 

din municipiul București

Consfătuirea de lucru
a activului de partid 

și a cadrelor de bază 
din industrie,

construcții și transporturi 
din județul Hunedoara

Stimați tovarăși.

Doresc să încep cuvîntul meu 
prin a vă adresa dumneavoas
tră, participanților la adunarea 
activului de partid din muni
cipiul București și tuturor co
muniștilor din Capitala patriei 
noastre un salut călduros din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. 
(Aplauze puternice).

Adunarea activului de partid 
din București a trecut în re
vistă realizările obținute de oa
menii muncii din Capitală în 
Cincinalul 1966—1970 și a dez
bătut sarcinile de plan pe anul 
1971. Raportul prezentat în ca
drul adunării și discuțiile care 
au avut loc au evidențiat atît 
rezultatele bune obținute, cît și 
unele deficiențe care au exis
tat în diferite domenii de ac
tivitate. Este drept, mă aștep
tam ca observațiile critice să 
fie ceva mai severe, ținînd sea
ma de neajunsurile care s-au 
manifestat în trecut și care, 
din păcate, mai persistă încă 
în activitatea economică din 
Capitală; mă așteptam, de ase
menea, ea tovarășii care au 
luat cuvîntul în această adu
nare să se refere într-o anu
me ă măsură și la lipsurile din 
propria lor activitate. Or, am 
ascultat aici pe foarte mulți to
varăși cu care m-am întîlnit în 
ultimele lunt în cursul vizitelor 
făcute în întreprinderile din Bu
curești și cu care am examinat 
o serie de neajunsuri din ac
tivitatea unităților respective; 
după felul însă în care acești 
tovarăși au vorbit astăzi în 
adunare s-ar putea crede că 
lipsurile analizate atunci au 
dispărut peste noapte. Ar fi 
foarte bine să fie așa, dar mi 
se pare că realitatea este alta, 
că tovarășii au trecut totuși 
prea ușor peste aceste deficien
țe. Este întotdeauna necesar să 
dezvăluim cu tărie lipsurile din 
activitatea proprie, pentru că 
numai așa vom găsi soluțiile 
cele mai corespunzătoare pen
tru lichidarea lor; sper că de 
această cerință se va ține sea
ma în activitatea practică, lu- 
îndu-se măsuri concrete pentru 
înlăturarea neajunsurilor care 
mai există, pentru continua îm
bunătățire a muncii colectivelor 
dumneavoastră.

In cuvîntul a numeroși tova
răși au fost exprimate multe 
critici îndreptățite la adresa u- 
nor ministere și organe cen
trale de sinteză. S-au făcut, de 
asemenea, o serie de propuneri 
în vederea îmbunătățirii acti
vității pe anul în curs și în 
anii următori. Desigur, nu a 
fost posibil ca miniștrii sau 
reprezentanții ministerelor și ai 
altor organe centrale să răs
pundă astăzi la - aceste proble
me, să ia poziție față de pro
punerile care s-au formulat 
aici. Consider însă că este ne
cesar ca, într-o perioadă scurtă, 
aceste critici și propuneri să 
primească răspunsurile cores
punzătoare. De altfel, trebuie să 
lichidăm cu desăvîrșire prac
tica — semnalată și aici — de 
a asculta diferite observații și 
sugestii, chiar de a le nota, 
uitînd însă apoi, cu totul de ele. 
La orice propunere formulată 
de unitățile economice, minis
terele, celelalte organe centrale 
trebuie să dea răspunsurile cu
venite. Este necesar ca, în cel 
mai scurt timp, să se arate dacă 
proounerea respectivă este ac
ceptată sau dacă ea nu este co
respunzătoare. Se impune ca 
ministerele să facă din aceasta 
o problemă de principiu în 
activitatea lor. De altfel, pro
babil va fi necesar să elabo
răm și o hotărîre sau o lege 
prin care să se stabilească pre
cis această obligație.

Cît privește problemele ridi
cate în această adunare, tre
buie ca ministerele, în termen 
de o lună, să răspundă între
prinderilor, fie direct, fie prin 
intermediul comitetului muni
cipal, în legătură cu toate pro
punerile și observațiile care 
s-au făcut. De asemenea, comi
tetul municipal va trebui să 
informeze Secretariatul Comite
tului Central al partidului a- 
supra felului în care s-a dus 
la îndeplinire această sarcină.

Adunarea activului de partid 
din Capitală, ca de altfel toate 
ședințele cu activul de partid 
care au avut loc sau sînt în 
curs de desfășurare în județele 
țării, constituie o expresie a lar
gului democratism al activită
ții partidului nostru comunist. 

Aceste adunări se încadrează 
în măsurile generale de îmbu
nătățire a conducerii de către 
partid, de perfecționare a pla
nificării și organizării econo
miei, a întregii activități so
ciale. Caracteristica principală 
a adunărilor activului de partid 
— deci și a adunării dumnea
voastră — o constituie înaltul 
spirit de răspundere cu care 
au fost abordate problemele, 
creșterea competenței cadrelor 
noastre de partid și de stat, 
preocuparea lor susținută pen
tru a asigura înfăptuirea în 
cele mai bune condiții a hotă- 
rîrilor Congresului al X-lea.

Apreciez că dezbaterile de as
tăzi vor exercita o puternică 
influență pozitivă asupra tutu
ror domeniilor de activitate din 
orașul București, că ele se vor 
reflecta în îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor ce vă revin. 
(Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,

Cunoașteți cum s-a realizat 
planul cincinal 1966—1970; a- 
cești ani s-au caracterizat prin 
dezvoltarea în ritm intens a 
industriei noastre socialiste, prin 
ridicarea la viață înfloritoare 
a noi zone ale țării, ca urmare 
a amplasării raționale a indus
triei pe întregul teritoriu. Am 
putea spune că nu există ju
deț, oraș sau comună, în care, 
într-o formă sau alta, să nu 
se reflecte rezultatele dezvol
tării economiei noastre în cin
cinalul trecut; aceste rezultate 
sînt ilustrate de noile unități 
de producție și social-culturale 
create, de creșterea generală a 
nivelului de viață a cetățeni
lor patriei noastre.

Venitul național a sporit în- 
tr-un ritm mediu anual de 7,7 
la sută, depășindu-se prevede
rile planului pe întregul cinci
nal cu 13,6 miliarde lei. De a- 
semenea, se poate aprecia că 
agricultura noastră socialistă a 
cunoscut în această perioadă o 
dezvoltare însemnată, realizînd 
pe cincinal o producție cu 24 
la sută mai mare decît în cin
cinalul precedent; aceasta con
stituie, fără îndoială, o creș
tere importantă, mai ales dacă 
ținem seama că am avut 3 ani 
la rînd condiții climatice nefa
vorabile, că în 1970 a trebuit 
să facem față unor mari cala
mități naturale.

Datorită succeselor obținute în 
dezvoltarea economiei naționale 
s-au putut înfăptui și sarcinile 
privind ridicarea nivelului de 
trai, material și cultural, al oa
menilor muncii. După cum știți, 
în cursul cincinalului trecut s-a 
realizat o creștere a salariului 
real de 20 la sută; de aseme
nea, veniturile populației din 
salarii s-au mărit cu peste 50 
la sută, ca rezultat al ocupă
rii în producția materială și în 
activitatea social-culturală a u- 
nui număr tot mai însemnat de 
oameni ai muncii.

Toate aceste realizări demon
strează cu prisosință că Parti
dul Comunist Român, aplicînd 
neabătut* linia sa politică gene
rală, asigură ca înfăptuirile so
cietății noastre pe tărîmul dez
voltării economiei, științei, cul
turii, să se reflecte nemijlocit 
în creșterea bunăstării oameni
lor muncii — țelul suprem, sco
pul fundamental al întregii o- 
pere de construire a socialis
mului și comunismului. (Aplauze 
puternice).

In cadrul adunării s-a vorbit 
pe larg despre rezultatele pe 
care oamenii muncii din Capi
tală, sub conducerea organiza
țiilor de partid, le-au obținut 
în îndeplinirea sarcinilor cin
cinalului. Intr-adevăr, industria 
municipiului București a reali
zat la sfîrșitul cincinalului tre-, 
cut 17,6 la sută din volumul 
întregii producții industriale a 
țării. Iată de ce doresc să subli
niez în mod deosebit marea 
contribuție a oamenilor muncii 
din Capitala patriei noastre la 
înfăptuirea planului cincinal.

In perioada 1966—1970, indus
tria din București a cunoscut o 
puternică înnoire; s-au construit 
mari uzine, dotate cu tehnica 
cea mai înaintată, care dau po
sibilitate economiei noastre să 
abordeze cu succes domeniile 
cele mai moderne ale produc
ției. Au fost, de asemenea, reuti- 
late și modernizate numeroase 
întreprinderi vechi — și mulți 
dintre dumneavoastră cunoaș
teți ce a însemnat în mod prac
tic aceasta; pe baza unor ase- 
menea modernizări și reutilări, 

fabrici mici, de circa 500 de 
salariați s-au transformat în 
întreprinderi puternice de 5 000- 
7 000 de oameni. Astfel de mo
dernizări și reutilări sînt nu
meroase atît în Capitală, cît și 
în întreaga noastră tară.

In ultimele luni am vizitat 
un mare număr de întreprin
deri din municipiul București, 
îndeosebi din ramura construc
țiilor de mașini. Doresc să de
clar și la această adunare că 
am fost plăcut impresionat de 
activitatea pe care o desfășoară 
colectivele de oameni ai mun
cii din aceste unități, de ni
velul tehnic înalt la care au a- 
juns întreprinderile bucurește- 
ne constructoare de mașini.

Față de anul 1965, industria 
Capitalei a făcut progrese re
marcabile. Se poate aprecia că 
în prezent avem o industrie ca
re, din punct de vedere cali
tativ, se deosebește mult de cea 
de acum 5 ani; dispunem de 
unități industriale de înaltă 
tehnicitate, în stare să rezolve 
cu succes sarcinile tot mai com
plexe ce le revin astăzi. De 
altfel, în discuțiile pe care 
le-am avut cu colectivele de 
conducere ale acestor unități 
au fost evidențiate marile po
sibilități tehnice pe care le au 
întreprinderile din Capitală de 
a realiza multe din produsele 
prevăzute inițial să fie asigu
rate prin import. Fără îndoială, 
ceea ce am stabilit în cadrul 
acelor discuții și ceea ce s-a 
menționat astăzi în adunare nu 
reprezintă nici pe departe toate 
posibilitățile industriei construc
toare de mașini și ale celorlalte 
ramuri din București; aceste 
posibilități sînt mult mai mari 
— și va trebui să facem totul 
pentru a le pune în valoare, 
pentru a folosi la întreaga ca
pacitate potențialul industrial 
de care dispunem.

Vorbind despre activitatea 
rodnică desfășurată de oame
nii muncii din Capitală, aș dori 
să informez activul de partid 
că, în cadrul întrecerii dintre 
județe desfășurate în anul 1970, 
Capitala va ocupa unul din lo
curile fruntașe, se va situa pe 
locul întîi. (Aplauze puternice, 
prelungite). Pentru toate aceste 
rezultate bune obținute în rea
lizarea cincinalului 1966—1970, 
doi»esc să adresez, în numele 
conducerii de partid și de stat, 
cele mai calde felicitări mun
citorilor, inginerilor și tehni
cienilor, tuturor oamenilor mun
cii din Capitala patriei noastre 
socialiste. (Aplauze puternice). 
De asemenea, felicit din toată 
inima activul de partid, Comi
tetul municipal, pe toți mem
brii de partid pentru munca pe 
care au desfășurat-o în orga
nizarea și conducerea întregii 
activități din municipiul Bucu
rești. (Aplauze puternice).

Evidențiind rezultatele remar
cabile obținute în cei 5 ani ca
re au trecut, nu putem să nu 
menționăm că ele ar fi putut 
fi cu mult superioare dacă nu 
s-ar fi manifestat o serie de 
neajunsuri în munca întreprin
derilor și organizațiilor noas
tre de partid. Nu doresc să mă 
opresc în .mod amănunțit asu
pra lor, am mai vorbit despre 
aceasta în ultimul timp,, inclu
siv la întâlnirile pe care le-am 
avut în Capitală. Vă sînt cunos
cute aceste lipsuri — și cred 
că vor fi luate toate măsurile 
pentru ca ele să fie lichidate 
cu desăvîrșire.

Stimați tovarăși,

Sîntem la începutul noului 
cincinal 1971—1975 care, după 
cum cunoașteți, prevede dezvol
tarea în continuare în ritm in
tens a industriei și agriculturii 
patriei noastre. Ne propunem ca 
în acești ani să ne apropiem 
în mod simțitor de țările dez
voltate din punct de vedere in
dustrial ; aceasta pune în fața 
noastră, a tuturor sarcini deo
sebit de mari.

Este clar că fără crearea u- 
nei puternice ■ baze economice, 
fără o industrie de înaltă teh
nicitate și o agricultură avan
sată nu se poate vorbi de con
strucția societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, de crearea 
condițiilor pentru făurirea so
cietății comuniste, De aceea, 
trebuie să înțelegem că fiecare 
cincinal constituie o etapă ho- 
■tărîtoare în înfăptuirea aces
tor țeluri finale. Am obținut 
realizări importante în anii 
construcției socialiste; am re
purtat de asemenea succese 
deosebit de mari în cincinalul 

care a trecut. Pentru viitor a- 
vem de înfăptuit un program 
care — așa cum spun unii to
varăși — este, într-adevăr, mo
bilizator, dar care cuprinde 
sarcini pe deplin realizabile, 
pe măsura forței și capacității 
creatoare a clasei noasti-e mun
citoare, a țărănimii, a intelec
tualității, a întregului nostru 
popor. De aceea sîntem con
vinși că prevederile actualului 
cincinal vor fi nu numai în
deplinite, dar chiar depășite. 
(Vii aplauze). De altfel, rezul
tatele dîn primele două luni 
demonstrează că avem aceste 
posibilități, planul de produc
ție în industrie pe întreaga ța
ră, inclusiv Capitala, fiind rea
lizat în proporție de 102,9 la 
sută. Eu urez activului de 
partid și oamenilor muncii din 
Capitală să mențină, în conti
nuare, pe întregul cincinal a- 
cest procent de depășire. (A- 
plauze puternice). Desigur, e- 
xistă o serie de probleme asu
pra cărora va trebui să insis
tăm în mod deosebit, pentru 
că nu este totul să sporim pro
ducția globală, să creăm anu
mite produse, ci să ne preocu
păm și de felul cum creăm a- 
ceste produse, dacă ele cores
pund necesităților economiei 
noastre, dacă pot fi competi
tive pe piața internațională; 
trebuie să vedem cu ce preț, 
cît ne costă producția pe ctlrc 
o obținem, în ce măsură -asi
gură ea creșterea produsului 
net, a părții care contribuie la 
sporirea venitului național. Iată 
de ce actualul plan cincinal pu
ne un accent deosebit pe latu
rile calitative ale întregii acti
vități economice.

Și în acest cincinal Capitala 
va continua să ocupe primul 
loc în ce privește ponderea în 
producția industrială, deși, pro
babil, această pondere va mai 
scade, ca rezultat al faptului 
că și alte județe, — de fapt 
toate județele țării — vor cu
noaște în această perioadă o 
dezvoltare foarte puternică. 
Continuînd să ocupe primul loc 
în producția industrială, Capi
tala va avea de rezolvat sar
cini deosebit de mari. Adeasta 
cu atît mai mult cu cît în Bu
curești este concentrată indus
tria principală din cîteva* sec
toare de vîrf, cum este, de e- 
xemplu, electronica; de aseme
nea producția de mașini-unelte, 
îndeosebi cea de înaltă tehni
citate, se va dezvolta în pună 
parte în Capitală. Se produc, 
de asemenea, în București o 
serie de utilaje deosebit de im
portante; cunoașteți, de altfel, 
că s-au construit sau se con
struiesc în acest scop capaci
tăți moderne, unice în țară, 
chemate să asigure rezolvarea 
unor probleme de bază ale în
zestrării economiei românești 
cu tehnică avansată și chiar 
să creeze posibilități pentru a 
spori exportul de astfel de uti
laje. De aceea, oamenilor mun
cii din București, organizațiilor 
de partid, comitetului munici
pal le revin, în acest cincinal, 
sarcini deosebit de mari.

In primul rînd, este necesar 
să se acorde o atenție deose
bită folosirii în întregime a ca
pacităților de producție existen
te, a utilajelor și mașinilor. Aș 
da în această privință cîteva 
exemple semnificative pentru 
modul în care este folosit fon
dul de timp al mașinilor-unelte 
din întreprinderile bucureștene. 
Sînt, desigur, uzine care au re
zultate relativ bune : astfel, la 
Fabrica de mașini-unelte și a- 
gregate fondul de timp este fo
losit în proporție de 66,6 la 
sută, deși nici acest procent nu 
reprezintă limita maximă care 
șe poate realiza. Dar, tot în Bu
curești, sînt întreprinderi care 
utilizează într-un procent foarte 
mic fondul de timp al mașini
lor : întreprinderea „Acumula
torul" utilizează doai' 43,5 la 
sută din fondul de timp al ma
șinilor, întreprinderea de piese 
radio și semiconductor! — 52,4 
la sută, Uzina de mașini grele 
— 46,3 la sută, deși această în
treprindere are o anumită scu
ză fiind la începutul activității 
sale. Nu este însă cu nimic jus
tificat ca întreprinderi mai 
vechi cum este Uzina „Timpuri 
Noi“, să asigure o folosire în 
proporție de 54,3 la sută; chiar 
și Uzinele „23 August" reali
zează numai 60,9 la sută. Mă 
refer, în această privință, nu
mai la secțiile de bază nu și

(Continuare în pag. a 2-a)

La Deva, s-a desfășurat, ieri, 
consfătuirea de lucru a activu
lui de partid și a cadrelor de ba
ză din industrie, construcții și 
transporturi din județul Hune
doara. i

Organizată la indicația, con
ducerii partidului, consfă
tuirea se înscrie organic în 
practica conducerii de partid 
și de stat, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu, de 
consultare a activului de par
tid, a tuturor oamenilor mun
cii în elaborarea hotărîrilor și

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
BUCUREȘTI

Consfătuirea activului de 
partid și a cadrelor din unită
țile industriale, construcții și 
transporturi din județul Hune
doara — care s-a desfășurat 
sub impulsul și în spiritul Con
gresului al X-lea și ale plena
relor C.C. al P.C.R. — a dez
bătut, cu responsabilitate și exi
gență partinică, activitatea des
fășurată de organele și organi
zațiile de partid, de colectivele 
de muncă din aceste sectoare, 
pentru realizarea sarcinilor eco
nomice pe anul 1970 și pe an
samblul cincinalului pe care 
l-am încheiat și a adoptat noi 
măsuri menite să asigure reali
zarea exemplară a prevederilor 
planului de stat și în perspec
tivă.

Dorim să vă adresăm din toa
tă inima și cu acest prilej, cele 
mai calde mulțumiri pentru 
sprijinul permanent acordat 
dezvoltării industriale și social- 
culturale a județului și să 
vă asigurăm de atașamentul 
profund, de întreaga noastră 
adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, de fermitatea și hotă- 
rirea ce ne stăpînesc în munca 
și lupta pentru aplicarea ei în 
viață.

Răspunzînd cu abnegația și 
hotărîrea ce ne sînt caracteris
tice în bătălia pentru înfăp
tuirea hotărîrilor partidului, a 
indicațiilor prețioase și a în
demnurilor înflăcărate pe care 
conducerea de partid și de stat, 
dumneavoastră personal, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
le-ați adresat clasei muncitoa
re, țărănimii, intelectualității, 
tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră, de a se mobiliza 
ca un singur om pentru finali
zarea în cele mai bune con
diții a cincinalului 1966—1970, 
minerii, siderurgiștii, energeti- 
cienii, constructorii și ceilalți 
oameni ai muncii, în frunte cu 
comuniștii, au învins greutățile 
ce ne-au încercat în anul tre
cut, îndeplindu-și cu cinste sar
cinile de plan și angajamentele 
luate.

Conjugîndu-și eforturile pro
prii cu efortul și ajutorul per
manent al partidului nostru, 
valorificînd în măsură mai ma
re condițiile telinico-materiale 
create, colectivele de muncă 
din întreprinderile județului ra
portează cu mîndrie că au rea
lizat, peste prevederile cinci
nalului, o producție globală in
dustrială în valoare de 1485 
milioane lei, ceea ce înseamnă 
echivalentul întregii producții a 
județului din anul 1950. In ace
lași timp ele au produs și livrat 
economiei naționale, peste plan, 
706 000 tone fontă, 791000 tone 
oțel, 31 000 tone laminate fi
nite pline. 33 000 mc prefabri
cate din beton și peste 1 mi
liard kWh energie electrică. în
tregul spor de producție pe anii 
1966—1970, în valoare de 5 mi
liarde lei, s-a obținut pe sea
ma creșterii productivității mun
cii. In această perioadă, sala
riul mediu a crescut cu 29,4 
la sută, iar din fondurile sta
tului, în sumă de aproape 1 
miliard lei, s-au construit și dat 
în folosință 18 766 apartamente.

Reliefînd rezultatele bune ob
ținute în sfera producției ma
teriale — rezultate care gene
rează legitime sentimente de 
mîndrie și încredere nestrămu
tată în forța orînduirii noas

soluționarea problemelor com
plexe pe care le ridică 
dezvoltarea și perfecționarea 
vieții economice și sociale, în
tregul proces de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

In acest spirit, consfătuirea 
a analizat cu exigență realiză
rile economiei hunedorene în 
cincinalul precedent, a dezbă
tut, cu competență și răspun
dere, sarcinile mobilizatoare ce 
revin județului Hunedoara în 

tre — consfătuirea activului de 
partid a stabilit noi măsuri pen
tru valorificarea mai deplină a 
posibilităților și rezervelor de 
care dispunem în scopul creș
terii neîncetate a producției și 
productivității muncii, îmbună
tățirii calității produselor și ri
dicării eficienței economice a 
fiecărei unități.

In realizarea acestor dezide
rate firești, ne bucurăm de a- 
vantajele oferite de puternica 
bază tehnico-materială creată 
în minerit, siderurgie și cele
lalte ramuri, de perfecționările 
aduse în conducerea și organi
zarea producției, de experiența, 
capacitatea și bogatele tradiții 
muncitorești hunedorene. Prin 
folosirea cu randament sporit a 
capacităților și a spațiilor de 
producție, a forței de muncă și 
a timpului de lucru, prin re
ducerea consumului de materii 
prime, materiale, energie, com
bustibil. printr-o mai mare in
vestiție de inteligență și dărui
re, colectivele de muncă din 
industrie, construcții și trans
porturi, se angajează să obțină, 
peste prevederile planului de 
stat pe anul 1971, o producție 
marfă industrială, în valoare de 
120 milioane lei, din care 48 
milioane pînă la 8 Mai, să re
ducă importul — față de pla
fonul aprobat — cu aproape 
5,2 milioane lei valută, să livre
ze la export o producție de 3,5 
milioane lei valută și să depă
șească productivitatea muncii în 
industria republicană cu 909 Ici 
pe salariat. In șirul înfăptui
rilor de viitor, lucrătorii aces
tor unități vor raporta reali
zarea unor economii din redu
cerea cheltuelilor de producție, 
în valoare de 24 milioane lei 
și beneficii peste plan în va
loare de 50 milioane lei, scurta
rea termenelor de dare în func

SINDICATELE
torta dinamică chemată să impulsioneze 

a vieții economice 
Văii Jiului

dezvoltarea continuă 
și sociale a

După cum s-a anunțat, miercuri a avut loc, 
la Petroșani, în sala mare a Casei de cultură 
a sindicatelor, conferința Uniunii Sindicatelor 
din ramura minieră și energiei electrice. Găz
duirea lucrărilor conferinței de către orașul nos
tru confirmă o dată în plus atributele aces
tor meleaguri recunoscute ca străveche vatră 
a cărbunelui, tradițiile de muncă și de luptă 
create în decursul deceniilor în Valea Jiului — 
leagăn al mișcării muncitorești revoluționare a 
clasei muncitoare.

Străbătute de răspunderile deosebite ce stau 
în etapa actuală a construcției socialiste 
întregului popor, dezbaterile conferinței

in fața 
au pri

lejuit o profundă analiză a sarcinilor actuale 
ale comitetului uniunii, ale organelor și organi
zațiilor de sindicat. Din multitudinea de proble 
me dezbătute în cadrul conferinței am extras p« 
cele specifice Văii Jiului, preocupărilor organe 
lor și organizațiilor de sindicat ale unităților 
noastre miniere privind ridicarea pe noi trepte 
a întregii vieți economice și sociale la care sin
dicatele trebuie să-și aducă un aport tot mai 
sporit în lumina indicațiilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 10—11 februarie a.c., a recentelor 
Teze elaborate pentru Congresul Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România.

A
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Pe marginea lucrărilor Conferinței 
(Jniunii sindicatelor din ramura 

minieră și energiei electrice

1971, din mărețul program 
elaborat de Congresul al X-lea 
al P.C.R., de plenarele C.C. al 
P.C.R. pentru actualul cincinal.

Deschizînd lucrările consfă
tuirii, tovarășul Ioachim Moga, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid, a adresat în 
numele celor prezenți un căl
duros și respectuos salut și a 
exprimat sentimentele de mare 
bucurie pentru prezența la con
sfătuire a tovarășului Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 

țiune, între 5—30 zile, a șase 
obiective industriale și a 546 
apartamente. Vom realiza in a- 
cest an o reducere a consumu
rilor specifice de metal de pes
te 1300 tone, iar la material 
lemnos de circa 3100 mc, o 
economie de combustibil con
vențional și de energie electri
că de 9 200 tone și, respectiv, 
700 000 kWh. Din partea Hu
nedoarei siderurgice și miniere, 
patria noastră socialistă va 
primi în acest an un plus de 
2 000 tone cocs . metalurgic, 
15 000 tone fontă, 22 000 tone 
oțel, 10 000 tone laminate, 1 000 
tone fier în minereu marfă și 
41000 tone cărbune.

Garanția realizării angajamen
telor noastre se întemeiază pe 
forța și puterea de mobilizare - 
a organizațiilor de partid, pe 
entuziasmul și elanul de care 
sînt stăpîniți oamenii acestor 
locuri, de dorința arzătoare de 
a-și vedea realizate plenar e- 
forturile în marea operă de 
făurire multilaterală a socialis
mului pe pămintul României. 
Prețioasele indicații ale condu
cerii partidului, de a crea con
dițiile optime pentru îndeplini
rea și depășirea, încă din pri
mele zile, a planului pe anul 
1971, a găsit un puternic ecou 
în rîndurile și în conștiința 
muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor. Avem deosebita plă
cere să vă raportăm că, pe cele 
două luni, planul producției in
dustriale globale a fost realizat 
în proporție de 101,8 la sută, 
a producției marfă vîndută — 
102,2 la sută iar la investiții am 
realizat 13,4 la sută din planul 
anual.

Consfătuirea activului de partid și a cadrelor 
din industrie, construcții și transporturi — 

județul Hunedoara

Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.

La lucrările consfătuirii au 
participat: membrii comitetului 
județean de partid, directori ge
nerali, directori și cadre de 
conducere din centralele indus
triale, unitățile cu statut de 
centrală și întreprinderi, secre
tari ai comitetelor de partid și 
organizațiilor de bază din in
dustrie, construcții, transporturi,

(Continuare în pag. a 3-a)

Avind convingerea că expri
măm gîndurile și sentimentele 
care ii animă pe comuniști, pe 
toți oamenii muncii de pe fru
moasele plaiuri hunedorene — 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — de a 
intimpina gloriosul jubileu al 
semicentenarului partidului nos
tru comunist, cu succese de 
prestigiu, asigurăm Comitetul 
Central, pe dumneavoastră mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, că vom munci fără preget, 
cu toate forțele și capacitatea, 
pentru transpunerea în viață a 
indicațiilor ce ni le-ați dat pe 
linia perfecționării activității de 
partid, economice și de stat, a 
adîncirii democratismului nos
tru socialist și pentru realiza
rea în întregime a angajamen
telor asumate.

Organizația județeană de 
partid Hunedoara, integrată cu 
tot ce are mai bun și mai de 
preț în efortul general al parti
dului, este ferm hotărîtă să-și 
îndeplinească cu cinste misiu
nea încredințată, să fie mai re
ceptivă față de spiritul nova
tor și față de inițiativele va
loroase, izvorîte din inteligența 
inepuizabilă a oamenilor, să fa
că din munca și activitatea sa 
un titlu mai prestigios, pe mă
sura și la dimensiunile cu care 
se înscrie în programul măreț 
al viitorului și să-și sporească 
astfel aportul Ia accelerarea 
progresului general al econo
miei, științei și culturii noastre 
naționale, la situarea cit mai 
grabnică a României socialiste 
la nivelul popoarelor și națiu
nilor cu cea mai înaltă civili
zație.

h
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la cele auxiliare, unde acest 
indice coboară pînă la 27 la 
sută. Unele mașini de înaltă 
tehnicitate, cum sînt mașinile 
de frezat prin copiere, sînt fo
losite doar în proporție de 28,9 
la sută.

In cursul discuțiilor pe care 
le-am avut cu conducerile în
treprinderilor din București am 
ajuns la concluzia că avem încă 
spații folosite nerațional. Prin- 
tr-o bună organizare a muncii 
și o așezare judicioasă a ma
șinilor putem obține o produc
ție substanțial sporită cu ca
pacitățile existente. Prin folosi
rea întregii capacități a mași
nilor din dotare putem să creș
tem cu 15—20 la sută produc
ția, fără nici o investiție su
plimentară; în Capitală sînt în
treprinderi care pot să facă și 
mai mult în această direcție, 
să obțină cu aceleași capaci
tăți, cu mașinile de care dis
pun astăzi, o producție dublă. 
De aceea, insist în mod deo
sebit asupra necesității de a 
lua măsurile ce se impun pen
tru folosirea tuturor capacită
ților, pentru generalizarea 
schimbului II și trecerea la in
troducerea schimbului III de 
lucru.

Este necesar să acordăm în 
continuare întreaga atenție or
ganizării științifice a producției 
și a muncii, de care depinde în- 
tr-o măsură hotărîtoare folo
sirea rațională a capacităților 
existente astăzi în economia 
țării. In legătură cu aceasta, 
doresc să menționez că — deși 
In primii ani am obținut o se
rie de rezultate bune datorită 
faptului că problema organiză
rii științifice a stat mai mult 
în atenția colectivelor de între
prinderi — în prezent preocu
pările în această direcție au 
slăbit. Nu se poate spune că 
am rezolvat problema prin fap
tul că am construit o secție 
sau o uzină care, din- punct 
de vedere al organizării mun
cii, poate fi luată drept model; 
dimpotrivă, organizarea unor 
secții sau a unor uzine model 
trebuie să determine organiza
țiile de partid din București, 
comitetele de sectoare, comitetul 
municipal, ministerele să acțio
neze cu fermitate pentru ca, în 
cel mai scurt timp, toate în
treprinderile noastre să ajungă 
la nivelul acestora.

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție problemei crește
rii productivității muncii. Tre
buie să recunoaștem că, față 
de țările dezvoltate din punct 
de vedere industrial, noi reali
zăm o productivitate de cîteva 
ori mai mică. Chiar la unele 
uzine organizate pe baza li
cențelor și tehnologiilor străi
ne, realizăm o productivitate 
sub prevederile din licențe. De 
altfel, în cadrul acestei adunări 
s-a arătat ce se poate realiza în 
^domeniul productivității dacă se 
creează premisele necesare. E- 
xemplul care s-a dat aici pri
vind creșterea productivității 
muncii în unele secții de țesă- 
torie nu este unicul; sînt multe 
cazuri cînd grupuri de mun
citori realizează astăzi o pro
ductivitate de două-trei ori mai 
mare decît nivelul mediu. Se 
pare însă că nu peste tot există 
o suficientă înțelegere a im
portanței creșterii productivită
ții muncii și folosirii raționale 
a forței de muncă calificate. 
Este adevărat, în țara noastră 
avem un disponibil de forță 
de muncă; dar în ce privește 
forța de muncă calificată sim
țim peste tot o lipsă acută. De 
aceea, trebuie să luăm măsuri 
hotărîte pentru a asigura creș
terea productivității muncii — 
pe baza introducerii mecaniză
rii și automatizării, ă conducerii 
și organizării moderne a pro
ducției, a creării condițiilor ma
teriale necesare. Desigur, chel
tuielile pentru modernizarea u- 
tilajelor trebuie să se reflecte 
în creșterea productivității, a 
venitului întreprinderilor; dar, 
totodată, să creăm condiții ca 
— concomitent cu creșterea 
productivității muncii — să spo
rească și veniturile oamenilor 
muncii. Iată de ce apreciez că 
experiența despre care s-a vor
bit aici este deosebit de edifi
catoare; pe baza cointeresării 
materiale și a luării de măsuri 
pentru organizarea rațională a 
muncii, pentru modernizarea 
producției, putem să obținem 
o dublare și în unele locuri 
chiar o triplare a productivi
tății muncii.

S-a vorbit aici de problema 
calității producției. Discutăm 
despre ea permanent, am luat 
multe măsuri, avem și rezultate 
bune în această direcție. Nu
meroase produse ale întreprin
derilor noastre fac astăzi față 
cu succes oricărei concurențe 
pe piața internațională. Dar, 
în acest domeniu avem încă 
lipsuri, sînt multe de făcut. 
Acționăm încă cu timiditate în 
domeniul perfecționării și în
noirii utilajelor, al aplicării 
procedeelor moderne. Chiar și 
în ce privește introducerea în 
producție a licențelor ne miș
căm destul de încet. Am im
portat asemenea licențe și le-am 
ținut nefolosite cîte 6—7 ani, 
în loc să le introducem ime
diat în producție. Or, este clar 
că, cei care ne-au vîndut li
cențele au introdus între timp 
în producție altele perfecțio
nate. Deci, ceea ce ne-au vîn
dut nouă atunci este acum pe
rimat. De altfel, noi am mai

întreprinderi mi se par 
mici; de altfel, m-am re- 
concret la Uzinele „Gri- 
Roșie”, dar am discutat

discutat această problemă; știți 
bine că, de regulă, cel care 
vinde o licență are pregătită 
alta pe care vrea s-o introducă 
în fabricație. Iată de ce este 
necesar să acordăm o atenție 
deosebită ridicării generale a 
calității producției, a nivelului 
tehnic, a parametrilor tehnici ai 
produselor — pentru că de a- 
ceasta depinde dezvoltarea e- 
conomiei noastre, asigurarea 
competitivității produselor ro
mânești pe piața internațională.

In expunerea prezentată de 
tovarășul Dumitru Popa, pre
cum și în cuvîntul mai multor 
tovarăși, s-au făcut referiri la 
preocuparea unor colective de 
întreprinderi pentru producerea 
de utilaje și mașini cu mij
loace proprii, pentru autodota- 
re, precum și pentru perfecțio
narea mașinilor și utilajelor e- 
xistente. Sarcinile pe care și le 
propun în această privință u- 
nele 
însă 
ferit 
vița 
asemenea probleme și cu con
ducerile altor întreprinderi din 
Capitală și din provincie pe 
care le-am vizitat în ultimele 
luni. Se apelează cu ușurință 
la importul unor mașini și u- 
tilaje pe care le putem pro
duce în țară. Sînt chiar cazuri 
cînd se procură din străinătate 
aceleași utilaje care se reali
zează într-o uzină sau alta din 
țara noastră. Trebuie să înțe
legem că producerea utilaje
lor și mașinilor-unelte necesare 
înzestrării economiei românești 
reprezintă o problemă centrală 
a activității noastre.

Se impune să folosim cît mai 
larg în această privință capa
citatea de creație 
spiritul novator al inginerilor 
și tehnicienilor, al

științifică,

oamenilor 
muncii din țara noastră. Nu 
este pentru nimeni un secret 
— dar vreau să mai mențio
nez și cu acest prilej — că în 
multe domenii de vîrf specia
liștii din România au adus 
contribuții care i-au situat pe 
primele locuri; se cunoaște, de 
pildă, că primul avion cu reac
ție a fost realizarea unui ro
mân.

Țara noastră dispune astăzi 
de un mare număr de specia
liști și muncitori iscusiți. Avem 
oameni talentați, inventivi, dor
nici să facă totul pentru a con
tribui la dezvoltarea economiei 
românești, la progresul științei 
în general. Trebuie însă să fo
losim mai bine această uriașă 
forță creatoare a poporului 
nostru.

In această ordine de idei aș 
dori să mă refer pe scurt și 
la problema cercetării științi
fice, a aplicării rezultatelor ei 
în producție. Am organizat și 
dezvoltat în cincinalul trecut 
multe institute de cercetare. In 
construcția de mașini, de exem
plu, de la 3 institute am ajuns 
la 17; aceeași situație există 
și în alte sectoare de activi
tate. Am creat în întreprinde
rile noastre sectoare puternice 
de concepție, care au rezolvat 
multe sarcini importante. Con
sider însă că este necesar să 
acordăm mai multă atenție or
ganizării activității de cerceta
re, concentrării eforturilor în 
direcțiile principale, evitînd ri
sipirea forțelor pe o tematică 
excesiv de largă. Ministerele 
trebuie să se preocupe de uti
lizarea mai bună a potenția
lului științific, de aplicarea ra
pidă în producție a realizărilor 
activității de cercetare; în a- 
ceastă privință și Consiliul Na
țional al Cercetării Științifice 
are un cuvînt greu de spus — 
și sperăm că el își va face mai 
mult simțită prezența decît pî
nă acumi Trebuie să ne fie clar 
că îndeplinirea sarcinilor puse 
de Congresul al X-lea privind 
ridicarea nivelului general al 
activității economico-sociale nq 
se poate asigura fără a așeza 
la baza întregii noastre munci 
cele mai înalte cuceriri ale ști
inței și culturii universale, fără 
a dezvolta larg cercetarea ști
ințifică. Avem toate condițiile 
pentru aceasta — și consider că 
Bucureștiul, unde sînt concen
trate principalele institute și 
forțe de cercetare, poate să fa
că mult mai mult pe această 
linie. Mă refer, firește, la Co
mitetul municipal București, la 
întreprinderile din Capitală, ca
re trebuie să folosească mai 
mult avantajele ce le au prin 
faptul că își desfășoară activi
tatea într-o localitate unde sînt 
reunite asemenea forțe impor
tante ale științei noastre națio
nale.

O problemă asupra căreia aș 
dori să atrag încă o dată, aten
ția este aceea a pregătirii mun
citorilor calificați, a formării 
cadrelor necesare activității 
noastre economice și sociale. 
Desigur, avem o serie de re
zultate bune în această privin
ță; a crescut, este adevărat, nu
mărul de muncitori proveniți 
din școlile profesionale, dar e- 
xistă încă în întreprinderile 
noastre mulți muncitori cu o 
slabă calificare. Consider că 
trebuie să trecem la aplicarea 
cu toată fermitatea a hotărîri- 
lor Comitetului Central al parti
dului, a legilor țării în această 
privință; să facem ca fiecare co
lectiv de întreprindere să înțe
leagă că nu va putea să rezol
ve problemele ce îi revin în 
acest cincinal și în viitor, fără 
a se preocupa zilnic de pre
gătirea cadrelor necesare de 

muncitori calificați, de maiștri. 
Totodată, în conformitate cu 
hotărîrea recentei plenare a Co
mitetului Central și cu legea 
care urmează să fie adoptată 
în curînd de Marea Adunare 
Națională, va trebui să trecem 
la organizarea activității de re
ciclare a cadrelor, de împrospă
tare a cunoștințelor tuturor oa
menilor muncii din țara noas
tră — de la muncitor pînă la 
director, director general și 
ministru. Toți trebuie să stu
diem, să învățăm, să ne însu
șim atît problemele de specia
litate, cît și cele economice și 
de conducere, care sînt hotă
rîtoare pentru desfășurarea ac
tivității la nivelul exigențelor 
de astăzi. Avem și în această 
privință toate condițiile 1 Orga
nizația municipiului București, 
întreprinderile din Capitală vor 
trebui să acționeze în așa fel 
îneît să constituie un adevărat 
exemplu pentru celelalte orga
nizații și întreprinderi din țară.

S-a vorbit în cadrul acestei 
adunări de problema aprovizio
nării tehnico-materiale. S-a a- 
rătat că în această privință e- 
xistă încă multe deficiențe. Am 
mai vorbit despre problema a- 
ceasta și cu alte prilejuri. Se 
pare că, pînă la urmă, soluțio
narea ei este legată de o mai 
bună planificare și organizare a 
activității de aprovizionare teh- 
nico-materială, deoarece, pe to
tal, nu numai că am realizat 
producția planificată, dar în 
1970 au rămas și stocuri supra- 
normative de sute de milioane 
de lei. Aceasta arată că, în- 
tr-adevăr, există materii prime 
și materiale, dar că ele sînt 
prost repartizate și dirijate, că 
acestea nu ajung la vreme și 
în condiții optime la unitățile 
care au nevoie de ele. De ce 
trebuia să ne întîlnim acum, 
în martie, ca să discutăm, în 
adunarea activului de partid, că 
unele întreprinderi din Bucu
rești nu-și realizează contrac
tele și obligațiile care le au 
de a livra altor unități — tot 
din București — o serie de ma
teriale ? Nu se impunea oare 
ca miniștrii, directorii centra
lelor să se pună încă din toam
nă de acord și să știe precis 
de unde vor lua materiile pri
me și materialele, cu cine vor 
trebui să încheie, în conformi
tate cu legea, contractele res
pective ? Desigur, nu ne închi
puim că toate vor merge auto
mat, că nu se mai pot întîm- 
pla defecțiuni într-o întreprin
dere sau alta; dar pentru aceas
ta avem o serie de stocuri care 
ne permit să regularizăm pro
ducția, să evităm stagnările ce 
le-ar putea provoca o întîrzie- 
re de cîteva ore sau de o zi- 
două, în aprovizionarea cu unele 
materiale. Dar să constatăm că, 
deși ne aflăm în martie, încă 
nu s-a ajuns la încheierea con
tractelor pentru livrarea dife
ritelor produse necesare produc
ției pe acest an, — aceasta este 
de neadmis ! Consider că ' tre
buie să punem capăt cu hotă- 
rîre acestei atitudini birocratice, 
să luăm toate măsurile, îneît, 
în cel mai scurt timp, să cla
rificăm pe deplin problemele 
aprovizionării tehnico-materiale; 
fiecare întreprindere să știe 
precis de unde și cînd trebuie 
să primească materialele, pro
dusele, subansamblele, tot ce îi 
este necesar pentru a asigura 
o producție ritmică !

Cred că va trebui să ne pro
punem ca, acolo unde sînt ră- 
nlîneri în urmă, să apelăm la 
colectivele de oameni ai muncii 
să facă un efort' o perioadă 
de timp — o lună-două, dacă 
este nevoie — pentru a crea, 
pe baza sporirii producției, de
calajul necesar de aproviziona
re și a asigura astfel, în con
tinuare,. desfășurarea ritmică a 
fabricației. De pe acum se im
pune să luăm măsuri pentru a 
realiza contractele și a lămuri 
bine toate problemele privind 
aprovizionarea tehnico-materială 
pentru anul 1972; acolo unde 
există condiții se pot încheia 
contracte pe termen lung, pînă 
în 1975. Avem planul cincinal, 
știm producțiile de bază pe ca
re trebuie să le realizăm și 
deci putem trece la încheierea 
de contracte de lungă durată 
care să ne dea siguranță și 
să pună ordine în ce privește 
aprovizionarea tehnico-materia
lă, deci și în desfășurarea nor
mală a procesului de producție.

Nu doresc să mă opresc prea 
mult asupra problemelor de ex
port și import, mai cu seamă 
că de curînd am avut o consfă
tuire în legătură cu activitatea 
din acest domeniu. Țin numai 
să atrag atenția că municipiul 
București are sarcini deosebit 
de mari; față de prevederile 
planului pe acest an, va trebui 
să asigure în plus peste 100 
milioane de lei valută, iar pe 
întregul cincinal să dea supli
mentar circa un miliard lei 
valută. In acest sens, pentru a 
veni în sprijinul colectivelor 
din Capitală, ne-am gîndit ca 
această sarcină să se realizeze 
atît pe calea sporirii exportu
lui, cît și prin diminuarea im
porturilor, deci să obținem din 
cele două procese un sold ac
tiv de circa un miliard lei va
lută pe cincinal. Față de pon
derea Capitalei în producția in
dustrială, de potențialul și re
sursele mari pe oare le are, a- 
cest lucru se poate asigura. 
Producția pe cincinal a Capi
talei va trece de 300 de mili
arde lei și, deci, a realiza un 
plus de producție de 6 miliarde 

sau a reduce o parte a impor
turilor este pe deplin posibil. 
Și eu sînt convins că aceasta 
se va realiza ! (Vii aplauze).

Este necesar să acordăm o a- 
tenție mai mare problemelor 
eficienței activității economice; 
începînd cu reducerea cheltuie
lilor materiale de producție, a 
consumurilor. Nu vreau să dau 
aici cifre pentru a arăta cîte 
întreprinderi au depășit nor
mele de consum pe 1970, cîte 
sute și sute de tone de metal, 
de combustibil și alte mate
riale s-au consumat în plus. A- 
vem în acest domeniu rezerve 
foarte mari — și este necesar 
ca toate colectivele de oameni 
ai muncii să se preocupe în mai 
mare măsură de aceste proble
me, de eficiența economică. Rea- 
lizînd producții sporite cu chel
tuieli cît mai mici, vom con
tribui în mod substanțial la 
creșterea venitului național și 
deci la sporirea posibilităților 
de a asigura dezvoltarea susți
nută a economiei și ridicarea 
bunăstării oamenilor muncii.

Aveți de realizat un volum 
mare de investiții. Deși ne-am 
propus să nu mai construim 
multe întreprinderi în Bucu
rești, ci să mergem mai mult 
pe dezvoltări, totuși — întru- 
cît aceste dezvoltări sînt de 
nivelul celor despre care am 
vorbit mai înainte — în Capi
tală se vor investi zeci de mi
liarde de lei. In activitatea de 
investiții s-au obținut multe lu
cruri bune, dar — așa cum ați 
auzit aici și cum cunoașteți fie
care — s-au comis și greșeli. 
Eu salut angajamentele luate 
aici de către proiectanții din 
construcția de mașini — cred 
că și ceilalți gîndesc la fel — 
și de către constructori, de a 
nu mai repeta greșelile din tre
cut. In orice caz, a face clă
diri mai înalte cu 2—3 metri 
decît este necesar pentru pro
cesul de producție, a realiza 
construcții supradimensionate 
care dau impresia unor veri
tabile adăposturi antiatomice, 
este cu totul neeconomic, re
prezintă o mare risipă.

Problema costului prefabrica
telor este legată în mare mă
sură și de faptul că însăși a- 
ceste prefabricate sînt supra
dimensionate. O reducere a di
mensiunilor lor din toate punc
tele de vedere va conduce ne
mijlocit la o micșorare a pre
țurilor. Este necesar ca atît 
proiectanții. cît și Ministerul 
Materialelor de Construcții să 
acționeze cu mai multă fermi
tate pentru a realiza în prac
tică măsuri concrete care să 
ducă la micșorarea acestor cos
turi exagerate în construcții. 
De asemenea, trebuie să luăm 
măsuri pentru a produce noi 
materiale. Cred că în această 
privință se impune ca și Mi
nisterul Industriei Chimice să 
fie mai activ; împreună cu Mi
nisterul Industriei Materialelor 
de Construcții, el trebuie să 
contribuie la producerea mate
rialelor de care avem nevoie.

O altă problemă importantă 
este aceea a scurtării duratei 
de construcție și de punere în 
funcțiune a capacităților de 
producție, de realizare a para
metrilor proiectați. Cunoașteți 
că avem încă neajunsuri se
rioase în această privință, că 
durata unor lucrări de con
strucții este încă mare. Avem 
multe exemple care arată, că a- 
colo unde s-a acționat bine, 
s-au putut realiza într-un an 
și jumătate construcții pentru 
care se avea în vedere o du
rată de trei ani. Chiar în Bu
curești avem construcții care 
s-au realizat în mai puțin de 
un an. Este deci necesar ca 
directorii de întreprinderi și 
centrale, ministerele, să ia toate 
măsurile pentru a scurta dura
ta construcțiilor. Intr-un anu
mit sens, constructorul este — 
poate — mai puțin interesat 
în reducerea duratei lucrărilor, 
dar beneficiarul este cel care 
face comanda construcției, cel 
care plătește și, ca atare, el 
trebuie să se lupte pentru a o 
realiza în cel mai scurt timp 
și a putea obține pe această 
bază producții și venituri su
plimentare. Avem și aici re
zerve mari — și, dacă vom ți
ne seama de ele, vom putea 
ca în cursul actualului cinci
nal să realizăm lucruri deose
bit de însemnate pe calea con
struirii și a dării la timp în 
funcțiune a capacităților pro
ductive.

Apreciez că în Capitală există 
toate condițiile pentru a asi
gura ridicarea la un nivel su
perior a întregii activități e- 
conomice. Dispunem de o clasă 
muncitoare cu o bogată expe
riență, de tehnicieni și ingi
neri bine pregătiți, de o orga
nizație puternică, experimenta
tă. cu un număr mare de mem
bri de partid. De aceea, avem 
încredere că se vor înfăptui 
cu succes hotărîrile Congresului 
al X-lea care revin organizației 
din București ! (Aplauze prelun
gite).

Stimați tovarăși,

Planul cincinal prevede, o da
tă cu îmbunătățirea activității 
generale economice și creșterea 
venitului național, sporirea ve
niturilor oamenilor muncii cu 
20 la sută pînă în 1975. Se are 
în vedere ca din cele peste 
500 000 de apartamente ce se 
vor construi în țară, circa 
120 000 , să fie construite în Ca
pitală, față de 80 000 cîte s-au 

realizat în cincinalul care a tre
cut. Se prevede, de asemenea, 
construcția unui număr însem
nat de locuri în creșe și cămine 
de copii. De exemplu, față de 
27 000 de locuri în creșe, cît 
există astăzi pe țară, ne pro
punem să ajungem la 80-100 000 
în 1975, ceea ce înseamnă o 
creștere de circa trei ori; o 
dezvoltare similară se va rea
liza și în ce privește căminele 
de eopii. Este necesar să facem 
acest efort, deoarece într-o mă
sură tot mai însemnată intră 
în procesul de producție femeile 
și, deci, trebuie să creăm con
diții pentru o îngrijire cores
punzătoare a copiilor. De ase
menea, se va mări spațiul de 
spitalizare, vor fi realizate și 
alte construcții social-culturale.

Toate acestea vor face să 
crească în mod simțitor nivelul 
de trai al oamenilor muncii 
din România. Este necesar ca 
organizațiile noastre de partid, 
organizațiile sindicale și de ti
neret, conducerile întreprinde
rilor să acorde mai multă a- 
tenție soluționării problemelor 
sociale, să urmărească perma
nent îmbunătățirea condițiilor 
de viață și de muncă ale oa
menilor muncii. Noi cheltuim, 
de exemplu, peste 1,6 miliarde 
lei anual pentru activitatea de 
protecție și securitate a mun
cii, dar nu aș putea spune că 
rezultatele sînt pe măsura a- 
cestor eforturi. Este necesar ca 
Ministerul Muncii, care condu
ce Departamentul protecției și 
securității muncii, Ministerul 
Sănătății, care are, de aseme
nea, atribuții destul de largi 
în această privință, și sindica
tele, pentru care problema secu
rității trebuie să constituie o 
sarcină principală și perma
nentă, să acorde mai multă a- 
tenție și să urmărească cum 
se realizează prevederile în a- 
cest domeniu.

Este știut — și doresc să 
subliniez încă o dată — că tot 
ceea ce facem, tot ceea ce vom 
realiza în viitor este consacrat 
omului, bunăstării, fericirii lui 
— și de aceea întreaga noastră 
activitate trebuie să asigure în
făptuirea consecventă în viață 
a acestei linii generale a parti
dului. (Vii aplauze).

împlinirea marilor sarcini ce 
revin colectivelor de oameni ai 
muncii din București impune, 
totodată, o preocupare susținu
tă pentru îmbunătățirea condu- 

,Lqeqi unităților economico-socia
le. Am luat un șir de măsuri 
în această privință, care se a- 
rața. a fi foarte utile. Atît co
mitetele de direcție și consi
liile de administrație, cît și a- 
dunările generale ale salaria- 
ților dau de acum rezultate 
bune în activitatea lor. Ele a- 
sigură realmente conducerea co
lectivă a unităților economice, 
devenind forme concrete de 
participare organizată a clasei 
muncitoare, a tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, la 
conducerea întregii activități de 
construcție a societății socialis
te. De altfel,, trebuie să men
ționăm și aici că tocmai aceasta 
constituie una din laturile im
portante ale dezvoltării socia
liste a patriei noastre — și 
anume participarea tot mai lar
gă a întregului popor la ela
borarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului. 
Pe această cale se realizează 
în fapt democrația socialistă, ca
re este infinit superioară ori
cărei forme de democrație bur
gheză, pentru că asigură ca po
porul să ia parte nemijlocit la 
conducerea societății. Acest lu
cru nu-1 poate asigura nici cea 
mai democratică țară capita
listă din lume ! (Vii aplauze).

Este necesar să acționăm cu 
toată fermitatea pentru întări
rea și creșterea rolului organis
melor colective de conducere, 
pentru a atrage larg clasa mun
citoare, oamenii muncii la con
ducerea vieții economico-sociale. 

.Să facem să crească rolul or
ganizațiilor de partid în toate 
domeniile de activitate,! Pentru 
aceasta este necesar ca organi
zațiile de partid, comitetele de 
sectoare, comitetul municipal să 
aducă anumite îmbunătățiri în 
felul de a conduce și de a re
zolva problemele, în lumina re
centelor hotărîri ale plenarei 
Comitetului Central al Partidu
lui nostru.

In încheiere, aș dori să subli
niez încă o dată că înfăptuirea 
cu succes a sarcinilor ce ne 
stau în față, a planului pe 1971 
prezintă o importanță hotărî
toare, întrucît acest plan pune 
o bază trainică pentru înfăp
tuirea cu succes a întregului 
cincinal actual.

Am deplina convingere că 
oamenii muncii din Capitală în 
frunte cu comuniștii, nu vor 
precupeți nici un efort pentru 
a realiza în cele mai bune con
diții sarcinile ce le revin, pen
tru a-și aduce contribuția la 
transpunerea în viață a pro
gramului elaborat de Congre
sul al X-lea al partidului, la 
ridicarea patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație, 
la creșterea bunăstării și feri
cirii întregului popor. (Aplauze 
puternice, prelungite). Cu această 
convingere, vă urez dumnea
voastră, tuturor comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii din 
Capitala patriei noastre, noi și 
noi succese în activitatea viitoa
re, multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze furtunoase, ovații. Se 
scandează îndelung „Ceaușescu 
—P.C.R.", „Ceaușescu—P.C.R.").

(Urmare clin nr. 6 642)

MEMBRII 
ORGANIZAȚIEI 

sindicale. 
DREPTURILE Șl 

ÎNDATORIRILE 
LOR

Art. 7. — Membru de sindi
cat poate fi orice om al mun
cii din Republica Socialistă Ro
mânia, fără deosebire de națio
nalitate, sex și vîrstă, care an- 
gajîndu-se să lucreze într-o în
treprindere, instituție, organiza
ție cu caracter obștesc, devine 
membru al colectivului respec
tiv cu toate drepturile și obli
gațiile ce decurg din aceasta. 
Pot fi membri de sindicat și e- 
levii școlilor profesionale, teh
nice. ucenicii sau orice anga
jat la persoane fizice. Cei ca
re vor să devină membri ai 
sindicatului trebuie să recunoas
că și să respecte prevederile 
statului și să plătească cotiza
ția stabilită.

Art. 8. — Primirea în sindi
cat se face în mod individual, 
la cererea celui care dorește 
să devină membru de sindicat: 
cererea de primire se discută 
și se aprobă de adunarea gru
pei sindicale, iar carnetul de 
membru se înmînează de comi
tetul sindicatului.

Membrii de sindicat au 
dreptul:

art. 9. — Să aleagă și să fit 
aleși în organele de conducere 
ale sindicatului; — Ca membri 
ai colectivului de oameni ai 
muncii, deținători ai mijloace
lor de producție încredințate de 
societate și ca producători ai 
bunurilor materiale și spiritua
le, sindicatul le oferă cadrul 
organizat de dezbatere a tutu
ror problemelor privind bunul 
mers al întreprinderii, politica 
generală a partidului și statu
lui nostru ;

— Să ia parte la stabilirea 
și soluționarea tuturor proble
melor economice, sociale, cul
tural-sportive din întreprindere 
sau instituție, să-și exprime 
nestingherit părerea, să critice 
organele de conducere ale sin
dicatelor, precum și activitatea 
oricărui membru de sindicat, 
indiferent de funcția ce o deți
ne ;

— Să ceară comitetului sindi
catului să-i sprijine în apăra
rea drepturilor lor în caz de 
neîndeplinire a prevederilor 
contractului de muncă, ori de 
nerespectare a legislației mun
cii ; să fie trimiși la tratament 
și odihnă în stațiuni balneo-cli- 
materice pe baza reglementă
rilor în vigoare ; să primească, 
în cazuri deosebite, ajutoare 
materiale din fondurile sindi
catului ; să folosească, împre
ună cu membrii de familie 
mijloacele de care dispune sin
dicatul pentru desfășurarea ac
tivităților culturale, sportive și 
turistice; să se adreseze orga
nelor sindicale, inclusiv Consi
liului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor. în orice 
problemă care privește viața 
de organizație, activitatea eco
nomică și social-culturală.

Membrii de sindicat 
au următoarele îndatoriri:

Art, 10. — In calitate de pro
prietari ai mijloacelor de pro
ducție și producători ai bunu
rilor materiale, membrii de 
sindicat sînt direct interesați 
să contribuie activ la dezvolta
rea economică a întreprinderii, 
să folosească rațional mijloa
cele de producție, materia pri
mă și materialele puse la dis
poziție ; să militeze pentru în
deplinirea la timp și în bune 
condiții a sarcinilor profesio
nale, pentru realizarea ritmică 
a planului de stat la toți indi
catorii ; să contribue la mai 
buna organizare a producției 
și a muncii ; îmbunătățirea ca
lității produselor; intro
ducerea tehnicii și tehnologiei 
înaintate în procesul de produc
ție, pentru creșterea eticienței 
economice; să lupte pentru 
respectarea ordinei și discipli
nei socialiste a muncii, preve
derile regulamentului de ordine 
interioară.

— Să-și perfecționeze necon
tenit calificarea profesională, să 
se preocupe de însușirea știin
ței și tehnicii avansate, de ridi
carea nivelului cultural-politic; 
să aibă o comportare demnă în 
muncă, în familie și societate ; 
să militeze pentru respectarea 
și aplicarea legilor statului ; să 
apere și să întărească, prin toa
te mijloacele, proprietatea ob- 
șv^asca ; sa păstreze secretul 
de stat; să apere și să slujeas
că cu devotament patria — Re
publica Socialistă România,

— Să participe efectiv la 
viața și activitatea sindicatului 
din care fac parte, la elabora
rea și înfăptuirea hotărîrilor 
sindicatului și să plătească co
tizația de membru al sindica
tului.

Stimulente si sancțiuni* 9
Art. 11. — Membrii de sin

dicat, care se situează în frun
tea activității, sînt exemplu în 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, profesionale și în acti
vitatea obștească, pot fi stimu
lați moral și material, popu
larizați în presă, la gazetele u- 
zinale, înscriși în cartea de o- 
noere a întreprinderii, li se a- 
cordă diferite insigne, sînt pro-? 
puși cu prioritate pentru a fi 
trimiși la odihnă și distinși cu 
ordine și medalii ale Republi
cii Socialiste România.

Art. 12. — Pentru abateri de 
la prevederile Statutului, mem

brilor de sindicat li se pot aplica 
sancțiuni. La stabilirea sancți
unilor se va ține seama de ca
uzele și gravilatea faptelor co
mise.

Sancțiunile care se pot da 
sint ; mustrare, avertisment pu
blic, excluderea din sindicat.

a) sancțiunea, precum și ridi
carea acesteia se hotărăște de 
adunarea grupei sindicale ;

b) excluderea din sindicat se 
analizează și se confirmă de co
mitetul sindicatului ;

c) cînd cel sancționat se con
sideră nedreptățit, se poate a- 
dresa adunării generale sau con
ferinței sindicatului. Colectivul 
de oameni ai muncii din u- 
nitatea respectivă trebuie să a- 
nalizeze. să judece și să stabi
lească vinovăția lui și în cazuri 
mai deosebite să se pronunțe 
dacă mai poate să facă parte 
sau nu din colectivul respectiv.

Art. 13. — Membrii de sin
dicat care se mută dintr-un 
sindicat în altul, precum și cei 
care îndeplinesc obligațiile mi
litare. studiază în învățămîntul 
superior, lucrează sezonieri sau 
temporar, își păstrează vechi
mea în sindicat. Angajatul care 
a încetat activitatea profesiona
lă prin pensionare poate ră- 
mîne în continuare membru de 
sindicat.

HI.

PRINCIPIILE DE 
ORGANIZARE 

ALE 
SINDICATULUI

Art. 14. — Sindicatul se or
ganizează în fiecare întreprin
dere, instituție, organizație cu 
caracter obștesc; pe grup de 
întreprinderi sau de institu
ții din aceeași ramură sau din 
ramuri înrudite ; în cadrul sin
dicatului se organizează grupe 
sindicale pe locuri de muncă; 
în întreprinderile mari se pot 
înființa și organizații sindicale 
pe secții ;

Grupele sindicale create în 
unități sau instituții cu carac
ter comunal se unesc în sindi
catul salariaților din comuna 
respectivă.

Art, 15. — Organizația sindi
cală dispune de o largă auto
nomie desfășurinau-și activita
tea pe baza statutului propriu a- 
doptat de adunarea generală 
sau conicrință. Sindicatul de- 
clarîndu-se de acord cu Statu
tul Uniunii sindicatelor pe ra
mură se poate afilia la Uniu
nea respectivă, beneficiind de 
drepturile și obligațiile prevă- 
z.ute în statutul respectiv.

Art. 16. — In organizarea in
ternă a sindicatului, în raportu
rile sale cu uniunea sindicate
lor pe ramură, cu consiliile te
ritoriale și Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicalelor 
se aplică principiile democra
ției sindicale și centralismului 
democratic care constau în i

— Toate organele de conduce
re ale sindicatului sînt alese 
și își desfășoară activitatea pe 
baza principiului muncii și con
ducerii colective; candidații 
pentru comitetul sindicatului 
sînt recomandați de adunările 
grupelor sindicale ; propunerile 
nominale se afișează cu cel pu
țin 10 zile înainte de data a- 
dunării generale sau conferin
ței pentru dare de seamă și 
alegeri. Candidații pentru con
siliile teritoriale, comitetele u- 
niunilor pe ramură și Consiliul 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor sînt propuși de a-; 
dunarea generală sau conferin
ța sindicatului ; hotărîrile se 
iau cu majoritate de voturi și 
sînt obligatorii pentru toți 
membri; de sindicat; minori
tatea se supune majorității și 
este obligată să aplice în prac
tică hotărîrile adoptate ; orga
nele de conducere prezintă pe
riodic dări de seamă în fața 
membrilor de sindicat, îi infor
mează sistematic asupra hotă
rîrilor și măsurilor pe care le 
adoptă. ,

IV.

ORGANELE DE 
CONDUCERE ALE 

SINDICATULUI
Art. 17. — Organul superior 

al sindicatului este adunarea 
generală sau conferința care se 
convoacă cel puțin o dală pe 
an.

Adunarea generală sau con
ferința sindicatului :

— analizează și hotărăște a- 
supra problemelor principale 
cu privire la activitatea sindi
catului în domeniul economic, 
social-cultural, al activității or
ganizatorice și financiare cît și 
asupra altor probleme care in
teresează organizația sindicală ; 
aprobă și modifică statutul pro
priu al organizației sindicale 
pe baza statutului cadru ; ho
tărăște asupra aderării sindica
tului la uniunea de ramură ;

— alege, prin vot secret, o 
dată la doi ani, comitetul sin
dicatului, președintele acestuia, 
comisia de cenzori ; delegații 
la conferința orășenească, mu
nicipală sau județeană și la 
conferința uniunii pe ramură : 
aprobă bugetul sindicatului.

Art. 18. — Comitetul organi
zației sindicale conduce între 
adunări sau conferințe întreaga 
activitate a sindicatului; orga
nizează aplicarea în viață a ho
tărîrilor privind sarcinile eco
nomice, sociale și cultural-edu
cative ; îndrumă și ajută biro
urile grupelor sindicale în or
ganizarea muncii cu masa mem
brilor de sindicat ; stabilește 
norma de reprezentare pentru 
conferință ; reprezintă sindicatul 
în raporturile cu conducerea u- 
nității și cu alte organe de stat 
și obștești ; participă la acțiu
nile organizate pe plan local de 

către consiliul județean, muni
cipal și orășenesc al sindicate
lor, precum și la cele orga
nizate pe ramură, de comite
tul uniunii; asigură rezolvarea 
în termen a cererilor, sesizări
lor și scrisorilor membriior de 
sindicat; organizează casa de 
ajutor reciproc și controlează - 
activitatea comitetului ei de 
conducere; editează gazeta u- 
zinală, foi volante periodice și 
gazete de perete.

Comitetul sindicatului se în
trunește lunar în plenare. Mem
brii comitetului se vor consti
tui în comisii de lucru pe dife
rite probleme, în raport de ne
voile specifice muncii sindica
tului respectiv. In aceste co
misii pot fi antrenați și alți 
membri de sindicat. Comitetul 
sindicatului conduce și îndrumă 
comisiile pentru activitatea în 
rîndul femeilor.

Art. 19. — Comisia de cen
zori verifică activitatea finan- 
ciar-gospodărească și felul cum 
sînt administrate bunurile ma
teriale ale sindicatului. Mem
brii comisiei de cenzori nu 
pot fi aleși în același timp și 
membri ai comitetului sindi
catului.

Art. 20. — Organizația sindi
cală de secție alege, prin voii 
deschis, anual, în adunarea ge
nerală sau conferință, comitetul 
de secție, care asigură partici
parea membrilor de sindical la 
îndeplinirea hotărîrilor organe
lor superioare și a propriilor 
hotărîri. Atribuțiile acestor or
gane se stabilesc în funcție de 
condițiile concrete în care își 
desfășoară activitatea.

Art 21. — Adunarea grupei 
sindicale alege anual, prin vot 
deschis, biroul grupei ; dezba
te modul de realizare a sarci
nilor de plan și a angajamen
telor asumate, mobilizează co
lectivul de lucru pentru îmbu
nătățirea calității produselor, e- 
conomisirea materiilor prime 
și a materialelor, reducerea 
cheltuielilor de producție, mai 
buna organizare a producției 
și a muncii, folosirea integrală 
a utilajelor, a caDacităților de 
producție și a forței de muncă ; 
organizează activitatea educa
tivă. se preocupă de întărirea 
diseiolinej în muncă, de respec
tarea normelor de tehnica se
curității și igiena muncii ; a- 
probă nominal propunerile de 
trimitere la tratament și odih
nă ; discută și hotărăște asu
pra cererilor de primire în 
sindicat : asupra măsurilor dis
ciplinare a celor care încalcă 
normele statutare.

Art. 22. — Biroul conduce 
activitatea grupei sindicale și 
urmărește aplicarea măsurilor 
stabilite în adunările lunare 
sau trimestriale.

V.

FONDURILE SI 
BUNURILE MA
TERIALE ALE 
SINDICATULUI

Art. 23. — Mijloacele bănești- 
ale sindicatului provin din ta
xele de înscriere, cotizația mem
brilor de sindicat și încasările 
de la manifestările cultural- 
sportive organizate de sindical; 
precum și din alte venituri. Ta
xa de înscriere în sindicat este 
de 5 iei; elevii școlilor profe
sionale și tehnice plătesc 1 leu.

Art. 24. — Membrii de sindi
cat plătesc o cotizație lunară 
stabilită pe baza salariului ta
rifar, în felul următor i

— pînă la 2 500 lei . . , lei
0,50 la sută

— peste 2 501 lei ... . lei
1,00 la sută

Art. 25. — Membrii de sindi
cat pensionari, elevi ai școlilor 
profesionale și tehnice, anga- 
jații sezonieri sau temporari — 
în perioada cînd nu lucrează — 
precum și femeile care întrerup 
temporar munca în legătură cu 
îngrijirea copiilor, plătesc o 
cotizație lunară de 1 leu.

Art. 26. — Mijloacele bănești 
ale sindicatului sînt folosite 
pentru desfășurarea activității 
cultural-educative și sportive, 
organizatorice și gospodărești 
proprii, precum și pentru acor
darea, în cazuri ueosebite, Je 
ajutoare materiale membrilor 
ue sindicat.-

Ari. 2/, — Dm cotizația în
casata, smdicatul predă o paria 
în raport cu numărul de mem
bri uniunii sindicalelor pe ra
mură la care este afiliat. Cu
antumul acestei cote se stabi
lește de către adunarea genera
lă sau conierință pe baza cri
teriilor stabilite de Consiliul 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din Republica So
cialista România.

Art. 28. — Dreptul de admi
nistrare a bunurilor materiale 
ale sindicatului revine comite
tului care poartă Întreaga răs
pundere pentru păstrarea și u- 
tilizarea acestora.

Art. 29. — Sindicatul, pe ba
za adeziunii proprii, poate fo
losi o parte din fondurile fi
nanciare, împreună cu alte sin
dicate pe plan local, pentru a- 
menajarea și dotarea unor clu
buri, baze sportive, turistice și 
de recreere a oamenilor mun
cii ce vor fi folosite în comun.

DISPOZIȚII 
FINALE

Art. 30. — Sindicatul este 
persoană juridică.

Art. 31. — l’e baza slatutu- 
lui-cadru — aprobat de Con
gresul Uniunii Generale a Sin
dicatelor, fiecare organizație 
sindicală îl va completa cu pro
blemele specifice condițiilor 
concrete în care își desfășoară 
activitatea sindicatul respectiv, 
după care îl va aproba în adu
narea generală sau conferința 
sindicatului ca statut propriu
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COORDONATE I Consfătuirea de lucru

ale mobilizării salariaților la înfăptuirea
sarcinilor economice actuale

Perioada ce s-a scurs de la 
conferința precedentă din 1966 
și pînă în prezent — care coin
cide cu cincinalul 1966—1970 
încheiat și în Valea Jiului cu 
incontestabile succese în toate 
domeniile de activitate — a fbst 
marcată de un evident avînt e- 
conomic și social care a reliefat 
potențialul maselor de muncitori 
minieri, capacitatea sindicatelor 
de a mobiliza toți oamenii mun
cii la înfăptuirea exemplară a 
obiectivelor Congresului al IX- 
lea al P.C.R. Aflate în fața noi
lor sarcini trasate de Congre
sul al X-Jea al partidului, sin
dicatele din municipiul nostru, 
sub îndrumarea competentă a 
organelor și organizațiilor de 
partid, au prefigurat jaloanele 
activității de viitor, sarcinile ce 
stau în fața tuturor oamenilor 
muncii din industria carboniferă 
și energetică. O trecere în revis
tă a bilanțului cu care a fost 
încheiat cincinalul 1966—1970 
relevă că, mobilizate de sindi
cate, colectivele de mineri și 
energeticieni au asigurat econo
miei naționale peste prevederi
le cincinalului 2,6 milioane to
ne cărbune, 3,8 milioane KWh 
energie electrică, au asigurat 
importante rezerve de minera
le utile, au sporit baza tehnico- 
materială a producției prin des
chiderea de noi mine, realizări 
la obținerea cărora colectivele 
din Valea Jiului s-au înscris 
cu o cotă de contribuție spori
tă.

Referindu-se la succesele ob

ținute de colectivul minei Lu- 
peni, tovarășul Vasile Ciriperu, 
directorul minei, a reliefat pe 
larg experiența valoroasă acu
mulată de acest colectiv care 
deține de trei ani consecutiv 
titlul și drapelul de unitate 
fruntașă pe ramură. Indicatorii 
superiori ce se obțin în prezent 
la mina Lupeni, ritmul de creș
tere a productivității muncii 
care a înregistrat un salt de la 
1,5 tone/post la peste 1,8 to- 
ne/post, eficiența economică obți
nută pe seama creșterii randa
mentelor constituie dovezi ale 
preocupării asidue ale sindica
telor față de cele mai stringente 
probleme ale minei.

Alți vorbitori au adus în 
dezbatere noi aspecte ale cerin
țelor crescînde ale producției. 
Astfel, minerul șef de brigadă 
Nicolae Feier, de la mina Ani- 
noasa s-a referit la rezervele 
interne ale colectivului, la po
sibilitățile de valorificare a aces
tora în folosul sporirii produc
ției de cărbune. Pentru unele 
neajunsuri ce persistă în apro
vizionarea locurilor de muncă 
din subteran cu materiale și 
piese de schimb, vorbitorul a 
criticat conducerea tehnieo-ad- 
ministrativă a minei și comi
tetul sindicatului, consiliul de 
administrație al C.C.P. Vorbito
rul a dezvăluit realitatea evi
dentă de care trebuie să se ți
nă seama că anumite lipsuri de 
aprovizionare tehnico-materială, 
considerate minore de către u- 
nii, stînjenesc procesul de pro

ducție iar pierderile ce sînt ca
uzate nu mai pot fi recuperate 
prin eventuale măsuri organi
zatorice suplimentare, că golu
rile din aprovizionare au un 
efect negativ însăși asupra a- 
sigurării condițiilor de securita
te a muncitorilor în subteran.

Caracterizînd capacitatea de 
adaptare la noile condiții a 
muncitorilor minieri ca o co
ordonată viguroasă a activită
ții sindicatelor, ca o atitudine 
pozitivă față de imperativele 
impuse de introducerea meca
nizării, a tehnologiei moderne 
de extracție a cărbunelui și 
organizarea științifică a produc
ției și a muncii, tovarășul dr. 
ing. Petru Roman, directorul 
general al Centralei cărbunelui 
Petroșani, a arătat și unele de
ficiențe care vor trebui înlătu
rate din activitatea minelor și 
colectivelor de salariați. In anul 
1971, ca și în întreaga etapă a 
actualului cincinal — s-a des
prins din cuvîntul directorului 
general — vor trebui depuse 
eforturi susținute pentru creș
terea eficienței investițiilor, ri
dicarea tuturor brigăzilor, revi- 
relor, exploatărilor miniere la 
ritmul cerut de dinamismul in
dicatorilor planului de stat, li
chidarea racilei fluctuației de 
personal, îmbunătățirea protec
ției muncii începînd de la în
săși activitatea de concepție, 
îmbunătățirea stilului și a me
todelor de muncă ale comitete
lor de direcție.

Omul și cerințele sale — obiectiv 
de primă importanță 

în preocupările sindicatelor
In lumina orientării date ac

tivității sindicatelor și în spiri
tul documentelor supuse dezba
terii — Tezele pentru Congre
sul U.G.S.R., proiectul Statutu
lui — cadru al sindicatelor — 
Conferinței Uniunii a stabilit 
obiectivele și mijloacele cores
punzătoare atribuțiilor și rolu
lui sporit ce revin sindicatelor 
în etapa actuală, In cadrul a- 
eestui cerc de probleme, luînd 
cuvîntul, tovarășul Ion Lăzăres- 
cu, adjunct al ministrului in
dustriei miniere și geologiei, s-a 
referit la necesitatea sporirii 
preocupărilor sindicatului din 
ramura minieră și geologiei 
pentru punerea în valoare a 
noi și noi resurse de minerale 
utile identificate în subsolul 
patriei. In lumina acestei ce
rințe, sindicatele trebuie să ri
dice cota eforturilor mobiliza
toare, să stimuleze inițiativa 
creatoare, plină de responsabi
litate a cercetătorilor, specialiș
tilor din domeniul preparării și 
înnobilării substanțelor minera
le din depozitele geologice cu 
un conținut inferior de substan
ță utilă. Sprijinul real pe care 
sindicatele îl pot aduce în acest 
sens este evident

De asemenea, vorbitorul s-a 
referit la necesitatea organiză
rii superioare a producției și 
muncii, folosirea la maximum 
a dotării tehnice a potențialului 
aflat la îndemîna unităților mi
niere pentru a se crea astfel 
condiții tot mai optime de mun
că în subteran, de protecție și 
de igienă a muncii pentru pre

venirea accidentelor și îmbol
năvirilor profesionale. In con
textul acestor cerințe vorbito
rul a indicat centralelor indus
triale, sindicatelor să se preo
cupe mai mult de îmbunătăți
rea condițiilor de odihnă și 
destindere ale salariaților mi
nei în timpul liber, de refacere 
a forțelor acestora. „Comitetul 
executiv al C.C. al P.C.R., a 
arătat vorbitorul, a aprobat ca 
în toate bazinele miniere să 
se introducă în mod experimen
tal regimul de muncă de 6 ore, 
din cadrul Centralei cărbunelui 
Petroșani preconizîndu-se expe
rimentarea acestui regim la mi
nele Paroșeni și Anina. Iată 
că după măsurile de îmbună
tățire a salarizării minerilor o 
nouă măsură a conducerii de 
partid și de stat vine să confirme 
grija nețărmurită de care se 
bucură în țara noastră colecti
vele de mineri. In fața noilor 
perspective ce se deschid mine
rilor, sindicatelor le revin sar
cini deosebite de a sprijini con
ducerile tehnico-administrative 
să ia cele mai eficiente măsuri 
pentru ea în condițiile experi
mentării să se obțină rezultate 
și indicatori de producție supe
riori, astfel ca la sfîrșitul anului 
1971 să se poată trece la gene
ralizarea regimului de muncă 
redus pe întreaga ramură mi
nieră".

Tot pe linia îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și de viață 
ale salariaților minei, energe
ticii, ai întreprinderilor geolo
gice și de construcții hidroener

getice au fost dezbătute proble
me arzătoare, de actualitate, 
făcîndu-se unele propuneri. Ast
fel, minerul șef de brigadă 
I’etre Constantin de la mina 
Lupeni a subliniat necesitatea 
acordării de stimulente acelor 
salariați care răspund cu promp
titudine peste programul de 
lucru la chemările conducerii 
tehnice și sindicatului, pentru 
remedierea unor avarii, efectu
area reviziilor la utilaje și alte 
lucrări. Atît comitetele sindica
telor cît și comitetele de direc
ție să-și conjuge eforturile și 
preocupările pentru respectarea 
cu strictețe a legislației muncii, 
pentru întărirea activității de 
protecție a muncii în subteran.

Referindu-se la necesitatea îm
bunătățirii condițiilor de odihnă 
și tratament ale minerilor, vor
bitorul a făcut propuneri pri
vind preluarea și tutelarea de 
către sindicat a unor case de 
odihnă din stațiunile balneo
climaterice care să fie destinate 
în exclusivitate minerilor și fa
miliilor lor, privind crearea în 
cadrul pitoresc al Văii Jiului a 
noi baze de agrement, care să 
ofere minerilor clipe de reală 
destindere în timpul lor liber.

De această cerință — a asi
gurării condițiilor de refacere 
a forțelor de muncă în stațiuni 
cu mult soare, preferate prin 
firea lucrurilor de mineri — 
trebuie să țină mai mult seama, 
comitetele sindicatelor la repar
tizarea biletelor de odihnă și 
tratament la planificarea con
cediilor. La aceste probleme 
s-au referit și alți vorbitori.

Stilul de muncă al sindicatelor, 
mai eficient, adaptat cerințelor vieții 

colectivelor muncitorești
In încheierea lucrărilor con

ferinței a luat cuvîntul tova
rășul IOAN COTOȚ, membru 
al C.C. al P.C.R., secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
Vorbitorul a subliniat că Con
ferința Uniunii sindicatelor din 
ramura mine și energie electrică 
își desfășoară lucrările la scurt 
timp după analiza multilaterală 
făcută activității sindicatelor de 
către Plenara C.C. al P.C.R. 
din II) — 11 februarie a.c. în
cheiată cu expunerea de înaltă 
valoare teoretică și practică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care constituie un document 
programatic pentru mișcarea 
sindicală din țara noastră. Vor
bitorul a apreciat ca fructuoa
se dezbaterile ce au avut Ioc, 
exprimîndu-și convingerea că 
propunerile făcute vor contri
bui în mod efectiv la îmbună
tățirea activității, pentru ca 
sindicatele afiliate la Uniunea 
mine si energie electrică să-și 
îndeplinească mai bine rolul și 
atribuțiile sporite ce le revin 
in etapa actuală de dezvoltare 
socialistă a României.

Apreciind . activitatea desfă
șurată pînă în prezent, vorbito
rul a relevat că în ■munca sin
dicatelor s-au măidr-csfat nea
junsuri care au tmoiefăTasupra 
rezultatelor, au făcut r» Me să 
nu-și îndeplinească pe deplin 
rolul si atribuțiile ce le revin 
în viața socia’.-politică a țării,

Cincinalul în care am pășit 
deschide poporului nostru pers
pective și mai mari, a spus to
varășul loan Cotoț. In sprijinul

realizării acestora, sindicatele 
trebuie să-și concentreze întrea
ga lor activitate pentru a fi 
la înălțimea răspunderilor ce 
li s-au încredințat. In centrul 
preocupărilor sindicatelor tre
buie să stea problemele organi
zării producției și a muncii în 
scopul valorificării cît mai de
pline a rezervelor interne și 
creșterii eficienței activității e- 
conomice. Sarcini importante 
revin sindicatelor din ramură 
în domeniul pregătirii profesio
nale, a ridicării nivelului de 
cunoștiințe tehnico-economice 
ale muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor, al formării de noi 
cadre cu înaltă calificare pen
tru obiectivele noi ce vor in
tra în funcțiune. Atît comite
tul uniunii cît și comitetele sin
dicatelor din ramură, trebuie 
să ia parte Ia întocmirea pla
nurilor de pregătire, perfecțio
nare și specializare profesiona
lă a forței de muncă, Ia îmbu
nătățirea organizării și desfă
șurării procesului de învățămînt 
în școlile profesionale, a cursu
rilor de scurtă durată și a u- 
ceniciei la locul de muncă, a 
policalificării si reciclării sala
riaților. Tov. loan Cotoț a re
comandat sindicatelor să urmă
rească consecvent aplicarea 
principiului socialist de retri
buire după cantitatea și cali
tatea muncii.

Referindu-se Ia poziția cri
tică combativă a multora din
tre vorbitori, printre care și a 
minerului Nicolae Feier de Ia 
E.M. Aninoasa față de neajun

surile existente în problemele 
de protecție a muncii, vorbito
rul a spus că este necesar ca 
noul comitet al uniunii, ca de 
altfel toate organele sindicale, 
să abordeze cu toată răspunde
rea problemele protecției mun
cii, să urmărească exercitarea 
cu mai multă exigență a con
trolului obștesc muncitoresc a- 
supra condițiilor de muncă, mo
dul cum se folosesc fondurile 
alocate de stat, materialele și 
echipamentul de protecție pre
cum și felul în care cadrele 
tehnice fac instruirea salariați
lor cu normele de tehnică a 
securității și igiena muncii. îm
preună cu ministerul să contri
buie la stabilirea celor mai e- 
ficace măsuri pentru prevenirea 
neajunsurilor.

Atribuții importante revin 
sindicatelor în domeniul educa
ției socialiste a oamenilor mun
cii. O latură esențială a mun- 

• cii educative a sindicatelor că
reia va trebui să-i acordăm o 
atenție și mai mare, este cul
tivarea unei atitudini înaintate 
a salariaților față de muncă, 
față de îndatoririle obștești, ri
dicarea spiritului de responsa
bilitate a fiecărui salariat față 
de interesele generale ale co
lectivității. Realizarea sarcini
lor deosebit de importante din 
etapa actuală reclamă din par
tea uniunii, a tuturor sindica
telor, a spus în încheiere vor
bitorul, adoptarea unui stil de 
muncă eficient, o prezență ac
tivă pentru soluționarea pro
blemelor specifice de ramură, 
din fiecare colectiv muncitoresc.

a activului de partid și a cadrelor 
de bază din industrie, construcții

și transporturi din județul Hunedoara
(Urmare din pag. 1)

activiști ai comitetelor munici
pale și orășenești de partid, de 
sindicat și U.T.C., lucrători ai 
instituțiilor economice județene, 
ziariști. Au fost prezenți lucră
tori din aparatul central de 
partid, din unele ministere și 
instituții centrale.

Tovarășul Ștefan Almășan, 
secretar al Comitetului jude
țean de partid, 
o informare cu 
realizările obținute 
lectivele de oameni 
cii din județ în 
trecut, sarcinile ce 
dustriei, construcțiilor, 
sporturilor din județul Hune
doara în 1971 și în următorii 
ani ai cincinalului actual, mă
surile ce trebuie întreprinse 
pentru a asigura îndeplinirea 
exemplară a planului și anga
jamentelor.

In continuare, au avut loc 
ample și fructuoase dezbateri 
asupra căilor și modalităților 

7------s calitativă a
economice din județ, 
cuvîntul tovarășii : 

Trotuș, director ge- 
Centralei industriale

Constantin Petre,

miner șef de brigadă la E. M. 
Lupeni, Vichcnte Bălan, prim 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean, Petru Roman, 
director
Gheorghe
cretar al 
pal de

general al 
Vasiu, 

Comitetului 
partid

de perfecționare 
activității 
Au luat
Costache 
neral al
Hunedoara,

a prezentat 
privire la 

de co- 
ai mun- 

cincinalul 
revin :n- 

tran-

'?

DUMINICA 14 MARTIE
8,30

10,00
11,30

12,00
12,30

13,15

15,00

16,30

18,00

19,10
19,30
20,00

20,35

22,20

22,45
22,55

23,15

18,00

18,30
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C.C.P., 
prim-se- 
munici- 

Hunedoara, 
Pogea Brîncoveanu, președinte
le Consiliului județean al sin
dicatelor, Aurel Lăpușcă, direc
tor general al Centralei mine
reurilor neferoase Deva, Cor- 
neliu Fulga, director general al 
Combinatului de exploatare și 
industrializare a lemnului De
va. Alexandru Lugojan, direc
torul Trustutului de construcții 
Deva, Cornel Covaliov, secre
tar al Comitetului de partid 
de Ia I.C.S.H., Ștefan Tripșa, 
maistru oțelar la Combinatul 
siderurgic Hunedoara, Clement 
Negruț, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid 
Petroșani, Dezideriu Olah, di
rectorul direcției teritoriale pen
tru controlul 
duselor, Adolf 
rectorul U. V.
Tatulici,
„Viscoza* Lupeni.

Participanții Ia dezbateri 
reliefat experiența pozitivă 
cumulată, au analizat critic 
propria activitate, au scos în

calității pro-
Druker, di-

Călan, Rodica 
directorul F. F. A.

au 
a-

evidență neajunsurile manifes
tate. au formulat critici la a- 
dresa unor ministere și organe 
centrale, au făcut propuneri 
constructive pentru punerea în 
valoare a marilor rezerve 
tente 
județ, 
bună 
ducție 
îmbunătățirea calității 
selor, reducerea consumurilor 
materiale și a cheltuielilor de 
producție, creșterea productivi
tății muncii, sporirea produc
ției la export și reducerea im
portului, pentru ridicarea gene
rală calitativă a gradului de 
eficiență a întregii activități 
economice.

In lumina dezbaterilor, consfă
tuirea a definitivat angaja
mentele oamenilor muncii din 
județul Hunedoara în marea 
întrecere închinată gloriosului 
semicentenar al partidului și 
a adoptat planul măsurilor po- 
litico-organizatorice și tehnico- 
economice pentru asigurarea 
îndeplinirii planului și a 
gajamentelor asumate pe 
1971.

In încheierea lucrărilor 
sfătuirii, primit cu vii aplauze, 
a luat cuvîntul tovarășul Gheor
ghe Pană.

exis- 
din 
mai 
pro-

în întreprinderile 
pentru folosirea 

a capacităților de 
și a timpului de lucru, 

produ-

an- 
anul

con-

In numele celor prezenți to
varășul Ioachim Moga a adre
sat, prin tovarășul Gheorghe 
Pană, Comitetului Central al 
partidului, personal tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, cele mai 
calde mulțumiri pentru ajutorul 
acordat organizației județene de 
partid Hunedoara, angajîndu-se 
ca prețioasele indicații ce au 
fost date la 
transpuse în 
xemplar.

Exprimînd 
mentele comuniștilor, ale 
ror oamenilor muncii din 
țul Hunedoara, vorbitorul 
gurat conducerea de partid și de 
stat că muncitorii, tehnicienii 
și inginerii, toate cadrele din 
economia județului, în frunte 
cu comuniștii, își vor consacra 
întreaga capacitate și putere de 
muncă valorificării din plin a 
potențialului material și uman, 
îndeplinirii și depășirii sarcini
lor de plan pe 1971.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, 
consfătuire

Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală. Chimie — 
clasa a Xl-a : Chimiza
rea cărbunilor de pă- 
mînt. Limba română : 
Aspecte din viața și o- 
pera lui George Coșbuc.

18,00

18,40

Căminul.

Lumea copiilor. Călă
torie spațială.

consfătuire să fie 
viață în mod e-

gîndurile și senti- 
tutu- 
jude- 
a asi-

participanții la 
au adresat o 

scrisoare conducerii partidului 
și statului, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

19,10

19,20

19,30

20,00

Tragerea Loto.

1 001 de seri.

Telejurnalul de seară.

Cincinalul 1966—1970 
în cifre și imagini. 
Dezvoltarea principale
lor ramuri ale econo
miei naționale.

20,20 Mai aveți o întrebare ? 
„Cercetări noi în boala 
ulceroasă”.

21,20

23,15

23,25

Film artistic: „Lunga 
vară fierbinte”. Prima 
ecranizare a povestirii 
lui William Faulkner 
— premieră pe țară.

Telejurnalul de noapte.

închiderea emisiunii.
— 4 —

Deschiderea emisiunii. 
Matineu duminical pen
tru copii.
Viața satului.
Albumul compozitorilor 
români : Mihail Jora.
De strajă patriei.
In reluare, la cererea 
telespectatorilor. Revista 
operetei.
Fotbal : Steaua — Farul 
Constanța (prima etapă 
a returului Diviziei Na
ționale A). Transmisi
une directă de Ia Sta
dionul Republicii. 
Emisiune 
ghiară.
Finalele 
europene 
sală. Transmisiune 
rectă de la Sofia.
Unul din doi — emisi- 
une-concurs.
1001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Despre natura lucruri
lor. Reportaj
Film artistic : Jocul de 
cuburi. Premieră pe 
țară.
Pe aripile ciocîrliei. Pro
gram de muzică popu
lară instrumentală. 
Telejurnalul de noapte. 
Campionatele europene 
de atletism in sală. Fi
nale. înregistrare de Ia 
Sofia.
închiderea emisiunii.

în limba ma-

campionatelor 
de atletism în 

di-

LUNI 15 MARTIE

Deschiderea emisiunii. 
Scena și ecranul.
Revista economică TV. 
După adunarea generală 
a salariaților.
1001 de seri.19,20

19,30 Telejurnalul de seară. 
Agenda politică.

20,00 50 de ani în 50 de zile. 
Anul 1921. O emisiune 
de evocare a anilor de 
lupte, acțiuni și reali
zări ale Partidului Co
munist Român.
Romanele lui Mauriac: 
Sfîrșitul nopții (II). 
Ocolul țării în 8 
Emisiune concurs, 
pa a Il-a. 
Muzică ușoară în... 
ție specială.
Telejurnalul de noapte 
Telesport. 
închiderea emisiunii

20,10

20,55

22,35
22,45
23,00

luni. 
Eta

edi-

MARȚI 16 MARTIE

10,00—11,00 Teleșcoală.
18,00 Deschiderea emisiunii.

18,20
19,10
19,25
19,30
20,00

20,10

22,20
22,50
23,00

Aplauze pentru români. 
Reportaj filmat.
Brățara de aur. 
Reflector.
1001 de seri. 
Telejurnalul de seară.
50 de 
Anul 
Seară 
mieră 
de Tudor Mușatescu. 
Capodopere ale muzicii. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

ani în 50 de zile. 
1922.
de teatru. Pre- 

TV. Titanic Vals,

Programul

pentru

JOI 18 MARTIE

18,00

18.30
19,15
19,20
19.30
20,00

20,10
20,40

21,20
22,00

22,35

pentru
săptămîna

viitoare
MIERCURI 17 MARTIE

18,00

18,30

19,00
19,10
19,20
19,30
20,00

20,10

Deschiderea emisiunii. 
Universal-șotron — en
ciclopedie 
Economie, 
ducere.
Un cintec
Tragerea Pronoexpres.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară.
50 de ani in 50 de zile. 
Anul 1923.
Tele-cinemateca. „Salva
tore Giuliano".
Poșta TV.
Cadran internațional. 
Telejurnalul de noapte, 

emisiunii.

22,10
22,20
22,50
23,00 închiderea

pentru 
știință,

de Ia

copii.
con-

Bilca.

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.
Viața literară. 
Publicitate.
1001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
50 de ani în 50 de zile. 
Anul 1924.
Panoramic 
Interpreți 
cintecului 
Planeta se 
Valsuri și 
muritoare, 
orchestrei
Telejurnalul de noapte.

științific, 
de frunte ai 
popular, 
grăbește (IV). 
tangouri ne- 
Concert al 
„Electrecord”.

VINERI 19 MARTIE

17,00

18,00

18,40
19,10
19,20
19,30
20,00

20,10

21,35

21,45

22,15

22,45
23,00

flit fin
H L

7

Astăzi, 
tură din
estradă

cu 
revistă

Teatrul de 
prezintă o 
spectacolul 

semnat

Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală.
„Căminul" la... Timișoa
ra. Florile orașului. 
Lumea copiilor. 
Tragerea Loto.
1001 de seri. 
Telejurnalul 
50 de ani in 
Anul 1925.
Film artistic 
tristă".
Primăvara lui
150 de ani de Ia 
sarea proclamației 
Tudor Vladimirescu 
tre popor.
Dinamica societății 
mânești.
Pagini celebre din ope
rete.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea

in sala Casei de cul- 
Petroșani, 
din Deva

nouă premieră 
„Fețe, fețe la 
de Alexandru Darian (regizor) 
și C. Zărnescu. Spectacolul în
cepe la ora 20.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie I Ursul și păpușa (11 — 
14 martie); PETRILA : Vaga
bondul, seriile I și II (12—14 
martie) LONEA — Minerul : 
Răzbunarea sfîntului (11—14 
martie) ; 7 Noiembrie : Por
tretul unui necunoscut (11 — 
13 martie); URICANI i Re
publica fetelor (12—13 mar
tie).

Pronosticul nostru la concursul
de seară.
50 de zile.

„Prințesa

Tudor, 
lan- 

lui 
că-

ro-

S1MBATA 20

17,00

18,10
18,15

19,15
19,20
19,30
20,00

emisiunii.

MARTIE

emisiunii, 
limba ger-

fete ! 
băieți !

20,10
21,00

21,15

22,05

22,35
22,45

23,30

Deschiderea 
Emisiune în 
mană. 
Publicitate. 
Bună seara, 
Bună seara. 
Publicitate.
1001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
50 de ani în 50 de zile. 
Anul 1926. 
Tele-enciclupedia.
Interpretul preferat : Mi- 
haela
Film 
bilii". 
lui.
Romanțe și cîntece de 
petrecere...
Telejurnalul de noapte. 
Box : România — Dane
marca.
închiderea emisiunii.

Mihai.
serial: „Incorupti- 

Gustul ananasu-

CENTRALA CĂRBUNELUI PETROȘANI 
Institutul de cercetări și proiectări miniere 

pentru huilă
ANUNȚĂ

CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi:

2 cercetători științifici — laboratorul metode de exploatare.

1 șef de laborator (cercetător științific gr. III) — laboratorul de me
canica rocilor.

3 cercetători științifici — laboratorul de cercetări economice.

1 cercetător științific — centrul de silicoză.

Candidații la concurs vor depune, pînă Ia data de 1 aprilie 1971, la sediul institutului
— serviciul personal, cererea de înscriere împreună cu actele prevăzute de „Regulamentul pri
vind recrutarea, promovarea și atestarea cadrelor de cercetători științifici, din unitățile de 
cercetare", publicat în Buletinul Oficial al R.S.R. nr. 4 din 8 ianuarie 1968.

■■

Pronosport nr. 11 din 14 III 1971
1. Steaua — Farul
2. Politehnica — Petrolul
3. S.C. Bacău — Dinamo Buc.
4. C.F.R. Cluj — Progresul 

U.T. Arad — Jiul 
Steagul roșu — F.C. Argeș 
„U“ Craiova — C.F.R. Timișoara 
Bologna — Varese 
Cagliari — Juventus 
Catania — Foggia 
Napoli — Lanerossi 
Roma — Lazio 
Torino — Internazionale

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

1
1
x
1
1
1
1
1
X
X
1
X
2

angajează urgent

Fochist
• Instalator sanitar

Salarizarea, conform H.C.M. 2351|1969

în ziua de 22 martie

ANUNȚĂ CONCURSUL
pentru ocuparea posturilor vacante de

• Maistru miner
• Maistru transport

Concursul se va ține 
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
ploatării cu sediul în Aninoasa, str. Uzinei nr. 1.

■ a
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Comitetului pentru dezarmare

a

Dezbaterile din Bundestagul vest-german

areprecizat

CRIZA POLITICA DIN PAKISTAN între

problema 
de dezar-

sudul 
au fost 
o man- 
galbenă.

refor- 
agri- 
con-

M. Tara- 
al minis- 

externe al

Lucrările Conferinței

sa, ambasado- 
Milos Vejvoda 
altele, la efec- 
de denucleari-

GENEVA 11. — Trimisul spe
cial Agerpres; Corneliu Vlad, 
transmite : Cea de-a 500-a șe
dință a Conferinței Comitetului 
de dezarmare, desfășurată joi 
dimineața, la Palatul Națiuni
lor, a fost prezidată de Alva 
Myrdal, ministru însărcinat cu 
problemele dezarmării în guver
nul suedez. In cadrul dezba
terilor generale au luat cuvîn
tul conducătorii delegațiilor Ce
hoslovaciei, Italiei și Bulgariei.

In cuvîntarea 
rul cehoslovac 
s-a referit, între 
tele Tratatului 
zare a teritoriilor submarine, la 
necesitatea prohibirii experien
țelor nucleare subterane și la 
problema interzicerii armelor 
chimice și bacteriologice. El a 
apreciat că orice înțelegere în 
sfera dezarmării constituie o 
contribuție la întărirea securi
tății mondiale, remareînd, tot
odată, că, între aceste măsuri, 
cea mai importantă ar fi, fără 
îndoială, realizarea unui acord

de dezarmare generală și com
pletă.

In intervenția sa, ambasado
rul Caracciolo, șeful delegației 
Italiei, a 
un mare 
ventive, 
cieri de 
abordeze 
goare și 
adoptării 
mare efectivă.

Următorul vorbitor, 
banov, prim-adjunct 
trului afacerilor 
Bulgariei, ' șeful delegației bul
gare la negocieri, a arătat că 
dezbaterile asupra dezarmării 
sînt reluate într-un moment de 
considerare tot mai neliniștitoa
re a ultimelor evoluții ale 
cursei înarmărilor. Apreciind 
că și în opinia delegației bul
gare problema cea mai impor
tantă o constituie dezarmarea 
generală și completă, vorbitorul 
a citat, printre punctele pro
puse examinării Comitetului, 
problemele armelor chimice și 
biologice și ale experiențelor 
nucleare subterane.

subliniat că, adoptînd 
număr de măsuri pre- 
organismul de nego- 
la Geneva trebuie să 
în continuare, cu .vi- 
bunăvoință, 
unor măsuri

Protocol 
româno«polonez

VARȘOVIA 11 — Cores
pondentul Agerpres, Iosif 
Dumitrașcu, transmite: La 
Varșovia a fost semnat un 
protocol privind schimburile 
de mărfuri de larg consum 
și colaborarea tehnico-știin- 
țifică între ministerele co
merțului interior din Repu
blica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă 
pe anul 1971. Protocolul a 
fost semnat de Nicolae Boz- 
dog, ministrul comerțului in
terior al României, și de E. 
Sznajder, ministrul comerțului 
interior al Poloniei. Protoco
lul prevede, printre altele, o

creștere importantă a livră
rilor reciproce și îmbogăți
rea sortimentului de produ
se care fac obiectul schim
burilor în acest domeniu. 
Totodată, în sfera colaboră
rii tehnico-științicice se pie- 
vede continuarea cercetărilor 
comune asupra posibilități
lor de cooperare în produc
ție.

Ministrul român a tost 
primit, împreună cu omolo
gul său polonez, de E. Szyr, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone. 
A participat Tiberiu Petres
cu, ambasadorul României 
la Varșovia.

63,1 milioane 
tone de pește

ROMA 11 (Agerpres). — 
Pentru prima dată în ulti
mii 25 de ani, cantitatea de 
pește prins în cursul anului 
1969 în întreaga lume a scă
zut față de anul precedent, 
valoarea comerțului mondial 
cu produse pescărești eres- 
cind, insă, datorită majoră
rii prețurilor. Potrivit anua
rului statistic al FAO pentru 
anul amintit, în 1969 a fost 
pescuită o cantitate de 63,1 
milioane tone de pește, față 
de cifra record a anului an
terior, 64,3 milioane tone. De 
asemenea, a scăzut și volu
mul exportului mondial de 
pește și produse de pescă
rie, excluzând balenele, de 
la 7,8 milioane tone (în 
1968) la 7,3 milioane tone. 
Valoarea acestora a crescut 
însă cu 209 milioane față de 
anul 1968, ajungînd în 1969 
la 2,78 miliarde dolari.

I
I
i
I
I

BONN 11. — Coresponden
tul Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite : In Bundestag au 
început dezbaterile asupra ra
portului prezentat de ministrul 
federal al agriculturii, Josef 
Ertil, cu privire la situația a- 
griculturii vest-germane. Luînd 
cuvîntul, cancelarul Willy 
Brandt a cerut opoziției creș- 
tin-democrate să coopereze cu

guvernul „în vederea adoptării 
unei atitudini comune și fer
me față de negocierile atît de 
dificile de la Bruxelles, pri
vind prețurile agricole". Ca și 
ministrul agriculturii, cancela
rul vest-german a _ 
că este necesar să se păstreze 
caracterul național al 
melor privind structura 
culturii. Referindu-se, în

text, la discuțiile avute cu Sic- 
co Mansholt, vicepreședinte al 
Comisiei C.E.E., cancelarul a 
declarat; „Am spus răspicat 
domnului Masholt că noi nu 
vom accepta stabilirea unei 
legături între reglementarea 
prețurilor agricole și reforme
le de structură ale agricultu
rii, care să aibă pentru Repu
blica federală repercusiuni fi

nanciare practic, imposibil 
evaluat".

Actualele dezbateri 
Bundestag se desfășoară 
fundalul unor puternice reven
dicări ale producătorilor agri
coli vest-germani, profund ne
mulțumiți de reglementările 
din cadrul Pieței comune, pri
vind evaluarea produselor lor.

I

PNOM PENH 11 (Ager
pres). — Ultimele știri trans
mise din Cambodgia semna
lează că forțele de rezis
tență populară au lansat pu
ternice atacuri asupra pozi
țiilor deținute de trapele re
gimului Lon Noi—Sirik Ma- 
tak de-a lungul șoselei nr. 5, 
care face legătura între 
Pnom Penh și provincia Bat- 
tambang din nord-vestul ță
rii. Ciocniri între detașa
mentele patrioților și trupele 
administrației de la Pnom 
Penh, sprijinite de unități 
militare saigoneze, au fost 
semnalate, de asemenea, în 
împrejurimile orașelor Den- 
tramkhnar. Srang și Oudong.

Conferința de presă 
a unui ofițer 

polonez 
al serviciului
de informații 
care a lucrat

șase ani ia postul 
de radio

„Europa liberă"
Luptele 

din
INDOCHINA

SAIGON 11 (Agerpres). — 
■Unitățile Guvernului Revo
luționar Provizoriu continuă 
acțiunile ofensive pe așa-zi- 
sul front de nord, bombar- 
dînd fără încetare complexul 
logistic american de la Khe 
Sanh, principala bază de 
sprijin a trupelor america- 
no-saigoneze care au invadat 
regiunile din sudul Laosu- 
lui. Agenția France Presse 
precizează că artileria for
țelor patriotice a bombardat 
miercuri noaptea, o poziție 
a trupelor de infanterie a- 
mericane situată în imedia
ta vecinătate a bazei de la 
Khe Sanh. Agenția citată 
precizează că zeci de obuze 
de mortiere au explodat 
chiar în perimetrul acestei 
poziții, provocînd grele pier
deri. De asemenea, detașa
mente ale Frontului Națio
nal de Eliberare au bombar
dat și scos din luptă o uni
tate americană în regiunea 
Saigonului.

VARȘOVIA 11 (Agerpres). — 
După cum anunță 
PAP, la Varșovia a avut 
o conferință de presă a 
Andrzej Czechowicz, ofițer 
serviciului de informații 
Ministerului Afacerilor Inter
ne al R. P. Polone, care s-a 
înapoiat recent în țară, după 
ce a lucrat timp de șase ani 
la postul de radio 
liberă", fără a i se descoperi 
adevărata calitate. 
Czechowicz, care a ținut con
ferința de presă a treia zi după 
înapoierea în patrie, este în 
vîrstă de 33 de ani, absolvent 
al Facultății de istorie a Uni
versității din Varșovia, și a 
primit gradul de căpitan, după 
îndeplinirea acestei misiuni.

Misiunea Iui Czechowicz 
început printr-o călătorie 
Marea Britanie, după care 
urmat întoarcerea spre 
prin R. F. 
a solicitat 
rînd a fost 
la poloneză

agenția 
loc 
lui 
al 
al

Europa

Andrzej

a 
în 
a 

patrie 
a Germaniei, unde 
„azil politic". Cu- 
„recrutat" de filia- 
a postului de ra-

Rezultatele parțiale 
ale alegerilor din India

DELHI 11 (Agerpres). — 
După încheierea alegerilor 
în marea majoritate a state
lor indiene, la Delhi conti
nuă să fie întocmit bilanțul 
voturilor acordate reprezen
tanților partidelor politice 
angajate în cucerirea celor 
518 mandate din Camera 
Populară a Parlamentului 
țării. Din totalul de 202 re
zultate, anunțate pînă în 
prezent, Congresul Național 
Indian, partidul de guvernă-

dio „Europa liberă" din Miin- 
chen — fapt în concordanță 
directă cu scopul misiunii pri
mite în patrie: obținerea de 
informații privind activitatea 
centrelor de diversiune ideolo
gică din Vest, și, în special, a 
postului de radio „Europa li
beră".

Activitatea în cadrul acestui 
post de radio, a arătat căpi
tanul Czechowicz, implică a- 
tragerea automată la colabo
rarea cu reprezentanții servi
ciilor de informații ale S.U.A. 
Această „colaborare", a relevat 
el în continuare, i-a deschis 
porțile celei mai secrete sec
ții a postului de radio — așa- 
numitul „Departament de stu
dii și analize pentru Europa 
răsăriteană", loc unde a putut 
cunoaște faptele cele mai tai
nice legate de activitatea de 
spionaj și diversionist-propa- 
gandistică a centrului din 
Munchen, unde a aflat planu
rile „Europei libere" privind 
Polonia și alte țări socialiste.

a cîștigat 153 de man- 
Corespondenții agen
de presă relevă că a- 
rezultate au fost obți- 
în principal în statele

mint, 
date, 
țiilor 
ceste 
nute
Uttar Pradesh, Bihar, Orissa 
și Maharashtra. Se aprecia
ză că partidul premierului 
Indira Gandhi este pe cale 
de a realiza o majoritate 
confortabilă în noua Cameră 
Populară a Parlamentului 
Indiei.

PRAG A 11 (Agerpres). — 
La Praga a sosit o dele
gație guvernamentală nor
vegiană în vederea unor 
convorbiri referitoare la re
glementarea relațiilor comer
ciale și economice dintre ce
le două țări, anunță agen
ția CTK. împreună cu aceas
tă delegație a sosit și un 
grup de experți și reprezen
tanți ai Băncii Norvegiei.

I
★

PHENIAN 11 (Agerpres). 
— La Phenian a sosit o de
legație comercială guverna
mentală finlandeză, pentru a 
purta convorbiri cu repre
zentanții R. P. D. Coreene.

ii AWALPINDI 11 (Agerpres). 
— In Pakistan, criza constitu
țională, cauzată de opiniile di
vergente ale Ligii Awami și ale 
Partidului Poporului asupra 
proiectului viitoarei constituții 
a țării, continuă să preocupe 
autoritățile centrale. Reconvo- 
carea Adunării Naționale pen
tru 25 martie, anunțarea ofi-» 
cială a vizitei președintelui 
Yahya Khan la Dacca în ve
derea unor convorbiri cu lide
rul Mujibur Rahman (Liga A- 
wami) și alte măsuri adoptate 
de șeful statului și de autori
tățile centrale nu au dus la a- 
propierea pozițiilor divergente 
ale liderilor partidelor politice 
din Pakistan și nu au fost ur
mate de hotărîri menite să pu
nă capăt crizei politice. Lide
rul Ligii Awami, Mujibur Rah
man, a condiționat participarea

deputaților partidului său la 
reuniunea din 25 martie a A- 
dunării Naționale de ridicarea 
legii marțiale, transferarea pu
terii către reprezentanții aleși 
ai poporului și de instituirea 
unei comisii pentru anchetarea 
cauzelor incidentelor care au 
avut loc în Pakistanul dc est, 
soldate, după cum s-a anun
țat, cu numeroși morți și ră
niți.

La Rawalpindi, s-a anunțat 
că noul guvernator al provin
ciei de est a Pakistanului, Tik
ka Khan, a fost numit și admi
nistrator al legii marțiale în 
această provincie. Măsura a 
fost adoptată în încercarea dc a 
se pune capăt „unor manifes
tări secesioniste" și a „campa
niei de nesupunere civică" ini
țiată de Mujibur Rahman.

Tensiunea politică, relevă co-

respondenții agențiilor de pre
să, a început să aibă serioase 
repercusiuni asupra vieții eco
nomice. Băncile din Pakistanul 
de est au suspendat transfe
rurile de fonduri, instituțiile 
publice, între care Curtea Su
premă și tribunalele, au fost 
închise, comunicațiile cu Pakis
tanul occidental sînt întrerupte. 
După cum transmite agenția 
France Presse, poziția pe care 
s-a situat Liga Awami, la ce
rerea liderului său în conflic
tul cu Partidul Poporului a- 
supra proiectului de constitu
ție, este împărtășită și de con
ducătorul Partidului Național 
Awami din Pakistanul de est, 
Maulana Bashani, adept al 
„constituirii unui guvern națio
nal Bengali" și al „proclamă
rii complete a independenței 
Pakistanului de est".

Zăpada galbenă !
BELGRAD 11 (Agerpres). 

Unele zone din
R. S. F. Iugoslavia 
recent acoperite de 
tie de zăpadă...
Specialiștii au ajuns la con
cluzia că fenomenul 
drept cauză amestecul pro
dus la mari înălțimi 
ninsoarea obișnuită și parti
cule fine de nisip saharian 
transportate de vînturi pes
te Marea Mediterană.

I
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I
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£ Corespondentul Agerpres, 
Constantin Benga, transmite: 
Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
și-a încheiat mircuri convorbi
rile cu Bessaieh Boualem, se
cretarul general al Ministeru
lui Afacerilor 
geriei.

list italian în cadrul reuniu
nii Comitetului Central al a- 
cestui partid, care și-a 
chis miercuri lucrările la 
ma.

des-
Ro-

Externe al AI-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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revenit sportivului sovietic 
Ghenadi Cetin cu 362,500 kg.

de prietenie 
pentru schim

burile, în domeniul agriculturii, 
condusă de Tadashi Yaoita, 
care a făcut o vizită în R. P. 
Chineză, s-a înapoiat la To
kio.

•> Delegația 
Japonia—China

Opozifie 
în Parlamentul 

suedez 
în legătură cu 

o hotărîre 
a guvernului
STOCKHOLM 11 (Ager

pres). — Hotărîrea guvernu
lui suedez de a interveni 
pentru a pune capăt grevei 
celor 15 000 de salariați de 
stat întîmpină o serioasă 0- 
poziție în Parlament. Mier
curi, cind primul ministru 
Olof Palme a remis Parla
mentului spre aprobare pro
iectul de lege prin care sînt 
interzise grevele pe o peri
oadă de șase săptămîni, de
putății liberali și conserva
tori au anunțat că se pro
nunță împotriva acestui pro
iect și intenționează să pre
zinte o serie de amendamen
te. Pe ademenea, deputății 
comun ști au declarat că vor 
p-czen’a o moțiune de res
pingere a intenției guver
nului de a > obliga pe gre
viști să reia lucrul.

SOFIA 11 (Agerpres). — In
tr-un meci internațional ami
cal de fotbal disputat la Plov
div, selecționata olimpică a Bul
gariei a terminat la egalitate ; 
1—1 (1—0) cu formația Spar
tak Moscova.

SOFI4 11 (Agerpres). — E- 
chipele T.S.K.A. Septemvrisko 
Zname și Zbrojovka Zetor 
Brno s-au întîlnit la Sofia în 
primul lor meci pentru semi
finala „Cupei campionilor eu
ropeni" la volei masculin. Spor
tivii bulgari au terminat în
vingători cu scorul de 3—1 
(15—8, 15—10, 8—15, 15—11).

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
Halterofili din 13 țări participă 
la concursul de haltere „Pre
miul Prieteniei'1 care se desfă
șoară în orașul Rostov pe Don. 
In limitele categoriei muscă, 
pe primul loc s-a clasat polone
zul Zigmund Smalczek cu un 
total de 327,500 kg. Adam Gna- 
tov (U.R.S.S.), clasat pe locul 
doi cu 325 kg., a stabilit un 
nou record mondial la stilul 
„împins" realizînd performan
ta de 114,500 kg.

Concurentul român Zoro Fiat 
a ocupat locul patru cu 302,500 
kg. La categoria cocoș victoria

încheiată cu rezultate în ge
neral scontate, etapa „sfer
turilor" de finală (meciuri tur) 
a competițiilor continentale de 
fotbal a confirmat ascensiunea 
unor formații, precum și decli
nul de formă al altora.

Astfel, în „Cupa campionilor 
europeni", echipa Ajax Amster
dam a învins pe teren propriu 
cu un scor sever : 3—0 (0—0) 
pe Celtic Glasgow, luînd o 
serioasă opțiune pentru parti
da retur. Legia Varșovia a 
opus o rezistență dîrză la Ma
drid. pierzînd la limită cu 0—1 
în fața formației locale Atle
tico și păstrînd astfel șanse de 
calificare pentru meciul retur. 
Bine s-au comportat și fotbaliș
tii unei alte echipe poloneze, 
Gornik Zabrze, care a dispus 
în cadrul „Cupei Cupelor" cu 
2—0 (2—0) de puternica for
mație engleză Manchester City. 
Surprinde oarecum și victoria 
cu 2—0 (2—0) obținută de e- 
chipa belgiană F. C. Bruges în 
fața unei alte formații engleze, 
Chelsea. In „Cupa europeană a 
tîrgurilor", fotbaliștii englezi 
au terminat. învingători în due
lul susținut cu cei vest-ger
mani. Jucînd pe teren propriu, 
Liverpool și Arsenal au între
cut cu 3—0 și 2—1 pe Bayern 
Munchen și respectiv F. C. 
Koln.

I
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Din nou încordare în Irlanda de nord
BELFAST 11 (Agerpres). — 

Situația din Irlanda de nord 
cunoaște din nou momente de 
încordare. Miercuri seara, au
toritățile din Belfast au anun-

țat că trei militari britanici au 
fost uciși în împrejurimile ca
pitalei nord-irlandeze. Se crede 
că autorii sînt membri ai orga
nizației extremiste „Armata

BELGRAD 11 (Agerpres). 
— La Belgrad a fost semnat 
acordul dintre firmele „Elek- 
troiztok" și „Progresiv In
vest" cu privire la construi
rea unei linii de înaltă ten
siune între orașul Niș și 
frontiera bulgară, transmite 
agenția BTA. Construcția li
niei, care va lega sistemele 
energetice ale Iugoslaviei și 
Bulgariei, va fi terminată 
pînă la sfîrșitul anului cu
rent.

*
BERLIN 11 (Agerpres). — 

La invitația Asociației Ger- 
mano-Africane a R. D. Ger
mane, Ia Berlin a sosit Leon 
Malta, președintele Adunării 
Naționale a Republicii Gui
neea, secretar permanent al 
Biroului Politic al Partidu
lui Democrat din Guineea.

★
PHENIAN 11 (Agerpres). 

— La Phenian au fost sem
nate acordul comercial pe 
termen lung (1971—1975) și 
protocolul privind livrările 
reciproce de mărfuri pe a- 
nul 1971, dintre R. P. D. 
Coreeană și R. D. Germană.

• Ministerul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. a remis Am
basadei americane din Mosco
va o notă de protest în 
tură cu anunțarea de 
S.U.A. a unor planuri de 
tuare, în luna martie, a 
explozii submarine în 
de vest a Oceanului Atlantic.

O, Guvernul condus de 
ședințele Salvador Allende in
tenționează să desființeze ma
rile latifundii din primul an 
al conducerii sale, a declarat, 
la Santiago de Chile, Jacques 
Chonchol, ministrul chilian al 
agriculturii, întors recent în 
capitală din regiunile sudice 
ale țării, unde a participat di
rect la aplicarea reformei a- 
grare. Pînă în prezent au fost 
expropriate 600 de latifundii, 
iar în etapa următoare sînt vi
zate alte 
țării.

pre-

latifundii din nordul

legă- 
către 
efec- 
unor 

partea

nou complot militar 
de 40 de ofițeri împo-

• Un 
organizat 
triva dictatorului haitian Fran- 
țois Duvalier a fost descoperit în 
capitala țării, Port au Prince.

Senatul Republicii Chile 
s-a întrunit în sesiune extraor
dinară pentru a stabili dacă 
și în ce măsură unele persoa
ne oficiale, autohtone sau stră
ine, sînt implicate în recentul 
complot dejucat, pus la cale de 
C.l.A, pentru a provoca o scă
dere masivă a prețului cupru
lui chilian pe piața internațio
nală.

O violentă furtună s-a 
abătut asupra regiunilor de sud 
ale Suediei și Danemarcei. 
Aerodromurile daneze au fost 
închise traficului aerian. Ince- 
pînfl de miercuri seara, se în
registrează perturbații serioa
se îrj traficul rutier și feroviar, 
precum și în distribuirea curen
tului electric.

Francesco de Martino, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Italiei, a fost ales 
președinte al Partidului socia-

• In timp ce liderii ce
lor patru partide politice, 
membre ale guvernului de- 
misionar al Norvegiei, anun
țau eșuarea încercărilor de 
a reface coaliția de centru- 
stînga din cauza poziției lor 
diferite față de problema 
aderării Norvegiei la C.E.E., 
care provocase demisia gu
vernului lui Pei- Borten, a- 
ceastă chestiune, de o deo
sebită importanță pentru vii
torul economic al țării, a 
fost din nou adusă în actua
litate. Potrivit cifrelor fur
nizate miercuri, cu ocazia 
unei conferințe de presă, de 
Arne Ilaugestad, lider al 
„Mișcării populare care se 
opune aderării la C.E.E.", 
doar 12 la sută dintre nor
vegieni se pronunță în fa
voarea realizării unei aseme
nea inițiative.

DECLARAȚIE
Un reprezentant al Minis

terului de - Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o 
declarație în care se arată că, 
în intervalul 3—7 martie 1971, 
avioane ale forțelor S.U.A., in
clusiv bombardiere strategice 
„B-52", au atacat cu bombe și 
rachete satul Hyong-Lap, iar 
artileria americană din partea 
de sud a zonei demilitarizate 
a supus tirului satele Vinh-Son 
și Vinh-Siang, din regiunea 
Vinh-Linh. In ziua de 6 mar
tie. aviația americană a atacat 
o serie de puncte din provin
cia Kuang-Binh. In timpul a- 
tacului. un avion 
fost doborît.

Declarația cere 
tărît ca S.U.A. să 
țiunile împotriva 
și securității R. D. Vietnam.

american a

în mod ho- 
înceteze ac- 
suveramtății

•> Un viscol extrem de vio
lent atingînd 130 kilometri pe 
oră. a transformat joi dimi
neața Praga — potrivit expre
siei folosite de agenția CTK — 
într-un „iad alb". In plină zi, 
vizibilitatea s-a redus la sub 
o sută de metri. Viscole puter
nice au bîntuit și în alte regi
uni ale Cehoslovaciei. La Os
trava, furtuna de zăpadă, deși 
a durat puțin, a provocat, prin 
lipsa de vizibilitate, întrerupe
rea traficului orășenesc. „în
tunericul alb" s-a lăsat pentru 
o vreme și peste cunoscuta sta
țiune balneară Karlovy Vary 
și zona înconjurătoare.

țările 
comune, 
special, 

prețurilor 
actuala

O O nouă reuniune, o nouă 
amînare, astfel consemnează 
observatorii politici rezultatul 
întîlnirii de două zile a miniș
trilor agriculturii din 
membre ale Pieței 
care au dezbătut, în 
problema adoptării 
comunitare pentru
campanie agricolă. Cei șase mi
niștri se vor reuni la Bruxel- 

■ Ies, poate încă de două ori, 
luna aceasta, în vederea de
finitivării prețurilor, al căror 
nivel este considerat nesatis
făcător și contestat de majo
ritatea agricultorilor din țările 
C.E.E.
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republicană irlandeză" (I.R.A.). 
Armata și poliția au instalat 
imediat bariere pe toate șose
lele care duc spre Belfast.

NEW YORK 11 (Agerpres). 
— Suburbiile orașului New 
Orleans au fost devastate 
miercuri de un puternic ci
clon. Un bilanț provizoriu 
anunță moartea unei persoa
ne și rănirea altora, surprin
se de prăbușirea a peste 20 
de locuințe.

Vom bea 
,,Grappa” ?

ROMA 11 (Agerpres). — 
Experții degustători de bău
turi sînt de părere că un 
nou produs alcoolic are șan
se să intre pe piața inter
națională alături de alte 
băuturi consacrate. Este vor
ba de „Grappa" italiană, 
vîndută cîndva ca medica
ment și devenită între timp 
o băutură națională. Grap
pa este un fel de rachiu ta
re, fără culoare, preparat din 
tescovină, avînd în medie o 
tărie de 40 grade. Este pro
dusă în special în regiunea 
Veneto și în împrejurimile 
Piemontului, avînd, în func
ție de proveniență, un gust 
aspru sau dulce și aromat.

In secolul al XVIII-Iea, 
Grappa era recomandată de 
medici ca un antidot pentru 
diverse tulburări ale stoma
cului.

Va fi judecat •••
MONTEVIDEO 11 (Ager

pres). — Procurorul general 
Uruguayan, Guido 
be, răpit miercuri 
ai organizației 
„Tupamaros", va 
de această organizație pen
tru „o serie de nereguiari- 
tăți" în conducerea organelor 
de justiție — a anunțat pos
tul de radio național, care a 
intrat în posesia unui comu
nicat al acestei organizații. 
Oribe este acuzat că a pro
pus Curții Supreme deferi
rea către tribunalele milita
re a mai multor persoane a- 
restate și acuzate de a fi 
membre ale organizației . Tu
pamaros".

Ilerro Ori- 
de membri 
clandestine 
fi judecat

Afacere 
cu tablouri

NEW YORK II (Agerpres) 
— La „Galeriile Bernet" din 
New York au fost puse ii> 
vînzare mai multe tablouu 
ale colecției aparținînd mul
timilionarului HuntmgiiM, 
Hartford. „Am făcut o aia 
cere bună colecționând la 
blourile", spunea recent 
Hartford. Intr-adevăr, atir 
mațiile sale au fost confir
mate. Un tablou de 
pe care îl cumpărase, 
mă cu 18 ani, cu 
28 006 dolari, a fost 
cu 500 000 dolari.

Monet 
în ur- 
numai 
vi ml ut

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani
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