
LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

PRIMIRI IA TOVARĂȘUL NICIUE CMU$ESCU
Delegația militară a R. D. Germane

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat, a primit vineri dimi
neața, la Palatul Marii Adunări Na
ționale, delegația militară a R. D. 
Germane, condusă de general de ar
mată Fleinz Hoffmann, ministru] a- 
părării naționale.

La primire au participat tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniștri,

general de armată Ion Ioniță, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul for
țelor armate, general locotenent Ion 
Dinei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, general colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului forțelor armate și șef al 
Marelui Stat Major, general colonel 
Ion Coman, adjunct al ministrului 
forțelor armate, secretar al Consi
liului Politic Superior.

A participat, de asemenea, Hans 
Voss, ambasadorul R D Germane 
la București.

Cu acest prilej, a avut loc u con
vorbire în cadrul căreia au fost c- 
vidențiate relațiile de prietenie și 
colaborare dintre Republica Socia
listă România și Republica Demo
crată Germană, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania, dintre armatele 
celor două state.

Convorbirea s-a desfășurat întt-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Delegația Comitetului Francez — Europa de Est
Vineri dimineața, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit delegația Comitetului Fran
cez — Europa de Est condusă de 
Georges Villiers, președintele de o- 
noare al Consiliului Național al 
Patronatului francez, care la invi
tația Camerei de Comerț face o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere au participat Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mănescu, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Ion Pățan, pre
cum și Florea Dumitrescu. Nicolae 
Agachi, loan Avram, Mihail Flo- 
rescu, Bujor Almășan, Angelo Micu- 
lescu, Ion Crăciun, Vasile Patilineț,

Nicolae Bozdog, Ion Cosma — mi
niștri, Roman Moldovan, președin
tele Camerei de Comerț, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe și alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Francis Marcel 
Marie Levasseur, ambasadorul Fran
ței la București, membri ai amba
sadei.

In cadrul convorbirii, care a a- 
vut loc cu acest prilej, a fost subli
niat cursul pozitiv al relațiilor e- 
conomice româno-francezc în dome
niul cooperării industriale, tehnice 
și științifice, al schimburilor comer
ciale, rezultatele fructuoase ale dis
cuțiilor purtate cu membrii delega

ției franceze la București. A fost 
evidențiat faptul că potențialul eco
nomic al României și Franței, în 
continuă dezvoltare, oferă largi po
sibilități de amplificare și diversifi
care, reciproc avantajoase, a rela
țiilor dintre cele două țări

S-a exprimat convingerea că vi
zita acestei delegații reprezentative 
a industriașilor francezi va duce la 
noi acțiuni concrete de cooperare 
economică, va contribui la întărirea 
tradiționalelor legături de prietenie 
și colaborare dintre România și 
Franța, în interesul ambelor state, 
al păcii și securității în Europa și 
în lume.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de cordialitate.

Vineri dimineața, în 
cea de-a doua z.i a lucrărilor 
sesiunii Marii Adunări Na
ționale, a continuat dezbate
rea celorlalte pndiecte de legi 
înscrise pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni.

Deputății și invitații pre- 
zenți sub cupola Palatu
lui Marii Adunări Națio
nale au întîmpinat cu 
îndelungi aplauze pe con
ducătorii partidului și sta
tului, tovarășii N i c o I a e 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Ma
urer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Pană, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Florian Dănălaclie, Constan
tin Drăgan, Janos Fazekas, 
Dumitru Popescu, Leonte Ră- 
utu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vîlcu.

In sală, alături de deputa
ți, se aflau numeroși invitați 
— conducători de instituții 
centrale și organizații obșteș
ti, activiști de partid și de 
stat, personalități ale vieții 
economice, științifice și cul
turale, ziariști. Erau prezenți, 
de asemenea, șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați 
în țara noastră.

Lucrările sînt deschise de 
președintele Manii Adunări 
Naționale, tovarășul Ștefan 
Voitec.

La începutul ședinței de 
dimineață, deputatul Mihai 
Gere, secretar al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste a prezentat expu
nerea la proiectul de lege 
privind organizarea și func
ționarea controlului obștesc, 
inițiat de Frontul Unității 
Socialiste. împreună cu un 
număr mare de deputați ai 
Marii Adunări Naționale. In 
continuare, deputatul Dumi
tru Balalia, președintele Co
misiei pentru consiliile popu
lare și administrația de stat, 
a prezentat raportul comisi
ilor permanente ale J.^A.N., 
care au examinat acest pro
iect de lege.

La dezbaterea generală au 
luat cuvîntul deputății Ioa- 
chim Moga, prim-secretar al 
Comitetului județean-Hune- 
doara al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, 
Elena Grigoriu, președinta 
Comitetului județean-Ilfov a'l 
femeilor, Ion Alexandru, pre
ședintele Consiliului jude- 
țean-Prahova al sindicatelor, 
și Aurel Cristea, prim-secre
tar al Comitetului municipal 
Sibiu al P.C.R., primarul mu
nicipiului.

Proiectul de lege a fost dis
cutat apoi pe articole. Ma
rea Adunare Națională a a- 
doptat prin vot secret cu bi
le Legea privind organizarea 
și funcționarea controlului

(Continuare in pag. a 2-a)

HOTÂRÎREA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

cu privire la perfecționarea sistemului informațional economico- 
social, introducerea sistemelor de conducere cu mijloace 
de prelucrare automată a datelor și dotarea economiei 

naționale cu tehnică de calcul în perioada 1971-1980
In condițiile creșterii comple

xității economiei naționale, ce
rințele planificării și conduce
rii social-economice impun să 
se acorde o atenție d>in ce în 
ce mai mare aspectelor infor
maționale ale activității umane 
în procesul muncii și în luarea 
de decizii care să contribuie la 
progresul și buna funcționare a 
întreprinderilor, organizațiilor și 
a societății în ansamblul ei, în 
concordanță ou obiectivele fău
ririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

O coordonată esențială a per
fecționării activității în toate 
domeniile și ramurile economi
ei naționale o constituie crearea 
unui sistem informațional cu
prinzător și operativ.

Experiența a demonstrat că 
realizarea unei conduceri știin
țifice a vieții economice și soci
ale, pe baza respectării cerin
țelor legilor obiective ale dez
voltării societății, este condi
ționată de existența unei evi
dențe care să permită cunoaște

Expunerea la proiectul de lege 
rivind organizarea și functionarea 

controlului obștesc
— prezentată de tovarășul Mihai Gere —

In contextul general al măsurilor 
inițiate de partidul nostru pentru 
perfecționarea continuă a vieții so
ciale, dezvoltarea și adîncirea demo
crației socialiste și sporirea partici
pării maselor la conducerea trebu
rilor de stat și obștești, un loc im
portant îl ocupă exercitarea de că
tre oamenii muncii a controlului ob
ștesc asupra unor importante sectoa
re ale servirii populației.

Ținînd seama de actuala dezvol
tare social-economică a țării, de c- 
forturile pe care le face statul nos
tru pentru satisfacerea cerințelor 
mereu crescînde ale populației, de 
sporirea exigenței față de calitatea 
bunurilor de consum și a servirii 
publice, Biroul Executiv al Consi
liului Național al Frontului Unită
ții Socialiste, cu participarea repre
zentanților Uniunii Generale a Sin
dicatelor, Consiliului Național al 
Femeilor, Uniunii Tineretului Comu
nist și ai celorlalte organizații, care 
fac parte din Frontul Unității So
cialiste, a analizat actuala organi
zare, sfera de cuprindere și eficien
ța controlului obștesc și a ajuns 
la concluzia că sînt necesare noi re

Expunerea la proiectul de leg& privind 
cazierul judiciar

— pres&ntată de tovarășul Ion Stănescu —

I

Vă rog să-mi permiteți ca,
din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri, să prezint Marii A- 
dunări Naționale, spre exami
nare și adoptare, proiectul de 
lege privind cazierul judiciar.

Proiectul de lege supus aten
ției dumneavoastră se integrea
ză în preocupările constante 
ale partidului și statului nostru 
de perfecționare continuă a nor
melor de drept, care să reflec
te cît mai fidel, în dinamica 
lor, realitățile sociale și politice 
din țara noastră.

In acest context, vă rog să-mi 
acordați permisiunea de a ex
prima aprecierea că noul proiect 
de lege reglementează într-un 
cadru unitar funcționarea in
stituției cazierului judiciar, în- 
scriindu-se prin aceasta în com
plexul de măsuri inițiat de 
Partidul Comunist Român, de 
prevenire și combatere a fap
telor antisociale, în scopul apă
rării cuceririlor revoluționare 
ale poporului, a proprietății so

rea multilaterală a realității și 
să ofere datele necesare în ve
derea fundamentării temeinice 
a deciziilor pe toate treptele or
ganizatorice. Un rol însemnat 
ane sistemul informațional în 
relevarea proceselor de durată 
ale creșterii economice, în in
vestigarea noilor tendințe ale 
progresului tehnico-ștlințific, în 
asigurarea unei largi baze in
formaționale pentru elaborarea 
prognozelor pe termen lung pe 
ramuri și domenii de activitate, 
precum și pe ansamblul econo
miei naționale. O deosebită im
portanță are sistemul informa
țional în fundamentarea și ur
mărirea îndeplinirii planului de 
stat, a tuturor sarcinilor stabi
lite. în sesizarea fenomenelor 
negative și a neajunsurilor, a 
noilor probleme care apar în 
activitatea economico-socială, 
în scopul adoptării operative a 
celor mai eficiente soluții și mă
suri pentru înfăptuirea în bune 
condiții a programului de dez

glementări, care să conducă la lăr
girea cadrului de organizare și func
ționare a controlului obștesc, la îm
bunătățirea generală a acestei acti
vități. Pe baza acestor concluzii, a 
indicațiilor personale date de tova
rășul Nicolac Ceaușescu, Consiliul 
Național al Frontului Unității So
cialiste a inițiat, împreună cu un 
număr mare de deputați ai Marii 
Adunări Naționale, prezentul pro
iect de lege pe care îl supunem dez
baterii și aprobării actualei sesiuni.

Proiectul de lege privind organi
zarea și funcționarea controlului ob
ștesc a fost aprobat de plenara Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste. Pe baza indicațiilor 
plenarei, în spiritul democrației so
cialiste ce caracterizează viața so
cietății noastre, proiectul a fost su
pus dezbaterii publice, organizîndu- 
se adunări în întreprinderi, institu
ții, cartiere, comune și unități din 
agricultură, la care au participat 
peste 3 300 000 de cetățeni. De a- 
semenea, proiectul de lege a fost 
discutat la nivelul conducerilor or
ganizațiilor de masă, cooperatiste și

cialiste, a drepturilor și intere
selor cetățenilor.

Necesitatea elaborării proiec
tului de lege privind cazierul 
judiciar rezultă din faptul că 
actualele reglementări cuprinse 
în Decretul nr. 956/1962 și Ho
tărârea Consiliului de Miniștri 
nr. 545/1963, privind evidența 
persoanelor puse sub învinuire, 
precum și a celor condamnate 
pentru fapte prevăzute de le
gea penală, nu mai corespund 
unor dispoziții legale apărute 
în ultimii ani și nici necesită
ților actuale de cunoaștere a 
persoanelor care prin săvârși
rea de infracțiuni aduc atinge
re valorilor materiale și spiri
tuale ocrotite de lege.

Acordați-mi vă rog îngăduin
ța să expun cîteva din regle
mentările și caracteristicile pro
iectului legii cazierului judici
ar.

Textul proiectului de lege, 
așa cum este redactat, statu- 
tează că evidența persoanelor 

voltare economico-socială a ță
rii.

O dată cu perfecționarea ge
nerală a sistemului informațio
nal economico-social, cu organi
zarea lui într-o concepție uni
tară, se impune o preocupare 
sporită pentru dotarea economi
ei naționale cu mijloace moder
ne de prelucrare a datelor.

Folosirea echipamentelor e- 
lectronice de calcul în sisteme 
de prelucrare automată a date
lor trebuie să fie subordonată 
cerințelor conducerii, organizării 
muncii și producției.

Pe baza hotărârilor Congrese
lor al IX-lea și al X-lea ale 
Partidului Comunist Român, 
precum și ale Conferinței Na
ționale din decembrie 1967, în 
țara noastră s-au întreprins o 
serie de acțiuni pentru perfec
ționarea conducerii ș,i organi
zării unităților socialiste, pen
tru introducerea tehnicii moder
ne de calcul în economie. Au 
fost luate măsuri pentru îmbu
nătățirea structurilor organiza

profesionale, organizațiilor centrale 
și ministerelor.

Cu prilejul dezbaterilor, oamenii 
muncii și-au exprimat satisfacția și 
aprobarea pentru consecvența cu ca
re partidul și statul nostru dezvoltă 
democrația socialistă, creînd condi
ții pentru ca masele să participe 
direct la organizarea și conducerea 
treburilor obștești. Interesul mani
festat de cetățeni față de organiza
rea și funcționarea controlului ob
ștesc s-a exprimat și în propunerile 
făcute, care au fost folosite pentru 
completarea și îmbunătățirea proiec
tului de lege.

In proiectul de lege s-a prevăzut 
ca activitatea de control obștesc să 
fie condusă și organizată de Fron
tul Unității Socialiste. Organizarea 
activității de control obștesc de că
tre Frontul Unității Socialiste va 
asigura antrenarea și participarea e- 
fectivă la această activitate a orga
nizațiilor sindicale și de tineret, a 
comitetelor și comisiilor femeilor, a 
tuturor organizațiilor care compun 
frontul, precum și a cetățenilor care 
nu fac parte din aceste organizații. 
Apreciem că în cadrul Frontului

condamnate penal să fie regle
mentată prin instituția cazie
rului judiciar.

Cazierul judiciar se organi
zează de Ministerul de Interne, 
avînd ca scop cunoașterea și 
descoperirea operativă a per
soanelor care au săvîrșit fapte 
infracționale.

O trăsătură a noilor regle
mentării propuse, spre deosebire 
de normele în vigoare, care nu 
fac nici o distincție între e- 
vidența persoanelor condamna
te și cele în curs de cercetare, 
constă în prevederea potrivit 
căreia persoanele aflate în curs 
de urmărire penală sînt notate 
în mod provizoriu în evidență 
o dată cu punerea în mișcare a 
acțiunii penale. Aceste notări 
nu se consideră cazier judiciar, 
ele avînd ca scop îndeplinirea 
cerințelor legii privind angaja
rea gestionarilor, a legii privind 
regimul străinilor, ale Decretu
lui privind regimul pașapoar

torice ale unităților și ramuri
lor economiei naționale, pentru 
fundamentarea temeinică a pla
nurilor ; s-a trecut la elabora
rea prognozelor de dezvoltare 
economico-socială a țării în ur
mătoarele decenii. A crescut o- 
perativitatea în informarea or
ganelor de conducere asupra 
mersului îndeplinirii planului ; 
s-au luat unele măsuri pentru 
raționalizarea sistemului infor
mațional, simplificarea dărilor 
de seamă statistice și contabile, 
pentru îmbunătățirea sistemu
lui informațional economico-so
cial în profil teritorial; sînt în 
curs de experimentare unele 
proiecte privind raționalizarea 
evidenței tehnico-operative. Se 
află, de asemenea, într-un sta
diu avansat elaborarea primei 
balanțe a legăturilor dintre ra
muri ; s-a adoptat clasificarea Și 
codificarea unitară a produselor 
și serviciilor din întreaga eco
nomie națională. Pe baza pro
gramului aprobat de Comitetul 
Executiv al G.G. al P.C.R. în 

Unității Socialiste — care unește re
prezentanții tuturor organizațiilor — 
se va putea realiza o mai bună co
ordonare a forțelor, antrenarea ce
lor mai capabili membri ai acestor 
organizații, valorificarea competenței 
și exigenței lor în vederea creșterii 
eficienței controlului obștesc.

Spre deosebire de reglementările 
actuale, proiectul de lege prevede 
lărgirea ariei controlului obștesc, ca
re se va extinde și la : întreprinde
rile producătoare de bunuri de con
sum; unitățile prestatoare de servi
cii pentru populație; piețele, oboa
rele și târgurile; întreprinderile de 
transport în comun; oficiile de asi
gurări sociale și de pensii, oficiile 
de repartizare a forței de muncă și 
de asistență socială; repartizarea și 
întreținerea fondului locativ de stat; 
activitatea întreprinderilor de con
strucții și reparații care servesc 
populația; instituțiile cultural-artisti- 
ce; căminele, internatele și institu
țiile sanitare din școli și institute 
de învățământ superior; respectarea 
normelor cu privire la combaterea
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telor și altor cerințe legale. Ca
racterul provizoriu al acestor 
notări rezultă și din faptul că 
ele se țin pînă la primirea co
municării de soluționare defi
nitivă a cauzei, dar nu mai 
mult de 5 ani.

Proiectul de lege stabilește 
actele pe baza cărora se fac în
scrierile în cazierul judiciar, or
ganele care au obligația să co
munice datele ce trebuie luate 
în evidență, termenele în care 
se fac aceste comunicări-, pre
cum și modalitățile scoaterii 
din evidență.

In scopul unei mai bune cu
noașteri a infractorilor și peri
culozității lor sociale, datele din 
cazierul judiciar se comunică la 
cerere organelor de urmărire 
penală și instanțelor judecăto
rești în vederea luării de către 
acestea a celor mai eficiente 
măsuri de tragere la răspunde-

(Continuare în pag. a 2-a)

iunie 1967 a fost începută ac
țiunea organizată de introduce
re în economia națională a e- 
chipamentelor moderne de cal
cul. S-a trecut la fabricarea 
calculatoarelor electronice uni
versale din generația a IlI-a, 
precum și a mașinilor electro
mecanice de facturat și conta
bilizat, a mașinilor de calculat 
electronice de birou și a mași
nilor de calculat electromecani
ce.

In perioada 1967—1970 s-au 
pus bazele unei fabricații de e- 

..chipamente electronice de cal
cul, s-a început constituirea u- 
nor rețele de centre de calcul, 
a unui sistem de pregătire a ca
drelor de specialiști necesari a- 
cestui domeniu, s-a trecut la 
proiectarea de sisteme de pre
lucrare automată a datelor și la 
elaborarea de programe de cal
cul.

Este necesar ca toți specialiș-

(Continuare în pag. a 2-a)
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In prezența conducătorilor 
partidului și statului, a deputa- 
ților și invitaților la cea de-a 
VIII-a sesiune a Marii Adunări 
Naționale, vineri la amiază, la 
Pătatul M.A.N., a avut loc so
lemnitatea înmînării unor înal
te distincții conferite de Con
siliul de Stat al Republicii So
cialiste România, pentru rezul
tatele obținute în îndeplinirea 
planului de stat și a angaja
mentelor pe anul 1971, în ca

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși.

Aș dori ca, în numele Comite
tului Central, al Consiliului de 
Stat, al guvernului — și cred 
că Marea Adunare Națională se 
va asocia și ea în unanimitate 
—, să felicite în modul cei mai 
călduros județele, întreprinde
rile și instituțiile de cercetări și 
proiectări care au fost decorate 
sau distinse astăzi pentru re
zultatele obținute în activitatea 
din 1971.

Inminarea acestor înalte dis
tincții ale Republicii Socialiste 
România constituie o apreciere 
a activității desfășurate anul 
trecut, — an care, după cum se 
știe, s-a încheiat cu rezultate 
bune în toate domeniile. Felici- 
tînd colectivele care au fost 
distinse astăzi nu aș putea însă 
să nu adresez felicitări întregii 
noastre clase muncitoare, între
gii țărănimi, cercetătorilor, in
telectualității patriei noastre, 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, care, 
în strînsă unitate, au înfăptuit 
și înfăptuiesc neabătut politica
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® Sorturi sujerioare, 
calitate îmbunătățită

Colectivele de muncă ale Preparației cărbu
nelui Coroești întimpină sărbătoarea celor ce 
muncesc, 1 Mai, cu realizări de laudă, atît la 
cantitatea produselor livrate cît și la calitatea 
acestora,

In primele cincisprezece zile ale lunii apri
lie, s-au obținut extracții mult sporite față 
de valoarea planificată în sorturi superioare: 
la seinicocs o depășire de 0,1 puncte, iar la 
normal pentru diverși o depășire de 5,5 punc
te. Pe prima decadă calitatea produselor a 
fost de asemenea îmbunătățită : la umiditatea 
globală cu 0,1 puncte, iar la cenușa globală a 
cărbunilor livrați cu 0,5 puncte.

In prima jumătate a lunii, indicele de recu
perare a fost îmbunătățit cu 0,3 puncte, ceea 
ce a influențat pozitiv producția marfă a pre
parației.

drul întrecerii dintre organiza
țiile județene de partid, consi
liile populare, institutele de cer
cetări științifice și de proiecta
re, întreprinderile din industrie, 
agricultură, construcții-montaj, 
transporturi și circulația măr
furilor.

înaltele distincții au fost în- 
mînate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat.

Partidului Comunist Român. 
(Vii aplauze).

Cei care au fost distinși astăzi 
s-au evidențiat prin rezultate 
mai bune — dar trebuie spus 
că, de fapt, toate colectivele de 
oameni ai muncii, întregul nos
tru popor a fost acela care a 
asigurat îndeplinirea cu succes 
a planului pe 1971, întregul po
por este acela care asigură în
deplinirea cu succes a progra
mului elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului.

Sper că județele și colectivele 
distinse astăzi vor înțelege că 
aceasta constituie pentru ele și 
o obligație. Celelalte colective și 
județe care nu au fost distinse 
cu ordine anul acesta au pers
pectiva ca, prin munca lor, să 
ocupe anul viitor unul din lo
curile fruntașe; ele au posibili
tatea să se înfățișeze înaintea 
Marii Adunări Naționale, a po
porului cu rezultate și mai bu
ne.

Am văzut că unii tovarăși nu 
erau prea îneîntați că au ocupat 
locurile 5 și ti în întrecere; sper 
că asta va fi un imbold de a 
munci mai bine, pentru a ocupa

® Cărbune peste pianul 
sectorului

Continuînd succesele de pînă acum, munci
torii și tehnicienii sectorului IV al minei Pe- 
trila au încheiat cea de-a doua decadă a lunii 
aprilie cu o depășire a sarcinii planificate 
cu peste 150 tone cărbune.

Ortacii șefului de brigadă NASTASE ZAM
FIR prin cele 72 kg/post date peste randamen
tul planificat, realizează 143 tone cărbune 
depășire. Alături de ei, muncitorii conduși de 
EUGEN VOICU au produs pînă acum 90 tone 
peste sarcina de plan.

Prin aceste rezultate, minerii sectorului IV 
sprijină angajamentul care și l-a luat colecti
vul E.M. Petrila în cinstea zilei internaționale 
a celor ce muncesc, pînă la sărbătorirea că
reia va produce 2 500 tone peste sarcina de 
producție revenită pe primele patru luni ale 
anului.

In sală domnește a atmosfe
ră însuflețitoare. Solemnitatea 
are profunde semnificații. Dis
tincțiile conferit'e exprimă înal
ta apreciere pe care partidul și 
statul nostru o acordă muncii 
entuziaste, creatoare depuse de 
colectivele premiate, de între
gul nostru popor, pentru înfăp
tuirea programului elaborat de 
Congresul al X-lea al partidu-

((Sontinuare în pag. a 3-a) ,

locul I. Eu aș dori ca din aceas
tă întrecere să cîștigăm cît mai 
mult — indiferent cine va ocu
pa locul I — ca industria româ
nească, agricultura, știința să 
obțină succese tot mai mari, în
deplinind astfel programul de 
dezvoltare a țării, lichidînd, cît 
mai repede, decalajul care no 
mai desparte de țările dezvolta
te, asigurînd ridicarea României 
Pe no; trepte de progres și ci
vilizație, de bunăstare materia
lă și spirituală. Acesta trebuie 
să fie sensul întrecerii, al în
tregii noastre activități. (Aplau
ze puternice).

Urez tuturor colectivelor dis
tinse astăzi succese tot mai mari 
în activitatea din acest an și 
din anii viitori. Urez tuturor oa
menilor muncii succes deplin în 
activitatea lor, iar deputaților 
Marii Adunări Naționale — unii 
dintre ei fiind din județele 
fruntașe, iar alții din județele 
care n-au fost distinse — Ie do
resc să aducă o contribuție și 
mai activă în întrecerea dintre 
județe și, Pe această cale, la în
florirea României socialiste ! 
Mult succes, tovarăși !

"â
8
I
8
a
i
8
I 
i
I
8
8
I
8
8
I
I
1
!

PROGRAMUL
Universității 

serale 
de marxism

leninism
— zilele de 24 și 25 

aprilie —
@ Luni, 24 aprilie, ora 17 — 

anul II și III de la secția ECO
NOMIE și anul III SOCIOLO
GIE.

©’ Marți, 25 aprilie, ora 18 — 
anul II și III de la secția FI
LOZOFIE și anul III ETICA.

Cursurile au loc în sălile ca
binetului municipal de partid, 
cu excepția anului III filozofic 
care se ține la Școala generală 
nr. 1 Petroșani.

PREPARAȚIA COROEȘTI :
Laboranta Ana Pașolea, 

luînd o probă pentru sta
bilirea indicelui de coeziune 
al brichetelor.
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Hotar îrea Comitetului Central
al Partidului Comunist

(Urmare din png. /)

Iii să depună eforturi pentru u- 
toJizarea eficientă a echipamen
telor de calcul, să contribuie la 
elaborarea de programe de cal
cul aplicative pentru toate do
meniile de activitate, asigurin- 
du-se încărcarea optimă a ca
pacităților de calcul instalate în 
economie.

Cu toate progresele înregis
trate, sistemul informațional e- 
conomico-social și dotarea cu 
mijloace de calcul și prelucra- 
mi datelor nu se ridică la ni
velul cerințelor actuale și de 
perspectivă ale dezvoltării eco
nomiei naționale, al exigențe
lor îmbunătățirii calitative a 
activității economico-sociale.

Sistemul informațional econo- 
mico-social nu asigură în sufici
entă măsură datele necesare 
pentru cunoașterea multilatera
lă a fenomenelor economice : e- 
vidența este încă voluminoasă, 
neunitară din punctul de vede
re al conținutului ; în pregăti
rea și transmiterea datelor se 
manifestă numeroase paralelis
me. De asemenea, unii indica
tori folosiți în planificare șl 
statistică nu reflectă în mod 
adecvat eforturile unităților e- 
conomiioe, rezultatele și eficiența 
activității lor. Deși s-au făcut 
pașă înainte pe linia introduce
rii echipamentelor de calcul, în 
țara noastră există încă o im
portantă rămânere în urmă în 
aecst domeniu.

I. Orientări de bază privind 
introducerea sistemelor 

de conducere cu mijloace 
de prelucrare automată a datelor
1. Sistemele de conducere cu 

mijloace de prelucrare automa
tă a datelor vor fi introduse cu 
prioritate în întreprinderi și 
centrale industriale, acordîndu- 
re atenție deosebită conducerii 
producției și anume i pregăti
rea fabricației ; programarea, 
lansarea și urmărirea operativă 
a producției ; gospodărirea sto
curilor de materii prime, ma
teriale și combustibili; aprovi
zionarea și desfacerea ; optimi
zarea investițiilor, transporturi
lor, folosirii capacităților de 
producție, a forței de muncă și 
a rezultatelor economico-finan- 
ciare.

2. Se vor lua măsuri pentru 
raționalizarea evidenței și eli
minarea paralelismelor în cu
legerea informațiilor, pentru 
stabilirea fluxurilor informațio
nale, ținînd seama de compe
tențele și răspunderile organe
lor de decizie la diferite ni
veluri organizatorice, de nece
sitatea îmbinării conducerii u- 
nitare a activității economice și 
sociale cu autonomia funcționa
lă a unităților socialiste.

3. O deosebită atenție se va 
acorda îmbunătățirii sistemului 
de indicatori economico-sociali, 
urmărindu-se ca aceștia să ai
bă un conținut unitar, să ca
racterizeze în mod obiectiv și 
multilateral procesele care a« 
loc în economia națională și 
viața socială

4. Se va urmări concentrarea 
capacității dc calcul electronic 
în centre puternice, la care să 
fie conectate un număr cît mai 
mare de unități, dotate cu mij
loace adecvate de culegere, pre
gătire și transmitere a datelor; 
în mod treptat se vor asigura cu 
capacități de calcul și de trans
mitere a datelor toate județele 
țării. în concordanță cu nevoile 
acestora și urmărind utilizarea 
eficientă a echipamentelor.

5. Sistemele de conducere cu 
mijloace de prelucrare automa
tă a datelor, vor fi proiectate și 
realizate într-o concepție unita
ră.

Pentru nevoile de informare 
și conducere la nivelul unități
lor economice, ramurilor, unită
ților teritorial-administrative și 
al economiei naționale, se vor 
realiza sisteme cum sînt :

— sisteme funcționale la ni
velul economiei i sistemul pla
nificării economiei naționale, 
■sistemul aprovizionării tehnico- 
materiale, sistemul statistic-con- 
tabil, sistemul financiar-bancar, 
sistemul documentării științi
fice, tehnice și economice ;

— sisteme funcționale de con
ducere operativă a unor activi
tăți : sistemul energiei electrice, 
sistemul transporturilor, siste
mul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, 
sistemul comerțului interior și 
prestărilor de servicii pentru 
populație etc ;

— sisteme de conducere pe 
ramuri economice care vor cu
prinde culegerea, prelucrarea și 
furnizarea datelor și informați
ilor necesare conducerii opera

II. Etape în introducerea sistemelor 
de conducere cu mijloace de 
prelucrare automată a datelor

A Etapa
In această etapă urmează să se 

asigure pregătirea economici pentru 
introducerea largă a sistemelor de 
conducere cu mijloace de prelucra
re automată a datelor. Se vor lua 
măsuri în vederea raționalizării și 
adaptării evidenței pentru prelucra
rea automată a datelor, a formării 
cadrelor și Constituirii unu. număr

In scopul intensificării pro
cesului de introducere a meto
delor și tehnicilor moderne de 
conducere și organizare, Comi
tetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
a adoptat „Programul de per
fecționare a sistemului informa
țional economico-social, de in
troducere a sistemelor de con
ducere cu mijloace de prelucra
re automată a datelor și de do
tare a economiei naționale cu 
tehnica de calcul în perioada 
1971 —19110“. Obiectivul princi
pal al acestui program îl consti
tuie modernizarea activității de 
conducere din întreprinderi, 
centrale industriale și celelalte 
unități economice, precum și 
din ministere și organe centra
le de sinteză, prin introducerea 
treptată de sisteme de condu
cere cu mijloace de prelucrare 
automată a datelor ; programul 
urmărește realizarea treptată a 
sistemelor de prelucrare auto
mată a datelor la unitățile eco
nomice. pe ramuri și funcționa
le la nivelul economiei și inte
grarea lor ulterioară într-un 
sistem unitar național de pre
lucrare automată a datelor

Pentru perfecționarea siste
mului informațional economico- 
social, introducerea sistemelor 
de conducere cu mijloace de 
prelucrare automată a datelor 
șî dotarea economiei naționale 
cu tehnică de calcul în perioa
da 1971 — 1980, Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân hotărăște următoarele i

tive a activității din ramura 
respectivă ;

— sisteme pentru conducere 
teritorială, avînd ca sferă de 
cuprindere culegerea, prelucra
rea și furnizarea datelor și in
formațiilor necesare conducerii 
operative a economiei județelor, 
pentru elaborarea propunerilor 
de dezvoltare în perspectivă a 
acestora ;

— sisteme funcționale speci
ale avînd ca sferă de cuprinde
re problemele activității orga
nelor și organizațiilor de partid, 
a organizațiilor obștești, pre
cum ș| sectoarelor speciale ;

— sisteme de conducere ope
rativă a activității din unitățile 
economice.

6. In vederea asigurării condi
țiilor necesare pentru introdu
cerea în economie a sistemelor 
de conducere cu mijloace de 
prelucrare automată a da’elor, 
se vor lua măsuri cu privire lat

a) concentrarea muncii de e- 
vidență, a mijloacelor de calcul 
existente, precum și a specialiș
tilor care lucrează în acest do
meniu ;

b) raționalizarea fluxurilor 
informaționale, unificarea și ti
pizarea unor documente, îmbu
nătățirea conținutului indicato
rilor, elaborarea nomenclatoa
relor și clasificatoarelor etc :

c) elaborarea modelelor pen
tru procesele economico-sociale 
și a programelor de folosire a 
acestora pe echipamentele elec
tronice de calcul ;

d) pregătirea cadrelor de 
specialitate prin îmbunătățirea 
și extinderea formelor de învă- 
țămînt existente și prin orga
nizarea altor forme de instruire; 
includerea în programele pen
tru reciclarea cadrelor de con
ducere a noțiunilor necesare în 
domeniul informaticii ;

e) asigurarea din timp a pro
iectelor sistemelor de conduce
re cu mijloace de prelucrare 
automată a datelor; a progra
melor generale și de aplicații 
corespunzătoare :

f) dotarea intensivă a econo
miei naționale cu echipamente 
de calcul, utilaje și materiale 
auxiliare atît prin dezvoltarea 
producției interne, cît și prin 
intensificarea cooperării cu al
te țări în acest domeniu ;

g) asigurarea compatibilității 
echipamentelor și programelor 
de calcul, elaborarea de stan
darde-în aceste domenii;

h) adaptarea rețelei de tele
comunicații la necesitățile in
terconectării viitoare a calcula
toarelor ;

i) dezvoltarea activității de 
introducere a calculatoarelor e- 
icctronice pentru conducerea 
proceselor tehnologice, cu prio
ritate în industria chimică, e- 
nergie electrică, metalurgie și 
materiale de construcții ;

j) crearea unui cadru organi
zatoric adecvat pentru introdu
cerea sistemelor de conducere 
cu mijloace de prelucrare au
tomată a datelor : stabilirea răs
punderilor concrete ce revin di
feritelor organe și unități an
trenate în această acțiune.

1971—1975
de centre de calcul la marile între
prinderi, centrale industriale și în 
unele județe, care au condiții maț 
bune pentru utilizarea capacităților 
de calcul; se vor introduce siste
me de conducere cu mijloace de 
prelucrare automată a datelor în 
întreprinderi și centrale din indus
tria metalurgică, energiei electrice, 

construcții de mașini, chimie, ușoa
ră, alimentară, lemn, din transpor
turi, agricultură, comerț interior și 
prestări de servicii pentru populație 
etc.

Pentru această etapă se prevede, 
de asemenea, elaborarea proiectelor 
de sisteme funcționale generale și 
dc conducere operativă; va începe 
organizarea băncii centrale de date 
și se vor realiza primele legături 
dc telcprelticrare.

In vederea realizării obiectivelor 
prevăzute pentru perioada 1971 — 
1975, se stabilesc următoarele :

1. Perfecționarea sistemului 
informațional economico-social

a) In vederea bunei organizări a 
activității de conducere și planifi
care se vor lua măsuri pentru îm
bunătățirea clasificării ramurilor e- 
conomiei naționale; elaborarea no
menclatorului unităților socialiste de 
stat industriale, agricole, dc con
strucții și de transporturi, a no
menclatorului profesiilor și ocupa
țiilor din economia națională, pre
cum și a altor nomenclatoare și cla
sificări necesare diferitelor domenii 
de activitate.

De realizarea acestor măsuri și a 
sistemului unitar de clasificări și 
nomenclatoare economico-sociale răs
pund Consiliul dc Miniștri și Con
siliul Economic, împreună cu cele
lalte ministere și organe centrale.

b) Se va îmbunătăți sistemul dc 
indicatori economico-sociali în ve
derea caracterizării multilaterale și 
obiective'a fenomenelor și procese
lor social-economice, a modului de 
îndeplinire a planului; se va ur
mări, de asemenea, asigurarea unită
ții metodologice și de conținut a 
indicatorilor de plan, statistici și fi
nanciari, codilicarca întregului sis
tem de indicatori.

De îmbunătățirea sistemului de 
indicatori economico-sociali răspund 
Consiliul de Miniștri și Consiliul E- 
conomic, împreună cu celelalte mi
nistere și organe centrale, comite
tele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului bu
curești.

c) Vor li continuate măsurile pen
tru raționalizarea evidenței și pen
tru crearea unui sistem unitar dc 
evidență în unitățile din economia 
națională. Această acțiune va cu
prinde toate activitățile și formele 
de evidență din întreprinderi, cen
trale industriale și alte unități din 
economie, avîndu-se în vedere ur
mătoarele obiective :

—■ Proiectarea pe baza unor prin
cipii unitare a evidențelor;

— asigurarea informațiilor nece
sare fundamentării deciziilor în ca
drul unităților economice;

— eliminarea paralelismelor;
— adaptarea treptată a eviden

țelor la cerințele prelucrării date
lor cu mijloace moderne de calcul.

Răspunderea pentru raționalizarea 
evidențelor revine Consiliului de 
Miniștri, Consiliului Economic, mi
nisterelor și celorlalte organe cen
trale, întreprinderilor și centralelor, 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiu
lui București.

In cursul anului 1972 vor fi ela
borate și experimentate în continua
re proiecte de raționalizare a evi
denței, urmînd ca acestea să lie ex
tinse în cursul anului 1973. Sistemul 
raționalizat de evidență va fi apli
cat în întreaga economie începînd 
cu anul 1974.

2. Dotarea economiei cit teh
nică de calcul

Pînă în anul 1975 urmează să 
funcționeze peste 80 de centre de 
calcul. Aproximativ 60 la sută din 
capacitatea de calcul instalată va 
servi întreprinderilor și centralelor.

Pentru realizarea programului de 
introducere a sistemelor de condu
cere cu mijloace de prelucrare au
tomată a datelor și dotarea econo
miei cu tehnică de calcul se prevede 
alocarea unui volum de investiții, în 
perioada 1971—1975, de peste 5 
miliarde lei.

| inînd seama de nevoile crescîn- 
de ale economiei pentru tehnică de 
calcul, Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, împreună cu 
Comitetul de Stat al Planii icării și 
cu Consiliul Național pentru Știință 
și Tehnologie, va elabora un pro
gram dc perspectivă pentru crește
rea rapidă a producției interne de 
echipamente de calcul. Acest pro
gram va trebui să urmărească : m- 
tensilicarea ritmului de integrare a 
producției proprii de unități centrale 
și de unități dc memorie externă; 
diverșiiîcarea fabricației echipamen
telor periferice și auxiliare; asimi
larea de calculatoare electronice pen
tru conducerea proceselor tehnolo
gice; asigurarea echipamentelor pen
tru dezvoltarea rețelei naționale de 
telecomunicații, conform necesităților 
tehnicii de calcul; dezvoltarea acțiu
nilor de cooperare externă în do
meniul tehnicii de calcul, îndeosebi 
cu țările socialiste.

Întreaga acțiune de dotare a e- 
conomiei cu tehnica de clacul va 
li coordonată de Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie.

3. Proiectarea și introducerea 
sistemelor de conducere cu 
mijloace de prelucrare automa
tă a datelor

In perioada 1971 —1975 se vor 
desfășura lucrări de proiectare și in
troducere a sistemelor de conducere 
cu mijloace de prelucrare automată 
a datelor la circa 400 întreprinderi 
și centrale industriale.

Se vor elabora proiecte tip de 
sisteme de conducere cu mijloace 
de prelucrare automată a datelor, 
aisigurîndu-se comiatibilitatea între 
acestea și se vor utiliza pachete de 
programe pentru conducerea opera
tivă a producției și va fi organizată 
biblioteca națională de programe.

bondurile necesare pentru proiec
tarea și punerea in funcțiune a sis
temelor de conducere cu mijloace 
de prelucrare automată a datelor 
vor fi asigurate de către organiza
țiile beneficiare și vor li prevăzute 
în planurile anuale.

Realizarea programului de pro
iectare și introducerea sistemelor de 
conducere cu mijloace de prelucrare 

automată a datelor revin în sarcina 
Institutului central pentru sisteme de 
conducere cu mijloace de automati
zare, institutelor de cercetări și pro
iectări departamentale, centrelor de 
calctrl și institutelor de învățămînt 
superior, împreuna cu beneficiarii.

Proiectantul general va răspun
de, împreună cu organizația bene
ficiară, de proiectarea și introduce
rea sistemelor dc conducere cu mij
loace de prelucrare automată a da
telor. Beneficiarii răspund de apli
carea proiectelor elaborate și dc u- 
lilizarea eficientă a sistemelor pro
iectate, primind asistența tehnică din 
partea proiectantului general.

Consiliul Național pentru Știință 
și Tehnologie și Institutul central 
pentru sisteme de conducere cu mij
loace de automatizare coordonează 
întreaga activitate de proiectare și 
introducerea de sisteme de condu
cere cu mijloace de prelucrare au
tomată a datelor.

Ministerele, organele centrale și 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene vor lua măsuri 
ca în unitățile subordonate să se 
creeze condiții pentru introducerea 
sistemelor de conducere și utilizarea 
eficientă a acestora

4. Cercetarea în domeniu] tt- 
tiiizăiii tehnicii de calcul

.Activitatea de cei cetate se va des
fășura, cu prioritate, pentru necesi
tățile întreprinderilor, centralelor și 
altor unități economice.

Se va acorda o deosebită aten
ție elaborării de modele matema
tice pentru optimizarea producției, 
stocurilor de materii prime și ma
teriale, investițiilor, transporturilor 
și altor activități economice, pre
cum și pentru întocmirea prognoze
lor economico-sociale de lungă du
rată.

Cercetările privind realizarea sis
temelor dc conducere cu mijloace 
dc prelucrare automată a datelor 
vor fi orientate în următoarele di
recții : metode de analiză, proiec
tare și realizare a sistemelor integra
te, inclusiv a sistemelor în care in
tervin și automatizări ale procese
lor tehnologice cu ajutorul calcu
latoarelor; programe dc bază și de 
aplicație, limbaje de programe; rea
lizarea și utilizarea bibliotecii na
ționale de programe.

Cercetările privind noi metode și 
tehnici de prelucrare automată a 
datelor se vor desfășura îndeosebi 
în următoarele direcții : experimen
tări de noi echipamente de calcul; 
sisteme de teleprelucrare, bănci de 
date etc.

Consiliul Național pentru Știință 
și Tehnologie, împreună cu Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, Ministerul Educației și Invăță-

B. Etapa 1976-1980
In această etapă, ritmul de do

tare cu calculatoare electronice va 
trebui să crească simțitor, în con
cordanță cu nevoile economiei; se 
va asigura, în continuare, dotarea 
cu prioritate a centralelor și între
prinderilor industriale; vor fi create 
centre teritoriale de calcul electro
nic în toate județele țării.

Pe această bază se va accelera 
introducerea sistemelor de conduce
re a producției cu mijloace dc pre
lucrare automată a datelor, se vor 
dezvolta sistemele începute în cin
cinalul 1971—1975 și se va trece la 
integrarea acestora.

Noi întreprinderi vor introduce 
asemenea sisteme, astfel că în anul 
1980 un număr dc circa 1 000 uni
tăți economice să utilizeze tehnica 
de calcul în conducerea producției. 
In ramurile industriale cu llux con
tinuu și în primul rînd în metalur

III. Măsuri organizatorice
Pentru realizarea programului pri

vind perleeționarea sistemului in
formațional economico-social, intro
ducerea sistemelor de conducere cu 
mijloace dc prelucrare automata a 
datelor, se stabilesc următoarele mă
suri organizatorice :

1. Consiliul Național pentru Ști
ință și Tehnologie răspunde de in
troducerea echipamentelor dc pre
lucrare automată a datelor în eco
nomic și controlează utilizarea aces
tora, precum și realizarea și intro
ducerea sistemelor dc conducere cu 
mijloace de prelucrare automată a 
dalelor.

2. Institutul central pentru sis
teme de conducere cu mijloace dc 
automatizare din stibordinca Consi
liului Național pentru Știință și 
'Tehnologie răspunde de cercetarea, 
proiectarea și introducerea dc siste
me dc conducere cu mijloace de pre
lucrare automată a datelor, - asigu- “ 
rarca compatibilității între sisteme 
și coordonarea centrelor teritoriale 
de calcul electronic.

3. Răspunderea pentru îndeplinirea 
prevederilor prezentei hotărîri pri
vind raționalizarea evidenței, îmbu
nătățirea fluxurilor informaționale, 
asigurarea bunei funcționări a în
tregului sistem informațional econo
mico-social revine Consiliului de 
Miniștri și Consiliului Economic, ce
lorlalte ministere și organe cen
trale, întreprinderilor și centralelor, 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București.

4. Comisia guvernamentală pentru 
raționalizarea sistemului dc eviden
ță în unitățile socialiste va lua mă
suri pentru îndeplinirea integrala, 
la termenele stabilite, a prevederi
lor din programul aprobat de Con
siliul de Miniștri, privind raționali
zarea și simplificarea sistemului de 
evidență.

5. In cadrul ministerelor, al ce
lorlalte organe centrale, consiliilor 
populare județene, al centralelor in
dustriale și întreprinderilor se vor 
organiza compartimente pentru per
fecționarea sistemului informațional 
economic, simpliiicarca și raționali
zarea evidențelor, îmbunătățirea uti
lizării echipamentelor de calcul c- 
xistente, introducerea sistemelor de 
conducere cu mijloace de prelucrare 
automată a datelor. 

mîniuliii, celelalte ministere și or
gane centrale de sinteză, vor ela
bora un program de măsuri pentru 
intensificarea cercetărilor în dome
niul utilizării tehnicii de calcul.

5. Pregătirea cadrelor

Pentru utilizai ea calculatoarelor e- 
lectronice, în perioada 1971—1975 
vor 1 i pregătite peste 20 000 cadre 
de specialitate. Pentru echipamente 
de medie mecanizare, în aceeași pe
rioadă, se vor pregăti peste 8 000 
programatori și operatori.

Pregătirea și perfecționarea cadre
lor de specialitate se va asigura 
pentru cadrele cu studii superioare 
în facultăți de specialitate, prin 
cursuri post-universitare și cursuri 
de scurtă durată, iar pentru ca
drele cu studii medii în licee pen
tru prelucrarea automată a datelor 
și prin cursuri de scurtă durată.

Cursurile de scurtă durată se voi 
organiza de către Consiliul Națio
nal pentru Știință și Tehnologie — 
Institutul central pentru sisteme de 
conducere cu mijloace de automati
zare în colaborare cu Academia 
„Ștefan Gheorghiu-" și centrele te
ritoriale de calcul electronic. De a- 
semenc.t, ministerele și celelalte or
gane centrale vor organiza cursuri 
de scurtă durată.

Ministerul Educației și Invățămîn- 
tului va lua măsuri pentru intro
ducerea cunoștințelor de prelucrare 
automată a datelor în licee.și facul
tăți după planuri și programe de în
vățămînt care vor fi stabilite în 
colaborare cu Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie.

Pentru pregătirea practică a ca
drelor caic vor lucra în acest do
meniu, centrele de calcul vor pune 
la dispoziția învățămîntului capa
citatea de calcul necesară.

Consiliul Național pentru Știință 
și Tehnologie în colaborare cu Mi
nisterul Educației și Învățămîntului. 
și ministerele interesate va lua mă
suri pentru promovarea literaturii 
de specialitate privind utilizarea teh
nicii de calcul.

Comitetul de Stat al Radiotele- 
vizitinii Române va transmite pro- 
grame-lecții pentru popularizarea 
largă în mase a cunoștințelor de 
prelucrare automată a datelor, iar 
presa va desfășura o activitate sis
tematică de răspîndire a cunoștințe
lor în acest domeniu.

Tondurile necesare pentru școla
rizare și alte activități de pregătire 
prevăzute in programe, precum și 
fondurile de investiții pentru asigu
rarea construcției centrelor de pre
gătire și a liceelor pentru prelucra
rea automată a datelor se vor asi
gura prin planurile anuale ale Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie.

gie și chimic se vor realiza sisteme 
de conducere cu calculatoare elec
tronice atît pentru activitatea eco
nomică, cît și pentru procesele teh
nologice.

Pentru perioada 1976—1980 se 
prevede intrarea în funcțiuni: a sis
temelor funcționale generale și a 
sistemelor de conducere operativă a 
unor ramuri și activități; se va tre
ce la completarea rețelei de trans
misie de date cu linii de telecomu
nicații speciale în vederea interco
nectării sistemelor de conducere cu 
mijloace de prelucrare automată a 
datelor, se vor dezvolta bănci de 
date.

In această etapă vor fi asigurate 
premisele pentru ca după anul 1980 
să se realizeze treptat sistemul na
țional de conducere cu mijloace de 
prelucrare automată a datelor.

6. De pregătirea cadrelor nece
sare introducerii sistemelor de con
ducere cu mijloace de prelucrare au
tomata a datelor răspund Ministe
rul Educației și învățămîntului și 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, împreună cu celelalte 
ministere, organe centrale și consi
liile populare județene.

7. Centrele de calcul se organi
zează și funcționează de regulă pe 
principiul gestiunii economice, chel
tuielile acoperindu-se pe scama ve
niturilor obținute din prestațiile fă
cute întreprinderilor, centralelor și 
altor unități

8. Începînd din anul 1974, toate 
proiectele de înființare a unităților 
economice (fabrici, uzine, combinate 
etc.) vor cuprinde, în mod obliga
toriu, și proiectele de organizare a 
sistemelor respective de conducere 
cu mijloace de prelucrare automată 
a dalelor.

★

Întreaga activitate de raționali
zare a evidenței, dc pregătire a con
dițiilor pentru trecerea la introdu
cerea sistemelor de conducere cu 
mijloace de prelucrare automată a 
datelor, de utilizare eficientă a teh
nicii de calcul, se va desfășura sub 
îndrumarea și controlul organelor și 
organizațiilor de partid care au da
toria să mobilizeze cadrele de con
ducere, dc specialitate, masele de 
oameni ai muncii pentru realizarea 
în bune condiții a obiectivelor aces
tui program.

Ținînd seama de complexitatea 
problemelor pe care le ridică per
fecționarea sistemului informațional 
economico-social, introducerea siste
melor dc conducere cu mijloace dc 
prelucrare automată a datelor și 
dotarea; economiei naționale cu teh
nică dc calcul, Consiliul de Miniș
tri și Consiliul Economic va infor
ma semestrial Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. asupra îndeplinirii 
sarcinilor prevăzute în prezenta ho- 
tărîre.

Presa, publicațiile de specialitate 
și Radiotelcviziunea vor prezenta 
materiale referitoare la conținutul și 
mersul îndeplinirii prezentei Ilotă- 
rîri a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI

NAȚIONALE
(Urmare din pag. 1}

obștesc. Textul legii, al cărui 
proiect a fost publicat în 
presă și supus discuției pu
blice. va apărea în Buleti
nul oficial.

Trecîndu-se la următorul 
punct de pe ordinea de ii, 
deputatul Ion Stănescu, mi
nistru] de interne, a prezen
tat expunerea Ia proiectul de 
lege privind cazierul judi
ciar. iar deputatul Mihail 
Ghelmegeanu. vicepreședinte 
al Comisiei juridice, a expus 
raportul comisiei la proiec
tul de lege.

După discutarea pe artico
le. Marea Adunare Naționa
lă a adoptat, cu unele amen

Expunerea la proiectul de lege privind 
organizarea și functionarea 

controlului obștesc
(Urmare din pag. /) 

poluării apelor, aerului și solului, 
a zgomotului, precum și alte acti
vități.

Pemru îmbunătățirea continuă a 
servirii populației de la sate prin 
unitățile comerțului cooperatist, uni
tățile prestatoare de servicii, insti
tuțiile culturale și sanitare, s-a con
siderat util, extinderea efectuării 
controlului obștesc și în mediul ru
ral.

Potrivit prevederilor din proiec
tul de lege, controlul obștesc se e- 
xercită prin echipe din care Jac 
parte : membri de sindicat, membri 
ai Uniunii Tineretului Comunist, 
membri ai organizațiilor coopera
tiste, lentei, pensionari, precum și 
specialiști în domeniile supuse con
trolului. In exercitarea drepturilor 
și îndeplinirea îndatoririlor ce le 
revin, se propune ca membrii echi
pelor de control obștesc să se bucu
re de protecția legii ca și persoa
nele care îndeplinesc funcții ce im
plică exercițiul autorității de stat.

Avînd în vedere condițiile speci- 
lice de activitate în cîteva sectoare 
ale vieții social-econontice, proiec
tul dc lege prevede ca unele or
ganizații să primească atribuții pen
tru- efectuarea controlului obștesc în 
anumite sectoare. Astfel, sindicatele, 
prin echipe anume constituite, vor

Expunerea la proiectul de lege 
privind cazierul judiciar

(Urmare din pag. /)

re penală și de reeducare. De 
asemenea, datele din cazierul 
judiciar se comunică, la cerere, 
și unităților socialiste, dacă cu
noașterea acestora este necesa
ră potrivit legii.

O caracteristică cu totul no
uă, în comparație cu actualele 
reglementări, este aceea că pro
iectul de lege prevede dreptul 
cetățenilor de a obține, la ce
rere, un certificat privind ca
zierul lor judiciar. Această no
uă reglementare este menită să 
servească interesele persoane
lor. constituind o garanție în 
plus a deplinei exercitări a 
drepturilor cetățenești.

Ca urmare a dezvoltării rela
țiilor internaționale ale țării 
noastre a diversificării lor pe 
planuri multiple, proiectul de 
lege stipulează posibilitatea co
municării în străinătate a ex

Cuvintul deputatului loachim Moga
Proiectul legii privind organiza

rea și funcționarea controlului ob
ștesc se înscrie în cadrul general 
al obiectivelor stabilite de către 
partidul și statul nostru pentru tra
ducerea în via\ă a sarcinilor trasate 
de cel de-al X-lea Congres privind 
lărgirea și dezvoltarea continuă a 
democrației socialiste, participarea 
tot mai activă a maselor de oa
meni ai muncii la conducerea și 
rezolvarea treburilor de stat și ob
ștești.

Așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste, care a dezbătut și aprobat pro
iectul de lege supus astăzi atenției 
Marii Adunări Naționale, aplicarea 
prevederilor sale va conduce la an
trenarea tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii la o mai bună fo
losire și gospodărire a mijloacelor 
pe care le oferă societatea pentru 
îmbunătățirea continuă a condițiilor 
dc muncă și de trai ale populației, 
la înfăptuirea politicii partidului 
nostru de ridicare neîncetată a bu
năstării celor ce muncesc.

Proiectul de lege asigură cadrul 
organizatoric necesar participării ac
tive a tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii la respectarea lega
lității socialiste, la aplicarea norme
lor bunei serviri în largi domenii 
dc activitate.

Consider că stablirea competen
ței și funcționalității echipelor de 
control obștesc — a subliniat vor
bitorul — va crea condiții optime 
desfășurării unei activități rodnice, 
ele fiind organizate și îndrumate dc 
către Frontul Unității Socialiste, cu 
sprijinul sindicatelor, organizațiilor 

damente propuse de deputați, 
prin vot secret cu bile, Le
gea privind cazierul judiciar, 
care va fi publicată în Bule
tinul oficial. La ultimul punct 
al ordinei de zi, Biroul Ma
rii Adunări Naționale a pro
pus depuitaților următoarele 
modificări în componența u 
nor comisii permanente ale 
M.A.N. i eliberarea din Co
misia pentru probleme de a- 
pârare a tovarășului Vasile 
Patil.ineț, fiind numit minis
tru. și alegerea tovarășului 
Vasile Potop; eliberarea din 
Comisia economico-fiuancia- 
ră a tovarășului Dumitru Pe
trescu. ales membru al Con
siliului de Stat și alegerea 
tovarășului loan Ciucu : eli

efectua controlul obștesc în unită
țile socialiste de stat producătoare 
de bunuri de consum și asupra res
pectării normelor legale de protec
ție a muncii, precum și a regulilor 
de prevenire a poluării apei, aeru
lui și solului, precum și de comba
tere a zgomotului în unitățile so
cialiste de stat.

In proiectul de lege se prevede, 
de asemenea, ca în cămine, interna
te, cantine, cluburi și instituții sani
tare care servesc studenții și elevii, 
controlul obștesc să fie efectuat de 
către organizațiile Uniunii Tinere
tului Comunist și Asociațiile studen
țești.

Activitatea de control obștesc în 
maternități, case de naștere, spitale 
de copii, crețe, leagăne, grădinițe, 
cămine și case pentru copiii preșco
lari și școlari, precum și în institu
țiile de asistență socială, se prevede 
să fie desfășurată prin echipe for
mate cu precădere din femei.

Controlul obștesc, ca formă insti- 
mționalizată de participare a mase
lor la bunul mers al activității so
cial-economice, va acționa ca un pu
ternic factor de educație civică, so
cialistă, contribuind la îmbunătățirea 
servirii populației, a producerii și 
desfacerii bunurilor de consum, la 
formarea și dezvoltarea atitudinii 
civilizate a lucrătorilor din unitățile 
socialiste de servire publică, la com

traselor de pe cazierul judiciar, 
po-trivit înțelegerilor internațio
nale la care Republica Socialis
tă România este parte, precum 
și pe bază de reciprocitate, cu 
statele față de care țara noas
tră nu are angajamente în acest 
sens rezultate din înțelegerile 
la care este parte.

Bazat pe spiritul echității și 
dreptății sociale, proiectul de 
lege ce urmează a fi dezbătut, 
inserează prevederile potrivit 
cărora persoana care figurează 
în evidența cazierului judiciar 
poate cere rectificarea datelor 
înscrise sau a notărilor provizo
rii în cazul cînd acestea nu co
respund realității ori înregis
trarea lor nu s-a făcut cu res
pectarea dispozițiilor legale. 
Persoanele nemulțumite de fe
lul în care au fost soluționate 
cererile de rectificare au drep
tul să facă contestație la jude

de tineret, comitetelor de femei, al 
uniunilor cooperatiste și al celorlal
te organizații obștești și de masă. 
In același timp, organizarea echi
pelor dc control obștesc, în mod 
diferențiat, în funcție de sfera și 
domeniul lor de activitate, va spori 
competența acestora în intervenție, 
exigența în control.

Apreciez importanța prevederii 
din proiectul dc lege potrivit că
reia echipele de control obștesc con
lucrează strîns cil deputății consilii
lor populare. Aceasta va duce la 
o bună orientare a activității lor, 
la un contact permanent cu orga
nele locale ale puterii de stat și 
cu masele de cetățeni. Faptul că 
în componența echipelor de control 
obștesc vor intra specialiști din pro
filul unităților supuse controlului 
va asigura o competență sporită și 
eficientă activității acestor colecti
ve de oameni ai muncii. Deosebit 
de importante socotesc că sînt și 
acele prevederi ale proiectului de 
lege care stabilesc răspunderea di
feritelor organe ierarhic superioare, 
care au datoria de a urmări rezol
varea observațiilor și propunerilor 
echipelor de control obștesc. Am 
dorit să sublimez importanța aces
tei prevederi, cunoscut liind faptul 
ca în condițiile actuale, o seamă 
dc propuneri făcute dc către echi
pele de control obștesc nu erau luate 
în considerare și ca urmare, eficien
ța activității lor nu se ridica la ni
velul cerințelor. Obligativitatea a- 
ccstor echipe de a prezenta perio
dic, așa cum pievede proiectul dc 
lege, dări de seamă în fața colec
tivelor de oameni ai muncii care 
le-au ales, prevederea cu privire la 

berarea din Comisia pentru 
sănătate, muncă și asigurări 
sociale a tovarășilor loan Co- 
toț și Petre Ionescu numiți 
ambasadori, și alegerea to
varășilor Mihai Burcă și Du
mitru Simulescu Propunerile 
au fost aprobate prin votul 
deschis al deputation

La amiază, lucrările ședin
ței s-au încheiat.

Președintele Marii Adunări 
Naționale tovarășul Ștefan 
Voitec, a anunțat că relua
rea lucrărilor actualei sesi 
uni în ședință plenară, va 
fi comunicată din timp 
Comisiile permanente ale Ma
rii Adunări Naționale își vor 
continua lucrările potrivit 
competenței lor

(Agerpres)

baterea manifestărilor de neglijență 
și lipsă dc răspundere față de inte
resele populației și păstrarea avu
tului obștesc, la respectarea legalită
ții socialiste.

In proiectul de lege s-a conside
ri necesar să fie mai bine regle
mentate relațiile dintre echipele de 
control obștesc și conducerile unită
ților socialiste controlate. Pentru 
creșterea eficienței controlului ob
ștesc, se prevede obligativitatea con
ducerilor unităților controlate și ce
lor ale organelor ierarhice superi
oare, de a lua măsurile ce se impun 
pentru valorii icarea cît mai deplină 
a propunerilor și constatărilor echi
pelor de control obștesc și remedie
rea lipsurilor, iar cei care se fac 
vinovați de lipsă de interes în exa
minarea sau valorificarea constată
rilor și propunerilor, să răspundă 
potrivit legii.

Avem convingerea că, prin efor
tul comun al tuturor organizațiilor 
care lac parte din Frontul Unității 
Socialiste, sub conducerea și cu 
sprijinul organelor și organizațiilor 
de partid, controlul obștesc își va 
aduce contribuția Ia mai buna or
ganizare a activității de servire a 
populației, la deplina valorificare 
a ndițiilor materiale asigurate de 
stalul nostru pentru creșterea bună
stării oamenilor muncii.

cătoriile în a căror rază terito
rială domiciliază.

Organizat pe baza principiilor 
expuse, cazierul judiciar con
stituie un sistem unitar de e- 
vidență a persoanelor condam
nate sau în curs de urmărire 
penală, în conformitate cu pre
vederile legislației penale și ale 
altor dispoziții legale

Fiind de un real folos orga
nelor de stat, organizațiilor so
cialiste și a cetățenilor și fn- 
scriindu-se în cerințele legali
tății socialiste, prezentul pro
iect de lege este menit să asi
gure la un nivel perfecționat, 
potrivit cerințelor actuale, ca
drul legal centru organizarea și 
funcționarea cazierului judiciar 
în Republica Socialista Româ
nia.

Permiteți-mi să-mi exprim 
convingerea că forul nostru le
giuitor suprem va adopta pro
iectul de lege propus.

posibilitatea revocării mandatului 
acordat, se înscriu de asemenea în 
principiile largului democratism ce 
caracterizează societatea socialista. 
Ai Luc sub proiecția legii, ca și per
soanele care îndeplinesc funcții ce 
implică exercițiul autorității dc stat, 
echipelor de control obștesc I» se 
creează 'largi posibilități de inter
venție operativă pentru remedierea 
deficiențelor constatate, pentru îm
bunătățirea continuă a întregii ac
tivități de servire a populației

Toate acestea sînt considerente ca
re estă necesitatea constituirii c- 
chipelor de control obștesc ca for
me pe care le socotesc deosebit de 
eficiente, menite să ducă la stimu
larea solicitudinii și responsabilității 
lucrătorilor și unităților care ser
vesc populația.

Datoria noastră, a organelor lo
cale de partid și consiliilor popu
lare, este să ne îngrijim ca din 
componența acestor echipe să facă 
parte cele mai bune cadre, să asi
gurăm instruirea periodică și îndru
marea permanentă a acestora. In 
continuare, vorbitorul a arătat că 
pentru cunoașterea conținutului pro
iectului de lege, în județul Hune
doara au lost organizate peste 500 
de adunări de dezbateri la caic au 
participat cele mai dileme categorii 
de oameni ai muncii. Cu prilejul 
dezbaterilor, au fost făcute peste 
1 600 propuneri menite să îmbună
tățească prevederile proiectului de 
lege, ceea ce atestă interesul deo
sebit cu care a fost primit de că
tre masele cele mai largi de oameni 
ai muncii.
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Cu prilejul celei de-a 102-a 
versări a nașterii lui Vladimir 
Lenin, vineri după-amiază a 
Joc în sala Ansamblului „F 
romană" din Capitală o 
festivă organizată de Comitetul mu
nicipal București al P.C.R.

In prezidiu au luat loc tovarășii : 
Leontc Răutii, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinte al Consiliului de conducere, 
rector al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu" pentru pregătirea cadrelor de 
conducere a activității de partid, so- 
rial-politice, economice și adminis
trației de stat, Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretar al C.G. al

P.C.R., Mihai Roțianu, președintele 
Consiliului Genera] A.R.L.U.S., Con
stantin Mîndreanu, președinte a] 
Consiliului pentru problemele edu
cației și culturii al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C., Ion 
Jinga, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Con
stantin lonescu, muncilor fruntaș, 
Marioara Modîlcă, studentă.

In prezidiu se aflau, de aseme
nea, V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii 
cum și Raman Gebert Gebertovici, 
membru
Letone de prietenie și legături cul
turale cu străinătatea, președintele

I. Drozdenko, ambasadorul 
Sovietice la București, pre-

al Prezidiului Asociației

Uniunii compozitorilor din R.S.S. 
Letonă, șeful delegației de activiști 
ai filialei Letone, care se află în 
vizită in țara noastră. In sală erau 
prezenți vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, repre
zentanți ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, activiști de 
partid și 
oameni 
oameni 
rile și 
cum și 
nii Sovietice la București și mem
brii delegației Filialei Letone a A- 
sociației de prietenie SovielO-române.

Adunarea a fost deschisă de Iile 
Rădulescu, membru al C.C.

se află în

ai organizațiilor de masă, 
de artă și cultură, numeroși 
ai muncii din întreprinde- 

instituțiile blicureștene, pre- 
membri ai ambasadei Uniu-

P.C.R., secretar 
nicipal București

Despre viața și activitatea revo
luționară a lui Vladimir llici Lenin 
a vorbit Constantin Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Academiei de științe 
sociale și politice a Republicii So
cialiste România.

Participanții la adunare au vizio
nat apoi filmul sovietic „Caietul 
albastru".

ri Comitetului mti- 
al P.C.R.

★
consacrate aniversării 

Vladimir llici Lenin au 
în numeroase centre ju-

Adunări 
nașterii lui 
avut loc și 
dețene și alte localități din țară.

(Agerpres)

(Urmare ilin pag. 1)

Ini, de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
întrecerea, angajamentele asu
mate, au constituit un puternic 
factor dinamizator al energiilor 
eroicei noastre clase muncitoa
re, țărănimii, intelectualității, 
tuturor oamenilor muncw, fără 
deosebire de naționalitate. Sub 
conducerea partidului, țara în
treagă și-a mobilizat forțele 
pentru a traduce neabătut în 
viață sarcinile cincinalului, fă
când ca România socialistă să 
uree noi trepte spre progres și 
civilizație. Cu înaltă răspunde
re civică și patriotică, oamenii 
muncii își consacră toate forțe
le cauzei înfloririi patriei. In 
fapt. câștigătorii întrecerii sânt 
toți cetățenii țării, iar hotărâ
rea de a munci mai cu spor, 
de a realiza integral prevederi
le planului de stat pe anul 1972 
ș> ale cincinalului își va găsi 
reflectarea în noile succese pe 
care poporul nostru le va ob
ține în mersul său neabătut 
înainte.

Tovarășul Constantin Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de 
Stat, a dat apoi citire Decretu
lui Consiliului de Stat, prin ca
re pentru rezultatele deosebite 
obținute în anul 1971 în înde
plinirea ?i depășirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor a* 
sumate și pentru ocuparea locu
rilor I, II și III în întrecerea 
dintre organizațiile județene de 
partid în industrie, investiții- 
construcții. transporturi și cir
culația mărfurilor, s-a conferit 
Ordinul Muncii clasa I, Organi
zației de partid a județului Su
ceava, pentru locul I, Ordinul 
Muncii clasa a H-a Organizați
ei de partid a județului Hune
doara, pentru locul II : Ordinul 
Muncii clasa a III-a Organiza
ției de partid a județului Neamț 
și Organizației de partid a ju
dețului Prahova, pentru locul 
HI.

Pentru rezultatele deosebite 
obținute în anul 1971 în înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor a- 
Mimate și pentru ocuparea locu
rilor I, II și IU în întrecerea 
dintre organizațiile județene de 
partid în domeniul agriculturii, 
s-a oferit Ordinul Muncii clasa 
8 Organizației de partid a jude
țului Satu Mare, pentru locul I; 
Ordinu] Muncii clasa a Il-a Or
ganizației de partid a județului 
Galați și Organizației de partid 
a județului Brașov, pentru locul 
11 ; Ordinul Muncii clasa a III-a 
Organizației de partid a jude
țului Bihor și Organizației dc

județului Alba, pen- 
III.
rezultatele deosebite 
în anul 1971 în înde-

partid a 
tjiu locul

Pentru 
obținute 
plinirea și depășirea sarcinilor
de plan și a angajamentelor a- 
sumate și pentru ocuparea locu
rilor I, II și HI în întrecerea 
dintre consiliile populare jude
țene s-a conferit Ordinul Mun
cii clasa I Consiliului popular ai 
județului Galați, pentru locul I ; 
Ordinul Muncii clasa a II-a 
Consiliului Popular al județului 
Vaslui, pentru locul II ; Ordi
nul Muncii clasa a III-a Consi
liului popular al județului Vîl
cea, pentru locul III.

Pentru rezultatele deosebite 
obținute în anul 1971 și pen
tru ocuparea locurilor I. II și 
III în întrecerea dintre între
prinderile industriale, de con- 
strucții-montej, din agricultura 
de stat și silvicultură, transpor
turi, circulația mărfurilor, in
stitutele de cercetări științifice 
și institutele de proiectare s-a 
conferit :

In industrie — Ordinul Mun
cii clasa I, pentru locul I : U- 
zinei „23 August" București, 
Combinatului siderurgic Hune
doara, Grupului industrial de 
petrochimie Borzești, județul 
Bacău, Fabricii de piele și în
călțăminte Cluj ; Ordinul Mun
cii clasa a Ii-a, pentru locul IIi 
Uzinei „Rulmentul" Brașov. în
treprinderii miniere Barza, ju
delui Hunedoara, Schelei de ex
tracție a țițeiului „Berea", ju
dețul Buzău. Fabricii de con
fecții și tricotaje București, în
treprinderii de prefabricate din 
beton Hunedoara : Ordinul 
Muncii clasa a III-a, pentru 
locul III • Combinatului de în
grășăminte azotoase Piatra 
Neamț, întreprinderii de rețele 
eiectnice Ploiești, județul Pra
hova, Platformei de prelucrare 
a lemnului „Pipera" București 
Fabricii de zaltăr Bucecea, ju
dețul Botoșani, întreprinderii 
„Extraceram" Timișoara.

In Construcții-montaj — Or
dinul Muncii clasa I. pentru lo
cul I ■ întreprinderii c’e con
strucții hidroenergetice Bucu
rești ; Ordinul Muncii clasa a 
II-a, pentru locul II : Trustului 
de construcții industriale Cluj ; 
întreprinderii de construcții si
derurgice Hunedoara. Ordinul 
Muncii clasa a III-a, pentru lo
cui III i întreprinderii de con
strucții îndustriale-monitaj Bra
șov, Trustului de construcții 
Galați.

In agricultura de stat și silvi
cultură — Ordinul Muncii cla
sa I, pentru locul I > întreprin
derii agricole de stat Insula Ma- 

Brăilei ; Ordinul Muncii

clasa a Il-a, pentru locul II i 
întreprinderii agricole de stat 
Miroslava, județul Iași ; Sta
țiunii pentru mecanizarea agri
culturii Țăndărei, județul Ialo
mița ; Ordinul Muncii 
III-a, pentru locul III i 
toratului silvic Argeș.

In transporturi — 
Muncii clasa L pentru 
Depoul C.F.R. Craiova, 
Dolj ; Ordinul Muncii 
11-a, pentru locul II i întreprin
derii de transporturi auto Iași.

In Circulația Mărfurilor — 
Ordinul Muncii clasa a Il-a, 
pentru locul II 1 întreprinderii 
c’e stat pentru comerțul exterior 
,.Exportiemn" București, O.C.L. 
„Teh’nometal" București.

In institute de cercetare — 
Ordinul Muncii clasa I, pentru 
locul I: Institutului de cercetări 
chimice București; Ordinul Mun
cii clasa a II-a, pentru locul II: 
Institutului de fizică atomică; 
Ordinul Muncii clasa a III-a, 
pentru locul III : Institutului de 
cercetări miniere.

In institute mixte de cerce
tări și proiectări — Ordinul 
Muncii clasa I, pentru locul D 
Institutului de proiectări și cer
cetări pentru industria metale
lor neferoase și rare; Ordinul 
Muncii clasa a II-a, pentru lo
cul II» Institutului de cercetare 
și proiectare tehnologică pentru 
industria lemnului; Ordinul 
Muncii clasa a III-a, pentru lo
cul Ills Institutului de cercetare 
și proiectare pentru industria 
electrotehnică.

In institute de proiectare — 
Ordinul Muncii clasa L pentru 
locul I: Institutului de proiec
tări tehnologice pentru industria 
ușoară; Ordinul Muncii clasa a 
II-a, pentru locul II: Institutului 
de proiectare pentru industria 
materialelor de construcții; Or
dinul Muncii clasa a III-a, pen
tru locul III: Institutului de pro
iectări transporturi auto, navale 
și aeriene.

Dc asemenea, prinlr-o hotărîre 
a Consiliului de Stat, pentru re
zultatele deosebite obținute în 
anul 1971 în îndeplinirea Și de
pășirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate Și pen
tru ocuparea locurilor IV, V și 
VI, în întrecerea dintre organi
zațiile județene de partid în in
dustrie, investiții-construcții, 
transporturi și circulația mărfu
rilor, s-a acordat „Diploma de 
onoare" Organizației de partid 
a județului Alba pentru locul 
IV; Organizației de partid a 
județului Satu Marc, pentru 
focul V: Organizației de partid 
a județului Botoșani și Orga
nizației de partid a județului 
Vaslui, pentru locul VI.

Pentru rezultatele deosebite

clasa a
Inspec-

Ordinul 
locu I : 
județul 
clasa a
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anul 1971 în înde- 
depășirea sarcinilor 

a angajamentelor a- 
pentru ocuparea lo- 
V și VI, în întrece

obținute în 
plinirea Și 
de plan și 
sumate și 
curilor IV, 
rea dintre organizațiile județene 
de partid, în domeniul agricul
turii, s-a conferit „Diploma de 
onoare" Organizației de partid 
a județului Brăila, pentru locul 
IV; Organizației dc partid a 
județului Covasna, pentru lo
cul V; Organizației de partid a 
județului Bacău, pentru locul 
VI.

Pentru rezultatele 
obținute în 
îndeplinirea 
einilor de 
gajamentelor 
tru ocuparea 
și VI, în întrecerea dintre con
siliile populare județene, s-a a- 
cordat „Diploma de onoare" 
Consiliului popular al județului 
Neamț și Consiliului popular al 
județului Suceava, pentru locul 
IV; Consiliului popular al ju
dețului Hunedoara Și Consiliului 
popular al județului Argeș, pen
tru locul V; Consiliului popular 
al județului Ialomița și Consi
liului Popular al județului Te
leorman, pentru locul VI.

Luînd cuvîntul, tovarășii Emil 
Bobu, prim-secretar al Comite
tului județean — Suceava al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, Iosif Uglar, 
prim-secretar al Comitetului 
județean — Galați al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
județean, Constantin Dăscălescu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean — Galați al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
județean, tovarășul Alexandru-- 
Roșu, directorul general al uzi
nelor „23 August" din " 
pitală, tovarășul loan 
președintele Comitetului 
Stat pentru Energia 
cleară, directorul Institutului 
de fizică atomică, care, în nu
mele județelor, colectivelor în
treprinderilor și institutelor de 
cercetări și proiectări, decorate, 
au exprimat calde mulțumiri și 
recunoștință adîneă conducerii 
partidului și statului, angaja
mentul ferm al tuturor oameni
lor muncii de a munci și mai 
bine în anul 1972 pentru a a- 
dăuga noi succese la bogatul bi
lanț al întregului popor pe anul 
1971 și a aduce o contribuție 
sporită la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

Primit cu vii și îndelungi a- 
plauze, în încheierea solemnită
ții a luat cuvîntul tovarășul 
Nieolae Ceaușescu.

(Agerpres)
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In anul 1971, primul an. al 
cincinalului 1971 —1975, țara 
noastră a obținut noi și remar
cabile realizări în dezvoltarea 
economică și socială, ridicarea 
nivelului de trai al poporului ; 
a continuat procesul de moder
nizare și de creștere a eficien
ței economiei naționale. In in
dustrie s-a asigurat dezvoltarea 
prioritară a ramurilor hotărâ
toare pentru progesul întregii 
economii, creșterea productivi
tății muncii și valorificarea mai 
bună a resurselor materiale, fi
nanciare și de muncă. In agri
cultură s-a obținut o creștere 
substanțială a producției vege
tale și animale, 
caracterul intensiv 
ramuri.

La realizarea în 
ții și depășirea 
dezvoltare economică și «socială 
a țării, un rol important l-a a- 
vut larga întrecere desfășurată 
intre organizațiile județene de 
partid, consiliile populare, uni
tățile de cercetare științifică, 
de proiectări, precum și între 
întreprinderile din industrie, a- 
gricultură, 
transporturi și 
furilor.

Din analizele 
za datelor de 
prinderi, centrale și ministere, 
cu privire la îndeplinirea- pla
nului de stat și a angajamen
telor asumate, rezul-tă că în a- 
nul 1971, pe ansamblul econo
miei, s-au obținut însemnate 
depășiri la producția marfă in
dustrială, la produse importan
te pentru economia națională și 
livrările către fondul pieții, 
creșterea productivității muncii 
în industrie și construcții, re
ducerea cheltuielilor de produc
ție și sporirea beneficiilor.

Realizările dobândite sînt ro
dul eforturilor depuse de cla
sa muncitoare, de țărănime, de 
oamenii munoii de toate națio
nalitățile, de întregul nostru 
popor, la îndeplinirea marilor 
obiective ale planului cincinal; 
ele oglindesc în același timp re
zultatele măsurilor de perfec
ționare a conducerii, organizării 
și planificării economiei națio
nale.

Succesele înregistrate în reali
zarea sarcinilor de plan și a 

%, angajamentelor asumate in în
trecere în primul an al actua
lului cincinal, constituie o vie 
și grăitoare expresie a realis
mului întregului program de 
dezvoltare economieo-socială a 
țării elaborat de partid, o do
vadă elocventă a hotărârii oa
menilor muncii, a întregului 
popor, de a nu precupeți nici 
un efort pentru înfăptuirea lui 
neabătută. Angajate cu toate 
forțele în valorificarea superi
oară a tuturor rezervelor inter
ne de sporire a producției, de 
creștere a eficienței activității 
econom-ice, colectivele unităților 
economice și institutelor de cer
cetări și proiectări, sindicatele, 
organizațiile U.T.C. sub condu
cerea organizațiilor de partid au 
dovedit, prin rezultatele obți
nute. deplinul atașament față 
de întreaga politică a partidu
lui nostru, angajamentul lor de 
a participa cu toată capacita
tea la realizarea programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, elaborat

s-a accentuat 
al acestei

bune condi- 
planului de

construcț ii-montaj, 
circulația măr-

efectuate pe ha
bitant în între-

de Congresul al X-lea al P.C.R.
Pe ansamblul industriei s-a 

realizai o producție globală cu 
11,5 la sută mai mare decât în 
1970, obținîndu-se o producție 
în valoare de 7,3 miliarde lei :n 
plus față de plan. A sporit e- 
ficiența economică a activității 
nduistiriale, cheltuielile de pro

ducție fiind reduse față de a- 
nul precedent cu peste 3 mili
arde lei.

S-au obținut succese in mo
dernizarea structurii producți
ei industriale. A crescut capa
citatea industriei de dotare 3 
economiei cu mijloace moderne 
de producție, de satisfacere a 
nevoilor populației, de lărgire 
și diversificare a exporturilor.

Tn sectorul <le investiții-con- 
strucți s-au realizat, din fondu
rile centralizate ale statului, 
lucrări cu o valoare de 7,4 mi
liarde iei (10,8 la sută) mai ma
re decît în anul 1970. Economia 
națională a fost înzestrată cu a- 
proape 400 de noi capacități in-3 
dustriale și agrozootehnice prin
cipale, din care 87 au fost date 
în exploatare înainte de termen.

In industria 
ținut rezultate 
nul producției 
pășit eu 5,8 la 
ducției marfă — cu 7,6 la sută.

In agricultură producția glo
bală a fost în anul 1971 cu peste 
18 la sută mai mare decît în
1970, obținîndu-se cea mai ridi
cată recoltă de cereale din țara 
noastră. La principalele produse 
agricole vegetale, livrările la 
fondul de stat au înregistrat 
depășiri însemnate în compara
ție cu anul 1970.

Efectivele de animale au mar
cat creșteri importante la 1oate 
speciile în comparație cti situa
ția existentă la începutul anului 
precedent

In domeniul cercetării științi
fice au fost încheiate în fază 
pilot și semiindustrial cercetări 
pentru tehnologi; proprii de va
lorificare a unor resurse de ma
terii prime indigene, pentru noi 
produse și materiale înlocui
tori, au fost omologate prototi
puri de mașini și utilaje cu per
formanțe superioare. S-au valo
rificat în producție teme impor
tante de cercetare care au con
tribuit, îndeosebi, la reducerea 
consumurilor de combustibili, 
metal, energie și lemn.

Activitatea de proiectare a a- 
dus un aport de seamă la rea
lizarea programului de investi
ții, prin asigurarea proiectelor 
și documentațiilor tehnice și la 
ridicarea eficienței economice a 
fondurilor de investiții.

Examinînd, pe baza datelor 
de bilanț, rezultatele obținute 
de județe, consilii populare, în
treprinderi, institute de cerce
tări și proiectări în îndeplinirea 
planului de stat și a angaja
mentelor asumate, ținînd seama 
de contribuția județelor la rea
lizările economiei noastre națio
nale, de complexitatea și poten
țialul lor economic, Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
Consiliu] de Stat, Consiliul de 
Miniștri Și Consiliul Centra] al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
declară fruntașe pe țară în în
trecerea desfășurată în anul
1971, următoarele județe, con
silii populare, întreprinderi și 
institute de cercetări și proiec
tări :

locală s-au ob- 
importante, pla- 
globale fiind de- 
sută, iar al pro-

1. In întrecerea pentru depășirea planului 
în industrie, investiții-construcții, transporturi 
și circulația mărfurilor :

județul Suceava;
județul Hunedoara;
județele Neamț și Prahova; 
județul Alba;
județul Satu Mare; 
județele Botoșani Și Vaslui;

2. In întrecerea dintre unitățile socialiste ale 
agriculturii :

I
II
III
IV
V
VI

județul Satu Mare; 
județele Galați și Brașov; 
județele Bihor și Alba; 
județul Brăila;
județul Covasna;
județul Bacău:

3. In întrecerea dintre consiliile populare ju
dețene :

județul 
județul 
județul 
județele 
județele 
județele

Galați
Vaslui
Vîlcea
Neamț și Suceava
Hunedoara
Ialomița și

?i Argeș
Teleorman

A.

4. In întrecerea dintre întreprinderi
Industriale

„23 August"
Combinatul siderurgic 

industrial
Fabrica

construcții Ga-

de 
de

Locul I — Uzina 
București; 
Hunedoara; Grupul 
petrochimie Borzești; 
piele și încălțăminte Cluj.

Locul II — Uzina „Rulmentul" 
Brașov; întreprinderea minieră 
..Barza" județul Hunedoara; Schela 
de extracție a țițeiului „Berea", ju
dețul Buzău; Fabrica de confecții 
și tricotaje București; întreprinde
rea de prefabricate din beton Hu
nedoara.

Locul III — Combinatul de în
grășăminte azotoase Piatra Neamț; 
întreprinderea de rețele electrice 
Ploiești; Platforma de prelucrarea 
lemnului „Pipera" București; Fabri
ca de zahăr „Bucecca", județul Bo
toșani; întreprinderea „Extraceram" 
Timișoara.

C. Din agricultura de stat șî 
silvicultură

Locul 
colă de 
Ici".

1 ocu) 
colă de 
Stațiunea pentru 
culturii Țăndărei, județul Ialomița.

Locul III — Inspectoratul 
Argeș.

II — Întreprinderea 
stat Miroslava, județul 

mecanizarea

I). De transporturi

ii. De construcții-montaj

l.ocul 1 — Depoul C.F.R. 
iova.

Locul II — întreprinderea 
Transport Auto Tași.

ag>>-
Briîî-

silvic

Cra

de

Locul I — întreprinderea de con
strucții hidroenergetice București.

Locul II — Trustul de construc
ții industriale Cluj; întreprinderea 
de construcții siderurgice Hunedoara.

Locul III —• întreprinderea de 
construcții industriale și montaj

E. Din ramura circulația 
furilor

măr-i

Locul II — întreprinderea de stat 
pentru comerțul exterior „Export- 
lemn" București; O.C.L. „Telinome- 
tai“ București.

5. In întrecerea dintre institutele de cercetări 
și proiectări :

A. Institute de cercetări

Locul
chimice

Locul
atomică

Locul
țări miniere (ICEMIN).

I •— Institutul de cercetări 
(ICECHIM).
II — Institutul

(I.F.A.).
III — Institutul

B. Institute mixte de 
și proiectări

de fizică

cercetări

Locul 1 — Institutul de proiec
tări și cercetări pentru industria me
talelor neferoase și rare (I.M.N.R.).

Locul II — Institutul de cercetări

Rețeaua comercială a T.A.P.L. 
Petroșani cunoaște o permanenta 
extindere, înnoire Și moderniza
re. Se construiesc not unități iar 
altele, mai vechi, se renovează. 
Fiecare unitate este dotată cu 
mobilier nou, agregate de pre
parat cafea, frigidere pentru 
păstrarea produselor de bucătă
rie și răcirea băuturilor. Toate 
acestea concură la o tot mai bu
nă servire a consumatoriiot. 
Păstrarea Și îngrijirea bunurilor 
materiale aflate în dotarea uni
tăților de alimentație publică 
este în centrul atenției condu
cerii T.A.P.L., a fiecărui gestio
nar și lucrător în parte. Apăra
rea avutului obștesc este o pre
ocupare a tuturor salariațiloi 
Trustului alimentației publice 
din Valea Jiului. Cu toate a- 
cestea, cu ocazia unor controale 
anterioare, au fost constatate 
unele nereguli pe linia preveni
rii incendiilor. Aceasta a deter
minat conducerea T.A.P.L. să în
treprindă o serie de măsuri caie 
să ducă la lichidarea neajunsu
rilor privind paza contra incen
diilor. Astfel, cu sprijinul comi
siei tehnice de pază contra in
cendiilor, a cărei președinte es
te tovarășul EMIL ABALAȘEI, 
s-a întocmit un plan de măsuri 
în care s-au prevăzut sarcini 
concrete repartizate pe mem
brii comisiei. Așa se face că 
pînă în prezent s-au remediat o 
mare parte din neregulile exis
tente la instalațiile electrice de 
iluminat Și de forță.

Totodată, au fost făcute in
structaje gestionarilor iar în 
scopul educării tuturor salaria- 
ților în spiritul răspunderii și 
grijii fuță de bunurile existente 
în unități se duce o susținută 
muncă de propagandă în privin-

ța respectării cu strictețe a re
gulilor privind paza contra in
cendiilor. Este de asemenea o 
preocupare atentă pentru asi
gurarea dotării corespunzătoare 
cu tehnică necesară intervenți
ilor in caz de incendiu. Ca ur
mare a unej preocupări continue 
a comisiei p.c.i. s-au procurat 
materialele necesare stingerii ți
nui început de incendiu; electri
cianul T.A.I’.L. verifică periodic, 
in unități, starea instalațiilor e- 
lectrice și înlătură operativ de
ranjamentele. In acest sens me
rită a fi scoasă în evidență ac
tivitatea depusă de CONSTAN
TIN BALAN, membru în comi
sia tehnică p.c.i. care depune 
mult interes și strădanie în a- 
plioarea și respectarea regulilor 
pe linie p.c.i.

Din discuțiile avute cu con
ducerea T.A.P.L, Petroșani, cu 
membri] comisiei tehnice a re
ieșit că și în viitor se va acorda 
toată grija și atenția respectă
rii întocmai a regulilor privind 
prevenirea incendiilor. In acest 
sens ni s-a relatat că se vor or
ganiza instructaje practice eu 
gestionarii unităților, amenajări 
de fologazete menite să popu
larizeze măsurile bune inițiate 
și să combată unele nereguli 
care se mai fac simțite în unele 
localuri și unități ale trustului. 
De fapt măsurile întreprinse 
pînă acum la T.A.P.L. Petroșani 
privind respectarea regulilor de 
prevenire a incendiilor au fost 
înțelese de majoritatea lucrăto
rilor și gestionarilor. Astfel, 
responsabilii unor unități ca 
NICOLAE ALEXA c’c la resta
urantul Carpați Petroșani, AU
REI, ISAM — „Braseria" Vul
can, VICTOR LAZAR — restau
rantul „Progresul" Lupeni, GHI- 
ZELA IANCU — cofetăria 35

IO AN VILCEANU 
„Cocoșul de aur" 

măsurile 
preveni orice focar de
La aceste unități atît 
cit și responsabilii

Vricani, 
restaurantul
Vulcan, au luat toate 
pentru a 
incendiu.
lucrătorii

manifestă multă grijă pentru 
păstrarea bunurilor materiale în 
cele mai optime condițiuni, 
pentru ocrotirea lor împotriva 
oricăror factori dăunători și în 
primul rînd FOCUL,

2 285/1969, sancționîndu-i eu a- 
mendă în bani. Aceasta pentru a 
le aminti că — conform legilor 
în vigoare — răspund de luarea 
tuturor măsurilor corespunză
toare. în unitatea ce le-a fost

încredințată, pentru a înk.tura 
din timp cauzele de incendiu 
care ar putea avea urmări din 
cele mai grave soldate cu pagu
be aduse bunurilor administra
te.

ce Rcsponsabili de unități,
RETINETI !> >

la fel se poale vorbi

și proiectări tehnologice pentru in
dustria lemnului (I.C.P.I.L.).

Locul III — Institutul de cerce
tări și proiectări pentru industria 
electrotehnică.

C. Institute de proiectări

Locul 1 — Institutul de proiec
tări tehnologice pentru industria u- 
șoară (I.P.I.U.).

Locul II — Institutul dc proiec
tări pentru industria materialelor <Jc 
construcții (I.P.I.M.C.).

Locul 111 — Institutul de proiec
tări transporturi auto, navale și ae
riene.

Organizațiilor județene de partid, consiliilor 
populare județene, întreprinderilor și institute
lor de cercetări și proiectări fruntașe li se 
dă următoarele distincții :

3

acor-

Nu tot 
despre unii gestionari, care cer
tați fiind cu legile, nu respectă 
și nu pretind respectarea lor de 
către subalterni, cu toate că în 
instrucțiunile 180/1969 a M.C.I. 
se stabilește că „gestionarii răs
pund direct de asigurarea pazei 
contra incendiilor, lâ unitățile 
pe care le gestionează..."

Iată cîteva cazuri regretabile:
La restaurantul „Minerul" Pe

troșani a cărui responsabil este 
tovarășul Grigore Roman injec- 
toarele de la bucătărie prezintă 
scurgeri de motorină pe jos, 
încăperea este îmbîcSită de gră
sime, este dezordine, instalația 
electrică este improvizată iar 
personalul nu este instruit pe 
linie de p.c.i.

Responsabilul bufetului nr. 3 
„Jiul" 
Bondoc, 
guranțe 
tabloul 
tablou nu are carcasă de pro
tecție și mijloc de închidere. 
Tot în această unitate se lasă 
aparate electrice în priză și ne
supravegheate, butelia de ara
gaz se folosește contrar reguli
lor p.c.i., personalul este nein
struit etc.

...La cofetăria din Petroșani a 
căre; responsabilă este Estera

Petroșani, Constantin 
admite folosirea de si- 
supradimensionate la 

de distribuție iar acest

Khiciag, la care s-au mai consta
tat în mai multe rînduri unele 
nereguli pe linie de p.c.i., nu se 
iau măsuri de instruire a per
sonalului, căile de acces sînt 
blocate, sarcinile și regulile p.c.i. 
nu sînt afișate și cunoscute de 
către personalul salariat.

...Responsabilul restaurantului 
„Straja" din Vulcan, Ion Pîrvu- 
lescu, nu ia măsuri pentru res
pectarea regulilor de prevenire 
a incendiilor și admite o scrie 
de nereguli la instalația electri
că (improvizații, lipsă capace la 
doze, întrerupătoare, prize de
fecte etc); la injectorul de la 
bucătărie sînt scurgeri de moto
rină, personalul nu este instruit, 
căile dc acces sînt blocate.

Aceleași deficiențe și nereguli 
pot fi întîlnite și în unitățile 
gestionate de loan Purice de la 
bufetul nr. 68 Uricani și Elena 
Vinteanu, cofetăria nr. 19
poate și în alte locuri pe care 
nu ne permite spațiul să le enu
merăm. De ce aceste contraste 
negative Pe fondul general po
zitiv al preocupărilor din cadrul 
T.A.P.L. Petroșani pe linia în
tăririi pazei contra incendiilor ?

Acestei întrebări, puse celor 
citați mai sus ca exemple nega
tive, organele de control i-a dat 
răspunsul cuvenit aplicînd c-clor 
în cauză prevederile H.C.M.

și...

Pentru a preîntâmpina pe vi
itor abaterile de la normele 
p.c.i. este bine să amintim câte
va îndatoriri ce vă revin con
form legislației, a căror înde
plinire nu poate fi în nici un 
caz ignorată. In consecință, ve- 
gheați eu maximă exigență la 
respectarea regulilor privind 
paza contra incendiilor, acțio
nați energic pentru :

instruirea lunară a per
sonalului din subordine cu pri
vire la respectarea normelor de 
prevenire a incendiilor și la 
modul de mînuire a materiale
lor de stins incendiu, din dota
re;

♦ organizareti echipelor de 
primă intervenție, în caz de in
cendiu, din rîndurile persona
lului existent în subordine;

interzicerea cu strictețe a 
blocării căilor de acces, căilor 
de evacuare, a culoarelor, scări
lor, coridoarelor și spațiilor dc 
siguranță;

asigurarea păstrării, între
ținerii și funcționării ireproșa
bile a materialelor inițiale dc 
stingere (stingatoare, hidranți 
de incendiu etc);

O asigurarea în permanență 
a funcționării în condițiuni nor
male a instalațiilor, sobelor de 
gătit etc. din dotarea unități
lor T.A.P.L.;

❖ 1 narea măsurilor pentru a- 
fișarca regulilor de prevenire 
și stingere a incendiilor după 
specificul fiecărui loc de muncă 
și unitate;

interzicerea depozitării în 
podurile clădirilor a materiale
lor și lichidelor inflamabile;

O asigurarea ea instalațiile 
electrice de iluminat și de forță 
să fie executate, exploatate și 
verificate conform normelor 
p.c.i. în vigoare, tablourile elec
trice să fie protejate în carcase 
corespunzătoare și asigurate cu 
încuietori iar accesul la ele să 
fie permis numai personalu
lui de întreținere;

interzicerea folosirii de si
guranțe supradimensionate la 
tablourile electrice;

<$■ verificarea atentă, la în
chiderea unității, a tuturor încă
perilor pentru a nu rămîne res
turi de țigări aprinse, aparate 
electrice (reșouri, radiatoare 
etc.) în priză.

Responsabili de unități, lucră
tori ai unităților T.A.P.L. I

’entrti locul I : 
’entru locul II : 
’entru locul III : 
Pentru locurile IV, V și VI :

Uniunea Generală a Sindicatelor 
și Uniunile pc ramură vor acorda 
întreprinderilor și institutelor de cer
cetări și proiectări fruntașe drapele 
de întreprindere fruntașe și 
de onoare.

Pe lîngă aceste distincții, 
întreprinderile și institutele 
cetări și proiectări primesc, 
mă de premii, fonduri bănești ce vor 
li utilizate pentru îmbunătățirea ba
zei materiale a activității social-cul- 
turale — cămine și creșe de copii, 
cantine, casc de cultură, cămine 
culturale, baze sportive, dotarea la
boratoarelor, bibliotecilor și altor u- 
nități similare. De asemenea, din 
fondurile acordate vor putea fi fo
losite pînă la 25 la sută pentru or
ganizare dc excursii in țară cu oa
menii muncii evidențiați și fruntași 
în întrecere.

Importantele realizări înregistrate 
în îndeplinirea și depășirea planului 
pe anul 1971, stimulentele morale 
și materiale acordate, constituie pen
tru organizațiile județene de partid, 
consiliile populare județene, între
prinderi, institute de cercetări și

Muncii clasa
Muncii clasa
Muncii clasa

1
a
a

II-a
111-a

cer-
l'or-

proiectări, pentru toți 
cii din industrie, construcții, agri
cultură, transporturi, circulația măr- 
I urilor și celelalte ramuri ale eco
nomiei un puternic imbold pentru a 
munci mai bine, pentru a-și concen
tra toate forțele, întreaga energie 
creatoare în vederea îndeplinirii și 
depășirii mărețului program de pro
pășire a patriei noastre socialiste. 
Însuflețiți dc perspectivele mărețe 
deschise de programul de dezvol
tare economică și socială a țării în 
actualul cincinal, de chemările la 
întrecere pc anul 1972, clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea, 
toți oamenii muncii, tară deosebire 
de naționalitate, își consacră întrea
ga capacitate de muncă valorificării 
mai susținute a potențialului pro
ductiv și a resurselor materiale ale 
țării, îndeplinirii planului și anga
jamentelor asumate în acest an în- 
tîmpinînd cu succese remarcabile 
Conferința Națională a l’.C.R., asi
gurând parcurgerea unei noi și în
semnate etape în înfăptuirea sarci
nilor stabilite de Congresul al X-lea 
al partidului nostru.

oamenii mini-
construcții,

I
I
I

Prețul unui abonament este de 8 lei lunar, 
24 lei trimestrial și 96 lei anual.

Abonamentele pe luna mai se fac la 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă la data de 30 aprilie a. c. inclusiv.

ASIGURATI-VÂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!
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Moscova
consacrată împlinirii a 102 ani 
de la nașterea

MOSCOVA 21. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite : Cu prilejul 
împlinirii a 102 ani de la naș
terea lui V. I. Lenin, la Pala
tul Congreselor din Kremlin a 
avut loc, vineri după-amiază, 
o adunare festivă, la care au 
participat L. I. Brejnev, A. N. 
Kosighin, N. V. Podgornîi, alți 
conducători de partid și de 
stat ai Uniunii Sovietice, re
prezentanți ai vechilor bolșe-

V. I. Lenin
ale opiniei publice

mărețele 
de statul 

conducerea

realizări 
sovietic, 

Partidului

viei, cosmonauți, personalități 
marcante 
sovietice.

Despre 
obținute 
sub
Comunist al Uniunii Sovieti
ce, creat de marele Lenin, în 
construirea societății comu
niste, a vorbit F. D. Kulakov, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C'.U.S.

Steagul roșu

@ MOSCOVA - In anii pu
terii sovietice, operele lui V. 
I. Lenin au fost editate în 
U.R.S.S. intr-un tiraj de 409,7 
milioane exemplare, in 102 
limbi. Numărul edițiilor și tira
jul lor crește permanent.

După cum informează agen
ția T.A.S.S., culegerea de opere 
complete, in 55 de volume, e- 
ditată intre anii 1958 și 1965,

cuprinde aproximativ 9 000 de 
lucrări și documente, dintre ca
re mai mult de jumătate nu 
fuseseră incluse in edițiile pre
cedente. Ediția de „Opere 
complete", într-un tiraj de 
200 000 de exemplare, au fost 
epuizate, iar, în prezent, prin- 
tr-o hotărîre a C.C. al P.C.U.S., 
se editează un tiraj suplimen
tar.

SANTIAGO DE CHILE 21 
Corespondentul Agerpres, Eugen 
Pop, transmite; In cadrul șe
dinței de joi a celei de-a treia 
Conferințe a Națiunilor 
pentru Comerț si 
(U.N.C.T.A.D.), au 
tul șefii delegațiilor 
Chile și Republicii 
Chineze.

Scoțînd în evidență 
ța programatică a 
de la Lima11 elaborată de țările 
în curg de dezvoltare, șeful de
legației chiliene, ambasadorul 
Hernan Santa Cruz, a arătat că 
țara sa sprijină fără nici o re
zervă principiile și programul 
de acțiune stabilite la Lima, ca 
și proiectele de rezoluție pregă
tite de „Grupul celor 77" la Ge
neva.

„Sarcina fundamentală a actu
alei Conferințe este de a impul-

Unite
Dezvoltare 

luat cuvîn- 
Republieii 
Populare

importan-
,Declarației

siona o profundă restructurare 
a relațiilor economice și comer
ciale, în scopul învingerii sub
dezvoltării, de a extinde și li
beraliza comerțul internațional 
pe baza principiilor Cartei Na
țiunilor Unite. Paleativele nu a- 
jung; avem, în legătură cu ele, 
o experiență profundă și de lun
gă durată11, a spus șeful delega
ției chiliene. El a subliniat că, 
așa cum au declarat și alți vor
bitori, Conferința Națiunilor U- 
nite pentru Comerț și dezvolta
re are o responsabilitate prin
cipală în domeniul cooperării 
internaționale pentru impulsio
narea dezvoltării.

In euvîntul său, șeful delega
ției R.P. Chineze, Ciu Hua-min, 
a subliniat că „independența 
națională și dezvoltarea econo
mică sînt chestiuni de interes 
vital pentru popoarele tuturor

țărilor11. Vorbitorul a arătat că 
înapoierea economică a țărilor 
din Asia, Africa și America La
tină este rezultatul opresiunii și 
jafului imperialist și colonialist, 
subliniind că aceste regiuni ale 
globului au bogate resurse, atît 
materiale, cît și umane. După 
cel dc-al doilea război mondial, 
marile mișcări de eliberare na
țională din Asia, Africa și A- 
merica Latină au dus la prăbu
șirea sistemului colonial al im
perialismului, care încearcă, în
că, să împiedice lupta țărilor în 
curs de dezvoltare pentru in
dependența lor11 a spug el.

Toate țările, independent
sistemele lor sociale, trebuie 
să-și călăuzească relațiile lor cu 
alte țări după cele cinci princi
pii ale respectului mutual al 
suveranității și integrității teri
toriale, neagresiunii, egalității și 
avantajului reciproc11, a spus, 
în încheiere, șeful delegației 
R.P. Chineze.

de

A

InHlnirea

LUSAKA 21 (Agerpres). 
Comitetul O.N.U. pentru deco
lonizare, reunit în capitala Zam- 
biei, a aprobat în unanimitate o 
rezoluție prin care se cere pre
ședintelui său să trimită o mi
siune specială în Mozambic și 
Angola. Documentul a fost a- 
doptat, după patru zile de dez
bateri, în cursul cărora au fost 
ascultați reprezentanți ai mișcă
rilor de eliberare națională din 
Mozambic, Angola, Rhodesia, A- 
frica de Sud și Namibia.

Rezoluția condamnă războiul 
colonial dus de Portugalia, acu- 
zînd-o de „violare a integrității 
teritoriale și a independenței 
statelor africane, situate în apro
pierea așa ziselor „teritorii co
loniale11, precum și actele de a- 
gresiune îndreptate împotriva 
Tanzaniei11.

Comitetul O.N.U. pentru deco
lonizare a denunțat, de aseme
nea, folosirea de către Portuga
lia a substanțelor chimice defo- 
liante în Angola și declară că 
proiectele referitoare la constru
irea Barajului de la Cabora 
Bassa, din Mozambic, și Cune- 
ne, din Angola, nu reprezintă 
altceva decît un nou efort al 
guvernului de la Lisabona de a 
perpetua dominația colonială în 
aceste teritorii.

Documentul Comitetului
O.N.U. pentru decolonizare a 
lansat, totodată, un apel tutu
ror statelor și organismelor 
specializate ale O.N.U. de a in
tensifica sprijinul acordat popu
lației din Angola, Mozambic și 
Guineea-Bissau în lupta lor 
pentru eliberarea națională.

0 După cum anunța agenția 
China Nouă, Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stal, i-a primit 
pe senatorii americani Mike Man
sfield și Hugh 
într-o vizită în 
pă primire, în 
fost oferit un

Scott, care se află 
R. P. Chineză. Du- 
cinstea oaspeților a 
dineu.

Sesiunea
BELGRAD 21 (Agerpres). — 

La 20 aprilie, președintele Iosip 
Broz Tito s-a întîlnit cu activul 
politic din R.S. Croația. Au fost 
discutate necesitatea desfășură
rii unei activități continue pen
tru traducerea în viață a sarci
nilor importante ce revin pe 
planul dezvoltării economice și 
social-politice, lupta încununată 
de succes a Uniunii Comuniștilor 
din Croația, împotriva naționa
lismului, precum și promovarea 
luptei împotriva tuturor feno
menelor și forțelor antisocialis- 
te.

Cu acest prilej, președintele 
Tito a rostit o cuvîntare.

♦

Orașe și centre 
populate ale 

R. D. Vietnam 
bombardate 

de aviația și flota 
americană

VIETNAMUL DE SUD 21 (A- 
gerpres). — In ultimele 24 de 
ore, forțele patriotice și-au con
tinuat acțiunile în mai multe 
regiuni ale Vietnamului de sud. 
In zona Platourilor înalte s-au 
semnalat angajamente în apro
piere de aeroportul Hoang, din 
vecinătatea orașului Dak To, iar 
lîngă Kontum a fost aruncat în 
aer podul de pe șoseaua ce lea
gă orașul De Pleiku. Această 
șosea a fost tăiată deja de pa- 
trioți și, după cum menționea
ză agenția Reuter, forțele regi
mului de la Saigon, aflate în 
zona localității Qui Nhon, în- 
cercînd să o redeschidă, au su
ferit grele pierderi. In zona Pla
tourilor înalte și în provincia 
învecinată, Binh Dinh, unde for
țele patriotice au eliberat orașul

serie de atacuri lansate simultan 
de forțele de eliberare.

Relatînd despre luptele de la 
Hoai An, un consilier american 
rănit, care a cerut să nu fie i- 
dentificat, a arătat că forțele 
saigoneze au fost cuprinse de 
panică în momentul apropierii 
detașamentelor patriotice, ..și-au 
aruncat armele, s-au îmbrăcat 
în civil alăturîndu-se populației 
locale11.

Au continuat 
lor de eliberare 
șului An Loc, 
multe raiduri, 
B-52 au lansat, 
tone de bombe,
late angajamente militare și la 
sud și sud-vest de orașul Dong 
Ha, în provincia nordică Quang 

i.
Din știrile transmise de agen-

ricane avariate în timp ce parti
cipau la bombardarea R-D. Vi
etnam, se află și „Oklahoma 
City11, navă amiral a flotei a 
șaptea.

Comisiei
CAMBODGIA Economice

acțiunile forțe- 
și în zona ora- 
unde, în mai 

bombardierele 
numai joi, 600 
Au fost semna

PNOM PENH 21 (Agerpres). — 
Situația militară a regimului mario
netă de la Pnom Penh continuă să 
se înrăutățească ca urmare a atacu
rilor tot mai susținute și eficiente 
ale forțelor patriotice. Orașele si
tuate de-a lungul șoselei nr. 1 sînt 
supuse presiunii puternice a patrio- 
ților khmeri, care au eliberat 7 lo
calități din această zonă. Ultimul 
oraș eliberat de patrioți a fost 
Kompong Trabek și, în consecință, 
capitala provincială Svay Rieng este 
acum direct amenințată.

O.N.U. pentruEuropa

HANO1 21 (Agerpres). — Agen
ția VNA anunță că purtătorul de 
cuvînt al M.A.E. al R. D. Vietnam 
a d publicității o declarație în 
care sc arată că, în zilele de 19 și 
20 aprilie, imperialiștii americani au 
continuat să bombardeze, din aer 
și de pe mare, orașele Vinh și Dong 
Hoi, precum și un mare număr de 
alte centre populate, spitale, școli 
și obiective economice în zona Vinh 
Linh și în provinciile Quang Binh, 
Ha Tinh și Nghe An.

Guvernul R. D. Vietnam condam
nă cu fermitate aceste noi acțiuni a- 
gresive și cere să fie lichidate toate 
actele de natură să încalce suvera
nitatea și securitatea R. D. Viet
nam.

GENEVA 21. — Corespondență 
de la Gheorghe Cercelescu : Comi
sia Economică a O.N.U. pentru Eu
ropa (C.E.E.-O.N.U.) și-a continuat 
vineri lucrările, atît în plen, cît și 
pe comitete. In cadrul Comitetului 
sesional ce discută probleme legate 
de cooperarea științifică și tehnică, 
a luat euvîntul delegatul român 
Constantin Georgescu. El a relevat 
importanța acordată de țara noas
tră activităților desfășurate de Se
cretariatul C.E.E.-O.N.U. 
cest domeniu. Referindu-se 
portanța aplicării unor noi 
de cooperare, reprezentantul 
a sugerat crearea de instituie 
boratoare comune, în care
creze specialiști din mai multe țări, 
formarea de colective internaționale 
în scopul studierii unor probleme 
științifice și tehnice de o deosebită 
importanță pentru țările membre etc.

Au mai luat euvîntul în cadru! 
unor comitete ale comisiei delegații 
României Ion Gorilă și Nicolae 
Dinu.

ni a- 
la im- 

forme 
român 
sau la
să lu-

Cosmos-487“
MOSCOV A 21 (Agerpres). — In 

Uniunea Sovietică a fost lansat, vi
neri, satelitul artificial al Pămîntu- 
lui „Cosmos-487“. La bordul sate
litului sc află instalat aparataj ști
ințific pentru continuarea cercetări
lor în spațiul cosmic — transmite a- 
genția TASS.
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Soarele răsare la ora 5,21 
apune la ora 19,08.

Zile trecute din an
Zile rămase — 253.

fruntașii în producție, după ora 
20; O expunere despre viața și 
opera lui V. I. Lenin, ora 18, 
la căminul muncitoresc; Vulcan. 
La ora 17, un simpozion despre 
viața, activitatea și opera lui 
V. I. Lenin; Aninoasa, La ora 
16, un simpozion cu tematică 
profesională —- „Măsuri pentru 
organizarea locului de muncă și 
folosirea din plin a fondului de

0 1897 — A murit Ion 
ca, om politic, economist și 
itor român (n. 1816) 0 Intre 
22 și 23 aprilie, în R. F. a Ger
maniei se desfășoară o campanie 
de lămurire privind ratificarea 
tratatelor încheiate cu U.R.S.S. 
și Polonia, organizată din ini
țiativa Partidului Social Demo
crat 0 1870 — S-a născut Vla
dimir Ilici Lenin (m. 21. I. 
1924), teoretician și conducător 
genial al proletariatului interna
țional, continuator credincios al 
operei lui Marx și Engels.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Cea mai frumoasă soție; 
Republica : Săptămîna nebunilor; 
PETRILA : Două lozuri; LO
NEA — Minerul: Două lozuri; 
VULCAN : Mihai Viteazul, se
riile I—II; LUPENI — Cultu
ral : Cea mai frumoasă soție; 
BĂRBATENI : Dragostea lui 
Serafim Frolov; URICANI : 
Oliver, seriile I—II.

tu
MÎINE, PE STADIOANE

I 
I
I
I
I 
I
I
I

CASE DE CULTURA — Pe
troșani. In sala de lectură a fost 
organizată o expoziție reprezen
tativă a cărții social-politice; La 
ora 11, în sala de lectură, o di
mineață a copiilor, cu proiecții 
— Povestea vieții; Uricani. La 
ora 18, în sala de lectură, un 
moment comemorativ — 102 ani 
de la nașterea lui V. I. Lenin.

CLUBURI — Lonea. De la 
ora 18 este organizată o scară 
distractivă pentru tineret; Pe- 
trila. O seară dc dans pentru

0 FOTBAL. In campionatul 
național de juniori, pe stadio
nul din Lonea, ora 11: Știința 
Petroșani — Jiul Petroșani; In 
cadrul campionatului județean, 
se dispută următoarele partide: 
Preparatorul Lupeni — Streini 
Baru, Minerul Uricani — Uti
lajul Petroșani, Minerul II Lu
peni — Energia Paroșeni, Mine
rul Vulcan — Parîngul Lonea 
(derby-ul seriei).

0 HANDBAL: Știința Pe
troșani — Minaur Baia Mare 
(divizia B, ora 11, stadionul 
„JIUL").

0 RUGBl t Minerul Lupeni 
— Politehnica Cluj (divizia B).

9,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9,G5 Bibliote
ca pentru toți; 9,25 Dans și mu
zică de pretutindeni; 9,50 De 
vorbă cu gospodinele; 10,05 
Tele-enciclopedia; 10,50 Revista 
literară TV;
istorie 
(reluare); 
divertisment;
ne
12.30 
derea
16.30 Emisiune în limba germa
nă; 18,15 Ritm, tinerețe, dans; 
19,05 Film documentar „Lenin 
și România"; 19,20 1 001 de
seri: Pățaniile lui Moș Ispravă;
19.30 Telejurnal; 20,10 Avan
premieră; 20,15 „Apollo-16“ — 
explorarea selenologică a zonei 
craterului Descartes; 21,00 Filn 
serial : „Invadatorii"; 21,50 Pro 
fii pe 625 de linii : „Scara" : E- 
misiune muzical-distractivă; 22,30 
Telejurnal; 22,45 Campionatul 
mondial de hochei — grupa A : 
U.R.S.S. — Suedia (repr. II și 
III) și Cehoslovacia — Finlan
da (repr. III).

11,20 Drumuri în 
„Moștenirea tracă11
11,35 Emisiune de 

12,15 Emisiu-
de educație sanitară; 
Telejurnal; 16,25 Deschi- 
emisiunii de după-amiază;
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PROGRAMUL. 1: 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Miorița; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Memoria discului; 10,20

Muzică instrumentala; 10,30 E- 
misiune muzicală de la Moscova; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Cîntă Frank Schdbel; 11,15 Ra
dioclub turistic; 11,35 Ansam
bluri corale de tineret; 12,00 
Discul zilei; 12,15 Recital de 
operă; 12,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 13,30 
Radio-recording; 15,00 Buletin 
de știri; 16,00 Radiojurnal; 17,00 
Știință, tehnică, fantezie; 17,30 
Cîntece și jocuri populare de 
nuntă; 17,45 Momente muzicale; 
18,00 Orele scrii; 20,00 Tableta 
de seară; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20,40 Știința la zi; 
20,45 La hanul melodiilor; 21,30 
Revista șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Expres melodii; 
22,55 Moment poetic; 23,00 Ex
pres melodii (continuare); 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

8
I

Ieri, temperatura maxima 
aerului la Petroșani a fost de 
plus 15 grade iar la Paring de 
plus 8 grade. Minimele au fost 
de plus 6 grade la Petroșani și 
de plus 5 grade la Paring.

Pentru următoarele 24 ile ore i 
Vremea rărnîne instabilă cu cer 
mai mult noros. Hor cădea a- 
verse de ploaie însoțite de des
cărcări electrice. Vînt slab din 
sectorul sudic intensificări
temporare.

I
I
I
I
I
I

Q „Crosul tineretului", 
Vulcan (ora 10).

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon i 1662

O Zulfikar 
vineri, la Rawalpindi, 
în calitate de președinte al Repu
blicii Islamice Pakistan — infor
mează agenția France Presse La ce
remonie au luat parte numeroși re
prezentanți ai populației din țoale 
provinciile Pakistanului.

Președintele Bhutto urmează sa 
formeze noul cabinet și să-i nu
mească pe guvernatorii provinciilor,

0 Președintele algeria», Houari 
Boumediene, care a sosit, joi dimi
neața, într-o vizită oficială la Tu
nis, a avut o primă rundă de con
vorbiri cu președintele Bourguiba. 
La convorbirile oficiale au fost pre- 
zenți membri ai guvernului tunisian, 
precum și oficialități algeriene.

Ah Bhutto a depus, 
", jurămintul

Brandt
LONDRA 21 (Agerpres). — Can

celarul vest-german Willy Brandt, 
care a sosit joi, la Londra, într-o 
vizită oficială de două zile, a avut, 
în aceeași zi, o rundă de convor
biri oficiale cu primul ministru bri
tanic, Edward Heath. Cu acest pri
lej, cei doi oameni de stat au pro
cedat la un tur de orizont asupra 
situației internaționale, au indicat 
surse engleze autorizate, citate de a- 
genția France Presse. Intre altele, 
cei doi interlocutori au abordat re
lațiile Est-Vest, situația din Orien
tul Apropiat, problema Maltei, în 
lumina acordului încheiat recent de 
aceasta cu Marea Britanic, precum 
și problema viitoarei Piețe comune 
lărgite.

LONDRA 
Vineri s-au 
convorbirile 
cclarul R.P. 
Brandt, și premierul 
Edward Heath. Agenția Reuter 
informează că în cursul discu
țiilor, cei doi oameni de stat au 
abordat un larg cerc de proble
me, între care relațiile Est-Vest 
și perspectiva convocării Con
ferinței pentru securitate și co
operare în Europa, aderarea 
Marii Britanii la C.E.E.. rela
țiile țărilor Pieței comune ca 
S.U.A. și alte țări occidentale 
și probleme bilaterale.

(Agerpres). — 
încheiat la Londra 
oficiale dintre can- 
a Germaniei, Willy 

britanic,

O Repr ezenlanții, celor trei sin
dicate ale feroviarilor britanici, în
truniți, joi după-amiază la Londra, 
au hotărît anularea chemării la ge
neralizarea grevei personalului din 
sectorul căilor ferate.

Ei au fost siliți la această mă
sură de ordinul tribunalului brita
nic pentru relațiile industriale, pri
vind suspendarea grevei pe timp de 
14 zile, în vederea soluționării 
conflictului de muncă.

0 Kim Ir Sen, președintele Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, a primit delegația economi
că guvernamentală a R.S.F. Iugo
slavia, condusă de Muhamed Had- 
jici, secretar federal pentru comer
țul exterior, aflată în vizită la Phe
nian, și a avut o convorbire cu 
membrii delegației, informează a- 
genția ACTC.

LEM-ul a aselenizat Ia locul stabilit
♦ Astronauții John Young și Charles Duke 

au pășit pe suprafața selenară

HOUSTON 21 (Agerpres). — 
La ora 16,52 GMT, după cum pre
cizează agenția France Presse (cu 
30 minute mai devreme decît se 
stabilise în programul modificat), 
comandantul misiunii „Apollo-16“, 
John Young, a pășit pe suprafața 
selenară. El a devenit, astfel, al 
nouălea pămîntean care face acest 
lucru. Charles Duke, pilotul Lent
ului, l-a urmat după cîtcva minute. 
Imaginile transmise prin televiziune 
nu sînt de o calitate prea bună; 
antena orientabilă, aflată în partea

superioară a modulului, continuă să 
funcționeze defectuos. Ele vor fi 
îmbunătățite radical, se speră, o dată 
cu instalarea unei a doua antene —cu instalarea unei a 
pe „jeepul" lunar.

HOUSTON 21
După contactul cu solul lunar, pri
mele impresii ale celor doi astro- 
nauți au fost legate de măreția pei
sajului, accentuată de masivii mun- 
toși și dimensiunile neobișnuit de 
mari ale craterelor. In imediata a- 
propiere a Lem-ului, la trei metri

(AgeYpYes). —

distanță, se află o calitate adîncă 
de zece metri, pe care Charles 
Duke, pilotul modulului, a mărtu
risit că nu a văzut-o înainte de 
aselenizare. De altfel, cei doi as- 
tronauți au descoperit, după ieșirea 
pe suprafața selenară, că au altini- 
zat exact în centrul unui crater

Young și Duke au rămas uimiți, 
de asemenea, de faptul că straiul de 
praf este destul de superficial a- 
tingînd cel mult 1,5 cm. Tempe
ratura înregistrată a fost de 45 gra
de Celst:^ la soare și minus 65 — 
la umbră. Momentul precis, în care 
Young a pus piciorul pe Lună, di
feră în relatările agențiilor de presă; 
după unele — el ar fi la ora 16 
și 52 minute GMT, iar după altele 
la 16 și 59 GMT.

A

întreprinderea de rețele 
electrice Deva

anunță consumatorii casnici de 
energie electrică, că în anul 
1972, contorii electrici se pot 
procura numai prin magazinele 
comerțului de stat și cooperatist

NUMĂRUL CONTORILOR CARE VOR A- 
PARE IN COMERȚ FIIND LIMITAT SE RE
COMANDĂ CONSUMATORILOR SĂ ȚINĂ 
LEGĂTURĂ CU MAGAZINELE DE SPECIA
LITATE.

Pentru contorul cumpărat și depus spre veri
ficare și instalare la centrale de distribuție a e- 
nergiei electrice, I. R. E. Deva achită depunăto
rului suma de 130 lei.

Consumatorii care au cumpărat contor și își 
schimbă domiciliul în orice localitate din țară, 
beneficiază de contor la noul domiciliu, în baza 
unei adeverințe eliberate de centrul de distribu
ție Petroșani.

Consumatorii care posedă contor electric, rea
lizează importante economii la plata energiei e- 
lectrice.

INCUNOȘTINȚĂM

pe cei interesați că anunțurile la rubrica „mica 
publicitate" au următoarele tarife :

— pierderi 1 leu euvîntul
— lecții-meditații 2 lei euvîntul
— cereri de serviciu 1,50 lei euvîntul
— oferte de serviciu 2,50 lei euvîntul
— schimb de locuință 2,50 lei euvîntul
— închirieri 2 lei euvîntul
— vînzări-cumpărări 3 lei euvîntul
— anunțuri de familie 2 lei euvîntul
— diverse 3 lei euvîntul

In tentativa aproape dispe
rată de evitare a retrogradării, 
handbaliștii de la Știința Pe
troșani au sustras, duminică, din 
„portofoliul planificat" al Tex
tilei Cisnădie — o altă contra
candidată Ia locurile periculoa
se ale periferiei clasamentului 
— două puncte extrem de pre
țioase. Victoria nesperată a 
ambițioșilor handbaliști petro- 
șăneni. într-un „fief" al orgo
liului nehămesit (Ia Cisnădie 
n-au cîștigat decît liderii auto
ritari ai campionatului diviziei 
B) a stirnit o vie senzație prin
tre susținătorii handbalului 
Văii Jiului. Cum a fost posibilă 
o asemenea surpriză, care înal 
ță la cote nebănuite șansele de 
„supraviețuire" în B ale hand- 
baliștilor — studenți ? Intrind 
în posesia unor amănunte reve
latoare, vom încerca să relie
făm, Ia dimensiuni exacte, im
portanța marii victorii...

începutul meciului aparține 
gazdelor care, doar după cîteva 
minute, deja conduc cu 3—0 
(Lov e surprins de incipienta 
„furtună" și abia își revine) 
Pînă în minutul 23, deși fac 
eforturi mari pentru stăvilirea 
atacurilor gazdelor și echilibra
rea jocului, handbaliștii noștri 
sînt mereu conduși ; 3—1 ;7—3 : 
7—5; 9—5. In tot acest răstimp, 
arbitrii bucureșteni Țîrcli Ș' 
Curelea (din colegiul central 
al F.R.IL) refuză oaspeților trei 
lovituri de Ia 7 m clare I Ur
mează spectaculoasa revenire. 
Oaspeții reduc din handicap și 
termină repriza în avantaj: 
11—9. La reluare, cei care dau 
tonul ostilităților sînt tot hand
baliștii textiliști. Conduc, în 
continuare, dar nu chiar atît de 
autoritar și de... goana for acce
lerată înspre victorie profită

petroșănenii, care recuperează 
punct după punct. Cu trei mi
nute înaintea fluierului final, 
textiliștii conduc cu 15—13 Fi
nalul e dîrz disputat. Dar cei 
mai buni sînt oaspeții. Mastici 
egalează la 15—15 și, cu 1 se
cunde înainte ca., meciul să se 
termine Ia egalitate, Mărgules- 
cu înscrie Victorie I Victorie in 
6 oameni (Cosma fusese elimi
nat în min. 58)! Lacrimi de bu
curie în tabăra oaspeților, des
cărcări nervoase în cea a gaz
delor...

Iată și autorii golurilor Lu- 
pui 5, Cosma 4, Mărgulescu 3, 
Mastici 3 și Ion Constantin. 
Formația utilizată — adică t 
Loy. Cosma. Lupui. Mastici, 
Bora, Ion Constantin, Mărgu
lescu. la care s-au adăugat în 
unele perioade. Flețan și Un- 
gureanu — nu ..suportă" re
marci deosebite. Toți handba
liștii pelroșăneni, în unanimi
tate, merită sincere felicitări 
pentru marea bucurie prilejuită 
amatorilor sportului din Vale 
de această victorie...

..Duminică. Știința va juca, 
acasă. în compania băimăreni- 
lor, liderii campionatului Un 
meci extrem de dificil care, a- 
parent, avînd în vedere faptul 
ă „musafirii" încă nu au pier

dut vreun meci pînă acum nu 
poate fi cîștigat de gazde. A- 
parent ! Dar. oare, de cite ori 
nu ne-am convins pînă acum că 
orice calcul al hîrtiei poate fi 
răsturnat ? Așa că, să vedem 1 
Să sperăm că victoria de la 
Cisnădie va fi un „tonic" de 
mare efect pentru „băieții" noș
tri. Să sperăm că, încurajați 
frenetic, aceștia vor ști do-* 
vedească realele potente de ca
re dispun. Să sperăm !

V. T.
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