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Străbătând orașul de 
poalele Parîngului e aproa
pe imposibil să nu remarci 
in vecinătatea cartierului A- 
eroport semeția celor două 
turnuri ce tind parcă să 
străpungă cerul. Nu cu mult 
timp in urmă în locul unde 
astăzi aceste 
siluete de beton 
dează inălțimile, 
tea milenară a 
lui. Numai ici, 
căsuță singuratică înconju
rată de grădini încerca să jus
tifice existența omului. Și 
iată că acolo astăzi se des
chide o nouă poartă spre co
morile subsolului. Prin cele 
două turnuri ce par mai de
grabă rampe de lansare spre

impunătoare 
și oțel sfi- 
trona liniș- 
luncii Jiu- 

colo cite o

infinitul cosmic, forța și mă
reția umană se lansează in
tr-o nouă campanie de ră
pire a tainelor din adîncuri.

Am poposit acolo, la mar
ginea Petroșaniului, la cea 
mai nouă mină din șiragul 
celor existente în frumoasa 
Vale a Jiului. Am poposit 
printre oamenii care cu bra
țele și inteligența înscriu cu 
litere de aur primele file ale 
unei noi istorii, aceea a ex
ploatării miniere Livezeni. U- 
nul din eroii Livezeniului va 
rămine fără îndoială DIO- 
NISIE BARTHA cu brigada 
pe care o conduce. II văzusem 
și eu pe comunistul Bartha 
la intrarea in șut. La cei 40 
de ani ai săi are chipul o- 
mului trecut prin multe bă
tălii. Fruntea-i brăzdată de 
cute timpurii încearcă parcă 
să trădeze dificultățile întâl
nite in viață. Numai privirea 
vioaie, mișcările-i agere, chiar 
copilărești conturează un ca
racter ferm, hotărît și de ce 
nu, cuprins de frenezia tine
rească a celor ce-l înconjoară.

Bartha și ortacii lui sînt 
mereu tineri, pot afirma cei 
ce-l cunosc și trebuie să fie 
așa, pentru că locurile lor 
de muncă au fost de mulți 
ani tocmai din acelea în care 
numai încrederea și ambiția 

-caracteristică acestei vîrste 
pot învinge dificultățile des-
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Minerii sectorului IV 
mina Vulcan întîmpină 
centenarul partidului 
depășire a planului de 
8 400 
rului 
de 
tone, 
rodnic se desfășoară activita
tea de producție în abatajele 
frontale de pe stratul 15, blo
cul VIII, din cadrul sectoru
lui IV, unde brigăzile con
duse de minerii Gheorghe E- 
nache și Dumitru Milea (do
tate cu combine și echipa
ment de susținere hidraulică) 
realizează randamente de pes
te 8 tone/post fiecare și de
pășiri de plan de la începu
tul anului de peste 1 400 și, 
respectiv, 1100 tone de căr
bune.

tone, iar minerii
II raportează un spor 
producție de 2 000 
Intr-un ritm înalt și

In imperativ de mare actualitate

PERFECTIONAREA
ImTAMÎNTIILUI SUPERIOR MIMIER

Ridicarea învățămîntului pe 
noi trepte, în concordanță cu 
indicațiile date de partid și de 
stat unde se subliniază cu lio- 
tărîre și claritate imperativul 
modernizării procesului instruc- 
tiv-educativ, legarea acestui?

' mai strîns de practică — Ș 
creșterea nivelului muncii de 
cercetare științifică, constituie 
obiectivul primordial al ac
tivității desfășurate de colecti
vul Institutului de mine din 
Petroșani.

Pentru formarea unei solide 
baze de cultură generală de spe
cialitate și de cultură umanist- 
socialistă, în propunerile din 
noile planuri de învățămînt s-a 
căutat să se asigure o eșalona
re mai rațională a discipline
lor pe ani și semestre, revizu
irea ponderii unor discipline și 
grupe de discipline, introduce
rea unor discipline noi impuse 
de exigențele etapei pe care 
o parcurgem, adaptarea conți
nutului unor cursuri la nece
sitățile actuale ale științei și 
tehnicii etc.

Astfel, s-a găsit că ar fi a- 
decvată înființarea, în inte
riorul secției de exploatări mi
niere a facultății de mine, a 
specialităților complementare 
— pe lîngă specialitatea de ba
ză, exploatări miniere — și 
anume : prospecțiuni și explo
rări miniere și proiectarea și 
sistematizarea minelor. Cum 
secția de topografie minieră ar 
urma să fie lichidată pentru 
cursurile de ingineri de mine, 
opinăm pentru menținerea ei 
în continuare, ținînd cont de 
rolul fundamental al topogra
fiei în tehnica exploatărilor 
miniere. Executarea unui vo
lum mare de lucrări de pros
pecțiune și explorare prin lu
crări miniere, în scopul pu
nerii în evidență a noi rezerve 
de substanțe minerale utile, ca 
și executarea unui volum sporit 
de lucrări miniere de exploatare 
corespunzător sarcinilor de pro
ducție, comportă implicit creș
terea volumului necesar al mă
surătorilor topografice, coordona
rea cît mai judicioasă a acesto
ra. E de neconceput astăzi. în 
condițiile de dezvoltare în a-
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dîncime a minelor, eliminarea 
topograiiei — element esențial 
de coordonare și dirijare spa
țială a lucrărilor miniere sub
terane care altminteri ar fi 
compromise, cu repercusiuni 
nepiâcute, păgubitoare de ordin 
tehnic și, în special, economic.

In lichidare se află și secția 
de preparare a suostanțeior 
minerale utile, dar și în acest 
caz propunem menținerea sec
ției, luînd în considerare pro
gresul tehnico-științific în a- 
cest domeniu, căruia i se acor
dă o atenție prioritară. La șe
dința Comitetului Executiv ai 
C.C. al P.C.R. și guvernului din 
25 noiembrie 1970, 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
faptul că... „noi am renunțat 
prea ușor la punerea în valoa
re a unor resurse de minereuri 
din țară, chiar cu conținut mai 
sărac..." In plus, amintim că, 
în prezent, la noi funcționează 
peste 45 de uzine de prepara
re și 5 institute de cercetări 
specializate care valorifică di
ferite substanțe minerale utile. 
In programul de ■ perspectivă 
sînt prevăzute investiții mari 
pentru amplificarea și moder
nizarea uzinelor existente (Lu
peni, Aghireș, Moldova Nouă, 
Leșul Ursului etc.) și în vede
rea construirii de noi instala
ții de preparare (Lueta, Ruș- 
chița, Harghita ș.a.). Dezvolta
rea sectorului preparării este 
indisolubil legată, condiționată 
de existența și calitatea spe
cialiștilor. In lumina celor de 
mai sus, se impune formarea 
de ingineri de preparare, spe
cialitate care trebuie să fie re
zultatul instruirii într-o secție 
bine conturată ca profil. Spe
cializarea ca atare propunem 
să fie însoțită de specialitatea 
complementară, automatizarea 
uzinelor de preparare, care co
respunde necesității pregătirii 
inginerului de preparare, cu 
precădere, către tendința ma-

tovarășul

joră imprimată de progresul 
tehnico-științific perspectivei 
producției.

In etapa actuală, o trăsătură 
de bază a modernizării învăță
mîntului superior constă în ac
centuarea predării disciplinelor 
cu caracter economic. Conside
răm necesară și oportună înfi
ințarea, în cadrul facultății de 
mine, a unei secții de ingineri 
economiști, specializați în pro
bleme de conducere, organizare 
și analiză a activității econo
mice a intreprinderilor minie
re. Experiența a arătat că, da
torită complexității procesului 
extractiv, folosirea cadrelor de 
economiști cu pregătire econo
mică generală nu s-a ridicat 
la nivelul cerut. De aceea in
ginerul economist minier va ști 
să răspundă, prin pregătirea sa 
tehnologică, necesităților strin
gente ale producției.

Formarea, în momentul de 
fața, a inginerilor electromeca
nici minieri nu permite o pre
gătire întrutotul corespunzătoa
re în timpul afectat* studiilor, 
la locurile de muncă viitorul 

-absolvent lucrînd de regulă fie 
numai în domeniul electric, 
fie doar în cel mecanic. Din 
aceste motive se impune ca, în 
ultimii ani de studii, la ingi
neri, să se formeze, prin disci
pline la alegere, o specializare 
în sfera electrotehnică minieră 
și o alta în domeniul mașinilor 
și utilajului minier. Optarea 
pentru fiecare dintre speciali
zări ar fi indicat să se facă li
ber, ținîndu-se seama de apti
tudini, de rezultatele profesio
nale anterioare etc. Studenților 
în cauză li s-ar crea posibilita
tea să-și completeze cunoștin
țele prin cîte 4—5 discipline cu 
caracter electrotehnic, respectiv, 
mecanic.

Conform recomandării Mi
nisterului învățămîntului de a 
se trece de urgență la e formă 
activă de predare a materiei la 
toate disciplinele, facem cîteva 
propuneri detaliate mai jos:

Este necesar să creștem pon
derea lucrărilor 
a proiectelor de

(Continuare în
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de laborator, 
an și a lucră-
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PARTIDUL

COMUNIST
ROMÂN,

STELIAN POPESCU 
șef de secție la Muzeul de istorie a partidului, 

a mișcării revoluționare și democratice din România

ȘEDINȚA 
CONSIUUUI DE STAT

După o participare masivă 
a artiștilor amatori din Va
lea Jiului la primele faze ale 
celui de-al X-lea concurs 
muzical-coregrafic „Omagiu 
partidului", selecțiile exigente 
au reținut doar formații cu 
calități deosebite. Unele for
mații ale cluburilor sau că
minelor culturale au ajuns 
doar pină la faza pe munici
piu, altele pină la cea jude
țeană. Faptul nu este de na
tură să descurajeze, ci, dim-

incite la o activi- 
consecventă, sin-

potrivă, să 
tate mai 
gura aptă să imprime o mai 
severă competivitate artisti
că. Totuși, există un adevăr 
neîndoielnic: multitudinea și 
complexitatea formațiilor ar
tistice de aici întrece cu mult 
prezența celorlalte așezămin
te de cultură din județ. Or
chestra simfonică din Petro
șani este ilustrativă, intr-un 
fel: fiind singura de acest 
gen in județ, ar fi avut po

sibilitatea să participe la fa
zele superioare ale concursu
lui. Pregătirea nesusținută și 
discontinuă s-a repercutat a- 
supra calității interpretative 
tocmai la faza județeană, când 
exigențele juriului erau cu 
mult sporite. In aceeași situa
ție se află și alte formații 
artistice (Petrila cu teatrul,

T. ȘPATARU

(Continuare în pag. a 3-a)

litanții socialiști români care 
răspindeau în țară ideile 
marxiste, pregăund organi
zarea partidului socialist, 
Friedrich Engels scria ia 1888 
într-o scrisoare publicată în- 
„Contemporanul" : „Cu mare 
plăcere am văzht că socia-

La cea de a 50-a aniver
sare a Partidului Comunist 
Român, cînd partidul se gă
sește la conducerea destine
lor istorice ale poporului 
român, în perioada- construi
rii societății socialiste multi
lateral dezvoltate, ' cunoaște
rea începuturilor sale și a’ * liștiî din România adoptă în 
drumului glorios străbătut se 
impune ca o sarcină fireas
că. Partidul Comunist Ro
mân, creat acum o jumătate 
de veac, în mai 1921, este 
rezultatul unui proces înde- • 
lungat de dezvoltare istorică 
a poporului nostru.

„Partidul nostru comunist, 
spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Raportul C.C. 
al P.C.R. la cel de-al X-lea 
Congres, este continuatorul 
celor mai bune tradiții ale 
luptei de veacuri a poporului 
român pentru libertate na
țională și socială, el întru
chipează trăsăturile înaintate 
ale proletariatului, are rădă
cini viguroase în .mișcarea 
muncitorească din 
nia".

încă de la sfîrșitul 
lui trecut, clasei 
muncitoare i-a revenit sar
cina istorică de a duce so
cietatea înainte, de a fi con
ducătorul și călăuzitorul 
transformărilor necesare pe 
cale revoluționară. Apreciind 
activitatea desfășurată de mi-

Romă-

veacu- 
noastre

programul lor principiile 
de căpetenie ale teoriei care 
a izbutit să adune intr-un 
mănunchi de luptători pe 
toți socialiștii din Europa și 

. din America, este vorba de 
teoria prietenului meu, răpo
satul Karl Marx".

Crearea în 1893 a primu
lui partid muncitoresc în 
țara noastră. Partidul socia
list. democrat al muncitori
lor din România, a însemnat 
începutul mișcării politice 
organizate a clasei munci
toare din țara noastră. Rolul 
tot mai important al clasei 
muncitoare în viața socială 
a țării, creșterea maturității 
sale politice sînt oglindite 
de activitatea desfășurată de 
mișcarea • muncitorească în 
primele două decenii ale a- 
cestui secol pentru revendică
rile economice și drepturilor 
democratice ale oamenilor 
muncii.

Avîntul revoluționar din 
România anilor 1918—1920
(Continuare în pag. a 3-a)

In ziua de 16 martie a avut 
loc la Palatul Republicii șe
dința Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat.

In afara membrilor Consiliu
lui de Stat, la ședință au par
ticipat ca invitați miniștri și 
aiți conducători ai organelor 
centrale de stat, precum și 
președinți ai unor comisii per
manente ale Marii Adunări Na- 
țoinale.

Consiliul de 
zat rapoartele comisiilor per
manente ale 
Naționale privind controlul e- 
xercitat din însărcinarea Consi
liului de Stat asupra activității 
Ministerului Petrolului și Mi
nisterului Industriei Metalur
gice. Au fost analizate, de ase
menea, rapoartele cu privire la 
calitatea construcțiilor noi de 
locuințe, administrarea și între
ținerea fondului locativ de stat, 
precum și cu privire la apli
carea legii de executare a pe
depselor și a dispozițiilor le
gale referitoare la funcționa
rea institutelor speciale de 
reeducare a minorilor.

Pe marginea rapoartelor dez
bătute, au luat cuvîntul to
varășii : Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Gheorghe Pană, Con
stantin Drăgan, Vasile Vîlcu, 
Carol Kiraly, Ion Anton, 
Gheorghe Balteanu, Ion Co- 
man. Ion Cosma, Constantin 
Daicoviciu, Suzana Gâdea, Ion 
Popescu-Puțuri, Ion Spătăreiu, 
membri ai Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, precum și 
Dumitru Balalia, Dumitru Co- 
liu, Traian Ionașcu, Alexan
dru Sencovici și Gheorghe Va- 
silichi. președinți de comisii 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale.

In legătură cu problemele 
ridicate de rapoarte și în ca
drul dezbaterilor au dat răs
punsuri tovarășii: Petre Biajo- 
vici, președintele Comitetului 
de Stat pentru Economia și 
Administrația Locală, Alexan
dru Boabă, ministrul petrolu
lui. Florea Dumitrescu, minis
trul finanțelor. Cornel Onescu, 
ministrul afacerilor interne, 
Teodor Vasiliu, ministrul jus
tiției, și Ion Cheșa. adjunct al 
ministrului industriei metalur
gice. , .

In rapoartele prezentate și in 
dezbaterile care au avut loc, 
s-au evidențiat o serie de pro
bleme esențiale din domeniile 
examinate; au fost relevate rea
lizările obținute, neajunsurile 
constatate, făcîndu-se pe această 
bază propuneri cu privire la 
îmbunătățirea activității Minis
terului Petrolului, Ministerului 
Industriei Metalurgice și altor 
organe de stat.

Referitidu-se la controlul efec
tuat de comisiile permanente 
ale Marii Adunări 
tovarășul Nicolae 
președintele Consiliului de Stat, 
a subliniat că acest control are 
ca obiectiv analiza probleme
lor esențiale, de ansamblu, ale 
fiecărui domeniu de activitate a 
statului, analiza sistemului de 
organizare, a stilului și meto
delor de muncă ale organelor 
de stat, a modului de înfăptuire 
a principiului muncii și con1-

i

Stat a anali-

Marii Adunări

Naționale 
Ceausescu,

ducerii colective, a eficienței 
activității. Cunoașterea aprofun
dată a situației concrete din 
fiecare sector al vieții econo
mice și sociale este condiția 
esențială a asigurării unei con
duceri științifice, a promovării 
unor măsuri menite să contri
buie la perfecționarea continuă 
a activității în toate domeniile 
vieții de stat.

Referindu-se la la concluziile 
raportului asupra activității Mi
nisterului Petrolului, președin
tele .Consiliului de Stat a făcut 
recomandări în legătură cu 
munca desfășurată în domeniul 
cercetării geologice și al fora
jului de exploatare, subliniind 
că este necesar să se ia mă
suri hotărîte pentru a asigura 
reducerea costului forajului și 
sporirea eficienței economice a 
lucrărilor. Este necesar, a sub
liniat tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu, ca în acest important do
meniu al economiei naționale 
să fie valorificate pe deplin re
sursele existente și investițiile 
alocate de stat.

In legătură cu activitatea din 
domeniul industriei metalurgice, 
președintele Consiliului de Stat 
a subliniat necesitatea lichidă
rii unor neajunsuri care s-au 
manifestat în decursul cincina
lului trecut, îndeosebi, în ceea 
ce privește producția de oțeluri 
speciale, folosirea noilor capa
cități de producție și moderni
zarea celor vechi. De aseme
nea, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut ministerului și institu
telor de cercetări să-și sporeas
că preocuparea pentru reduce
rea consumului de cocs, precum 
și pentru proiectarea și reali
zarea în țară a unor utilaje 
pentru industria siderurgică, 
spre a se reduce pe această 
cale importul.

In concluzie, președintele Con
siliului de Stat a arătat că este 
necesar ca, atît Consiliul de 
Miniștri cît și ministerele și ce-

lelalte organe de sinteză să va
lorifice propunerile ce au fost 
făcute în urma controalelor e- 
fectuate de către comisiile per
manente ale 
Naționale și 
Consiliul de 
rilor luate ] 
deficiențelor 
ridicarea eficienței întregii acti
vități din aceste sectoare.

In continuarea lucrărilor, a 
fost adoptat decretul privind 
instituirea medaliei „A 50-a a- 
niversare a Partidului Comunist 
Român", ce va fi conferită cu 
prilejul aniversării semicentena
rului partidului.

De asemenea, au fost adop
tate următoarele decrete : de
cret privind organizarea și func
ționarea Inspectoratului General 
de Stat pentru Controlul Cali
tății Produselor; decret privind 
organizarea și funcționarea Mi
nisterului Turismului; decret 
privind expertiza contabilă și 
expertiza tehnică; decret pen
tru aderarea Republicii Socia
liste România la Convenția in
ternațională asupra liniilor de 
încărcare încheiată la Londra, 
la 15 aprilie 1966; decret pen
tru aderarea Republicii Socia
liste România la Convenția pri
vind procedura civilă, încheiată 
la Haga, la 1 martie 1954.

In exercitarea inițiativei le
gislative, Consiliul de Stat a 
hotărît să supună spre adopta
re apropiatei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale proiectul de 
lege privind înființarea, orga
nizarea și funcționarea Comi
siei Naționale de Demografie.

Consiliul de Stat a examinat 
informarea privind modul de 
soluționare a cererilor, sesiză
rilor și propunerilor adresate 
de cetățeni în cursul anului 
1970, adoptînd măsurile cores
punzătoare.

Consiliul de Stat a rezolvat 
apoi unele cereri de grațiere.

(Agerpres)

• Marii Adunări 
să informeze apoi 
Stat asupra măsu- 
peritru înlăturarea 
semnalate, pentru

Instituirea medaliei „4 5O-a 
aniversare a Partidului 

KomânuComunist
Cu prilejul aniversării semi

centenarului Partidului Comu
nist Român, Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România a 
emis un decret privind insti
tuirea medaliei „A 
versare a Partidului 
Român".

Medalia „A 50-a

50-a ani-
Comunist

aniversare 
a Partidului Comunist Român" 
se conferă membrilor de partid 
care au adus o contribuție deo
sebită la constituirea Partidu
lui Comunist Român, celor care

mi desfășurat o activitate înde
lungată în mișcarea muncito
rească, precum și celor care 
au merite deosebite în înfăp
tuirea politicii partidului de 
construire a socialismului în 
Republica Socialistă România. 
Prin același decret, a fost a- 
probat Regulamentul privind 
descrierea, locul ierarhic și mo
dul de purtare a' medaliei „A 
50-a aniversare a Partidului Co
munist Român".

Plenara
Consiliului Central 

al U.G.S.R.
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I CADRAN ECONOMIC
„Să întreprindem cercetări rodnice și să finalizăm proiecte de un real 

folos pentru minerit!“ • Imperative în fața B.A.T. ® Posibilități de ex
tindere a producției organizate în flux ® Tehnica nouă în lume

A
IN

® Pentru eradicarea 
segregației și discrimi
nării rasiale • Pe fron
turile din Laos și Cam- 
bodgia ® Ultimele știri 

sportive

Marți, 16 martie 1971, a avut 
loc Plenara Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, care a ana
lizat stadiul pregătirilor pentru 
Congresul U.G.S.R. și modul 
cum s-au desfășurat Conferin
țele uniunilor sindicatelor pe 
ramuri de activitate. Plenara 
a dezbătut proiectul Raportu
lui Consiliului Central 
U.G.S.R. care urmează a fi 
zentat Congresului Uniunii 
nerale a Sindicatelor și a 
în discuție proiectul de lege 
vind sindicatele din Republica 
Socialistă România.

La Plenară au .participat 
membrii și membrii supleanți ai 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
ai Comisiei Centrale de Cenzori, 
președinții Comitetelor uniuni
lor sindicatelor pe ramuri de 
activitate, președinții consiliilor 
județene ale sindicatelor, redac- 
tori-șefi ai publicațiilor sindi
cale.

In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul tovarășii ! Virgil Bo- 
ieru, Bazil Cucu, Marcel Chir- 
tic, Mihal Arcan,.Gheorghe Pri- 
cop, Ion Tătaru, Mihai Moldo- 
veanu, Gheorghe Miron, Dumi
tru Bordea, Ion Apostu, Nicolae 
Manolache, Grigore Voinescu, 
Grigore Mihăiescu. Elena Zele- 
niuc-Nichita, Ion Preoteasa.

Plenara a aprobat materia
lele prezentate de Comitetul E- 
xecutiv al Consiliului Central 
al U.G.S.R., urmînd .ca acestea

al 
pre- 
Ge- 
luat 
pri-

să fie definitivate pe baza pro
punerilor și observațiilor făcute 
în Plenară, iar apoi să fie pre
zentate Congresului Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Re
publica Socialistă România.

Participanții la Plenară au a- 
preciat .că publicarea în presă 
a Tezelor Consiliului Central al 
U.G.S.R. pentru Congresul U- 
niunii Generale a Sindicatelor, 
a proiectelor de statut elabo
rate de Consiliul Central în lu
mina hotărîrilor adoptate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
10—11 februarie a. c. și con
cluziilor secretarului general al 
Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu —• 
documente de mare importanță 
pentru activitatea de viitor a 
sindicatelor — a prilejuit o 
largă dezbatere. Aceasta a dat 
posibilitatea oamenilor muncii 
să-și manifeste pe larg opinia, 
să facă un mare număr de pro
puneri și observații, atît în a- 
dunările organizate, cît și prin 
presă, cu privire Ia stabilirea 
cu claritate a rolului și atribu
țiilor ce revin sindicatelor în 
actuala etapă de construire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, creșterea aportului 
lor la înfăptuirea vastului pro
gram elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului.

Plenara a apreciat modul în 
care s-au desfășurat Conferin
țele uniunilor pe ramuri de ac-

(Continuare în pag. a 4-a)
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Preparația cărbunelui 
Lupeni. Aspect de mun
că de la banda de sor
tare.

Foto 1 N, GHENA

Prin decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Ion Iliescu a 
fost eliberat din funcția de mi
nistru pentru problemele tine
retului, primind alte însărcinări.

Prin același decret, tovarășul 
Dan Marțian, prim-secretar al 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist a fost nu
mit în funcția de ministru pen-* 
tru problemele tineretului.

(Age’-nres)
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Să întreprindem IMPERATIVE

cercetări rodnice în fața B.A.T
Utilaje noi I TEHNICA NOUĂ

și să finalizăm
• OPERATIVITATE IN APROVIZIONAREA 

CU CELE NECESARE A UNITĂȚILOR MINI
ERE

la E. M.
® EFICACITATE IN PRESTAREA DE SER

VICII DE TRANSPORT

Livezeni

proiecte de un real
folos pentru minerit!11

Un accentuat caracter de lu
cru, o dezbatere constructivă re
feritoare la rezultatele muncii 
desfășurate în anul trecut și la 
modalitatea de realizare, la ni
velul exigențelor aflate azi în 
sfera cercetărilor și proiectărilor 
miniere, a sarcinilor sporite, 
prevăzute să se împlinească în 
viitor — iată trăsăturile domi
nante ale adunării generale a 
reprezentanților salariaților de 
1» I.C.P.M.H. din cadrul C.C.P.

Pe 1970, rezultatele econo- 
mieo-financiare sînt în general 
bune: s-au depășit prevederile 
la producția globală și la' pro
ducția marfă cu 17,8, respectiv 
12,7 la sută, s-au raportat un 
beneficiu net de aproape o ju
mătate de milion și economii la 
fondul de salarii de peste 
>40 000 lei etc.

Bilanțul pozitiv al activității 
institutului este consecința fi
rească a unei rodnice munci co
lective depuse de cercetători și 
proiectanți, prestîndu-se din 
proprie inițiativă și un mare 
număr de ore suplimentare, în 
dorința de a scurta termenele 
de predare a lucrărilor, de a 
onora, la un stadiu corespun
zător, și pe cele extraplan. Co
ordonatele esențiale din activi
tate, urmărite cu hotărîre și 
perseverență, le-au constituit co
laborarea strînsă a cercetători
lor și proiectanților cu specia
liștii din cadrul unităților mi
niere, al preparațiilor și din 
aparatul funcțional al Centralei 
la stabilirea celor mai adecvate 
soluții ; înființarea laboratoru
lui de cercetări economice; extin
derea muncii în acord global, 
la proiectare, prin care s-au 
executat peste 20 de proiecte 
cu termene devansate de fina
lizare, cu economii de salarii, 
urmări firești ale sporirii pro
ductivității, ale prestării unui 
număr de aproape 4300 ore 
su ilimentare.

Participanții la dezbateri, în
tre care menționăm pe tovară
șii Gheorghe Rădulescu, An
ton Hauptman, Constantin Das
căl u, Ion Cotoroiu, Avram 
delștein, au arătat, însă, 
mult simț critic și autocritic, 
competență și decizia fermă 
a îmbunătăți, în noua etapă
construcție a societății socia
liste multilateral dezvoltate, ac
tivitatea de'cercetare și proiec
tare în minerit, că lipsurile și

lacunele în munca lor de crea
ție nu au fost, încă, totalmen
te, înlăturate. De-a lungul în
tregii filiere a I.C.P.M.H., în- 
cepfnd cu organul de conducere 
colectivă — Consiliu) științific 
— și pînă la cele mai mici co
lective de lucru se mai mani
festă unele deficiențe și goluri 
care se cer combătute cu tena
citate. Nu au fost rezolvate cu 
suficientă pasiune și cu simțul 
de răspundere pretins toate te
mele de cercetare și toate pro
iectele, astfel îneît în cadrul a- 
vizării, s-au făcut destul de 
multe observații, generatoare a

în evidență faptul că „..mu ne
am ocupat în suficientă măsură 
de noii angajați, în primul 
rînd de inginerii stagiari, tre
buie să le acordăm încrederea ne
cesară, să Ie dăm din fază ini
țială probleme pe care să le 
rezolve singuri, într-un cuvînt, 
să-i creștem cu grijă...'

S-au mai reliefat imperati
vele completării documentației, 
a înlesnirii accesibilității către 
sursele acesteia, a catalogării pe 
utilaje. Este necesar să se per
severeze pe linia concentrării 
forțelor de creație pe un număr

Colectivul de salariați al Ba
zei de aprovizionare și tran
sport, din cadrul C.C.P., și-a 
realizat în 1970 principalele sar
cini ce i-au revenit în activi
tatea de aprovizionare cu ma
teriale și piese de schimb a 
unităților miniere din Valea 
Jiului, prestarea de servicii de 
transport către acestea, precum 
ți cea a sectorului cantine, de
pozite, alocație de cărbune.

Sectorul de transport și repa
rații auto și-a adus o substan
țială contribuție prin realizarea, 
în proporție de 108 la sută, a 
planului la tone kilometrice și 
105 la sută la tone transportate. 
O mențiune, specială pentru 
realizarea coeficientului de uti
lizare a capacității parcului de 
mașini, prin inițierea de între
ceri în acest scop între șoferi 
și aplicarea unor metode sti
mulative (diferite premieri).

In ceea ce privește aprovi
zionarea, sectorul a asigurat 
materiale și piese de schimb

Adunări generale ale salariaților

E-
cu 
cu 
de 
de

unor necesare completări ulteri- 
■ oare, deci a unei munci supli

mentare care ar fi putut fi evi
tată. E bine ea, pe viitor, fac
torii în drept să se străduiască 
să evite asemenea situații ne
dorite. In anul care a trecut 
nu s-a urmărit sistematic mo
dul cum se duc la îndeplinire 
deciziile Consiliului științific, 
nu s-a vădit din partea tuturor 
membrilor acestuia o partici
pare activă, la obiect, în direc
ția valorificării resurselor exis
tente pentru ridicarea activi
tății pe noi trepte, a urmăririi 
atente, tenace^ a concretizării 
măsurilor bune stabilite în prea
labil. Consiliul științific trebuie 
să-și ducă la îndeplinire, mai 

■ bine, decît pînă acum, activita
tea de coordonare și îndrumare 
la toate nivelele, de control și 
de tragere la răspundere a ace
lora care'- ti-și duc la îndepli
nire, cum se cuvine, sarcinile 
încredințate. Bine a arătat tov. 
Gheorghe Davidescu, inginer 
șef investiții C.C.P., că asis
tența tehnică acordată la punc
tele unde soluțiile propuse tre
buie să capete viață nu cores
punde întotdeauna exigențelor; 
uneori sînt consemnate întîrzi- 
eri, unii factori ai institutului 
manifestă cîteodată un neper- 
mis dezinteres. Această la
tură a muncii se impune a fi 
reactivizată, să i se confere 
adică atributele eficienței și 
operativității. Directorul adjunct 
științific cercetare, tov. ing. 
Dumitru Opriș, după o suges
tivă și cuprinzătoare trecere 
în revistă a realizărilor colec
tivului pînă în prezent, a sees

restrîns de teme, pînă la epui
zarea acestora, pentru ca apoi 
să se atace alte studii și pro
iecte. Se simte nevoia înlătu
rării unor carențe organizato
rice, între care cele legate de 
instalarea la timp și punerea 
în funcție a aparatelo-r și diver
selor instalații, unde se con
stată nu o dată amînări la 
sfîrșit...

O propunere deosebit de 
portantă a făcut tov. ing. 
colae Hîndoreanu, șeful labora
torului 
re : „Ar 
rea din impasul provocat de 
greutățile mari întîmpinate la 
realizarea concretă a schemelor 
și aparatelor pe care le conce
pem, să ia ființă și la noi un 
atelier propriu de prototipuri, 
numai așa vom da apara
tură bună și la termenul ce
rut..."

Desigur, materializarea acestei 
doleanțe implică o serie de in
vestiții, uțilaje etc. dar propu
nerea e binevenită și merită ca, 
în perioadele următoare, Consi
liul științific, întregul colectiv 
de muncă, să se ocupe serios 
de ea.

Cercetătorii și proiectanții mi
nieri ai Văii Jiului au dovedit 
nu numai la „zile mari“ că 
sînt capabili de realizări valo
roase, care să contribuie la dez
voltarea mineritului românesc, 
la perfecționarea lui. Avem cer
titudinea că cincinalul în care 
am intrat va fi marcat și de 
un bilanț rodnic al colectivului 
tînăr și talentat al I.C.P.M.H. - 
ului.

ing. Traian MULLER

ne-

im- 
Ni-

mecanizare-automatiza-
trebui, pentru ieși-

lipsu- 
munca 
le în- 
putin- 
de la

în valoare de circa șase sute 
de milioane lei. Scoțînd în evi
dență realizările, reprezentanții 
salariaților, întruniți recent în 
adunarea generală, nu au omis 
să arate și deficiențele, 
rile care mai persistă în 
lor, hotărîrea lor de a 
lătura cît mai curînd cu 
ță. 'Vasile Negrescu,
S.T.R.A. Petroșani, a exemplifi
cat faptul că o serie de unități 
miniere nu folosesc mașinile 
S.T.R.A. la capacitatea lor. De 
exemplu, E.M. Petrila transportă 
adeseori materiale în greutate 
de 800—1 000 kilograme pe ma
șini cu capacitate de 5 tone. 
Intr-o zi la depozitul Varnița 
au sosit din partea E.M. Ani- 
noasa două mașini, fiecare cu

capacitatea de 5 tone. Intr-una 
s-a încărcat o pompă, în alta cir
ca o tonă de marfă I încă ceva : 
electropalantul de 3„5 tone nu 
satisface cerințele de descărcare 
a materialelor la depozit, aici 
sosind și materiale de peste 4 
tone. Francisc Konka, de la 
depozitul Varnița, a făcut un 
apel Ia triajul C.F.R. Petroșani 
ca vagoanele ce sosesc pentru 
depozit să fie introduse ime
diat la rampa de descărcare. 
Există un obicei nu prea bun : 
numai după ce se adună mai 
multe vagoane pentru depozit 
acestea se introduc la rampa 
de descărcare, producînd o su
prasolicitare a muncitorilor de 
la descărcări. Cu toate aceste 
neajunsuri, în anul trecut nu 
s-a plătit nici o locație Ia 
C.F.R. din partea depozitului 
Varnița, datorită muncii rațio
nale depuse la descărcarea va
goanelor.

Nicolae Stoi, de la garajul 
S.T.R.A. Lupeni, a reliefat lip
sa spațiului de parcare a ma
șinilor, ceea ce produce mari 
greutăți. Garajul este situat cu 
încă trei întreprinderi în a- 
ceeași clădire, produeîndu-și u- 
na alteia greutăți. In curte se 
fac încercări de frîne, printre 
mașini se plimbă cu țigările 
aprinse tot felul de 
străini de garaj. Este necesară 
și reparația capitală a garaju
lui respectiv.. A fost menționată, 
de către Dumitru Cristea, lipsa 
acută a unui depozit centra] ca
re să satisfacă cerințele uni
tăților miniere. Depozitul Varni
ța este perimat, necorespunză
tor ca amplasament și capaci
tate ; se simte necesitatea con
struirii unui depozit modern în 
Valea Jiului, la cerințele im
puse actualului flux crescut de 
mărfuri.

Recent, în dotarea exploa
tării miniere Livezeni au in
trat noi utilaje menite să con
tribuie ia Îmbunătățirea pro
cesului de producție. Astfel, 
în galeriile de legătură între 
puțul de aeraj nr. 2 și puțul 
auxiliar-est, la orizonturile 
475 și 575, au fost introduse 
două mașini de încărcat, am
bele produse ale cunoscutei 
uzine sătmărene UNIO. Pen
tru activizarea transportului 
conform cerințelor, la aceleași 
orizonturi au fost introduse 
diAiâ locomotive de mină; 
una de tipul LAM-4 cu a- 
cumulatori și una Diesel.

♦

fier vechi
cetățeni

(După o corespondență de la
Gh. BOZU, tehnician principal

B.A.T.)

Zilele trecute la E.M. Lu
peni s-a organizat o acțiune 
de muncă patriotică pentru 
colectarea metalelor vechi la 
care au participat peste 30 
de tineri. Acțiunea s-a sol
dat cu colectarea a 20 tone 
fier vechi cantitate ce se a- 
daugă la cele 49 tone fier 
vechi care au fost deja ex
pediate LC.M-ului de la în
ceputul anului. In această ac
țiune s-au evidențiat tinerii 
Iosif Gosman, Zaharie Cîutre, 
Alexandru Moldovan, Nicolae 
Munteanu, Nicolae Ungurea- 
nu și alții.

Tinerii de la E.M. Lupeni 
sînt hotărîți ca în cinstea 
semicentenarului creării P.C.R 
să-și îndeplinească peste ju
mătate din planul anual de 
colectare a fierului vechi.

Elemente pentru insta
lațiile de automatizare

Ca urmare a recomandări
lor făcute cu prilejul întru
nirii la Petroșani, către finele 
anului trecut, a colegiului Mi
nisterului industriei miniere și 
geologiei pe teme de protec
ție a muncii, colectivul Uzinei 
de utilaj minier din municipiu 
a inclus în programele sale de 
fabricație curentă elementele 
destinate instalațiilor de auto
matizare cu blocaj a mașini-

lor de extracție in cazul des
chiderii ușilor la rampa puțuri
lor. Aceste elemente de auto
matică se găsesc în momentul 
de față în stadiu înaintat de 
execuție. Pînă la sfîrșîtul tri
mestrului I al anului curent 
vor fi terminate, corespunzător 
cerințelor actualei etape, lo
turile necesare echipării insta
lațiilor de automatizare. In do-

rința de a asigura condiții cit 
mai bune fabricării respective
lor produse noi în nomencla
torul uzinei — și care vor con
tribui în mod substanțial la în
tregirea profilului ei - colecti
vul întreprinzător și harnic al 
U.U.M.P. a prevăzut realizarea 
unui atelier menit efectuării 
diverselor lucrări de automa
tică. Atelierul se află în plină 
fază de amenajare.

• Instalații cu izotopi
in industria carboniferă

In industria carboniferă poloneză au fost introduse insta
lații cu izotopi de măsurare și automatizare a procesului 
de extracție a> cărbune lui. Din 4 600 de surse de radiații, 
instalate în industria poloneză, peste 1 500 revin industriei 
carbonifere. Aceste instalații pot fi împărțite în trei grupuri 
distincte : elementele captatoare ale sistemelor de automati
zare, instalațiile de măsură transportabile și mijloai’e-le des
tinate studiului izotopilor.

Pentru necesitățile industriei carbonifere au fost ela
borate o serie de instalații cu izotopi menite să funcționeze 
tn condițiile dificile din mine, iar printre acestea se numă
ră rețele de izotopi, indicatoare de nivel, densimetre, sis
teme rzotopice de control, sisteme de automatizare a punc
telor de încărcare etc.

• Excavator submarin
Un grup de ingineri din 

Duisburg (RJF.G.) a proiectat 
un excavator marin dotat eu 
un aparat de aspirare care 
poate culege bulgări de man- 
gan de pe fundul mării, la o 
adîncime mergind pînă la 
5®8® m. El este dirijat auto

mat, Ia fel ea și stația inter
mediară de sondare- așezată 
Ia 500 m adîncime. Aceasta din 
urmă aspiră bulgării de man- 
gan, îi sfărimă într-o instala
ție de concasare și îi trans
portă Ia suprafață.

• Mașina JI/DM-1“
In -U.R.S.S. a fost realizată mașina universală de încăr

cat și transportat „UZDM-I". Ea servește la prepararea me
canizată a igdanitei, încărcarea cu ea a camerelor de ex- 
pfodare. Mașina poate fi folosită pentru umezirea substan
țelor explozive care conțin trotil, în scopul suprimării pra
fului și sporirii densității tasării încărcăturii. încercările efec
tuate în carierele din bazinul Krivoi-Rog, cu prototipul au 
arătat că efectul obținut de pe urma folosirii acestei ma
șini se cifrează la 100 000 ruble anual.

In U.R.S.S., mașina este folosită în lucrări de suprafață 
și în subteran, în cariere și mine, ce nu prezintă pericol 
din punct de vedere al prafului- și gazelor.

• Procedeu rapid
de cocsificare

La Donețk, specialiști so
vietici au elaborat un proce
deu neîntrerupt de cocsifica
re care sporește de 10 ori 
productivitatea bateriilor de 
cocs. Acest lucru a fost con
firmat de încercări la insta
lația experimentală din Do
nețk.

Deși, conform noului pro
cedeu, perioada de cocsifica
re nu durează decît 3—4 ore,

A

de peste 5 ori mai puțin decît 
în mod obișnuit, cocsul me
talurgic corespunde standar
delor. Toate operațiunile sînt 
efectuate fără întrerupere. 
Prima baterie experimental- 
industrialâ de cocsificare ne
întreruptă a fost construită, 
și în prezent se elaborează pro
iectul unei mari instalații de 
producție industrială.

i 
i 
i

IN LUME
Mln alt tip de aba-
■ I taj întîlnit la 

ora actuală în 
bazin este abatajul cu 
front lung, cu susținere 
cu stîlpi hidraulici și 
grinzi articulate, tăierea 
cu combina, la care lun
gimea frontului se pla
sează între 50 și 190 m, 
iar adîncimea de tă
iere : 0,625 m (rar 0,8 
sau 1,0 m). Viteza de 
avansare care se atin
ge este de 20,0 — 32,2 
m/lună, producția luna
ră obținută : 5 000 —
15 000 de tone, iar pro
ductivitatea muncii se 
află situată între 5,3 și 
13,2 t/post.

Condițiile tehnico-mi- 
niere din aceste abata
je nu au permis, pînă 
în prezent, decît cu u- 
nele excepții, obținerea 
unor pepformanțe deo
sebite în domeniul con
centrării producției, vi
tezele de avansare 
fiind în general nemul- 
țumito-are.

Un progres sensibil 
s-a înregistrat, însă, în 
domeniul creșterii pro
ductivității muncii, prin 
eliminarea totală sau 
parțială a muncii de 
perforare, pușcare, tăie
re cu ciocanul de aba
taj și lopătare manua
lă.

Utilajul de tăiere nu 
a putut, însă să devi
nă determinant în ceea 
ce privește imprimarea 
ritmului muncii în aba
taj.

Pentru a evidenția 
cauzele care determină 
frînarea activității s-au 
efectuat observări timp 
de 18 schimburi a ope
rațiilor desfășurate de 
toți muncitorii din a- 
batajul frontal din stra
tul 5, blocul IV, E. M.

i
Lupeni, și corelarea a- 
cestor operații cu func
ționarea combinei de a- 
bataj.

S-a constatat că ac
tivitatea în abataj este 
influențată în mod ne
gativ de o serie de fac
tori obiectivi și subiec
tivi ca de exemplu :
• existența interca- 

tației între stratul ,,Pa-

leria de bază, cu frec
vente defecte datorită 
capacității insuficiente ;

@ organizarea defec
tuoasă a transportului 
cu vagonete la suborî- 
zont ;

® efectuarea cu difi
cultate a răpirii stilpi- 
lor și grinzilor daiorilă 
înălțimii mari, greută
ții mari a stihiilor și

nerea cu grinzi scurte 
de 0,8 m, însă s-au în- 
tîmpinat greutăți în sus
ținerea spațiului de dea
supra transportorului, 
iar manopera de susți
nere a crescut foarte 
mult.

Avînd în vedere ex
periența făcută' la o 
mină din R.P. Polonă, 
cu o combină KB-125Z,

grosime medie, iar în 
cazul straielor groase 
înălțimea feliilor puțind 
fi încadrată în aceeași 
categorie, adică în limi
ta unor înălțimi de 
2,5 — 3,2 m, intervine 
fenomenul de cădere a 
cărbunelui din front, 
îneît pentru crearea 
condițiilor de securita
te în abataj pentru e-

l, 3 — 1,5 m și la dis
tanță de 0,8 m — 1,0
m, în două rînduri.

In acest mod se re
duce mult manopera de 
„prindere11 a frontului, 
se reduce consumul de 
materiale și se evită 
opririle, tambura com
binei tăind fără dificul
tate prăjinile de lemn

Posibilifaji de extindere a 

producției organizate în flux (țț)
prica“ și stratul 5 pr»- 
priu-zis, cu o grosime 
de 31)—40 cm, care nu 
poate fi tăiată de com
bină, datorită durității 
și care impune utiliza
rea tăierii prin perfo- 
rare-pușeare, pentru 
partea superioară a 
frontului ;
• netorelarea înălți

mii abatajului cu înăl
țimea de tăiere a com
binei 2 K-52, deși s-a 
utilizat posibilitatea ri
dicării tamburei, peste 
limita prevăzută de car
tea tehnică ;

9 neeoreiarea capa
cității transportorului 
cu productivitatea com
binei ;

® încărcarea doar 
parțială a cărbunelui 
de către combină dato
rită căderii unei canti
tăți însemnate de căr
bune în urma acesteia 1

@ numeroase tran
sportoare TR 3 în ga-

unei înclinări de 15 
grade.

In această situație, 
combina a putut func
ționa doar 25,09 la sută 
din timpul total • al 
schimbului.

In toate abatajele u- 
tilate cu combine pentru 
tăiere cu făgaș îngust 
se înregistrează greutăți 
în organizarea muncii 
în flux, datorită mă
rimii duble a pasului 
de armare-răpire față 
de pasml de tăiere.

Un remediu pentru 
această neconcordanlâ 
este armarea cu grin
zile montate în eșicher, 
metodă de susținere în
cercată în repetate rîn
duri la E. M. Lupeni, 
fără succes datorită în
gustării culoarelor de 
circulație și realizării 
necorespunzătoare a Li
niei de rupere spre spa
țiul prăbușit. S-a încer
cat, de asemenea, susți-

într-un strat subțire, la 
E.M. Paroșeni în stratul 
18 (avînd o rezervă ma
re de putere la combina 
KB-125 Z, echipată cu 
un motor de 100 KW 
și o tambură cu 0 de 
950 mm și adîncime de 
tăiere de 630 mm) s-a 
trecut la creșterea adîn- 
cimii făgașului la 1 m 
și susținerea cu grinzi 
de aceeași lungime.

In acest mod, s-au 
creat condiții pentru o 
mai bună organizare, re
ușind să se suprapună 
operația de tăiere-încăr- 
care cu cea de ridicare 
a grinzilor. Această so
luție este recomanda
bilă pentru toate cazu
rile cînd există rezerve 
necesare de putere la 
combină și echilibrul 
utilajului în timpul tă
ierii nu este deranjat.

Majoritatea straielor 
de cărbune exploatate 
în Valea Jiului fiind de

vitarea dezvelirii prea 
timpurii a coperișului 
și pentru evitare-a de
ranjamentelor în t -an- 
sport pro vocale de blo
curile mari de cărbune, 
este necesar să se sus
țină frontul. Susținerea 
frontului, pe lîngă fap
tul că necesită mano
peră și materiale în 
plus, creează discontinu
ități în funcționarea u- 
tilajiului, deoarece sus
ținerea trebuie răpită 
în fața utilajului de 
tăiere, motiv pentru 
care, în scopul asigu
rării securității munci
torului, utilajul trebuie 
oprit.

In vederea evitării a- 
cestui fenomen, la E.M. 
Paroșeni, în stratul 15, 
se experimentează cu 
succes ancorarea fron
tului cu prăjini de lemn 
introduse în găuri per
forate perpendicular pe 
front în adîncime de

de molid utilizate drept 
ancore.

Abatajele cu front 
lung, cu susținere, tăie
re și încărcare mecani
zate au o perspectivă 
largă de extindere.

Problemele dez oă tute 
în capitolul anterior ~e 
rezumă de fapt, la a- 
sigurarea unei astfel de 
organizări a muncii ma
nuale în abataj, îneît 
desfășurarea acesteia 
să faciliteze o funcțio
nare maximă în timp a 
utilajului de tăiere.

Volumul mare de 
lucrări de susținere 
neconcordanța între a- 
dîncimea făgașului și 
pasul de armare și 
dificultățile die la 
capetele abatajelor se 
înlătură în. bună mă
sură, rn cazul susți
nerii mecanizate. Astfel 
în abatajele dotate cu 
plug și susținere păși- 
toare operațiile se des

fășoară, practic, în mod 
neîntrerupt, în cursul 
întregului schimb.

Tn Valea Jiului sus
ținerea mecanizată a 
fost introdusă abia din 
luna septembrie 1'970 la 
exploatarea minieră Pa
roșeni, unde funcționea
ză un abataj frontal de 
acest gen. Tipul de sus
ținere este I OMKTM-8, 
iar al combinei KS-1.

Principalele caracte
ristici :

viteza de avansare: 
57 m/lună ; producția 
lunară : 15 200 de tone ; 
producția medie zilnică) 
544 tone ; producția ma
ximă zilnică ; 1 020 to
ne ; productivitatea 
muncii medie lunară: 
18,66 t/post ; producti
vitatea maximă zilnică: 
37,7 tone/post.

Concluzionînd asupra 
posibilităților de orga
nizare a muncii în aba
tajele frontale din Va
lea Jiului, am putea 
spune că viitorul apar
ține susținerii mecani
zate, care permite orga
nizarea în flux a pro
ducției.

Totuși, aviad în ve
dere condițiile de zăcâ- 
mînt care nu permit a- 
plicarea susținerii me
canizate cu cadre păși- 
toare decit in unele zo
ne mai regulate și cu 
întindere mai mare pe 
direcție, ponderea nrare 
o vor avea tot locurile 
de muncă la care tăie
rea se face cu exploziv 
sau mecanizat, urmînd 
să se trucd'ffrce toate 
cunoștințele și ideile 
noi în organ’zarea ra
țională a muncii în a- 
cest domeniu.

Friedrich SILL
Alex. POSTOLAClIE 

ingineri principali C.C.P.
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în 
ca

de situația grea 
găseau masele 

a distrugerilor pro- 
de primul război 
imperialist și de 

ocupanții

generat 
care se 
urmare 
vocate 
mondial 
jaful săvîrșit de 
germani și aliații lor, a con
tribuit la dezvoltarea conști
inței noi în sînul clasei 
muncitoare, precizată prin 
însușirea ideologiei comunis
te și prin organizarea for
ței politice conducătoare, 
Partidul Comunist Român.

Experiența luptelor mun
citorești din anii 19.1(4—1920 
și mai ales experiența gre
vei generale din octombrie 
1920 care a cuprins aproape 
întreg proletariatul din Ro
mânia, a arătat mai mult 
decît oricînd necesitatea 
unui partid marxist-leninist, 
capabil să conducă lupta re
voluționară a poporului nos
tru. Ca urmare a creșterii 
conștiinței revoluționare și a 
experienței de luptă a pro
letariatului român, s-a ac
celerat procesul de clarifi
care ideologică și politică în 
mișcarea socialistă, încît la 
Congresul din mai 1921 — 
așa cum subliniază tovară
șul Nicolae Ceaușescu ^.ma
joritatea covîrșitoare a de- 
legaților au votat pentru 
crearea partidului comunist 
și afilierea Iui la Internațio
nala Comunistă fără rezer
ve, iar o parte a votat pen
tru înființarea partidului 
comunist și afilierea Iui Ia 
Internaționala Comunistă ex- 
primind rezerve în ceea ce 
privește obligativitatea hotă- 
rîrilor Internaționalei Comu
niste pentru partidele com
ponente. Se poate spune 
deci că în unanimitate Con
gresul din mai 1921 a hotă- 
rît transformarea Partidului 
socialist în Partidul Comu
nist din România".

Crearea Part.dului Comu
nist Roman a însemnat pen-' 
tru întreg poporul muncitor 
din țara noastră deschiderea 
unui drum de clarificare 
polnica, apariția călăuzei 
sigure pentru apărarea inte
reselor sale istorice. Încă 
de la primii pași făcuți pe 
arena luptei de ciasă, Parti
dul Comunist Român, lup- 
tînd cu nenumărate greutăți, 
s-a impus ca o forță politică 
independentă, ca organizator 
și conducător al luptei ma
selor.

Clasele dominante care 
vedeau în partidul comunist 
un dușman de temut, au 
dezlănțuit teroarea împotri
va lui. iar în 1924 l-au scos 
în afara legii decretînd 
„desființarea" lui ca și cum 
o asemenea măsură putea 
suprima legile evoluției isto
rice, dezvoltarea clasei mun
citoare și a partidului ei 
comunist. i

In anii cruntei ilegalități, 
membrii partidului comu
nist, înfruntînd teroarea re-

gimului exploatatorilor, au 
fost întotdeauna la postul 
lor de luptă, au îndurat ne
numărate persecuții și pri
goane dar au apărat mereu 
demnitatea partidului comu
nist, au ținut treaz spiritul 
revoluționar, crezul în victo
ria inevitabilă a cauzei pen
tru care luptau. Partidul 
Comunist Român, trecînd 
printr-un proces de călire 
marxist-leninisrtă, s-a întă
rit an de an. Imbinînd mun
ca ilegală cu cea legală, par
tidul a organizat lupta ma
selor muncitoare pentru re
vendicări economice și poli
tice, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață, pentru 
democrație și progres social. 
Luptele maselor muncitoare 
organizate și conduse de 
partidul comunist au culmi
nat cu eroicele lupte ale ce
feriștilor și petroliștilor din 
1933 în timpul cărora par
tidul comunist s-a întărit, 
a căpătat o bogată expe
riență în organizarea și con
ducerea acțiunilor de mare 
amploare. In fața primejdiei 
pe care o reprezenta fascis
mul pentru poporul român

acțiune a clasei muncitoare 
a avut rolul hotărîtor în în
făptuirea insurecției armate 
de la 23 August, pentru eli
berarea țării, ca și in lupta 
revoluționară a oamenilor 
muncii pentru cucerirea pu
terii. Astfel, de istoria Par
tidului Comunist Român, este 
legată cea mai însemnată co
titură din istoria poporului 
român care a deschis pers
pectiva trecerii revoluționare 
la o nouă orînduire socială.

Rezultatele imediate obți
nute prin insurecția armată 
și perspectivele pe care a- 
cestea le-au deschis luptei 

a maselor 
o confirmare stră- 

justeței politicii 
tacticii sale leni-

le-au
revoluționare 
const! tu :e

‘ lucită
P.C.R., 
niște.

După 
punînd

a 
a
23 August 1944. dis- 
de o bogată expe

riență revoluționară, de o 
mare influență și autoritate 
în rîndurile maselor largi 
de oameni' ai muncii, parti
dul a luat o serie de măsuri 
imediate privind întărirea 
propriilor organizații, a or
ganizațiilor de masă și de
mocratice. Ca urmare parti

A SEMICENTENAR
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și pentru independența na
țională a țării, mai ales după 
venirea lui Hitler la putere 
în Germania, partidul comu
nist și-a intensificat activi
tatea în rîndurile muncitori
mii, ale țărănimii, intelec
tualității progresiste, în rîn
durile naționalităților conlo
cuitoare, creînd organizații 
de masă legale.

Prin intermediul acesto
ra, în jurul partidului s-au 
strîns mase largi ale popu
lației împotriva fascismului 
și războiului. Ridicîndu-se 
cu hotărîre și înfierînd odiosul 
dictat de la Viena din 
august 1940 Partidul Co
munist Român și-a cîștigat 
un prestigiu și o influență 
și mai mare în rîndurile 
maselor populare care la 
chemarea comuniștilor au 
protestat cu indignare în ca
drul unei impunătoare de
monstrații împotriva cedării 
nordului Transilvaniei.

In 
nită 
cînd 
prin 
instaurării dictaturii milita- 
ro-fasciste, sprijinită de ba
ionetele hitleriste, partidul 
comunist a organizat lupta 
maselor împotriva fascismu
lui și a războiului hitlerist.

In focul luptei pentru răs
turnarea dictaturii milita- 
ro-fasciste a fost realizat în 
aprilie 1944 Frontul Unic 
Muncitoresc. Unitatea de

condiții de nemaipome- 
teroare și prigoană, 

țara și poporul treceau 
clipe grele ca urmare a

dul comunist a reușit să 
tige de fapt majoritatea 
porului, să făurească un 
front democratic, care 
prindea pe muncitori, 
răni, intelectuali. păturile 
mijlocii de la orașe, masele 
de femei și tineret, toate ca
tegoriile sociale interesate în 
desăvîrșirea revoluției bur
ghezo-democratice.

Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, masele 
populare au desfășurat un 
avint revoluționar nemaicu
noscut în istoria 
La 6 martie 1945 a fost in
staurat guvernul 
în care clasa muncitoare a- 
vea rolul hotărîtor. Cu aju
torul clasei muncitoare, sub 
conducerea partidului a fost 
înfăptuită reforma agrară — 
sarcina principală a etapei 
de desăvîrșire a revoluției 
burghezo-dempcratice. Un 
moment important în lupta 
partidului pentru desăvârși
rea revoluției burghez.o-de- 
mocratice și crearea condiții
lor trecerii la revoluția s-> 
cialistă a fost Conferința Na
țională a P.C.R. din octom
brie 1945. Analizînd situația 
economică a țării și căile 
de refacere a economiei na
ționale, conferința a 
linia industrializării, a 
tării industriei grele, 
sat sarcini în ceea ce 
te desăvîrșirea reformei a- 
grare, organizarea creditului 
etc., subliniind necesitatea în-

cîș- 
po- 

larg 
eu- 
tă-

Românie:

democrat

trasat 
dezvol- 
a tra- 
priveș-
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Să luam aminte
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clubul din Vulcan cu ansam
blul folcloric etc.) a căror în
ființare grabnică și pregăti
rea în asalt s-au făcut în 
dauna calității.

Totuși, două formații din 
Petroșani reprezintă Valea 
Jiului la faza finală. Brigada 
artistică a Casei de cultură 
(.Cu autostopul prin Petro
șani", instructor și textier Gh. 
Negraru) e una dintre ele și 
în 14 martie a concurat la 
Hunedoara încercînd să-și do
vedească încă o .dată dubla 
valoare : a textului și a in
terpretării. Succesul înregis
trat de această formație — 
brigada artistică fiind, indis
cutabil, cel mai dificil gen 
spectacular, asimilind calită
țile muzicale, dramatice, co
regrafice plus valoarea intrin
secă a textului — este pil
duitor, excluzînd din ca
pul locului vreun secret; tot 
„secretul" 
pregătire, 
mai vechi (înțelegem prin 
cest cuvînt o activitate 
peste un an) in acest tip 
spectacol.

In 27—28 martie, la Timi
șoara, se va desfășura faza pe 
zonă a fanfarelor. Alături de

se concentrează în 
interpreții fiind 

a- 
de 
de

Timiș,
Bihor,

formații din județele 
Caraș-Severin, Arad, 
fanfara Casei de cultură din 
Petroșani va reprezenta jude
țul nostru. Succesul fanfarei 
din Petroșani, dirijată cu 
măiestrie de instructorul ju
dețean Nicolae Andrei, este 
demn de atenția tuturor : 
atîta timp cît a fost pulve
rizată în mai multe forma
ții minuscule, cu posibilități, 
evident, mai modeste, n-au 
existat nici prea multe moti
ve de mindrie; reunită, a a- 
tins alt nivel („unde-i unul 
nu-i putere..."). De la fanfara 
reprezentativă a municipiului 
(ce se va prezenta, probabil, 
în concurs cu un fragment 
din „Egmont" de Beethoven 
și suita „Cintare partidului" 
orchestrată de Horia Pițan) 
ne așteptăm la mai mult, sus- 
ținîndu-ne afirmația tocmai 
pe structura și posibilitățile 
muzicale largi și nuanțate.

Pentru toți cei care au res
ponsabilități culturale, al X- 
lea concurs muzical-coregra- 
fic este un bun prilej de 
a extrage cîteva concluzii 
teoretice și practice ce vor fi, 
fără îndoială, aplicate în miș
carea cultural-artistică din 
Valea Jiului.
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tăririi și dezvoltării regimu
lui democrat popular, pentru 
asigurarea suveranității și 
independenței țării.

In condițiile schimbării 
necontenite a raportului de 
forțe în favoarea regimului 
democrat popular, ca urmare 
a mobilizării de către parti
dul comunist a clasei munci-. 
toare și a maselor 'argi 
populare ia lupta pentru cu
cerirea întregii puteri poli
tice, după ce au fost înlătu
rați ultimii reprezentanți ai 
burgheziei din guvern, ia 30 
decembrie 1947 a fost abolită 
monarhia și instaurată Re
publica Populară Romana.

Cucerirea deplină a pu
terii politice de către clasa 
muncitoare în alianță cu 
masele largi ate țărănimii 
muncitoare, perspectiva tre
cerii la înfăptuirea sarcinilor 
revoluției socialiste au im
pus ca o necesitate imediată 
ridicarea unității de acți- 
une..-a clasei muncitoare pe 
o treaptă superioară, prin 
crearea partidului unic mun
citoresc.

Unificarea Partidului Co
munist cu Partidul social, 
democrat s-a făcut la Con
gresul din 1948 pe baza prin
cipiilor organizatorice, tac
tice, politice și ideologice ale 
marxism-leninismului. In cei 
23 de ani care au trecut de 
la unificare, forța partidului 
a crescut continuu, cuprin- 
zînd în rîndurile sale peste 
2 milioane de membri — 
muncitori, țărani, intelectu
ali. elementele cele mai îna
intate din țara noastră. In 
aceiași timp partidul și-a în
tărit necontenit rolul 
conducător în opera de 
struire a socialismului, 
lizările de însemnătate
rică obținute de poporul ro
mân. practica socială care 
verifică cel mai bine activi
tatea unui partid au confir
mat pe deplin justețea liniei 
politice a partidului, eficaci
tatea muncii sale 
organizatorice.

An de an, sub 
cerea partidului, 
nostru a înscris 
zări pe toate tărîmurile vie
ții social-economice; forțe
le de producție au cunoscut 
o puternică înflorire. Bilan
țul cincinalului 1966—1970 
este edificator în acest sens. 
La temelia acestor realizări, 
Congresul al X-lea al P.C.R. 
a stabilit liniile directoare 
ale progresului continuu al 
economiei noastre naționale, 
pentru făurirea societății so- - 
cialiste multilateral dezvol
tate.

înfăptuind obiectivele fun
damentale si sarcinile sta
bilite de Congresul al X-lea 
în domeniul politicii inter
ne și externe, poporul ro
mân, liber și stăpîn pe soar
ta sa, va străbate o etapă 
importantă pe drumul fău
ririi vieții sale noi.

său 
con- 
Rea- 
isto-

condu- 
poporol 

noi reali-

Făurari 
de drumuri

(Urmare din pag. 1)

chiderii unor noi drumuri 
spre adincuri. Pe cartea de 
vizită a acestei brigăzi for
mată azi din peste 30 de pe
rechi de brațe puternice ce 
minuiesc utilajele grele cu 
dexteritatea unui jongleur, se 
ajlă înscrise numele puțuri
lor săpate la minele Aninoa- 
sa, Dîlja, Paroșeni. De fieca
re dată laudele au însoțit 
origada. Tradiția se confir
mă din plin la săparea, be- 
tonarea și amenajarea puțului 
principal Livezeni. Lucrarea 
trebuie să fie terminată la 
30 august a. c. dar, stimu
lați de acordul global, din 
dorința de a raporta noi suc
cese, minerii acestei veritabile 
brigăzi de șoc s-au angajat 
să pună punct unui nou ca
pitol al prodigioasei lor ca
riere cu cel puțin o lună mai 
devreme. Rezultatele actuale 
confirmă din plin posibilita
tea realizării și chiar a depă
șirii acestui angajament.

— Cum sint posibile aceste 
realizări ? Foarte simplu pen
tru o asemenea brigadă, a- 
firmă inginerul șef al exploa
tării Miron Rebedea. Omul 
acesta are mineritul în sin
ge. Se descurcă în cele mai 
complicate situații. Experien
ța sa în lucrări de săpare a I 
puțurilor poate fi confirmată 
de recordul național de 72 
ml/lună, record pe care-l de
ține și pe care speră să-l do
boare cît mai curînd.

---- Ceea ce este apreciabil la 
Bartha este modul de orga
nizare. El menține in perma
nență aproximativ 20 de oa
meni la lucrările de bază, iar 
ceilalți 10—15 se ocupă cu 
deservirea. Numai în acest 
fel poate elimina apariția 
unor timpi morți și neîntre- 
buințarea rațională a tuturor 
forțelor umane și materiale 
pe care le deține. In prezent 
brigada lui Bartha este în a- 
vans cu 8 metri la lucrarea 
abordată, în ciuda unor vi
ituri subterane de apă care 
au frînat evident posibilită
țile de avansare rapidă. Cal
mul și priceperea șefului de 
brigadă, a șefilor de schimb 
Ștefan Nistor, Grigore Tăta- x 
ru, Nicolae Bartha au rezol
vat în cele din urmă și a- 
ceastă problemă. Apa a fost 
captată în jgheaburi apoi 
condusă prin conducte la 
pompele de refulare la su
prafață...

Inginerul șef sau oricine 
altul de la E. M. Livezeni 
are numai cuvinte de laudă 
la adresa comunistului Dio- 
nisie Bartha, a ortacilor săi. 
Cu toții vorbesc cu stimă și 
admirație despre făurarii 
noilor drumuri spre bogățiile 
pământului.

ftîica publici Sate
Pierdut următoarele chi

tanțe privind plata excursiei 
în Austria prin O.N.T. ; nr. 
261/19 ianuarie 1970 lei 785 — 
Roman Elena —, nr. 262/19 
ianuarie 1970 lei 785 — Ro
man Grigore, și chitanțele nr. 
166206/17 ianuarie 1970 lei 
150, nr. 166310/30 martie 1970 
lei 180 — Roman Sofia — 
pentru excursie în Iugoslavia. 
Declar nule.

Viscoza Lupeni. Au- 
4jS rel Ciob, sudor în plumb, 

-S executînd reparația u- 
nei mașini de filaj.

Perfecționarea învățămîntului superior
(Urmare din pag. 1) 

iilor practice pentru educarea 
in rîndul studenților a capaci
tății de deprindere cu o muncă 
creatoare, dinamică, indepen
dentă, caracteristică specialită
ții. Cadrele didactice vor tre
bui să adopte un procedeu îm
bunătățit de activizare a stu
denților în toate verigile pro
cesului de învățămînt, prin 
prezentarea de referate, expu
nerea opiniilor personale în re
zolvarea unor probleme ridi
cate de procesul productiv, de 
orientare adecvată a inginerilor 
de mîine in munca de docu
mentare și în studierea inter
pretativă a bibliografiei și a 
tematicii date. Studenții vor 
trebui deprinși să dezvolte mul
tilateral o temă, pe care 
să o expună la orele de se
minar sau lucrări, să culeagă

și să clasifice adecvat un vo
lum mai mare de informații. 
Intre studenți și cadrul didac
tic se impune stimulat un dia
log activ, folosindu-se larg și 
întregul arsenal de metode a- 
udio-vizuale. Catedrele și ca
drele didactice ale I.M.P. au 
datoria și obligația ca, pînă 
la finele anului viitor, să aco
pere cu cursuri tipărite toate 
disciplinele prevăzute în pla
nul de învățămînt.

Pentru a asigura studenților 
noștri o pregătire multilaterală, 
în lumina direcțiilor de dez
voltare a științei și tehnicii ac
tuale, consiliile profesorale au 
propus recent ca în proiectul 
planurilor de învățămînt să 
fie introduse discipline noi ca i 
utilizarea calculatoarelor în in
dustrie, proiectarea și optimi
zarea parametrilor minelor, 
cercetări operaționale, psiholo

gie industrială, utilizări speciale 
ale energiei electrice în mi
nerit, electronică industrială, 
măsurători tehnice și traduc- 
toare, conducerea sectoarelor și 
minelor etc.

îmbunătățirea pregătirii stu
denților în domeniul științelor 
sociale și a conținutului ideolo
gic al învățămîntului superior 
minier, a constituit una din 
problemele majore ale comisii
lor de specialiști. S-a reliefat 
necesitatea îmbunătățirii infor
mării studenților cu referire la 
politica internă și externă a 
partidului, a reglementărilor re
feritoare la viața socială a ță
rii noastre. In acest sens, se 
recomandă mai mare receptivi
tate față de politica P.C.R. ca
re să fie reflectată nu numai 
în cursurile de științe sociale, 
ci și în cursurile de specialita
te, subliniindu-se astfel răspun

derea care revine viitorilor spe
cialiști în îndeplinirea sarcini
lor de producție, stimularea in
teresului și pasiunii studenților 
pentru o temeinică pregătire 
profesională și politică.

Intrucît nivelul cunoștințelor 
practice de limbă străină nu 
este încă satisfăcător, s-au fă
cut propuneri concrete de a se 
organiza și moderniza dotarea 
laboratorului care a luat ființă 
pe lingă catedra de limbi străine, 
folosirea pe scară largă a mij
loacelor de predare audio-vi- 
zuale, obligativitatea studen
ților de a prezenta referate 
din revistele de specialitate 
străine existente în biblioteca 
Institutului, acordarea unui 
punctaj sporit studenților care 
valorifică publicațiile de specia
litate în proiectele de an și 
diplomă.

minier
Considerăm ca bună reco

mandarea ministerului de a se 
experimenta metoda ca la dis
ciplinele, care se predau atit 
la ingineri cît și la subingineri, 
unele capitole mai dificile să 
fie încredințate pentru predare 
unor cadre didactice mai expe- 
rime-tate. In același timp, ar fi 
indicat să se extindă orienta
rea ca și cadrele noastre didac
tice să predea și la alte institu
te sau universități de același 
profil sau asemănător din țară 
și străinătate.

De asemenea, completarea și 
îmbunătățirea continuă a pro
gramelor cursurilor să se facă 
anual prin analizarea și discu
tarea acestora în catedră, cu 

' concursul unor comisii de spe
cialiști și aprobarea lor de 
către consiliile profesorale.

„A JUSTIFICA" 
NU ÎNSEAMNĂ A REZOLVA

Despre unele necazuri ale oa
menilor care locuiesc în carti
erul Aeroport s-a scris de mai 
multe ori în ziarul nostru. Cu 
toate promisiunile factorilor 
răspunzători că se vor lua mă
surile necesare pentru înlătura
rea neajunsurilor semnalate to
tuși încă mai există aspecte ce 
necesită serioase și grabnice co
rectări. O problemă la care vrem 
să ne referim constă în faptul 
că I.G.L. și asociația locatarilor 
nu asigură furnizarea apei calde 
conform programului anunțat 

.și în funcție de încasările pe 
care le percep de la locatari.

De pildă, locatarii blocului 16, 
scara I, de pe strada Indepen
denței nu beneficiază de apă 
caldă, în mod deosebit îa timpul 
programului de după masă 
cînd aceasta este deosebit de 
necesară.

Numeroasele stăruințe și sesi
zări au rămas fără rezultat.

Adică nu chiar fără rezultat: 
cei chemați să ia măsuri și-au 
confecționat niște „justificări" 
cu care să facă față oricui. Co
loana de alimentare nu are pre
siune — spun ei — și deci apa 
nu poate urca pînă la etajele 
III și IV. Așa să fie ? Cum ră- 
mîne în acest caz situația că 
la recepția centralei și a insta
lațiilor de apă caldă, totul a 
funcționat perfect, drept pentru 
care s-a și acordat atunci ca
lificativul „Foarte bine".

In orice caz, justificările nu 
pot ține loc de apă caidă și se 
impun măsuri imediate pentru 
ca lucrurile să intre în normal, 
iar Constantin Grădinaru, Ionel 
Cioiu, Vasile Chichișan, Nico
lae Onea, Dina Stancu, Marin 
Ciocan, Maria Brujan, și alții 
în situația lor, să se poată bu
cura din plin de confortul unei 
locuințe civilizate.

C. HOGMAN
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Scrisori <Ie la cititori

: NU VA JUGAȚI CU FOCUL I •
_ Avertisment înțelept bazat 
— pe experiențe triste care ar 
g trebui să fie respectat de fie- 
• care cetățean ! Cu toate aces- 

, | tea, mai sint unii care nu-l 
g cunosc, sau dacă-l cunosc 
g nu-l respectă.

Mă refer la situația pericu- 
g Zoasă ce s-a creat de mai 
g multe ori pe locul de par- 
g care dintre strada Parîngu- 
g lui și blocurile nr. 103—109, 
g str. Republicii din Petroșani. 
g Copiii nesupravegheați sufi- 
g cient adună aici hîrtii, iarbă 
g uscată, crengi ș.a. și aprind 
g focuri sau fac făclii cu că
ști re aleargă printre blocuri 
g sub privirea îndelungată a
■ locatarilor sau părinților.
■ Am fost martor la cazul
■ cînd copiii au aprins focul
■ la 4—5 metri distanță de o
■ motocicletă parcată sau la
■ 10—12 metri de camionete cu
■ butelii de aragaz (ziua de 14
■ ianuarie a.c. ora 17). Cu toa-■

te că am intervenit, am a- g 
tras atenția copiilor asupra g 
jocului lor periculos, am dus g 
apă cu găleata și am stins g 
focurile, a doua zi scena s-a g 
repetat ' chiar sub privirea g 
binevoitoare a unor părinți g 
care, cu copii mai mici în g 
brațe, se delectau la priveliș- g 
tea oferită de jocul copiilor g 
cu focul. Intrucît repetatele g 
mele avertismente in scopul g 
de a curma acest fel de g 
„distracție" au rămas fără re- g 
zultat, consider că este nece- g 
sar ca asociațiile de locatari g 
și comitetele de blocuri să g 
atragă atenția părinților asu- g 
pra pericolului ce-l repre- ■ 
zintă acest fel de joacă, să-i J 
oblige să-și supravegheze mai ■ 
îndeaproape copiii, interzicîn- g 
du-le joaca cu jocul. B■

Ing. Teodor ONCIU ■ 
str. Parîngului Petroșanii
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MIERCURI 18 MARTIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Universal-șotron — en
ciclopedie pentru copii. 
Din cuprins: Ipotești, 
Avram Iancu, Izbuc, 
Incași, Ikebana, Ispires- 
cu, Irigații, Igluu.

18.30 Economie, știință, con
ducere. Principiile și 
practica sistemului in
formațional modern.

19,00 Un cîntec de la Bilca... 
emisiune de folclor.

19.10 Tragerea Pronoexpres.
19.20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani în 50 de evo

cări. Anul 1923.
20.10 Tele-cincmateca : Salva

tore Giuliano. Premieră 
pe țară.

22.10 Poșta TV de Ion Bu- 
cheru.

22.20 Cadran internațional.
22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

Filme
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Omul din Sierra (18-21 
martie) ; REPUBLICA : Sa
lariu] groazei (18—21 martie) : 
LONEA — MINERUL : Me
dicul de la asigurări (18—: 1 
martie); 7 Noiembrie: FiaRi 
Karamazov (18—20 marVe) ; 
ANTNOASA ; Așa am venit 
(18—19 martie); VULCAN: 
Tn ghearele invizibile ale dr. 
Mabuse (18—21 martie) ; LU
PENI — CULTURAL: King 
Kong evadează (17—21 mar
tie) : ITRTCANI : Căsătorie 
prin mica publicitate (19—20 
mart:e).

Teatru
Astăzi, la ora 19, în sala 

teatrului, spectatorii pot ur
mări piesa „Timp și adevăr" 
de Eugenia Busuioceanu, 
montată în direcția de scenă 
a regizorului Călin Florian,

■ BBBBBBSSMaBBBBB



4 Steaqu! roșu MIERCURI 17 MARTIE 1971

Plenara Consiliului
Central al U.G.S.R

(Urmare din pag. 1)

tivitate, nivelul înalt al dezba
terilor, analiza exigentă, în 
spirit critic și autocritic a ac
tivității comitetelor uniunilor și 
sindicatelor afiliate. S-a subli
niat preocuparea Conferințelor 
pentru stabilirea sarcinilor și 
modului de participare a sindi
catelor la activitatea de înfăp
tuire a planurilor de produc
ție ale ramurilor și întreprin
derilor, la rezolvarea probleme
lor privind condițiile de muncă 
și de viață ale salariaților, la 
dezvoltarea muncii educative și 
de pregătire profesională a oa
menilor muncii din ramurile 
respective.

In aceeași zi, Comisia Centra
lă de Cenzori a dezbătut și a- 
probat Raportul comisiei, ce va 
fi prezentat Congresului.

Pe baza hotărîrii plenarei 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
din noiembrie 1970, care a con
vocat Congresul, și a documen
telor elaborate ca urmare a ho
tărîrii Plenarei Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. din 16 februa
rie 1971, lucrările Congresului 
Uniunii Generale a Sindicate
lor din Republica Socialistă Ro
mânia se vor desfășura în pe
rioada 23—27 martie 1971, avînd 
următoarea ordine de zi i

1. Raportul Consiliului Cen-

trai privind activitatea U.G.S.R. 
în perioada care a trecut" de la 
Congresul precedent și sarcinile 
ce revin sindicatelor în înfăp
tuirea hotărîrilor celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

Raportor tovarășul Virgil Tro- 
fin, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.;

2. Raportul Comisiei 
de Cenzori.

Raportor tovarășul 
Csupor, președintele 
Centrale de Cenzori;

3. Raportul cu privire la pro
iectul de Statut-cadru al sindi
catului, proiectul de Statut- 
cadru al Uniunii sindicatelor pe 
ramură de activitate; proiectul 
de Statut al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din Republica 
Socialistă România și proiectul 
de Statut al Consiliilor terito
riale ale sindicatelor.

Raportor tovarășul Ion Cotoț, 
secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R.;

4. Alegerea Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din Republica Socia
listă România și a Comisiei 
Centrale de Cenzori.

In încheierea lucrărilor Ple
narei a luat cuvîntul tovarășul 
Virgil Trofin, președintele Con
siliului Central al U.G.S.R.

și discriminării rasialeLudovic
Comisiei

Centrale

înrăutățirea climatului

Pentru eradicarea segregației

NAȚIUNILE UNITE 16 (A- 
gerpres). — Simbătă va fi 
marcată în întreaga lume Ziua 
internațională pentru elimi
narea discriminării rasiale. 
După cum se știe, 1971 a fost 
proclamat de către O.N.U. 
an internațional de acțiune 
pentru combaterea rasismului 
și discriminării rasiale. Cu a- 
cest prilej, secretarul general

al O.N.U., U Thant, a dat 
publicității o declarație în ca
re subliniază necesitatea ca 
„toate națiunile și toți oame
nii de bună credință să se 
alăture campaniei de elimi
nare a racilelor rasismului 
și discriminării rasiale, care 
continuă să păteze conștiința 
umanității". „1971 — declară 
secretarul general — trebuie 
să fie un an în care doctri-

nele distincției și superiorită
ții rasiale, atît de repugnan
te comunității internaționale, 
să fie recunoscute pretutin
deni ca odioase, periculoase 
și nedrepte, adoptindu-se noi 
măsuri efective Ia toate nive
lele pentru eradicarea, o dată 
pentru totdeauna, a fenome
nului rușinos al segregației 
și discriminării rasiale".

opoziției turce,

La Viena a început

0 nouă rundă a tratativelor S.A.L J
Ismet Inonu,

se pronunță

social politic IM) IÂ

VIENA 16. — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stăncescu, trans
mite : La sediul Ambasadei 
U.R.S.S. din Viena a avut loc 
marți prima ședință de lucru 
din cadrul celei de-a patra run
de a convorbirilor sovieto-ame- 
ricane privind limitarea cursei 
înarmărilor strategice (S.A.L.T.).

La începutul întâlnirii, șefii 
celor două delegații, Vladimir 
Semionov, locțiitor al ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S., 
și Gerard Smith, directorul a- 
genției S.U.A. pentru dezarma
re și controlul înarmărilor,' au 
trecut în revistă rezultatele în
registrate pînă în prezent în ca
drul negocierilor. După cum a 
declarat un purtător de cuvînt 
al delegației americane, ambele

părți au reafirmat dorința de a 
se ajunge Ia un acord.

Următoarea ședință va avea 
loc vineri, 19 martie, la sediul 
Ambasadei S.U.A. din Viena.

★WASHINGTON 16 (Agerpres). 
— Intr-o declarație publicată 
luni, președintele Richard Ni
xon își exprimă speranța că 
„natura constructivă a convor
birilor americano-sovietice cu 
privire la limitarea înarmărilor 
strategice se va menține și în 
a patra lor fază". Președintele 
a declarat în continuare: „Re
ciprocitatea intereselor ce ne-au 
adus la masa convorbirilor în
curajează speranțele noastre că 
tratativele S.A.L.T. vor fi încu
nunate de succes".

pentru

de

un guvern

tranziție

China a lansat cu succes

hotărască

Turcia, a 
nu poate

un satelit artificial
de cercetări științifice

PEKIN 16 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă informează 
că, la 3 martie 1971, China 
a lansat un satelit artificial de 
cercetări științifice. Satelitul 
cîntărește 221 kilograme, efec- 
tuînd o revoluție completă în 
(jurul Pămîntului în 106 minute, 
pe o traiectorie cu perigeul de 
226 kilometri, apogeul de

1 826 kilometri și cu o înclina
ție de 69,9 grade față de planul 
Ecuatorului.

Satelitul a transmis cu suc
ces pe Pămînt, între 3 și 15 
martie, date științifice asupra 
diferitelor experiențe și, în 
prezent, continuă activitatea 
planificată de experiențe știin
țifice.

ANKARA 16 (Agerpres). — 
Liderul opoziției din Turcia, 
Ismet Inonu, a declarat la o 
reuniune a grupului său par
lamentar că „nu se poate pune 
problema unui regim parlamen
tar acolo unde șefii militari 
instituie și destituie guvernele 
și indică ce trebuie să facă 
un nou guvern. Numai parla
mentul constituit conform Con
stituției poate să 
soarta guvernului".

„Actuala criză din 
opinat Ismet Inonu,
fi lichidată decît prin noi ale
geri generale, deoarece refor
mele de care țara are nevoie 
pot fi realizate doar de un 
guvern ales prin sufragiu u- 
niversal". El a adăugat că „nu 
se poate comanda unui parla
ment ca unei unități militare".

Ismet Inonu a declarat că va 
insista pe lîngă președintele 
republicii pentru a fi format 
un guvern de tranziție, care 
să pună capăt situației de cri
ză și să organizeze fără întâr
ziere alegeri.

BUENOS AIRES 16 (Ager
pres). — Climatul social poli
tic din Argentina s-a înrăută
țit brusc în ultimele zile, ca 
urmare a incidentelor dintre 
poliție și greviști din orașul 
Cordoba — principalul centru 
industrial al țării. La chema
rea secției locale a Confedera
ției muncii din Argentina în 
acest oraș a avut loc luni o 
grevă generală de 14 ore, și o 
puternică demonstrație antigu
vernamentală. Manifestanțiî au 
ridicat baricade în cartierul 
comercial pentru a împiedica 
intervenția celor peste 3 000 de 
polițiști și militari mobilizați 
special pentru a reprima de
monstrația. Ca urmare a inci
dentelor, o persoană a fost 
ucisă, și numeroase altele ră
nite. Aproximativ 300 de mani- 
festanți au fost arestați.

In cele patru zile de ac
țiuni greviste din acest oraș 
au fost mobilizați peste 80 000 
de muncitori și studenți ne
mulțumiți de politica econo
mică. a guvernului. Cifre sta
tistice oficiale indică 
că anul trecut costul 
crescut cu 25 la sută, 
ce salariile au rămas 
In primele două luni ale aces
tui an. indicele costului vieții 
a crescut, potrivit acelorași 
statistici, cu 10 la sută. Ț$ 
revendicările cu caracter eco
nomic se adaugă și nemulțumi
rile privind intervenția bruta
lă a poliției în reprimarea de
monstrațiilor. Greviștii protes
tează împotriva numirii noului 
guvernator al orașului Cordo
ba, Jose Camilo Uriburo, cu
noscut pentru poziția sa dură 
față de revendicările muncito
rilor.

Situația încordată care dom-

nește în aceste zile în Argen
tina a determinat și o activi
zare a triumviratului militar, 
alcătuit din comandanții celor 
trei arme. Ei s-au reunit luni 
seara într-o sesiune de urgen
ță, pentru a hotărî adoptarea 
unor măsuri drastice împotriva 
mișcării greviste, fiind invo
cată și posibilitatea introduce
rii „stării de urgență" în ora
șul Cordoba. Observatorii poli
tici din capitala argentiniană, 
relevă agenția UPI, nu exclud 
posibilitatea ca, sub pretextul 
restabilirii ordinii, liderii mi
litari să preia controlul în țară, 
chiar și pentru o perioadă de 
timp limitată.

Victoria în alegeri a Frontului unit
al forțelor de stînga

DELHI 16 (Agerpres). — In 
statul indian Kerala, unde vic
toria în alegeri a revenit Fron
tului unit al forțelor de stînga, 
în frunte cu comuniștii, a avut 
loc sesiunea Adunării Legisla
tive locale. Luînd cuvîntul cu 
acest prilej, guvernatorul sta
tului, V. Visvanathan, a subli
niat că guvernul local este ho- 
tărît să depună toate eforturile 
pentru transpunerea în prac
tică a programului de reforme 
sociale și economice, elaborat

din statul Kerala
de Congresul Național Indian. 
El a anunțat că, în vederea 
înfăptuirii reformei agrare, u- 
nul dintre principalele obiec
tive ale acestui program, gu
vernul statului Kerala a hotă- 
rît să împartă țăranilor săi aci 
65 000 ha de pămînt. Totodată, 
a spus Visvanathan, vor fi 
luate măsuri pentru asigura
rea repartizării la diverse lo
curi de muncă a peste 450 000 
de oameni, în scopul lichidării 
șomajului.

BERLIN 16 (Agerpres). - 
La invitația C.C. al P.S.U.G., la 
Berlin a sosit o delegație a 
Frontului de Eliberare Națio
nală din Algeria, condusă de 
comisarul național al partidu
lui, Abdelhafid Mansouri. In 
cursul vizitei, menționează a- 
genția ADN, delegația va pur
ta convorbiri privind dezvolta
rea în continuare a relațiilor 
dintre cele două partide.

★
BELFAST 16 (Agerpres). - 

Guvernul Irlandei de nord a 
hotărît să ofere, sub formă de 
recompensă, suma de 50 000 
de lire persoanelor care vor 
da informații privind autori; 
asasinatelor comise săptămîna 
trecută, în împrejurimile Bel- 
fastulul împotriva celor trei ti
neri soldați.

★
16 (Agerpres). - 

externe al Fin-

faptul 
vieții a 
în timp 
aceleași.

QUANG 16 (Ager- 
In Laos, forțele pa-

XIENG 
preș). — 
triotice au angajat lupte vio
lente împotriva trupelor sai
goneze care au invadat terito
riul acestei țări. Forțele Pathet 
Lao au supus unui puternic 
bombardament de artilerie și cu 
rachete bazele militare saigo
neze situate în apropierea ora
șului Sepone. Potrivit agenției 
Associated Press, atacul a fost 
dirijat, în special, împotriva 
bazei „Lolo" situată pe cota 
914. Tirul forțelor patriotice a 
fost atît de puternic încît a fă
cut practic imposibilă ateriza
rea elicopterelor americane care 
alimentează această bază. Un e-

do- 
fost

licopter american a fost 
borît, iar alte cîteva au 
avariate.

Potrivit declarației unui 
tător militar de cuvînt saigo- 
nez, asupra acestui obiectiv au 
căzut peste 300 de rachete și 
obuze de artilerie și mortiere. 
Detașamentele de infanterie și 
motomecanizate ale forțelor pa
triotice au atacat în ultimele 
48 de ore aproape toate avan
posturile amplasate în jurul 
complexului „Lolo", provocînd 
inamicului pierderi în oameni 
și materiale de luptă. Coman
damentul expedițion.ar saigonez 
a recunoscut 
de ore 125

pur-

că în' ultimele 24 
de soldați saigo-

au fost uciși, iar alte cî- 
sute răniți numai în Laos.

nezi 
teva
Angajamente între forțele Pa
thet Lao și trupele saigoneze 
au fost 
regiuni.

semnalate și în alte

★

ULTIMELE ȘTIRI SPORTIVE
♦

Ieri s-a deschis
de Fumi VongvicitMesajul adresat 

copreședinților conferinței de la Geneva

a

După două zile de întreceri 
pasionante și de înalt nivel 
tehnic, elita atletismului eu
ropean și-a desemnat, la So
fia, campionii celei de-a doua 
ediții a competiției continen
tale.

Ca și anul trecut la Viena, 
concursul s-a bucurat de un 
deplin succes. La majorita
tea probelor învingătorii au 
obținut performanțe în preaj
ma celor mai bune rezultate 
mondiale, iar la unele din 
ele au fost stabilite noi re
corduri : săritura cu prăjina
— 5,40 m — Wolfgang Nord- 
wig (R.D.G.), 1500 m femei
— 4’17”2/10 Margaret Bea
cham (Anglia) și aruncarea 
greutății femei — 19,70 m 
Nadejda Cijova (U.R.S.S.). 
La 12 din cele 19 probe in
dividuale 
nilor de 
gale sau 
manțelor 
Viena.

Prezentând o echipă cu in
dividualități remarcabile (Bor
zov, Cijova, Saneev, Arzanov 
etc.), reprezentativa U.R.S.S. 
a dominat întrecerea cucerind 
23 medalii (8 de aur, 9 de 
argint, 6 de bronz), fiind ur
mată la mare distanță de e- 
chipele Republicii Federale a

Germaniei cu 10 medalii 
de aur, 4 de argint și 2 
bronz) și Republicii Democra
te Germane cu 8 medalii (4 
de aur, 3 de argint, 1 de 
bronz).

Sportivii români au obți
nut 5 medalii (două de ar
gint și trei de bronz), ocu- 
pînd într-un clasament alcă
tuit după numărul de meda
lii locul al 6-lea din 23 de 
țări participante, înaintea u- 
nor națiuni cu bogate tradi
ții atletice ca Franța, Italia, 
Suedia etc.

★
16 (Agerpres). — 
internațională de 

definitivat compo-

(4 
de

rezultatele campio- 
anul acesta sînt e- 

superioare perfor- 
cîștigătorilor de Ia

PARIS 
Federația 
baschet a 
nența celor cinci grupe de 
calificare pentru turneul fi
nal al campionatului euro
pean masculin, programat în
tre 10 și 19 septembrie 1971 
la Essen (R. F. a Germaniei). 
Echipa României face parte 
din grupa I, alături de for
mațiile Danemarcei, Țării Ga
lilor, .Ungariei și Poloniei. 
Jocurile acestei grupe se vor 
disputa la Katowice între 
și 23 mai.

★
BELGRAD 16 (Agerpres). 

Partida centrală din runda a

19

7-a a turneului internațional 
feminin de șah de la Bel
grad s-a disputat între li
dera clasamentului, campiona 
mondială Nona Gaprindașvili, 
și maestra româncă Alexan
dra .Nicolau. încă de la înce
putul partidei, campioana 
mondială (cu piesele negre) 
a sacrificat o figură pentru 
trei pioni, obținînd o pozi
ție mai bună. Apoi a mai 
cîștigat cîțiva pioni, ajungîn- 
du-se la o poziție puțin o- 
bișnuită pe tabla de joc i 
șase pioni pentru o figură, 
avantaj ce s-a dovedit deci
siv pentru Nona Gaprindaș- 
vili, care și-a adjudecat vic
toria. Bilek a învins-o pe Ru- 
jița Iovanovici. Margareta 
Teodorescu a remizat cu Jiv- 
kovici.

In clasament continuă să 
conducă Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) cu 6 puncte și o 
partidă întreruptă, urmată de 
Katia Iovanovici (Iugoslavia), 
Vreeken (Olanda) — 4 puncte, 
Joerger (R. F. a Germaniei) 
— 3,5 puncte (2), Nicolau (Ro
mânia) — 3 puncte (2) etc. 
Margareta Teodorescu are 2,5 
puncte și două partide între
rupte.

la Budapesta
Sesiunea
Comisiei
Dunării

(Agerpres)

BUDAPESTA 16. — Cores
pondentul Agerpres, Alexan
dru Pintea, transmite ; Marți, 
s-au deschis la Budapesta lu
crările celei de-a 29-a sesiuni 
a Comisiei Dunării. La lucrări 
participă delegațiile țărilor 
membre în . Comisia Dunării, 
reprezentanți ai administrației 
fluviale a Porților de Fier, ob
servatori din partea Ministeru
lui Transporturilor din R. F. a 
Germaniei și reprezentanți ai 
unor organizații internaționale.

Delegația Republicii Socia
liste România este condusă de 
reprezentantul țării noastre în 
Comisia Dunării, Dumitru Tur- 
cuș, ambasadorul României la 
Budapesta.

Pe ordinea de zi a sesiunii 
figurează probleme cu carac
ter tehnic, 
și statistic privind navigația 
pe Dunăre. " 
bate, de asemenea, probleme 
legate de perfecționarea or
ganizării Secretariatului" Comi
siei Dunării,

XIENG KUANG 16 (Ager
pres). — Fumi Vongvicit, se
cretarul general al Comitetu
lui Central al Frontului Patri
otic din Laos, a adresat co
președinților conferinței de 
la Geneva din anul 1962 în 
problema laoțiană un mesaj 
urgent în care denunță esca
ladarea agresiunii americano- 
saigoneze în Laos — anunță 
agenția Khaosan Pathet Lao. 
In mesaj se afirmă că, para
lel cu operațiunile lansate de 
trupele intervenționiste. saigo
neze, al căror efectiv se ri
dică la peste 20 000 de oa
meni, forțele aeriene ale 
S.U.A. și-au intensificat bom
bardamentele asupra Laosului, 
lansînd o mare cantitate de 
substanțe toxice asupra terito
riului acestei țări și povocînd

daune considerabile populației 
locale. Numai în perioada 10 
februarie — 6 martie a.c., a 
precizat Fumi Vongvicit, bom
bardierele „B-52" au lansat 
36 000 de tone de bombe în 
provinciile din sudul Laosu
lui, iar avioane americane de 
alte tipuri au întreprins peste 
23 000 de raiduri în spațiul 
aerian laoțian.

In încheierea mesajului său, 
Fumi Vongvicit a cerut înce
tarea imediată a agresiunii a- 
mericano-saigoneze împotriva 
Laosului, retragerea tuturor 
trupelor intervenționiste, sis
tarea necondiționată a bom
bardamentelor asupra terito
riului laoțian, respectarea 
strictă a independenței, suver- 
ranității integrității teritoriale 
și a neutralității Laosului.

PNOM
— Lupte 
nuită s-au 
cursul zilei de luni la 20 kilo
metri nord-est și, respectiv, 35 
kilometri sud de capitala khme
ră între forțele populare de re
zistență și trupe ale regimului 
Lon Noi. La Kompong Cham 
Lang, localitate.situată pe flu
viul Mekong, patrioț.ii au atacat 
două batalioane ale unităților 
de elită. Un purtător de cuvînt 
al comandamentului trupelor re
gimului de la Pnom Penh a 
declarat că în timpul atacului 
au fost folosite toate tipurile 
de arme, inclusiv rachete și ar
tileria grea. Unitățile regimului 
de la Pnom Penh au solicitat 
sprijinul aviației americano- 
saigoneze și al trupelor inter- 
venționiste saigoneze. El a pre
cizat însă că aviația nu a putut 
interveni datorită faptului că 
pozițiile deținute de cele două 
părți au fost atît de apropiate, 
încît exista pericolul bombar
dării pozițiilor unităților gene
ralului Lon Noi. Forțele pa
triotice au provocat inamicu
lui pierderi în oameni și ma
teriale de luptă.

Agențiile de presă relevă că 
lupte au fost semnalate și pe 
șoseaua nr. 2, unde un batalion 
de motomecanizate a fost supus 
unui puternic atac de către for
țele patriotice, 
alte regiuni ale

PENH 16 (Agerpres). 
de o violență neobiș- 

desfășurat în tot

precum și în 
Cambodgiei.

Declarația purtătorului de cuvînt al M.4.E.
al S?o D. Vîetna m

hidro-meteăroiog'c

Comisia Va dez-

HANOI 16 (Agerpres). 
Un purtător de cuvînt al 
nisterului Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam a dat publi
cității o declarație în care se 
arată că, între 8 și 13 martie, 
Statele Unite au trimis mai 
multe formațiuni de avioane, 
inclusiv de tip „B-52", pentru 
a bombarda localitatea Huong 
Lap din R. D. Vietnam. In

Mi-
același timp, artileria ameri
cană de la sud de zona demi
litarizată a deschis focul asu
pra unor localități nord-viet- 
nameze. La 9 martie, avioane 
americane au mitraliat o serie 

provincia 
atacuri 

de vieți 
materiale

de localități din 
Quang Binh. Aceste 
au provocat pierderi 
umane și bunuri

populației din localitățile res
pective.

Ministerul Afacerilor Exter
ne al R. D. Vietnam, se spune 
în declarație, denunță și con
damnă cu hotărîre aceste acte 
de război și cere Statelor Uni
te să pună capăt definitiv ac
țiunilor care încalcă suverani
tatea și securitatea R. D. Viet
nam.

BELGRAD 
Ministrul de 
landei, Vaino Leskinen, va face 
o vizită oficială în Iugoslavia 
între 3 și 7 aprilie a.c., 
mează agenția Taniug.

*
ATENA 16 (Agerpres). 

puternic cutremur de pămînt 
a fost înregistrat luni la Ate
na. Epicentrul cutremurului - 
după cum arată observatorul 
de la Atena — s-ar afla la 
aproximativ 90 km sud-est de 
capitala Greciei.

★
MOSCOVA 16 (Agerpres). - 

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice, 
Alexei Kosîghin, l-a primit luni, 
la Kremlin, pe ambasadorul 
Franței în U.R.S.S. Roger 
Seydoux. Cu acest prilej, men
ționează agenția TASS, a avut 
Ioc o convorbire prietenească 
în legătură cu o serie de pro
bleme Internaționale de interes 
reciproc.

infor-

- Un

★
HAMBURG 16 (Agerpres). — 

Cinci morți, doi răniți grav, 
acesta este bilanțul unei ex
plozii care s-a produs luni 
la șantierele navale „Blohm 
und Voss" din Hamburg. Ex
plozia a fost provocată de un 
incendiu izbucnit la 
petrolierului suedez 
Stars", care se afla în 
pentru reparații.

★
LONDRA 15 (Agerpres). — 

In prima parte a lunii iunie, 
președintele Republicii Demo
cratice Congo, generalul Jo
seph Desire-Mobutu, va face o 
vizită oficială în Marea Brl- 
tanie.

bordul 
„Seven 
șantier

★
TORONTO 16 (Agerpres). 

— Provincia canadiană On
tario a intentat proces împo
triva firmei „Dow Chemical 
of Canada Ltd", prin care 
cere plata unor despăgubiri 
de 25 milioane dolari pentru 
poluarea rîului St. Clair și a 
lacului cu același nume. Pre
mierul provinciei Ontario, 
William Davis, a declarat, la o 
conferință de presă, că guver
nul local va cere o sumă de 
alte 10 milioane dolari de la 
companie pentru a acoperi 
costul operațiunilor de depo
luare a apelor respective.
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PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT « PE SCURT • PE SCURT
0 Agenția „Algerie Presse Service" arată că, în răs

punsul la recentul memorandum francez, guvernul algerian 
se declară gata „să primească, cît mai curînd posibil, un 
trimis al guvernului francez pentru a reglementa proble
mele aflate în suspensie". Răspunsul algerian a fost remis 
unui reprezentant al ambasadei Franței la Alger de către 
ministrul afacerilor externe al Algeriei, Abdelaziz Boute- 
flika.

Agenția de presă citată menționează că guvernul alge
rian a confirmat, în răspunsul său, „principiul unei indem
nizații echitabile față de societățile petroliere franceze ale 
căror acțiuni și bunuri au fost trecute în patrimoniul sta
tului algerian"./w

• Consiliul de Stat al Nor
vegiei, condus de regele Olav, 
a aprobat marți componența 
noului guvern format de liderul 
Partidului muncitoresc (social
democrat), Trygve Bratteli. Con
comitent, a fost eliberat de 
sarcinile sale, vechiul cabinet 
de miniștri, alcătuit dintr-o coa
liție a patru partide.

0. Miniștrii petrolului din 
Algeria, Libia, Irak și Arabia 
Saudită, reuniți, pentru a doua 
oară în capitala Libiei, au a- 
juns luni seara la un acord 
asupra prețurilor minime la 
petrol și au hotărît să sisteze 
livrările de petrol, în cazul 
cînd companiile petroliere oc
cidentale ar refuza să accepte 
aceste revendicări.

• La propunerea părții R.P.D. 
Coreene, la Panmunjon. a avut 
loc o nouă ședință a Comisiei 
militare de armistițiu din Co
reea. Cu acest prilej, generalul 
maior Han Yeung Ok, conducă
torul părții R.P.D. Coreene în 
Comisie, a protestat împotriva 
faptului că, în ultimul timp, 
militari ai părții americane s-au 
introdus în repetate rînduri în 
zona demilitarizată și au su
pus unui tir susținut de arme 
automate și de artilerie, diri
jat de avioane, posturi ale ar
matei R.P.D. Coreene. Conducă
torul părții R.P.D. Coreene a 
cerut pedepsirea celor vinovați 
de comiterea acestor provocări 
și retragerea din zona demili
tarizată a armamentului intro
dus în mod ilegal.

> După cum anunță agenția 
France Presse, în Marea Egee 
au început manevre ale forțe
lor navale ale DLA.T.O., la care 
participă unități italiene, brita
nice, americane, grecești și tur
cești. La aceste manevre, ce 
vor lua sfîrșit la 25 martie, iau 
parte, de asemenea, unități de

aviație din Anglia, Grecia și 
Turcia.

0. „Un consorțiu de între
prinderi britanice, condus de 
British Aircraft Corporation, 
studiază în prezent posibilita
tea de a furniza Republicii 
Sud-Africane un sistem de a- 
părare cu rachete teleghidate", 
a anunțat ziarul „Guardian".

0 Producția industrială a Statelor Unite a înregistrat 
o scădere accentuată în cursul lunii trecute „dînd, după cum 
notează agenția A.P., o lovitură serioasă planurilor Admi
nistrației de a impulsiona economia în acest an". Potrivit 
cifrelor publicate de Oficiul federal de rezerve, producția 
industrială în S.U.A. a scăzut cu 0,4 la sută, după ce două 
luni consecutiv ea marcase anumite creșteri după încheierea 
grevei muncitorilor din industria de automobile.

In comparație cu luna iulie a anului 1969, indexul pro
ducției industriale a S.U.A. a fost cu 5,6 Ia sută mai mic.

0. Marți, au început la Tri
bunalul din San Rafael (Cali
fornia) audierile preliminare în 
procesul înscenat cunoscutei 
militante americane pentru 
drepturi civile, Angela Davis. 
In fața clădirii tribunalului s-a 
desfășurat, cu această ocazie, 
o demonstrație de protest îm
potriva acestei înscenări judi
ciare, pentru punerea în liber
tate a Angelei Davis.

După cum s-a mai anunțat, 
Angela Davis a fost arestată 
în octombrie anul trecut sub 
pretextul că ar fi fost impli
cată într-un incident care a 
avut loc la Tribunalul din San 
Rafael în august 1970. Avoca- 
ții militantei au prezentat in
stanței materiale care dove

desc că nu există nici o legă
tură între Angela Davis și in
cidentul menționat și cer, în 
consecință, scoaterea acesteia 
din cauză și punerea în liber
tate.

1
0, Ca urmare a ultimelor 

negocieri, care au durat peste 
14 ore, un acord a fost semnat 
marți dimineața, între repre
zentanții companiilor de tran
sport aerian „Air France", „Air 
Inter" și „UTA" și cei ai per
sonalului navigant. In conse
cință, o parte din zborurile a- 
vioanelor celor trei companii 
vor fi reluate miercuri, reve
nirea la serviciile normale ur- 
mînd să intervină pînă sîmbă
tă.

0 Comisia pentru credite a 
Camerei Reprezentanților a a- 
probat un proiect de lege prin 
care se acordă 289 900 000 dolari 
pentru continuarea proiectului 
avionului supersonic american 
„SST". Suma a fost cerută de 
guvern pentru anul fiscal 1970- 
1971, care se va încheia la 30 
iunie. In ianuarie, Camera Re
prezentanților și Senatul au vo
tat un credit de 210 milioane 
dolari pentru construirea „SST*’, 
Noul proiect de lege sporește, 
astfel, cu 79 900 000 dolari fon
durile destinate acestui aparat, 
ale cărui prototipuri vor tre
bui să efectueze primele zbo
ruri de încercare în martie 
1973.
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