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SEMICENTENAR

PARTIDUL
promotorul elaborării și aplicării 

creatoare a științei conducerii 
ocietății socialiste în țara noastră

, popor român se prc-
• . > i solemnitatea carac-

aarilor evenimente să 
1 scă împlinirea â 50

i la înființarea Parti-
munist Român. Glo- 
iversare are loc într-o 
cînd noi și noi fapte 
ive confirmă angaja- 

■ i a României pe dru- 
truirii societății socia- 
tilateral dezvoltate. 
Iul care s-a încheiat, a 
tapa cea mai rodnică 
ia de un pătrar de 
construire a socialis- 
țara noastră și sîntem 
siguri, că sub condu- 
•tidului, la sfîrșitul cin- 

actual vom privi cu 
de pe noi culmi spre 

luminos al comunis-

estc acea forță so
re elaborează politica 
.tiințific fundamentată, 
izâtor condițiilor și par- 
iților țării noastre și c- 

care ea se află, ncce- 
rsului nostru înainte și 
sfășoară o largă activi- 
îcativă și organizatorică 
ilizare a maselor pentru 
nerea ei în viață. Unul 
nentele de bază ale po- 
x-onomice elaborate și 
aie de partid este con- 

, științifică a întregii ac- 
sociale și economice, 

?re a cărei menire este 
înfăptuirea cu succes a 

or de dezvoltare a so- 
socialiste și de trecere 

ă la comunism.
in memento permanent 
în conștiința noastră cu- 
rostite de către secreta- 

?neral al partidului, to- 
1 Nicolae Ceaușescu î 
ritatea de conducere este 
iță — poate mai impor- 
decît alte domenii ale ști- 
— deoarece pînă la urmă 
epercusiuni largi asupra 
ii societăți".

că e vorba de măsuri 
din macroeconomic, fie că 
ferim la probleme micro
mice, promotorul elaboră- 
îsușirii și aplicării con- 
.ive în țara noastră a ști- 
conducerii construcției so
te este acela căruia între- 
jopor îi închină cele mai 
itoare gînduri, Partidul Co
st Român.
baza hotărîrilor Congresu- 

1 IX-lea al partidului, Con- 
ța Națională din anul 1967 
)oi Congresul al X-lea, au 
tat și dezvoltat un amplu 

de măsuri cu privire la 
.■cționarea organizării con- 
rii și planificării întregii 
'ități economice. Așa cum 
ltă din hotărîrile adoptate, 
•a fundamentală pe care se 
?ște programul de aplicare 
liinței conducerii în țara 
'tră este centralismul demo- 
.c. Aplicarea creatoare a a- 
ai principiu este reflectată 
mbunătățirea planificării e- 
>mici naționale, în măsurile 

de ridicare la o treaptă supe
rioară a activității unor organe 
centrale (Marea Adunare Na
țională, Consiliul de Miniștri, 
ministerele), crearea centralelor 
industriale, înființarea organe
lor colective de conducere, ac
țiuni ce duc la îmbinarea acor
dării unei cît mai largi auto
nomii și independențe unități
lor de bază, crearea condițiilor 
pentru manifestarea tot mai in
tensă a inițiativelor maselor 
populare, pentru participarea 
nemijlocită a oamenilor mun
cii la conducerea și luarea de
ciziilor cu menținerea condu
cerii unitare, pe baza unui plan 
unic, a întregii economii na
ționale.

Importantele măsuri preconi
zate de Congresul al X-lea al 
partidului, din care am enume
rat mai sus cîteva, merg cu fer
mitate pe linia perfecționării re
lațiilor de producție socialiste, 
pentru crearea unor asemenea 
premise în organizarea socială 
care să facă posibilă adaptarea 
unor decizii cît mai raționale

\ DE VEGHEl
LA SĂNĂTATEA OAMENILOR

losif EȘANU 
doctor în medicină, 

directorul Spitalului unificat 
Petroșani

In Valea Jiului, ca de alt
fel pe cuprinsul întregii țări, 
politica partidului și statului 
nostru s-a manifestat eu de
osebită intensitate și în do
meniul ocrotirii sănătății oa
menilor muncii. Pe fundalul 
solid al creșterii continue a 
puterii economice, sociale și 
culturale a țării, a creșterii 
nivelului de trai, asistența 
medicală s-a dezvoltat conti
nuu, atît în ceea ce privește 
baza ei materială, cît și în
cadrarea cu personal mediu 
și superior.

Rolul important al perso
nalului medico-sanitar a fost 
foarte bine sintetizat de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la plenara C.C, al P.C.R. din 
25 ianuarie 1968 : „Este înțe
les că medicii, personalul sa
nitar, trebuie să-și canalize
ze întreaga activitate de zi 
și noapte apărării, preveni
rii și combaterii bolilor, 
asigurării tuturor condițiilor 
ca poporul român să fie un 
popor sănătos, viguros, în 
stare să-și îndeplinească cu 
succes rolul de constructor 
al socialismului, să facă să 
înflorească în continuu nați
unea noastră socialistă’4.

In trecut. în Valea Jiului 
erau doar 2 spitale, cu o ca
pacitate redusă, cu servicii 
nediferențiate, deservite doar 

pentru toate organele și la toa
te nivelele. In acest scop pro
gramul elaborat este orientat 
pe următoarele direcții mai im
portante i

a) Dezvoltarea analizei eco
nomice, pe o bază informativă 
bogată și cu ajutorul unor mij
loace și metode moderne;

b) Alegerea unei soluții op
time din mai multe variante 
științific concepute;

c) Lărgirea sferei de cuprin
dere a planului prin include
rea tuturor sectoarelor și do
meniilor economici naționale 
(ex.=știința):

d) îmbinarea mai rațională 
a planurilor curente cu cele de 
perspectivă.

Organizarea eficientă a eco
nomiei la nivelul întregii socie
tăți se împletește foarte strîns 
cu perfecționarea organizării,

Zoltan KIRALY
economist principal, 

Centrala cărbunelui Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)

de cîțiva medici. Datorită 
unei dezvoltări necontenite, 
rețeaua sanitară a munici
piului nostru a marcat pro
grese continue, fapt ce a 
avut repercusiuni extrem de 
favorabile asupra stării de 
sănătate a populației. In 
prezent, în Valea Jiului e- 
xrstă 4 spitale, cu un număr 
de 1182 paturi pentru toate 
specialitățile, terenul este 
deservit de 21 circumscripții 
sanitare, 10 dispensare de 
instituție cu cîte un medic, 
2 puncte de sănătate, 2 case 
de naștere. Există, de ase
menea, 4 policlinici, cu nu
meroase servicii de speciali
tate : neurologie, oftalmologie, 
O.R.L., oncologie, fiziotera
pie, stomatologie etc. In ul
timii ani. în Valea Jiului 
s-au înființat 3 creșe cu un 
total de 166 paturi.

Volumul activității sani
tare este impresionant: în 
spitale au fost internați circa 
33 000 de cazuri, iar în ca
drul policlinicilor, circum
scripțiilor sanitare și dis
pensarelor s-au acordat 
258 000 consultații la adulți 
și 264 000 consultații la copii. 
Această intensă activitate a 
fost efectuată de un corp 
medical cuprinzînd 176 me
dici, 678 cadre medii și au-

(Continuare în pag. a 3-a)
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Impulsionați de elerves- > 

cența creatoare a întregului * 
nostru popor in ajunul semi- I 
centenarului Partidului Co- • 
munist Român, constructorii ! 
Grupului de șantiere Valea | 
Jiului raportează, la stsrși- » 
tul primului trimestru al .a- I 
cestui an, realizări din cele ' 
mai prestigioase. Ignorind I 
condițiile de timp nefavora- I 
bile desfășurării unui proces 5 
de producție pe șantiere in | 
lunile de iarnă, colectivul de < 
muncitori, ingineri și tehni- | 
cieni se poate mindri cu de- ■ 
pășirea planului valoric cu ■ 
peste 900 000 lei. Un califi- | 
cativ superior se poate acor- ■ 
da și modului de realizare a | 
planului fizic. In lunile pri- . 
inului trimestru au fost pre- S 
date 159 apartamente, toate 
înainte de termen, din care I 
un număr de 40 de aparta- ■ 
mente au fost recepționate I 
cu 30 de zile mai devreme || 
decît era prevăzut. «

La realizarea acestui fru- | 
mos buchet de succese au . 
contribuit numeroase echipe I 
de pe șantierele Văii Jiului. 
Zidarii din brigăzile lui Ma- 1 
rin Rădulescu. Dumitru Roșu, I 
Dumitru Postolaclie (Petro- I 
șani), Marin Vulpe, Iuliu j 
Varga (Vulcan), Tudor San- ■ 
du, Nicolae Avram, Alexan- I 
dru Ghebedi, (Lupeni), mo- * 
zaicarii lui Gheorghe Bețiv, I 
Alexandru Tufan, dulgherii I 
Ion Gheorghe, Ion Călina, și ! 
instalatorii conduși de Cos- | 
tache Maftei, Paraschiv Frîn- . 
cu și Haralambie Moroșan j 
sînt numai cîțiva din aceia 
al căror efort creator a con- < 
dus Ia confirmarea unei tra- I 
diții mai de mult statorni- I 
cite la constructorii din mu- * 
nicipiul nostru, tradiție a . 
hărniciei. ț

Alcătuind un clasament . 
ad-lioc al șantierelor grupu- e 
lui, remarcăm prezența pe j 
primul loc a constructorilor | 
din Vulcan conduși de șeful s 
de șantier Ilorațiu Tămaș. ]
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In activitatea culturd-artistică a pionierilor din Valea Jiului

EXPERIMENTE MODERNE
Inițierea de către Consiliul 

Național al Organizației Pionie
rilor a serbărilor concurs în 
școli a dus la dezvoltarea miș
cării cultural-artistice în rîn- 
dul pionierilor.

Dacă la început, aceste ser
bări școlare se compuneau din 
numere dispersate (coruri, dan
suri, solo voce sau instrumen
tiști). cu timpul acest gen de 
spectacol a început să nu mai 
satisfacă atît exigențele juriilor, 
cit și gustul și cerințele mici
lor sau marilor spectatori. Că
utările întreprinse în acest do
meniu au dus la găsirea unor 
noi forme, mai complexe, mai 
închegate, cu un nivel cultural- 
artistic mai înalt. Un prim 
pas în căutarea noului a fost 
montajul muzical-literar. Cu 
un astfel de montaj s-a pre
zentat în concurs Școala gene
rală nr. 5 din Petroșani.

Montajul a înfățișat forma

Al MIM BIMIII SOtIMISIl
Ieri, 31 martie a. c., a avut 

loc, în sala de ședințe a Con
siliului popular al județului Hu
nedoara, plenara Consiliului ju
dețean al Frontului Unității So
cialiste.

La lucrările plenarei au luat 
parte membri ai biroului Co
mitetului județean de partid, 
ai biroului executiv al Consi
liului popular județean, ai con
siliilor municipale, orășenești și 
comunale ale Frontului Unității 
Socialiste, conducători ai orga

CHEMARE
Către toate consiliile locale ale Frontului Unității Socialiste, 

către toate organizațiile «le masă ți obștești, 
către toți oamenii muncii «lin juilețul Hunedoara

La 8 Mai 1971 sărbătorim 50 
de ani de existență glorioasă a 
Partidului Comunist Român, 
forța politică conducătoare in 
țara noastră. Angajamentele de 
depășire a planului luate de co
lectivele de muncitori, tehni
cieni și ingineri din întreprin
derile industriale, de oamenii 
muncii de pe ogoare, activita
tea desfășurată pentru înfăptui
rea lor, constituie expresia de
votamentului acestora față de 
partid, al adeziunii unanime fa
ță de politica internă și exter
nă promovată de statul nostru, 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului.

Eforturilor oamenilor muncii 
din întreprinderile economice 
și din agricultura județului tre
buie să li se asocieze cele ale 
tuturor locuitorilor în realizarea 
unor lucrări edilitar-gospodă- 
rești. pentru ca in cinstea mă
rețului eveniment municipiile, 
orașele, comunele și satele ju
dețului să-și schimbe tot mai 
mult înfățișarea, să îmbrace 
haina de mare sărbătoare.

In acest scop. Consiliul jude
țean al Frontului Unității So
cialiste cheamă toți locuitorii 
județului, toate organizațiile de 
masă și obștești, deputății con
siliilor populare, comitetele de 
cetățeni și asociațiile de loca
tari, să participe efectiv, in 

CONSILIUL JUDEȚEAN
AL FRONTULUI UNITÂȚI1 SOCIALISTE

rea și dezvoltarea poporului 
român, frămîntările și luptele 
duse de poporul român de-a 
lungul anilor cît și viața nouă, 
realizările obținute de popor 
sub conducerea P.C.R. pentru 
construirea socialismului în 
patria noastră care prin inter
pretarea și ținuta scenică ire
proșabilă. au dat naștere la 
un spectacol emoționant, de un 
ridicat nivel cultural-artistic. 
Reușita acestui gen de spectacol 
a făcut cei el să se extindă 
in majoritatea școlilor din 
municipiu, organ izîndu-se de 
către Consiliul municipal Pe
troșani al organizației pionie
rilor un concurs de montaje 
închinat semicentenarului înfi
ințării P.C.R.

Dar noul în mișcarea cultu- 
ral-artistică a pionierilor din 
Valea Jiului nu s-a oprit aici.

Căutînd să dea mai multă 
viață, mai multă mișcare spec

nizațiilor de masă, obștești și 
profesionale, reprezentanți ai 
consiliilor oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și ger
mană, secretari de partid din 
principalele unități socialiste, 
cadre cu munci de răspundere 
din întreprinderi și instituții.

Plenara a avut următoarea 
ordine de zi :

— Referatul Consiliului jude
țean al sindicalelor privind mo
dul în care se desfășoară con
trolul obștesc asupra activității 

mod organizat, la executarea 
lucrărilor de bună gospodărire 
și înfrumusețare a localităților 
în care trăiesc și muncesc.

Luna aprilie se declară ..LU
NA ACȚIUNILOR DE BUNA 
GOSPODĂRIRE ȘI ÎNFRUMU
SEȚARE".

In cadrul acțiunilor menite să 
ridice nivelul edilitar-gospodă- 
resc al municipiilor, orașelor și 
comunelor hunedorene, să creeze 
o ambianță plăcută și civilizată 
în fiecare cartier, bloc, sat, în
treprindere sau instituție, che
măm locuitorii să presteze mun
că patriotică în vederea reali
zării următoarelor lucrări :

— plantări de arbori, arbuști 
ornamentali și gard viu;

— amenajarea de noi spații și 
zone verzi, întreținerea și plan
tarea cu flori a celor existente;

— repararea străzilor, trotua
relor, drumurilor, podurilor și 
podețelor;

— curățirea șanțurilor de pe 
marginea drumurilor;

— alinierea, repararea și vop
sirea gardurilor sau înlocuirea 
celor necorespunzătoare;

— văruirea fațadelor imobile
lor, întreținerea curților și a 
rabatelor de flori din fața ca
selor;

tacolelor,- de la montaj s-a a- 
juns la spectacolul de revistă. 
Astfel, Școala generală nr. 1 
Petrila, încercînd să prezinte 
un aspect din activitatea pio
nierilor, a montat spectacolul 
„Vaporașul vacanței". Tema 
lui redă întîlnirea a două de
tașamente de pionieri, cîștigă- 
toare a unui concurs gen „Cine 
știe, cîștigă" într-o excursie fă
cută pe mare, de la Constanța 
spre Dunăre. In cursul acestei 
plimbări, excursioniștii au o- 
cazia să cunoască minunatele 
frumuseți ale patriei noastre, 
litoralul românesc, Galațiul — 
noua cetate a oțelului. Petre- 
cîndu-și cele două săptămîni de 
vacanță pe vaporaș excursio
niștii au. de asemenea, ocazia 
să cunoască prin cintec, dans 
și poezie fascinanta viață de 
marinar, iar prin povestirile 
bătrinnlui „lup de mare", căpi
tanul vasului, să afle lucruri 

unităților comerciale, sanitare, 
producătoare de bunuri de con
sum și depozite cit și felul cum 
se valorifică propunerile fă
cute.

— Informare cu privire la ac
tivitatea asociației juriștilor din 
județul Hunedoara, pentru popu
larizarea legilor statului și în
drumarea activității de aplicare 
a prevederilor legislației muncii.

— Informarea Consiliului ju-

(Continuare în pag. a 3-a)

— gospodărirea și înfrumuse
țarea blocurilor, a spațiilor diu 
jurul acestora, întreținerea cu
rățeniei pe casa scărilor, ame
najarea balcoanelor cu flori;

— amenajarea și întreținerea 
locurilor de joacă pentru co
pii, a terenurilor de sport, ștran
durilor și locurilor de agrement)

— executarea lucrărilor de în
diguiri, consolidări și taluzări 
de maluri, regularizări de albii, 
consolidări de terenuri supuse 
eroziunii sau alunecării;

— înfrumusețarea întreprin
derilor și instituțiilor, a căilor 
de intrare in municipii, orașe 
și comune;

— îngrijirea monumentelor și 
locurilor istorice;

— amenajarea și înfrumuse
țarea traseelor și zonelor tu
ristice;

— menținerea curățeniei în 
parcuri, pe străzi și trotuare.

Ne exprimăm convingerea că 
toți locuitorii județului vor răs
punde acestei chemări și — prin 
hărnicia și spiritul gospodăresc 
ce-i caracterizează — vor face 
ca orașele și satele să-și schim
be înfățișarea, cinstind și prin 
aceasta glorioasa aniversare a 
Partidului Comunist Român.

interesante din țările pe un
de acesta a umblat.

Un alt gen de spectacol care 
a prins viață în rîndurile pio
nierilor din Valea Jiului este 
spectacolul de circ.

„Circus-varietăți", prezentat 
de Școala generală nr. 5 Petro
șani, s-a impus prin bogăția șl 
varietatea numerelor ce le cu
prinde începînd cu parada ve
detelor, a costumelor, conținu- 
înd cu diferite numere sportive 
ca piramide, gimnastică artis
tică în grup și individuală, 
gimnaști comici, apoi dansuri 
ritmice și moderne, dansul pă
pușilor, jonglerii și iluzionism, 
clovni muzicali și momente ve
sele culminînd cu dansuri de 
„pureci" și „lei“.

Prof. Lucreția BELDIMAN, 
Consiliul municipal al organi

zației pionierilor
(Continuare în pag. a 3-a)

Imagine de ansamblu a fabricii de brichete din Coroești, obiecti'
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In spiritul noului
Pentru vizitatorul neavizat 

cunoștința cu Fabrica de st îl pi 
hidraulici de la Vulcan con
stituie, fără îndoială. un pri
lej de multiple semnificații și 
surprize...

Impresia caracteristica est, 
aceea efi una dintre cele mai 
tinere unități de pe harta rea
lizărilor industriale ale muni
cipiului nostru emană in toate 
compartimentele sale de acti
vitate, ceea ce ne place să 
numim : spiritul noului!

Intr-adevăr, Fabrica de stilpi 
hidraulici de la Vulcan repre
zintă prima unitate de acest 
gen înființată. în tară. Spre 
sjirșitul anului 1969 un lot de 
stflpi marca prima reușită a a- 
ccstui entuziast colectiv care 
iși făcuse ucenicia la sora ei

rațională a fondului de timp 
al mașinilor unelte din dota- 
ție. De altfel, și din punctul 
de vedere al dotafici, F.S.H. 
Vulcan prezintă o seamă de 
realități remarcabile. Cele mai 
reprezentative sini mașinile 
automate AN 6/40 și ANK 
6/160 dotate cu șase axe. deci 
cu posibilitatea de a prelucra 
simultan șase piese in timp ce 
strungul automat AB-80 execu
tă un ciclu de piuă la 12 ope
rații la o piesă. Prin operația 
de prelucrare la aceste mașini 
automate provenite din import, 
materialul brut devine piesa 
finită fără vreo intervenție di
rectă a muncitorului care le 
servește. Remarcăm cu satis
facție și prezenta strungurilor 
paralele românești, dispuse

de 2 sau 3 ani, fabrica iși 
pregătește strungarii, frezorii, 
lăcătușii sau sudorii de miine.

Cu riscul dc a ne repeta, 
vom aminti < ă. și in domeniul 
pregătirii cadrelor, noul se 
face simțit prin acțiunea de 
policalificare la locul de mun
că, pentru acoperirea optimă 
a capacităților de producție 
ale fabricii. Să precizăm și a- 
niănuntul, nu lipsit de impor
tanță, ca reglajul mașinilor 
automate s-a realizat prin în
sușirea, in cele mai miei amă
nunte, a principiului de func
ționare a cărui complexitate 
însumează 256 comenzi ale 
mașinii. Performeri : maistrul 
Mircea Gruia și muncitorul 
Ioan Duștință. Tinărul inginer 
loan Creții, el însuși crescut

mai mare — Uzina de utilaj 
minier din Petroșani.

Profilată în exclusivitate in 
fabricația stilpilor hidraulici 
— fie de tipul celor cu circu
lație închisă cu pompă indivi
duală de tip SAH. fie cu circu
lație deschisă cu pompă cen
trală de tip SVJ — și a acce
soriilor aferente, noua fabrică 
oferă posibilitatea obținerii 
unor indici de producție supe
riori datorită, in primul rind, 
particularității execuției pro
duselor sale in serie de fabri
cație mare. In domeniul cons
trucțiilor de mașini in Valea 
Jiului, acest lucru constituie 
o noutate, avantaj pe care Co
lectivul fabricii îl „exploatea
ză* din plin, realizind produc
tivități ridicate și o utilizare

într-o aliniere perfectă, a ma
șinilor de honuit, a mașinilor 
de rectificat, a mașinilor radi
ate de găurit și ale altora, toa
te mareînd preocuparea deo
sebită ca noua unitate să fie 
dotată cit mai complex și la 
nivelul celor mai noi reali
zări ale tehnicii mondiale în 
domeniul respectiv.

Un parc de mașini-unelte 
atit de bine reprezentat pre
supune o preocupare de acee
ași factură in privința pregă
tirii cadrelor de deservire. 
Spre lauda lui, tinărul colec
tiv al F.S.H. Vulcan a răspuns 
prompt și acestui deziderat, 
realitate materializată prin în
ființarea școlii profesionale de 
ucenicie la locul de muncă. 
Intr-o durată de școlarizare

o dată cu fabrica, ne sublinia
ză și alte nume cu rezonanță 
la capitolul evidențiaților : 
strungarii Constantin Dascălu, 
Gheorghe Oșanu și Guia Ana, 
maistrul principal Mihai Gu- 
dasz, controlorul Ioan Filip și 
mulți alții.

Marcind mersul înainte al 
fabricii, in perspectiva cea 
mai apropiată, sesizăm preo
cuparea pentru introducerea 
metodei autocontrolului, prin
cipiu de muncă înaintat care 
va stimula pe fiecare com
ponent al fabricii în realiza
rea unor stilpi de cit mai 
bună calitate, cultivind ridica
rea conștiinței profesionale, a 
eticii muncii pe cele mai înalte 
culmi.

ing. A. DULA
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Nivelul actual al tehnicii 
miniere in țările cu industrie 
dezvoltată a determinat rea
lizarea unor tipuri de tran
sportoare cu raclete, cu ca
racteristici reprezentative, 
proprii metodelor de exploa
tare. a căror evoluție con
turează performanțe funda
mentate și materializate sub 
aspect tehnico-economic.

In ceea ce privește reali
zările actuale, se poate afir
ma că Valea Jiului a con
tribuit. printr-un aport teh
nic substanțial, la elaboia- 
rea și îmbunătățirea, din 
punct de vedere constructiv, 
a celor trei tipuri de tran
sportoare cu raclete utilizate 
Sn mod curent și cu rezultate 
deplin satisfăcătoare în ca
drul minelor noastre (TP-2, 
TR-2 și TR-3).

Criteriul economic răinine 
criteriul de bază în alegerea 
tipului de transportor, pro
priu metodei de exploatare 
aplicate.

Introducerea unor metode 
de exploatare superioare în 
Valea Jiului a determinat 
domeniul optim de aplicare 
al fiecărui tip de transpor
tor în ceea ce privește eco
nomicitatea.

In partea estică a bazinu
lui, în concordanță cu speci
ficul metodelor de exploa
tare, predomină transportoa
rele cu capacitate mică de 
transport. în timp ce în par
tea vestică se evidențiază 
utilizarea transportoarelor

de capacitate ridicată și ne
cesitatea introducerii unor 
transportoare de mare capa
citate. Datorită dimensionă
rii raționale a unor fronturi, 
la lungimi pînă la 250 de

al cărui studiu a fost ( 
zat în cadrul I.C.P.M.H.

Caracteristicile noului tip 
de transportor cu raclete de 
mare capacitate denumit TR-4 
în comparație cu cele si

Imperativ de actualitate în fata colectivelor miniereștj
ÎMBUNĂTĂȚIREA GRADULUI DE FOLOSIRE

A UTILAJELOR DIN DOTARE
Ca urmare a eforturilor de

puse prin fondurile de inves
tiții alocate, dotarea unități
lor din cadrul C.C.P. s-a îm
bunătățit an de an cu noi uti
laje de marc productivitate.

Dacă în 1960 existau în do
tarea unităților din Valea Ji
ului trei utilaje de tăiere în 
abataj. 47 mașini dc încărcat, 
în 1970 numărul acestora a

1. Volumul încărcat mecanic în 
galerii(mc)
— grad de mecanizare a ope
rației (’/»)
— volum încărcat pe mașină/zi 
(mc/zi)
2. Producție extrasă cu tăiere 
mecanică (mii tone)
— grad de mecanizare (%)
— producție medie zilnică (t/zi)
3. Producția extrasă cu susține
re metalică (mii tone)
— grad de extindere (®/o)

Urmărind mai îndeaproape 
modul cum au fost folosite u- 
tilajele tehnologice din dota
rea unităților, se constată că, 
nu la toate unitățile, icestea 
au fost folosite integral și în 
mod corespunzător. Astfel, la 
combinele de înaintare gradul 
de utilizare extensivă a fost 
în medie de 67,5 la sută, pro
ductivitatea obținută fiind de 
3.83 mc/post, iar viteza medie 
de avansare de 130 m/lună. 
Cele mai bune rezultate s-au 
înregistrat la E.M. Lupeni șl 
Pnroșeni, unde s-au obținut vi
teze de 150 m/lună, cu produc
tivități dc 5.6 mc/post La mi
nele Uricani și Vulcan, gradul 
de folosire al acestor utilaje 
este de numai 61.8 la sută, 
respectiv 14.4 la sută, datorită 
staționării combinelor timp în
delungat în reparație și chiar 
fă»-ă plasare.

La mașinile de încărcat, gra
dul de utilizare extensivă în 
anul trecut a fost de 59,7 la 
sută in medie pe bazin, cu li
mite variind între 36,3 la sută 
la E.M. Vulcan și 77,3 la sută 
la E.M. Lupeni. Viteza medie 
de avansare realizată în lucră- 
rile dotate cu mașini a fost 
de 51,5 m/lună. ceea ce repre
zintă un nivel sub posibilită
țile și cerințele etapei actuale. 
Deși gradul de utilizare inten
sivă obținut în anul 1970 este 
mulțumitor — de 550 m/mași- 
nă — lună, totuși, nu întreg

crescut la 22 combine — plu
guri, 87 ma.șini dc încărcat și 
4 combine de înaintare.

Preocuparea pentru înzestra
rea minelor cu utilaje se re
flectă și in rezultatele obținute 
cu aceste mecanisme și care au 
înregistrat o dinamică ascen
dentă. :i ai ales in ultimii ani.

I’c Valea Jiului realizările 
obținut* n ultimii trei ani se 
prezintă astfel ;

1968 1969 1970

114 125 196

24,5 25,4 34,43

20,8 21,6 21,5

216 485 859
3,26 7,04 11,6
271 315 333

1720 2038 3084
25,9 29,5 41,5

parcul din dotare este utilizat 
în acest mod. Nu se respectă 
programul de folosire a utila
jelor de tăiere — încărcare în 
lucrările de înaintare, întocmit 
o dată cu elaborarea prelimi
narului. Lucrările programate 
fie că nu sînt plasate in peri
oada respectivă, fie că nu se 
lucrează cu mașina chiar în 
cazul că se plasează lucrarea. 
Sînt cazuri cînd mașinile nu 
se introduc in lucrări de du
rată. cu continuitate în săpare. 
Nu se urmărește folosirea ra
țională a parcului de mașini 
din dotare spre a se asigura 
introducerea operativă a aces
tora în lucrările unde meca
nizarea se pretează si există 
condiții de lucru.

Ținînd seamă de faptul că, 
pe anul în curs, planul la in
dicatorul de tăiere — încărcare 
în galerii prevede un spor de 
67 la sută față de realizările 
fostului an, se impune o îmbu
nătățire substanțială a gradu
lui de folosire a parcului de 
mașini, atit celor din dotare 
cit și a celor care se vor achi
ziționa, încă în 1971, în com
pletare, și pentru aceasta exis
tă rezerve la fiecare unitate. 
Este necesară corelarea mai 
Judicioasă a operațiilor de lu
cru din front cu tăierea — 
încărcarea, întreținerea și re
pararea in timp util a combi
nelor și a mașinilor de încăr
cat, plasarea acestora în lucrări

unde utilajul să poată Iticn 
la capacitatea sa normală, Va 
trebui urmărită redistribuirea 
mașinilor ini re sectoare, in 
funcție «le programa «le li
vrări de înaintare, spre a se 
asigura tolosirea corespun/a- 
toaie Și >n continuitate a uti
lajelor — evitîndu-se ■>. ag- 
nărilc în utilizarea acestora 
—. folosirea utilajelor de per
forare cu caracteristici tehni- 
cc îmbunătățite în lucrările de 
înaintare do lung metraj spre 
a se obține viteze sporite de 
avansare etc.

Combinele de abataj din in 
ventarul unităților din Valea 
Jiului, folosite la depilarea me
canizată a cărbunelui în aba
tajele cu front lung, au con
tribuit la creșterea productivi
tății muncii și a producției pe 
abataj cu 3—38.3 la sută. A- 
vansarea medie realizată în a- 
batajele mecanizate, deși spo
rită cu 5 m/lună față dc anul 
1969, nu se ridică încă la ni
velul cerințelor.

Gradul de folosire extensivă 
a combinelor, pe anul 1970, a

fu .t în medic dc 73.5 la sută, 
în timp Cc gradul de utilizare 
intensivă este relativ mai re
dus (de 25—.30 ia sută) o pon
dere mare din ciclu) de lucrări 
fiind deținută de operația de 
susținere, dirijare, aproviziona
re etc.

Producția medie zilnică rea
li-ată ia abatajele cu tăiere 
mecanizată a fost de 333 tone/ 
zi. pe 1970. și 344 tone/zi în 
ianuarie 1971.

Măsurile ce se preconizează 
a se lua in vederea îmbunătă
țirii gradului de folosire a uti
lajelor de tăiere sînt :

® studierea organizării lu
crului in abataj in scopul creș
terii duratei de lucru efectiv 
a mecanismelor și a re'lucerii 
timpilor neproductivi.

® extinderea susținerii me
talice a capetelor abatajelor, 
pe măsura asigurării dotării ;

® îmbunătățirea executării 
(avanului artificial in abataje
le frontale din straiele groase ;

O executarea in timp util

a reviziilor și reparațiilor la 
utilajele din front pentru scur
tarea perioadelor «le staționare;

£ plasarea corespunzătoare 
a fronturilor dc lucru.

Paralel cu utilajele de tăiere, 
se impune întreținerea cores
punzătoare și a echipamentu
lui de susținere metalică a a- 
batajelor, prin utilizarea rațio
nală, conform instrucțiunilor de 
folosire, efectuarea la timp și 
de calitate a reparațiilor, evi
tarea degradării echipamentu
lui prin folosirea sculelor a- 
decvate, eliminarea pierderilor 
prin surpare...

Problema cea mai importan
tă căreia trebuie să i se acorde 
atenție o constituie tot organi
zarea producției și a muncii și 
care să c.uducă ia creșterea 
vitezelor de avansare și, im
plicit. a gradului de utilizare 
a combinelor, a echipamentu
lui de susținere în abataj.

ing. Lucia MINDIRIGIU 
inginer princinai serviciul 

metode C.C.P.

pînă la 30—35°.
C Capetele transportoru

lui permit amplasarea bila
terală a mecanismelor de 
acționare.

PERSPECTIVELE 
TRANSPORTULUI BLINDAT 

DE MARE CAPACITATE 
ÎN VAEEA JIULUI

metri șl a creșterii concomi
tente a capacității de pro
ducție a acestor abataje, 
parametrii transportorului 
TR-3 au fost depășiți. Ex
tinderea mecanizării tăierii 
în abataj, introducerea sus
ținerii mecanizate au fun
damentat oportunitatea uti
lizării unui transportor cu 
debit de 250—300 ț/h, cu o 
lungime pînă la 250 m și cu 
robustețe corespunzătoare,

milare realizate în alte țări, 
pot sta pe o poziție rezisten
tă (a se vedea tabelul 1).

Pe lingă aceasta, transpor
torul TR-4 prezintă o gamă 
de îmbunătățiri, printre care 
se amintesc :
• Jgheaburile sînt prevă

zute cu ghidaje care asigu
ră o deplasare stabilă a ma
șinii de tăiat, capacitatea de 
t sport adaptată Ia capa
citatea de tăiere și înclinării

(3 Este prevăzut cu bor
duri demontabile. cu jgheab 
purtător pentru cablurile e- 
lectrice de alimentare, fur- 
tune de apă pentru sistemul 
de stropire, cablurile siste
mului de iluminat, semnali
zare și blocaj.

Construcția transportoru
lui permite mutarea acestuia 
la front, fără demontarea 
jgheaburilor, astfel ca porți
unea șerpuită să nu depă

șească 15 m, și să preia 
curburi în plan vertical cu 
o rază de curbă sub .30 de 
metri, pentru urmărirea a- 
liurei culcușului. Mutarea 
transportorului se va reali
za cu împingătoare hidrauli
ce, pasul de mutare fiind 
acordat cu lățimea de tăiere.

De asemenea, transporto
rul este adaptat pentru a lu
cra în complexul de susține
re mecanizată, fiind dotat 
cu sisteme de curățire — 
răzuire și dispozitiv care sfl 
împiedice deplasarea In 
timpul funcționării. De re
marcat faptul că. existența 
celor 3 lanțuri permite. în 
cazul ruperii unuia din e- 
le pe ramura inferioară, să 
se aducă locul de rupere pe 
ramura superioară pentru 
remedierea rapidă a defecți
unii.

Realizarea în totalitate a 
performanțelor propuse tran
sportorului de mare capaci
tate, va fi însușită de către 
Uzina UNIO Satu Mare, pro
ducătorul utilajului, îmbună
tățite și desăvîrșite prin- 
tr-o exploatare corespunză
toare. căreia pe lingă res
ponsabilitatea tehnică acor
dată i se va alătura expe
riența tehnologică a specia
liștilor noștri.

Ing. Constantin COVLEA 
C.C.P.

A J
Zilele acestea a intrat in 

exploatare, la mina Aninoasa. 
un abataj cu front lung . pe 
înclinare in stratul 7. blocul 
2, sectorul 111 cu o producție 
zilnică de 200 tone. Lucrările 
de pregătire a acestui abataj 
au fost devansate, prin mări
rea vitezelor de avansare, ast

cu

fel incit abatajul a intrat în 
producție cu o lună mai de
vreme. asigurindu-se condiții 
de depășire a sarcinilor pe 
sector yi în perioada urmă
toare.

La realizarea acestui fru
mos succes au contribuit mi
nerii din brigăzile de pregă-

tire conduse de Sara Robu 
și Vaier Liciu.

In noul abataj a fost re
partizată brigada de fronta- 
liști a lui Alex. Mathe care 
este formală din muncitori cu 
multă experiență in lucrări de 
abataj cu front lung pe straie 
subțiri.

TEHNICA NOUĂ IN LUME

Tipul transportorului

— Debit (t/h)
— Lungime (m)
— înclinare (°)
— Nr. stații acțio

nare (buc.)
— Putere de acțio

nare (fcw)
— Viteza maximă a 

lanțului transp.
(m/sec.)

— Caracterist. lan
țului (mm.)

— Nr. lanțurilor (buc.)

TR-4

(R.S.R.)

Sani- 
son-67 

(R.P.P.)

SP-63

(URSS)

TH-60

(R.S.C.)

PF-1

(R.l-.G.)
250—300 300—350 260 150—104 300

240 300 300 60, 100, 200 300
35 25 25 30 30

2 2 2 2 2

4 X 40 4 X 55 4 X 32 4 X 40 4 X 40

0,76 0,76; 0.92 0,8; 0,92 0,7; 0.9 0,4; 0,65

018X64 018X64 018X64 018X64 018X64
3 3 2 2/3 2

Extracția 
de minereuri 

din 
mare

Potrivit aprecierilor specia
liștilor, extracția totală de mi
nereuri utile de pe fundul mă
rii reprezintă astăzi, sub ț ra
port valoric, aproximativ 95 
milioane lire sterline pe an. 
Pentru comparație se poate a- 
răta că sondele marne furni
zează 17 la sută din produc
ția mondială totală de țiței 
(aproximativ 6 milioane barili 
pe zi) și 6 la sută din preiuc- 
ția mondială de gaze naturale. 
Venitul obținut prn exploa
tarea minereurilor utile de pe 
fundul mării nu poate fi însă 
comparat cu valoarea minere-

minereul cu conținut sărac de- 
cît un minereu submarin cu 
conținut bogat, situat la'adîn- 
cimea de 12 000 piciore sau 
mai mult.

Tractor 
electric 

de mină

ului și cărbunelui extras din
zăcăminte submarine prin me-
tode obișnuite (cea. 142 mili-
oane lire pe an)

In prezent atrag cea mai
mare atenție concret lunile de
mangan, concrețtunile fosfori- 
tice și nămolurile bogate in 
minerale. In același timp, inul- 
ți specialiști afirmă că extrac
ția economicoasă u acestor 
concret iun i nu este posibilă și 
chiar dacă ar fi posibilă s-ar 
ivi anumite probleme de se
parare aproape nesoluționabile. 
De asemenea, ei afirmă că pe 
uscat se extrage mai ușor chiar

In U.R.S.S. a fost realizat 
tractorul electric ,.OPE1", des
tinat exploatării miniere la 
zi. El poale tracțiunii garnituri 
dc peste 10 000 tone. Viteza sa 
maximă este de 65 km/h.

Agregatul se compune din 
trei secțiuni ; o locomotivă e- 
lectrică de conducere. ■.< secți
une de alimentare automată și 
un vagon-platforină-baseillan- 
tă.

In funcție de condițiile con
crete. tractorul electric- poate 
Li folosit și pe că' ferate ne
electrificate. In acest caz se re
curge la dispozitivul autonom 
de alimentare. Agregatul de

a operațiunilor de descărcare 
a vagoanelor-platformă-bascu- 
lanle, din cabina mecanicului.

tracțiune poale fi comandat
prin radio de 1li un pupitru
specia).

S-a prevăzut. de asente-
nea, comandarea de la distanță

Procedeu 
de 

obținere 
a 

negrului 
de 
fum

Circa 95 la sută din produc
ția mondială de negru de lain 
se obține din gaze naturale.

Recent. în India a fost ela
borat un procedeu de pi-udue- 
ție a negrului de fum din hu
ilă. Cărbunele cu granulație li
nă pătrunde din buncăr in
tr-un jet de aer și apoi trece 
printr-un reactor în care s« 
menține temperatura de 1 200CGL 
In asemenea condiții, căr
bunele se evaporă și este ex
pus la piroliză cu formarea 
negrului de fum. Negrul da 
fum se extrage cu ajutorul ci
clonului. scruberului și a de- 
cantorului electrostatic. apoi sa 
granulează și se usucă.

O mare parte din căldura 
necesară pentru desfășurarea 
acestui proces se obține prin 
arderea incompletă a cărbune
lui. Reziduurile de cărbune pot 
fi folosite într-o serie de ra
muri industriale.
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Plenara Consiliului
județean al Frontului

Unității Socialiste

De veghe la sănătatea oameniltr

(Urmare din pag. 1) 

dețean al Frontului Unității So
cialiste referitor la principalele 
activități întreprinse în dome
niul edilitar-gospodfiresc pentru 
Înfrumusețarea localităților, a- 
menajarea și extinderea unor 
•ibcuri de agrement, baze spor
tive în vederea creării unor con
diții de viață tot mai bune oa
menilor muncii din județul Hu
nedoara.

— Probleme organizatorice. 
Pe marginea informărilor 

menționate au fost purtate dis
cuții și îndeosebi s-au făcut de 
către cei ce s-au înscris la cu
vin t o seamă de propuneri va
loroase.

Plenara a- cooptat ca mem
bri ai Consiliului județean al 
Frontului Unității Socialiste pe 
tovarășul Clement Negruț, prim- 
tecretar al Comitetului munici
pal Petroșani al P.C.R., Ion M. 
Popa, secretar al comitetului o- 
rășenesc Călan al P.C.R., Cor
nel Fulga, director general al 
C.E.J.L. Deva, Ionel Hodorog, 
prim-maistru la turnătoria nr.

a Uzinelor Victoria Călan, 
Gheorghe Rusu, directorul gru
pului școlar energetic Deva, 
Gheorghe Bătrîna, muncitor lă
cătuș U.M.M.R, Simeria, Pauli
na Șina, medic veterinar Deva, 
Ion David, miner șef de bri
gadă E. M. Aninoasa, Vasile 
Pîțan, activist al Comitetului 
Județean de partid.

A fost apoi mărit numărul 
de membri ai biroului executiv 
al Consiliului județean al Fron
tului Unității Socialiste. Plenara 
r« ales, pe- tovarășii Ton David, 
Gheorghe Iga-, maistru miner 
Ia- I. M. Barza și Vasile Oco.ș, 
președintele U.J.C.A.P.

SPORT
Handbaliștii de la Știința 
se pregătesc pentru baraj
In cadrul programului de 

pregătire pe care il efectuează 
in vederea participării la bara
jul pentru promovarea în di
vizia B, echipa de handbal Ști
ința Petroșani a susținut în 
ultima vreme mai multe me
ciuri de verificare. In zilele do 
37—28 martie, studenții petro- 
țăneni au participat la „Cupa 
Doljului14, organizată de G. J. 
E. F. S. Dolj, competiție- care 
a- reunit formațiile ,.U' Craio
va. C.S.M. Reșița, Timișul Lu
goj, Știința Petroșani, G.F.R. 
Craiova și Școala sportivă Cra
iova. In cele două zile de în
treceri. Știința Petroșani a ma
nifestat o bună pregătire fizică 
șr tehnică, reușind, să ocupe Io
vul III în clasamentul final, 
după „U* Craiova și C.S.M. 
Reșița. In cele trei jocuri sus
ținute. petroșănenii au realizat 
următoarele rezultate • 8—8 cu 
Școala sportivă Craiova, II—11 
-u C.S.M. Reșița și H—9 cu 
Timișul Lugoj. Formația pre

Rezultate bune 
în „Olimpiada de iarnă" 

a elevilor
Brașovul a găzduit de curînd 

două concursuri de săniuțe și 
de schi organizate de către Co
mitetul Central al U.T.C. în 
cadrul competiției „Olimpiada de 
iarnă a elevilor, rezervată ele
vilor din licee și școli profesio
nale. Pe „Drumul vechi", cu 
yJecare din Poiana Brașov, și-au 
dat întîlnire finaliștii concursu
lui „Săniuța de argint'*. Repro- 
uentanții municipiului Petroșani 
au avut o comportare bună, 
ocupînd un loc IV prin elevul 
Ion Mănăilă de la Liceul indus
trial Petroșani și un loc XII 
prin eleva Florica Reuț de la 
Liceul Uricani, din cei 32 de 
eoncurenți cîți s-au aliniat la 
startul întrecerii.
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18;00 Deschiderea emisiunii.

Emisiune In limba ma
ghiară. Emisiune dis
tractivă de I aprilie.

18.30 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto.

18,50 Viața literară.
19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.

Ca secretar a fost ales tova
rășul Vasile Pîțon.

In încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvîntul 
tovarășul Ioeehim- Moga, prim- 
secretar al Comitetului jude- 
tean de partid Hunedoara al 
\C.R., președintele Consiliului 

popular județean Hunedoara.
Referindu-se la problemele 

analizate, tovarășul Ioachim 
Moga a scos în evidență reali
zările obținute, făcînd în ace
lași timp și observații critice, 
asupra acelor probleme -în 
care încă se mai înregistrează 
deficiențe.

Un accent deosebit a pus pe 
stilul de aprovizionare a uni
tăților comerciale și. mai ales, 
pe modul de deservire a popu
lației. care nu a ajuns să se 
ridice peste tot la nivelul exi
gențelor cuvenite.

In domeniul popularizării le
gilor e necesar a se insista în 
acele sectoare șî zone, unde se 
observă că o anumită proble
mă prezintă aspecte negative. 
Pentru ca această muncă să 
fie într-adevăr rodnică, e ne
cesar să-și dea contribuția nu 
numai juriștii ci toți factorii 
de răspundere din aparatul de 
stat

In ce privește înfrumusețarea 
localităților, trebuie folosite 
cu curaj și pricepere toate re
sursele locale, astfel îneît pres
tigiul dobîndit de județ, pe a- 
cest teren, să fie menținut șl 
pe mai departe și chiar sporit.

Plenara a adresat apoi o 
chemare către toate consiliile 
locale ale Frontului Unității So
cialiste, către toate organizațiile 
de masă și obștești, către toți 
oamenii, muncii din județul Hu
nedoara.

gătită de Vasile Mărgulescu a 
dovedit că posedă un bun ni
vel de pregătire, a dovedit se
riozitate în abordarea meciu
rilor și poftă de joc, încredin- 
țîndu-ne de dorința ei de a re
veni în divizia B. Cei mai buni 
au fost Francisc Cosrna, Iuliu 
Lupui și Mircea Ciora. De ase
menea, trebuie menționat că 
portarul studenților petroș.ăneni 
— Andrei Loy — a obținut tro
feul de cel mai bun portar al 
competiției decernat de organi
zatori.

Continuîndu-și pregătirile 
pentru faza de calificare fn di
vizie B. ce se va disputa în 
zilele de 10—11 aprilie la O- 
radea, studenții petroșăneni 
vor participa în zilele de 3—4 
aprilie la un turneu organizat 
în localitate de Clubul uni
versitar Știința, la care vor tl 
invitate formațiile ,U* Cra
iova. C.S.M. Reșița șl Timișul 
Lugoj.

Siinion. POP

La poalele Făgărașului, pe 
pîrtiile din preajma cabanei 
Sîmbăta, reprezentanții Văii 
Jiului au luat startul în probe
le de schi alpin, avînd, de a- 
semenea. o comportare mulțu
mitoare. Din cei 23 de concu- 
rențj, petroșănenii au- obținut 
următoarele locuri : Andrei 
Anger — locul III la coborîre 
și V la slalom ; Anton Soos, 
locul VII la coborîre și IV la 
slalom ; Lucia Tudori, locul XII 
și la coborîre și la slalom ; Ga
briela Krijela, locul X la co
borîre și IX la slalom.

lacob LML1NG

|
Istoric vie. Emisiunile 
din acest ciclu închinat 
aniversării semicentena
rului partidului, i 
mărturii semnificative 

S 
Ș 

lena- t
aduc

...........  jative $ 
despre.. tradițiile..de lup- Ș
tă revoluționară ale u- s

I s
nor mari uzine bucu- 
reștene și, în același 
timp, pune în lumină 
importanta lor contribu
ție la dezvoltarea indus
trială a țării. 50 de ani, 
fn 50 de evocări. Anul 
W38.
Flori de primăvară. Mu
zică populară.
Planeta se grăbește, 

documentar de 
Cei care au 

vrut să țină în loc pla
neta.
Telediverlisnienl '71. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.
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xiliarc, 284 cadre elemen
tare. Acestor cadre li s-au 
pus la dispoziție mijloace 
materiale corespunzătoare : 
medicamente și ’vaccinuri 
în cantități suficiente și 
de bună calitate; apa
ratură modernă care a 
mărit precizia diagnosticelor 
și tratamentelor ca : aparate 
de radioscopie. radiografie, 
rontgenoterapie, baronarcoză, 
fizioterapie etc., în valoare 
de milioane de lei. Se pro
cură ritmic instrumentarul 
necesar. Numeroase autosa
nitare nai contribuie la sal
varea vieții celor accidentați. 
S-a procurat mobilier și in
ventar moale pentru a crea 
cele mai bune condiții 
de cazare celor internați. 
S-a instituit în toate unită
țile spitalicești asistența de 
urgență care, prin gărzile 
plurivalente organizate, a- 
sigură în permanență, ziua

„MIHAI VITEAZUL"
In anul 1968, serviciul radiologie din cad ml policlinicii Petroșani a fost dotat cu un mo

dern ------ .... .....1—„1 ZI ----- __ * ‘ ' • .. .
țiuni cronice de piele, reumatice, în anumite tumori aflate în stare incipientă.

IN CLIȘEU: Medicul Emil Sedan consultă un pacient cu aparatul sus aniinTît.

aparat de rontgenotera pic. EI este folosit cu d.'osebi tă eficiență in diferitele afec- ~Ju eu flu d, pe eerauele nfluifre
Foto : E. FRITSCH
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conducerii și planificării în fie
care unitate. Prin aceasta parti
dul folosește în mod creator 
acele premise pe care socialis
mul, prin esența sa, le oferă 
pentru realizarea concordanței 
între organizarea la scară so
cială și organizarea în fiecare 
unitate. O deosebită importanță 
prezintă în această ordine de 
Idei acțiunea amplă inițiată de 
partid pentru organizarea pe 
baze raționale a producției și 
a muncii în întreprinderi.

Una din condițiile primor
diale ale procesului de moder
nizare a activității unităților de 
producție este formarea la con
ducătorii acestora a unei con
cepții corespunzătoare econo
miei evoluate. Așa cum subli
nia secretarul general al parti
dului în cuvîntarea la încheie
rea lucrărilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 16 decembrie 1970; 
ceea ce se cere înainte de toate 
e»te o nouă mentalitate, o nonă 
atitudine față de problemele pe 
care viața nl le-a pus în fațăi 
Aceste probleme au apărut de 
altfel tocmai ca urmare a ridi
cării economiei noastre la un 
nivel superior de dezvoltare, 
ele fiind caracteristice acelor e- 
conomii unde elementele mo
derne tind să devină defini
torii.

Crearea și dezvoltarea de că
tre P.C.R. a bazei tehnice-ma- 
teriale a socialismului, conti
nuarea cu fermitate a politicii 
de industrializare socialistă a 
României, face ca economia 
noastră să capete din ce în ce 
mai mult aspectul unei socie*- 
tăți puternic industrializate. 
Este un mare merit al partidu
lui nostru faptul câ a sesizat 
In aceste noi condiții, necesi
tatea creșterii interesului față 
de teoria de bază a conducerii 
și că a dezvoltat preocuparea 
pentru dimensiunile organizato
rico ale faptelor.

De altfel însuși V. I. Lenin a 
acordat o mare însemnătate tra
tării științifice a problemelor 
de organizare și conducere, be
nin nu are lucrări speciale cu 
o asemenea denumire, dar în o- 
pera su se poate găsi formula
rea concretă a tuturor princi
piilor de bază ale organizării 
și conducerii. In lucrări ca i 
«Mai bine mai puțin, dar mai 
bine’*, .Sarcinile actuale ale pu
terii sovietice**, cuvîntarea la 
Con greșul al IX-lea al Parti
dului Comunist Bolșevic, „Sta
tul și revoluția" (Capit. V) și 
multe alte lucrări ale lui Lenin, 
au fost abordate o serie de 
probleme principale ale condu
cerii și organizării. Conceptul 
marxist-leninist despre condu
cerea societății socialiste a fost

și noaptea, îngrijirei medi
cală competentă, șj. puumptă 
a celor suferinzi.

Efortui'iîe dbpuse de statul 
nostru; de întregul corp mc- 
dico-sanitar, au dat rezultate 
cu care pe bună dreptate 
ne mîndrim. Mortalitatea ge
nerală este în seădtee an de 
an. mortalitatea inftmtilă — 
o veche racilă a fostului re
gim — a scăzut foarte mult, 
în timp ce namJitatea a 
crescut, ca. și sporul natural 
al populației. Tn prezent, la 
fiecare o mie de locuitori se 
nasc 22 de noi cetățeni.

Trebuie să menționăm, de 
asemenea, avantajele pe care 
le au salariații prin siste
mul asigurărilor sociale, care 
le garantează asistența medi
cală gratuită și venituri bă 
nești prin certificatele de 
boală, iar sistemul de pensii 
asigură o viață demnă celor 
ce au ajuns la vîrsta eînd 
societatea noastră le permi
te o odihnă meritată.

R T I D U L
și este mereu îmbogățit de ex
periența partidelor comuniste și 
muncitorești, lucru la care P.C.R. 
își aduce din plin contribuția.

Totodată în procesul' de cu
noaștere, aprofundare și apli
care creatoare a științei con
ducerii, P.C.R. ține seama de a- 
precierea leninistă, că trebuie 
să știi dacă este nevoie să în
veți și de la alte țări, să știi sfl 
lei de acolo ceea ce este inte
ligent și avantajos. Situîndu-se 
pe o poziție creatoare avansa
tă, partidul și statul nostru so
cotesc că ceea ce învățăm de 
la țările avansate constituie 
doar un punct de referință, nu 
un model identic repetabil. Par
tidul ne indică să luăm în con
siderare experiența străină, dar 
noi trebuie să ne desprindem 
de ea, să ținem seama de rea
litățile noastre, să formăm o 
terminologie specifică adecvată 
pentru propria noastră dezvol
tare.

„Noi avem datoria să ținem 
seama de experiența mondială 
și să folosim tot ceea ce are 
ea mai bun și se potrivește 
condițiilor noastre", spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 10— 
11 februarie 1971.

Putem socoti totodată că în 
ultimii ani s-a cîștigat o expe
riență reală a conducerii în con
dițiile concrete ale țării noas
tre. Din păcate această, expe
riență se consumă adesea în- 
tr-un anonimat inexplicabil. 
Deși toate mijloacele de comu
nicare difuzează pe larg expe
riența unor țări străine, desi
gur am văzut că acest lucru 
e bine că se face, experiența 
noastră real dobîndită nu e 
răspîndită îndeajuns.

Ar fi realmente util să trans
formăm rezultatele proprii !n- 
tr-o bază efectivă a școlii ro
mânești de organizare și con
ducere și să stăm astfel cu con
cluziile, soluțiile și metodele 
noastre, alături de cei a căror 
experiență trebuie să fie pentru 
noi, doar un punct de referință 
și nu un model identic repe
tabil. Aceasta este și una din 
rațiunile majore pentru care 
s-a. organizat în țara noastră In- 
cepînd cu anul 1967 centrul de 
pregătirea și perfecționarea ca
drelor de conducere din între
prinderi, centrele de perfecțio
nare pe ramură, »-au introdu» 
In învățămîntul superior cursu
rile de știința conducerii În
treprinderilor și se organizează 
alte nenumărate manifestări pe 
această temă.

O excepțională Importanță au 
recentele hotărîrl privind per
fecționarea profesională a sala- 
riaților și măsurile privind pre
gătirea cadrelor de partid și de

Nu mai există epidemii de 
febră- tifoidă, tifos exantfl- 
matic, pali..meiită, endenui 
de malarie etc. Sistemul și 
concepția medicinii preventi
ve și-a spus din plin cuvîn- 
tu). Vaccinările masive și 
sistematice au contribuit Ja 
.asigurarea stării, normale de 
sănătate.

Acestea sint numai cîtevn 
din aspectele realizărilor din 
ultimii cinci ani în domeniul 
acttvității medico-sanitare. 
Sîntem convinși că în viitor 
ele vor fi mai' substanțiale. 
Ne întemeiem afirmația pe 
concepția de spvijmire a tu
turor măsurilor profilact^co- 
curatîve. de întărire conti
nuă a bazei materiale și de 
sporirea numărului cadrelor 
medico-sanitare — concepție 
sănătoasă, realistă, care face 
parte din politica generală a 
Partidului Comunist Român, 
de ridicare continuă a nive
lului de trai al cetățenilor 
patriei noastre socialiste.

stat în problemele de condu
cere.

Aspectul esențial în activita- 
tea de ridicare a nivelului ideo
logie, politic și cultural al în
tregului nostru popor este în
țelegerea învățăturii ca o nece
sitate și o obligație permanentă 
pentru toți. Acest lucru ne va 
ajuta să dezvoltăm importante 
laturi ale construcției economi
ce, să ridicăm pe noi trepte 
educația de bază, conceptul de 
viață fundamental corespunză
tor României socialiste multila
teral dezvoltate. Vom putea 
astfel să perfecționăm atitudi
nea în muncă a tuturor anga- 
jaților, atitudine ce este o sursă 
inepuizabilă de noi performan
țe superioare;

Acum eînd partidul nostru 
intră în a doua jumătate de 
secol de existență, întreaga 
noastră ființă tresaltă de un 
clocot creator, de o rodnică efer
vescență. Din primele luni ale 
noului cincinal simțim cu anti
cipație bucuria așteptatelor iz- 
bînzi, ale satisfacțiilor ce ni le 
va putea aduce contribuția 
noastră maximă la toate înfăp
tuirile viitoare ale țării noas
tre în fruntea căreia stălucește 
steaua forței sale conducătoare i 
Partidul Comunist Român.
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„MIHAI VITEAZUL"

Film de reconstituire is
torica, ,,Mihai Viteazul" este 
un amplu tablou consacrat 
luptelor duse pentru libertate 
șj independență națională, nă
zuința de veacuri a poporului 
nostru care s-a realizat pe de
plin abia în august 1944 și 
prin trecerea Ia construirea 
socialismului. Totodată, filmul 
relevă personalitatea de prim 
ordin a domnitorului Mihai, 
aptitudinile sale deosebite de 
conducător de oști, perseve

Radiogramă de pe cargoul
„București"

La stația radio a D. M. 
„Navrom" Constanța a fost 
recepționată următoarea ra
diogramă de la bordul car
goului „București".. plecat din 
Kenya spre Kuweit:: „Azi, 30 
martie 1971, ora D2 Greenwich, 
am îmbarcat pe nava noas
tră expediția științifică româ
nească transafricană, condusă 
de prof. univ. dr. docent Ni

ERATA
In articolul despre aduna

rea tinerilor din Valea Jiu
lui ce a avut loc marți diapă- 
amiază, la Casa de cultură 
din Petroșani, publicat în 
ziarul nostru de ieri, în ca
drul alineatului doi se va citi 
corect astfel : Tovarășii Ioa
chim Moga, Clement Negruț, 
însoțiți de către Viorel Faur, 
prim-secretar al Comitetului 
Județean Hunedoara al U.T.C., 

rența sa nobilă de a lupta 
pentru idealul Unirii. Prin li
nele imagini. se recompune 
situația sfirșitului celui dc-al 
XVI-lea veae în Europa Cen
trală, perioadă în care Impe
riul Otoman devenise o for
ță și amenința autonomia sta
telor din această parte a con
tinentului. p. um și efortu
rile supraomenești ale Iui Mi • 
hai de a-și găsi.aliați credin
cioși cu ajutorul cărora să-i 
învingă pe turci.

colae Bodnariuc". Mesajul 
este semnat de comandantul 
navei, .Victor Răduiescu.

Cei opt membri ai expe
diției, care au străbătut un 
lung și complex itinerar 
transaffiean, urmează să so
sească în țară în prima parte 
a lunii iunie.

(Agerpres)

Vasile Oros, prim-secretar al 
Corni teț ului municipal Petro
șani- al U.T.C., dr. ing. Petru 
Roman, directoru.1 general al 
Centralei cărbunelui,, conf. dr. 
mg. lire Constantinescu. pro
rector al Institutului de mine 
din Petroșani, fosif Cotoț, 
miner pensionar, membru de 
partid din ilegali rate, Victor 
Bădău, inspector școlar, iau 
loc în prezidiu.

O distribuție impunătoare 
prin număr și calitate asigu
ră acestui film-epopee atit 
o valoare artistică certă cit 
și exactitatea detaliului isto
ric : Am za Peilez (Mihai Vi
teazul), Irina Gărdescu, Flo
rin Piersic, Itarion Ciobanii. 
Mircea Albulescu. Ion Besoiu, 
Emmerich Schaffer, Olga Tu- 
dorache și alții, în regia lui 
Sergiu Nicolaeseu (in film Se
lim Pașa).

EXPERIMENTE 
MODERNE 

(Urmare din pag. 1)

Conținutul, ținuta scenică, in
terpretarea care s-a ridicat ia 
im înalt nivel artistic cit și 
ineditul ultimelor două specta
cole amintite au făcut ca aces
tea să fie clasate pe locul 1 
la Festivalul cultural-artisîiQ 
al pionierilor și școlarilor — 
faza pe județ ținută în noiem
brie 1970 și să participe la faza 
pe zonă care a avut loc în lu
na martie la Aradt Aici jporiul, 
cei prezent i în sală au avui 
cuvinte elogioase pentru micii 
interpreți ar celor- trei specta
cole. Tot mai multe format fi de 
gimnastică ritmică și dans mo
dern iau ființă în unitățile de 
pionieri, iar alături de ele mici 
formații de instrumentiști, re- 
mareîndu-se în această direcție 
formația de muzică ușoară de 
la Școala generală nr. 3 Lupeni, 
formațiile de gimnastică ritmi
că de la Liceul Vulcan, școlile 
generale nr. I și 5. Petri la etc.

Nu putem să nu amintim cu 
această ocazie și șezâtorile li
terare care sînt tot mai mull 
solicitate de copii. Acest gen 
de activitate pionierească !1 
întîlnim în majoritatea școlilor, 
remareîndu-se în mod special 
Ia Șcuala generală nr. â Vulcan.
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Schimbul instrumentelor

româno-bulgar de prietenie,
colaborare Lucrările Congresului Helsinki

Explozii

Finlanda-România
al XXII lea al P.C.I.S

și asistență mutuală

de ratificare a Tratatului

Miercuri, 31 martie 1971, la 
Ministerul Afacerilor Externe 
a avut loc efectuarea schimbu
lui instrumentelor de ratifica
re a Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistentă mutu
ală intre Republica S malistâ 
România și Republica Popu
lară Bulgaria, semnat la Sofia. 
3a 19 noiembrie 1970.

Schimbul instrumentelor de 
ratificare a fost efectuat din 
partea română de Coineliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, iar din partea bulga
ră de Spas Gospodov, ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare

• ••
Au fost eliberați

Condamnat la moarte

mare cantitate
r

BUGETUL ANGLIEI 31

a dezbaterilor
Comunelor

I
urgente I

. SOCACIU

1

(Agerpres). — 
al Pro-

notă externă
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Locotenentul William 
ley, găsit vinovat de „omor cu 
premeditare" in timpul masacru
lui din satul sud-vietnamez Song 
My, a fost condamnat miercuri 
la închisoare pe viață.

al
a-
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ALGER 31. — Corespon
dentul Agerpres, Constantin 
Benga, transmite i Intr-o cu- 
vîntare rostită la deschiderea 
lucrărilor celei de-a cincea 
Conferințe naționale a adu
nărilor populare comunale 
din Algeria, președintele 
Houari Boumediene s-a refe
rit, printre altele, la princi
palele direcții ale politicii in
terne a Algeriei. Șeful statu
lui algerian a subliniat că, 
în momentul de față, întrea
ga țară s-a angajat pe dru
mul dezvoltării industr;ale. 
construind complexe, înte
meind ramuri industriale noi, 
exploatînd cu grijă resurse
le de care dispune, dezvoltînd 
și modernizînd. in același 
timp, agricultura.

„Am hotărît, a spus Boume
diene. să construim o țară și 
o vom face. Bogățiile 'oastre 
naturale trebuie să fie ex
ploatate la noi și de pe urma 
lor să profite națiunea alge
riană*. Unul din obiectivele

< La palatul UNESCO din 
Paris și-a început lucrările co
locviul internațional avînd ca 
temă „Cosmosul și telecomu
nicațiile". La dezbateri iau 
parte aproximativ 500 de oa
meni de știință din 26 de țări 
ale lumii, printre care Fran
ța, U.R.S.S., S.U.A.. Italia.
R. F. a Germaniei.

♦ O delegație a Camerei 
de Comerț din R. S. Cehoslo
vacă desfășoară în prezent tra
tative referitoare la dezvolta
rea comerțului și colaborării 
industriale cehoslovaco-engleze, 
anunță agenția CTK.

In anul 1970, exportul An
gliei în Cehoslovacia a fost 
20,5 milioane lire sterline, 
2 milioane mai mult decît 
anul 1969.

♦ Fostul vicepreședinte 
Braziliei, Pedro Aleixo, a 
nunțat crearea unui nou partid 
politic, sub denumirea de 
„Partidul democratic republi
can" (P.D.R.). Printre obiecti
vele politice ale noului partid 
figurează îmbunătățirea regi
mului democratic al țării con
form cadrului constituțional, 
apărarea drepturilor fundamen
tale ale persoanei, alegerea 
prin vot direct a președintelui 
și vicepreședintelui țării, ca și 
suprimarea legislației excepțio
nale. actualmente in vigoare.

în 
său 

_.o_. ------- al
Partidului Comunist din Maroa 
Britanie. Jacks a obținut 389 
de voturi față de 184 cîte au 
fost acordate celuilalt candidat 
— Tony KJug (socialist) — în 
cadrul Congresului Uniunii, 
desfășurat în orașul Lancaster.

luni
4 După incidentele care au 

avut loc in noaptea de 
spre marți in capitala 
niană, in cursul zilei de 
atmosfera a fost relativ 
la Amman, informează 
ția France Presse. Sursa 
menționează că viața ' 
își reluase cursul 
ciuda faptului că 
vehicule aparținind 
îordaniene mai patrulau 
străzi.

La Irbid, al doilea oraș 
mărime al Iordaniei, situat 
80 km nord de Amman, situa
ția a revenit, de asemenea, 
marți, la normal, precizează 
aceeași agenție.

agen-
1 citată 

orașului 
normal, in 
numeroase 

armatei 
pe

TOKIO 31. — Corespondentul Agerpres, Florca Țuiu, 
transmite : Expoziția de produse ale industriei românești 
de bunuri de larg consum, deschisă in clădirea Camerei de 
Comerț și Industrie din orașul Tokio, s-a închis miercuri. 
Chiar din prima zi, exponatele, selecționate dintre cele mai 
reprezentative produse ale industriei noastre de bunuri de 
larg consum, au atras, pe lingă publicul larg, numeroși oa
meni de afaceri, care au manifestat interes față de măr
furile românești prezentate, îndeosebi pentru calitatea lor 
superioară.

Intr-o gamă mai variată, mărfurile românești de larg 
consum vor fi din nou expuse, alături de alte produse ale 
principalelor sectoare industriale românești, în pavilionul 
țării noastre de Ia ediția din acest an a Tirgului internațio
nal din Tokio, care se va deschide Ia 16 aprilie.

Bulgaria in Republ-ca Socialis
tă România.

In cuvîntările rostite, minis
trul Cornel iu Mănescu și am
basadorul Spas Gospodov au 
subliniat importanți acestui 
Tratat pentru dezvoltarea con
tinuă a legăturilor de pr’ete- 
nie și colaborare multilaterală 
dintre poporul român și po
porul bulgar, întărirea unită
ții și coeziunii țărilor socialis
te, creșterea forțelor socialis
mului și păcii în lume.

Conform dispozițiilor sale 
finale. Tratatul a intrat în vi
goare în ziua schimbului in
strumentelor de ratificare.

(Agerpres).

pe care ni le-am propus — 
a continuat președintele — 
este crearea unei economii 
naționale, căreia să-i garan
tăm deplina independență.

Intr-un timp relativ scurt
— a arătat vorbitorul — am 
reușit să creăm bazo solide 
pentru o economie sănătoasă. 
Am naționalizat un număr 
important de sectoare, măsură 
cerută de necesitățile vitale 
ale economiei noastre. Hotă- 
rîrile din 24 februarie a.c. 
privind naționalizarea parția
lă a societăților petroliere 
străine se înscriu pe linia 
politicii generale a țării noas
tre. întrucît petrolul este de 
o importanță deosebită pentru 
realizarea planului cvadrienal
— a spus președintele alge- 
rian.

Vorbind despre actuala fază 
a relațiilor algero-franceze, 
președintele a spus • „In ceea 
ce privește interesele france
ze. la 24 februarie am decla
rat că sîntem gata să acor-

<> Intr-o declarație făcută 
în Senat. William Fulbright, 
președintele Comisiei senatori
ale pentru afacerile externe, a 
relevat că eșecul operațiunii 
„Lam-Son-719" constituie „un 
exemplu concludent privind 
lipsa de rațiune și perspectivă 
a politicii Administrației 
Indochina".

Directorul interimar 
Agenției naționale pentru 
ronautică și cercetarea spațiu
lui cosmic (NASA). George 
Low, a declarat că, în urma 
reducerilor bugetare operate 
de Congresul american, :ndus- 
tria spațială a S.U.A. va cu
noaște o serie de dificultăți.

4 Comisia senatorială pen
tru afacerile externe a reco
mandat ratificarea 
Senat a Convenției 
la prevenirea și 
crimei de genocid.
făcută în februarie anul trecut) 
de președintele Nixon. Con
venția a fost adoptată de Adu
narea Generală a O.N.U., la 9 
decembrie 1948. și a fost rati
ficată de 53 de state, între 
care și România.

4 Președintele Salvador Al
lende a avertizat marți intr-o 
cuvintare că „dușmanii poporu
lui chilian intenționează să or
ganizeze un complot împotriva 
guvernului Unității Populare, 
incercind, in acest scop, să 
obțină sprijinul forțelor arma
te". Președintele a relevat insă 
că acest lucru nu va fi posi
bil deoarece armata rămînc 
loială guvernului.

4 Guvernul statului Uttar 
Pradesh, unul dintre cele mai 
populate ale federației indiene, 
a demisionat marți seară, ca 
urmare a faptului că Partidul 
Congresului, ramura disidentă 
a Congresului Național Indian, 
precum și celelalte grupări po
litice ale coaliției locale se 
aflau in minoritate în Aduna
rea Legislativă a statului.

Un purtător de cuvînt ofi
cial a anunțat că noul guvern 
local va fi format in următoa
rele zile din membri ai 
tidului de guvcrnămînt 
greșul Național Indian.

MOSCOVA 31 — Corespon
dentul Agerpres, b, Duțâ. trans
mite i Lucrările Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S. au con
tinuat miercuri în marea Sală 
a Congreselor din Kremlin, 
sub președinția lui M. A. Sus
lov. membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S.

G. F. Sizov, președintele Co
misiei Centrale de Revizie a 
P.C.U.S., a prezentat raportul 
comisiei.

dăm garanțiile necesare. Sîn
tem un stat caro respectă in
teresele tuturor partenerilor 
săi. Am dat asigurări că vom 
asigura piața franceză cu 
petrol. Au trecut abia 30 de 
zile și petrolul algerian con
tinuă să curgă spre rafinării
le franceze. Am anunțat in
demnizații, a adăugat preșe
dintele, dar anumite organe 
de informații franceze au 
pus la îndoială cuvîntul nos
tru. ccrînd acte și pretinzând 
că vom proceda la naționali
zări fără despăgubiri. Astfel, 
s-a născut ideea acordării de 
despăgubiri înainte de națio
nalizări. Or, aceasta pune în 
cauză principiul suveranității. 
Noi am spus-o clar 1 proble
mele care privesc suveranita
tea națională nu vor fi obiect 
de discuție cu nici un stat. 
Problemele suveranității noas
tre naționale sînt de resor
tul exclusiv al poporului al
gerian și al conducerii sale".

tema principală 
din Camera

LONDRA 31. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopea- 
nu, transmite! Proiectul de 
buget prezentat marți după- 
amiază, de ministrul finanțe
lor Anthony Barber, a con
stituit tema principală a dez
baterilor de miercuri din 
Camera Comunelor. In lojile 
destinate publicului clin clă
direa Parlamentului erau o- 
cupate pină și ultimele lo
curi; posturile de radio și 
de televiziune au acordat 
multe ore dezbaterilor, iar 
presa a oferit largi spații co
mentării bugetului. Toate a- 
cestea sint de înțeles, dato
rită faptului că bugetul in
teresează pe toți cetățenii 
cărora le afectează in mod 
direct nivelul de viață.

Intr-o declarație făcută 
marți noaptea la postul de 
televiziune B.B.C., ministrul 
finanțelor a afirmat că, in 
concepția sa, noul buget ur
mărește să simplifice siste
mul impozitelor — „foarte 
complicat și aproape imposi
bil de înțeles" — și să re
ducă taxele. Judecind după 
aprecierile presei, ale specia
liștilor, ca și ale cetățenilor 
care și-au exprimat punctul 
de vedere in cadrul emisiu
nilor de radio, noul buget a 
izbutit să facă cite un pas 
in fiecare din direcțiile amin
tite : să simplifice sistemul 
impozitelor și să reducă nu
mărul lor. Dc aceea, senti
mentele manifestate in legă
tură cu bugetul variază de la 
satisfaefia nedisimulată, in

Primul vorbitor în cadrul 
dezbaterilor pe marginea ra
poartelor de activitate al C.C. 
al P.C.U.S. și Comisiei Cen
trale de Revizie a fost V. V. 
Grișin. prim-secretar a) Comi
tetului orășenesc Moscova al 
P.C.U.S.. Evidențiind eforturile 
depuse dc cei 900 000 de comu
niști și dc toți oamenii muncii 
din capitala sovietică pentru 
îndeplinirea celui de-al optu
lea plan cincinal, el a spus că 
acesta, cît și angajamentele 
luate în cinstea Congresului, 
au fost îndeplinite înainte de 
termen. Vorbitorul s-a referit 
apoi la aspecte a'e economiei 
și perfecționarea activității i- 
deologice a organizațiilor de 
partid din Moscova.

P. E. Șelcst, prim-secretar al 
C.C. al P. C. din Ucraina, a 
făcut o amplă expunere pri
vind dezvoltarea acestei repu
blici unionale, insisting asu
pra necesității creșterii rolului 
științei în economie, asupra 
modernizării și automatizării 
conducerii producției. El a 
spus că, în perioada celui de-al 
optulea plan cincinal, volumul 
global al producției a sporit 
cu 49,7 la sută.

Seară „George Enescu" 
la Lima

LIMA 31 (Agerpres). — La 
30 martie, la Casa de cultură 
din Lima a avut loc, sub aus
piciile fundației culturale pe- 
ruano-române, o seară dedicată 
marelui compozitor român 
George Enescu. Despre semni
ficația operei lui Enescu și 
despre umanismul culturii ro
mânești au vorbit directorul 
casei de cultură, Jose Miguel 

special in rîndul patronatu
lui, pină la nemulțumirea 
totală in rindurile celor cu 
venituri scăzute. Oricare cetă
țean poate găsi în prevederile 
bugetului elemente de satis
facție și insatisfacție, scrie 
ziarul „Daily Expres". „Ti
mes" il numește: „un buget 
radical", deși proiectul res
pectiv nu este chiar așa de 
radical, și pentru acest lucru 
foarte mulți sint nemulțumiți. 
Aceste sentimente sint vizi
bile oarecum și in rîndul 
patronatului, fără să mai 
vorbim de rindurile laburiș
tilor și ale sindicatelor. Li
derul Partidului Laburist, 
Harold Wilson, declara : „Con
servatorii și țara vor regreta 
curind acest buget".

Potrivit calculelor făcute, 
proiectul de buget nu repre
zintă decit un paleativ care 
„îndulcește" doar intr-o foar
te mică măsură dificultățile 
cetățenilor de rind, generate 
de creșterea continuă a pre
țurilor. lată aceste calcule 
oglindite de ziarul „Times": 
„Un bărbat avfnd o familie 
cu doi copii va cîștiga, prin 
reducerea taxelor, 20 pence 
intr-o săptămină. Creșterea 
prețurilor din iunie anul tre
cut ii va lua insă 1,57 lire 
pe săptămină".

Pe de altă parte, ziarul 
.Daily Mirror" scrip că „bo
gății vor primi cu plăcere 
bugetul", deoarece pentru ei 
reducerile impozitelor asupra 
beneficiilor vor însuma valori 
apreciabile.

A luat apoi cuvîntul D. A. 
Kunaev, prim-secretar al C.C. 
al P. C. din Kazahstan, care 
s-a referit pe larg la impor
tantele transformări petrecute 
în viața economica și socială 
a republicii. El a făcut, toto
dată. uncie propuneri privind 
îmbunătățirea activității de 
conducere și planificare a pro
ducției. valorificarea mai bună 
a resurselor de materii prime, 
a criticat unele lipsuri din 
agricultura republicii și din do
meniul aprovizionării tehnico- 
materiale.

Primul secretar al C.C. al 
P. C. din Gruzin, V. P. Mjava- 
nadze, a relevat dezvoltarea in
dustriei gruzine în anii cin
cinalului, precum și succesele 
repurtate în domeniul produc
ției agricole, al creșterii nive
lului de trai al populației.

Congresul a fost salutat de 
Le Duan, prim-secretar al C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, Walter UIbricht. 
prim-secretar al C. C. a) 
P.S.U.G., Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.,și 
Georges Marchais. secretar ge
neral-adjunct al P. C. Francez.

Lucrările Congresului conti
nuă.

Joviedo. și președintele funda
ției culturale peruano-române, 
profesor Julio Castro Franco. 
A luat cuvintul. de asemenea, 
ambasadorul român la Lima, 
Mircea Nicolaescu. Au urmat 
o audiție din opera marelui 
compozitor, precum și viziona
rea unor filme documentaro 
românești.

Acte de război
împotriva

R. 0. Vietnam
HANOI 31 (Agerpres). — 

Agenția VNA anunță că în 
zilele de 28, 29 și 30 martie, 
numeroase avioane america
ne au bombardat o serie de 
localități de pe teritoriul 
R. D. Vietnam, din provin
cia Quang Binh, și au lansat 
bombe brizante și cu bile 
deasupra satului Huong Lap. 
Artileria americană situată 
la sud de zona demilitari
zată a deschis focul asupra 
unor sate din R. D. Vietnam.

Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam a 
condamnat energic aceste 
acte de război ale imperia
liștilor S.U.A., cerîndu-le să 
pună capăt imediat oricăror 
acțiuni care încalcă suvera
nitatea și securitatea Repu
blicii Democrate Vietnam.

O Cea de-a doua ediție a 
campionatului mondial femi
nin de fotbal se va desfășura 
intre 8 și 29 august in Mexic. 
La competiție și-au anunțat 
participarea echipele Italiei, 
Danemarcei, Elveției, Austriei, 
Angliei, R, F. a Germaniei. 
Belgiei, Franței, Suediei, Ceho
slovaciei și Mexicului.

O Numeroși spectatori au 
urmărit la Leningrad prima 
„manșă" a finalei Cupei Cu
pelor* la baschet masculin, 
disputată între formația locală 
Spartak și echipa italiană Sim- 
menthal Milano. După ce

Festivități consacrate 
aniversării Asociației

HELSINKI 31 (Agerpres). — 
La Helsinki au început festivi
tățile consacrate celei dc-a XX-a 
aniversări a Asociației de prie
tenie Finlanda-România. Cu a- 
cest prilej, in sala Rakennuses- 
tarien Talo a avut loc o mare 
adunare, în cadrul căreia au 
luat cuvîntul Meeri Kalavainen, 
ministrul culturii al Finlandei, 
Vilho Siivola, președintele a- 
sociației, și Octav Livczeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S.

Ministrul Meeri Kalavainen a 
evocat dezvoltarea constantă a 
relațiilor dintre Finlanda și 
România, ocupîndu-se cu precă
dere de sfera lor culturală. Mi
nistrul finlandez a apreciat po
zitiv activitatea Asociației de 
prietenie Finlanda-România con
sacrată mai bunei cunoașteri re
ciproce, întăririi prieteniei din
tre cele două popoare. Vilho 
Siivola, președintele asociației, 
a evidențiat, Ia rîndul său. fap
tul că în prezent cultura, arta, 
știința, viața social-politică a 
României sînt tot mai bine cu
noscute și apreciate de opinia 
publică finlandeză. El a men-

In dotarea Centrului ameri
can de la Saigon pentru cule
gerea informațiilor secrete se 
află un mic aparat japonez 
„producător dc rîs". Acționat de 
o baterie electrică, el emite, 
timp de 18 secunde, o adevă
rată cascadă dc rîs, la simpla 
apăsare pe un buton. Probabil 
că, trecîndu-1 în dotarea ar
matei, specialiștii în psihologie 
ai Pentagonului au urmărit să 
creeze o stare de euforie în 
rindurile militarilor americani 
și, deci, să contribuie la des
tinderea celor ce au trecut prin 
orele de tensiune și de groază

confruntarea tot mai crîn- 
cenă cu forțele patriotice.

De cîtva timp, însă, ofițerii 
de la Centrul din Saigon și-au 
luat obiceiul de a acționa „ca
seta de rîs" în timpul orelor 
de lucru, cînd primesc spre cen
tralizare cifrele sosite de pe 
cîmpurile de luptă, care vor
besc despre „victoriile" corpu
lui expediționar.

Deși, în general, cifrele o- 
glindesc realitatea, de astădată 
„veselia" declanșată de micul a- 
parat japonez arată că nici o- 
fițerii americani nu mai dau 
crezare rapoartelor primite de 
pe cîmpurile de luptă la „US 
Command" din Saigon. Săptămî
na trecută, de exemplu, „rîsul" 
a devenit molipsitor și birou
rile spațioase ale „US Command", 
cînd s-a anunțat că totalul 
soldaților „inamici" uciși în 
Vietnamul dc sud din 1961 în
coace a fost dc... 708 544 ! Ade
vărul este, constata revista a- 
mericană „Time", că niciodată 
serviciile secrete americane nu 
raportaseră, de-a lungul anilor, 
în întreaga Indochina (și nu 
numai în Vietnamul de sud) 
mai mult de 650 000 dc soldați 
„inamici". Or, rapoartele actuale 
pretind că au fost uciși aliția 
„inamici", îneît n-ar mai avea 
cine să lupte pentru alungarea 
intervenționiștilor străini. Dar 
dacă aceleași cifre sînt adevă
rate, ele demonstrează un an
gajament înfricoșător din par
tea inamicului.

Datele falsificate privind Cam- 
bodgia au jucat aceeași farsă 
Comandamentului american din 
Saigon. De la invazia din a- 
prilie anul trecut, acesta a ra
portat uciderea a 22 500 dc pa- 
trioți khmeri. „Dacă am socoti.

pauză scorul a fost egali 32— 
32, în final victoria a revenit 
baschetbaliștilor sovietici cu 
scorul de 66—56. Returul a- 
cestei întâlniri este programat 
la 7 aprilie, la Milano.

O Turneul internațional 
masculin de volei, organizat 
de federația belgiană de spe
cialitate, s-a încheiat la An- 
dcrlecht cu victoria reprezen
tativei Bulgariei. Voleibaliștii 
bulgari, care au terminat com
petiția neînvinși, au totalizat 
6 puncte, fiind urmați in cla
sament de echipele Israelului 
— 4 puncte. Belgiei — 2 pune- 

ționat sprijinul acordat 
tre I.R.R.C.S. asociației 
20 de ani de activitate, 
vintul său, Octav Livczeanu a 
adresat mulțumiri asociației, 
precum și altor instituții fin
landeze, care au contribuit la 
organizarea unor manifestări de
dicate mai bunei cunoașteri a 
vieții poporului nostru.

In încheierea festivității, am
basadorul României la Helsinki, 
Mircea Bălănescu, a inminat, 
din partea Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Ordinul „Meritul Cultural" 
unor membri ai conducerii a- 
sociației pentru contribuția lor 
la dezvoltarea legăturilor de 
prietenie dintre Finlanda și Ro
mânia.

In continuare, ambasadorul 
român a oferit un cocteil Ia 
care au luat parte miniștri, de- 
putați, funcționari superiori din 
ministerele culturii și de exter
ne, profesori universitari, oa
meni de cultură și artă, mem
bri ai asociației, ziariști. Au fost 
prezenți, de asemenea, șefi ai 
unor misiuni diplomatice acre
ditați în capitala Finlandei.

scrie în legătură cu aceasta re
vista „Time", un procent de 
doi răniți la fiecare inamic u- 
cis, totalul pierderilor patrioți- 
lor s-ar ridica la 67 500 de oa
meni. Or, datele furnizate de 
serviciile secrete americane la 
începutul invaziei în Cambod- 
gia indicau existența a numai 
40 000 de combatanți khmeri, 
iar totalul estimat în prezent 
se ridică la 60 000 de oamenii

Intrigat de neconcordanța ci
frelor ce vroiau să ateste „vic
toriile" americane în Indochina, 
corespondentul de război al re
vistei „Time", David Greenway, 
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mici. Comandantul batalionului, I 
J pă ce a ascultat raportul pa- > 
trulei, a comunicat eșalonului I 
superior 20 de victime. „Dar I

■

I Ajutor
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

a întreprins o anchetă perso
nală, în cursul căreia a consta
tat cum se „metamorfozează1* 
datele asupra pierderilor inami
cului la diferite verigi ale ar
matei. Prezent la o ambuscadă 
organizată contra unei patrule 
americane, Greenway a consta
tat uciderea a trei militari ina
mici.
după ce a ascultat raportul pa- 

cînd am sosit la Da Nang, scrie 
același Greenway, am constatat 
că cifra raportată la Saigon 
se rotunjise la 32". „Jocul cifre
lor* nu se oprește însă aici. 
Cu prilejul invaziei în Laos, 
două companii saigoneze au fost 
complet decimate, fără ca acest 
lucru să fie raportat la „US 
Command". Săptămîna trecută 
pierderile de elicoptere ameri
cane în Laos au fost de 200, 
dar la Saigon au fost rapor
tate doar 38.

Dincolo de ridicolul situației 
provocate de falsificarea deli
berată a cifrelor, se ridică însă 
problema influenței nefaste pe 
care aceste cifre o au asupra 
deciziilor politice. Așa după cum 
cunstată „Times", „aceste cifre 
au jucat un rol de mult prea 
multe ori înșelător în istoria 
războiului din Vietnam". Sem
nificativă în acest sens este o 
declarație făcută în 1962 de mi
nistrul apărării de atunci al 
S.U.A., McNamara, care pre
ciza cu emfază că „orice cri
teriu cantitativ de care dispu
nem arată că sîntem pe cale 
de a cîștiga războiul". Dar de 
atunci au trecut nouă ani și 
Statele Unite tot nu au cîștigat 
războiul...

data a- 
22—17 

desfușu- 
zile .'a 
a Ger- 

>—14.

O La Munster s-a disputat 
revanșa intîlnirii internaționa
le de handbal dintre selecțio
natele masculine ale R. F. a 
Germaniei și Poloniei. Victoria 
a revenit din nou handbaliști- 
lor vest-germani, de ’ 
ceasta cu scorul de 
(11—6). In primul joc, 
rat in urmă cu trei 
Bremen, echipa R. F. 
maniei a cîștigat cu 2:

O Continuindu-și turneul in 
Cehoslovacia, reprezentativa Ie

BUENOS AIRES 31 (Ager 
pres). — Mai multe explozii 
provocate de bombe artiza
nale s-au înregistrat in 
cursul zilei de marți in ta 
pitala Argentinei, Buenos 
Aires. Bombele au produs 
importante pagube materia
le sediilor unor firme stră
ine. Surse ale poliției au 
anunțat că autorii acestor 
acte teroriste aparțin orga 
nizației ilegale -Forțele pen
tru eliberarea Argentinei" — 
FALZ.

Expoziție
BERLINUL OCCIDENTAL 

31 (Agerpres). — In Berii 
nul occidental a fost desclii 
să expoziția „elemente elec
trotehnice din Ungaria*, or
ganizată de întreprinderea 
de comerț exterior „Elcktro- 
modul", care reprezintă 15 
firme din R. P. Ungară.

ATENA 31 (Agerpres). — 
Un comunicat oficial difu
zat la Atena anunță că 30 
de deținuți politici greci in
ternați în lagărul din Insula 
Leros au fost eliberați in 
baza măsurilor anunțate re
cent de primul ministru 
Papadopoulos.

Exercițiu de alarmă
CAIRO 31 (Agerpres). — 

In capitala egipteană a avut 
Ioc marți seară, pentru a 
doua oară in aceeași zi. un 
nou exercițiu de alarmă, 
care a durat 15 minute.

In acest interval, pompieri, 
polițiști și membri ai echi
pelor de apărare pasivă au 
făcut exerciții de intervenție 
în condițiile întreruperii 
complete a circulației și a a- 
limentării cu energic elec
trică a orașului.

BAGDAD 31 (Agerpres). 
— Tribunalul revoluționar 
din Bagdad a pronunțat pri
ma condamnare la moarte 
împotriva unui traficant de 
stupefiante — anunță agen
ția irakiană de informații. 
Este vorba de Khaled Mah
mud Aii, la domiciliul căruia 
s-a găsit o

ROMA . „„ 
Directorul executiv 
gramului Alimentar Mondi- I 
al (PAM), Francisco Aquino. . 
a propus sporirea pină la 200 I 
milioane dolari a ajutorului : 
pentru țările în curs de dez- r 
voltare în perioada 1973— . 
1974. J I

Măsuri urgente
WASHINGTON 31 (Acer- I 

preș). — Ministrul de inter- * 
ne al S.U.A. a anunțat, în | 
urma unui studiu ecologic, I 
descoperirea unor mari con- | 
centrații de arsenic, mercur, 1 
cadmiu, crom hexavalent, I 
cobalt, zinc și plumb in nu- I 
incroasc surse de apă care ■ 
aprovizionează marile orașe I 
americane. S-a anunțat lua- ! 
rea unor măsuri urgente | 
pentru a se preveni o in- - 
toxicare in masă a popu- | 

ininină de baschet a Ungariei 
a jucat la Kosice cu selecțio
nata secundă a lArii gazdă. 
Baschetbalistele cehoslovace au 
obținut victoria cu 
77—55 (33—27).

0 La Budapesta 
tat întîlnirea dintre —*«- 
cală BVSC și formația spanio
lă Myda Barcelona, contind 
pentru „sferturile" de finală 
ale „Cupei orașelor tîrguri* la 
tenis de masă. Gazdele au cîș- 
tigaț cu scorul de 5—0 și s-au 
calificat pentru semifinalele 
competiției.


