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lupta minerilor a continuat
In condițiile grele ale ilega

lității. in ciuda tendințelor sci
zioniste ale vîrfurilor reformis
te și a manifestărilor sectare 

itîngisle din propriile rîn- 
, partidul comunist a tre

buit să aplice o tactică elastică, 
in vederea îndeplinirii înalte
lor îndatoriri de organizare și 
mobilizare la lupta unită a 
celor ce muncesc. Referitor la 
lupta P.C.R. din această perioa- 
'dă tov. Nicolae Ceaușescu a- 
ra’.â : „Desfășurîndu-și activi
tatea în condițiile ilegalității, 
partidul comunist a împletit 
munca ilegală cu cea legală, 
creînd o serie de organizații 
cum sint sindicatele unitare și 
Blocul muncitoresc-țărănesc, 
care au desfășurat o largă ac
tivitate politică in rindul mun
citorilor și țăranilor. In același 
timp, partidul iși îndreaptă e- 
forturile spre închegarea unită
ții de acțiune a clasei muncitoa
re. spre crearea alianței mun- 
citorești-țărănești*.

In urma scindării unității' 
mișcării sindicale cu prilejul 
Congresului sindical de la Cluj 
din septembrie 1923, linia in
dicată de partid în ceea ce pri- 
.vește crearea sindicatelor uni
tare era ca acestea să fie for
mate numai acolo- unde sindi
catele amsterdamiste respinse
seră de la sine, definitiv, ma
sele muncitorești. Acolo însă 
unde sindicatele amsterdamiste 
întruneau în rîndurile lor . mase 
de muncitori, comuniștii trebu
iau să creeze fracțiuni comu
niste care să întărească opoziția 
revoluționară, să le organize
ze și să Ie conducă la luptă în 

Ivederea izgonirii din fruntea 
sindicatelor a conducerilor re
formiste. îndrumați de partid, 
comuniștii din Valea Jiului, 
'deși se aflau în adincă ilegali
tate au reușit să mențină le
gătura cu masele de mineri, să

le conducă 
ofensivei 

satisfacerea 
economice,

le organizeze și să 
în lupta împotriva 
patronale, pentru 
revendicărilor lor 
sociale și politice.

Comisariatul de 1 
Petroșani printr-o notă informa
tivă din 1925 recunoaște faptul 
că ..propaganda comunistă se 
bucura de mare succes intre 
muncitorii mineri".

In condițiile ilegalității, par
tidul comunist a creat în 1925 
Blocul muncitoresc-țărănesc, or- 
ganizație de masă care a desfă
șurat o largă activitate în rîn- 
durile muncitorimii 
Programul Blocului 
resc-țărănesc avea

poliție din

miniere, 
muncito- 

o mare 
popularitate printre mineri. Ca 
urmare acestui fapt, în alegerile 
parlamentare din 1926, candi- 
dații B.M.T., membri ai P.C.R. 
și conducătorii s.ndicatelor u- 
nitare, au obținut în centrele 
muncitorești din Valea 
peste 2 200 de voturi.

Anul 1926 se remarcă 
tr-un puternic curent de 
nizare în sindicate a muncito
rilor mineri. Serviciul de sigu
ranță din Petroșani raporta or
ganelor ierarhice că în această 
regiune „mișcarea sindicală a 
luat proporții mari" și că sin
dicatele „se întăresc atît prin 
numărul membrilor ce zilnic se 
înscriu, cît și prin cotizațiile 
plătite. La Lonea numărul mi
nerilor înscriși in sindicatele 
unitare a crescut in cîteva luni 
de la 200 la circa 1 000, iar 
Lupeni a depășit cifra 
1 000".

La adunările generale din 
nul 1926 ale organizațiilor sin
dicale unitare (internaționale) 
din Valea Jiului, se evidențiază 
tot mai mult necesitatea orga
nizării muncitorilor mineri îm
potriva exploatării patronale. 
Conducătorii sindicatelor ..au 
sfătuit muncitorimea ca să se 
organizeze pentru a-și putea

prin- 
orga-

la 
de

a-

Șirealiza scopurile ce nutresc 
a deveni o forță revoluționară 
capabilă să înfrunte capitalul 
burghez*. Alți vorbitori „au a- 
rătat că s-au adunat pentru a 
încheia și verifica bilanțul a- 
nual, care bilanțuri sînt de 
două feluri : bilanțul capitalist 
care este munca furată de bur
ghezi de Ia muncitori și bilan
țul celor săraci care sînt mun
citorii și care nu au decît 
zdrențe pe dinșii ; face apel la 
muncitori să se unească și să 
se organizeze căci numai atunci 
vor putea obține drepturile lor".

La 1 aprilie 1926, minerii din 
Lonea au declarat grevă, ca 
urmare a concedierii a 500 de 
muncitori precum și a suspen-

Nicolae WARDEGGER, 
arhivist principal 

Arhivele Statului — Deva

(Continuare în pag. a 3-a)
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Zilele trecute, am consem

nat la rubrica dedicată se
micentenarului Partidului Co
munist Român rezultatele 
merituoase obținute de colec
tivul stației C.F.R. Petroșani, 
rezultate care nu fac altce
va decît să confirme o tra
diție a hărniciei acestora. Nu 
trebuie însă sâ uităm cu ac
tivitatea acestora depinde în 
mare măsură de aceea a an- 
gajaților depoului de loco
motive.

La fel ca și colegii lor, me
canicii bolizilor ce gonesc pe 
drumuri de fier se strădu
iesc să închine în cinstea 
marii sărbători buchete de 
realizări din cele mai vulo- 
roase. Sporind tonajele medii 
ale trenurilor de marlu cu 
1,5 o/o iar ale celor de călă
tori cu 12 la sută, s-a ajuns 
la realizarea planului de pro
ducție într-o proporție 
104,1 la sută.

In atenția permanentă 
colectivului Depoului C.F.R. 
Petroșani este reducerea con
sumului specific de combus
tibil ca principal factor în 
scăderea prețului de cost. 
Conform calculelor prelimi
nare, în primul trimestru al 
anului s-a consumat cu 1,”» 
la sută mai puțin combusti
bil decît era prevăzut, ceea 
ce reprezintă o economie de 
482 tone combustibil conven
țional. Cu această cantitate 
se pot remorca 96 perechi 
trenuri de marfă pe distanța 
Petroșani — Simeria. Printre 
autorii acestor frumoase re
zultate obținute în primele 
trei luni ale anului îi putem 
cita pe mecanicii de locomo
tivă Rusalim Dârău. loan 
Oprea I, Pițek Rudolf și fo- 
chiștii Âxente Morușca, Cor
nel Matei.

Comitetul orășenesc de partid Uricani a 
organizat, la Casa de cultură din localitate, 
simpozionul intitulat „50 de ani de luptă sub 
steagul glorios al P.C.R.". Despre activita
tea partidului în ilegalitate și despre suc
cesele obținute de poporul nostru sub con
ducerea
William

sa înțeleaptă au vorbit tovarășii 
Sudcr, membru de partid din ile-

Printre 
ale pionierilor și uteciștilor, 
organizate la liceul din Vul
can în cinstea aniversării se
micentenarului P.C.R., se nu
mără și o expoziție de artă 
plastică deschisă din iniția-

acțiunile comune

VIZITA DELEGAȚIEI

ZIUĂ SANATATII
N. L

I

IOSIF EȘANU, 
doctor în medicină, 

directorul 
Spitalului unificat Petroșani

galitate, Vaier Dan, secretar al comitetului 
orășenesc de partid, președintele consiliului 
popular Uricani și prof. Pompiliu Caragea, 
directorul Casei; de copii. Cei peste 450 de 
participant la simpozion au ascultat cu viu 
interes expunerile prezentate și au participat 
la programul cultural-artistic susținut de for
mațiile de amatori pe scena Casei de cul
tură.

Eveniment de importanță deo
sebită, cu o profundă semnifica
ție politică și socială, „Ziua să
nătății" constituie un prilej de 
trecere în revistă a principale
lor realizări obținute în dome
niul ocrotirii sănătății oamenilor 
muncii. Sărbătorită în fiecare 
an, la 7 aprilie, „Ziua sănătă
ții" semnifică aniversarea in
trării în vigoare a Constituției 
Organizației Mondiale a Sănă
tății, dată declarată „Ziua mon
dială a sănătății*.

Cu prilejul aniversării 
mondiale a sănătății" s-a
venit ca în fiecare an să se 
bată, pe plan mondial, una 
tre problemele medicale 
mai importante, de obicei
lea care privesc boli cu o largă 
răspîndire în mase. In acest an, 
tema aleasă se referă la profi
laxia și tratamentul diabetului.

Diabetul zaharat este o boală 
care se manifestă cu atît mai 
mult, cu cît nivelul de viață este 
mai ridicat. In antichitate, ro
manii denumeau această boală i 
„Morbus dominorum* — expre
sie care certifica faptul că era 
o boală a stăpînilor (de sclavi) 
— clasă care niînca și bea cu 
mult peste necesitățile organis
mului, fără a munci și,

tiva și sub supravegherea 
profesorului Andrei Vass. Ex
poziția, găzduită de un în
treg etaj al liceului, cuprin
de lucrări executate în dife
rite tehnici plastice ; acuare
le, guașe, tuș, colaje, desen 
tehnic etc. Impunătoare și

prin modalitatea prezentă
rii desenelor cu ajutorul su
porturilor de sticlă, expozi
ția evidențiază prin cele 40 
de lucrări o activitate rod
nică a cercului de arte plas
tice .Ion Andreescu", existent 
în cadrul liceului.

«Zilei 
con- 
dez- 
din- 
cele 
ace-

au participat tovarășii G. A- 
liev, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Azerbaidjan, secretari 
ai Comitetului Central, precum, 
și membri ai guvernului acestei 
republici. Tovarășul G. Aliev a 
făcut o succintă prezentare a 
istoriei poporului azerbaidjan, 
a vorbit despre succesele repur
tate de această republică în 
domeniile economic, social și 
cultural, despre hotărîrea oa
menilor muncii de a îndeplini, 
programul ce va fi adoptat de 
Congresul al XXIV-lea al 
P.C.U.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a informat gazdele despre rea
lizările obținute de oamenii 
muncii din țara noastră în dez
voltarea economiei, științei, cul
turii, în ridicarea nivelului de 
trai, despre modul în care în
tregul popor muncește cu avînl 
pentru îndeplinirea sarciniloD 
trasate de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român.

Oaspeții sînt invitați apoi sâ 
viziteze unele puncte ale ora
șului Baku. Intrarea în parcul 
,,Kirov", cel mai înalt punct al 
capitalei Azerbaidjane, feeric 
iluminată, este dominată de 
steagurile României și R.S.S» 
Azerbaidjane. In limbile româ- * 
nă și azerbaidjană se putea citi 
inscripția : „Bine ați venit, dragi 
oaspeți".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu; 
și membrii delegației admiră de 
pe această colină panorama o- 
rașului ce-și întinde dantelele1 
de lumini de-a lungul Caspicei,

Apoi, coloana de mașini a 
străbătut cîteva din marile ar
tere ale orașului.

Vizita delegației ________
Comunist Român în R.S.S. A- 
zerbaidjană continuă.

MOSCOVA 6. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
ță, transmite: Delegația Parti
dului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, care parti
cipă la lucrările Congresului al 
XXIV-lea al E.C.U.S., a sosit 
marți după-amiază într-o vizită 
in R.S.S. Azerbaidjană.

Delegația este însoțită de G. 
Aliev, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Azerbaidjan, M.‘ A. 
Leseciko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
V. M. Bușuiev, șef de secție 
la C.C. al P.C.U.S., " ' “ 
denko, ambasadorul U.R.S.S. în 
România.

La aeroportul din Baku, ca
pitala R.S.S. Azerbaidjană, solii 
poporului român, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. au 
fost întîmpinați de G. Ibraghi- 
mov, G. Se ido v, D. Guliev, se
cretari ai C.C. al P.C. din 
Azerbaidjan, S. Rașidzade, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Azerbaidjan, 
alți vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri, miniștri, repre
zentanți ai organizațiilor ob
ștești.

Un grup de pionieri oferă to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
membrilor delegației buchete de 
flori.

Pe întregul traseu, de la ae
roport pînă la reședință, nu
meroși locuitori au salutat cor
dial pe reprezentanții poporului 
român în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In aceiași zi, la sediul C.C. 
al P.C. din Azerbaidjan, dele
gația Partidului Comunist Ro
mân a avut o întîlnire la care

., V. I. Droz-

Partidului
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și fapte

Construcții noi in Sibiu

0

□
Galați: Noua centrală telefonică din cartierul Țiglina Foto I N. MOLDOVEANU(Agerpres)

răspunsul
li

D .... ........
[1 in noile cartiere Drumul Ta-
„ berei, .Armata Poporului,

imagini

aoerei, rxriuaia --- - ------------
Berceni, Titan și în zona in-

- dustrială a uzinelor „23 Au- 
0 eust".

D Continuă, totodată, lucrări
le la construcțiile începute în

Q anul trecut, intre care cele
privind magazinele universa-

Qle și generale de la Iași, Con
stanța, Tulcea și Alexandria

[1 și a unor mari depozite de
produse alimentare, textile,

0 încălțăminte și metalo-chimi-
ce Ia Tg. Mureș, Sibiu și in
alte localități.

Q Merită subliniat faptul că
planul de investiții al Minis-

~ terului Comerțului Interior
pe primul trimestru al anu-

Dlui a fost depășit cu 9,1 la
sută.
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In diferite localități din ța
ră a început construcția unor 
noi unități comerciale. Am- 

_ plasate, îndeosebi, in noi car- 
jj tiere de locuințe și in zone 
D industriale, ele vor contribui 

la îmbunătățirea continuă a 
D aprovizionării și deservirii 

populației. Astfel, la Timișoa
ra, Galați și Vaslui se ridică 
magazine universale și gene- 

n rale, iar in aproape toate re- 
“ ședințele de județ complexe 

comerciale. In Capitală, ase
menea unități se construiesc

Biografie neintîmplătoare
Ne. intilnim adesea în au

tobuz. 11 salut respectuos cu 
bună-ziua, așa cum am în
vățat de mic să procedez 
lunci cind intilnesc oamei 
mai in virstă. Ba mai mul
mă străduiesc să-i fac un loc 
pe scaun dacă întâmplarea a 
făcui să ne aflăm în autobuz.

El știe că de fapt compor
tarea mea este “ , ?
.pîinii” la lovitura pietrii. 
tocmai pentru aceea încearcă 
să pară cit mai amabil; inii 
zimbește politicos și uneori 
mă întreabă de sănătate. O 
dată mi-a oferit chiar o ți-, 
gară. N-am primit-o pentru 
că... dar la ce să mai lun
gesc vorba.

In urmă cu o vreme omul 
despre care scriu, definea o 
funefie mare. Avea mașină și 
secretară. De hotărirea și sem
nătura lui depindea rezolvarea 
multor probleme. Iar hotări
rea și semnătura la care mă 
refer nu se obținea oricum. 
Ca o primă cerință trebuia 
să ai „relații". Și eu nu a- 
veam, că așa m-am născut, 
sărac din acest punct de ve
dere și, sărac am rămas. Fapt 
pentru care multe probleme 
mi-au fost lăsate de cel in 
cauză nerezolvate. Dar nu-i 
port pică. Pentru că dacă 
el nu „m-a iertat" pe mine, 
nici viața nu l-a iertat pe el.

Era inflexibil, dur, cu un 
aer de atotputernicie izvorită 
parcă dintr-o nebuloasă des
cindere crăiască, învăluită de

legendă. Se găsea pe un post 
pentru care se cereau studii 
superioare. EL nu le avea. 
Dar a făcut totuși rost. Și-a 
procurat o hîrtie din care 
rezulta că „a figurat'1 in scrip
tele institutului politehnic.

Bineînțeles că un ochi a- 
fi observat -truca-

cu
i-a

în dosarul personal 
pricina, acest ochi atent 
lipsit. Respectivul, in acel 
timp, tocmai dormea. Iar cind 
a fost trezit fi scuturat, a 
început a se văicări; „Dar 
cum puteam îndrăzni să ve
rific ? Tocmai pe dumnea
lui ? doar era șef. Era vor
ba de plinea mea!“

O dată, găsindu-mă în de
plasare in probleme de ser
viciu, m-am așezat la o mar
gine de drum să pindesc o 
ocazie, pentru a mă întoarce 
acasă. EL a trecut cu mașina 
grăbit și grav. Am îndrăznit 
un modest semn, crezind că 
mă va lua și pe mine. Era 
atita loc în mașina lui. M-a

privit indiferent, ca pe un 
bolovan, ori un stilp de tele
graf și a trecut mai departe. 
Iar eu am rămas umil și a- 
mărit, cu sentimentul unei 
copleșitoare nimicnicii.

Ne-am revăzut la o ședin
ță. Era pusă în dezbatere toc
mai persoana LUI. Și 
cite i s-au spus, cite au 
reieșit ! Iar cind a vorbit el 
pur și simplu nu l-am mai 
recunoscut. Se bilbiia, trans
pira, nădușea. Căuta moti
vări și dădea din colț in colț 
neputind să le găsească. Scă
zuse parcă și în dimensiuni. 
Devenise mic, mititel, stră
veziu. Nu mai era EL, cel 
orgolios, impertinent, plin de 
sine. Era doar umbra lui.

De atunci, așa cum spu
neam îl intilnesc mereu. U- 
neori aleargă și el după au
tobuz ca mine și ca alții. Nu 
mai e EL, ci el. Se înghesuie 
o dată cu ceilalți călători. 
Iar cite unul care totuși nu-i 
ca mine și nu a putut uita 
chiar așa ușor, îi mai dă cile 
un brinci.

— Hei! Ce te-mpingi așa? 
încă nu ți-a ieșit din cap 
șefia ? Iar el tace, ferindu-se 
vinovat.

Eu insă procedez așa ca 
întotdeauna. II salut cuviin
cios pentru că, așa am fost 
învățat de mic. li răspund 
chiar și atunci cind mă în
treabă de sănătate. Numai ți
gara refuz să o primesc, cind 
se întîmplă să mi-o ofere...

O. I10G.MAN
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Abatajele frontale mecanizate 
pot și trebuie să dea mai mult
Un imperativ : folosirea 
cu sporit randament a 

timpului de lucru
Unul dintre factorii ridicării

eficienți■i minei itului Văii Jiu-
lui ii neîndoielnic.
creștere
in abat c-i cu atit mai
mare ci mai ridicat gra-
dul de mpcnni;jare. Eforturile
colectivelor minerești din bazi
nul nostru s-au concentrat asu
pra extinderii tăierii mecani
zate în abatajele cu front lung 
din straiele subțiri și de grosi
me medie — nr. 4, 8, 13, 15 și 
18 — asupra cercetărilor și ex
perimentărilor susținute, legate 
de mecanizarea tăierii în stra
iele groase, asupra introducerii 
complexului de abataj de tipul 
O.M.K.T. în stratul 15, E. M. 
Paroșeni. Amintim că producția 
de cărbune extrasă cu tăiere 
mecanizată a ajuns în 1970 la 
peste 850 000 tone față de nici 
34 000 scoase „la ziuă" în 1965. 
intre aceleași repere, gradul 
de mecanizare a înregistrat o 
creștere spectaculoasă, de la 
0,6 la 11,6! In perioada cinci
nalului trecut numărul utilaje
lor de tăiere în frontale a spo
rit de peste 7 ori.' Totuși, cu 
toate salturile care se raportea
ză la acești indicatori, realiză
rile se plasează, încă, sub posi
bilitățile existente, iar indicii 
calitativi nu se ridică la nivelul 
obținui în alte țări în condiții 
ge.ilogico-miniere similare.

Care sînt rezultatele de pînă 
acum ?

In abatajele cu front lung din 
straiele subțiri și de grosime 
medie, realizările obținute sînt, 
in general, mai mari decît cele 
din fronturile fără tăiere meca
nizată. Astfel, productivitatea 
muncii a ajuns, în medie, la
7.3 tone/post, din care în stra
tul 13 la 8,45 tone/post față de
5.4 tone/post, iar in stratul 15 
ia 7,45 tone/post față de 5,6 
tone/post Cu toate acestea, 
incâ nu se avansează o fișie 
pe zi, ceea ce este puțin.

In general, nu s-au asigurat 
condiții normale de lucru pen
tru utilajul de tăiere. La E. M. 
Vulcan se folosea pentru tăie
re doar 23,8 la sulă din tim
pul total productiv, iar timpii 
pierduți din motive organiza
torice și tehnice reprezentau 
95.4, respectiv, 49,1 la sută. Din 
analiza cronometrărilor la E. M. 
Lupeni a rezultat că intervalul 
neproductiv a reprezentat 56,6 
la sută din întregul timp de lu
cru, pe cînd pierderile de timp 
datorate motivărilor tehnice a- 
âungeau la 52 la sută. De re
marcat că, aici, în zonele cu 
sferosiderită, s-a constatat ru-

tone/post de la E. M. Vulcan 
și în raport cu aceea de 6,5 
tone/post de la E. M. Lupeni. 
Totuși, realizările obținute nu 
sc ridică la nivelul posibilită
ților implicate de dotarea res
pectivă, media rezultatelor din 
abatajele cu front lung fără 
mecanizarea tăierii fiind de 
7,25 tone/post (cu „vîrfUri' atin- 
gind chiar 9,40 tone/post). Cau
za principală a acestei stări 
constă in principal, in neasigu- 
rarea conjuncturii normale de 
funcționare a combinei. Din 
cronometrările existente a re
zultat că timpul productiv al 
procesului din abataj a fost de 
numai 64 la sută, restul cumu- 
lind... stagnări din motive teh- 
nico-organizatorice, o parte din 
acestea nejustificabile în nici 
un fel (lipsa vagonetelor goa
le, a apei -industriale pentru 
utilajul de t^re etc.).

Cum este necesar să se 
acționeze în viitor ?

Se poate afirma că, în' pre
zent, la minele din Valea Jiu
lui. există o preocupare susți
nută pentru mecanizarea tă
ierii cărbunelui în abatajele cu 
front lung.

Pentru strate subțiri și de 
grosime medie nu se ridică 
probleme tehnice speciale le
gate de mecanizarea tăierii căr
bunelui. Combinele existente, 
cu făgaș îngust (2 K-52 și alte
le similare) sînt corespunzătoa
re pentru condițiile geologico- 
miniere existente. Realizările 
obținute, insă. sint inferioare 
posibilităților actuale, ele nu se 
ridică la nivelul obținut în alte 
țări cu dotarea respectivă și în 
condiții geologice similare și, 
ceea ce este mai grav, sînt 
chiar, uneori, inferioare reali
zărilor din aceleași abataje fără 
tăiere mecanizată.

Problema principală care se 
pune pentru viitor in aceste a- 
bataje este îmbunătățirea sub
stanțială a indicatorilor tehnico- 
economici, in care sens pîrghia 
hotăritoare rămîne organizarea 
corespunzătoare a muncii. Or
ganizarea muncii în abatajele 
mecanizate ridică probleme noi 
care trebuiau să stea în aten
ția personalului tehnico-ingine- 
resc din cercetare și producție. 
Pînă în prezent problema orga
nizării muncii în frontul de 
lucru nu a fost pe primul plan 
din cauza caracterului manual 
al muncii și al formelor simple 
de organizare legate de aceas
ta (în general erau fixate de 
brigadier și maistru). Este ne
cesar ca, pe baza studierii prin 
fotocronometrări a timpului do 
lucru în abatajele mecanizate.

realiza o viteză <le tăiere cores
punzătoare, in paralel cu creș
terea adinclmii de tăiere pc cu
țit. este necesară o putere de 
durată a combinei de 128 KW. 
Se impune continuarea studierii 
in detaliu a problemelor lega
te de îmbunătățirea organului 
tăietor. în sensul stabilirii tipu
lui de cuțite și a geometrici a- 
cestora, a liniilor de tăiere op
timă etc.

Desigur, pînă la soluționarea 
tehnică a acestor probleme, ur
mează să se generalizeze prac
ticarea găurilor de zguduire în 
zonele cu intercalați! sterile ma
sive sau cu incluziuni de sfero
siderită. In același timp, reali
zarea unui tavan metalic flexi
bil corespunzător constituie so
luția tehnică de bază pentru asi
gurarea unui cîmp nesusținut 
pe durata tăierii, eliminîndu-se 
posibilitatea dezorganizării sus
ținerii și a desprinderii blocu
rilor de cărbune din front.

Hotăritoare in etapa actuală 
a experimentărilor rămine asi
gurarea condițiilor normale de 
funcționare a abatajului. De
sigur, cu 40—50 Ia sută timp 
producție pe abataj și 20 la 
sută timp de tăiere efectivă, 
cum s-a realizat pină in prezent, 
nu se poate desfășura o expe
rimentare concludentă. E cazul 
să se elimine cu desăvîrșire 
timpii neproductivi din pricina 
lipsei de vagonete goale, a de
fecțiunilor de transportare, etc.

Ing. Vaier STANClU, 
serviciul metode, C.C.P. 
Ing. Traian MtlLLER

perea cuțitelor sau desprinderea 
plăcuțelor dure și blocarea or
ganului tăietor. Dacă incluziu
nea de sferosiderită era atacată 
treptat, cu adîncimi de tăiere 
mai mici, se reușea tăierea, 
însă în permanență contactul 
dintre cuțite și incluziune pro
voca seîntei, metalul se încăl
zea puternic, plăcuțele crăpau 
și săreau, accentuind și gră
bind uzura. Pușcarea de zgudu
ire la care s-a recurs ulterior 
a soluționat problema tăierii, 
dar a complicat și mărit durata 
ciclului productiv, afectînd ne
gativ productivitatea muncii.

La mina Aninoasa experimen
tarea a confirmat, în mare, o- 
biectivele scontate. Construcția 
tavanului s-a dovedit corespun
zătoare, permițînd păstrarea u- 
nui cîmp nesusținut pînă la e- 
xecutarea celei de a doua fîșii. 
n-a fost consemnat fenomenul 
de desprindere a blocurilor de 
cărbune din front, iar interca- 
lațiile sterile au fost tăiate în 
flux normal (uneori s-au exe
cutat 10—12 gătiri de zguduire, 
Împușcate o dată cu nișa). De 
asemenea, cu toate că s-a plasat 
la frontul respectiv o brigadă 
care lucrase la abataje came
ră, noua tehnologie de lucru a 
fost însușită într-un timp rela
tiv scurt, obținîndu-se cele mai 
mari realizări în abatajele cu 
front lung, cu tăiere mecani
zată. din stratul 3 și anume 
de 9,30 tone/post, productivitate 
superioară, evident, celei de 6,15

să se depisteze cauzele concre
te care frînează funcționarea 
lor normală și să se elaboreze 
(folosind amplu literatura de 
specialitate) elementele necesa
re organizării corespunzătoare a 
muncii. De asemenea, este ne
cesar să se depună eforturi pen
tru realizarea siguranței in func
ționare a abatajelor prin rezol
varea transportului, a energiei 
electrice, a alimentării cu apă 
industrială etc., precum și a 
unor probleme tehnice rămase 
in urmă ca: susținerea capetelor 
de abataj, săparea (eliminarea 
nișelor), susținerea galeriilor de 
abataj etc. Paralel cu aceste e- 
forturi, urmează să se extindă 
tăierea mecanizată în abatajele 
din stratele subțiri, foarte în
clinate, pentru care există stu
dii de fundamentare și, desi
gur, să se continue introduce
rea complexelor de mecaniza
re (O.M.K.T. sau similare) și în 
alte panouri din stratele 15 și 
18, mina Paroșeni, precum și în 
alte cîmpuri miniere (mina Lu
peni, stratul 5 etc.).

Pe baza experienței cumula
te, se poate afirma cu certitudi
ne că mecanizarea tăierii căr
bunelui în abatajele cu front 
lung din stratul 3 este posibi
lă, cu toate condițiile specifice 
pe care le oferă. Pentru a asi
gura creșterea indicatorilor teh- 
nico-economici la nivelul dotă
rii respective este necesară 
continuarea și extinderea expe
rimentărilor. Astfel, pentru a

Mijloacele moderne, eficiente, au cîștigat uc acum ci > larg de utilizare în minele Văii 
Jiului și la săparea mecanizată a galeriilor, ușurind munca minerilor, ridiciud randamentele 
la aceste lucrări. Clișeul înfățișează combina PK 7 în plină acțiune in adincurile minei Pa- 
roșeni.

TEHNICA
I MINICOMPUTER

PENTRU DIRIJAREA
I LUCRĂRILOR IN MINA

I Departamentul de mașini de
| calcul al Institutului de con-
J strucții și mecanizare pentru
( industria carboniferă de la

Gliwice, în colaborare cu
1 Secția de automatizare a Șco

lii politehnice din Silezia, a 
construit un minicomputer cu 
circuite integrate, destinat u- 
tilizărilor industriale. Mini- 
coraputerul ..MKJ-25" va fi fo
losit, în primul rînd. in siste
mul de automatizare al unui 
ansamblu de mine, sistem care 
vq fi instalat pînă în anul 
1975 în peste 40 de mine din 

| Polonia. Primul exemplar al
\___________________________________

Se rezolvă 
problema 

descongesti
onării 

transportului
Inginerii și tehnicienii de 

la E. M. Petrila, în special a- 
ceia de la serviciile tehnolo
gic și topografic precum și 
cei de la sectorul I producție, 
au reușit să rezolve problema 
descongestionării transportu
lui cărbunelui pe orizontul 
XII, blocul O. De curînd a 
fost terminat proiectul de e- 
xecuție al unui ax colector 
care va uni orizontul cu pri
cina cu orizontul XIV. In ur
ma realizării acestui ax colec
tor în fluxul principal de 
transport se va putea trece 
la tracțiunea electrică a tre
nurilor pe cale ferată subte
rană, eliminîndu-se locomoti
vele de mină Diesel și cele 
cu acumulatori. De asemenea, 
se va renunța și la folosirea 
puțului orb existent în pre
zent.

Lucrări de împăduriri
In cadrul Ocolului silvic 

Petroșani continuă acțiunile și 
preocupările pentru regenera
rea pădurilor. Lucrătorii oco
lului, în anul 1971, vor adău
ga noi suprafețe de teren la 
cele peste 800 ha de plantații 
realizate în anii cincinalului 
trecut și la cele 6 400 ha pe 
cit se întindea suprafața împă
durită în perioada anilor 
1948—1955.

In anul de față, împăduri
rile de primăvară, practic, au 
luat startul o dată cu sfîrșitul 
lunii martie — începutul lui 
aprilie. Planul de împăduriri 
din această perioadă a anului

prevede plantarea unei supra
fețe de 137 ha, ce se va exe
cuta cu specii de arbori repede 
crescătoare (molid și pin). 
Pînă în prezent au fost des
chise 7 șantiere din cele 11 în 
care urmează să se execute 
lucrări de împăduriri și anume 
la Peștera Bolii, Taia, Voevo- 
du etc. Pentru desfășurarea 
în bune condițiuni a lucrărilor 
de împăduriri din această pri
măvară, conducerea Ocolului 
a . luat din timp toate măsuri
le : a asigurat șantierele cu 
materialul săditor necesar, în 
care scop au fost pre-

gătiți, pentru început, un 
număr de 428 000 puieți ui 
mind ca pentru asigurarea în
tregului necesar de puieți să se 
mai scoată din pepinierele 
proprii alți 200 000 dc puieți : 
în toate șantierele a fost de a- 
semenea asigurată forța de 
muncă necesară, condiții bune 
de cazare muncitorilor.

Primele 36 ha suprafețe 
plantate au și fost realizate. 
Lucrările sporesc în intensi
tate la toate șantierele, pe 
măsură ce timpul din această 
primăvară capricioasă se îm
bunătățește.

NOUĂ ÎN LUME
minicomputerului ,.MKJ-25“ va 
funcționa în mina experimen
tală „Jan".

METODA EFICIENTA
DE SAPARE A GALERIILOR

La Institutul de cercetări 
științifice de pe lingă Poli
tehnica din Massachusetts a 
fost elaborată o metodă efi
cientă de săpare a galeriilor 
și puțurilor de mină cu folosi
rea unor jeturi subțiri de apă, 
ejectate prin impulsuri scur
te, dar viteză foarte mare. A- 
ceste jeturi de apă cu care se 
dislocă rocile au diametrul de 
cca. 1 mm și viteza de apro
ximativ 40 000 picioare/sec.

Durata impulsurilor este de 
1—2 secunde.

PRIN MODERNIZAREA 
UTILAJULUI

In R. F. a Germaniei, și 
anume în Saxonia inferioară, 
a fost modernizată o mină 
deschisă încă în anul 1899. 
Datorită modernizării utilaju

lui minier, productivitatea 
muncii la această mină a cres
cut la 22. tone de minereu de 
fier pe schimb/om.

CASE DIN CALCAR COCHILIFER

In orașul Sevcenko, de pe 
malul Mării Caspice, se con
struiesc case cu 11 etaje din

rocă calcaroasă, formată ex
clusiv din cochilii. Exteriorul 
lor apare în alb și trandafiriu.

Pentru construirea acestor 
case din calcarul cochilifer se 
fabrică panouri. Aceste ele
mente de construcție sînt ex
trem de trainice, dispun de o 
bună rezistență și sînt termo- 
izolatoare bune, ceea ce este 
deosebit de important in aceas. 
tă zonă a Kazahstanului sovi
etic, unde arșița atinge 40— 
45°, în timp ce iarna sînt 
frecvente gerurile de — 30°.

Astfel de case s-au constru
it și în orașul Novîi Uzen, din 
Peninsula Magîșlak, precum și 
în cîteva așezări.

Utilaje noi la E. M. Dîlja
In dotarea Exploatării mini

ere Dîlja au intrat o serie de 
utilaje noi menite să comple
teze mijloacele mecanice nece
sare abordării unor tehnolo
gii superioare în procesul de 
extragere a cărbunelui. Prin
tre acestea pot fi enumerate

cîteva care deja funcționează 
la parametri nominali. Trei 
mașini de încărcat pneuma
tice de tip MIP-2 se află de 
puțin timp la indemîna brigă
zilor care execută lucrări de 
investiții și pregătiri. Pentru 
forarea suitorilor de aeraj.

minerii folosesc o foreză de 
suitori (tip SBM-3 U) cu ca
pacitate de variere a diame
trului între 400 și 800 mm. 
Pentru perforaj s-a primit q 
instalație mecanică capabilă 
să dea rezultate superioare 
metodelor clasice.

PENTRU 0 MAXIMĂ 
EFICIENȚĂ 

A PROIECTĂRII 
ÎN MINERIT

Ing Alexandru MLCLEA,
director nl I.C.P M.II.

Se știe că Institutul de cer
cetări și proiectări miniere pen
tru huilă, din cadrul C.C.P. este 
o unitate care, pe plan local, 
întocmește documentațiile teh
uii e și proiectele în baza căro
ra se execută cea mai mare 
parte a volumului într-o dina
mică ascendentă de lucrări de 
investiții la unitățile miniere 
din subordinea Centralei. Pen
tru perioada 1971—1975 se vor 
crea noi capacități de produc
ție, asigurînd în final o creștere 
a producției cu peste 45 la sută 
față de 1970.

Modul de proiectare a investi
țiilor menționate, soluțiile teh
nice și tehnologiile alese, gra
dul de mecanizare și automati
zare prevăzut, constituie pentru 
colectivul de proiectare al 
I.C.P.M.H. obiective, sarcini de 
muncă permanente și de mare 
răspundere, dacă ținem seama 
de faptul că eficiența volumului 
apreciabil de investiții este con
diționată de concepțiile de an
samblu in gîndire în fazele de 
proiectare.

In cursul anului precedent, Ia 
I.C.P.M.H. au fost realizate stu
diile tehnico-economice de sis
tematizare, de amplificare și 
modernizare pentru perioada 
1971—1975, ale exploatărilor 
miniere : Dîlja, Vulcan. Băr- 
băteni, Uricani, Hobiceni și 
Anina, precum și studiul tehni- 
co-economic de amplificare și 
modernizare a preparației Lu
peni. Continuînd această amplă 
acțiune și în anul curent, 
I.C.P.M.H. întocmește studiile 
tehnico-economice pentru dez
voltarea și modernizarea ex
ploatării miniere Țebea, a pre
parației Petrila și a Uzinei de 
utilaj minier din Petroșani

Amintim că prin investițiile 
prevăzute, prin soluțiile de ex
ploatare și mecanizare alese, în 
1975 producția minei Dîlja se 
va dubla față de cea realizată 
în 1970, productivitatea muncii 
va crește în aceeași perioadă 
de la 1,32 tone/post la 2,0 tone/ 
post, în condițiile reducerii cu 
aproximativ 50 lei a fiecărei 
tone de cărbune produs.

Producția 
va fi în 
450000 tone

minei 'Vulcan 
1975 cu cca. 
mai mare de

cît în 1970, în condițiile creș
terii productivității muncii de 
la 1.61 tone/post la 2.3. tone/post 
și a reducerii costului pe tona 
de cărbune produs cu cca. 12 
lei.

Priveam cu atenție colosul 
metalic din fața noastră, oame
nii care ii aduceau ultimele 
retușuri înainte de a-l expedia 
acelora care il așteaptă. Acest 
produs nou al eforturilor comu
ne ale unui grup de oameni este 
așteptat pentru a-și lua locul 
intr-un proces de producție, 
acolo unde „piatra care arde", 
scoasă din bezna adincurilor, 
poate deveni in mod miraculos 
lumină și căldură.

O cunoștință mai veche, șe
ful de echipă Dumitru Lupu. se
cretarul organizației de bază de 
la secția de construcții metali
ce, urmărește cu atenție mișcă
rile oamenilor in salopete al
bastre care roiesc in jurul aces
tui nou „copil" al secției. Fri
gul pătrunzător nu deran
jează cu nimic. Sentimente
le șefului de echipă Stelian Al
biță, ale lui Constantin Vișan, 
Ion Dobre, llie Negroiu nu 
resimt rigorile acestei primăveri 
capricioase. Sint încălziți de un 
singur gind, acela al îndeplinirii 
cu succes a sarcinilor care le 
stau în față.

Sesizăm primul moment de 
răgaz al comunistului Stelian 
Albiță pentru a ne oferi și 
nouă cit de puțin din tainele 
meseriei pe care a imbrățișat-o 
cu 15 ani in urmă tocmai pe 
malurile Begăi.

„Ne pare bine că terminăm 
și cura asta cerută de bricheta- 
torii de la Coroești*, ne spunea 
Albiță. Nu a fost o treabă u- 
șoară. Să montezi un utilaj cu 
300 de repere este destul de di
ficil. Dar acum e pe terminate, 
putem să ne apucăm liniștiți de 
altceva.

„Intr-adevăr, intervine Dumir 
tru Lupu, acum ortacii lui Al
biță o vor lua de la început 
cu un alt produs. Și iarăși după 
zile întregi de trudă și căutări, 
semnătura lor va fi purtată' de

o nouă mașinărie menită să u- 
șureze munca semenilor din 
adincuri. Nu trebuie să uitați că 
echipa acestui comunist anga
jată in obținerea unor rezultate

LECȚIA

demne de laudă in cinstea se
micentenarului partidului, abor
dează lucrări din cele mai com
plexe. De altfel și această cuvă 
pentru smoală a cerut eforturi 
deosebite. Asamblarea unui ase
menea utilaj necesită o organi
zare a muncii ireproșabilă. Alt
fel totul se poate strica și to
tul ar trebui reluat de la ca
păt, pierzindu-se timp prețios“.

(
Zgribulit de frig am grăbit 

pașii înspre hala mare a ace
leiași secții. La una din mesele 
de lucru, Eugen Heincz împre
ună cu colegi din echipă, prin
tre care Gheorghe Voina, loan 
Șipoș, stăteau aplecați asupra 
unui desen. In cartușul planșei, 
in rubrica rezervată denu
mirii piesei, era scris cu litere 
de o șchioapă: „schip de 4 
tone".

— Este bine aici, nu 
e fri9, puțină gălăgie dar 
mă rog, așa e in uzină, îndrăz

nesc să mă adresez șefului de 
echipă Eugen Heincz.

Intr-adevăr, așa spuneam și 
nai căci pină mai ieri, alături 
de Albiță montam și noi un 
schip de acest gen și tot acolo 
in curte. Ce să-i faci, sînt uti
laje mari și aici nu este spa
țiu. Două schipuri le-am dat 
gata, mai avem două in coman
dă, dar deocamdată ne... redo- 
cumentăm, apoi din nou la trea
bă.

— E greu, tovarășe Heincz ?
— Pentru noi nu mai este 

greu să facem așa ceva. Băieții 
își cunosc bine meseria, sint 
cum s-ar spune cu lecția învă
țată.

G
Am părăsit clădirea impună

toare in care se făuresc acele 
„ajutoare de aur" ale omului: 
mașinile, utilajele. Alături, pa
șii grăbiți ai acelora care își 
terminaseră șutul se pierdeau 
pe caldarim. Mergeam în
cet, gindindu-mă la măreția 
muncii celor aproape 170 de 
angajați ai secției de construc
ții metalice, la elanul și efer
vescența care le stăpinește ac
tivitatea zilnică. Dar deodată 
proaspăta cunoștință, comunis
tul Stelian Albiță ni se adre
sează pe un ton prietenos :

— Vă salut, poftă mare ! Aș 
fi dorit să mergem mai mult 
împreună să mai discutăm, dar 
trebuie să mă grăbesc căci 
după-amiază am ore la Liceul 
industrial, la seral, și doresc 
să mă prezint cu lecția învă
țată. Trebuie să trag tare că 
sint in anul V iar la anul pe 
vremea aceasta aș dori să fiu 
la subingineri. Cred că mă în
țelegeți. Și apoi mai e ceva, 
mă așteaptă acasă fetița să-i 
mai povestesc cum frămintăm 
noi oțelul.

Nicolae LOBONȚ

Un spor mare de producție se 
prevede la mina Bărbăteni care 
va realiza în 1975 de cca. 10 ori 
mai multă producție decît în 
1970. Productivitatea muncii va 
spori aici de la 1,0 tone/post la 
1,78 tone/post iar prețul de cost 
pe tona de cărbune se va re
duce cu cca. 70 lei.

Amplificarea și modernizarea 
preparației Lupeni au fost pro
iectate. urmărindu-se creșterea 
capacității de spălare a cărbu
nelui cocsificabil cu mai mult

de 2 ori față de 1970, în condh 
țiile în care productivitatea 
muncii se dublează și ea, iar 
prețul de cost al preparării fie
cărei tone de cărbune, se redu
ce cu cca. 28 la sută.

Indicatorii tehnîco-economici 
de ordinul celor arătați mai sus 
sînt luați în considerare im 
proiectarea investițiilor în curs 
de elaborare în cadrul institu
tului, asigurîndu-se prin ei o 
eficiență sporită a investițiilor 
care se vor face în viitor în 
cadru] unităților miniere apar
ținătoare Centralei cărbunelui 
Petroșani-

Principalele obiective care 
trebuie să stea în atenția colec
tivelor de proiectare, în vederea 
asigurării unor investiții econo 
mice, considerăm că sînt urmă
toarele :

G concentrarea producției la 
fiecare mină în cit mai puține 
puncte ;

©■ prevederea unor dotări la 
nivelul tehnicii celei mai îna
intate care să asigure mecaniza
rea proceselor cu mare volum 
de Lucru în subteran;

0 mecanizarea complexă a 
lucrărilor din abataje, inclusiv 
susținerea ;

©> mecanizarea proceselor de 
muncă la săparea lucrărilor mi
niere de deschidere și pregătire?

O extinderea transportului 
continuu cu benzi în subteran» 
în condițiunile automatizării și 
dispecerizării acestuia :
• asigurarea securității mun

cii subterane prin soluții teh
nice modeme de prevenire.

In afară de acestea, va tre
bui să se manifeste o serioasa 
preocupare în direcția organi
zării unor centre de informatică 
și calcul, prin utilizarea unon 
calculatoare electronice moder
ne. ceea ce ar veni în concor
danță cu cele mai recente pre
vederi ale documentelor de par
tid și de stat, cu prețioasele in
dicații ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Pentru cuprinderea in viiton 
a unui volum de proiectare 
sponit. în cadrul I.C.P.M.H. se 
va generaliza în acest an forma 
de muncă și salarizare a activi-' 
tății de proiectare în acord glo
bal, formă care — experimen
tată în 1970 — s-a dovedit su
perioară muncii și salarizării 
în regie. Tot în acest scop în; 
cadrul proiectelor viitoare va 
crește și rentabilizarea docu
mentațiilor tip și a elementelott 
refoiosibite care s-au dovediți 
corespunzătoare în exploatare.

Pentru asigurarea încadrării 
lucrărilor proiectate în consu
murile specifice limită Ta ma
terialele deficitul e (lemn, oțel): 
va trebui extinsă utilizarea în
locuitorilor. a elementelor pre- 
fabri'-ite. a panourilor din plăci 
fibro lemnoase reutilizabile la 
cofraje și a schelelor metalice 
de inventar.
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Autorul golului. Ion Con
stantin. se îndreaptă satisfă
cut spre mijlocul terenului.

Duminică cu... fotbal

Golul victoriei. Foto : V. TEODORESCU

La pauză, secundul V. Til- 
maciu meditează la... punctele 
cedate Rapidului.

— Alo, Minoiu 1 La Petro
șani. Ion Constantin a deschis 
scorul. E 1—0 pentru Jiul..

MIERCURI 7 APRILIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
„Ex-Tcrra ’71“ — cmisiu- 
ne-concurs de construcții 
tehnice pentru școlari.

10.30 Economie, știință, condu
cere.

19,00 Un virtuos al țambalului l 
Dumitru Marinescu-Ciuciu.

19.15 Tragerea Pronocxpres.
19,20 1 001 de seri — emisiune 

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

cări. Anul 1944.
20,10 Intermezzo muzical cu Ni- 

colae Albulescu.
20.15 Tcle-cinemateca : „Răzbu

narea". Un film în pre
mieră pe țară, cu Gregory 
Peck în rolul principal,

21,50 Poșta TV.de Ion Bucheru. 
22,05 Cadran internațional.
22,35 Pentru iubitorii muzicii de 

operă i ..Turandot" de 
Puccini (fragmente). Inter
pretează : Mariana Stoica, 
Teodora Lucaciu, Ludovic 
Spiess.

23,05 Telejurnalul de noapte.
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SJ^ Rezultate meritorii ale sportivelor petroșănene
In zilele de 29. 30, 31 martie 

și 1 aprilie, la Poiana Brașov, 
s-a desfășurat concursul repu
blican al școlilor sportive la 
schi alpin. Elevele Școlii spor
tive din Petroșani au obținut. 
Sa acest concurs, următoarele 
rezultate : Categoria copii : Lo
cul II — Hupca Viorica și lo
cul Iii — Leib Gabriela, la 
slalom special fete; Categoria 
junioare II : Locul III, la sla
lom special și locul III la sla
lom uriaș — Aliiller Dagmar.

In zilele de 3 și 4 aprilie, 
la Poiana Brașov, s-a desfă
șurat și campionatul național al 
juniorilor la schi alpin. La sla
lom special. Leib Gabriela a o- 
cupat locul IV. la junioare II. 
La această probă, Hupca Viorica 
și Miiller Dagmar au fost foarte 
aproape de a ocupa un loc frun
taș. La slalom uriaș, Miiller 
Dagmar a ocupat locul III. In 
urma acestor remarcabile com
portări, stimulatorii pentru în
treaga activitate care se des
fășoară la Școala sportivă Pe

troșani, elevele Miiller Dagmar, 
Leib Gabriela și Hupca Vio
rica, împreună cu profesoara 
lor. Virginia Pctcrfi, au fost 
reținute în tabăra de pregă
tire de la Vârful cu Dor, pînă 
la sfârșitul vacanței.

★
Școala sportivă Petroșani or

ganizează, între 8 și 18 apri
lie. o tabără de pregătire spor
tivă pentru copii în Paring, la 
care vor participa 15 tineri 
schiori.

SCURTE
ȘTIRI

SPORTIVE
©■ Echipa de tenis a Brazi

liei a învins pînă la sfârșit cu 
scorul de 5—0 echipa Boliviei. 
calificîndu-se pentru turul ur
mător al „Cupei Davis'.

© In vederea meciului ofi
cial pe care-1 va susține la Bu
curești Ia 18 aprilie în compa
nia echipei olimpice a Alba
niei, selecționata olimpică de 
fotbal a țării noastre va intîlni 
astăzi în joc de verificare for
mația vest-gerinană Eintracht 
Braunschweig. întâlnirea se va 
desfășura de la ora 16,30 pe 
stadionul Republicii. Jn deschi
dere un joc internațional de ju
niori : Rapid — Bocum (R. F. 
a Germaniei.

Q' Selecționata masculină di
vizionară de baschet a țării 
noastre va participa între 10 și 
12 aprilie la un turneu interna
țional programat în Franța, la 
Antibes.

MICA
PUBLICITATE

CASA DE VlNZARE 100 mii.
Str. Pomilor 5 Petroșani.

în pofida represiunilor burgheziei, 
lupta minerilor a continuat

(Urmare din pag. 1)

'dării trenurilor muncitorești 
către satele Cimpa și Jieț. La 
sfârșitul lunii august, autorită
țile din Petroșani, sesizau a- 
larmate că muncitorii mineri 
din întreaga Vale a Jiului 
,sînt pe picior de a face grevă, 
Pe motiv că au plata mică și 
nu au locuințe".

Printr-o luptă dîrză și consec
ventă, în anul 1926, minerii 
obțin noi contracte colective în 
Valea Jiului. „Contractul co
lectiv — așa cum se menționa 
în presa vremii — nu mulțu
mea pe deplin cerințele tova
rășilor noștri, dar luind in con
siderare situația ce era înain
te de acest contract, se poate 
spune că noul contract pune 
capăt abuzurilor. asigurând 
muncitorilor o situație de 
drept".

Din discuțiile purtate la șe
dințele sindicale de la Lupeni, 
Vulcan. Aninoasa Și alte centre 
miniere, s-a învederat tot mai 
mult că „numai datorită orga
nizării in sindicat s-au putut 
obține aceste rezultate", ’^or
bitor i subliniau în cuvin tarile 
1 j! că „ceea ce s-a câștigat se 
datorește numai organizațiilor 
(sindicale îndrumate de comu
niști n.n.) care trebuiesc întă
rite cit mai mult pentru ca să 
se poală cuceri noi revendicări 
și impune condițiuni cît mai 
bune pentru intreaga muncito
rime**. „Prin aceste hotărâri — 
re atează presa vremii — mi
nerii din Valea Jiului au dat 
dovadă de conștiință socialistă, 
fiind convinși de necesitatea 
luptei prin sindicate".

In anul 1928 se întrezăresc 
primele semne ale crizei de 
supraproducție. „In regiunea 
Văii Jiului — se raportează o- 
f loial — in urma descontărilor 
ce s-au făcut la întreprinderile 
miniere, anul trecut și anul cu
rent, a rămas un număr mare de 
muncitori fără nici un câștig... 
Acești nenorociți șomeri, tră
iesc aproape toți din ajutorul 
dat de locuitorii din acea re
giune", iar ..masele muncito
rești, ni se pare ca în urma 
descontărilor, care se țin lanț, 
fără întrerupere, au ajuns sub 
conducerea elementelor comu
niste”.

Ca urmare a acestor împre
jurări, în cursul lunii mai 1928 
muncitorii mineri desfășoară o 
puternică acțiune grevistă în 
toată Valea Jiului. Adresîndu-se 
maselor muncitoare cu ocazia

zilei de 1 Mai 1928, P.C.R. a- 
răta într-un manifest că ziua 
de 1 Mai trebuie să fie -un 
strigăt de luptă contra ofensi
vei capitaliste și împotriva pri
goanei ce sugrumă pe luptăto
rii clasei muncitoare". Bregă- 
tită temeinic de către comuniști, 
la 3 mai izbucnește greva la 
Lupeni, ca în următoarele ziie 
să se extindă in întregul bazin 
carbonifer.

In memoriul prezentat socie
tăților, minerii revendicau i 
controlul muncitoresc în mine, 
reprimirea la lucru a muncito
rilor concediați, ziua de mun
că de 8 ore. mărirea salariului, 
plata pentru munca suplimen
tară. reducerea prețurilor ia 
articolele alimentare, de îmbră
căminte și încălțăminte, iar 
munca în acord să se plătească 
conform creșterii costului vieții. 
Nesatisfâcind cererile formula
te, în mod corespunzător, mun
citorii au continuat să rămînă 
în grevă pînă la 1’iunie 1928.

In urma înăbușirii grevei, ca
pitaliștii trec la arestări și la 
noi concedieri. De la Vulcan 
sînt propuși pentru concedieri 
144 de muncitori, de la Lupeni 
sînt dați afară din slujbă 223 
de muncitori. Concedierilor le 
urmează evacuările din locuin
țe și izgonirea familiilor.

In ciuda acestor măsuri opri- 
. maturii, minerii din Valea Jiu
lui au continuat lupta lor re
voluționară. La sfârșitul anului 
1928, in ajunul marii bătălii de 
clasă de la Lupeni, organul lo
cal din Deva al „Consiliului 
general al Sindicatelor Unitare 
din România" face demersuri 
pentru scoaterea unui ziar de 
breaslă cu titlul „Minerul U- 
nitar".

Analizând momentul in con
textul împrejurărilor anilor 
istorici de după 1928, a marilor 
frământări social-politice, a 
luptelor dintre partidele politi
ce de felurite nuanțe, este lesne 
de înțeles sensul major al a- 
cestui ziar care, sub îndruma
rea partidului comunist, urma 
să militeze pentru unitatea miș
cării muncitorești atît de impor
tantă și necesară în acea vre
me, în țară și in rîndurile mi
nerilor de pe cuprinsul jude
țului nostru cu mari și frumoa
se tradiții revoluționare.

Desigur că in condițiile pri
goanei pornită împotriva comu
niștilor, a stării de asediu men
ținută aproape in permanență 
în Valea Jiului de la primul 
război mondial încoace, este

de prisos a mai relata că la 
vestea încercării apariției unui 
asemenea ziar, organele locale 
de stat, din capul locului, s-au 
pronunțat negativ fală de aeeas_ 
lă îndrăzneală. Mai mult de cit 
alit, la începutul anului urmă
tor. în 1929, pe baza ordinelor 
primite din partea Ministeru
lui Justiției și Ministerului de 
Interne, organele siguranței 
„au trecut de îndată la închi
derea sălilor sindicatelor uni
tare din Petroșani și Vulcan, 
din cauză, că în aceste săli in 
loc să se discute chestiuni de 
breaslă conform legii in virtu
tea căreia au fost constituite, 
se face propagandă politică co
munistă". Cu acest prilej im
portantele arhive ale acestor 
organizații de masă au fost con
fiscate și distruse. Toate aceste 
întâmplări au avut loc după 
Congresul sindicatelor unitare 
ce a avut loc la începutul lunii 
aprilie 1929 la Timișoara.

In acțiunile înaintate Tribu
nalului Hunedoara pentru di
zolvarea sindicatelor unitare, 
se reline în fapt:

1. „In ziua de 4 martie 1929, 
membrii sindicatului unitar al 
muncitorilor mineri din Petro
șani au ținut o intrunire eu 
care ocaziune capii lor, anume 
Stieber loan, azi deținut in a- 
restul preventiv pentru crimă 
de violență contra autorităților, 
Pirvu Ioan și ații, au atacat a- 
utoritățile administrative și mi
litare, îndemnând pe participan- 
ți la luptă pină la sfîrșit...

2. In ziua de 8 aprilie, mem
brii sindicatelor unitare a 
muncitorilor mineri din Petro
șani, organizați de capii lor, 
Biro Petru, Varfalv.v Ludovic, 
Burguz Alexandru și Stieber 
loan, au voit să pătrundă cu 
forța in localul Direcțiunii Mi
nelor din Petroșani pentru a se 
răzbuna asupra personalului de 
conducere, in special pe direc
torul general, sub pretext că 
nu le dau ajutoare.

Masa muncitorilor ațițată n-a 
mai voit să cunoască măsurile 
de ordine luate de poliție și 
s-au dedat la acte de violență".

Pentru acestea și alte fapte 
asemănătoare, conducătorii sin
dicatelor sînt aruncați în în
chisori, iar organizațiile, sub 
diferite pretexte și subterfugii 
juridice „că n-ar fi persoane 
juridice legalmente constituite” 
au fost dizolvate. Adevărul e că 
sub conducerea partidului co
munist, sindicatele unitare au 
devenit e forță revoluționară

de care burghezia a început a 
se teme tot mai mult, trecând 
de îndată Ia desființarea lor 
la începutul unui nou avânt 
revoluționar în anul 1929. -

In pofida măsurilor represi
ve, Ia 12 mai 1929 a avut Ioc 
la Petroșani „o mare conferin
ță a tuturor sindicatelor din 
Valea Jiului, fiind reprezen
tate 16 sindicate (afiliate la 
Confederația Generală a Muncii 
n.n.) prin 73 delegați și 6 sec
țiuni prin 13 delegați. Confe
rința. prin importanța discuții
lor și hotărârilor luate cu pri
vire la reorganizarea sindica
telor și a tacticii in viitor, a 
a\ ut caracterul unui adevărat 
congres" — se arăta într-o da
re de seamă de la această con
ferință. Intr-un alt raport se re
latează că în Valea Jiului „deși 
sediul Sindicatelor unitare a 
fost sigilat și capii mișcării a- 
restați, propaganda continuă 
prin cei rămași și chiar soțiile 
lor. Lipsa de muncă, mizeria 
contribuie la mărirea număru
lui lor".

In continuare se precizează 
în același raport că : „Sindica
tele social-democrate cu for
mațiuni in toate centrele din 
această regiune, au început o 
vie propagandă, de îndată ce 
au fost închise cele unjtarc 
și mai ales pentru a combate 
pe cel independent (al parti
dului național țărănist n.n.) ce 
a luat ființă la 3 iunie crt.

In manifestările lor — cităm 
din document — nu păstrează 
nici o diferență cu cele comu
niste. Aceleași cuvântări înflă
cărate, aceleași critici la adresa 
autorităților ca și ei", ceea ce 
înseamnă că în fond activitatea 
sindicatelor social-democratice a 
fost îndreptată împotriva ex
ploatării capitaliste.

Din analiza sumară a acestor 
câteva organizații de masă și 
relativ pe o perioadă scurtă, 
din anul 1924 și pînă în aju
nul marii bătălii de la Lupeni 
din 1929, de putem da seama 
că, sub conducerea partidului 
comunist, masele populare, foi
țele progresiste au fost acelea 
care au înfăptuit marile trans
formări revoluționare, asigu
rând mersul ânainte al societă
ții românești. Așa cum sublinia 
tov. Nicolae Ceaușescu „toate 
momentele importante din via
ța noastră sînt legate de lupta’ 
maselor, a întregului popor — 
motorul progresului social, ade
văratul făuritor al istoriei Ro
mâniei".

Luni scara la Casa dc cul
tură din Petroșani a avut loc 
premiera, în Valea Jiului, n fil
mului .Mihai Viteazul", film- 
epopee in care sc încearcă, 
cu succes, reconstituirea unei 
epoci frumintate din istoria 
patriei noastre, cînd conștiin
ța unității naționale a luat 
forma idealului unirii po
porului român. Filmul scoa
te in evidență personali
tatea domnitorului Minai, 
aptitudinile sale excepționale 
de conducător dc oști com
pletate dc o înaltă luciditate 
politică Mihai Viteazul este, 
pentru conștiința poporului 
nostru, un simbol al libertății 
și independenței naționale. 
Dar intenția noastră nu este 
aceea de a face considerații 
artistice sau ideologice pe

w. V.VAVA

Considerații
pe marginea

unei
premiere

W//?AWA*.*.W.W.VA

marginea filmului care, in e- 
sența sa profundă, este o ex
celentă lecție de patriotism. 
Dorim doar să facem o fu
gară analiză a noțiunii dc 
„premieră" și ce semnificații 
are ea pentru responsabilii 
cinematografiei din județul 
nostru.

Un film românesc care ru
lează în premieră reclamă, 
din capul locului, prezența u- 
nei (sau unor) persoane com
petente care să vorbească 
despre film. Or, cine-s mai 
competenți decît aceia care 
au contribuit la elaborarea 
acestui produs artistic ? De 
aici izvorăște o altă întreba
re esențială: ce să vorbeas
că ? In nici un caz o rela
tare, mai mult sau mai puțin 
succintă, a tramei filmului 
pentru că n-ar avea sens: 
toți spectatorii o pot urmări 
fără nici o dificultate (în 
unele cazuri, cînd limbajul 
filmului e prea contorsionat, 
e permis și așa ceva). Ce mai 
rămîne din premieră ? Plăce
rea spectatorului de a vedea 
un protagonist 
și, eventual, o 
ordin artistic, o plasare a fil
mului in peisajul variat al 
cinematografiei actuale.

întreprinderea cinematogra
fică Hunedoara-Deva a or
ganizat pînă acum (avem în 
vedere ultimii doi ani) doar 
două premiere cinematografi
ce care 6e apropie de esen
ță : „Canarul și viscol ui*’, 
film dificil prin sintaxa gre
oaie și. deci, fără succes, cu 
participarea actriței Maria 
Rotaru; „Cîntecele mării" cu 
Dan 
fața 
zar: 
care

al filmului 
discuție de

Spătaru. Ne aflăm în ■ 
unui caz destul de bi- I 
la acest film muzical, . 
e „Cântecele mării", cu I 

valoare mediocră din toate 1 
punctele de vedere, s-a pu
tut organiza o „premieră de 
gală", dar la „Mihai Vilea- 
zul“, film care vehiculează 
generoase idei și sentimente, 
cu o ținută artistică elevată, 
nu a fost posibilă participa
rea unui actor din nume-

I 
I

roasa trupă care a realizat . 
filmul. Se pare că acest fapt I 
este datorat în întregime in- 1 
teresului inegal și capricios I 
al menționatei întreprinderi I 
față de Valea Jiului. Un lu- I 
cnu bun se cere făcut pînă I 
la capăt, nu doar pe jjumă- I 
tate.

T„ SPĂTARU |

Cuvinte nerostite
De multe ori, dar poate nicicind mai mult 

decit atunci cînd ne aflăm in fața suferinței, 
cind slntem martorii uriașelor eforturi depu
se pentru salvarea unei vieți omenești, ne 
rămân cuvinte nerostite cărora le pierdem 
pentru o clipă sensul, ixiloarca. Cuvinte prin 
care am dori să dăm glas gindurilor noastre 
de recunoștință față de tămăduitor, dar care, 
de neînțeles, ne apar lipsite de conținutul 
prea bine știut, de puterea de a exprima sen
timentele trăite la căpătâiul suferindului. In 
neputința noastră am scornit atunci o for
mulă. Cuvintele sînt sărace — am rostit mulți 
dintre noi, strîngind cu recunoștință mina 
caldă a unui medic, cunoscut sau necunoscut, 
calm, liniștit sau de cele mai multe ori gră
bit spre altă suferință, spre alt căpătii. Medi
cul ne-a înțeles neputința de moment căci și 
această putere de a înțelege face parte inte
grantă din nObila-i profesiune. Și, preocupat, 
ne-a mai dat un îndemn, o povață, lăsindu-ne 
cu certitudinea că o suferință a fost alinată, 
că cineva trăiește, va trăi...

Mi-am amintit aceste gînduri cu puțin timp 
iu urmă in cabinetul unui medic, unde am 
fost adus de treburi mai mult administrative. 
Am admirat răbdarea cu care prietenul me
dic răspundea zecilor de pacienți ce i se 
perindau prin față, /lin admirat conciziunea 
răspunsurilor, siguranța pe care știa să o 
impună, meticulozitatea cu care — in mini
mum de cuvinte — descria simptome sau 
convulsii, încrederea ce o implanta celui a- 
fectat de suferință, eforturile prin care un 
om se străduia, dintr-un inegalabil spirit u- 
manitar, să recîștige pentru societate, pentru 
o familie care aștepta cine știe unde, un alt 
om. Mi-am amintit toate acestea și, după re
proșul meritat (ne aducem aminte târziu, 
uneori uităm definitiv, alteori ne amintim 
doar cu prilejul unor prea festive zile, când 
cuvintele tot sărace rămân) am luat creionul...

Jn secția chirurgie a Spitalului din Petro
șani liniștea te întâmpina încă de la intra
re. In spatele acestei liniști — doar aparente 
— se petrece o permanentă încordare, o ne
bănuită luptă între viață și moarte. De puțin 
timp a fost adus un accidentat, alte două 
„urgențe" s-au ivit cu o seară înainte, se

jac. pregătiri pentru o reanimare, se face o 
atentă examinare generală a unui pacient. 
Reanimatorul este primul colaborator al chi
rurgului in această profesiune al cărei profil 
de urgentă nu suportă intirricri. Urmează 
obișnuitele pregătiri preoperatorii apoi, in 
sala de operații Liniștea nu este întreruptă 
decit de sunetul instrumentelor, de vocea 
gravă a medicului. A început acolo, intr-o 
tensiune nebănuilă. un fel de numărătoare 
inversă. Fiecare operație — îmi spunea un 
medic — are un moment, o clipă in care tre
buie să condensezi toata știința, toată price
perea ta acumulată in zeci de ani. Uneori 
simți că ești depășit de această clipă, fără 
so fi salvat pacientul. At urni trebuie să ai 
puterea de a chema clipa înapoi, de a te im
pune timpului, pentru a sădi viață...

Mărturisesc, am rămas puțin surprins aflind 
citeua cifre care înmănunchează oarecum (și 
cifrele sînt tot cuvinte, deci, tot sărace că
min) prodigioasa activitate a acestei secții. 
Două mii cinci sute de internări, o mie două 
sute de intervenții chirurgicale, aproape trei
zeci de mii zile de spitalizare pe an, toate 
acestea intr-o secție al cărei modest inventar 
gospodăresc nu numără mai mult de 100 dc 
paturi. I.a acestea se adaugă miile de consul
tații, sutele de aparate gipsate aplicate unor 
pacienți care și-au continuat spitalizarea sau 
tratamentul la propriul domiciliu. Mai pre
sus decit cifrele sînt. insă, aprecierile adre
sate de către numeroși pacienți întregii secții. 
Secretul reușitei în chirurgie constă în spiri
tul de echipă, in munca colectivă. Tot astfel 
înscriem și aprecierile de care se bucură în
tregul personal al secției Citeva nume se cu
vin totuși amintite : dr. Mihai Farcaș, șeful 
secției (de peste 20 de ani medic la acest 
spital). Emil Lepădatu. Liciniu Cîndea, Ion 
Samoilă. Mihai Banacu, Ion Balint și alții, 
alături de care muncesc cu o neobosită pasi
une asistenții sanitari Emil Sedan, Mircea 
Ureche. Teodora Brîman, sora medicală Ma
tilda Munich și alții, numeroși anonimi in 
halate albe oameni care stăpânesc timpul, 
alină suferințe, redau viață.
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(Urmare din pag. 1)

a-și cheltui caloriile înma-fără _ , 
gazinate. In zilele noastre, dia
betul se răspândește mai ales 
în țările cu un nivel ridicat de 
trai și deci cu un consum supra- 
caloric de alimente. In țara 
noastră, diabetul constituie o 
problemă importantă de sănă
tate publică, din aceleași moti
ve. Diabetul zaharat poate crea 
infirmități grave și poate chiar 
scurta media de viață atunci 
când tratamentul este necores
punzător sau cînd diagnosticul 
este stabilit cu întîrziere. Pentru 
a se putea acționa din timp și 
a se asigura tratamentul cel 
mai adecvat fiecărui caz de dia
bet, pentru a se institui măsu
rile menite să prevină compli
cațiile, este foarte necesară co
laborarea medicilor cu masa 
populației. O deosebită impor
tanță o prezintă îndrumarea 
profesională a diabeticului tînăr ' 
și acțiunea de prevenire a ac
cidentelor în diferite profesiuni 
exercitate de diabetici.

Medicilor le revine sarcina de 
a duce o intensă activitate de 
educație sanitară în rîndul oa
menilor muncii asupra necesi
tății respectării unui regim ali
mentar normal, a combaterii se
dentarismului și, în consecință, 
a practicării în masă a diferi
telor sporturi, indiferent de 
vîrstă. De asemenea, este nece
sar a se continua propaganda 
sanitară privind colaborarea în
tre diabeticul depistat și me
dic, respectarea întrutotul de 
către bolnav a indicatorilor me
dicali, prezentarea sa periodi
că la control pentru efectuarea 
diferitelor probe de laborator

(glicoruzie, glicemie, glicemie 
provocată etc.) și a diferitelor 
examinări clinice.

Diabetul este o boală care 
poate fi prevenită, poate fi com
bătută, dar care, ca și alte boli, 
necesită respectarea unui regim 
de viață normal, combaterea

suprasolicitării, supraalimentațî- 
ei. obezității, practicarea spor
turilor, legătura strinsă cu me
dicul.

Rețeaua noastră sanitară de
pune o intensă activitate de 
prevenire și combatere a diabe
tului zaharat, reușind să pre
lungească media de viață a dia
beticilor și să reducă la mini
mum complicațiile și infirmită
țile provocate de această boală.

INSTITUTUL DE MINE
PTTI1USANI>

anunță următoarele
posturi vacante

Lucrări gospodărești
Peste 8 000 de cetățeni 

cartierele orașului Petrila 
participat duminică la acțiuni
le patriotice organizate de con
siliul popular, pentru gospodă
rirea și înfrumusețarea loca
lității. In cadrul acestor lucruri 
gospodărești, s-au executat 475 
plantări de arbuști ornamentali,

din
au

peste 8 000 m.p. nivelări de te
ren, 5 000 m.p. săpări de zone 
verzi. 16 ha. de curățire și în
treținere a gazonului.

Concomitent cu aceste acțiuni 
se execută lucrări de reparații 
și întreținere a străzilor, con
struirea unor trotuare și alei 
care să faciliteze circulația 
pietonilor în oraș.

Despărțire emoționantă

inginer principal 
la sectorul tehnic
șef garaj
responsabil ajutor 
cantină

Lămuriri privind condițiile de angajare se pot 
primi de la biroul personal al Institutului de 
mine din Petroșani sau de la telefon 1050, 1051.

După 26 de uni de muncă 
rodnică, in atelierul electric al 
E.M. Petrila. Ștefan Hebedean 
a efectuat in ziua de 27 martie 
a.c. ultimul șut. Cunoscînd e- 
venimentul, colectivul i-a pnegă. 
tit viitorului pensionar o mică 
surpriză. In aplauzele entuzias
te ale celor prezenți, maistrul 
atelierului electric i-a mulțumit 
călduros lui Ștefan Hebedean

pentru activitatea rodnică și 
îndelungată, înmînîndu-i drept 
amintire o machetă reprezen- 
tînd o lampă de miner cu un 
vagonet. Despărțirea a fost e- 
moționantă dar nu definitivă. 
Cu un sfat profesional își va 
ajuta și de aici înainte foștii 
colegi.

N GOGELESCU 
corespondent

La colectare 
de fier vechi

Recent mai mulți uteciști dc 
la atelierul mecanic al minei 
Vulcan au colectat 40 tone de 
fier vechi pe care le-au și ex
pediat întreprinderii de c Hec
tare a metalelor. Pînă la sfârși
tul lunii martie tinerii din sec
toarele IV și V producție, în
drumați de șeful comisiei de 
muncă patriotică II ie Veiescu, 
și-au propus să colecteze o 
cantitate de 50 tone de fier 
vechi.

„COPIII 
ÎN 1ÎMP1NĂ 

PRIMĂVARA^
Zilele trecute la clubul sin

dicatelor din Lupeni s-a des
chis expoziția „Copiii întâm
pină primăvara", cuprinzând 
lucrări realizate de mem
brii cercului de arte plas
tice, grupa copii. Peste 40 de 
lucrări de pictură și grafică, 
realizate in diferite tehnici, 
ulestă talentul, originalitatea, 
simțul culorii micilor pictori 
din Lupeni.

Înfrumusețare
In cartierul Sohodol, ce face 

parte din orașul Vulcan, a avut 
loc o adevărată zi a înfrumu
sețării. Zonele verzi au fost> 
greblate, arborii ornamentali 
curățați. Prin munca locatarilor, 
cartierul a primit înfățișare de

.primăvară. Iată și cîțiva din
tre cei ce au participat la aceas
tă muncă patriotică : I. Vlădoi, 
E. Borotă, I. Abrudean, C. O- 
prea și I. Arghirescu.

Ion BOLOGA 
corespondent

PERSONALULUI CE INTRĂ
IN MINĂ SĂ AIBĂ ASUPRA SA |

/-site*- ■

Kfflian-raiMi!

TV.de


Steagul roșu MIERCURI 7 APRILIE 1971

Lucrările Congresului 
al XXIV-lea al P.C.U.S.

naoanRMannRnHRHnana® aaaaiiaaaisnaaaBCorespondență de In Silviu Po- 
din-T : Marți, au continuat la Pa-

Ci. rftrlle C «greșului ol XXIV- 
lea al P.C.U.S., sub președinția 

picant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S prim-sccretar 
al C.C. al P.C. din Kazahstan.

In ședința dc dimineață, A. N. 
Kosîghin, președintele Consiliu
lui dc Miniștri al U.R.S.S., a 
prezentat raportul .Directivele 
Congresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S. cu privire la planul 
cincinal dc dezvoltare a econo
mici naționale a U.R.S.S. pe anii

După-amiază, au început dez
baterile pe marginea raportu
lui. Primul a luat cuvintul 
.V. V Șcerbițki, președintele 
Consiliului dc Miniștri al R.S.S. 
Ucrainicne. El a subliniat suc
cesele dobîndite de oamenii 
muncii din Ucraina în cincina
lul trecut. In această perioadă, 
au fost construite 250 de între
prinderi noi, au fost larg in

troduse automatizarea și meca
nizarea complexă. Vorbitorul 

chide actualul cincinal. Produc
ția de energic electrică a Ucrai
nei va atinge 200 miliarde kWh, 
cea de cărbune — 215 milioane 
tone, cea de oțel — 54 milioane 
tone. Venitul național al repu
blicii va crește cu 37—39 la 
sută.

In cuvintul său. A. I. Șibaev, 
prim-sccretar al Comitetului re
gional Saratov al P.C.U.S., a 
arătat că în adeastă regiune s-au 
construit, în ultimii cinci ani, 
220 de întreprinderi și secții 
noi. au fost date în exploatare 
toate cele 24 de agregate ale 
puternicei hidrocentrale Sara- 
tovskaia de pe Volga. Noi în
treprinderi se vor ridica în re
giune j?i în actualul cincinal. 
Vorbitorul a menționat, apoi, 
realizările dobîndite de colho
zurile și sovhozurile din regiu
ne în sporirea producției de 
cereale. Mobilizând rezervele e- 
xistente. lucrătorii din agricul

tura regiunii s-au angajat să 
dea în acest an 26—28 milioane 
de tone de cereale, sporind re
coltele la hectar cu 3,5—4 chin
tale. Se vor extinde și supra
fețele irigate.

Muncitorul E. I. Lebedev de 
la Uzina ..Kirov' din Lenin
grad a spus, în cuvîntul său, 
că uzina în care lucrează a fost 
reconstruită radical în anii ce
lui dc-al 8-lea cincinal.

Marți, au rostit cuvîntări do 
salut Kurt Bachmann, președin
tele P.C. German, Jorge del 
Prado, secretar general al C.C. 
al P.C. Peruvian, Dolores Ibar- 
ruri. președintele P.C. din Spa
nia. Knud Jespersen, președin
tele P.C. din Danemarca, Mo
hamed Jaber Badjbudj, membru 
al conducerii partidului Baas din 
Siria, și L. Dianc, membru al 
Biroului Politic Național al 
Partidului Democrat din Gui
neea.

Lucrările Congresului con
tinuă.

Un Kj ai wliii Ha al ll-tea
RABAT 6 (Agerpres). — La 

Rabat a fost dat publicității 
conținutul mesajului adresat de 
regele Hassan al II-lea al Ma
rocului secretarului general al 
Ligii Arabe, Abdel Khalek 
Hassouna. După ce își expri
mă convingerea că „a sosit mo
mentul convocării unei confe
rințe arabe la nivel înalt care 
să examineze situația din O- 
rientul Apropiat", suveranul 
marocan opinează că „situația

cerc ca această reuniune să 
aibă loc într-o țară îndepărtată 
de centrele unde pasiunile se 
dezlănțuie". In încheierea me
sajului său, Hassan al 11-lea 
propune secretarului general al 
Ligii Arabe să ia contact cu 
șefii de stat arabi pentru a-i 
informa despre propunerea sa 
și să facă în așa fel îneît re
uniunea să se țină .cît mai cu- 
rind posibil", la Alger.

Grupuri de insurgenți au atacat 
capitala Ceylonului

COLOMBO 6 (Agerpres). — 
Primul ministru al Ceylonului, 
Sirimavo Bandaranaike, a anun
țat marți, într-un comunicat 
radiodifuzat, că guvernul a ză
dărnicit încercarea unor gru
puri de insurgenți de a ocupa 
capitala, anunță agenția Asso
ciated Press. Premierul a pre
cizat că unități ale arma
tei ceyloneze au fost dis
persate pe întreg teritoriul ță

rii, pentru a pune capăt atacu
rilor lansate de grupuri înar
mate împotriva posturilor de 
poliție și a clădirilor guverna
mentale.

Potrivit agenției Associated 
Press, autoritățile au operat 
mai multe arestări, introducînd 
în timpul nopții restricții de 
circulație pe întreg teritoriul 
Ceylonului. Toate școlile și uni
versitățile au fost închise.

O La Unsa tehnicii din So
fia a fost inaugurată expo
ziția românească de aparate 
și elemente electronice 'Ic 
automatizare și de aparate 
electronice de joasă ten
siune. întreprinderea de 
comerț exterior „Elcctronum" 
prezintă peste 75 de expo
nate. Multe dintre acestea 
au fost solicitate, după cum 
declarau specialiștii noștri, 
de R.D.G. U.R.S.S., China, 
India, R.A.U.. Ungaria etc.

La deschidere au luat par
te Kiril Ncstorov. adjunct al 
ministrului afacerilor exter
ne. Petar Kolev, adjunct al 
ministrului construcțiilor de 
mașini, funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului 
Exterior, numeroși specialiști.

O seară românească a 
fost organizată la cen
trul internațional al studen
ților din Copenhaga dc către 
Ambasada Republicii Socia
liste România. Manifestarea, 
care a cuprins prezentarea 
unor filme și o audiție de 
muzică populară românească, 
s-a bucurat de succes.

încheierea convorbirilor Brandt-Heath
BONN 6. — Corespondentul 

Agerpres, Mircea Moarcăș trans
mite : Marți noaptea, primul 
ministru britanic. Edward 
(Heath, a părăsit Bonnul ple- 
cînd spre Londra. Programul 
vizitei de 48 de ore pe care a 
£ăcut-o în R.F.G., a cuprins 
întrevederi separate cu cance
larul federal, Willy Brandt, cît 
jși convorbiri la care au parti
cipat Walter Scheel, ministrul 
vest-german al afacerilor exter
ne. alți miniștri ai cabinetului 
de la Bonn, persoanele oficiale 
ce l-au însoțit pe oaspete, și 
ambasadorii celor două țări. De 
asemenea, premierul britanic a 
făcut o vizită protocolară pre
ședintelui R.F.G., Gustav Heine
mann.

Așa cum a afirmat și pre
mierul Heath, în cadrul con
ferinței sale de presă ce a a- 
vut loc marți după-amiază, în 
centrul convorbirilor s-a aflat 
problema aderării Marii Brita
nii la Piața comună. Edward 
Heath și-a exprimat satisfacția 
față de sprijinul moral pe care 
R.F.G. îl acordă candidaturii 
britanice, dar și-a manifestat 
în același timp, un optimism 
reținut în ceea ce privește pers
pectivele aderării propriu-zise. 
„Noi. cancelarul și cu mine — 
a subliniat primul ministru en
glez — apreciem că ar fi de 
dorit ca problemele legate de 
lărgirea pieții comune să fie

rezolvate înaintea vacanței de 
vară. Este de competența celor 
„șase* de a decide — a adău
gat el. Propunerile britanice 
au fost prezentate, noi aștep
tăm răspunsul".

Pe agenda de lucru a con
vorbirilor la nivel înalt anglo- 
vest-german au figurat, de ase
menea, probleme legate de e- 
voluția politicii cabinetului 
Brandt față de țările socialiste 
din Europa, a convorbirilor 
cvadripartite desfășurate în Ber
linul occidental, ca și probleme 
privind relațiile bilaterale și 
poziția celor două state față de 
principalele evenimente interna
ționale. Răspunzînd la o între
bare a ziariștilor, Edward 
Heath a subliniat că guvernul 
britanic sprijină politica Bonn
ului față de țările din răsăritul 
Europei.

Comentînd convorbirile Heaht- 
Brandt, purtătorul de cuvînt 
oficial al guvernului de la 
Bonn, Rudiger von Wechmer, a 
precizat că în problema ade
rării Angliei, Republica Fede
rală a Germaniei va fi tot
deauna gata să-și ofere bunele 
sale oficii, dar nu caută să ia 
o inițiativă spectaculoasă sau 
să exercite presiuni. Numai în 
cadrul celor „șase" trebuie să 
se ajungă la un acord care să 
fie în același timp acceptabil 
și pentru Londra.

Presa vest-germană rezervă

spații bogate vizitei oaspetelui 
britanic. Cu titluri groase zia
rele anunță că atît Edward 
Heath, cît și Willy Brandt, nu
tresc speranța unei soluționări 
rapide a problemei aderării bri
tanice la Piața comună.

Toate ziarele își pun însă în
trebarea care va fi atitudinea 
Franței. Scoțînd în evidență re
zervele franceze față de pro
blema reglementărilor moneta
re, pe care Parisul o consideră 
.problema cheie" de care de
pinde admiterea Marii Britanii 
în grupul celor „șase", ziarul 
„Die Welt" scrie: .Nimeni nu 
vorbește de o criză, ci numai 
de puncte critice... Singur Joseph 
Luns (ministrul de externe al 
Olandei), a exprimat pînă acum 
ceea ce în realitate fiecare gîn- 
dește ; dacă pînă la vară nici 
un acord nu va fi încheiat șan
sele aderării britanice vor fi 
pierdute pentru generația noas
tră...

La rîndul său „Kolnische 
Rundschau" relevă că premie
rul britanic și-a exprimat ho- 
tărîrea „de a lua taurul de 
coarne" pentru a aduce Marea 
Britanie alături de grupul ce
lor ..șase". Dar — adaugă zia
rul — trebuie avut în vedere 
că nici domnul Heath nu dă 
dovadă de o „grabă excesivă", 
întrucît și dînsul se teme ca 
cei care se opun aderării în 
propia sa țară să nu preia ini
țiativa".

ORIENTUL APROPIAT

INTO ACTIVITATE DIPLOMATICA
CAIRO 6 (Agerpres) — O 

Intensă activitate diplomatică 
se desfășoară la Cairo în legă
tură cu reuniunea reprezentan
ților șefilor de stat arabi, pro
pusă de Republica Arabă Uni
tă. Ziarul „Al Ahram" anunță 
că președintele Sadat a păstrat 
în tot cursul zilei de luni con
tacte cu mai mulți șefi de stat 
arabi în scopul examinării mij
loacelor de a pune capăt cît 
mai curînd incidentelor din 
Iordania. Șeful statului egip
tean a adresat un mesaj ur
gent regelui Feisal al Arabiei 
Saud'te, cerîndu-i să intervină 
pentru a stopa deteriorarea 
situației în Iordania. Se anun
ță, totodată, că Anwar Sadat 
t-a invitat pe Bahi Ladgham 
președintele Comitetului Supe
rior Arab însărcinat cu supra
vegherea aplicării acordurilor 
lero'aniano-palestiniene, să vi
ni la Cairo pentru a partici

pa la contactele de aici în ve
derea convocării reuniunii.

După cum arată, de aseme
nea, „Al Ahram", președintele 
Sadat i-a cerut lui Hafez Is
mail, ministru de stat egiptean 
pentru afacerile externe, să ac
ționeze cît mai rapid pentru 
organizarea reuniunii repre
zentanților șefilor de stat arabi. 
Ministrul egiptean i-a convo
cat luni pe ambasadorii la 
Cairo ai diferitelor state arabe, 
informîndu-i asupra rezultate
lor consultărilor sale cu șefii 
misiunilor diplomatice ai țări
lor care au acceptat să parti
cipe la conferință. Reprezen
tanții Sudanului, Libiei, Siriei, 
Kuweitului, Libanului, Tunisi
ei și Republicii Democratice 
Populare Yemen au fost con
sultați în legătură cu unele 
chestiuni de procedură.

Pe de altă parte, o delegație 
a Comitetului Central al Orga
nizației pentru Eliberarea Pa

lestinei a avut luni mai multe 
contacte cu oficialitățile egip
tene. Membrii delegației au 
fost primiți de vicepreședinte
le R.A.U., Hussein El Chafei, 
căruia i-au prezentat un ra
port detaliat asupra ultimelor 
evenimente din Iordania. După 
cum arată „Al Ahram", pales
tinienii insistă asupra necesi
tății convocării cît mai urgente 
a reuniunii reprezentanților șe
filor de stat arabi, principala 
lor revendicare fiind aceea ca 
iordanienii să respecte integral 
acordurile de la Cairo și Am
man. „Al Ahram" subliniază că, 
inițiind convocarea conferinței, 
Republica Arabă Unită nu 
urmărește să condamne sau să 
sprijine vreuna din părțile im
plicate în criza din Iordania. 
Lucrul cel mai important, men
ționează oficiosul egiptean, es
te „să se pună capăt acestei 
drame dureroase pentru lumea 
arabă".

SITUAȚIE 
CONFUZĂ 
ÎN HAITI

PORT-AU-PRINCE 6 (Agd- 
pres). — Situația politică din 
Haiti pare să devină cu fie
care zi mai confuză, neînțe
legerile manifestîndu-se chiar 
și în interiorul familiei ac
tualului dictator haitian, 
Francois Duvall ier, scrie a- 
genția France Presse. După 
cum s-a mai anunțat. Duva
llier l-a desemnat pe fiul său 
Jean Claude drept succesor 
după moartea sa. Dar, potri
vit unor surse haitiene, so
ția lui Duvallier s-ar opune 
acestei decizii, iar una din 
fiicele acestuia. Marie Denise, 
și-ar fi asumat conducerea 
reală în urma „indisponibi
lității" lui ..Papa Doc". De
nise este soția colonelului 
Dominique. condamnat la 
moarte în 1967 pentru parti
cipare la un complot care 
urmărea răsturnarea lui Du- 
vallier. După comutarea pe
depsei, ginerele Dominique 
a fost trimis în misiuni di
plomatice în diverse țări 
vest-europene. In cercurile 
politice haitiene nu se ex
clude posibilitatea ca ,1a mo
mentul oportun" el să se în
toarcă în Haiti și să preia 
puterea, iar numirea antici
pată a succesorului să rămî- 
nă o dorință neîndeplinită a 
actualului dictator Duvallier.

Vizita în Iran a ministrului român 
Cornel Burtică

TEHERAN 6. — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Po- 
povici, transmite : Luni, Cor
nel Burtică, ministrul comerțu
lui exterior al României, care 
face o vizită oficială în Iran, 
a avut o primă rundă de con
vorbiri cu Houshang Ansari, 
ministrul iranian al economiei

naționale. In cadrul convorbiri
lor, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, au fost a- 
bordate probleme privind co
operarea economică și schim
burile comerciale dintre Româ
nia și Iran. A participat și am
basadorul României la Teheran, 
Pavel Silard.

Forțele patriotice 
sud-vietnameze continuă 

ofensiva...
SAIGON 6 (Agerpres). — De

tașamentele Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud continuă 
ofensiva declanșată în urmă cu 
șase zile asupra dispozitivelor 
militare saigoneze din regiunea 
Platourilor înalte, lansînd marți 
tjimineața noi atacuri asupra 
pozițiilor celei de-a 22-a divizii 
de infanterie saigoneze, canto
nată în tabăra de la Tan Canh. 
Artileria F.N.E. a supus unui 
puternic bombardament punctul 
operațional al diviziei și și-a 
reluat atacurile asupra bazei 
nr. 6 de artilerie a trupelor 
regimului Thieu-Ky. Potrivit a- 
genției France Presse, în zona 
Tan Canh, forțele patriotice au 
lansat în noaptea de luni spre 
marți mai multe atacuri asupra 
posturilor avansate ale inami

cului. Un purtător de cuvînt 
american a declarat că peste 
100 de obuze de artilerie au 
atins luni și marți dispoziti
vul unei baze americano-sai- 
goneze amplasate în regiunea de 
nord a complexului militar Khe 
Sanh. Corespondentul agenției 
UPI, Stewart Kellerman, trans
mitea marți dimineața că ulti
mele detașamente saigoneze au 
părăsit baza Ham Nghi. Anga
jamente între forțele patriotice 
și trupele americano-saigoneze 
au fost semnalate și în alte 
regiuni ale Vietnamului de sud i 
la sud-est de Da Nang, patrio- 
ții au doborît un elicopter a- 
merican, iar în apropiere de 
Quang Ngai, elemente ale di
viziei „Americal" au căzut în
tr-o ambuscadă.

al Senatului Chilian în a- 
legerile parțiale desfășurate 
duminică in circumscripția 
electorală nr. IU a anunțat 
Ministerul Chilian al Aface
rilor Interne.

O Corul Palatului pionie
rilor din liucurcșli.sub con
ducerea dirijorului Ion Va- 
nica, a sosit la Berlin. In- 
cepind de marți și pînă la 
14 aprilie, formația va da 
concerte in mai multe orașe 
din R.D.G., printre care 
Brandenburg, Frankfurt pe 
Oder, Gera și Berlin.

R. P. CHINEZA : Macao, oraș fondat in anul 1557. este situat la malul mării Chinei 
de Sud. la o depărtare de circa 40 mile dC Hong Kong.

Arhitectura orașului este o combinație de stiluri contrastante europene și orientale.
In foto : Vedere aeriană a orașului Macao denumit pentru frumusețea sa „Monte 

Carlo" din orient.

Conferința de presă a președintelui Allende
SANTIAGO DE CHILE 6 (A- 

gerpres). — Președintele Repu
blicii Chile, Salvador Allende, 
a declarat într-o conferință de 
presă organizată luni seara că 
rezultatele recentelor alegeri 
municipale constituie „un tri
umf al Unității Populare și o 
expresie a voinței ca guvernul 
să-și continue aplicarea progra
mului său". Relevînd că, deși 
guvernul Unității Populare nu 
a conceput alegerile municipale 
ca pe un test, poporul le-a a- 
cordat totuși o mare impor
tanță politică, iar semnificația 
lor constă în însăși exprimarea 
acestei voințe, vorbitorul a 
subliniat: „Există doi mari
triumfători în aceste alegeri — 
poporul și guvernul popular cu 
realizările lor — și un mare în
vins, sectorul tradițional al Par
tidului național și pretinsul par
tid radical doctrinar". El a ară
tat că adeziunea poporului la 
programul Frontului Unității 
Populare se datorează faptului 
că „ne-am angajat în a între
prinde transformările structu
rale indispensabile unei politici

economice care să satisfacă ne
voile fundamentale ale omului". 
„In același timp, a spus pre
ședintele, nu am încetat să a- 
cordăm o importanță tot mai 
mare sectorului social. Aceste 
transformări se bazează pe o 
participare tot mai activă a 
muncitorilor în întreprinderile 
de stat, în întreprinderile mix
te, precum și prin prezența lor 
în comitetele de cooperare ale 
întreprinderilor particulare și 
comitetele de producție". Pre
ședintele a apreciat că nu e- 
xistă nici o îndoială că rezul
tatele alegerilor vor fi consi
derate de către Congres „ca un 
apel al poporului adresat Adu
nării de a vota cît mai repede 
posibil legile menite să com
pleteze programul guvernamen
tal". El a precizat, referindu-se 
la încercările opoziției din Par
lament de a împiedica legifera
rea și aplicarea programului 
guvernamental, că va cere, dacă 
va fi necesar, aprobarea aces
tor legi prin plebiscit.

Răspunzînd unor întrebări în 
legătură cu politica Republicii

Chile pe plan extern, președin
tele Allende a subliniat că va 
fi continuată linia de normali
zare și dezvoltare a relațiilor 
cu toate statele. El s-a alăturat 
declarațiilor care condamnă po
litica Organizației Statelor A- 
mericane față de Cuba, subli
niind că „reluarea relațiilor di
plomatice, culturale și comer
ciale ale Republicii Chile cu 
Republica Cuba reînnoadă le
gături care sînt în avantajul 
ambelor țări".

In legătură cu vizita primu
lui ministru al Republicii Cu
ba, Fidel Castro, în Chile, pre
ședintele Allende a arătat că 
aceasta va avea loc „atunci cînd 
Fidel Castro și eu vom consi
dera că este momentul potri
vit".

Președintele a precizat, răs
punzînd la o întrebare, că în 
cadrul politicii guvernului de a 
recunoaște și normaliza relațiile 
cu toate țările din lume, sta
bilirea de relații diplomatice 
cu Republica Democrată Ger
mană este „iminentă".

După o ședință dc nouă 
orc cu reprezentanții sindi
catelor și patronatului din Bel
gia, Comitetul național gu
vernamental pentru dezvolta
rea economică (C.N.E.E.) a 
anunțat luni seara adoptarea 
unor noi măsuri pentru com
baterea inflației. Primul mi
nistru, Gaston Eyskcns, care 
este președintele acestui co
mitet, a informat că guvernul 
va proceda la o reducere a 
cheltuielilor administrative și 
va institui restricții asupra 
ajutoarelor guvernamentale.

& La New York, a încetat 
astăzi din viață, ca urinare 
a unui atac de cord, com
pozitorul Igor Stravinsky. El 
era in virstă de 88 de ani.

© O sută opt savanți din 
S.U.A., Canada,
Franța, R.F.G., Anglia și Sue
dia vor participa la elabora
rea unui program dc explo
rare a planetelor îndepărtate, 
anunță Administrația națio
nală americană pentru cer
cetarea spațiului cosmic 
N.A.S.A.

In comunicatul N.A.S.A., se 
precizează că zborurile în a- 
cest scop sînt programate 
pentru finele actualului de
ceniu. Proiectul prevede lan
sarea de sateliți fără echi
paj uman în direcția plane
telor Jupiter, Saturn, Pluton, 
Uranus,

® Intr-un comunicat dat 
publicității la Hanoi de Co
misia de anchetare a crime
lor dc război comise de im
perialiștii americani în Viet
nam și citat de agenția 
V.N.A., se arată că, in luna 
martie, avioane ale S.UA. au 
efectuat zboruri de recu
noaștere aproape asupra tu
turor provinciilor și orașe
lor din R.D. Vietnam, inclu
siv Haifong și Hanoi. Avioa
ne de luptă și bombardiere 
au atacat numeroase regiuni 
populate din provinciile Ha 
Tinh, Quang Binh și din re
giunea Vinii Linh. Potrivit 
unor date incomplete, se a- 
rată în comunicat, avioane 
de recunoaștere americane au 
efectuat 2 224 de misiuni în 
spațiul aerian al Vietnamului 
de nord, iar avioane tactice 
și avioane strategice de tipul

© A luat sfirșit vizita in 
Franța a președintelui Re
publicii Democratice Congo, 
Joseph Mobutu. In comunica
tul final se arată că Franța

Danemarca, va spori substanțial asisten
ța financiară acordată Congo- 
ului in vederea dezvoltării a- 
griculturij, transporturilor pu
blice, telecomunicațiilor, in
dustriei miniere, turismului 
etc.

La Hanoi a fost sem
nat planul de colaborare ști
ințifică între Republica De
mocrată Vietnam și R. P. 
Polonă pe anii 1971 și 1972, 
anunță agenția V.N.A.

Sayyid Omar Sakkaf, 
ministrul afacerilor externe 
al Arabiei Saudite. a sosit 
luni seara la Amsterdam, în
tr-o vizită oficială de patru 
zile în Olanda. El răspunde 
astfel la vizita pe care Jo
seph Luns, ministrul olandez 
al afacerilor externe, a efec
tuat-o la începutul anului, 
în Arabia Saudită.

O Guvernul argentinian a 
anunțat o nouă devalorizare 
a monedei naționale — pe- 
soul — al cărei nou curs es
te acum de 4.04 pesos pen
tru un- dolar.

• La Belgrad a fost sem
nată convenția privind cola
borarea dintre Iugoslavia și 
Zambia în domeniul cultu
rii. învățămîntului, științei și 
informațiilor.

In capitala Iranului a 
sosit luni, într-o vizită ofi-
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B-52 au lansat 2 962 bombe 
explozive, 246 conteinere cu 
bombe cu bile, și un mare 
număr de rachete.

® Vorbind la o reuniune 
din orașul Minneapolis (sta
tul Minnesota), senatorul a- 
merican Walter Mondale a 
criticat modul în care Ad
ministrația stabilește priori
tățile naționale. El s-a referit 
la cheltuielile exorbitante a- 
locate pentru continuarea 
războiului din Indochina, în 
detrimentul altor programe 
interne. ■

• Aventura saigoneză in 
Laos a dovedit o dată in plus 
că pentru conflictul din In
dochina nu poate exista o 
soluție militară — relevă, 
într-un editorial publicat 
marți, ziarul ..New York 
Times".

® Shigeru Hori, șeful se
cretariatului cabinetului ja
ponez, a declarat că în lu
mea de afaceri din țara sa 
se discută despre trimiterea 
unei misiuni foarte importan
te la Pekin pentru a negocia 
lărgirea schimburilor cu R.P. 
Chineză. Acțiunea oamenilor 
de afaceri este determinată 
de interesul lor crescînd fa
ță de R.P. Chineză, precum 
și de atitudinea pozitivă a 
guvernului de la Pekin pen
tru a dezvolta relațiile eco
nomice și comerciale cu Ja
ponia, a subliniat vorbitorul.

® Ziarele „Berliner Zei- 
tung“ și „Junge Well" in
formează că șeful delegației 
guvernului R. D. Germane, 
secretarul de stat în M.A.E., 
Gunther Kohrt, a propus șe
fului delegației Senatului 
Berlinului occidental, direc
torul senatorial Ulrich Mul
ler, continuarea tratativelor 
dintre cele două delegații în 
perioada 13—17 aprilie a.c.

• Primul ministru al Li
banului, Saeb Salam, a de
clarat că țara sa este în fa
voarea oricărei conferințe a- 
rabe care ar urma să discu
te problemele Orientului A- 
propiat, și în special proble
ma palestiniană.

• Trupele americane au 
abandonat marți pentru a 
doua oară, în ultimii doi ani, 
complexul militar Khe Sann 
— cartierul operațional al 
intervenției saigoneze în Laos, 
a comunicat un purtător de 
cuvint al Comandamentului 
militar american din Vietna
mul de sud.

® Candidatul frontului U- 
nilății Populare, Adonis Se
pulveda a fost ales membru

cială, Mahmud Riad, minis
trul afacerilor externe al 
R.A.U.

Purtătorul de cuvînt o- 
ficial al Rezistenței Palesti
niene, Ibrahim Bakr, a sosit 
la Cairo unde va avea între
vederi cu oficialitățile egip
tene privind situația din Ior
dania, în lumina recentelor 
incidente dintre organizațiile 
palestiniene și armata iorda
niană. anunță agenția M.E.N.

•' Luni a sosit la Bamako 
o delegație guineeză condu
să de Lasana Beauogi, minis
trul economiei, membru al 
Biroului Politic a] Partidu
lui Democrat din Guineea.

• Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, va partici
pa la reuniunea Comitetului 
administrativ de coordonare 
al O.N.U., care se va reuni 
în zilele de 26 și 27 aprilie 
la Berna.

• Incepînd de la 26 mar
tie, au loc manevre mili
tare combinate ale țărilor 
blocului SEATO într o regiu
ne situată la nord de Insu
lele Filipine. La aceste ma
nevre. denumite „Subok", 
.participă unități ale S.U.A., 
Australiei, Noii Zeelande 
Marii Britanii și Filipinelor.

® La Nicosia au luat sfîr- 
șit lucrările celui de-al 4-lea 
Congres al Federației organi
zațiilor de femei din Cipru.

© Conducătorul delegați
ei guvernamentale a R. D. 
Germane care se află în pre
zent la Geneva. Eward Moldt, 
adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a avut o în
trevedere cu Wilfred Jenks, 
director general al organiza
ției Internaționale a muncii, 
informează agenția A.D.N.

• O delegație guverna
mentală din Mauritania, con
dusă de Hamdi Ould Mou- 
knass. ministru de externe, 
a sosit ia Phenian într-o vi
zită de prietenie, informea
ză A.C.T.C.

• La Paris a fost deschi
să o expoziție de cărți, foto
grafii Și obiecte de artă de 
fabricație industrială din 
R.P.D. Coreeană.

• Senatorul democrat Ad- 
lai Stevenson a prezentat un 
proiect de rezoluție prin ca
re cere Congresului adopta
rea de măsuri menite să asi
gure neintervenția Statelor 
Unite în scrutinul prezidenți
al pregătit de regimul de la 
Saigon.
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