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Buchet de succese
De Ia un capăt la altul. 

Valea Jiului trăiește, mai in
tens ca oricînd, o desfășu
rare de forțe, o concentrare 
de energii pe frontul mun
cii pentru îndeplinirea la o 
cotă cantitativă și calitativă 
superioară a sarcinilor de 
plan din primul an al cinci
nalului. Ecoul acestei munci 
avîntate și încărcate cu bel
șugul roadelor bogate pe care 
oamenii muncii din munici
piul nostru le oferă drept 
ofrandă semicentenarului 
P.C.R., răzbat năvalnic, tu
multuos și cu rezonanțe sem
nificative in aceste zile, din 
adincul minelor, din înălți
mea munților și schelelor, 
vestind despre noi fapte de 
vrednicie și dăruire ale mi
nerilor, forestierilor, construc
torilor etc. Căci în acest în
ceput de aprilie, cînd colec
tivele de muncă fac bilanțul 
rezultatelor activității lor pe 
primul pătrar al acestui an, 
buchetul succeselor din eco
nomia municipiului se pre
zintă bogat. Cîteva cifre pri
vind realizarea principalilor

indicatori de plan grăiesc de 
la sine. Planul producției glo
bale pe ansamblul economiei 
municipiului a fost îndepli
nit în proporție de 102,5 la 
sută, iar al producției marfă 
in proporție de 102.3 la sută.

Mobilizate de organele și 
organizațiile de partid, colec
tivele de oameni ai muncii 
din Valea Jiului au pus în 
valoare noi resurse de creș
tere a productivității muncii 
realizind indicatorul respectiv 
in proporție de 101.2 la sută.

Răspunzînd cu entuziasm 
și spirit patriotic chemării 
partidului de a contribui la 
dezvoltarea multilaterală a 
patriei in această etapă su
perioară de construcție a so
cialismului, minerii 
părătorii Văii Jiului 
lizat peste sarcinile 
trului I 26 396 tone 
brut și 31592 tone 
net, colectivul carierei de cal
car de Ia Banița 4 721 tone 
calcar metalurgic, iar lucră
torii Fabricii de fire artifi
ciale „Viscoza" Lupeni 
tone mătase.

In cadrul acțiunilor orga
nizate în cinstea gloriosului 
semicentenar al Partidului 
Comunist Român, ieri în sa
la mare a clubului Centralei 
cărbunelui Petroșani a avut 
loc un interesant simpozion 
științific pe tema ..Realizări 
și perspective în ridicarea ni
velului tehnic al producției 
în Valea Jiului".

Cuvîntul de deschidere al 
simpozionului organizat 
Centrala cărbunelui Petro
șani în colaborare cu Insti
tutul de mine și Stația de 
cercetări pentru securitate 
minieră a fost rostit de tova
rășul dr. ing. Petru Roman,

SIMPOZION 
ȘTIINȚIFIC

director general al C.C.P. In 
continuare s-a dat citire ce
lor 12 referate întocmite de 
către colectivele de ingineri 
și economiști din cele trei 
unități coautoare la organi
zarea simpozionului.

O seric de studii au scos 
în evidență preocuparea per
manentă a activității de cer
cetare în direcția găsirii unor 
procedee de lucru adecvate 
obținerii unor productivități 
sporite în abatajele Văii Jiu
lui, introducerii unor meto
dologii moderne, la nivelul 
țărilor cu o industrie minie
ră dezvoltată. Astfel putem 
cita studiile i ..Extinderea me-

voltate ale stratului 3', ..Des
pre stabilirea productivității 
maxime a combinelor de aba
taj din Valea Jiului, în funcție 
de degajările de metan", 
„Extinderea tăierii mecaniza
te în abataje, factor impor
tant în creșterea productivi
tății muncii".

întreaga desfășurare a lu
crărilor simpozionului a ilus
trat eforturile susținute ce se 
depun în vederea creării pre
miselor îndeplinirii cu succes 
a sarcinilor ce stau în fața 
minelor în noul cincinal.

Nu e cazul să căutăm argu
mente spre a susține o afir
mație înțeleaptă, validată de 
viață, potrivit căreia puterea 
economică, forța unei colectivi
tăți rezidă în primul rînd în 
gradul ei, general, de cultură. 
Demarînd de la această premi
să, este cert că puterea econo
mică capătă valori superioare 
în măsura în care fondul neste- 
mat al culturii fermentează ar
dent dezlegînd din captivitate 
inteligența, ideile înaintate, 
propulsoare ale progresului. Cu 
cit aceste idei sînt mai bine 
conduse spre finalizare și se 
încarnează în rezultate, cu cit 
activitatea de valorificare de
plină a lor este mai eferves
centă cu atît forța colectivită
ții la care ne refeream mai 
înainte se încarcă de vitalitate, 
devine mai suplă, mai capabilă 
să ridice renumele colectivită
ții pe catargul cel mai înalt al 
performanțelor.

condusă de tovarășul Nicolae Ceausescu,
care a participat la lucrările

Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului _ Comunist 
Român, care a participat la lu
crările celui de-al XXIV-lea 
Congres al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, s-a îna
poiat vineri seara în Capitală.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii : Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ja
nos Fazekas, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al G.C.

NU RUGINESC
Dcpășind acest chenar intro

ductiv al însemnărilor noastre 
sîntem îndreptățiți să reflectăm 
la declanșarea torentului de e- 
nergie și de efort creator al 
poporului nostru în opera de 
dezvoltare multilaterală, socia- ne-

sălistă a țării. Propunîndu-ne 
concretizăm, să aducem la nu
mitorul practic, concret al zi
lelor și preocupărilor noastre 
aceste afirmații 
dim cît de 
inteligență, cu 
toare, cu experiență este filo
nul în care s-au sedimentat, 
rînd pe rînd, propunerile de 
perfecționare a muncii, obser-

Continuăm să prezentăm ci- 
Ititorilor alte aspecte din lupta 

■ minerilor Văii Jiului conduși de 
'partidul comunist pe baza măr
turiilor documentare de la Mu
zeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Româ
nia.

Istoria anilor 1934—1940 reda
tă prin exponatele celei de a 
șasea săli înfățișează în mod 
convingător amploarea acțiuni
lor revoluționare ale maselor 
populare conduse de partidul 
comunist în strînsă legătură cu 
principalele documente politice 
interne și internaționale.

Fotografii de mari proporții 
atrag atenția vizitatorului asu
pra marilor demonstrații, mitin
guri și întruniri care au avut 
ioc în această perioadă. Sînt 
prezentate documente și grafice 
privind desfășurarea mișcării 
greviste și revendicative a ma
selor. In anii 1934—1938 au avut 
loc 1 368 conflicte de muncă 
care au afectat 6 769 de între
prinderi și la care au partici
pat 488 429 de salariați.

Intre aceste acțiuni distingem 
puternicele greve ale minerilor 
din Valea Jiului. Iată cîteva 
titluri și subtitluri din ziarele 
„Tempo" din 15 februarie 1935 
și „Facla" din 16 martie 1936 
expuse în fotocopii. „Greve uri
așe în Valea Jiului. Peste 8 000 
'de muncitori au părăsit lucrul. 
Societatea Petroșani a micșorat 
din nou numărul zilelor lucră
toare și a concediat abuziv cî
teva sute de mineri*... sau i „O 
mare parte din mineri au ieșit 
la suprafață. Lucrătorii refuză 
să reintre în mină pînă la corn-

pleta satisfacere a cererilor lor".
De asemenea, întîlnim în mu

zeu și un mulaj după memoriul 
Consiliului General al Sindica
telor din Valea Jiului prin care 
muncitorii au denunțat contrac
tul colectiv și au cerut mărirea 
salariilor în 1936. Aceste docu
mente, ca și altele de altfel, re
liefează convingător o stare de 
fapt existentă în Valea Jiului 
în acei ani.

Instaurarea dictaturii milita- 
re-fasciste și tîrîrea României în 
războiul hitlerist au dus la în
răutățirea condițiilor de trai ale 
maselor largi de oameni ai mun
cii. In primii ani ai dictaturii 
militare-fasciste au avut loc nu
meroase acțiuni ale maselor 
muncitoare : conflicte de mun
că, greve, sabotaje. Așa cum 
rezultă și din documentele mu
zeului, printre acțiunile mase
lor populare din această peri
oadă se înscrie și lupta pe care 
au desfășurat-o muncitorii mi
neri din Valea Jiului. Despre 
greva din 15 aprilie — 5 mai 
1941 de la societățile Petroșani 
și Lonea din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului ne relatează un 
document expus în fotocopie în 
cea de-a 7-a sală a muzeului.

Greva a început prin refuzul 
de a intra în mină a celor 800 
de mineri din schimbul I de 
la mina Petrila și în cîteva zile 
s-a extins, cuprinzînd aproape 
în întregime pe muncitorii 
la exploatările miniere 
Valea Jiului. In organizarea și 
mobilizarea muncitorilor la gre-
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vațiile critice pentru elimina
rea unor defecțiuni făcute cu 
ocazia atîtor consultări — dez
bateri ce-au avut loc cu deo
sebire în ultimul timp.

Sîntem, cu alte cuvinte, be
neficiarii unor comori de
prețuit. Altfel spus, fiecare co
lectiv, el însuși autor al solu
țiilor de continuă îmbunătăți
re a muncii dispune de nepre
țuite rezerve pentru a se în
trece mereu pe sine și a esca
lada în ascensiunea lui conti
nuă, meterezele ce marchează 
rezultate încă neatinse. Conti
nuarea logică a acestor gîn- 
duri patetice ar trebui să în
semne reacțiile practice meni
te să determine organizarea e- 
fectivă a muncii pentru aplica
rea neabătută, cu rigurozitate, 
fără tergiversări și promisiuni 
formale a tot ceea ce este po
sibil de înfăptuit din propu
nerile judicioase făcute de oa
meni. Consemnate sau necon
semnate în procese verbale, 
în planuri de măsuri ori de 
acțiune aceste propuneri — ma
terializare a unor căutări înfri
gurate a efortului de autodepă- 
șire — își păstrează mereu ac
tualitatea, sînt memorate de oa
meni pînă ce-și găsesc împli
nire. In astfel de situații, ades 
relevate cu prilejul diferitelor 
adunări și dezbateri, se pune 
cu îndreptățire întrebarea i 
cum de mai pot fi pe alocuri 
explicații la justificările acelora 
care deși prin atribuțiile lor 
au datoria de a da curs și re
zolvare propunerilor, continuă 
să se mărginească a fi doar 
depozitari, un fel de arhivari 
de modă veche a acelor dosare 
în care se sufocă, sînt ținute 
în conservare spiritul întreprin
zător, militant ?

Ar fi instructiv ca după re
petate critici privind persisten
ța unor asemenea stări de lu
cruri, factorii răspunzători de 
ele să fie în fine, chemați la 
ordine de către organizațiile de 
partid și făcuți să înțeleagă că 
aplicarea propunerilor, sugestii
lor, eliminarea neajunsurilor 
semnalate în mod repetat de 
oameni într-un sector sau altul 
de activitate nu este o datorie fa-

al P.C.R., și Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Moscova.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, secretarul general al 
partidului, ceilalți membri ai 
delegației au fost salutați de 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănes- 
cu, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Emil Drăgănes- 
cu. Petre Lupu, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, 
Banc, Petre Blajovici, 
Constantinescu, Mihai 
Mihai Gere, Ion Ioniță, 
Patilineț, Ion Stănescu, 
Marinescu, Ion Pățan, de mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor ob
ștești.

Erau prezenți V. S. Tikunov, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai amba
sadei.

In întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți 
conducători de partid pe aero
portul Băneasa a venit un mare

număr de oameni ai muncii 
din Capitală, care i-au salutai 
cu multă căldură. Miile de bu-< 
cureșteni scandau „P.C.R. — 
P.C.R.", „Ceaușescu — P.C.R."* 
Secretarul general al partidului 
a răspuns prietenește manifes
tărilor entuziaste ale oameniloD 
muncii, a strîns mina multor», 
cetățeni. Un grup de pionieri 
a oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și celorlalți membri 
ai delegației buchete de flori.

C. MIREA

(Continuare în gag. a 3-a)

Iosi£ 
Miron 
Dalea, 
Vasile 
Mihai

La plecarea din Moscova, pe 
aeroportul Vnukovo, delegația a 
fost condusă de G. I. Voronov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., K. F. Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
M. A. Leseciko, membru al 
C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., K. V. Rusakov, șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S., V. L 
Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice în România, da 
activiști de partid.

Erau de față Teodor Mari-» 
nescu, membru al G.C. al P.C.R., 
ambasadorul României în Uniu-« 
nea Sovietică și membri ai am-»' 
basadei.

Cu tovarășul

(Agerpres)'

Osvaldo Dorticos Torrado
Joi, 8 aprilie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, s-a întîlnit cu tovară
șul Osvaldo Dorticos Torrado, 
membru al Biroului Politic și 
al Secretariatului Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cuba, președintele Repu
blicii Cuba.

La întîlnire au participat, din 
partea română, tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
G.C. al P.C.R., Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.G.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C.

al P.C.R., vicepreședinte al Con-a 
siliului de Miniștri, și Teodou 
Marinescu, membru al G.C. al 
P.C.R., ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Moscova.

Din partea cubană, au parti-» 
cipat tovarășii Ramiro Valdes 
Menendez, membru al Biroului 
Politic al G.C. al P.C. din Cu
ba, și Jesus Montane, membra 
al C.G. al P.C. din Cuba, mi
nistrul comunicațiilor.

In cadrul întîlnirii au fost a- 
bordate probleme privind dez
voltarea relațiilor dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Cuba, dintre 
Republica Socialistă România șl 
Republica Cuba.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Cu tovarășul 
Mialko Todorovici

Vineri, 9 aprilie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste

România, s-a întîlnit cu tova
rășul Mialko Todorovici, menu 
bru al Biroului Executiv al

(Continuare în pag. a 4-a)

In ultimul timp se vorbește 
din ce in ce mai frecvent despre 
calculatoarele electronice. Din 
limbajul specialiștilor denumirea 
a trecut in vorbirea uzuală, re- 
flectind un proces obiectiv care 
a avut loc : extinderea utilizării 
calculatoarelor in diverse dome
nii de activitate. Cu numai un 
deceniu in urmă ele puteau fi 
numărate pe degete, dar astăzi 
au devenit un factor indispen
sabil in dirijarea proceselor teh
nologice și conducerea gestiunii 
economice.

Primul calculator a apărut in

județul nostru acum 7 
grupul de laminoare de 
nedoara. Pe atunci era 
printre cele mai puternice din 
țară (intre timp a apărut a treia 
generație I) avind o viteză de 
lucru de 2 000 operații pe secun
dă, o memorie internă opera
tivă de 8 000 cuvinte și una ex
ternă de 500 000 cuvinte (prin 
„cuvint" ințelegindu-se... un nu
măr compus din 12 cifre !). O 
dată cu construirea Blumingului 
de 1 300 mm a fost pus în func
țiune al doilea calculator in 
scopul supravegherii și dirijării

fluxului tehnologic, urmind ca 
intr-un viitor apropiat combina
tul siderurgic hunedorean să fie 
dotat cu încă unul, mai puter
nic și mai perfecționat decit 
cele precedente. In acest fel la 
Hunedoara se creează premisele 
înființării unui centru de calcul 
teritorial capabil să deservească 
o întinsă zonă geografică.

Impetuozitatea cu care calcu
latoarele au pătruns in peisajul

Stelian POPESCU

(Continuare în pag. a «3-a)

Al. BALGRADEAN

(Continuare în pag, a
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O zi cultiiral-artistică
la Vulcan

ț La clubul din Vulcan are loc 
astăzi după-amiază vernisajul 
unei expoziții care — prin fo
tografii, grafice, texte — ilus

trează dezvoltarea orașului și 
a minei în 20 de ani. Cineama- 
torii Optim-filmului din Vulcan 
prezintă tot astăzi la club filmul 
documentar ..9 aprilie ’51 — 
9 aprilie '71* consacrat de ase- 
memena aniversării bidecenale 
& minei. Filmul este realizat de

ing. loan Vișan, Petre
Carol Simonis și Mihai Mănes- 
cu, cineamatori care-și urmăresc 
cu statornicie pasiunea artisti
că. In sala de spectacole poate 
fi vizionat montajul literar-dra- 
matic „Te cîntăm, partid iubit1* 
realizat de formația elevilor li
ceului din Vulcan împreună cu 
clubul. Această zi bogată în e- 
venimente artistice se va sfîrși 
la Vulcan cu un frumos spec
tacol folcloric.

Treptele
Vulcanului

PRACTICA [LTVIIOR LA f.L.A o

La începutul anului școlar 
1970—1971 analizînd organiza
rea și desfășurarea practicii e- 
levilor școlilor generale nr. 3 
și nr. 5 din Lupeni în cadrul 
F.F.A. Viscoza, ajunsesem la 
concluzia că această formă de 
educare decurgea bine, însă, mai 
existau resurse de îmbunătățire, 
ele constînd într-o mai strînsă 
și permanentă colaborare din
tre școală și fabrică, interesate 
fiind amîndouă în acest proces 
practic.

Acum, la închiderea trimes
trului al 11-lea, am făcut iarăși 
un tur de orizont, cu intenția 
de a vedea dacă concluzia la 
care ajunsesem în articolul pre
cedent se materializase sau nu 
efectiv în practica elevilor. De 
data asta la fiecare loc de 
muncă unde erau repartizați 
elevi pentru practică, am auzit 
numai lucruri bune, atît despre 
elevii respectivi cît și despre 
rezultatele acestei practici.

„Practica elevilor, mai bina

organizată — spunea șeful de 
echipă al sudorilor, I. Ionici — 
a început să-și arate roadele. E- 
levii pe care îi avem aici, exe
cută diferite lucrări — bineîn
țeles, sub directa supraveghere 
a celor mai buni lucrători — la 
care înainte nu ne-am gîndit 
că le-ar putea realiza. I-am aju
tat procurîndu-le „Manualul 
sudorului" pe marginea căruia, 
nu o dată, am discutat cu ei. 
Și dacă ar trebui să dau un 
nume, aș numi pe Gheorghe 
Abalaș care execută acum lu
crări tot mai complexe". La a- 
telierul de tinichigerie am vor
bit cu șeful de echipă Emil Ni- 
coară. Și aici, aceeași mulțu
mire pentru treaba făcută de 
elevi, concluzia pozitivă se 
menține : practica elevilor mer
ge pe drumul cel bun. Practi- 
canții au confecționat singuri 
diverse obiecte (tăvi, găleți, re
cipient din tablă) necesare la
boratoarelor școlilor. O mai 
mare apropiere a practicii ic

util, de autodotarea școlii, nici 
că se putea realiza mai bine. 
Am auzit cîteva nume de elevi 
fruntași dintre care am reținui 
pe Kelemen, Furdui, Sîn și 
alții. „La noi — spuneau mai
ștrii mecanici din cadrul secției 
finisaj textil, I. Ulman și C. 
Fîcea —, dacă vor, elevii pol 
să pătrundă cu adevărat în tai
nele meseriei. Asistînd la re
pararea. montarea, demontarea 
sau chiar curățarea mașinilor 
de răsucit sau de bobinat, elevii 
învață vrînd-nevrînd schema și 
principiul de funcționare a ma
șinii respective. Și noi sîntem 
foarte mulțumiți de cei ce ne 
sînt repartizați. Ne-am gîndit) 
să-i punem pe elevi să execute 
anumite desene tehnice (după 
originale) pentru a-i ajuta sâ 
descifreze unele desene mai

Al. BLENDEA
T. SPATARU

(Continuare în pag, a 3-a)
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re-
lo viată, modernizate,

Se împlinesc astăzi două de
cenii de la redeschiderea mi
nei Vulcan. In contextul ma
nifestărilor care preced apro
piata sărbătoare a partidului, 
evenimentul capătă noi șl 
adinei semnificații. Valea Jiu
lui de azi, minele vechi 
aduse
ca de altfel și cele noi, des
chise in anii odincilor prefa
ceri ale socialismului sini o 
evidentă mărturie a împlinirii 
năzuințelor spre care ou aspi
rat minerii, năzuințî devenite 
realitate datorită politicii înțe
lepte a partidului de indus
trializare a țârii, de dezvoltare 
continuă atit pe plan econo
mic cil și social a tuturor re
giunilor țârii. Vulcanul în
seamnă astăzi una dintre a- 
ceste de necontestat mărturii. 
Prefacerile înfăptuite aici au 
întrecut imaginația cit de 
bogată a visătorilor din ge
nerațiile trecute. De la o mi
nă aflată in cea mai adincă 
și umilitoare paragină, la o ex
ploatare minieră de prim rang 
— modernă, bogat utilată pen
tru o-i conferi o puternică ca
pacitate productivă -, de la 
o simplă comună lipsită de

Neinfringerea

Pe Carol Golgoțiu l-am în
tâlnit in apropiere de incinta 
minei, la locuința lui, pro
prietate personală, unde-și 
trăiește meritata odihnă a 
pensiei, după 37 de ani mun
ciți în subteran. Departe de 
a fi un resemnat, un liniștit 
pensionar, el se află mereu 
în contact cu minerii, trăieș
te evenimentele mai impor
tante din viața acestora. A- 
colo, lingă incinta minei s-a 
născut. în urmă cu 66 de 
ani, și tot acolo s-a statorni
cit poate dintr-o pasiune, sau 
e chemare intimă, irezistibilă, 
pe care nu am vrut să o tul
burăm. Nu știm, dar poate 
avem în față omul a cărui 
ființă s-a contopit cu mina.

— Am lucrat la închiderea 
minei, atunci în 1931, am lu
crat și la redeschidere în 
anul 1951, ne-a relatat bă- 
trînul pensionar.

— Se spune că dv. cunoaș
teți toate colțurile minei—

— Tmi este foarte cunoscu
tă, intr-adevăr, așa cum îmi 
cunosc propria casă. M-am 
angajat aici încă din copilă
rie cunoscând de timpuriu mi
zeria în care trăiau minerii, 
condițiile inumane de muncă. 
Am lucrat ani de zile ca 
muncitor necalificat deși 
mulți dintre noi erau deprinși 
cu abatajul, cu lucrările spe-

Dirzenia
— După închiderea minei, 

In 1931, mulți mineri au ră
mas fără lucru, își începe 
povestea un alt veteran al 
Vulcanului — minerul pen
sionar Ștefan Mihai, în vârstă 
de 69 de ani. Această măsură 
a însemnat și o răfuială prin 
care patronii au urmărit să 
înăbușe activitatea revoluțio
nară destul de vie a nucleu
lui de comuniști de la Vul
can.

— Ce făceați in acel timp ?
— înainte de închidere ac

tivam in fruntea maselor de 
tineri din Vulcan. Firește, am 
fost luat în evidența jandar
meriei. Am fost chiar arestat 
și eliberat doar pe cauțiune. 
In această situație cu greu 
mi-am găsit de lucru la Uzi
na electrică, ca angajat tem
porar. Ni se spunea tuturor 
să părăsim orașul.

— Unii mineri s-au anga
jat, totuși, la Aninoasa...

— Am încercat și eu, dar 
mi s-a spus că nu mă anga
jează decit dacă-mi schimb 
religia.

— Și ați acceptat ?
— Nu. Mi-am spus că dacă 

pentru brațele inele nu gă
sesc de lucru, cauza nu poa
te să fie religia. In cele din 
urmă, prin 1935 am fost to
tuși primit, dar nu pe con
siderente religioase.

— Am înțeles că nu ați pă
răsit Vulcanul. Ce v-a de- 
determinat să rămineți pe a- 
ceste meleaguri ?

— Puținii care am rămas 
nu aveam altă cale de ales 
decit de a rezista greutăților, 
prigoanei jandarmeriei în 
speranța unor zile mai bune. 
Amara pîine trebuia să ne-o 
câștigăm intr-un fel, și atunci, 
am continuat să adunăm căr

cele mai elementare condiții 
pentru traiul celor care du
ceau greul in adincuri, la un 
oraș luminos, înfloritor, ali
niat alături de urbele de vază 
ale județului - și, nu greșim 
poate, chiar ale țării - iată 
treptele pe care le-a urcat in 
decurs de numai douăzeci de 
ani Vulcanul.

Urcușurile, împlinirile au avut 
drept unic catalizator dirzenia 
maselor de mineri, a nucleului 
de comuniști de aici - pre- 
zenți prin faptele lor in fluxul 
revoluționar al mișcării munci
torești din
perseverența celor umiliți, obi
diți, izgoniți de patroni, 
neinfrinți care au rămas 
clintiți in hotărirea de

întreaga

dar 
ne- 

a 
lupta pentru o viața mai bună.
In Vulcan, ca in atitea și atî- 
tea locuri noul s-a impus ve
chiului, racilele trecutului au 
fost înlăturate, idealurile mun
citorilor au triumfat, omul a ie
șit biruitor din încercările prin 
care a trecut. Biruințele Vul
canului s-au succedat pe toate 
planurile. Am încercat să le 
punctăm, să le identificăm in a- 
cest an cind se împlinesc 20 de 
ani de la redeschiderea minei

cifice minei. Dar interesul 
patronilor nu era acela de 
a ne asigura o calificare ci, 
dimpotrivă, de a ne exploata 
munca în schimbul unui salar 
de mizerie.

— Ați amintit de condițiile 
inumane din subteran...

— Să vă dau un sin
gur exemplu. Prin anul 
1929 patronii au făcut 
o încercare de a stinge 
focurile apărute în zăcămînlul 
de cărbune, în stratul 3, blo
curile V și VI, cu mijloace 
tot atit de înapoiate ca în- 
să-și concepția patronilor 
despre grija față de om. în
cercarea s-a soldat cu rezul
tate amare și tragice : 19 mi
neri nu au mai apucat să 
vadă lumina zilei, surprinși 
de aburii fierbinți, degajați 
de o violentă explozie în ur
ma contactului cu focul a 
apei dirijate fără un minim 
de raționament tehnic. De a- 
tunci încă, au apărut primele 
zvonuri — pentru noi rău 
prevestitoare — despre închi
derea definitivă a minei.

— Cum au reacționat mi
nerii la aceste zvonuri ?

— Zvonul s-a adeverit nu 
peste mult timp. Din 1930 au 
început lucrările de lichida
re a activității din subteran. 
Oamenii erau îngrijorați. Lu
cram și eu la o grupă de be- 
tonare a digurilor pentru în
chiderea galeriilor. Pot să 
spun că minerii păstrau, un
deva în suflet, un crâmpei 
de speranță că se va reveni 
cîndva asupra acestei măsuri 
arbitrare. O dovadă a 
credinței noastre în redeschi
derea minei o constituie fo
tografia — mărturie pe care 
am făcut-o cu grupa, fotogra
fie pe care am lăsat-o într-o 
sticlă, în spatele unui dig, 
convinși fiind că odată și 
odată va fi găsită. Faptul s-a 
adeverit în 1951 cînd. la re
deschidere am găsi t-o în locul 
știut, intactă, nealterată de 
timp, întruchipând parcă un 
simbol al credinței în victo
rie a minerilor.

bunele dc pe știurț, să scor
monim in vestitele galerii ale 
șomerilor deschise la supra
față. Adunam cărbune cu sa
cul și-l vindeam la negusto
rii particulari din Petroșani 
pentru un preț derizoriu. 
Alții mai „norocoși” lucrau 
pe apucate, cu ziua, cu săptă
mâna la Uzina electrică sau 
la cărăușie, prin comună.

— Ce-a urmat apoi ?
— Venise războiul. Opreliș

tile, mizeria acelor ani întu
necați s-au amplificat și mai 
mult După război am intrat 
în rîndurile partidului și, 
înapoiat în Vulcan, am con
tinuat să activez alături de 
ceilalți comuniști. M-am an
gajat la Aninoasa. Viața înce
puse să pulseze în alt ritm, 
altfel ca înainte. Ca după o 
lungă noapte, după douăzeci 
de ani s-au ivit zorii unei zile 
luminoase. Am trăit o mare 
bucurie la aflarea veștii des
pre redeschidere^ minei Vul
can.

— Vă amintiți momentul 
redeschiderii ?

— Nici n-am să-I uit nicio
dată. La gura galeriei, a pu
țului s-au adunat sute de 
bărbați, femei, copii. Mulți 
plîngeau nepul£odu-și stăpîni 
lacrimile de bucurie, se îm
brățișau emoționați. Erau la
crimile de triumf, ale izbîn- 
zii noastre. 

și - cq/ocidență poate nu in- 
timplătoare — cind se împli
nesc 40 de ani de cind oa
menii Vulcanului au cunoscut 
rigorile de tristă amintire ale 
unui act antisocial, dictat de 
liberul arbitru și de interesele 
meschine ale foștilor patroni prin 
măsurile de inchidere irațio
nală a minei. In drumul nos
tru pentru reconstituirea unor 
pagini din viața minei și ora
șului ne-am sprijinit de insăși 
mărturiile oamenilor care au 
trăit evenimentele, au muncit și 
luptat pentru renașterea mi
nei și localității lor, pentru o 
viață mai bună, care, astăzi, 
privesc încrezători spre viito
rul și mai luminos, prefigurat 
de programul de edificare so
cialistă a țării. Pentru a ilus
tra treptele Vulcanului a fost 
suficient să schițăm doar cite- 
va biografii care prin ele in
sele se contopesc cu istoria 
nescrisă a minei, a acestei im
portante unități economice din 
municipiu chemată să-și rever
se fluviul de cărbune spre fur
nalele și oțelărifle patriei, spre 
cetățile de energie electrica 
ale țârii, contribuind pe aceas
tă cale la dezvoltarea multila
terală a României socialiste.

■w VULCANUL!!
Dăruirea

— înainte de redeschiderea 
minei, ne spune un alt inter
locutor, lăcătușul Cornel Pe- 
truț, un apreciat muncitor al 
minei Vulcan de azi, am lu
crat la Aninoasa. Naveta era 
obositoare și, cînd am aflat 
că mina Vulcan va da căr
bune, nu am stat pe gânduri. 
De altfel, tata și bunicul meu 
au lucrat tot la această mină.

— Cu ce ați început eve
nimentul readucerii minei 
la viață ?

— Trebuiau aduse în stare 
de funcționare utilajele, tre
buiau montate pompele pentru 
evacuarea apei. Ca lăcă
tuș, și totodată ca vulcănean 
am pus umărul alături de 
ortaci din prima clipă știind 
că deschiderea minei va adu
ce după sine împlinirile so
ciale atit de mult așteptate 
de mineri.

— V-ați dăruit deci, trup 
și suflet unei cauze comune. 
Ați bănuit atunci, profilul de 
azi al minei, chipul Vulcanu
lui din zilele noastre ?

— Ne-am așteptat desigur, 
cu toții, la schimbări mari 
In ce privește munca în sub
teran. Cît privește fața 
nouă a orașului Vulcan, 
mulți trebuie să recunoască 
că nu au bănuit o schimbare 
atît de radicală de la colo
niile mizere la falnicele oar- 
ttere de blocuri. Să recu
noaștem i regimul trecut, a 
determinat prin închiderea

Certitudini

mineri 
viață

Dezvoltarea impetuoasă pe 
care a cunoscut-o mina din 
Crividia s-a datorat în mare 
parte lucrărilor ample de 
deschidere a orizonturi
de cărbune. In fața colectivului 
stau, și în continuare, sarcini 
însemnate privind pregătirea 
de noi capacități, sistematiza
rea minei, concentrarea pro
ducției. Investițiile miniere ce 
se vor executa se integrează 
în planul de continuă dezvol
tare pe care mina o va cu
noaște în viitorii ani. Ne-am 
adresat unuia dintre pionierii 
lucrărilor de investiții, mine
rul Ilie Chiron, care, împre
ună cu zeci de al ț i 
este chemat să dea 
unor noi galerii, puțuri și al
tor lucrări magistrale în sub
teran.

— M-am acomodat repede 
și ușor cu mina, deși am pres
tat primele șuturi la o vîrstă 
relativ tînără.

— In cei 17 ani de activi
tate ați executat numeroase 
lucrări Ia această mină. Care 
dintre ele v-a produs o satis
facție deosebită ?

— In general toate, dar mai 
•Ies cele pretențioase. A- 
cestea m-au 
Am văzut în 
meroase lucrări 
mase de la bătrîni, am înțe
les greutățile create de o ex
ploatare nerațională, de 
faptul că unele lucrări erau 
executate în pripă, urmărin-

ambiționat. 
mină nu- 
vechi, ră-

minei o stagnare a vieții so
ciale. In numai două decenii, 
regimul nostim a ridicat viața 
locuitorilor pe culmi nebănu- 
ile. Și atunci, să nu te dăruiești 
trup .și suflet unei astfel de 
cauze ?

— Vă aflați, încă in cîmpul 
muncii, purtător al ștafetei 
preluată de la tatăl și buni-
cui dv...

— Pe care doresc să o
predau, tot în familie, fiului
meu.

— Va fi un cadru ca atitea
altele, la formarea cărora ați 
avut un cuvânt de spus. Ați 
calificat mulți tineri la locul 
de muncă ?

— îmi amintesc de mulți. 
De la noi au învățat meserie, 
de la noi au învățat să se dă
ruiască producției • Teodor 
Avădane, Ion Petrilean, as
tăzi ingineri, Nicolae Stan, 
Alexandru Laszlo, Eugen Ci- 
bian, maiștri, ca și Francisc 
Șoradi, Ion Bota, sau loan 
Dincă, lăcătuși, meseriași de 
bază ai sectorului.

du-se doar interesul imediat 
al patronilor. In fața acestei 
situații mi-am dat seama, ca 
de altfel toți minerii, că dato
ria noastră este să cxecu-, 
tăm lucrări trainice, de du
rată, care să nu ridice pro
bleme generațiilor următoare.

— Ce ne puteți spune des- 
spre gindurile dv. de viitor?

— Avem cu toții certitu
dinea că așa cum mina se 
dezvoltă în ansamblul ei, și 
condițiile de muncă și de via
ță ale noastre vor cunoaște 
o îmbunătățire permanentă. 
Această certitudine se bazea
ză pe realizările de astăzii 
dispunem de o baie modernă, 
de o lămpărie cu autoservire, 
în subteran fiecare loc de 
muncă are asigurat un ae- 
raj corespunzător, ca și ma
teriale și echipament de pro
tecție pentru combaterea pra
fului de piatră. In aceeași 
măsură, în oraș avem un grad 
de confort ridicat; eu locu
iesc cu soția și doi copii în- 
tr-un apartament cu trei ca
mere din noul și frumosul 
cartier din Goroești.

Maturizarea
Avem în față unul din oa

menii care întruchipează în 
modul cel mai grăitor pro
cesul de maturizare care a 
avut loc la mina Vulcan, în 
ultimele două decenii. Aflat 
la conducerea unui sector 
fruntaș. Virgil Ursu trăiește 
satisfacția omului pe care 
viața l-a adus întotdeauna în 
locurile grele, vitale pentru 
producție ca și pentru viitorul 
minei, a omului care și-a în
deplinit menirea prin pasiu
nea în muncă, spiritul nova
tor ce-1 caracterizează.

— Tovarășe Ursu, ajuta- 
(i-ne să ne facem o imagine 
despre treptele urcate de 
mină in cei douăzeci de ani 
de la redeschidere.

— Lucrez la mină de 18 
ani, așa că am cunoscut a- 
proape toată desfășurarea e- 
venimentelor, împlinirile pe 
verticală și orizontală în ridi
carea tehnicității, sporirea 
productivității muncii, a pro
ducției de cărbune. Imagina
tivă ! De la o producție zil
nică de numai 350 tone s-a 
ajuns astăzi la o producție 
de 3 800—4 000 tone pe zi. 
Această creștere uriașă vor
bește de la sine despre dez
voltarea ce a avut loc, des
pre perfecționările aduse pro
cesului de producție.

— Poate fi numit azi colec
tivul minei Vulcan, un colec
tiv matur, închegat ?

— Maturizarea — deși un 
proces îndelungat, în plină 
desfășurare — s-a produs In 
bună parte, pe toate planu

Ne aflăm de cîtva timp, 
mereu prin Vulcan, un oraș 
așezat pe două platforme, a 
cărui istorie te îndeamnă să 
cheltuiești multă imoginoție 
pentru a-l descrie. Un oraș 
modern cu mii de apartamente, 
cu zeci de magazine și nume
roase școli, un centru minier 
care înseamnă o netăgăduită 
victorie a omului în bătălia 
pentru mai mult confort, mai 
multă lumină, bunăstare, feri
cire. Aceostă bătălie s-a che
mat la început lupta pentru 
existență, apoi lupta împotriva 
asupritorilor. Mai tîrziu, după 
eliberarea țării, potențialul 
umon de la poalele Strajei a 
fost chemat să contribuie cu 
forța brațelor la lupta pentru 
renașterea orașului desfășu- 
rînd o activitate extensivă la 
suprafață, intensivă în subte
ran. Dar, cît a trebuit să trea
că pînă s-a ajuns aici ? Cite 
eforturi, sacrificii au fost ne
cesare pentru a edifica acest 
oraș, născut din cărbune, pen
tru cărbune ?

Există în istoria Vulcanului 
două date istorice, două punc
te de reper in timp : 8 sep
tembrie 1931, zi intunecotă, 
cînd mina și-o închis porțile, 
galeriile au fost inundate, u- 
tilajele părăsite. Multe familii 
de mineri au pornit atunci în 
pribegie prin olte localități, du- 
cind cu ele foametea. Cea de-a 
doua dată este 9 aprilie 1951. 
După două decenii de inactivi
tate, mina a fost redeschisă prin- 
tr-o titanică trudă a citorva 
mineri entuziaști, inimoși, ale

rile. Faptul că astăzi se 
realizează o productivita
te medie pe exploatare 
de două ori mai mare decît 
productivitatea înregistrată în 
anii 1951—1952, reflectă mu
tațiile intervenite în conștiin
ța oamenilor, dovedește în
săși maturizarea colectivului.

— Amintiți cîteva nume 
de mineri reprezentativi pen
tru procesul de maturizare 
amintit.

— Dumitru Milea, Vespa
sian Cătană, Nicolae Enache, 
Ion Calotă, Vasile Cerceza, 
Tudor Moldovan, Gheorghe 
Purdă, Gheorghe Boblic, Ni
colae Stoian, Emil Luca, 
sînt doar câțiva. In abatajele 
unde lucrează, ei stăpînesc 
cu siguranță utilaje com
plexe, aplică tehnologii de 
extracție avansate.

— Ce a însemnat această 
dezvoltare a minei în viața 
orașului ?

— Vulcanul nu mai este 
cel pe care l-am cunoscut 
cu 18 ani în urmă. Dezvolta
rea, maturizarea minei au a- 
dus după sine — cum era șl 
firesc — dezvoltarea la a- 
ceeași scară a orașului.

căror nume vor rămîne neșterse 
in amintirea generațiilor : loan 
Rais, Ștefan Mihaly, iosif Co- 
toț, loja Pirvulescu, loan Ven- 
czel, Cornel Petruț și alții. 
Acestora le-ou urmat olți mi
neri care au preluat ștafeta 
eroismului, amplificind acțiu
nea de redeschidere ca și a- 
ceia care astăzi se află în 
fruntea colectivului, angrenați 
plenar intr-o vastă acțiune de 
modernizare a minei, de ridi

Rezonanțe în timp
care o producției pe trepte tot 
mai superioare. Intre aceștia 
se cuvine să fie amintiți Ves
pasian Cătană, Dumitru Milea, 
Nicolae Enache, Ion Calotă, 
Vasile Cerceza, Tudor Moldo
van, Ilie Chiron, Viorel Opri- 
nescu, Grigore Cojocaru, Ale
xandru Nicoară, cu toții mi
neri destoinici, aflați în frun
tea unor brigăzi cu care co
lectivul se mîndrește. Se cu
vine să fie, de asemenea, a- 
mintite cadre tehnice care asi
gură o coordonare competen
tă a producției, plină de ini
țiativă și răspundere ca de 
pildă inginerii Ludovic Feieș, 
Vasile Stanciu, Ion Diaconu, 
Mitică Niculescu, Ion Vișan, 
Zeno Jurca, Viorel Petruț, teh
nicianul Virgil Ursu, maiștrii 
Nâstase Briulung, Costache 
Vasiliu, Adrian Manciu, Nico
lae Șerban și alții.

Perspectivele
— Tovarășe director, v-am 

propune să abordăm o temă 
care vizează viitorul minei, 
al colectivului de aici. Am 
dori să porniți de la o com
parație între nivelul actual 
al minei față de trecut.

— In 1951 s-a pornit aproa
pe de la zero — ne-a relatat 
ihg. Ioan Popescu, directorul 
minei. Acum vedeți și dv. 
O comparație a cifrelor este 
de-a dreptul impresionantă. 
Astăzi producția anilor 1951— 
1952 o extragem în mai puțin 
de o lună. Productivitatea a 
crescut de la 0,800 tone/post, 
în 1951, la peste 1,500 tone/ 
post în anul 1970. In anul 
1951 nici nu se vorbea des
pre tăierea mecanizată. As
tăzi, cu combinele de care 
dispunem se extrage mecani
zat o cantitate de 40 000 tone 
de cărbune intr-un singur tri
mestru, iar în perspectivă 
producția extrasă mecanizat 
va depăși 50 la sulă din to
talul producției minei.

— Se resimt încă, pe alo
curi, racilele exploatării nera- 
ționale din trecut ?

— Nu de mult am lichidat 
una : focul din blocurile V și 
VI care a ars neîntrerupt timp 
de peste 50 de ani, dar pe care 
l-am lichidat, câștigând pen
tru producție o rezervă în
semnată.

— Vorbiți-ne mai pe larg 
despre perspective.

— Ne preocupă sarcinile

In decursul celor douăzeci 
de ani de la redeschidere, pe
rioadă in care minerii au ex
tras peste 13 milioane tone de 
cărbune, colectivul minei s-a 
evidențiat prin fapte presti
gioase care i-ou adus meritate 
elogii, încununate prin acorda
rea in două rînduri o drape
lului și titlului de unitate frun
tașă pe ramură. Continuind 
frumoasele tradiții, astăzi, la 
nivelul actualelor posibilități.

colectivul minei se află din nou 
printre fruntașii industriei car
bonifere. De Io începutul a- 
nului 1971 s-a extras, peste 
sarcinile de plan, o contitote 
de oproope 10 000 tone de 
cărbune, colectivul fiind pe 
cale de o-și îndeplinii cu 
mult înointe de termen anga
jamentul luot în întrecereo so
cialistă pe întregul an. La 
aceste frumoase realizări au 
contribuit numeroși mineri 
ovind in frunte comuniștii, or
ganizațiile de partid care au 
desfășurat o Intensă activitate 
de mobilizare a brigăzilor, a 
tuturor solariaților, de îndru
mare a organizațiilor de sin
dicat și de tineret pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de 
partid, pentru a întimpina cu 
cinste gloriosul semicentenar 
al P.CA

Oamenii Vulcanului sint, as

actualului cincinal. Vrem să 
îmbunătățim metodele de ex
ploatare actuale prin intro
ducerea pe o scară mai largă 
a abatajelor cu front lung, 
capabile să asigure randa
mente superioare. De aseme
nea, vom introduce și în con
tinuare noi utilaje moderne, 
vom face totul pentru ridica
rea nivelului de organizare 
superioară a producției și a 
muncii, pentru creșterea efi
cienței întregii activități. Va 
trebui să asigurăm în perma
nență cadre de mineri califi
cați la nivelul dotării, 
să ne îngrijim ca în
treg joersonalul să-și îm
bogățească continuu cunoș
tințele profesionale. Condițiile 
tehnico-materiale pentru sal
tul calitativ și cantitativ ce 
trebuie să-l realizăm, în ac
tualul cincinal, ne vor fi asi
gurate. încă din trimestrul 
III 1972 întreaga producție 
va fi concentrată la puțul cu 
schip, care disnnne de un e- 
chipament modern, de capa
citate sporită.

tăzi, angojați plenar în bătă
lia pentru cit moi mult cărbu
ne. In urmă cu ani, recorduri
le productivității pe abataje 
se cifrau între 2-3 tone de 
cărbune pe post. Astăzi, ace
lași indicator este măsurat la 
cote de trei sau patru cri moi 
mari in condițiile unui efort fi
zic redus la jumătate sau chior 
mai mult. In bilanțul realiză
rilor se înscriu cu mojuscule și 
olte fapte de prestigiu ale mi
nerilor de la investiții, sau 
pregătire a fronturilor de căr
bune ca de pildă recordurile 
realizate de brigada vestitului 
Gheorghe Purdă. Toate aces
te realizări sint ostăzî motive 
de reală sotisfocție a întregu
lui colectiv, garonții ale suc
ceselor viitoare care vor con
feri orașului de Io poalele 
Strojei un plus de strălucire, 
de măreție.

Au trecut deci douăzeci de 
oni de la redeschiderea mi
nei. Vulcanul — orașul, mina, 
oamenii — ca de altfel intreo- 
go țară se ollă în foto unei 
noi etape, în fațo unor noi 
trepte ale progresului, ale bu
năstării oamenilor muncii, pe 
calea luminoasă deschisă de 
portid, de mărețul program de 
dezvoltore multilaterală a so
cietății noastre socialiste.

Pagină realizată 
de

IOSIF BALAN 
ION MUSTAȚA 

ION LICIU
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cultativă, benevolă, lăsată la 
discreția lor, ci o datorie mo- 
ralâ și, 1
rambursată prin salariu.

Desigur, ar comporta multe 
discuții modul în care pornind 
dc la receptivitate, solicitudine 
ți starea nativă a propunerii 
ca ajunge parcurgînd uneori 
un circuit de înnobilare — să 
fie dedarată „rezolvată". Asu
pra altui aspect ades întîlnit
— mostră a formalismului, a 
tendințelor de birocratizare a 
muncii — sâ ne propunem a ne 
opri nu alît pentru meditație 
cît pentru a adopta o atitudine

Iată, au loc adunări de dez
bateri, consfătuiri, un șir de 
manifestări menite să asigure 
(consultarea largă a oamenilor 
In elaborarea sarcinilor de vii
tor, ca și a mijloacelor efecti
ve de realizare a lor. Este una 
din expresiile concludente ale 
democratismului orinduirii noas
tre, o practică curentă atît 
de eficace intrată în co
tidianul zilelor noastre. Su- 
bestimînd însă scopul, esen
ța unor asemenea acțiuni, 
unii rutinați, unii blazați, oa
meni ai interesului de moment, 
avizi după succese facile obți
nute fără prețul unor eforturi 
susținute, așadar unii oameni
— din nefericire nu prea neîn
semnați în colectivul lor de 
muncă — recurg la mijloace 
artificiale, subordonînd conținu
tul calitativ al acțiunii, scopul 
ei aspectului cantitativ, specta
cular.

Dar, spre edificare, să cău
tăm corespondentul faptic al 
«nor asemenea practici, al men
talităților sub prelata cărora ele 
sînt protejate. Așadar, într-o 
problemă sau alta au loc dezba
teri ample, largi, în așa fel des
fășurate incit fiecare om al 
muncii, indiferent de funcția ce 
o deține să participe nemijlocit, 
după posibilitățile lui, la ela
borarea măsurilor corespunză
toare.

Cu gîndul de a arăta dimen
siunea acțiunii, a... preocupării 
susținute pentru organizarea ei, 
o... muncii neobosite pentru a 
asigura o cît mai largă parti
cipare a oamenilor la ședințe 
și dezbateri, pretenția de a 
epuiza numărul și datele tutu- 
ror rubricilor înscrise pe for
mularele tipizate ale formalis
mului, sau a... elanului, transfi- 
,gurînd toate aceste date prin
cipale în unități rigide, abso
lute de măsură se cer și se 
‘dau situații cuprinzînd cam ur- 
îmătoarele rubrici : ziua și locul 
adunării; numărul participan- 
'ților; numărul celor care au 
îuat cuvântul; numărul propu
nerilor făcute. F**-S p-r,"'ntia 
de a epuiza numărul și date
le tuturor rubricilor înscrise pe 
formularele tipizate ale for
malismului. sau, a subestima în 
vre-un fel însemnătatea cifrelor, 
înscrise sub aceste rubrici, ele 
reflectând într-adevăr date pri

vind proporțiile reale ale par
ticipării oamenilor In dezbateri, 
rămîi totuși surprins de absen
ța rubricii de însemnătate co
vârșitoare : rubrica în care să 
fie consemnată — bineînțeles 
după calcule estimative cît mai 
apropiate de cele ce se vor 
dovedi reale — eficiența, efi
cacitatea economică a propune
rilor, adică clementul de consis
tență al întregii dezbateri.

Cum se explică totuși absen
ța nemOțivată a unei atari ru
brici, faptul că a fost omis toc
mai aspectul esențial — eficien
ța propunerilor? Neîndoios, ple
doarii în replică s-ar putea gă
si. Totuși în substratul lucru
rilor răzbate un facsimil de lu
mină : unii aleg calea cea mai 
ușoară, confortabilă, aceea a 
poleirii și prezentării aureolate 
a realităților. De ce este tre
cută sub tăcere tocmai eficien
ța propunerilor ? — s-ar putea 
pune întrebarea ce i-ar deter
mina pe unii să o scoată... ru
brică anonimă, lipsită de im
portanță ? Nimic mai simplu: 
stabilind drept criteriu de a- 
preciere a calității dezbaterilor 
eficiența economică a acestora, 
suma materializată a ideilor no
vatoare, sugestiilor, inițiativelor 
— este de le sine înțeles că ar 
exista și un mijloc concret de 
control, posibilitatea de a apre
cia realist, în orice moment pe 
baza unor date certe, cu o doză 
de cît mai puțin subiectivism, 
temeinicia, ..randamentul' mun
cii acelora în sarcina cărora ca
de îndeplinirea măsurilor pre
conizate.

Mai mult decît oricînd, acum 
cînd ne aflăm la răspântia din
tre două cincinale, dintre două 
grandioase planuri cincinale, 
cînd reliefăm de fapt întrepă
trunderea, sudura lor organică 
trebuie să ne gîndim cu maxi
mă responsabilitate la toate 
mijloacele disponibile de înno
bilare a muncii. Obiectivele pe 
care le scrutăm sînt clar defi
nite de Congresul al X-lea al 
partidului ; detaliate, ele sînt 
înfățișate prin cifrele sarcini
lor pe anul 1971. Acestea re
prezintă cea mai autentică sursă 
de inspirație pentru noi și ne
ostenite investigări, pentru noi 
explorări în spațiul nedefrișat 
al posibilităților umane și ma
teriale, în vederea fertilizării 
întregului teritoriu al muncii 
noastre.

Continuînd să întreținem in
candescența gîndirii creatoare a 
îndrăznelii în promovarea nou
lui, continuînd să îmbogățim 
tezaurul de soluții și propuneri 
pentru asigurarea progresului 
continuu, n-ar fi lipsită de inte
res și mai ales de utilitate pro
punerea ca discutând despre în
semnătatea principială și prac
tică a propunerilor oamenilor 
muncii să-i interpelăm în fața 
colectivelor pe cei ce își închi
puie, în indolența lor că ideile 
valoroase ar putea fi acoperite 
cu rugină.

F riTKOȘlM -- 7 Xoimi
I bric: Șoimii (12—14 apr lie);

I Republica: Atenție, broas
că țestoasă (12—14 aprilie); 

| PETRILA : Sechestrul de per-

I

| soană (11—13 aprilie): LO- 
! NEA — Minerul : întâlnirea 
I (12—14 aprilie) ; VULCAN : 
I Căderea Imperiului Roman, 

seriile I fi II (12—14 aprilie);
| LUPENI — Cultural : Mihai 
I Viteazul, seriile I și II (12—10
I aprilie).

I_________

Material de lipit nou
La Fabrica de încălțăminte și 

mase plastice „Victoria", din Ti
mișoara, se utilizează cu suc
ces la confecționarea pantofi
lor un nou material de lipit. 
Rețeta noului adeziv, concepută 
de tehnicianul Blazius Guban, 
este considerată invenție. Mate
rialul este superior celor folo
site pînă acum în industria în
călțămintei. El are o mare pu
tere de adeziune și asigură o 
lipire flexibilă. Ceea ce îl deo
sebește fundamental de produ
sele de acest gen este faptul 
că un singur strat foarte sub
țire, aplicat pe suprafețele de 
.piele, permite realizarea unei 
suduri perfecte, ceea ce con
feră caracteristici superioare 
pantofilor, greutate redusă, su
plețe, rezistență sporită. O nou
tate pe plan mondial în dome

niul respectiv este, de aseme
nea, faptul că rețeta adezivu
lui permite ca timpul de us
care să poată fi reglat potri
vit diverselor necesități tehno
logice. Această ultimă particu
laritate elimină dezavantajele 
adezivilor cunoscuți, care se 
usucă repede pe suprafața piei
lor, îngreunînd întinderea h- 
niformă a căptușelilor și gene- 
rînd adesea cute incomode.

(Agerpres)
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PIERDUT carnet calificare 
electrician construcții pe nu
mele Leib Ernest. Declar 
nul.

I

I
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I

Trecutul de
(Urmare din pag. 1)

vă un rol de seamă l-au avut 
organizațiile P.C.R. de la Vul
can, Aninoasa, Petrila, Lupeni 
și Petroșani. Greva a avut re
percusiuni deosebite asupra pro
ducției. De la 8 200 tone de 
cărbune, cîte se extrăgeau în 
medie pe zi, s-a ajuns ca în pe
rioada grevei, adică de la 15 a- 
prilie la 5 mai, 6ă fie extrase 
doar 53 539 tone. In timpul gre
vei, pentru a determina pe mi
neri să reia lucrul, guvernul a 
luat cele mai aspre măsuri. Nu
meroși participant la grevă au 
fost arestați și înaintați Curții 
marțiale din Sibiu. Prin sentin
ța nr. 1 785 din 9 mai 1941 a 
fost condamnat un grup de 37 
de mineri printre care se aflau 
muncitori comuniști, la ani grei 
de închisoare, iar un număr de 
187 de muncitori și muncitoare 
au fost internați în lagăre de 
muncă. Greva minerilor din Va-
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17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiun în limba ger
mană.

18,00 Bună sc. ra, fete ! 
Bună seara, băieți!

19,15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 „50 de ani, in 50 de e- 
vocări**.

20.10 Telcenciclopedia.
21,00 „Luceafărul" — emisiu

ne de versuri.
21.10 Film serial : „Incorupti

bilii". Episodul „Primej
dia are aripi".

22,00 Fantezie la un cîntec 
de petrecere.

22,30 Telejurnalul de noapte. 
Săptămina sportivă.

23,00 Cîntă și dansează Sacha 
Diste], surorile Kessler 
și baletul Lido-Paris.

PRACTICA ELEVILOR
(Urmare din pag. 1)

s: iple. „Mie — opina maistrul 
1. Ulman — făcînd parte și din 
comitetul de părinți al Școlii 
generale nr. 3, îmi revine o 
răspundere sporită pentru atin
gerea obiectivelor modelatoare 
ce se urmăresc prin practică. 
B’ăstrăm o legătură permanentă 
cu profesorii — maiștri, respec
tiv, cu Eduard Gyongyoși și G. 
Moraru (de la școlile generale 
nr. 3 și nr. 5), colaborare care 
își arată eficiența prin rezulta
tele obținute".

La atelierul electric am vorbit 
cu V. Pienaru care ne-a rela
tat că elevii sînt mobilizați 
acum, împreună cu toți munci
torii atelierului respectiv, la in
stalarea tablourilor, cablurilor 
electrice, în general la instala
ția pentru producerea bureților 
de viscoză ce se construiește 
acum.

La atelierul electric elevii 
repartizați fac prea multe lu
crări auxiliare, care nu au tan
gență cu frumoasa meserie de 
electrician. Lor nu li 6e arată 
și nu li se explică diferitele 
scheme electrice, nu sînt puși, 
de pildă, să demonteze și mon
teze, sub supravegherea unor 
muncitori, diferite instalații e- 
lectrice, motoare etc. Numai 
cunoscînd cît mai multe taine, 
ei vor înțelege și îndrăgi aceas
tă meserie. Aici s-ar mai putea 
face mult în direcția efectuării 
unei practici cu adevărat de 
electrician.

La atelierul mecanic central 
maistrul C. Boancă arată că 
elevii repartizați aici fac treabă 

ib<nă. ,Nu trebuie să ne aștep- 
;|ăm — afirma dînsul — la exe

cutarea unor lucrări de cine 
știe de ce complexitate ; sim
plul fapt că s-a ajuns ca ei să 
fie în stare să execute la strung 
o degroșare sau chiar o filetare 
sub supravegherea muncitorului 
respectiv, trebuie să ne bucure".

La atelierul mecanic al insta
lației filatură am vorbit cu 
maistrul Iosif Szabo. „Dacă ci
neva în fabrica asta — zicea 
dinsul — poate să vorbească 
despre colaborarea școală-fabri- 
că, respectiv profesor-maistru, 
acela sînt eu. Și asta fără să 
mă laud cîtuși de puțin. De 
aceea am dat atelierului din 
cadrul Școlii generale nr. 3 
cam 400 de bucăți de pene pen
tru fixarea roților dințate de 
la pompetele mașinilor de fi- 
laj, pene care au fost ajustate 
și finisate în atelierul școlii de 
către elevi în orele de practi
că. De asemenea am dat și ate
lierului Școlii generale nr. 5 
vreo 400 de șuruburi pentru re- 
filetare. Bineînțeles că și scule
le necesare. Meseria, numai lu- 
crînd se învață. De aceea o să 
perseverăm în această direcție. 
Zilele trecute am repartizat Șco
lii generale nr. 5 material brut 
(masă plastică) din care elevii 
ver trebui să croiască, să pre
lucreze și finiseze cam 50 de 
bucăți șuruburi c« piulițe din 
masă plastică. Trebuie să adaug 
că prin executarea acestor lu
crări elevii ne-au ajutat și pe 
noi, piesele fiindu-ne necesare 
în procesul de producție. Ei își 
desăvirșesc pregătirea tehnico- 
practică necesară în viață pen
tru obținerea mai rapidă a Ca
lificării, cît și pentru căpătarea 
acelei îndemînări de care ne

plângem cîteodată că lipsește 
omului modern1*.

La secția finisaj textil își des
fășoară practica fetele. Aici, prin 
însuși specificul muncii, se cere 
o mare atenție împletită cu gin
gășia feminină. Firul de măta
se ce se finisează a găsit un to
varăș bun în răbdarea fetelor 
care îl deapănă, bobinează și 
răsucesc aproape cu tot atîta 
îndemînare ca și muncitoarele 
secției. Amalia Turtoi afirma că 
e o plăcere să te uiți cît de 
repede au învățat elevele prac
ticante să lucreze la mașinile 
secției. Bineînțeles că elanul 
lor tineresc e supravegheat în
deaproape de muncitoarele cele 
mai bune ale secției. Și pentru 
a se exemplifica cele spuse 
ne-au fost indicate la o mașină 
două mici bobinatoare care nu 
mai pridideau cu lucrul. Erau 
elevele din clasa a IX-a a Șco
lii generale nr. 3, M. Rozek și 
Arina Szabo.

,.La toate aceste rezultate — 
spunea în încheiere profesorul- 
maistru Eduard Gyongyoși — 
s-a ajuns printr-o strînsă cola
borare, printr-un dialog conti
nuu între noi și cadrele tehnice 
ale fabricii. Este o înțelegere 
reciprocă deplină. Noi căutăm 
ca lucrul pe care îl fac elevii 
să fie în deplină concordanță 
cu programa analitică școlară, 
adică 6ă existe © gradație per
fectă a operațiunilor (pilire-gău- 
rire-filetare), a complexității 
muncii*.

In anii viitori practica va 
avea o profesionalizare mult mai 
ridicată, fabrica pregătindu-și 
cu minuție viitorii muncitori cu 
specializare înaltă.

(Urmare din pag. 1)

nostru diurn n stirnit numeroase 
reacții. Unii vedeau in ele o 
Creație care il alungă pe om, 
socotind-o un dușman. Această 
minunată invenție a inteligen
ței umane se dovedește - e 
drept - in multe privințe mai 
capabilă decit cel care a cre- 
at-o, generind și alimentind o 
dramă care in realitate nu exis
tă decit pentru cei care nu o 
ințeleg. Căci singură, fără a fi 
dirijată și întreținută de către 
om, ea nu este bună de nimic. 
Completindu-I pe om, colnbo- 
rind cu acesta, este in stare să 
săvirșească adevărate minuni.

Combinatul siderurgic din Hu
nedoara deservește anual cu 
metal peste 1 200 de benelici- 
ari. Este lesne de înțeles cu cită 
dificultate se urmărește, prin 
metodele clasice, stadiul înde
plinirii contractelor astfel ca toți 
beneficiarii să fie onorați la 
termen. Această muncă salaho- 
rică este încredințată acum 
calculatorului de la secția Blu- 

k.__________

ming - semifabricate. Memo- 
rind la început de tiimestru toa
te contractele încheiate și prelu- 
crindu-le zilnic cu avizele de 
expediție, calculatorul poate 
stabili in orice moment, pe mărci 
de oțeluri, tipodimensiuni, sor
timent de plan, cantitățile care 
au fost sau vor trebui livrate.

energetic național. întrebarea 
care i-a fost pusă este destul 
de simplă : care sint sursele de 
energie cele mai ieftine ? Dar 
„problema", in fondul ei, era 
deosebit de complicată. Penlru 
a descoperi soluția, calculatorul 
a avut de rezolvat o motrice de 
313 ecuații cu 1 003 necunoscu

țaglelor in hala laminatorului de 
semifabricate, economisindu-se 
anual pe această cale mii de 
tone de metal.

Noul cincinal a găsit colec
tivul centrului de calcul de la 
Hunedoara angrenat intr-o altă 
lucrare de anvergură. In limbaj 
științific ea se numește „Deter

II IMȚIT UMANA, MAI IIIITATA DIGIT lllllll.
Codul matematic al „problemei" 
a fost pus la punct de către 
specialiștii care-l deservesc : 
Constantin Chirica, șeful cen
trului de calcul și fizicianul 
Oliver Suciu.

Calculatorul a mai fost utilizai 
in agricultură pentru a determina 
culturile cele mai rentabile in
tr-o anumită zonă geografică. 
Tot lui i s-a încredințat spre 
lezolvare o problemă de mare 
importanță pentru economia 
noastră : optimizarea bilanțului

te fiecare, matrice modelată 
de către Institutul de energetică 
al Academiei și de Comitetul 
de stat al planificării. După 
200 ore de lucru efectiv, calcu
latorul a dat răspunsul, evidenți
ind posibilitatea realizării unor 
economii in valoare de peste 
200 milioane lei. In sfirșit, odu- 
cind instalației electronice une
le perfecționări, un colectiv de 
specialiști ai combinatului au 
folosit-o — pentru prima oară 
in țară - la optimizarea tăierii

minarea modelului matematic 
general al activității de elabo
rare, turnare și laminare a o- 
țelului".

— Prin metoda simulării nu
merice — ne explică unul din 
membrii colectivului - se con
struiește cu ajutorul calculato
rului, scheletul fluxului tehnolo
gic, obținindu-se un grafic ope
rativ pe 24 de ore cu mai multe 
variante de program din care 
va fi aleasă cea mai avanta
joasă.

In acest mod se pot inlătuia 
situațiile nedorite care pot a- 
părea pe flux : suprapuneri in 
evacuarea la oțelării, staționări 
la laminorul de 800 mm, supra 
încărcări ale spațiilor de depo
zitare etc. Finalizarea in produc
ție a cercetărilor va duce la 
creșterea productivității muncii, 
exploatarea mai rațională și e- 
ficienlă a spațiilor și capacită
ților de producție, sporirea o- 
perativității in planificare, 1

Am evidențiat doar citeva din 
domeniile de aplicabilitate a 
calculatoarelor electronice la 
specificul combinatului hunedo- 
rean. Apariția lor a revoluționat 
concepția tradițională despre 
conducerea și urmărireo produc
ției, marcind o importantă etapa 
a progresului tehnic in țara 
noastră. Dar administrația 
noastră trebuie să se îndrepte, 
cel puțin în aceeași măsură, 
spre oamenii care-l deservesc și 
știu să și-l facă un auxiliar de 
preț pentru a produce mai mult 
și mai bine.

______ J

luptă al minerilor din Valea Jiului
lea Jiului, cu toate că pînă la 
urmă a fost înfrântă, a avut o 
mare însemnătate, aceasta fiind 
una dintre acțiunile antifasciste 
cele mai puternice desfășurate 
In lunile premergătoare târârii 
României în războiul hitlerist. 
Urmările grevei s-au făcut sim
țite și mai târziu, cu toate mă
surile teroriste luate. Lucrînd 
ou randament scăzut, muncitorii 
au determinat ca nici spre sfîr- 
șitul lunii mai, producția medie 
zilnică de la exploatările Petri
la, Lupeni, Lonea, Aninoasa 
să nu depășească 7 400 tone. 
Starea de spirit era permanent 
agitată, iar muncitorii erau ho- 
tărîți să reînceapă lupta în caz 
că revendicările lor principale 
nu vor fi satisfăcute. Referindu- 
se la starea de spirit ce domnea 
în rîndul muncitorilor mineri 
din Valea Jiului, Mihai Anto
nescu sublinia în vara anului 
1941 că „Petroșanii reprezintă 
astăzi cea mai nevralgică re

giune". Rezultatele tratativelor 
cu privire la încheierea noului 
contract de muncă colectiv pe 
anul 1941, care intra în vigoare 
de la 1 iulie, au provocat pro
funde nemulțumiri în rîndurile 
muncitorilor. Revendicările nu 
fuseseră soluționate decît 
parțial. Această stare de lu
cruri a fost de fapt cauza lup
tei continue și sub diferite 
forme pe care au desfășurat-o 
în anii următori minerii din 
Valea Jiului.

Un alt document expus tot 
în fotocopie în muzeu ne re
latează. faptul că în octombrie 
1941 în Valea Jiului direcțiile 
societăților Petroșani și Lonea 
încâlcind legea repausului dumi
nical, au dat dispoziții ca și 
duminicile să se lucreze, fapt 
ce a cauzat sabotajul pasiv 
practicat la mai multe mine și 
mai ales prin reducerea randa
mentului. Organele locale au 
constatat că atunci cînd s-a lu

crat duminica la minele din Pe
troșani și Lupeni, producția a 
fost mai mică cu 200 de tone. 
Asemenea acțiuni au fost în
treprinse și de muncitorii de la 
alte centre miniere din țară.

Numeroasele și variatele ac
țiuni de luptă ale muncitori
lor din centrele miniere ale 
Văii Jiului desfășurate în a- 
cești ani și relatate prin di- 
diferite exponate muzeistice do
vedesc că muncitorii mineri or
ganizați și conduși de P.C.R., au 
adus o contribuție importantă la 
lupta împotriva exploatării 
capitaliste, a dictaturii mi- 
litare-fasciste. Muncitorii mi
neri din Valea Jiului, parte 
Integrantă a glorioasei noastre 
clase muncitoare, prin acțiunile 
desfășurate împotriva exploată
rii, și-au adus contribuția la 
lupta eroică și grea dusă de po
porul român în acei ani.

<
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Azi și miine se consumă a 
doua treime o campionatului 
diviziei A : etapa o 20-a. Cla
samentul ne arata cum lucru
rile se complică tot mai mult. 
Exceptind-o pe C.F.R. Timișoa
ra care se varsă clar în B(ega), 
este foarte greu de anticipot 
cine va purta în 27 iunie cu
nuna cu lauri și cine-i va în
soți pe elevii lui Macri spre 
divizia secundă. In față s-au 
grupat trei parteneri cu șanse 
sensibil egale la titlu, iar jos 
- in Oceonul Furtunilor - tot 
trei echipe alcătuiesc grupul 
tristeții (repet, fără C.F.R. Ti
mișoara). Etapa a 20-a nu va 
aduce limpeziri de ape, poo-

tina (oltenii plătesc scump in
disciplina), elevii lui Coidum 
sînt copabili să învingă elanul 
ploieștenilor, pe care U.T.A. i-a 
păcălit in etapa trecută de 
un punct.

Politehnica - F. C. Argeș. In 
puternică revenire, elevii Iul 
Ozon vor juco deschis Io lași 
și probabil că nu le va fi im
posibil să obțină un punct. Dar 
pentru că elevii lui Gil Mor- 
dorescu ou alunecat vertiginos 
— deși amenințau cu șefia — 
ei sint favoriți in portida de 
miine.

Dinamo — C.F.R. Timișoara. 
Va fi bănuiesc, un meci fără 
istoric, fără probleme pentru

I,
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La Cimpa s-a creat un dis
pensar care asigură asistența 
medicală a locuitorilor de a- 
icj precum și a acelora din 
Răscoala și Tirici. Sora me
dicală Valeria Marioane a- 
sigură tratamentul bolnavilor 
atît la dispensar cît și la do
miciliu. Pe lîngă dispensar 
există și un punct farmaceu
tic de unde se pot cumpăra 
diferite medicamente. Utili
tatea acestui lăcaș de sănă
tate este certă. Se simte însă 
lipsa siringilor și tare sînt 
necesare.

Simion MOGOȘ 
deputat

Un comifef
de bloc acfiv

Mobilizate de comitetul de 
bloc al cărui președinte este 
Gheorghe Galan cele 30 de 
familii care locuiesc în blocul 
respectiv participă cu entuzi
asm la acțiunile de gospodă
rire. Din acest entuziasm co
lectiv au apărut în jurul blo
cului zone verzi cu arbori și 
arbuști ornamentali, alei pie
truite. La una din acțiunile 
recent întreprinse au partici
pat GO de locatari care au 
săpat 70 gropi în care au 
plantat tot atâția arbori.

Pentru activitatea desfășu
rată, acest comitet de bloc 
a fost cinci ani consecutiv 
evidențiat în întrecerea des
fășurată între gospodarii lo
calității, iar în anul 1970 i 
s-a decernat diploma de frun
taș pe cartier. In cinstea se
micentenarului P.C.R.. 
chemat la întrecere 
mitetele de bloc 
din cartierele 8 
Martie și 7 No
iembrie din orașul 
nostru.

el a 
toate co-

te moi mult le va tulbura. Ea 
progromeozo următoarele pa1 
tide :

Steagul roșu — „U“ Cluj, 
învinșii fără drept de apel (!) de 
acum două săptămîni, la ei 
acasă, de Progresul, nu au 
meci ușor cu universitarii clu
jeni. Aceștia din urma au ră
mas și ei cam în urmă cu 
materia și ultimele 10 examene 
(etape) sînt din ce în ce mai 
grele. Rezultatul poate fi 1,

Secția nr. 15 de reparat televizoare și aparate de radio 
din orașul nostru.

Foto i Emilian DOBOȘ

Acțiune
patriotică

Magazin în 
reparație capitală

In ziua de 4 aprilie a.c. 
în orașul Petrila a avut loc 
o vastă acțiune patriotică a- 
vînd drept scop gospodărirea 
și înfrumusețarea localității. 
Eu mă refer doar la partici
parea la această acțiune a 
locatarilor din blocul 24. Au 
ieșit cu toții să curețe zonele 
verzi și să sape trandafirii. 
Printre cei care au muncit 
cu spor sc numără Iun Crețu, 
Gheirghe Dirnu, Ștefan lu- 
dor și alții.

Marin VIȘAN

De citeva săptămîni, ma
gazinul alimentar nr. 5 din 
Cimpa a intrat în reparații 
capitale. Se execută atît re
parații interioare cît și exte
rioare. Locuitorii din Cimpa 
doresc ca magazinul de unde 
se aprovizionează cu produse 
alimentare să fie reparat re
pede și bine pentru a nu se 
deplasa prea mult timp la 
Lonea pentru cumpărături.

A. COSTINAȘ

s
S
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I

Progresul - Farul. Avanpre
miera etopei se anunță intere
santă. Progresul e gazdă, e pe 
locul 15 (cu 14 puncte) și vic
toria nu-i poate scăpa (teore
tic). Practic, însă, Farul ore po
sibilitatea să-i ia un punct. 
Echipa lui Cosmoc o devenit 
un reol pericol pentru toate 
bucureșlenele chiar în Capitală. 
Și totuși : 1.

U.T.A. — Rapid. Este portida 
cea mai importantă a etapei, 
este derbyul care-i poate reo- 
duce sou nu De dinamoviști pe 
primul loc. Bătrîno doomnă 
punctează calm și cu precizie, 
răminînd încă o pretendentă 
pretențioasă la titlu. Și dacă 
Hertha l-o învins pe Tamongo 
de trei ori, nu va putea face 
același lucru U.T.A. ? Cred că 
cele două puncte vor rămine 
la Arod. iar Rapid pe locul III.

„U" Craiova - Petrolul. Chiar 
dacă meciul se dispută Io Sla-

gozde. Poale nu va fi înregis
trat un scor ridicat în favoarea 
dinamoviștilor, dar Periotu, 
Bojin, Floareș nu vor putea stră
bate spre poarta lui Constanți 
nescu.

S.C. Bacău - Steaua. Du
șul rece de Io Ploiești ii va 
ambiționa pe băcăuani și nu 
vor permite militarilor bucureș- 
teni să-și facă jocul. întrevăd 
un meci disputat, cîștigal de 
gazde Io un scor strins.

C.F.R. Cluj — Jiul. Speranțe
le noastre se leagă tot moi 
mult de fiecare meci al Jiului 
- fie acasă fie în deplasare. 
Cel de miine este poate mai 
greu decît toate de pînă o- 
cum, pentru că se joacă Io 
Cluj, în componîo uneia dintre 
echipele periclitate cu retro
gradarea. Asta nu ne împiedi
că să privim cu oarecare încre
dere spre un punct-două pen
tru petroșăneni. N-or fi nimic 
senzațional. Cel mult — un a- 
conto pentru ca Jiul să evolu
eze în continuare pe 
scenă a fotbalului nostru. De 
mult nu ne-au făcut băieții ase
menea bucurii — puncte din 
deplasare. Oricum, întîlnireo 
trebuie privită cu moximă se- 
riozitote. Gazdele ou nevoie de 
puncte tot atît cit și Jiul și nu 
vor lăsa să le scape în fațo 
propriilor suporteri. Dor poa
te totuși... apărarea bine întă
rită...

primo

Dumitru GHEONEA

E. M. DILJA 
■li iitiiBiii anii 
pentru ocuparea următoarelor

I 
I 
I
I

posturi vacante:

® maistru minier subteran I 
k maistru transport I
Concursul se va ține în ziua de 16 aprilie | 

1971 ora 10. La concurs pot participa și anga- |1 
jați ai altor unități care îndeplinesc condițiile 
cerute de nomenclator. Actele pentru concurs I1 

se vor depune pînă în preziua concursului. 1

Informații suplimentare sc pot obține la bi< 
roul personal al exploatării.

Arnn.tr
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ÎNCHEIEREA
EUCRARIIOR CONGRESULUI
Al XXIV-IEA Al P.C.U.S.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
Corespondență de )a Laurențiu 
Duță și Silviu Podină i Vineri 
dimineața, delegații la cel de-al 
XXIV-lea Congres al P.C.U.S. 
au adoptat în unanimitate re
voluția Congresului cu privire la 
raportul de activitate al Comi
tetului Central, hotărîrea pri
vind schimbările parțiale in 
statutul P.C.U.S. hotărîrea cu 
privire la aprobarea directive
lor Congresului al XXIV-lea al 
1'C.U.S. privind planul cinci
nal de dezvoltare a economiei 
{naționale a U.R.S.S. pe anii

A avut loc apoi ședința fi
lială a Congresului al XXIV- 
lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. In marea sală 
a Palatului Congreselor se aflau 
aproape 5 000 de delegați — re- 
prezentînd partidele comuniste 
'din republicile unionale, orga
nizațiile de partid de ținut, re
gionale, raionale și orășenești 
din U.R.S.S. —. precum și dele
gațiile din partea partidelor co
muniste și muncitorești, demo
cratice și de stingă din străi
nătate. Era prezentă delegația 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, de
legație din care fac parte to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Janos 
Fazekas, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
teonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.G.R., și Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Moscova.

Luînd cuvîntul. Leonid Brej- 
nev a anunțat că Congresul a 
ales noile organe conducătoare 
ale partidului i comitetul cen
tral. comisia centrală de revi- 
Eie și comitetul controlului de 
partid. El a mulțumit, în nu
mele Comitetului Central, pen
tru încrederea acordată de către

delegații la Congres. In prima 
sa ședință plenară, a spus vor
bitorul, Comitetul .Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice a ales ca membri în 
Biroul Politic pe următorii to
varăși : L>. I. Brejncv, N. V. 
Podgornîi, A. N. Kosîghin,
M. A. Suslov, A. P. Kirilenko,
A. I. Pclșe, K. P. Mazurov,
D. S. Poleanski, P. E. Șelest,
G. I. Voronov. A. N. Șelepin, 
V. V. Grișin, D. A. Kunaev, 
V. V. Scerbițki, F. D. Kulakov. 
Au fost aleși, totodată, șase 
membri supleanți ai Biroului 
Politic. Din secretariatul C.C. 
al P.C.U.S. fac parte i b. 1. 
Brejncv, secretar general. M. A. 
Suslov. A. P. Kirilenko, F. D. 
Kulakov, D. F. Ustinov, P. N. 
Demicev, I. V. Kapitonov. B. N. 
Ponomariov, K. F. Katușev, 
M. S. Solomențev.

Președinte al Cqmisiei Cen
trale de revizie a P.C.U.S. a 
fost ales G. F. Sizov, iar pre
ședinte al Comitetului Contro
lului de partid — A. I. Pelșe.

După ce a mulțumit delega- 
ților pentru contribuția adusă 
la buna desfășurare a lucrări
lor, vorbitorul a arătat că, în 
domeniul politicii economice a 
U.R.S.S., linia trasată de Con
gres urmărește dezvoltarea în 
continuare a economiei, știin
ței și culturii, ridicarea nivelu
lui de trai al poporului sovie
tic. In domeniul politicii ex
terne. linia elaborată de Con
gres este cea a păcii și secu
rității internaționale, a întări
rii frăției cu țările socialiste 
și alianței cu forțele de eli
berare și antiimperialiste din 
întreaga lume.

b. I. Brejnev a urat delega- 
ților la Congres, tuturor comu
niștilor, întregului popor sovie
tic succese în înfăptuirea pro
gramului adoptat de Congres. 
Răsună apoi acordurile „Inter
naționalei".

Lucrările Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S. s-au în
cheiat.

ntilniri ale tovarășului
Nicolae

(Urmare din pag. 1) 
f
Prezidiului Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

' La întîlnire au participat, din 
partea română, tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, Janos Fazekas, 
Leonte Răutu și Teodor Mari
nescu.

Din partea iugoslavă, au luat 
parte tovarășii Hamdija Poz- 
deraț, membru al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, secretar al Secretaria
tului C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Bosnia și Herțegovina, 
Sreciko Bijelici, membru al 
Prezidiului Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, președintele

Ceausescu
Conferinței orășenești din Za
greb a Uniunii Comuniștilor 
din Croația, Dirace Belovski, 
membru al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
președintele Comisiei de cola
borare internațională și relații 
a Conferinței Uniunii.

Cu acest prilej, a avut loc 
un schimb de păreri cu pri
vire la dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre P.C.R. 
și U.C.I.. dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Cu
Abdel Mohsen Aboul Nour

; Ieri, tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, s-a în- 
tîlnit cu Abdel Mohsen Aboul 
Nour, secretar general al Uniu
nii Socialiste Arabe.

La întrevedere au participat, 
'din partea română, Paul Nicules
cu-Mizil, Janos Fazekas, Leonte 
Răutu și Teodor Marinescu, iar 
din partea egipteană — Abdel 
IMaguid Farid, secretar general 
al Uniunii Socialiste Arabe din 
Cairo, membru al C.C. al U-

niunii Socialiste Arabe, Murad 
Haleb, membru al Congresului 
Uniunii Socialiste Arabe, am
basadorul R.A.U. în U.R.S.S.

In timpul convorbirii, desfă
șurată într-o atmosferă priete
nească, au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea rela
țiilor dintre Republica Socia
listă România și Republica A- 
rabă Unită, dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea So
cialistă Arabă.

Ministrul comerțului exterior, 
C. Burtică, și-a încheiat

vizita
TEHERAN 9 (Agerpres). — 

Vineri dimineața a părăsit Te
heranul Cornel Burtică, minis
trul român al comerțului ex
terior, care, la invitația mi-

în Iran
nistrului iranian al economiei, 
Houshang Ansari, a efectuat, 
timp de cinci zile, o vizită ofi
cială în Iran.

WASHINGTON 9 — Cores
pondentul Agerpres, G. Ale- 
xandroaie transmite i Greva 
membrilor uniunilor sindicalo 
ale profesorilor și învățătorilor 
din San Francisco a intrat în cea 
dc-a doua săptămînă, fără ca 
în cadrul negocierilor dintre 
reprezentanții sindicatelor și 
oficialităților să se fi realizat 
vreun progres în rezolvarea 
acestui conflict de muncă. Este 
prima grevă din istoria Asoci
ației cadrelor didactice din Ca
lifornia, care și-a unit forțele 
cu federația americană a pro
fesorilor în încercarea de a di
minua consecințele creșterii 
costului vieții și presiunilor in
flaționiste.

Greva cadrelor didactice a 
paralizat activitatea a sute de 
școli și licee cu o capacitate 
de peste 100 000 de elevi.

Membrii sindicatului profeso
rilor și învățătorilor din Phi
ladelphia se află, la rîndul lor, 
în grevă în semn de protest 
împotriva respingerii de către 
autorități a cererilor lor legi
time privitoare la majorarea 
salariilor.

In orașul Newark, statul 
New Jersey, consiliul profeso
ral orășenesc a hotărît conce
dierea a 347 dc profesori. în- 
cercînd astfel să pună capăt 
grevei cadrelor didactice, de
clanșată acum o săptămînă 
pentru sprijinirea unor reven
dicări economice. Comitetul de 
conducere a grevei a hotărî t, 
la rîndul său, să continue gre
va atît timp cît revendicările 
greviștilor nu sînt satisfăcute 
și cei concediați nu sînt reîn
cadrați în muncă.

Sprijin Conferinței
de securitate europeană

VIENA 9. — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stănccscu, trans
mite i Un grup de personali
tăți austriece, printre care pro
fesorii Fabigan, Fellner, Sched- 
ling, Schmetterer, Schoenfeld și 
Schwab a dat publicității o de
clarație în care sprijină con
vocarea unei Conferințe a se
curității europene. Autorii men
ționează că eforturile pentru 
crearea unei baze sigure păcii 
în Europa pot fi încununate de 
succes prin contribuția 
rei țări în parte, prin 
de poziție și inițiativele 
nelor, angajarea
publice.

fiecă- 
luările 
guver- 
opiniei

Țările neutre europene pot și 
trebuie să contribuie la acest 
proces — arată semnatarii de
clarației. Ei salută faptul că 
guvernul austriac s-a pronun
țat pentru o conferință general- 
europeană pentru securitate și 
cooperare și îi adresează ape
lul de a acționa prin iniția
tive proprii pentru depășirea 
obstacolelor care mai sttnjenesc 
realizarea unei astfel de reu
niuni.

Autorii declarației își propun 
să sprijine toate acțiunile care 
au drept scop intensificarea co
laborării între statele europene.

Ședința
J >

guvernului

BUDAPESTA 9 (Agerpres). — 
La Budapesta a avut loc o șe
dință a guvernului R. P. Un
gare. Cu acest prilej, relatează 
agenția MTI, Antal Apro, vice
președinte al guvernului, a pre
zentat o dare de seamă asu
pra celei de-a IX-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale 
ungaro-română de colaborare e- 
conomică, ce a avut loc, între 
29 și 31 martie, la București. 
La sesiunea comisiei, a arătat 
el, s-a căzut de acord ca, pe 
baza prieteniei și intereselor 
reciproce dintre cele două țări, 
să se lărgească în continuare 
colaborarea în domeniul con
strucției de mașini, industriilor 
chimică, petrolieră, energetică, 
construcțiilor și materialelor de 
construcții, precum și în alte 
domenii. S-a căzut, de aseme
nea, de acord asupra dezvoltă
rii relațiilor în domeniul coope
rării și specializării producției. 
Guvernul R. P. Ungare a luat 
notă și a aprobat darea de sea
mă și protocolul privind con
vorbirile, dînd, totodată, dispo
ziții miniștrilor de resort să se 
îngrijească de înfăptuirea și fo
losirea deplină a posibilităților 
în domeniul cooperării și livră
rilor, informează agenția MTI.

ORIENTUL APROPIAT
Guvernul Iranului sprijină propunerile con
structive ale R.A.U.
Dezbaterile Comisiei pentru afaceri externe 
a parlamentului israelian
Mesajul președintelui Siriei

TEHERAN 9 (Agerpres). — 
Intr-o convorbire cu un cores
pondent al agenției TASS, pri
mul ministru iranian, Amir Ab
bas Hoveida, a declarat că. ime
diat după izbucnirea conflictu
lui din Orientul Apropiat. Ira
nul a condamnat cu hotărîre a- 
capararea prin forță a terito
riilor străine. Guvernul Iranu
lui — a spus premierul Ho
veida — sprijină propunerile 
constructive ale R.A.U. și le 
consideră drept o bază bună 
pentru reglementarea pașnică a 
situației din Orientul Apropiat.

Pe de altă parte, șeful gu
vernului iranian a apreciat in 
mod deosebit succesele reali
zate în dezvoltarea relațiilor 
dintre U.R.S.S. și Iran în do- 

„ meniile politic, economic și cul
tural. El a relevat caracterul 
reciproc avantajos al acestor re
lații, exprimîndu-și, totodată, 
convingerea că ele se vor dez
volta cu succes și în viitor. 
„Examinăm colaborarea noas
tră economică cu Uniunea So
vietică 
ani", a

în perspectivă pe mulți 
spus premierul Hoveida.

★
AVIV 9 (Agerpres). —TEL

Comisia pentru afaceri externe 
a parlamentului israelian a e- 
xaminat propunerile pentru o 
reglementare interimară care ar 
permite redeschiderea Canalu
lui de Suez, anunță un comu
nicat oficial dat publicității la 
Tel Aviv. Se menționează

dezbaterile în această problemă 
vor continua și în următoarele 
zile.

Comunicatul relevă că mem
brii comisiei au audiat, totoda
tă, raportul ministrului de ex
terne, Abba Eban, în legătură 
cu convorbirile avute la Wa
shington cu reprezentanți ai Ad
ministrației S.U.A., precum și 
cu evoluția relațiilor america- 
no-israeliene.

★
AMMAN 9 (Agerpres). — Ge

neralul Mustafa Tlass. șeful sta
tului major al armatei siriene, 
care se află într-o vizită 
cială în Iordania, a remis 
gel ui Hussein un mesaj
partea președintelui Siriei, Ha
fez Assad. Agenția iordaniană 
de informații relatează că me
sajul conține propuneri privind 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări în toate domeniile de 
interes reciproc. Președintele 
Hafez Assad subliniază, totoda
tă, în mesajul său necesitatea 
sprijinirii acțiunilor rezistenței 
palestiniene.

Agenția iordaniană de presă, 
care apreciază propunerile pre
ședintelui Siriei drept o „ini
țiativă constructiva", relevă că 
regele Hussein și ceilalți con
ducători iordanieni au primit 
favorabil mesajul sirian, deoa
rece el exprimă un punct de 
vedere identic în ce privește 
sprijinirea mișcării de rezisten
ță palestiniene.

MASURI SEVERE 
PENTRU COMBATEREA 

POLUĂRII APELOR TERITORIALE 
ALE ANGLIEI

După atentatul 
asupra ambasadei 

iugoslave 
la Stockholm

STOCKHOLM 9 (Agerpres). — 
Subsecretarul de stat pentru a- 
facerile externe al Iugoslaviei, 
Milorad Peșici, sosit în capitala 
Suediei în legătură cu atenta
tul împotriva ambasadei iugo
slave, a fost primit de minis
trul afacerilor externe, Torsten 
Nilsson. Peșici a prezentat de
mersul guvernului iugoslav în 
legătură cu atentatul teroriști
lor ustași împotriva ambasa
dorului iugoslav, Vladimir Ro- 
lovici. Subsecretarul de stat a 
amintit că partea iugoslavă a 
prezentat, în mai multe rîn- 
duri, date întemeiate privind 
grupurile care desfășoară o ac
tivitate teroristă și a cerut gu
vernului suedez să întreprindă 
măsuri radicale pentru a-i pune 
capăt.

Ministrul afacerilor externe 
al Suediei a prezentat condi
țiile și posibilitățile în lupta 
împotriva terorismului. Totoda
tă, el a menționat unele mă
suri întreprinse de guvernul 
țării sale.

Citind o știre a agenției sue
deze de presă, agenția Taniug 
informează că poliția din Stock
holm a început anchetarea ce
lor două persoane care au co
mis atentatul și că, între timp, 
a fost arestată încă o persoană.

—♦—

FREETOWN 9 (Agerpres). — 
Parlamentul din Sierra Leone 
a ratificat acordul de apărare 
încheiat la 26 martie a.c. cu 
Republica Guineea. Potrivit a- 
cordului, cele două țări sem
natare, dezvoltîndu-și fiecare 
capacitatea de apărare, cooperea
ză atît în lupta împotriva sub
versiunii interne, cît și împotri
va unej agresiuni externe.

In cursul lunii trecute, în 
virtutea acordului, unități ale 
armatei guineeze au sosit în 
statul vecin, la chemarea pri
mului ministru din Sierra Le
one, Siaka Stevens, pentru a 
sprijini autoritățile să menți
nă ordinea internă, după e- 
șuarea complotului care urmă
rea răsturnarea guvernului le
gal de la Freetown.

Q Patrioții mozambicani ca
re acționează în regiunea Titany 
au scos din luptă, în ultimul 
timp, 43 de soldați portughezi 
și au distrus șase vehicule mi
litare — se arată într-un co
municat al Frontului de Elibe
rare din Mozambic, dat publi
cității la Dar es Salaam.

© Guvernul ceylonez a pro
mulgat o lege care prevede 
pedepse extrem de severe, in
clusiv pedeapsa capitală, îm
potriva persoanelor care ar 
sprijini acțiunile declanșate de 
elemente insurgente în diferite 
zone ale țării. De asemenea, a 
fost prelungită cu încă 24 de 
ore starea de urgență institu
ită la Colombo și au fost în
tărite forțele de ordine atît în 
capitală, cît și în provincie.

©• Un purtător de cuvînt al 
guvernului de la Bonn, Ru
diger von Wechmar, a anunțat

Scopul vizitei lui Moller la Washington
. WASHINGTON 9 (Agerpres). 

Ministrul de finanțe al R. F.
& Germaniei, Alex Moller, care 
întreprinde o vizită oficială în 
S.U.A., a exprimat, în cadrul 
unei conferințe de presă, „un 
optimism prudent în legătură 
cu măsurile Statelor Unite de 
a preveni continuarea crizei do
larilor aflați în circuitul finan
ciar vest-european". El a ară
tat că este convins de nece
sitatea unui „control îmbună
tățit* al tranzacțiilor făcute în 
eurodolari, menționînd că a 
chemat bănc ile vest-europene să

acorde o atenție deosebită a- 
cestei probleme.

Vizita lui Moller la Washing
ton a avut drept scop, potrivit 
unor surse informate citate de 
agențiile de presă, examinarea 
posibilităților de înlăturare a 
actualei crize a eurodolarului 
— dolarii S.U.A. aflați în cir
cuitul financiar vest-european. 
Moller a avut convorbiri în a- 
cest sens cu ministrul de fi
nanțe John Connally, președin
tele Oficiului federal de rezer

ve, Arthur Burns, și cu alte o- 
ficialități de la Washington.

După cum se știe, în cursul 
săptămînii trecute, Statele U- 
nite au recurs la împrumuturi 
de la băncile vest-europene, ca
re totalizează 3 miliarde dolari, 
pentru a reduce afluxul de do
lari atrași de rata înaltă a do- 
bînzilor practicată pînă în pre
zent de băncile din Europa oc
cidentală. In același timp, în 
scopul diminuării inflației de 
dolari pe piața vest-europeană, 
băncile vest-europene au redus 
rata dobînzilor la un nivel a-

propiat de cel practicat de băn
cile americane.

Potrivit surselor informate ci
tate de agenția AP, ministrul 
vest-german de finanțe se află, 
de asemenea, în posesia unor 
instrucțiuni ferme din partea 
guvernului de la Bonn de a da 
asigurări Washingtonului că R.F. 
a Germaniei nu are nici o in
tenție să reevalueze marca vest- 
germană, care, datorită infla
ției de dolari, este cotată în 
tranzacții la o paritate cu mult 
mai marc față de cursul oficial 
de schimba

că, la 22 aprilie, ministrul de 
externe al R.F. a Germaniei va 
prezenta cabinetului o infor
mare „cu privire la problema 
Chile", precizînd că, probabil, 
în aceeași ședință sau în una 
ulterioară, guvernul va adopta 
o hotărîre în legătură cu aceas
ta. In urma stabilirii relațiilor 
diplomatice între Chile și R.D.G., 
ambasadorul R.F. a Germaniei 
în Chile a fost rechemat 
Bonn pentru consultări.

lui de la Seul, anunță agenția 
Associated Press. Mii de stu- 
denți au participat la mitinguri 
și demonstrații de protest îm
potriva militarizării institute
lor de învățămînt superior. U- 
nități ale poliției și forțelor de 
securitate au intervenit pentru 
a-i împrăștia pe studenți, folo
sind împotriva lor gaze lacri
mogene. S-au înregistrat ră
niți.

Ședința 
guvernului

la

® Lupte violente de stradă 
au avut loc joi între studenții 
sud-coreeni și poliția regimu-

© Camera deputaților din 
Chile a aprobat joi proiectul 
de reformă constituțională, pre
zentat de președintele Salvador 
Allende, care va permite na
ționalizarea industriei cuprului. 
Proiectul de lege urmează să 
fie prezentat acum spre apro
bare Senatului. El acordă pre
ședintelui țării drepturi largi 
de a stabili compensațiile ce 
vor fi plătite actualilor proprie
tari ai minelor de cupru.

cipriot
NICOSIA 9 (Agerpres). — 

Reunit în ședință la Nicosia, 
guvernul Ciprului a examinai 
o serie de probleme interne. Un 
purtător de cuvînt oficial a 
declarat, după ședință, că una 
din principalele preocupări ale 
guvernului o constituie con
vorbirile dintre reprezentanții 
comunităților greacă și turcă 
din insulă, în scopul normali
zării relațiilor dintre ele. Gu
vernul, a continuat purtătorul 
de cuvînt, urmărește ca prin 
continuarea acestor convorbiri 
să întărească independența șl 
unitatea poporului cipriot.

<02^
Rocada de la „Casa Rosada" 

soldată cu instalarea în func
ția de președinte al Argentinei 
a generalului Alejandro Lanus- 
se, nu i-a surprins pe obser
vatorii politici, care se aștep
tau la înlăturarea lui Marcelo 
Levingston, în urma deterio
rării situației economice a ță
rii și a climatului social încor
dat. Neașteptată a fost însă 
hotărîrea noului președinte de 
a defini mandatul său drept „o 
cale de tranziție spre un re
gim civil". Deși în culisele vie
ții politice Lanusse a afișat do
rința revenirii Argentinei la un 
regim parlamentar, afirmațiile 
aceluia care era, într-un fel, 
partizanul preluării puterii de 
către militari, s-au bucurat dc 
un credit relativ redus.

Hotărîrea lui Lanusse, anun
țată la trei zile după prelua
rea puterii, privind reabilitarea 
partidelor politico dizolvate în

1966 și elaborarea într-o peri
oadă de trei luni a unui pro
gram politic care să precizeze 
regulile de funcționare a lor 
și să pregătească alegerile gene
rale, a surprins și a fost pri
mită în anumite cercuri poli
tice cu scepticism. Faptul că, 
ulterior, președintele i-a invitat 
pe toți purtătorii de cuvînt ai 
partidelor politice să dialoghe
ze cu guvernul, a fost consi
derat ca un prim pas în direc
ția readucerii țării la un regim 
civil. Totuși, nu a putut fi dat 
uitării faptul că și predeceso
rul actualului președinte pro
cedase inițial la fel, pentru ca 
ulterior să anunțe că nu va 
organiza alegeri parlamentare 
mai devreme de 5 ani.

Incercînd să discearnă moti
vele care i-ar putea determina 
pe militari să cedeze puterea 
civililor (dala alegerilor prezi
dențiale a fost fixată pentru 12

octombrie 1973), cercurile poli
tice sînt de acord în aprecie
rea că generalii ar fi tras, ast
fel, unele concluzii din lipsa 
unei vieți politice normale în 
ultimii ani, ceea ce a creat largi 
nemulțumiri. Frecvența greve
lor și a demonstrațiilor din 
marile orașe au reliefat că 
regimul forte nu a putut să 
asigure o stabilitate politică, fi
ind incapabil să oprească de
teriorarea situației economice a 
țării. Unul din cei mai repu
tat i specialiști în probleme fi
nanciare, Alvaro Alsogaray, ca
lifica recent situația economică 
drept „dezastruoasă", iar Confe
derația Generală a Muncii afir
ma că Argentina riscă să înre
gistreze „o revoltă naturală și 
inevitabilă a unui popor care 
luptă pentru drepturile sale le
gitime".

Deși reabilitarea partidelor 
politice este acum un fapt îm

LONDRA 9 (Agerpres). - Ca
mera Comunelor a aprobat, 
fără dezbateri, un amendamenl 
la legea navigației petroliere
lor care permite autorităților 
britanice să distrugă sau să 
scufunde navele de orice na
ționalitate aflate in apele te
ritoriale ale Marii Britanii sau 
in afara lor, dacă acestea a- 
menință să polueze coastele 
țării. Amendamentul a fost a- 
doptat în timp ce continuă e- 
forturile administrației gărzilor 
de coastă britanice pentru a 
bloca înaintarea spre coastele 
comitatului Kent a unui strai 
de petrol care se întinde pe 
o lărgime de 50 km. Originea 
acestei noi „Maree negre" nu 
a putut fi insă stabilită. După 
părerea unora, ea ar proveni 
din rezervoarele petrolierului li
berian „Panther", care a eșuat 
duminica trecută pe bancurile 
de nisio din zona Goodwin.

In afara autorizației de o 
scufunda petrolierele ce ar con
stitui un pericol de poluare, 
amendamentul aprobat preve
de plata unor imoorfante a- 
menzi și desoăgubiri de către 
tot» cei ce se vor face răspun
zători de poluarea aoelor teri
toriale ale Marii Britanii.

APEL CĂTRE RĂPITORII LUI 
GEOFFREY JACKSON

LONDRA 9 (Agerpres). - I 
Pentru prima oară de la răpi- J 
lea ambasadorului Marii Brita- 1 
nii la Montevideo de către or- | 
ganizația ilegala Tupamaios, > 
guvernul britanic a adresat un i 
apel răpitorilor, cerind elibe- , 
rarea imediată a lui Geoffrey I 
Jackson. 1

Ministerul de Externe britanic I 
a confirmat joi că Ambasada J 
din Montevideo a fost înșliin- i 
țață telefonic, cu o zi in ur- I 
mă, de o persoană care s-a | 
dat drept membru al organiza- 1 
ției Tupamaros, că Jackson a i 
suferit un atac de cord. Pur- * 
tătorul de cuvînt al ministe
rului și-a exprimat SDeranța că

- răpit cu trei 
luni in urmă - va fi eliberat 

tu a putea primi 
un tratament medical complet. 
El a precizat că Jackson a mai 
avut tulburări cardiace cu 10 
ani in urma, dar că în ultimul 
timp era complet restabilit.

Iruiui și-a exprirr 
ambasadorul - 
luni in urmă -

I imediat, pentn
• un tratament

I
I
I
I ROMA 9 (Agerores).
I urmă cu peste 60 de

I.. -
I sitatea din Padova. El și-a res- 
I pectat acest angajment luin- 
- du-și zilele acestea licența fa- 
I cultății de litere, la

85 de ani 1
„Nu

1 la Uni

I

LICENJIAT LA... 85 DE ANI

- In 
ani, 

tată-Achille Carrara a promis 
lui său că va absolvi Univer-

zîrsto de...

j am avut timp să merg 
la Universitate, a spus el, de
oarece mi-am petrecut cea mai 
mare parte a vieții mele ca 

I învățător, Dar după ce am ie
șit la pensie am putut să-mi 

| continui studiile".

plinit, observatorii se îndoieso 
că de ea vor beneficia toalo 
organizațiile politice din Argen
tina. Nu s-a precizat punctul 
de vedere al noului guvern a- 
supra legalizării activității Par
tidului comunist și nici a Miș
cării naționale justițialiste a 
fostului președinte Juan Pe
ron, care continuă să trăiască’ 
în exil în Spania. Cei mai 
mulți observatori își exprimă 
îndoiala că generalul Lanusse, 
care a petrecut patru ani în 
închisoare pentru că a complo
tat împotriva lui Peron, ar fi 
dispus acum să autorizeze, în 
virtutea apelului făcut la „u- 
niunea națională", revenirea a- 
cestuia în Argentina. De aceea, 
revenirea la regimul civil, fără 
participarea unor importante 
forțe ale vieții politice, ur pu
tea purta sechelele unor vechi 
influențe.

1. SOCAC1U
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