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SEMICENTENAR

LEGĂTURĂ PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN CU MASELE

IZVORUL FORȚEI
Șl INVINCIBILITĂȚII SALE

Aniversarea semicentenarului 
Partidului Comunist Român con
stituie un prilej de evocare a 
glorioaselor tradiții revoluțio
nare ale mișcării noastre mun
citorești. a clocotitoarei istorii 
de lupte și victorii ale parti
dului. de trecere în revistă a 
mărețelor realizări dobindite de 
poporul nostru sub conducerea 
sa încercată.

Călăuzit de concepția despre 
lume și viață a clasei munci
toare, de ideologia marxist-le- 
ninistă, Partidul Comunist Ro
mân s-a situat în fruntea luptei 
pentru progres social, a condus 
cu succes mari bătălii de cla
să, al căror rezultat îl consti
tuie ireversibila instaurare a 
socialismului pe pămîntul Ro
mâniei, înaintarea ascendentă 
pe drumul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvolta
te. Partidul Comunist Român 
și-a dovedit înalta sa capacitate 
de a mobiliza întregul popor, 
de a-și îndeplini în orice îm
prejurare rolul său conducător. 
’Această capacitate nu s-a ivit 
miraculos, ci își are obîrșia in
tr-o experiență revoluționară de 
.o jumătate de secol. în apli
carea creatoare Ia condițiile 
•României a teoriei marxist-le- 
pinislc, în structura, și compo-

Conf. univ. Eugen GODEANU 
Academia de învățămînt 

social-politic
„Ștefan Gheorghiu"

nența socială a partidului. în 
caracterul său de detașament de 
avangardă al clasei muncitoa
re, în trăsăturile moi ale și 
munca plină de abnegație a 
membrilor de partid, a cadre
lor sale. Evocarea cu acest pri
lej a unuia din elementele e- 
sențiale care chezășuiesc vic- 

.toriile dobindite și anume le
gătura partidului cu masele ca 
factor hotărîtor și stabil în ac
tivitatea sa constituie Un ade
văr care se cuvine a fi re
levat.

Experiența de luptă a parti
dului nostru ilustrează fără 
putință de tăgadă, că unul din 
izvoarele forței și capacității 
sale îl constituie legătura strîn- 
să cu masele cele mai largi 
ale celor ce muncesc. Acest 
principiu se întemeiază pe con
cluziile științifice ale materia
lismului dialectic și istoric care 
definesc rolul maselor în fău
rirea istoriei în întreaga viață 
socială, în crearea, bunuril- • 
materiale și spirituale ale

La Centrala cărbunelui
Toată atenția concentrată 

pe desfășurarea amplului program 
de calificare și perfecționare 

a pregătirii personajului 
din unitățile miniere

Formarea, ridicarea continuă 
a nivelului de pregătire profe
sională a tuturor cadrelor din 
toate domeniile de activitate, a 
constituit și constituie o latură 
esențială a politicii Partidului 
Comunist Român, a statului 
nostru pentru asigurarea forței 
de muncă necesară unei pro- 

’ducții superioare — baza con
struirii noii societăți socialiste.

Progresul economic depinde 
fin mod hotărîtor și nemijlocit 
de calitățile profesionale și 
competența oamenilor, de ca
pacitatea lor de a stăpîni mij
loacele de producție mereu mai 
perfecționate, de receptivitatea 
Ha tot ceea ce e nou și înaintat, 
de puterea de a ține pas cu 
progresul mondial. Trebuie avut 
fin vedere în acest sens că folo
sirea instalațiilor cu randament 
maxim, mașinilor din dotare, 
perfecționarea proceselor tehno
logice, impune un înalt nivel 
de pregătire a muncitorilor, 
maiștrilor, tehnicienilor, ingi
nerilor, cadrelor de conducere

care lucrează în industria mi
nieră.

In acest context se înscriu și 
preocupările Centralei cărbune
lui Petroșani pentru asigurarea 
locurilor de muncă cu oameni 
pricepuți, instruiți, capabili de 
a se ține în pas cu evoluția 
tehnico-științifică contemporană 
factorul caracteristic epocii 
noastre.

Capitolul principal al acestor 
preocupări îl constituie problema 
asigurării necesarului de forță 
de muncă calificată și perfec
ționarea continuă, a celei exis
tente. Astfel, încă din prima 
jumătate a anului 1970 atenția 
s-a îndreptat spre o planificare 
bine documentată pentru sta
bilirea planului de calificări, 
ținîndu-se seama de efectivele 
existente, de dezvoltarea vi
itoare a fiecărei unități din 
subordinea Centralei, de nu
mărul de absolvenți de școli 
profesionale ce vor fi reparti
zați în acest an, planificare la 
care și-au dat concursul fie-

(Continuare în pag. a 2-a)

cietății. Analiza trecutului și 
prezentului patriei noastre per
mite concluzia că poporul mun
citor. forțele sale revoluționare, 
progresiste și patriotice au în
făptuit toate marile transfor
mări revoluționare, au asigurat 
mersul înainte al societății ro
mânești. Tot așa cum toate mo
mentele importante din viața 
patriei noastre sînt legate de 
lupta maselor, a întregului po
por — motorul progresului so
cial, adevăratul făuritor al is
toriei României.

O dată cu instaurarea socia
lismului în țara noastră, au fost 
adăugate valențe noi, calitativ 
superioare activității maselor 
celor ce muncesc. Aceste valen
țe își au izvorul în faptul că 
— sub conducerea partidului 
clasei muncitoare — masele au 
devenit creatorul conștient, stă- 
pînul roadelor muncii sale. In 
acest mod, în noile condiții — 
ale socialismului — rolul ma
selor populare crește nemăsu
rat, datorită faptului că se 
creează condiții pentru înflori
rea multilaterală a națiunii, a 
posibilităților de creație ale in
dividului. pentru afirmarea ini
țiativei și capacității creatoare 
n>e celor ce muncesc pe toate 
•■'anurile .activității sociale.

Intensificîndu-și activitatea 
in rîndul detașamentelor de ba
ză ale proletariatului, ca -și ale 
altor pături ale populației, parti
dul a organizat și condus în 
perioada ilegalității marile ac
țiuni de luptă ale maselor pen
tru apărarea intereselor lor vi
tale, pentru libertate, indepen
dență națională, pentru o via
ță mai bună, împotriva exploa
tării și asupririi. Partidul s-a 
aflat în fruntea maselor în 
lupta împotriva fascismului și 
războiului hitlerist, el a fost 
inițiatorul, organizatorul și con
ducătorul insurecției armate de 
la 23 August 1944, care a dus 
la răsturnarea dictaturii fascis
te și alăturarea țării noastre la 
coaliția antihitleristă.

Visurile și aspirațiile de 
veacuri ale poporului au căpă
tat și capătă viață sub condu
cerea partidului. Chipul înflo
ritor al României socialiste, ma
rile realizări obținute în in
dustrializarea socialistă, în mo
dernizarea agriculturii, în înflo
rirea științei și culturii sînt re
zultatul traducerii în viață a 
politicii Partidului Comunist 
Român care împlinește astăzi 
cele mai vitale năzuințe ale 
tuturor celor ce muncesc.

Congresul al X-lea al parti
dului nostru, elaborînd vastul 
program științific, fundamentat, 
de înflorirea multilaterală a 
României socialiste a pus în 
fața poporului saroini cantita
tive și calitative noi, de o ma
re complexitate. O dată cu a- 
ceasta Congresul al X-lea al 
P.C.R. a adoptat măsuri cores
punzătoare menite să asigure 
lărgirea continuă a democrației 
socialiste, asigurînd astfel un 
cadru și mai larg participării 
maselor la conducerea și so-
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La stația 
C. F. R. 
Petroșani
26 001) DE TONE 

DE MĂRFURI EXPEDIATE 
PESTE SARCINA DE PLAN 

TRIMESTRIAL

Colectivul de muncă al sta
ției C.F.R. Petroșani intim- 
pină aniversarea semicente
narului partidului cu realizări 
frumoase. In cursul trimes
trului I, planul de expedieri 
a fost realizat în proporție 
de 105,66 la sută, expediin- 
du-se 488 000 tone de mărfuri 
față de 462 000 de tone pla
nificate. A fost redus și tim
pul de staționare la incărca- 
rc-descărcare de la 15 ore, 
cit era planificat, la 13—14 
ore.

ACȚIUNi
I)E ÎNFRUMUSEȚARE

Stația C.F.R. Petroșani, îm
preună cu revizia de vagoa
ne, au întreprins acțiuni de 
înfrumusețare, amenajînd nu
meroase spații verzi și sădind 
flori în locurile libere din 
perimetrul acestora. S-au a- 
menajat, de asemenea, ga
zete de perete și panouri. In 
momentul da față, stația și 
peronul sînt supuse unei re
parații periodice, efectuîn- 
du-se și o amănunțită cu
rățenie de ansamblu.

Ritm 
de avansare 

accelerat 
în frontalele 

Lupeniulni
In urmă cu aproape o săp- 

tămină, Exploatării miniere 
din Lupeni i s-a decernat, 
pentru a treia oară consecu
tiv, drapelul și diploma de 
unitate fruntașă pe ramură. 
In cadrul festivității, care a 
avut loc in orașul eroilor din 
1929, s-a subliniat aportul 
deosebit’ al brigăzilor conduse 
de comuniștii Petre Constan
tin. Ioan Solomon și Vasile 
Caila. Dar laurii succeselor 
nu au diminuat cu nimic ca
pacitatea de efort a harnici
lor mineri de aici, așa cum

N. L.

(Continuare în pag. a 3-a)

REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii tir. M

Telefoane; redactor șef — 16 38;
redactor șei adjunct și secretariat de 
rcdac(ie — 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrală — 1220 (1221); viața de partid 
— interior 71 ; social — interior 71 ; 
economică — interior 32 ; cultură—invă- 
țămint — interior 41 : administrație — 
interior 08 ; prin Centrala cărbunelui — 
209 După ora 10, telefon de serviciu — 
1603.

r—1

Cdin nou
IA început ultimul 

trimestru școlar. Cei

I peste 20 000 de elevi
ai școlilor de diferite

I grade și profiluri din
Valea Jiului și-au reo- 

| cupat locurile în clase,
J continuîndu-și firul
| studiului, al pregătirii

temeinice și armonioa
se.

Vacanța de primăva
ră, binevenită oază de 
recreere și odihnă ac
tivă, nu a constituit un 
hiatus in pregătirea e- 
levilor, în legătura din
tre ei și școală, ci un 
prilej de adincire, lăr
gire și consolidare a 
cunoștințelor. Nume
roasele excursii, vizite

și activități specifice 
vacanței, in care latu 
rii educative i se re
zervă o mai mare pon
dere, Ie-a creat elevi
lor posibilitatea înțe
legerii mai profunde și 
nuanțate a realităților 
contemporane, a locu
rilor pe care le pot o- 
cupa în societate gra
ție pregătirii continue 
și sistematice ce are 
loc în școli. In acest 
fel, prin vacanță se 
îndeplinește și un im
perativ de stringentă 
actualitate ; orientarea 
profesională a elevilor, 
în deplina concordan
ță a necesităților sociale 
și datelor psihologice

cele mai semnificative.
Ultimul trimestru al 

anului școlar începe 
intr-o perioadă de a- 
vînt constructiv și spi
ritual al țării, intr-o 
perioadă în care popo
rul nostru, strîns unit 
în jurul partidului, se 
pregătește să sărbăto
rească semicentenarul 
Partidului Comu
nist Român. Numeroa
sele școli noi, moderne 
și utilate cu tot ceea 
ce ar putea constitui 
bază unui invățămint 
eficient, vacanțele bine 
chibzuite, intr-un cu- 
vint permanenta grijă 
și ocrotire a copilului, 
formează elocvente

mărturii ale atitudinii 
partidului nostru pen
tru copii. Iar ei, copiii, 
îndrumați cu perseve
rență de competente 
cadre didactice, nu pot 
răspunde decit prin 
pregătire temeinică. 
Cadrele didactice au 
sarcina de onoare de
a educa tinăra gene
rație in spiritul înaltei 
morale comuniste, de 
a Ie forma copiilor și 
tinerilor stimă și dra
goste pentru (și prin) 
muncă.

Ultimul trimestru a
început și cu el încă 
o etapă în formarea 
unei noi generații.

T. SPATARU

LA ȘCOALĂ!

BARAJUL

DECADA 
CÂRTII 
ROMÂNEȘTI

Luni a început în întreaga țară „Decada cărții româ
nești**.  Actuala ediție este consacrată semicentenarului parti
dului.

Cu acest prilej, se vor desfășura, intre 19 și 28 aprilie, 
în principalele localități din țară, numeroase manifestări : 
expoziții, întilniri ale cititorilor cu personalități de frunte 
ale culturii și științei românești contemporane, „zile ale 
cărții" etc.

„Decada**  ilustrează pe deplin remarcabilele realizări 
obținute de țara noastră pe tărîm editorial. Numai în ul
timii cinci ani. au văzut lumina tiparului 45 084 titluri, în- 
tr-un tiraj de 453 400 000 exemplare, dintre care aproape 
3 000 de titluri, insumind 15 milioane de exemplare, in lim
bile naționalităților conlocuitoare. Succese însemnate s-au 
înregistrat și pe linia difuzării cărții. Valoarea lucrărilor 
cumpărate de cititorii de la orașe și sate, în perioada 
1966—1970, se ridică la mai mult de un miliard de lei. Evi
dent, se cuvine subliniat și prestigiul de care se bucură, 
astăzi, in străinătate, cartea românească. Mărturie stau, in 
acest sens, cele aproape 1 800 de titluri, apărute in 50 de 
țări.

(Agerprcs)

Un mănunchi de știri de ultimă oră, inserate recent în 
coloanele de cinste ale cotidienelor centrale, ne-au pus la 
curent cu faptul că, la Porțile de Fier, barajul a atins co
tele de execuție proiectate. In toată Europa, doar construc
țiile similare de pe legendara Volga, pot să stea alături de 
acest monument de oțel și beton...

...Dintr-un fel de „turn al ecluzei", lăuntric, mă uit cu 
ochii minții și nu mă satur să mă minunez... Sînt tentat 
să consider această ultimă cucerire socialistă ca pe una 
dintre posibilele ipostaze — statornică și de neinfrint — 
ale neuitatului baraj viu de oameni, de comuniști, care, 
mai an, au salvat păminturile, avuțiile, casele și florile țării 
de năvălirile năprasnice și de înspăimântătoarele reveniri 
ale apelor, învolburate intr-o clipă de dezechilibru al na
turii.

Pare-mi-se, am citit undeva că o comunitate imensă 
a fost o dată salvată de un copil, al cărui trup firav a as
tupat fisura deschisă amețitor in miezul stăvilarului. Ce
lulele lui roșii, chiar înainte de a străluci pe surîsii-i de 
gheață, s-au strecurat aprinzindu-se pe cerul rugii mame
lor înfricoșate...

...Din nefericire, nu doar rareori ne aflăm in postura 
unor martori stupefiați, jigniți în tot ceea ce inima și 
creierul și-au cucerit mai demn și mai pur... Martori la 
spectacolul dezonorant, de-o incalificabilă meschinărie, in 
contrast flagrant cu etica și imperativele moralei consacrate 
de societatea socialistă in plină desăvîrșire, la scenele pe
nibile „construite" de unii semeni (să le zicem așa...) care, 
fără complexe, meticuloși și fără cea mai subțire umbră 
de rușine, înjghebează diguri în fața curgerii unuia sau 
a altuia către matca împlinirii Citeodată dau jalnică im
presie a unor Sisifi, intr-un efort stupid de inutil... Dar, 
alteori... „încă o piatră, așa, să se prindă...“ și gifîie și rin- 
jesc și jubilează cînd le iese pasiența... „încă o piatră și 
încă..."

...Ce-ar fi ca sub împletitura persană a festinului plă
nuit cu surle și țimbale să le săpăm o groapă-capcană, um
plută cu jar mistuitor, ca-n basmul lui Creangă ?...

T. MORAR
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IN COMERȚUL MUNICIPIULUI

Mai multă promptitudine în vehicularea
mărfurilor pentru evitarea imobilizărilor

de fonduri circulante
In economia socialistă circu

lația sau schimbul de mărfuri 
asigură legătura dintre produc
ție și repartiție, pe de o parte 
și consum, pe de altă parte, 
iar funcțiile principale ale cir
culației mărfurilor se exercită 
de către comerț, prin care se 
realizează, în mod planificau 
funcția de transformare a măr
fii în bani și de mijlocire a 
legăturii dintre unitățile pro
ducătoare și consumatori.

Dezvoltarea economiei națio
nale. ca urmare a măsurilor 
stabilite de partidul și statul 
nostru, in actualul cincinal va 
determina îmbunătățirea și per
fecționarea aprovizionării po
pulației. ridicarea nivelului de 
trai a întregului popor. In le
gătură cu aceasta, secretarul 
general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
raportul la cel de-al X-lea Con
gres al P.C.R. arăta că : „asigu
rând în continuare dezvoltarea 
cu precădere a producției mij
loacelor de producție, se pre
vede totodată creșterea în ritm 
susținut a producției bunuri
lor de consum. în vederea îm
bunătățirii aprovizionării pie
lii. satisfacerii în măsură tot 
mai largă a cerințelor popula- 
tiei“, de unde rezultă că în 
politica partidului nostim se 
pune un mare preț pe asigu
rarea condițiilor materiale în 
vederea sporirii vînzărilor de 
mărfuri prin comerțul socialist

Din comunicatul cu privire 
la îndeplin:rea planului de 
dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România în 
perioada 1966—1970, rezultă că 
volumul desfacerilor de măr
furi cu amănuntul prin co
merțul de stat și cooperatist 
a crescut în anul 1970. compa
rativ cu anul 1965, în prețuri 
comparabile — cu 49 la sută 
față de 55 la sută cit s-a pre
văzut în cincinal.

In cursul anului 1970 în mu
nicipiul nostru au fost puse la 
dispoziția populației cantități 
sporite de mărfuri alimentare 
și nealimentare. satisfăcîndu-se 
in general cererea de consum 
a populației. Prin cele 324 de 
unități, cu o suprafață de 
aproape 40 000 mp, organiza
țiile comerciale locale au des
făcut mărfuri în valoare de 
peste 740 milioane lei depă- 
șindu-se sarcinile de plan cu 
10.836 milioane lei. Cu toate 
acestea, din magazine au lip-

Dumitru PATRAȘCOIl 
directorul B.N. a RSR filiala 

Petroșani

primele două luni 
format la ur- 

grupe de măr-

scurte 
socotiri 
covoare 
§i băr-

sit unele mărfuri ca: 
îmblănite, fețe textile, 
cuserate, cămăși zefir, 
plușate, pantofi femei
bați, pantofi lac pentru copii, 
mașini de cusut, de spălat, ser
vicii de masă porțelan, tablă 
neagră, etc. Și aceasta nu pe 
motiv că fabricile producătoa
re, furnizorii, nu ar fi răspuns 
solicitărilor din Valea Jiului. 
Procesul de vehiculare a măr
furilor, ca orice proces econo
mic, solicită o rațională orga
nizare a recepției mărfurilor, 
a transporturilor, a expunerii 
și vînzării acestora într-un 
timp cit inai scurt in vederea 
accelerării vitezei de rotație a 
mijloacelor circulante. In a- 
ceastă direcție, T.AJ’.L. Petro
șani. în cursul anului 1970, a 
înregistrat încetiniri la viteza 
de circulație planificată cu 3,5 
zile ca urmare a depășirii sto
lurilor planificate, iar O.C.L. 
Industrial Petroșani, cu toate 
că s-a încadrat în viteza de 
rotație planificată, a înregistrat 
totuși o viteză de 126,2 zile, 
care, în comparație cu cea 
realizată de O.C.L. Alimentara 
Petroșani, de 42,5 zile, este ne
corespunzătoare.

In structura stocurilor de 
mărfuri este necesar să existe 
sortimentele de mărfuri soli
citate de populație, și nu nu
mai mărfurile principale, lucru 
ce este realizabil printr-un 
atent și receptiv studiu al ce
rerilor populației precum și 
printr-o contractare judicioasă 
a fondurilor de mărfuri. De 
asemenea. în stocurile de măr
furi nu trebuie să-și facă a- 
pariția stocurile de mărfuri 
greu vandabile care determină 
imobilizări de fonduri și chel
tuieli neeconomicoase cu efec
te negative asupra rezultatelor 
financiare.

Planificarea stocurilor tre
buie să asigure aproviziona
rea neîntreruptă cu mărfuri, 
paralel cu evitarea suprasto- 
cărilor sau a mărfurilor cu 
circulație lentă, însă, cu toate 
acestea, în structura stocurilor 
de mărfuri nealimentare exis
tente în prezent există măr
furi greu vandabile in valoare 
de aproape 4 milioane lei

numai în 
care s-au 
mătoarele 
furi : diferite confecții bărbați 
și femei în valoare de 
1 200 mii lei, televizoare 
aparate de radio defecte 
xaloare de 1 400 mii lei, 
ferite sortimente de țesături 
bumbac și lînă în valoare de 
peste 500 mij lei, garnitui i de 
mobilă în valoare de 110 mii 
lei care și-au pierdut aspec
tul comercial, diverse materia
le de construcții ca : trestie 
stuf, ferestre duble, panouri 
gard, in valoare de 116 
lei care s-au degradat 
cauza proastei depozitări, sor
timente de ceasuri deșteptă
toare și fine în valoare 
138 mii lei. contractate 
necesar etc.

In scopul valorificării 
tor mărfuri cu vecii i me 
în stoc trebuie luate măsuri 
de folosire a formelor mobile 
de desfacere a mărfurilor în 
tîrguri sau organizarea dc alte 
forme de activitate a desfa
cerilor. La inventarierile re se 
fac să se identifice mărfurile 
cu desfacere lentă și, în baza 
acestora, conducerile organiza
țiilor comerciale să ia măsuri 
de valorificare a acestor ca
tegorii de mărfuri în timpul 
cel mai scurt Pentru preveni
rea formării de mărfuri creu 
vandabile este necesară îm
bunătățirea contractării și re- 
ceDției mărfurilor evitîndu-se 
pătrunderea în rețeaua comer
cială a unor mărfuri necores
punzătoare. Noile reglementări 
cu privire la elaborarea și pla
ta salariilor în comerț au creat 
condiții stimulatorii pentru 
îmbunătățirea deservirii popu
lației de către lucrătorii din 
comerț, revenind ca obligație 
conducerilor și organelor ban
care de a urmări respectarea 
întocmai a acestor reglemen
tări. Este de datoria fiecărui 
salariat, a fiecărei întreprinderi 
producătoare de mărfuri pen
tru fondul pieței, a fiecărei 
organizații comerciale de a de
pune toate eforturile caoabile 
să conducă la îmbunătățirea 
aprovizionării pieței cu mărfu
ri, la satisfacerea la o cotă su
perioară a cerințelor consuma
torilor, precum și la diversi
ficarea și îmbunătățirea for
melor de desfacere a mărfu
rilor în scopul evitării 
merărilor în magazine.

ca :

mii 
d;n

mare

Noi obiective
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unitate. Planul de ealifi- 
al centralei pe 1971. sta- 
în condițiile arătate, 

unui

care 
care 
bilit 
sumează calificarea 
măr de 2 600 angajați din care, 
pentru meseriile de bază: 575 
mineri categoria V (mineri); 
825 mineri categoria IV (aju
tori mineri) : 160 artificieri de 
mină; 75 măsurători de gaze; 
125 electricieni mină : 185 lă
cătuși de mină. Restul cțe 755 
calificări sînt pentru meseriile 
ajutătoare activității de bază ca 
de exemplu : strungari, frezori, 
mașiniști. sudori, preparatori, 
macaragii, manevranți vagoa
ne ele.

Aceste cursuri se desfășoară 
Ia fiecare unitate in cadrul 
școlii de calificare, unde au 
fes! asigurate condițiile desfă
șurării invățămîntului. Tot în 
acest an, parale) cu aceste cur
sori. se desfășoară și o serie de 
cursuri eare continuă din pla
nul de școlarizare stabilit pen
tru anul 1970. Numărul aces
tora se ridică la 1770 după cum 
urmează: 675 mineri categoria 
IV ; 400 mineri categoria V ; 75 
lăcătuși de mină 45 electrici
eni de mină, ca și alte meserii 
necesare desfășurării normale 
a activității de producție ca 
de exemplu : mașiniști. sudori, 
frezori, -fochiști, forjori, pre
paratori cărbune, manevranți 
vagoane.

Din totalul muncitorilor care 
urmează cursurile de calificare 
in acest an vor fi dați în pro
ducție 2 500 muncitori cali

ficați în diverse meserii din ca
re : 970 mineri și ajutori mineri; 
430 muncitori specializați (arti
ficieri, mașiniști pentru mașini 
de extracție, măsurători gaze), 
1300 muncitori calificați în di
ferite meserii (electricieni de 
mină, lăcătu.i de mină, mași
niști pompe, ventilatoare, com- 
presoare, mașiniști locomotive, 
sudori, strungari, frezori, pre
paratori etc.) In primul trimes
tru al anului au absolvit cursu-

în- 
nu-

rile de calificare 486 angajați 
din care: 96 mineri gradul I 
și II : 94 electromecanici de
mină ; 60 artificieri de mină 
precum și alte meserii (mași
niști locomotive, pompe, funi- 
culare, preparatori, sudori etc.).

Ținînd seama de importanța 
problemei pentru asigurarea 
forței de muncă, pentru fiecare 
unitate în parte, interesul si 
preocuparea conducerilor de 
unități sînt tot mai mult în
dreptate asupra activității de 
calificare, fapt ce se răsfrânge 
pozitiv asupra calității pregă
tirii cursanților.

Astfel, tot mai multe unități 
miniere solicită organizarea 
cursurilor de calificare cu scoa
tere din producție a lucrători
lor în perioada de școlarizare 
(E.M. Lonea. E.M. Petrila, 
ILM. Vulcan, E.M. Bârbăleni) 
deoarece asimilarea cunoștin
țelor, . în cazul cursurilor orga
nizate cu scoatere din produc
ție, s-a dovedit a fi superioară 
cursurilor organizate cu par
ticiparea angajațitor în produc
ție în perioada școlarizării.

Tot prin sprijinul conduceri
lor de unități, personalul teh- 
nieo-ingineresc care predă la 
cursurile de calificare este se
lecționat cu atenție, în funcție 
de vechime, pregătire, conști
inciozitate profesională. Trebuie 
de asemenea să menționam 
preocuparea conducerilor uni
tăților miniere pentru asigura
rea spațiului corespunzător, ma
terialului didactic, necesare acti
vității de calificare a lucrăto
rilor, în mod deosebit remar- 
cîndu-se în această acțiune 
E. M. Petrila care, în 1970, 
a amenajat spațiul necesar șco
lii de calificare chiar în incin
ta exploatării. Condițiile îmbu
nătățite au dus la creșterea an 
de an a numărului de muncito
ri calificați prin cursurile or
ganizate la unități, a calității 
acestui invățămînt.

Din preocupările centralei, 
desigur, nu este neglijată nici 
pregătirea muncitorilor prin

intrate în producție
In trimestrul care s-a încheiat a continuat procesul de 

lărgire a bazei tehnico-materiale a industriei, construcțiilor, 
transporturilor, agriculturii și a celorlalte ramuri ale eco
nomiei naționale. Față de perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, volumul de. investiții a crescut cu un ritm mediu 
de 10,4 la sută, valori mai mari inregistrîndu-se in ramura 
energiei electrice, în industria chimică, industria lemnu
lui. transporturi.

Prin mobilizarea într-o măsură mai substanțială a re
surselor materiale și prin mai buna organizare a muncii 
pe șantiere în sezonul rece. în această perioadă, au fost 
puse în funcțiune fonduri fixe — în principalele ramuri 
industriale — în valoare de 10,6 miliarde lei, cu un ritm 
de creștere de 22,6 la sută. în comparație cu trimestrul I 
al anului trecuL Au fost date în exploatare 57 de capacități 
de producție industrială și agrozootehnice, care vor con
tribui Ia obținerea sporurilor de producție înscrise în pla
nul pe anul în curs. Dintre noile obiective intrate în pro
ducție menționăm laminorul de benzi la rece de la Com
binatul siderurgic Galați cu o capacitate de 450 000 tone, 
instalațiile de amoniac și uree din cadrul Combinatului de 
îngrășăminte chimice — Tr. Măgurele cu 308 000 tone amo
niac și respectiv 300 000 tone uree anual, instalația de hîr- 
tie înnobilată de la Combinatul de celuloză — Călărași, 
linia de 3(10 000 tone ciment anual de la Combinatul de ma
teriale de construcții Aleșd, întreprinderea de prefabricate 
din beton de la Buzău, al treilea grup de 178 MW din Sis
temul hidroenergetic și de navigație — Porțile de Fier, sec
țiile noi ale întreprinderii textile Lugoj cu o capacitate de 
2,6 milioane mp țesături de bumbac și 65 tone fire de bum
bac cardate anual, complexele avicole de la l.A.S.-urile — 
Galați și Titu. cu cite 225 000 pui pentru carne și 78 000 
găini pentru reproducție fiecare și altele.

La Dnepropetrovsk a în
ceput producția de combine 
pentru extracția în subte
ran a minereului de man
gan.

Combina sfarmă cu ușurin
ță minereul de 
Apoi, cu 
cărcător, 
fărâmițat 
Combina 
abataj o 
la 9 mp
50 cm. Randamentul ei este 
de 100 tone minereu pe oră, 
dublu față de cel al mași
nilor existente. Combina es
te extrem de manevrabilă și 
un singur operator o coman
dă de la distanță de la un 
pupitru.

mangan. 
unui în- 
minereul 
convaier.

ajutorul 
debitează
pe un

poate tăia într-un
secțiune de pînă 
la o adîncime de

l-a combinatul de la Si- 
hali (Orientul îndepărtat 
sovietic) a început să func
ționeze un dispozitiv ana
logic cu comandă numerică

AUTOMATELE CONTRO
LEAZĂ FLOTAȚI A

TEHNICA NOUĂ

numere
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școlile profesionale din subor
dine. In ultimii ani s-a pus 
un accent deosebit pe pregăti
rea în special a meseriilor elec
tromecanice prin ucenicie la lo
cul de muncă. Ponderea elevi
lor care se pregătesc prin a- 
ceastă formă a crescut an de 
an, de la 92 elevi in 1968 la 
225 în 1969, la 492 în 1970 și la 
500 de elevi în planul de șco
larizare pentru anul școlar 
1971/1972.

Important este sprijinul ma
terial pe care îl acordă centrala 
pentiu dotarea unităților șco
lare din subordine. Pe lingă 
mașinile și utilajele puse la 
dispoziția acestor școli, in acest 
an Consiliul de administrație 
al centralei a hotărî! acorda
rea unei sume importante din 
beneficii pentru construcția, la 
școala profesională din Lupeni, 
a unei mine-școală șî dotarea 
acesteia cu utilajele modeme djn 
dotarea actuală a exploatări
lor. Scopul acestei acțiuni este 
de a pregăti temeinic viitorii 
mecanizatori mineri încă din 
primii ani de școală, în condi
ții -cil mai apropiate de cele 
reale ale activității din subte
ran.

Importanță maximă se acor
dă dc asemenea perfecționării 
continue a pregătirii, împros
pătării și îmbogățirii sistema
tice a cunoștințelor profesio
nale a tuturor categoriilor de 
muncitori și cadre tehnice. In 
condițiile actuale de înzestrare 
permanentă cu noi utilaje și 
instalații de înaltă tehnicitate 
a unităților centralei, mai mult 
ținînd seama de condițiile deo
sebite în care se desfășoară ac
tivitatea noastră (condițiile de 
subteran), necesitatea preocupă
rii permanente în vederea per
fecționării tuturor categoriilor 
de angajați devine o condiție 
imperioasă. Această preocupare 
a centralei a început să se ma
terializeze încă de la începutul 
anului, prin cursurile organi
zate — în lumina Legii nr. 2 
din 1971 — privind perfecțio-

narea pregătirii 
lucrătorilor din 
liste. Acțiunea a început în, lu
na februarie a.c. cu organiza
rea cursurilor de reîmprospă
tare a cunoștințelor în dome
niul protecției muncii, pentru 
cadrele cu pregătire superioară, 
in serii dc cîte 24 cursanțiț cu 
durata de instruire de trei săp- 
tămîni, cu scoatere din pro
ducție. Pînă la sfîrșitul anului 
vor urma aceste cursuri .3.36 
ingineri. Prima serie de 70 de 
ingineri din cadrul unităților 
C.C.P. a și • absolvit aceste 
cursuri. In luna martie acțiunea 
de perfecționare a lucrătorilor 
s-a extins asupra cadrelor cu 
pregătire medie, respectiv maiș
tri și tehnicieni. Programa de 
perfecționare este axată tot pe 
probleme de protecția muncii, 
cursurile avînd o durată de 
2—3 luni, organizate în afara 
programului de. lucj'u. Preda
rea temelor din programa țsle 
asigurată de către ingineri cu 
experiență și ingineri care*  au 
absolvit' cursurile organizate- în 
cadrul centralei.

Acțiunea se va desfășura ast
fel ca pînă la finele anului' să 
treacă prin această formă de 
perfecționare întreg efectivul de 
maiștri și tehnicieni. Prima se
rie începută la 1 martie 1971 
totalizează un efectiv de 377 
cursanțî. De asemenea, din lu
na aprilie au început cursurile 
de perfecționare toți lucrătorii 
din compartimentul control teh
nic de calitate.

In momentul de față se lu
crează la stabilirea programe
lor de perfecționare pentru ce-, 
lelalte categorii de salariați,' 
urmărindu-se întocmirea unor 
programe în funcție de pregă
tirea profesională, de sarcinile 
concrete de serviciu pe care- le 
are fiecare. Urmează să se sta
bilească programe pentru :

A) Cadrele cu pregătire supe
rioară și medie care lucrează 
în domeniul :

organizării producției și a 
muncii.

profesionale a 
unitățile sdcia-

: salarizării, 
j normării muncii, 

planificării, 
finanțelor,

, aprovizionare.
B) Muncitori din diverse ac- 

, tivitățî
I. Activități de subterani

— mineri
•— artificieri
— electromecanici
— mașiniști etc.

II. Activități de suprafață
— electricieni din atelier
— mașiniști
— strungari, frezori
— meserii specifice prepa- 

j rațiilor (spălători. separatori,
flotatori. brichetatori) etc.

La întocmirea programelor te- 
stabilirea duratei 

sînt consultați spe
cialiști cu experiență îndelun- 

1 gală în producție și bogate cu
noștințe profesionale din dome

niul electromecanicii miniere, 
•Y'xjjioatâri miniere, prepararea 

cărbunilor, etc.
s Toate aceste cursuri vor a- 
vea un caracter periodic, ur- 
mînd să se efectueze reciclarea 
la un interval de 3 ani a tu
turor lucrătorilor care au ab
solvit un ciclu de pregătire.

împrospătarea și îmbogățirea 
sistematică a cunoștințelor pro
fesionale în pas cu noile cuce
riri ale tehnicii, constituie o 
înaltă îndatorire patriotică a 
tuturor oamenilor muncii în 
actuala etapă de dezvoltare 
multilaterală și propășirea 
ci etății noastre socialiste.

Această idee de bază a 
liticii Partidului Comunist 
mân, a cunoscut un deosebit 

ț ecou, în rândurile maselor, fapt 
ce exprimă convingerea că și 
în Valea Jiului efectele concrete 
•ale acestei acțiuni nu vor întîr- 
zia să se facă remarcate prin 
rezultate exprimate în primul 
rînd de o producție sporită de 
cărbune, prin realizarea optimă 
a sarcinilor cincinalului.

! inaticilor, 
! cursurilor

so-

Ing. Ioan CODREA 
serviciul invățămînt C.C.P.

pentru controlul procesului 
de înnobilare a minereurilor 
poli metalice.

Pe baza informației refe
ritoare la cantitatea de mi
nereu ce parvine de la moa
ră, la conținutul din masa 
lichidă a componentelor 
principale ale plumbului etc., 
dispozitivul execută opera
țiunile logice, după algorit- 
mele fixate și furnizează 
semnalele de comandă.

Algoritmele pentru con
trolul optim al flotației s-au 
obținut în urma unor cerce
tări efectuate de oameni de 
știință din mai multe regiu
ni ale U.R.S.S. Se preconizea
ză folosirea acestor instalații 
la flotarea plumbului și a. 
zincului. Calculele prelimi
nare arată că la terminarea 
acestor lucrări va fi posibil 
să se sporească substanțial 
extracția de polimetale și să 
se reducă consumul de 
reactivi chimici. Se inten
ționează ca, în 1971—72, în 
U.R.S.S. să fie desăvîrșită au
tomatizarea integrală a pro
cesului de flotație.

SONDA DE PROSPECTAT 
MINEREU LA FAȚA LO
CULUI

In Anglia s-a construit o 
sondă pentru controlul con
ținutului minereului de po
tasiu )a fața locului. După 
părerea specialiștilor englezi, 
acesta este primul dispozi
tiv de acest fel din lume, 
care, deocamdată, va fi de 
mare folos pentru minele de 
potasiu, iar ulterior, poate, 
și pentru stabilirea conți
nutului de Cu, Pb. Zn și 
alte metale.

Sonda este. de fapt, 
un cilindru din oțel ino
xidabil cu dimensiunile de 
60,96 cm X 4,45 mm. In el se 
află o sursă radioactivă inela
ră, o pereche de filtre de raze 
X și un scintilator plastic 
cu fotomultiplîcator cores
punzător.

Prototipul aparatului a 
fost încercat la Institutul 
Administrației britanice pen
tru energie atomică din Har
well.

Bilanțul alcătuit la sfîrșitul 
primului trimestru a constituit 
un prilej fericit de raportare 
a unor noi succese în întreg 
bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui. Cele peste 20 000 tone ex
trase din adîncuri peste preve
derile de plan argumentează 
hărnicia majorității colectivelor 
de mineri, hărnicie impulsio
nată în aceste zile de apropie
rea gloriosului semicentenar al 
Partidului Comunist Român. 
Printre colectivele fruntașe ca
re au contribuit la alcătuirea 
acestui frumos buchet de suc
cese poate fi citat și acela al 
Exploatării miniere Aninoasa. 
Analizarea mai atentă a situa
ției în cadrul acestei unități a 
demonstrat faptul că rezulta
tele de aici au fost diminuate 
de neuniformitatea comportării 
sectoarelor. Cifrele eare indică 
modul de realizare a planului 
de producție în primele trei 
luni ale anului scot în eviden
ță decalajul valoric existent la 
această exploatare între anu
mite sectoare. Astfel, în timp 
ce minerii din sectorul I reu
șesc să se claseze pe primul loc 
în clasamentul hărniciei cu o 
depășire de 4927 tone, lanterna 
roșie revine sectorului IV cu 
un minus, în producția realiza
tă, de 4160.tone. Desigur, toc
mai această diferență trebuie 
supusă unei analize atente, sau 
mai precis cauzele care au ge
nerat-o. In nici un caz nu vom 
„imputa" liderilor frumoasa 
realizare, ci vom încerca. cu 
ajutorul unor persoane direct 
interesate, să analizăm factorii 
care au determinat insuccesul 
colectivului sectorului IV al 
exoloatării nninosene.

înainte de a da cuvântul in- 
vitaților noștri la o discuție pe 
marginea temei ce rezidă din 
rândurile de mai sus. este bine 
să farem rât era precizări. Am
bele sectoare a căror activitate 
o analizăm au încheiat anul 
1970 cu planul realizai, și la 
o serie de indicatori chiar de
pășit. Deci exista o primă con
diție a continuității succeselor. 
Configurația zăcămîntului în 
cele trei jibataje frontale și 6 
abataje cameră ale sectorului I, 
este superioară locurilor de 
muncă din sectorul codaș, dar, 
în același timp, planul de pro
ducție este dublu. Și totuși de
calajul a fost posibil. De ce ?

Inginerul Eugen Niță, fostul 
șef al sectorului IV explică in
succesul în felul următor: „La 
început de an am abordat ca
pacitățile de producție existen
te cu minus în efectiv. Apoi, 
în cadrul sectorului au fost an
gajate noi forțe de muncă care 
nu au lucrat efectiv în abataje. 
Calificarea noilor angajați, sau 
niaj exact lipsa calificării aces
tora. a împiedecat serios inte
grarea lor în ritmul necesar 
obținerii unor producții cores
punzătoare cifrelor de plan. 
Cred însă că s-a greșit și în 
alcătuirea planului preliminar 
neținîndu-se cont de actuala 
configurație a stratului. La noi 
în sector se pierdea foarte mult 
timp cu operațiunile auxiliare. 
Folosind stîlpi S.V.J.. datorită 
penetrației, răpirea se făcea 
foarte greu. S-a încercat mări
rea suporților de sprijin dar 
fără rezultat. Greu) a fost în 
lunile ianuarie și februarie, 
dar în martie planul a fost 
realizat datorită intrării în ex
ploatare a abatajului- cameră 
nr. zero. Inițial, acest abataj 
trebuia să dea cărbune cu o 
lună mai devreme, dar în acea 
perioadă s-au executat lucrări 
de includere și izolare11.

Locțiitorul șefului de sector, 
tehnicianul Nandra Ceuță, a ți
nut să-1 completeze pe ingi
nerul Niță :

— Introducindu-se tehnolo
gia nouă cu poditurâ din plasă 
s-a contat pe p rezistență a o- 
cesteia pe trei felii. Practica h 
demonstrat contrariul • au avut

loc surpări care au stagnat pro
ducția.

Inginerul Virgil Costinaș, șe
ful sectorului 1, după ce a a- 
rătal elementele generatoare ale 
acelei depășiri a pianului ue 
producție in primul trimeslrâ 
cu aproape 5 OOU de tone (lu
crări reduse de pregătire, a- 
bordarea rut ludei cu un preaba- 
taj la două felii sub acoperiș 
la abatajele frontale — avind 
rezultat creșterea randamente
lor uneori chiar ia 10 tone/post 
la frontal și peste 6 tone/post 
la cameră — experiența și pri
ceperea oamenilor), a făcut câ
teva referiri asupra situației 
necorespunzătoare ce a ,.pătat" 
activitatea sectorului IV :

— Cred că s-a greșit în a- 
bordarea tehnologiei de exploa
tare. Stratul de zăcămînt avînd 
o variație între 8—25 metri, 
randamentul scade considerabil 
dacă se merge exagerat cu a- 
baiaje frontale. Este adevărat, 
se face economie de lemn dar 
nu îndeajuns pentru a acoperi 
pierderile. Frontalele sînt avan-, 
tajoase numai la strate a căror 
grosime depășește 10 metri.

Cei trei interlocutori au pre
zentat in fața noastră o serie 
de argumente de ordin tehnic,’ 
fără însă a aminti nimic des
pre un element esențial — a- 
cela al modului în care a fost 
organizată munca. Dumitru Her, 
secretarul comitetului de partid 
pe exploatare, referindu-se la 
cauzele care au generat deca
lajul dintre cele două sectoare 
ne spunea printre altele : „Sec
torul IV nu a fost pregătit să 
preia sarcinile de plan. Orga
nizarea deficitară nu a permis 
crearea capacităților de muncă 
necesare abordării sarcinilor pri
mului trimestru. De asemenea, 
asigurarea efectivului trebuia să 
intre în atenția conducerii sec
torului încă din lunile ce au în
cheiat anul 1970. La ora ac
tuală o pondere însemnată în 
realizarea sarcinilor de plan, 
are modul în care se orga
nizează activitatea în sector. 
Tocmai acest important capi
tol a asigurat sectorului I po
ziția fruntașă în clasamentul 
pe exploatare1*.

In dorința de a da discuției 
noastre o notă cît mai completă 
ne-am adresat, firește, conduce
rii exploatării. A răspuns in
ginerul șef al minei loan Du- 
initraș.

— Rezultatele obținute de sec
torul I ne-au bucurat foarte 
mult, ele contribuind la reali
zarea planului trimestrial pe 
exploatare. Referindu-ne la mi
nusul de cărbune pe aceeași 
perioadă în sectorul IV, trebuie 
să afirmăm că tocmai ceea ce 
a garantat succesul în primul 
sector, adică organizarea mun- i 
cii, aici datorită unei slabe 
preocupări a dus la rezultate 
sub posibilități. Vina nu este 
numai a șefului de sector, el 
dînd dovadă de multă bunăvo
ință și chiar pricepere. Slaba 
pregătire a maiștrilor a consti
tuit o cauză principală a in
succeselor.

înclinăm să acordăm dreptate 
acestor afirmații. Tocmai ulti
mele rezultate confirmă spusele 
secretarului de partid și ale 
inginerului șef al exploatării. 
Schimbarea șefului de sector, 
a șefilor de brigăzi, întărirea 
aparatului tehnic al sectorului 
IV a permis revenirea acestui 
colectiv pe un făgaș normal. 
Cu aproape aceleași condiții 
tehnice și metodologii identice 
de muncă, s-au obținut rezul
tate mulțumitoare. Există chiar 
premisele recuperării pierderi
lor din primul trimestru încă 
în această jumătate de an. 
Deci, atunci cînd există u preo
cupare mai intensă, cînd pro
blema organizării muncii este 
tratată cu atenția cuvenită, in
succesele pot fj evitate.

Nicolae LOBONȚ

Un utilaj de mare efect in mecanizarea încărcării sterilu
lui ia puțurile in săpare din Valea Jiului — graiferul de ti
pul KS-1.
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Inționarea tuturor problemelor 
majore ale dezvoltării societății 
noastre socialiste.

întreaga structură organizato
rică a partidului nostru, cores
punde pe deplin realizării u- 
nei legături strînse cu masele. 
Principiul centralismului demo
cratic, pe baza căruia este or
ganizat partidul nostru, existen
ța organizațiilor de partid în 
toate sectoarele de activitate, 
cieează posibilitatea realizării 
pe deplin și permanent a unui 
contact viu și nemijlocit al 
partidului, al comuniștilor cu 
poporul. Cei peste două milioa
ne de membri de partid care 
(și desfășoară activitatea în cele 
mai diverse sectoare și locuri 
de muncă sînt chemați să rea
lizeze legături și contingențe 
nemijlocite și permanente cu 
masele cele mai largi ale celor 
ce muncesc. Ei sînt chemați 
să explice maselor politica și 
hotărîrile partidului, să le mo
bilizeze pentru înfăptuirea a- 
cestora, să răspundă cu ma
ximum de solicitudine cerințe
lor lor justificate. /Xutoritatea 
comunistului în fața celorlalți 
oameni ai muncii trebuie să se 
bizuie nu numai pe marele 
prestigiu al partidului, ci și pe 
activitatea personală, pe profi
lul politic și moral al fiecărui 
membru de partid. Trebuie 
subliniat că autoritatea și in
fluența partidului în mase se 
sprijină pe autoritatea și in
fluența pe care le exercită fie
care comunist în colectivul în 
care lucrează. în producție și 
viața obștească. Aceasta expli
că motivul pentru care parti
dul manifestă o exigență spo
rită față de felul cum mem
brii de partid își îndeplinesc 
sarcinile ce le revin. Este o 
cerință ca aceștia să fie exem- 
p'e de devotament și conști
inciozitate în muncă, dc disci
plină față de sarcinile de par
tid, de îndatoririle profesionale, 
față de normele de conviețuire 
socială.

De o deosebită însemnătate 
pentru întărirea continuă a le

Ritm de avansare accelerat
(Urmare diD pag. 1) 

de multe ori se întîmplă, ci 
dimpotrivă au constituit un 
stimulent real al continuită
ții unor realizări de prestigiu.

După ce în luna martie 
Petre Constantin. împreună 
cu ortacii au realizat o avan
sare de 36 ini, la o lungime 
a frontului de 140 ml, în pri
mele 19 zile ale Iui aprilie 
au continuat în ritm acce
lerat cursa obținind 22,5 ml 
avansare. In acest fel este 
explicabilă depășirea de 3 016 
tone cărbune de la începu
tul anului și randamentul de 
8.70—9,10 tone/post cît s-a

Revista „Der Volkswirt" se 
ocupi intr-un articol de pi- 
rateria practicată pe scară lar
gă in S.U.A, Reproducem ex- 
1rase din acest articol.

Din ce în ce mai frecvent, 
camioane încărcate cu mărfuri 
scumpe sînt atacate și golite de 
conținutul lor pe autostrăzile 
americane. Antrepozitele, gările 
de mărfuri și docurile sînt și 
ele sistematic jefuite. De cu- 
rind, aceste operațiuni au în- 
<-eput să fie îndreptate și asu- 
pi a aeroporturilor.

Potrivit F. B. l.-ului. aceste 
furturi sînt organizate de gang
steri care pătrund în posturile 
cheie ale întreprinderilor de 
transport după care, bande or
ganizate expediază marfa spre 
circuitele comerțului en gros și 
cn amănuntul, controlate de 
ele, cu scopul de a le vinde în 
schimbul unor profituri imen
se. ..Este îngrijorător că o mare 
parte din aceste mărfuri se 
scurg pe circuitele normale de 
d stribuție", mărturisea Gilbert 
Mover, reprezentant al compa
ri ei „American Insurance As1 
ciatiori", ai cărei clienți <nt 
principalele victime. „DeF en- 
ții profesioniști au reușit să 
aibă puncte de sprijin Jn nu
meroase întreprinderi de pro
ducție, de comerț en gros și 

găturilor partidului cu masele 
este contactul direct cu oame
nii muncii al activiștilor de 
partid, al cadrelor de răspun
dere. Edificator in această pri
vință sint vizitele conducăto
rilor de partid și de stat în ju
dețele și localitățile țării, dis
cuțiile purtate cu activul de 
partid și dc stat, cu comuniștii 
și ceilalți oameni aj muncii, 
examinarea în comun a rezul
tatelor obținute, a măsurilor ce 
se impun a fi luate pentru a- 
sigurarea îndeplinirii în cele 
mai bune condițiuni a hotărî- 
rilor partidului și guvernului. 
Dezbaterea cu masele largi a 
principalelor probleme ale con
strucției socialiste, contactul 
viu și permanent al activiștilor 
de partid și de stat cu poporul, 
sudează tot mai puternic legă
turile dintre partid și mase, 
contribuie la maturizarea poli
tică și ideologică a oamenilor 
muncii, la generalizarea expe
rienței acestora în viața socia
lă, asigură perfecționarea acti
vității tuturor organelor de 
partid, de stau economice și 
obștești.

Un rol important în mobili
zarea maselor la înfăptuirea 
politicii partidului, în stimula
rea inițiativei lor creatoare îl 
au organizațiile de masă și 
obștești. Constituția Republicii 
Socialiste România — expre
sie a democratismului orîndui- 
rii socialiste — garantează 
dreptul cetățenilor de a se a- 
socia în organizații sindicale, 
cooperatiste, de tineret, de fe
mei, social-culturale, în uniuni 
de creație, asociații științifice, 
tehnice, sportive, precum și în 
alte organizații obștești. Orga
nizațiile de masă și obștești 
sînt chemate să contribuie a- 
lături de celelalte organisme 
sociale la larga participare a 
maselor populare la viața po
litică. economică, social-cultu- 
rală a Republicii Socialiste Ro
mânia, la exercitarea controlu
lui obștesc. Menționăm aceasta 
întrucît Partidul Comunist Ro
mân — așa cum s-a arătat mai 
sus — dispune de mijloace și 
forme proprii — de altfel ne

realizat în abatajul cu front 
lung 1 est, din stratul 3 blo
cul 4.

Și brigada iui Ioan Solomon 
a avansat in luna martie 46 
ml. pe o lungime a frontu
lui de 50 m, iar luna curentă 
continuă lucrul cu același a- 
plomb, realizînd 28 ml avan
sare în 19 zile.

Cu rezultate excepționale 
se prezintă dc asemenea, în 
preajma gloriosului semicen
tenar al partidului, fronta- 
listul Vasile Caila împreună 
cu tovarășii săi de muncă. 
Din abatajul frontal 1 est 
stratul 3 blocul 4. ei au ex
tras de Ia începutul anului 
cu 4 280 tone cărbune mai 

cu amănuntul", declara Gilbert 
Meyer.

Ministrul Justiției; 3ohn N. 
Kfitchell, susține că gangsterii 
controlează chiar unu) dintre 
cele mai mari aeroporturi din 
Statele Unite. Autoritățile fe
derale, cele ale statelor și cele 
comunale au intrat în acțiune, 
în timp ce întreprinderile de 
transport și-au întărit dispozi
tivele de securitate. Cu toate 
acestea, organizațiile criminale 
cîștigă din ce în cc mai mult 
teren. (Potrivit unei statistici 
efectuate recent, pierderile da
torate furturilor au sporit de 
le 270 000 dolari în 1966, la 
400 000 în 1967, la 600 000 în 
1968 și aproape 800 000 în 196.9, 
pentru ca în 1970 să depășească 
un milion dc dolari).

★

Următoarele cifre dau o idee 
mai clară asupra amploarei 
furturilor : între 1 iulie 1969 și 
30 iulie 1970, au fost aduse la 
cunoștința F. B. I.-ului 20 349 
de furturi cu prilejul unor o- 
perații de transport dintr-un 
stat în altul. Vinovății au fost 
arestați în 1 073 de cazuri și 
au fost recuperate mărfuri în 
valoare de 15 milioane dolari. 
Cu toate acestea, după părerea 
lui Gilbert Meyer, doar 5 la 

epuizate în articolul dc față, 
care asigură și realizează le
gătura cu masele. Referindu-se 
la aceasta în cuvîntarea la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
10—11 februarie 1971 tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : 
„...în condițiile de azi, clasa 
muncitoare participă la condu
cerea societății în primul rînd 
prin intermediul Partidului 
Comunist Român — forța po
litică conducătoare a societății 
— precum și prin intermediul 
organelor statului nostru socia
list, care sînt organe ale pu
terii clasei muncitoare aliate cu 
țărănimea, organe ale puterii 
poporului muncitor".

Interesele vitale ale clasei 
muncitoare, ale întregului po
por, cer ca toate organizațiile 
de masă și obștești să-și desfă
șoare activitatea în aceeași di
recție. să-și unească eforturile 
lor cu lupta generală a po
porului, să militeze pentru rea
lizarea țelurilor fundamentale 
ale celor ce muncesc. Orienta
rea precisă asupra sarcinilor 
fundamentale ale construcției 
socialiste, perspectiva clară a 
mersului înainte sînt asigurate 
prin conducerea de către partid 
a organizațiilor de masă.

Conducerea politică presupu
ne o preocupare constantă, stă
ruitoare din partea organiza
țiilor de partid în a stabili sar
cini fiecărei organizații de ma
să, ținînd cont de specificul 
activității acesteia pentru a-și 
aduce contribuția la acțiunile 
întreprinse pe linie de partid 
și totodată de a coordona ac
tivitatea lor într-un ansamblu 
armonios și unitar.

întărirea legăturilor partidu
lui cu masele constituie cea 
mai înaltă îndatorire a tutu
ror organelor, organizațiilor de 
partid, a comuniștilor, a între
gului nostru partid. Realizarea 
acesteia, continua sa amplifica
re și dezvoltare, . chezășuiește 
întreaga vitalitate a partidului, 
înfăptuirea necondiționată a 
programului său de luptă, pen
tru o societate care să asigure 
prosperitatea națiunii române, 
înflorirea patriei noastre dragi.

mult decît era prevăzut în 
plan. Se pare că această cifră 
situează brigada condusă de 
Vasile Caila pe locurile cele 
mai înalte în clasamentul 
hărniciei minerilor din Lu- 
peni.

Simpla lecturare a rindu- 
rilor de mai sus permite o 
concluzie de loc lipsită de 
importanță: in inare parte 
succesele vrednicilor mineri 
de la sectorul IV Lupeni se 
datoresc imprimării unui ritm 
rapid de avansare a fron
tului de abataj, cale de ma
ximă eficiență în obținerea 
unor randamente superioare 
și a unei producții de căr
bune ridicate.

sută din mărfurile furate au 
fost recuperate. Loviturile cele 
mai frecvente se dau pe coasta 
răsăriteană între Boston și Wa
shington și mai ales pc teri
toriul New York-ului : în me
die, 10 camioane cu încărcătură 
de pînă la 300 000 dolari sînt 
atacate săptămînal la New York 
și în împrejurimile acestuia. 
Zona întreprinderilor de con
fecție din cartierul Manhattan 

Gangsterismul în S.liJ.
se numără, printre cele mai 
fierbinți puncte de piraterie.

Potrivit experților, în majo
ritatea cazurilor, furturile sînt 
facilitate de complici. Conducă
torii auto și uiți funcționari 
din întreprinderile de transport 
semnalează gangsterilor încărcă
turile importante și itincrariile 
și tot ci aranjează apoi ca în
cărcăturile să poată fi transfe
rate fără rezistență și fără prea 
multa supraveghere.

La Depoul C.F.R. Petroșani se predă schimbul pe L.A. 1 501 095. Și-au încheiat mi
siunea mecanicul loan Vasile și foschistul Iacoviță Tănase. Pleacă în cursă colegii lor 
Victor Bardan și Constantin Sîrbu. Două echipaje de bază ale depoului, o mașină îngrijită.

Foto: E. FRITSCH

„Gînduri
despre

LENIN* * I

Iugoslaviei și României. Trans
misia se va face pe programul 
I cu începere de la ora 19,00.

• In orașul La Louviere s-a 
disputat meciul mternațional de 
rugbi dintre echipele Belgiei și 
Spaniei contînd pentru „Cupa 
Națiunilor" — F.I.R.A. Rugbiștii 
spart joii au obținut victoria cu 
scorul de 44—0.

trenez mai mult pentru a o 
putea prinde cînd, în recrea
ție, ne vom juca de-a prinsa". 
Și micul atlet se antrenează 
cel puțin 45 km pe săptămînă.

El deține cîteva frumoase 
trofee obținute în ultimul an, 
printre care diploma „Cel mai 
buri tînăr atlet al anului 1971", 
decernată de Fundația „Helms 
Athletic", organizație căreia îi 
revine în exclusivitate sarcina 
selecționării al'.e'ilor americani 
pentru olimpiade.

„Intr-o dimineață rece și u- 
medă, pe la ara 6, povestește 
Tom Bassler senior, nu aveam 
deloc chef să ies la antrena
ment. Mă uitam pe geam și 
voiam să mă sui din nou în 
pat, cînd din capătul străzii 
l-am văzut pe Tom alergînd 
de zor*.

— ,Ei tată, nu vii la an
trenament ? Alerg de o oră", 
a strigat Tom trecînd în goană 
pe lingă casă.

— „Ce puteam să fac ? Am 
pomit-o și eu în urma lui. 
Și aleargă, nu glumă”.

C. A LEXAN DROAIE
Corespondent Agerpres 

la Washington

F. B. I.-ul a raportat urmă
torul caz : două vagoane de 
încălțăminte importată au fost 
furate într-un oraș din estul 
țării. La scurt timp după aceea, 
în magazinele unei localități 
vecine a fost pusă în vînzare 
încălțăminte la prețul de 0,50 
și 1,50 dolari perechea, dar 
care valora in fond 18 dolari.

Dacă whisky-ul și țigările 
sînt ușor de revîndut, ce) mai 
adesea în cabarete și în sălile 
de jocuri controlate de gangs
teri. plasarea celorlalte mărfuri 
rămîne pentru poliție un mare 
mister.

„Piețele sînt pregătite din 
timp, produsele sînt absorbite 
de economia noastră ca de un 
burete uscat*, declara Gilbert 
Meyer de la „American Insu
rance Association*. „Pînă în 
prezent, nimeni nu a reușit să 
pătrundă secretul legăturilor 
care unesc hoții și tăinuitorii".

Dacă cineva ar vrea să dis
trugă bandele, a adăugat Gil
bert Meyer, autoritățile com
petente ar trebui să pună mina 
în primul rînd pe tăinuitori ca 
să reușească să distrugă cir
cuitul. Dar lucrul acesta devi
ne din ce în ce mai dificil, 
deoarece bandele cuprind în 
activitățile lor întreprinderi cu 
un renume ireproșabil.

La aniversarea a 101 ani I 
de la nașterea lui V.I. Lenin, I 
clubul sindicatelor din Vul- | 
can organizează mîine, la 
ora 17, o activitate comemo
rativă : „Gînduri despre Le
nin". Profesorul loan Ancuța 
va vorbi despre ecourile, în 
România primelor decenii 
ale secolului, ce le-a avut 
personalitatea, gîndirea și ac
tivitatea lui Lenin. Se vor 
citi, în chip ilustrativ, frag
mente din Al. Dobrogeanu 
Gherea, Cezar Petrescu, Vic
tor Eftimiu, Geo Bogza, I

ră care l-au cunoscut ori au 
fost substanțial influențați în 
concepțiile lor despre lume

zita și o expoziție ce ilustrea
ză momente din viața lui.

întrecerea
continuă

Anul trecut, între organi
zațiile U.T.C. din județul nos
tru s-a desfășurat o entuzias
tă întrecere pentru cucerirea 
unui loc fruntaș în acțiunile 
voluntar-patriotice. In aceas
tă întrecere au fost angrenate 
și comitetele U.T.C. din loca
litățile Văii Jiului. La ora 
bilanțului, comitetul U.T.C. 
din orașul Vulcan a obținut 
locul IT, fapt pentru care 
i s-a decernat, din partea 
Comitetului județean U.T.C. 
Hunedoara, o diplomă de 0- 
noarc. Festivitatea decernării 
diplomei a avut loc recent 
în cadrul unei ședințe plena
re. Tot cu acest prilej, au 
fost decernate 30 de insigne 
tinerilor fruntași în acțiunile 
patriotice. întrecerea însă 
continuă. In fața tinerilor 
stau doar obiective noi. mai 
mobilizatoare.
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„Viscoza*  Lupeni. In 
obiectivul fotoreporteru
lui a fost „prins" fila
torul Petru Ilusu exe- 
cutînd operația de 
schimbare a bobinelor.

Obiectul fAirtului depinde 
de situația pieței. Recent, în
cărcăturile cu metale erau cele 
mai căutate, așa îneît în ulti
ma vreme răufăcătorii au re
ușit să pună mina, pe teritoriul 
New York-ului sau în partea 
meridională a Noii Anglii, pe 
bare de argint, cupru, nichel și 
zinc reprezenlînd o valoare ca
re depășea un milion de do
lari. In momentul în care pre

țul cafelei a crescut cu 25 la 
sută, furturile în docuri s-au 
intensificat brusc...

Activitatea gangsterilor de
pinde și de variațiile sezoniere. 
Primăvara se caută mai mult 
îmbrăcăminte, dar toamna se 
vînd mai bine cauciucurile de 
iarnă. Înainte de sărbătorile de 
iarnă, atenția se îndreaptă spre 
whisky și cadouri — tranzis- 
toare, televizoare și aparate 
electro-menajerc.

SPORT • SPORT » SPORT
• Conducerea Uniunii euro

pene de atletism, întrunită re
cent Ia Florența, a hotărît ca 
începînd din anul 1974, cam- 
pioanatele europene să se des
fășoare din patru în patru ani, 
iar „Cupele Europei" la fiecare 
doi ani. în timp ce campiona
tele pe teren acoperit vor avea 
loc în fiecare an. In anul 1974,

Maratonist la șapte ani
El nu a reușit încă să treacă 

primul linia de sosire și poate 
vor mai trece 8—10 ani pînă 
își va vedea împlinit acest 
mult rîvnit vis. Tot adevărat 
este însă că niciodată nu a a- 
bandonat vreo cursă, oricît de 
dificilă ar fi fost ea. Și, totuși, 
Tom Bassler este unul dintre 
cei mai cunoscuți atleți din Sta
tele Unite. Motivul este sim
plu : Tom are doar șapte ani,
1,20 m înălțime, cîntărește 20 
kg și este elev în clasa a II-a 
la' o școală din Palos Verdes, 
Plfhmsula California. Tom este 
alergător de cursă lungă. Dis
tanțele de 3 și 5 000 m reu
șesc abia să-1 încălzească.

Cea mai recentă cursă la 
care a luat parte a fost „Ma
ratonul maeștrilor lumii", care 
a avut loc recent la Anaheim, 
California, pe distanța de 42 
km.

Crosul a început după-amia- 
ză și după cîteva ore începuse 
să se lase întunericul. Polițiș
tii pe motociclete, care înso
țeau caravana, îngrijorați de 
faptul că un asemenea „punct 
viu" s-a aventurat într-un cros 
al profesioniștilor și că s-ar 
putea să-l piardă pe drum, l-au

O.activitate relativ recentă 
este spargerea conleinerelor: a- 
ceste gigantice recipiente care 
ar trebui să interzică orice 
efracție. In 1969 au dispărut dm 
New York 50 de conteinere. 
Trej dintre ele conțineau whis
ky scoțian în valoare de 255 000 
dolari. In urma acestui fapt, 
unele companii maritime de 
asigurări au 'sporit cu 50 la 

sută primele relative la contei
nere.

Și tot de dată recentă este 
și furtul de mărfuri transpor
tate pe calea aerului. Volumul 
mărfurilor transportate pe ca
lea aerului a crescut mult în 
ultima vreme, iar întreprinde
rile de transport nu și-au pus 
încă la punct un sistem perfect 
de apărare împotriva pirate
riei. Obiectivul principal al rău
făcătorilor este aeroportul in

Campionatele europene se vor 
desfășura la Roma între 3 și 
8 septembrie, cele rezervate 
juniorilor, programate în 1973, 
vor avea loc la Duisburg.

£ Stațiile noastre dc radio 
vor transmite astăzi de la Novi 
Sad desfășurarea meciului a- 
inieal de fotbal dintre echipele 

escortat pe Tom pe restul de 
10 km care îi mai avea de 
parcurs. Tom a trecut linia de 
sosire avînd în trenă patru po
lițiști care-i luminau drumul cu 
farurile motocicletelor. Timpul 
cu. care a fost cronometrai, 5 
ore și 40 minute, este pentru 
Tom un nou record personal. 
El a trecut linia de sosire îna
intea a peste 70 de atleți, din 
cei 310 cîți au pornit de la 
start.

Și-a început ..cariera" de atlet 
la vîrsta de șase ani. fiind în
curajat de tatăl său, care a 
apreciat că Tom este cam pir
piriu și că trebuie să facă sport 
pentru a se dezvolta mai re
pede. Cum însă Tom Bassler 
senior, doctor patolog, consi
dera jocurile de echipă pericu
loase pentru copii. 1-u înscris 
pe fiul său la un club de atleți.

Tom junior are însă și un alt 
motiv care-1 îndîrjește în a per
severa pentru a-și îmbunătăți 
recordurile. Colega sa de bancă, 
Megan Bornyasz, aleargă pe 
800 și 1 500 m. „Băieții spun 
că eu sînt cel mai bun aler
gător, spunea Tom, dar fetele 
spun că Megan e mai rapidă 
decît mine. Trebuie să mă an

ternațional ..John F. Kennedy’ 
din New York. In 1969. furtu
rile s-au ridicat la cifra de 3,5 
milioane dolari, dintre care 
numai o Încărcătură de devize 
și bijuterii reprezenta o va
loare globală de 478 000 dolari.

★

Autoritățile constată pretutin
deni prezența bandelor organi
zate și se apreciază că aproxi
mativ 75 la sută din actele de 
piraterie sînt executate ..sub 
contract". Lucrurile se petrec 
■în felul următor : O bandă gă
sește un cumpărător interesat 
în cumpărarea unei anumite 
mărfi. Oamenii de încredere 
din bandă, plasați în ramura 
de transport respectivă. își 
procură marfa dorită. Apoi, 
intervine omul de legătură ca
re înlesnește acțiunea gangste
rilor.

Prin cc mijloc parvine prada 
pe piață pentru a fi plasată 
cumpărătorilor ? Poliția bănu
iește unele „discount houses" 
care joacă rolul dc tăinuitor al 
mărfurilor furate — în special 
îmbrăcăminte, aparate fotogra
fice, tranzisloare și aparate dc 
uz. casnic.
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18,00 Deschiderea emisiunii.
Ex-Terra '71 — cmisiune- 
concurs de construcții 
tehnice pentru școlari.

18,30 Economie, știință, condu
cere.

19,10 Tragerea Pronoexprcs.

19,20 1 001 de seri.

19.30 Telejurnalul de seară.

20,00 50 <le ani în 50 de evo
cări.

20,20 Tele-einemateca „Marele 
orologiu"

Premieră pe țară.

21,55 Cadran internațional.

22.30 Pagini celebre din opera 
„Boema" de Puccini.

22,50 Telejurnalul de noapte.

Nu suflați 
in iaurt, 

amestecați-l!
Sc spune că acei care s-au 

fript cu ciorba suflă și în ia
urt. Noi n-am zice că este 
chiar necesar să suflăm în 
iaurt, dar să-l amestecăm 
bine înainte de a-J consuma 
este absolut necesar. Altfel, 
cine știe ce „surprize*  mat 
înghițim. Vaier Deatcu, de 
pildă, din Petroșani, dacă nu 
amesteca bine iaurtul cum
părat în ziua de 16 aprilie, 
la ora 10 și un sfert fix, de 
la unitatea Pîine-Lactate nr. 
7 din Petroșani, ar fi înghi
țit un apreciabil ciob de bor
can — d n alt borcan decît 
cel cumpărat cu iaurt. în
seamnă că pe la Fabrica de 
produse lactate Livezeni unii 
mai lucrează cu ochelari cu 
dioptrii reduse. Ar trebui 
schimbați. Ochelarii...

Iarbă 
si hirtiiV

Acțiunea de gospodărire și 
înfrumusețare a localităților 
continuă. Ceea ce frapează 
însă în mod deosebit este co
lorarea zonelor verzi, a alei
lor, terenurilor de joacă, pe
luzelor, cu hirtii. Hirtii. hirtii, 
hirtii. De toate culorile, de 
toate dimensiunile, în toate 
cartierele. Este o lipsă de 
bun gust elementară arunca
rea hîrtiilor ia întimplare: 
este o datorie a fiecărui ce
tățean să ia atitudine împo
triva educației întîrziate a 
semenilor lor : este și de da
toria lucrătorilor de la secto
rul salubritate "al LG.C. să 
adune noaptea și hîrtiile răz
lețe și nu doar să dea cu 
mătura in dreapta și in stin
gă. Printre hirtii iarba creș
te „extrem de foarte greu".

Acțiunea de gospodărire și 
înfrumusețare a localităților 
continuă.

Lecții...
Nu știm dacă ultima lec

ții înainte de vacanța de pri
măvară a elevilor s-a referit 
la proprietățile explozive ale 
carbidului. Cert este că un 
mare număr de școlari și
ie-au însușit de undeva și
le-au aolicat zile la rînd pe
străzi și în preajma blocuri
lor, spre neliniștea locatari
lor. In cartierele Carpați și 
Aeropout din Petroșani s-au 
consumat adevărate între
ceri între copii : care produc 
mai multe pocnete, care a- 
runcă mai departe piatra dm 
cutia cu carbid expusă flă
cării. De notat că aspectele 
acestea zgomotoase se consu
mau sub privirile oblădui- , 
toare ale părinților care nu 
numai că nu-și opreau copiii 
de la asemenea jocuri peri
culoase dar le aplaudau 
ch ar istețimea.

Am militat în nenumărate 
rînduri să se amenajeze te
renuri de joacă pentru copii. 
S-au amenajat, iar acum 
foarte mulți copii, in loc să 
joace fotbal, handbal, te
nis, se joacă cu carbidul și . 
cu focul, sparg sticle pe j 
străzi, dau foc gunoiului me- 
najer, scriu pe blocuri, se j 
ascund prin pivnițe. Imagi- ’ 
nația lor atit de bogată tre
buie canalizată în direcții u- 
tile. Părinții au prima da
torie să-i orienteze, apoi și 
școala să le dea niște lecții. i

La Cramă...
Ați l'osl in ultima vreme 

la crama „Odobești" din Pe
troșani ? N-ați fost ? Noi jm 
fost. Doream să bem niște 
vinuri ca la cramă, să fim 
serviți cu niște grătare ca la 
cramă, în modul original al 
cramelor. Credeți că am în- 
tîlnit ceva din toate astea ? 
Nimic. Mici (foarte mici) 
vinul casei și alte spirtoase. 
Asta este specificul cramei 
„Odobești". Nici măcar un 
vin de Odobești...

Ați fost la cramă ? N-ați 
fost ? Ar trebui să mergeți. 
O să vină niște vinuri... Da. 
da, vin...

Rubrică realizată de 
Dumitru GHEONEA
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Lucrările 
celui de-al X-lea 
CONGRES

al Partidului 
Comunist Bulgar

SOFIA 20 (Agerpres). — Co
respondență de la C. Amarlței 
și Gheorghe leva : La 20 apri
lie. in Sala .Universiada'*  din 
Sofia, și-a început lucrările, 
al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Bulgar.

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșuni

La lucrări iau parte 1553 
de delegați — muncitori, ță
rani cooperatori, intelectuali — 
reprezentanți a peste 700 000 de 
comuniști bulgari, precum și 
delegații ale partidelor comu
niste și muncitorești, ale unor 
partide socialiste, dc stingă și 
democratice, ale mișcărilor de 
eliberare națională.

Alături de conducătorii altor 
delegații invitate la Congres, 
în prezidiu a luat loc conducă
torul delegației Partidului Co
munist Român, tovarășul Gheor
ghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Lucrările Congresului au fost 
’deschise de Todor Pavlov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar. Cei pre- 
zenți au păstrat apoi un mo
ment de reculegere în memoria 
unor militanți bulgari și din 
străinătate ai mișcării comu
niste și muncitorești, precum și 
ai luptei de eliberare națională, 
care au decedat între cele două 
congrese.

Delegații au ales în continu

MADRID

Expoziție de artă populară 
românească

MADRID 20 (Agerpres). — La 
clubul Urbis din Madrid a avut 
Ioc vernisajul unei expoziții de 
artă populară românească. La 
inaugurare au participat acade
micieni și scriitori spanioli, re
prezentanți ai unor instituții 
culturale, critici de artă, ziariști, 
membri ai corpului diplomatic.

R.S.F. IUGOSLAVIA: Noul pod peste Sava, „Gazelle", numit așa din cauza liniei gra
țioase care parcă imită saltul unei gazele. Podul, lung de 473,5 m construit din 6 000 tone 
de oțel, este prin soluțiile tehnice adoptate, unul din podurile de avangardă ale lumii. El 
face legătura cu șoseaua Zagreb — Belgrad, cu estul și sudul.

In foto : Vedere a podu lui „Gazelle".

Cursa pentru învestitură

anului 1972.
George McGovern, 
senator — William 

și-a făcut, la 
trecute,

Lista candidaților posibili 
din partea Partidului demo
crat la viitoarele alegeri pre
zidențiale din S.U.A. continuă 
să se lărgească, deși, oficial, 
doar două personalități poli
tice și-au anunțat, pină in 
prezent, intenția de a obți
ne 'învestitura acestui partid 
la confruntarea electorală din 
toamna

După 
un alt 
Proxmire 
sfirșitul săptăminii 
intrarea în cursa alegerilor 
preliminare, cu scopul de a 
întruni la convenția demo
crată numărul necesar de vo
turi care să-i asigure candi
datura. Președinte al Comi
siei economice mixte a Con
gresului, Proxmire este cu
noscut pentru opoziția sa îm
potriva proiectului de con
struire a avionului superso
nic american de transport 
„S.S.T.", și a cheltuielilor ex
cesive cerute in bugetul Pen
tagonului. Ca și George McGo
vern, el face parte dintre se
natorii care cer să se pună 
capăt războiului din Indochi
na și să se stabilească o dată 
limită cit mai apropiată pen
tru retragerea trupelor ame
ricane din Vietnamul de sud.

Deși nu și-a anunțat încă 
oficial intenția dc a candida, 
senatorul Edmund Muskie, 

are organele de lucru ale Con
gresului și au adoptat urmă
toarea ordine de zi : Raportul 
C.C. al P.C.B., raportor Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B. : Raportul Comisiei Cen
trale de Control și Revizie a 
P.C.B.. raportor Stoian Karad- 
jov. președintele Comisiei ; 
Adoptarea programului parti
dului : Aprobarea directivelor 
privind dezvoltarea socială și 
economică a R.P. Bulgaria în 
perioada 1971—1975 ; Alegerea 
organelor centrale ale partidu
lui.

Stanko Todorov, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.B., a salutat, în numele 
C.C. al P.C.B., delegațiile străi
ne participante la Congres.

La primul punct al ordinii de 
zi a luat cuvîntul Todor Jiv
kov, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Bulgar, care a prezentat 
tabloul realizărilor din perioa
da dintre cele două congrese în 
domeniile economic și social, al 
științei, tehnicii și culturii și a 
înfățișat sarcinile dc perspec
tivă ale dezvoltării Bulgariei so
cialiste.

In continuarea lucrărilor, a 
fost prezentat raportul Comi
siei Centrale de Control și Re
vizie a P.C. Bulgar.

Lucrările Congresului conti
nuă.

A fost, de asemenea, prezent 
Alexandru Petrescu, șeful Re
prezentanței culturale și comer
ciale a Republicii Socialiste 
România la Madrid.

După vernisaj, poetul Geran- 
do Diego, membru al Acade
miei spaniole, a prezentat con
ferința ..Impresii din Republica 
Socialistă România".

este considerat ca avind șan
se substanțiale de a se afla 
din nou pe lista candidaților. 
La ultimele alegeri preziden
țiale, el a figurat drept can
didat al acestui partid pen
tru postul de vicepreședinte. 
La sfirșitul săptăminii trecute, 
el a participat la o reuniune 
a democraților statul

externă
—♦

vorNew Hampshire, unde se 
desfășura, de altfel, primele 
alegeri preliminare care vor 
permite ,un test" de popu
laritate a candidaților posi
bili, democrați sau republi
cani.

Ca o tentativă de a concura 
la învestitura democraților 
este apreciată și declarația 
făcută de senatorul Henry 
Jackson, care, prima dată in 
mod public, a criticat Admi
nistrația pentru continuarea 
și extinderea războiului dus 
de S.U.A. in Indochina.

In ceea ce îl privește pe 
senatorul Edward Kennedy, 
deși acesta continua să de

MOSCOVA 20 (Agerpres). 
— Intr-un comentariu pc 
marginea propunerilor R.P.D. 
Coreene privind unificarea 
independentă a patriei, ziarul 
sovietic ,.Izvestia'- subliniază 
caracterul constructiv al a- 
cestor propuneri, care urmă
resc unificarea pașnică a 
nordului și sudului Coreei.

De peste un sfert de secol, 
arată comentariul. Coreea 
este scindată din vina im
perialismului american. Pă-

Ziarul sovietic 
„IZVESTIA" 

despre 
propunerile 

R.P.D. Coreene 
privind 

unificarea 
Coreei

și nd pe calea socialistă de 
dezvoltare, R.P.D. Coreeană 
a obținut rezultate excelente 
în dezvoltarea economiei și 
culturii naționale, în timp 
ce sudul Coreei stagnează 
sub ocupația americană și ju
gul regimului marionetă de 
la Seul.

Dorința cea mai fierbinte 
a întregului popor coreean 
este să-și vadă patria liberă 
și unită. Acestui scop îi co
respunde în întregime poli
tica R.P.D. Coreene, care ur
mărește unificarea pașnică a 
țării pe baze democratice. 
Programul unificării pașnice 
a țării, subliniază comenta
riul, are un larg răsunet în 
sînul populației sud-coreene, 
care se pronunță tot mai ho- 
tărît împotriva regimului de 
la Seul, pentru unificarea 
grabnică a nordului și a su
dului, pentru încheierea unui 
acord privind nefolosirea for
ței între nord și sud, pen
tru dezvoltarea contactelor 
în diferite domenii ale vie
ții între cele două părți ale 
țării.

Uniunea Sovietică, subli
niază „Izvestia", sprijină pe 
deplin luptei dreaptă a po
porului coreean pentru re
tragerea trupelor americane 
din Coreea de sud. pentru 
unificarea pașnică a țării pe 
o bază democratică, fără 
nici un amestec din afară.

clare că nu intenționează să 
obțină candidatura la viitoa
rele alegeri prezidențiale, un 
sondaj de opinie efectuat de 
Institutul Gallup il indică 
drept principal favorit prin
tre tinerii între 18 și 21 ani 
care vor spori cu peste 1 
milion numărul alegătorilor 
din toamna anului 1972. In 
rindurile acestei categorii, 
Edward Kennedy este prefe
rat intr-un raport de 3 la l 
senatorului Muskie și de 2 
la 1 senatorului Hubert 
Humphrey. La această listă, 
destul de lungă, s-ar mai a- 
dăuga senatorii Harold Hug
hes și Birch Bayh. In cer
curile democraților nu este 
exclusă nici posibilitatea spri
jinirii lui John Lindsay, pri
marul New Yorkului, care, 
deși este republican, și-a a- 
nunțat intenția de a candida 
pe o listă independentă daca 
va întruni numărul adecvat 
de suporteri.

Dar, pină la alegerile pre
zidențiale din 1972, lista po
sibililor candidați poate fi 
modificată. Se optează insă 
pentru reducerea ei, fiind pu
țin probabil ca liderii Parti
dului democrat să-și poată 
permite o fărîmițare a for
țelor care sa le reducă șan
sele in confruntarea cu re
publicanii.

Ion PATRAȘCU

LONDRA

Reluarea lucrărilor în
Camera Comunelor

LONDRA 20 (Agerpres). — 
Camera Comunelor a Marii 
Britanii și-a reluat luni lucră-, 
rile, după vacanța de primă
vară, cu o dezbatere aprinsă 
asupra situației economice a' 
țării. Intrueît prima ședință a 
coincis cu publicarea ultimelor 
cifre oficiale privitoare la creș
terea record a șomajului — ca
re lovește în prezent aproape 
815 000 de oameni ni muncii 
— între deputății laburiști și 
cei conservatori au avut loc vii 
altercații.

încheierea lucrărilor reuniunii 
Consiliului Ministerial 

al U. E. 0.
HAGA 20 (Agerpres). — Des

fășurată la Haga sub președin
ția ministrului de externe olan
dez. Joseph Luns, reuniunea de 
o zi a Consiliului Ministerial 
al Uniunii Europei Occidentale 
(organism car'
Pieței comune și Marea Brita
nic) și-a încheiat luni seara 
lucrările.

Evoluția raporturilor Est-Vest 
a constituit una din principa

• O delegație de ziariști din 
Republica Populară Democrată 
Coreeană a sosit luni la Roma, 
la invitația „Asociației pentru 
legături culturale între Italia și 
Republica Populară Democrată 
Coreeană". Delegația va rămîne 
în Italia două săptămîni.

© Prințesa Ashraf Pahlavi, 
sora șahinșahului Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi, a pă
răsit orașul Gunanciu, închein- 
du-și vizita de prietenie făcută 
în Republica Populară Chineză.

@ Ministrul comerțului și in
dustriei al Kuweitului, Khalid 
Al-Adasani, a sosit la Belgrad, 
unde urmează să aibă convor
biri cu reprezentanți ai Secre
tariatului federal pentru co.-1 
merțul exterior în legătură cu 
schimburile de mărfuri și co
laborare economică iugoslavo- 
kuweitiană. Agenția Taniug 
menționează că se așteaptă în
cheierea unui nou acord. co
mercial între cele două țări.

© La Conakry au fost sem
nate două documente privind 
colaborarea economică dintre 
Iugoslavia și Guineea. O con
venție privind cooperarea în 
producție prevede crearea u- 
nei întreprinderi iugoslavo-gui- 
neeze pentru exploatarea și 
prelucrarea bauxitei. Un acord 
aparte stipulează încredințarea 
de către guvernul guineez în
treprinderii iugoslave „Energo- 
proiekt" elaborarea proiectului 
viitorului sistem hidroenerge
tic cu o capacitate de 650 me
gawați care va furniza ener
gie electrică pentru o uzină de 
aluminiu ce va avea o. capa
citate anuală de 300 000 tone.

• La Zagreb a fost inau
gurată ediția de primăvară a 
Tîrgului internațional, la care 
își expun produse peste 1 640 
firme din Iugoslavia și din 25 
de țări străine.

In standurile tîrgului, am
plasate pe o suprafață de 
160 000 metri pătrați, sînt pre
zentate peste 200 000 de expo
nate destinate schimbului co
mercial internațional.

@ Luni s-a deschis la Stras
bourg sesiunea de primăvară 
a Parlamentului european, or
ganism cu caracter consultativ 
al Pieței comune. Prima zi a 
lucrărilor a fost consacrată a- 
doptării ordinii de zi.

© Cu ocazia aniversării a 
10 ani de la victoria de la 
Playa Giron, la Havana a avut 
loc o adunare festivă. Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, prim-ministru 
al Guvernului Revoluționar, a

Precizări ale șefului statului sudanez
KHARTUM 20 (Agerpres). — 

Intr-o cuvîntare rostită cu oca
zia unei vizite în provincia 
Nilul Albastru, președintele 
Consiliului comandamentului 
revoluției sudaneze, generalul 
Gaafar El Numeiry, a precizat

Barbara Castle, fost ministru 
al forței de muncă în cabinetul 
laburist precedent, a declarat că 
ultimele cifre privind șomajul 
indică „prăbușirea totală a pro
misiunilor electorale și politicii 
economice a conservatorilor". 
Ea a subliniat că guvernul con
servator nu a făcut nimic pen
tru a realiza „viitorul mai bun" 
promis înaintea alegerilor din 
1970, atît în ce privește dezvol
tarea economiei cît și îmbu
nătățirea nivelului de trai al 
poporului.

lele teme examinate. In legă
tură cu aceasta, Joseph Luns, 
ministrul de externe al Olan
dei. a exprimat după termina
rea reuniunii, satisfacția mi
niștrilor participant, i în legătu
ră cu faptul că în ultima vre
me s-a înregistrat o îmbunătă
țire a contactelor bilaterale 
dintre Est și Vest.

Următoarea reuniune a Con
siliului U.p.O. va avea loc la 
1 iulie a.c. la Londra.

rostit cu această ocazie o amplă 
cuvîntare. Un loc deosebit în 
cuvîntarea lui Fidel Castro l-au 
ocupat problemele Americii La
tine. Vorbitorul a exprimat so
lidaritatea frățească a poporu
lui cubanez cu poporul chilian.

• Observatorul permanent al 
Republicii Democrate Germane 
pe lingă Comisia Economică 
O.N.U. pentru Europa, Siegfried 
Zachmann, a inmînat președin
telui acestui organism o scri
soare din partea ministrului de 
externe al țării sale, Otto Win- 
zer. După cum relatează agen
ția ADN, scrisoarea susține 
încă o dată dreptul Republicii 
Democrate Germane de a fi 
membru deplin al Comisiei E- 
conomice O.N.U. pentru Eu
ropa.

© Poliția uruguayană a ares
tat mai mulți membri ai orga
nizației de guerilă urbană ,.Tu- 
pamaros", după un schimb de 
focuri produs chiar în centrul 
capitalei. Se precizează că, în 
cursul schimbului de focuri, un 
membru al organizației clandes
tine a fost ucis și un polițist 
rănit.

© La Washington continuă 
să sosească din toate colțurile 
țării zeci de mii de delegați ai 
organizațiilor pacifiste ale tine
retului, femeilor, sindicatelor 
etc. Pentru a participa la ma
nifestațiile antirăzboinice orga
nizate in cadrul „Săptăminii 
de protest" împotriva continuă
rii războiului din Indochina. 
Intr-un parc de lingă riul Po
tomac a fost instalat cartierul 
general al organizației „Vetera
nii războiului din Vietnam cer 
pace". încolonați, veteranii au 
întreprins un marș de doliu 
spre cimitirul Arlington.

© In perioada 13—15 a- 
prilie, informează agenția 
VNA, avioane americane, in
clusiv bombardiere B-52, au 
întreprins raiduri asupra lo
calității Huong Lap. Baterii 
de artilerie americane am
plasate in partea de sud a 
zonei demilitarizate au bom
bardat localități situate in 
partea de nord a acestei zone, 
pe teritoriul R. D. Vietnam.

Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație in 
care condamnă cu asprime 
noile acțiuni provocatoare ale 
aviației americane și cere să 
se pună capăt tuturor acte
lor de încălcare a suveranită
ții și securității R.D.V.

că „Sudanul se va alătura Fe
derației Republicilor Arabe cînd 
în țară vor fi întrunite condi
țiile politice necesare", relatează 
agenția M.E.N. In legătură cu 
aceasta, șeful statului sudanez 
a relevat că se impune ca „Su

SIERRA LEONE 
s-a proclamat republică
FREETOWN 20 (Agerpres). — Primul ministru al sta

tului Sierra Leone, Siaka Stevens, a anunțat proclamarea 
țării republică, după ce Parlamentul aprobase această 
schimbare constituțională cu o majoritate covîrșitoare dc 
voturi, transmite agenția Reuter

Primul președinte al Republicii Sierra Leone va fi 
Christopher Okoro-Cole, care a îndeplinit pină acum 
funcția de guvernator general. De la 27 aprilie 1961, cînd 
această (arâ africană și-a lichidat statutul de protectorat 
britanic, devenind stat independent in cadrul Common- 
wealthului, și pină in prezent, guvernatorul general o re
prezenta pe regina Elisabcta a Il-a a Angliei, care, potrivit 
Constituției Sierrei Leone, era considerată șeful statului.

© In sala de conferințe de 
la „Club des Pins" de lingă 
Alger s-a deschis un colocviu 
internațional, consacrat învăță- 
mintului științelor sociale și 
contribuției sale la dezvolta
rea economică.

© Adunarea municipală a 
Berlinului occidental l-a reales 
pe Klaus Schuetz în funcția 
de primar al orașului. Schuetz, 
care este membru al partidu
lui social-democrat, a obținut 
72 de voturi, față de candida
tul Uniunii creștin-democrate, 
Peter Lorenz, care a întrunit 
53 de sufragn.

• Comisia economică O.N.U. 
pentru America Latină (CEPAL) 
a dat publicității un document 
ce va fi supus spre dezbatere 
participanților la sesiunea aces
tui organism regional, care va 
avea loc în capitala chiliană. 
Documentul, sub forma unui 
studiu privind posibilitățile e- 
conomice ale țărilor din Ameri
ca Latină, apreciază că în ur
mătorii ani ritmul de creștere 
a economiei acestor țări va în
registra un nivel mediu anual 
de peste 7 la sută.

© Ministrul afacerilor ex
terne al Marocului, Youssef Bel 
Abbes, a sosit luni seara în- 
tr-o vizită la Tunis. El va în- 
mîna premierului tunisian, Hedi

0 declarație 
de finanțe

AMMAN 20 (Agerpres). — 
Intr-o declarație făcută în Par
lament, ministrul iordanian al 
finanțelor. Ahmed Al Laouzi, 
a arătat că Iordania-a alocat 
anul acesta o treime din buge
tul său pentru necesitățile for
țelor armate (36 milioane de 
dinari din totalul de 106 mi
lioane). In cursul expunerii 
sale, /\1 Laouzi a adresat un 
apel cetățenilor de a susține 
politica financiară „pe care gu
vernul este obligat s-o urmeze". 
El a arătat că, „in ciuda am- 
plopii ajutorului extern, buge
tul prezintă un deficit de 

danul să-și elaboreze mai inlîi 
propria sa constituție și sâ cre
eze o infrastructură politică 
solidă".

Generalul Gaafar EI Numeiry 
relevă agenția M.E.N., a decla
rat, pe de altă parte, că a par

Nouira: un mesaj din partea 
regelui Hassan al Il-lea.

© Șeful administrației dc la 
Pnom Penh, generalul Lon Noi, 
și cabinetul său și-au prezen
tat demisia, anunță un comu
nicat oficial reluat de agențiile 
Associated Press și France 
Presse.

© Peste 4 000 de persoane 
au demonstrat la Seul, mani- 
festîndu-și protestul față de re
gimul dictatorial Pak Cijan Hi, 
care o suprimat drepturile și 
libertățile elementare ale cetă
țenilor, transmite ACTC.

© Australia va aduce modi
ficări politicii sale față de Re
publica Populară Chineză, a de
clarat în Camera Reprezentan
ților a Australiei premierul 
William McMahon. El a preci
zat că ministrul australian al 
comerțului, D. Anthony, va a- 
nunța în curînd o serie de mă
suri menite să ducă la creș
terea schimburilor comerciale 
cu R. P. Chineză.

© Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Ahti Karjalainen. 
primul ministru al Finlandei, 
au semnat marți la Moscova 
un acord cu privire la dezvol
tarea colaborării economice, teh
nice și industriale dintre cele 
două țări.

a ministrului 
iordanian

8 170 000 de dinari, care va tre
bui să fie acoperit din împru
muturi interne".

De menționat că, în urma in
cidentelor iordaniano-palestinie- 
ne din septembrie 1970, Libia 
și Kuweitul și-au întrerupt a- 
sistența financiară pe care o 
acordau Iordaniei în conformi
tate cu o hotărîre a conferin
ței arabe la nivel înalt din 
1967 de la Khartum. Kuweitul 
și-a reluat ajutorul în luna de
cembrie 1970, dar l-a întrerupt 
pentru a doua oară, după inci
dentele iordan iano-palestiniene 
din ianyarie a.c.

ticipat la recentele convorbiri 
cvadripartite de la Cairo ale 
țărilor semnatare ale Cartei de 
la Tripoli rezervindu-și „drep
tul de a se alătura federației 
atunci cîr.d circumstanțele in
terne îi vor permite".

BRAȚUL STING

LUCERNA 20 (Agerpres). 
— După 21 de intervenții 
chirurgicale, tinărul elvețian 
în virstă de 20 ani. Herbert 
Naepflin, poate să folosească 
din nou brațul său sting, care, 
in urmă cu cinci ani, a fost 
secționat în întregime de un 
fierăstrău electric. Medicii 
spitalului din Lucerna au re
ușit, printr-o operație com
plexă, să roasă extremitățile 
nervoase și fibrele muscula
re ale brațului secționat, la 
nivelul bicepsului. Ultima in
tervenție urmează să aibă loc 
peste cîtc-va săptămîni. dar, 
încă de pe acum bolnavul 
poate să-și miște degetele, 
să ridice brațul și chiar sâ 
transporte greutăți pină la 
trei kilograme.

4 KILOMETRI

MANAMA 20 (Agerpres). 
— Conducătorul Bahreinului, 
șeicul Isa Al Khalifa, a ina
ugurat noua cale ferată care 
face legătura cu aeroportul 
din apropierea capitalei, Ma
nama. Lungimea noii căi fe
rate nu măsoară mai mult 
de aproximativ 4 kilometri, 
f’ind însă, cea mai lungă li
nie de comunicație din re
giunea Golfului Persic.

CUTREMUR

ATENA 20 (Agerpres). — 
Un puternic cutremur de pă- 
mint a avut loc în Insula 
Lefkas, din Marea Ioniană, 
distrugind peste 100 de case 
din satul Koumeliou și pio- 
vocînd pagube altor patru 
sate vecine. Nu au fost înre
gistrate victime, întrucît în 
momentul seismului cea mai 
mare parle a sătenilor se a- 
flau la lucru pe cîmp.

INUNDAȚII

LIMA 20 (Agerpres). — 
Ploile torențiale care au că
zut in ultimele zile în re
giunile din nordul Perului au 
provocat inundații soldate cu 
pagube materiale evaluate la 
3.8 milioane dolari. In regiu
nea Lamba.veque peste 6 000 
hectare de terenuri cultivate 
cu bumbac, orez și trestie de 
zahăr au fost inundate. AJte 
8 000 hectare de terenuri cul
tivate au fost, de asemenea, 
inundate în regiunea Caja- 
marca.*  Zeci de localități au 
fost izolate de restul țării 
din cauza revărsării apelor 
unor rîuri.

VOR ÎNTÎRZIA 
EXECUȚIILE

LOS ANGELES 20 (Ager
pres). — Judecătorul Charles 
Older a confirmat condam
narea la moarte prin gazare 
pronunțată anterior de juriu 
(potrivit legislației statului 
California, el ar fi putut co
muta sentința in închisoare 
pe viață), contra celor patru 
„hippies" — Charles Manson, 
Susan Atkins, Leslie van 
Houten și Patricia Krenwin- 
kel — găsiți vinovați, la 29 
martie trecut, de uciderea ac
triței Sharon Tate și a altor 
șase persoane. El a declarat, 
printre altele, că „pedeapsa 
cu moartea este nu numai a- 
decvată, dar chiar impusă 
de împrejurările acestui caz". 
Confirmarea de către judecă
tor a sentinței marchează 
sfirșitul acestui proces, înce
put în urmă cu nouă luni și 
jumătate. Se apreciază că a- 
pelurile pe care avocații a- 
părării Io vor inaipta instan
țelor superioare vor intirzia 
execuțiile cu aproximativ 
cinci ani.

DERAIERE

ROMA 2(1 (Agerpres;. — 
Expresul Milano-Syracuza a 
deraiat luni în apropierea lo
calității Pizzo, situată in par
tea de sud a peninsulei italie
ne. Potrivit primelor știri, 
cel puțin o persoană și-a 
pierdut viața și aproximativ 
60 au fost rănite, unele din
tre ele grav. In momentul 
accidentului, trenul avea vi
teza de 95 km la oră.
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