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Ședința 
Comitetului Executiv 

al C. C. al P.C.R.
In ziua de 27 aprilie 1971 a avut loc ședința 

Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezi
dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român. Au par
ticipat miniștri și șefi ai unor organizații și in
stituții centrale.

In cadrul ședinței au fost dezbătute și adop
tate următoarele proiecte de legi : proiectul 
legii privind organizarea și dezvoltarea activi
tăților industriale, de prelucrare a produselor 
agricole, construcții și prestări de servicii în uni
tățile aparținînd consiliilor populare, coopera
tivelor agricole, meșteșugărești și de consum ; 
proiectul legii pentru organizarea, administra
rea și folosirea pajiștilor, loturilor zootehnice și 
semincere, precum și a stațiunilor comunale de 
montă ; proiectul legii privind acordarea unor 
scutiri și reduceri de impozit pe veniturile rea
lizate de gospodăriile agricole aparținînd mem
brilor cooperativelor agricole de producție și 
producătorilor individuali.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a hotă- 
rît ca aceste proiecte de legi să fie supuse spre

dezbatere și adoptare Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România.

In continuare, Comitetul Executiv a dezbătut 
și adoptat măsuri de reglementare a unor proble
me sociale ale membrilor cooperativelor agrico
le de producție : acordarea gratuită de asistență 
medicală și medicamente, înlesniri la trimite
rea la tratament în stațiunile balneo-climaterice, 
acordarea de ajutoare pentru copii, ajutoare în 
caz de boală, pentru naștere și lehuzie.

Aceste măsuri vor fi publicate în presă și 
supuse dezbaterii adunărilor generale ale coo
perativelor agricole de producție.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a mai 
adoptat hotărîri privind realizarea unor lucrări 
de investiții în industria chimica și metalurgi
că, tarifele pentru transportul mărfurilor în ca
botaj pe Dunăre și pe alte căi navigabile inte
rioare ale Republicii Socialiste România, pen
tru transportul unor mărfuri pe calea ferată 
între porturile dunărene, precum și hotărîri 
privind alte domenii ale activității curente.

Deschiderea sesiunii 
științifice jubiliare la I.M.P.

Din 
sumar:

In cadrul manifestărilor în
chinate gloriosului semicentenar 
al Partidului Comunist Român, 
în dimineața zilei de ieri, în 
aula Institutului de mine, s-a 
’deschis cea de-a X-a sesiune a 

. cadrelor didactice.
La festivitatea de deschidere 

a participat tovarășul Clement 
Neg rut. prim-secretar al Co
mitetului municipal Petroșani 
al P.C.R.

La dezbaterile din cadrul se
siunii iau parte specialiști din 
tentrala cărbunelui, de la une
le institute de cercetare, ca
dre didactice de la universi
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România 
socialistă 
în imagini 
și fapte

In acest început de primăva
ră, cînd întregul nostru popor 
trăiește un vibrant și puternic a- 
vint patriotic, pre_gătindu-se 
să întîmpine sărbătorește 
a 50-a aniversare a Partidului 
Comunist Român, ftm participat 
la festivitatea decernării, de că
tre Consiliul Central al U.G.S.R., 
a Steagului roșu și Diplomei de 
unitate fruntașă pe țară în

tățile din București și Craiova, 
de la institutele politehnice din* 
București, Brașov, Iași și Ga
lați și alți invitați de la dife
rite institute de învățămînt su
perior.

In cuvîntul inaugural prof, 
dr. ing. Aron Popa, rectorul 
I.M.P., a evidențiat principalele 
direcții ale muncii de cercetare 
actuale, exigențele ridicate în 
fața acesteia de dezvoltarea fără 
precedent a potențialului eco
nomic al României, de necesi
tatea promovării tehnicii avan
sate în toate domeniile de ac
tivitate.

La Porțile de Fier

DUNĂREA,
Wfliiă iui lit 

si-i H i nou anele
treprinderii hidroenergetice Bu
curești. Festivitatea a avut loc 
la Gura Văii, în județul Me
hedinți pe teritoriul grupului 
de șantiere al sistemului hi
droenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier".

M-am născut aici, lingă tîm- 
plele de cremene aleCarpoți- 
lor și Balcanilor. Aici, unde, in 
zilele noastre, mii de construc

Prezenta sesiune se înscrie 
în ansamblul măsurilor promo
vate cu consecvență de către 
conducerea de partid și de 
stat pentru sporirea aportului 
oamenilor de știință la soluțio
narea importantelor și comple
xelor sarcini puse de construc
ția societății socialiste multila
teral dezvoltate. Ea constituie 
un modest omagiu al cadrelor 
didactice de la I.M.P. și al ce
lorlalți participant adus parti
dului nostru în pragul sărbă
toririi celei dc-a 50 aniversări 
a creării sale.

tori și montori muncesc cu înal
tă responsabilitate pentru a 
sculpta în stincă un veritabil 
poem al măreției și cutezanței, 
ridicînd sub ochii noștri cel 
mai mare obiectiv hidroenerge
tic al țării. Anul trecut, ca și 
in primele luni care s-au scurs

Ion OBADÂ

(Gonlinuara în pag. a 3-a)
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Cu prilejul 
celei de-a

50-a aniversări 
a Partidului 

Comunist 
Român

FAPTUL 
DIVERS 

IN LUME

SEMICENTENAR P. C. R.
.A

In toate locurile
de muncă, organizații 
de partid puternice

Victoriile istorice dobîndite 
de poporul nostru în opera de 
edificare a socialismului sint 
indisolubil legate de lupta și 
activitatea Partidului Comunist 
Român care — în (oale etape
le glorioasei sale existențe de 
o jumătate de secol — și-a în
deplinit cu cinste datoria față 
de popor, față de patrie. Unind 
in rîndurile sale elementele cele 
mai înaintate și devotate ale 
poporului, partidul a condus 
masele la făurirea vieții noi, 
socialiste, ceea ce i-a adus re
cunoștința, stima și atașamen
tul întregului popor. Prestigiul, 
autoritatea de care se bucură 
partidul in mase, capacitatea 
de a-și îndeplini cu succes ro
lul de forță conducătoare a so
cietății sint determinate de com
poziția sa, de calitățile celor ce 
fac parte din rindurile sale.

In cei 50 de ani de existență, 
Partidul Comunist Român a a- 
cordat o atenție deosebită cali
tății membrilor săi. prcocupîn- 
du-se neîncetat de formarea lor 
ca revoluționari consecvenți, 
combativi și devotați partidu
lui și intereselor poporului mun
citor. Partidul s-a îngrijit și se 

(Continuare în pai

Covor de primăvară in Petroșani Foto: I. LEONARD

înfrumusețării, al primăverii. 
Au mai fost asemenea acți
uni și în alți ani dar nu-mi 
amintesc ca vreodată să fi a- 
vut o asemenea amploare. 
Este vorba de o conjugare a 
muncii salariaților sectoarelor 
I.G.C. și I.G.L. cu cea a or
ganizațiilor de bază de partid,

Ne aflăm în plina eferves
cență înnoitoare. Oamenii și 
natura își conjuga potențele 
pentru împlinirea frumosului. 
Este o împletire in care natu
ra întregește ceea ce creează 
omul, iar omul desăvîrșește 
ceea ce înfăptuiește natura.

Intr-una din zilele trecute 
mă aflam in orașul Petrila. 
Razele soarelui poleiau totul 
în aur. întregul oraș era un 
imens șantier, un șantier al

IOAN GHINEA 
secretar 

al Comitetului municipal 
Petroșani al P.C.R.

îngrijește ca rindurile sale să 
lie formate din cei mai înaintați 
și mai conștienți oameni ai 
muncii care s-au evidențiat în 
activitatea profesională și ob
ștească, iubiți și stimați de ma
se, oameni care — prin exem
plul lor personal — însuflețesc 
și mobilizează pe cci din jurul 
lor, care luptă cu abnegație 
pentru interesele patriei, ale 
poporului.

Procesul construirii societății 
socialiste multilateral dezvolta
te face necesară existența, în 
toate compartimentele vieții 
sociale a unor organizații de 
partid puternice, care să re
unească tot ce are mai bun 
colectivul respectiv, în vederea 
mobilizării maselor la înfăptui
rea politicii partidului. Activi
tatea practică a dovedit cu pri
sosință că exercitarea cu com
petență a rolului conducător 

Pledoarie pentru prietenie

al partidului este condiționată 
in marc măsură de întărirea 
rindurilor sale cu noi membri, 
de îmbunătățirea continuă a 
activității organizațiilor de par
tid.

Creșterea rindurilor partidului 
nu constituie un scop în sine. 
Organizațiile de partid își lăr
gesc efectivul pentru a putea 
cuprinde cit mai bine sarcinile, 
pentru a-și exercita influența 
politică asupra tuturor sectoa
relor, pentru a-și înfăptui cu 
și mai mult succes rolul de 
forță politică conducătoare in 
raza lor de activitate.

Exigența înaltă in aprecierea 
calităților politice, morale și 
profesionale ale celor care so
licită primirea in partid asi
gură intrarea în partid a acelor 
oameni ai muncii care nu nu
mai că sint do acord cu pro
gramul partidului, cu politica 
sa, dar in același timp luptă 
cu hotârîre pentru înfăptuirea 
lor.

Potrivit prevederilor statutului 
partidului, indicațiilor date de 
C.C. al P.C.R., in partid sint 
primiți numai acei oameni ai 
muncii care se remarcă in mod 
deosebit în îndeplinirea hotărî- 
rilor de partid și de stat, care 
au o temeinică pregătire poli
tică și profesională, un nivel 
corespunzător de cultură gene
rală, o atitudine socialistă față 
de muncă și avutul obștesc, ca
re prin munca, poziția și întrea
ga lor comportare dovedesc că 
merită înaltul titlu de membru 
al Partidului Comunist Român. 
Astfel de criterii implică — ca 
o condiție esențială — cunoaș
terea temeinică de către or
ganizațiile de partid a calită
ților celor care solicită primirea 
în partid, sporirea exigenței la 
examinarea cererilor de primi
re. Primirea constituie din toa
te punctele de vedere un act 
colectiv de înaltă răspundere 
patriotică a comuniștilor față 
de intrarea în rindurile lor a 
unor noi tovarăși de luptă, un 
act care dă in același timp so
licitantului posibilitatea reală 
de a înțelege pe deplin îndato
ririle ce le incumbă calitatea 
de membru al partidului. Pen
tru fiecare membru de partid și 
pentru organizația de bază in în
tregul ei, judecata obiectivă a- 
supra cererii și votul dat nu 
pot să se întemeieze decit pe 
certitudinea că cei ce vor intra 
în organizație vor putea con
tribui cu adevărat la intensifi
carea activității politice și or
ganizatorice.

Aplicînd in viață indicațiile 
Congresului al X-lea privind 
întărirea rindurilor partidului 
și sporirea exigenței față de ca
litățile politice, morale și pro
fesionale ale celor ce solicită 
primirea în partid, organizațiile 
de partid din Valea Jiului au 
obținut rezultate bune în întă
rirea continuă a forțelor parti-

(Continuare în pag. a 3-a)

Colectivele de muncitori, | 
ingineri și tehnicieni ale uni- I 
taților Complexului C.F.R. I 
Petroșani raportează cu mîn-
drie că în urma eforturilor I 
depuse pentru organizarea j 
superioară a întregii activități ■ 
de transport, angajamentele I 
luate în întrecere pentru pri- ■ 
ma etapă a anului 1971 în | 
cinstea sărbătoririi semicen- □ 
tenărului Partidului Cornu- I 
nist Român au fost îndepli- •

Toate 
unitățile 

din cadru!
l Complexului 

C. F. L
i Petroșani cu
I angajamentele 

realizate 
și depășite

Inite și depășite. Astfel, sta
ția Petroșani a redus substan- 
I țial, în condiții depline de 

| siguranță, indicatorii de sta- 
Iționare la încărcare și des

cărcare a vagoanelor, stațio- 
. narea lor în tranzit, sporin- 
! du-se totodată volumul încăr- 
■ cărilor statice și tonajul brut 
I la trenurile de marfă. Din 
| bilanțul pe trimestru] I al 
. depoului de locomotive rezul- 
I tă că planul de producție a 
■ fost depășit cu 5,5 la sută, 
: iar al productivității muncii 
| cu 5,8 la sută. S-au econo- 
I misit 71 tone combustibil 
I convențional, față de sarci- 
I nilc planificate, și s-au rea- 
I lizat economii în valoare de 
I 630 000 lei.

I’ In urma folosirii depline 
a dotației tehnice și datorită

■ preocupării față de creșterea 
I nivelului de pregătire profe- 
Isională a salariaților, produc

tivitatea muncii a sporit cu 
L8.95 la sută la secția L 4, cu

(Continuare în pag. a 3-a)
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Cineva, definind fericirea, spunea cam așa: este clipa 
in care prăbușit și învins, simți așezîndu-ți-se pe umăr și 
blindă și decisă, mina unui prieten. Alții ar explica sensul 
și conținutul său altfel. O noțiune universal valabilă nu 
cred că se poale stabili. Un element rămine totuși cu ca
racter de permanență : existența unei împliniri, a unei sa
tisfacții, așezată in cele mai largi dimensiuni. Și tocmai de 
aici uriașa varietate de interpretări: pe unii ii satisface 
contemplarea, pe alții munca, pe unii iubirea, pe alții e- 
goismul, pe unii petrecerile 
zgomotoase, pe alții singură
tatea, pe unii lectura, pe alții, 
pur și simplu faptul că au 
mincat bine.

Reflectam asupra definiției 
la care m-am oprit mai sus 
și nu atit pentru a-i des
cifra vreun Iile anume, cit 
îndeosebi, atras fiind de fap
tul că așeza prietenia undeva 
pe o culme foarte luminoasă. Și, m-am trezit încercuit de 
ginduri, păreri, constatări, izvorîte din tumultul unei vieți, 
in care nu o dală am învins, ori am căzut prin prieteni.

Sintem adesea tentați să concluzionăm : nu există pric
ii nie. Și, poate că atunci cînd gindim așa, raportind lucrurile 
la cine știe cile intimplări personale, exprimăm o părere 
greu de combătut.

Există oameni care sint prieteni, după cum există oa
meni ce nu știu să fie prieteni, ci doar să aibă prieteni. 
Cei dinții, de obicei dau, Jără a primi nimic, in vreme ce 
ultimii, primesc și pretind fără a da nimic in schimb. E 
un aspect , dar, cile aspecte nu există I!

S-a nimerit, să zicem, să ți un om capabil, de perspec-> 
tivă masivă. Uimitor de repede și neobservat, se vor atirna

de gitul tău destui, din cei ce, aflindu-se sub inteligența ta, 
au știut totuși să te intuiască și să întrezărească avantajul. 
Te vor impresiona prin declarații de devotament și te vor 
lăuda pină acolo, incit pierzind simțul măsurii, vei începe 
să te descompui. O dată cu aceasta, perspectivele orbitor de 
evidente, vor porni să pălească și alături de ele vor păli și 
prietenii, lăsîndu-te dureros de singur și năuc.

S-a inlirnplat poate, să ajungi pe un anumit scaun al 
ierarhiei sociale, de la înălțimea căruia dispui de posibili

tatea de a împărți onoruri sau 
dizgrații. Povestea prietenilor se 
va produce intr-un chip identic 
cu cel de mai sus.

Tc-au servit cumva împreju
rările și ți-au oferit o anu
mită șansă, la umbra căreia 
ar putea să se gudure și alții. 
Prietenii vor. răsări ca ciuper
cile, pentru ca să dispară tot 

ca ele, îndată cc respectiva șansă te va părăsi.
In fața unor asemenea demonstrații, desigur că nu poale 

rămine decit pomenita amară concluzie : nu există prietenie.
In general concluzia legată de sărăcia acestui sentiment, 

o generează neputința noastră de a ne întreba și a ne răs
punde cinstit: dăm oare teva prieteniei, ori ne-am obiș
nuit doar să cerem de la ea ? 1

'Pentru că totuși există! O' confirmă atitea exemple ce
lebre, consemnate de istorie. Dar numai de istorie ?

Nu ! Există destule cazuri și acum ! Aș putea probabil 
să arăt vreunul chiar și din sfera cunoștințelor mele. Iar 
dacă eventual, am fost tC-luși de multe ori convins, că 
prietenia, e doar o noțiune goaiu nu-i o dovadă a faptului 
că ea nu ar exista. Poate însemna cci mult, fie că, la timpul 
respectiv, ori n-am avut noroc, ori n-am ^'ut să dau, decit 
să cer!!

V. £1AN. D.
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Primul an al cincinalului 
Î97I—1975 marchează o nouă 
creștere a producției de cărbune 
3» unitățile din cadrul C.C.P. și 
anume de 6.66 la sută față de 
anul 1970. Socotind aceleași 
repere, cu 4,03 la sută va spo
ri productivitatea muncii.

Un factor important în creș
terea productivități; muncii îl 
constituie mărirea gradului de 
mecanizare a diverselor opera
țiuni din procesul tehnologic de 
extracție a cărbunelui. Efortu
rile depuse în acest scop, mai 
ales în ultimii ani, au condus la 
îmbunătățirea dotării unităților 
eu utilaje dc mure productivi
tate și a tehnologiei dc lucru, 
ereîndu-se astfel, teren favora
bil extinderii mecanizării în 
subteran.

programul de utilizare a parcu
lui de utilaje din dotare, iar în 
caz de schimbări în program, 
nu se iau măsuri operative de 
introducere a utilajului în alte 
lucrări care sc pretează la lu
cru] cu mașini. Nu se plasează 
toate lucrările programate cu 
încărcare mecanică, uneori chiar 
eînd se lucrează la săpare nu 
se asigură dotarea corespunză
toare.

Re lingă nerealizarea integra
lă a volumului planificat, defi
ciențele în folosirea utilajelor 
din dotare sc reflectă și în vi
tezele de avansare obținute, 
atât în abataje cît și în galerii, 
a căror realizare nu sc ridică 
la nivelul cerințelor și al posi
bilităților.

Planul pe anul in curs la in-

O

Spicuiri din cuprins
Comunist Român — arhitectul și 
al edificiului economiei socialiste.

A apărut numărul 4|1971 
al revistei

■
METODA DE 
A MINELOR

CONSTRUCJIE 
DE CĂRBUNE

exigențelor a indicato-Realizarea Ia nivelul
rilor de mecanizare cere din partea colectivelor 

miniere :

ÎNTOCMIREA OPORTUNĂ, ATENTĂ 
SI URMĂRIREA PERMANENTĂ, 
’ PUNĂ DE RĂSPUNDERE 
A PROGRAMELOR DE LUCRU

Realizările Înregistrate la 
principalii indicatori de plan 
tehnic. pe primul trimestru, re
flectă preocuparea colectivelor 
de Ia unități în problema ex
tinderii procedeelor tehnologice 
îmbunătățite și a mecanizării 
operațiilor cu volum mare de 
muncă. La încărcarea mecanică 
In galerii s-a realizat, cu mașini 
de încărcat și combine de îna
intare, un volum cu 21 la sută 
mai mare decît cel încărcat 
mecanic în trimestrul IV 1970. 
Gradul de mecanizare al opera
ției de încărcare a fost dc 37.3 
k sută, deci cu 2,1 la sută mai 
mare ca în trimestrul anterior, 
iar volumul mediu realizat pe 
mașină — zi în funcție a fost 
de 19.1 mc. Producția extrasă 
din abataje susținute metalic, 
Jn trimestrul I. a fost dc peste 
900 000 tone, cu un grad dc ex
tindere de 44,8 la sută. Meca
nizarea tăierii în abataje cu 
'combine a înregistrat un grad 
de 16 la sută, echivalînd eu o 
producție de peste GOOOOO de 
10ne.

Deși gradul de mecanizare — 
extindere la principalele opera- 
:ii ob’nut în trimestrul I 1971 
eSte superior nivelului realizat 
în trimestru) IV 1970, planul 
n-a fost îndeplinii integral la 
indicatorul de încărcare meca
nică în galerii și la tăierea me
canizată a cărbunelui în abata
je. Procentul de îndeplinire a 
planului la încărcarea mecanică 
în galerii, la unitățile din Va
lea Jiului, a fost cuprins între 
50,5 și 58 la sută la exploatări
le miniere Lone i, Dilja. Aninoa- 
sa. Dricarii, Paroșeni și Vulcan 
și a avut o valoare de peste 75 
Iri sută lă restul Unităților. A 
realizat integral planul numai 
E.M. Bărbâteni. Neîndeplinirca 
volumului planificat este ilustra
tă și prin indicele de folosire a 
mașinilor de încărcat din do
tare. care 
In sută (c 
funcție).

La tăierea mecanică în abata
je, planul a fost îndeplinii in
tegral de către E.M. Vulcan și 
E.M. Paroșeni, rămîneri in ur
mă înregistrîndu-se la minele 
Apjnoasa, Uricani și Lupcnț . 
i Analizînd situația pe anități, 
st constată o preocupare Insu
ficientă pentru folosirea utilaj 
fielor din dotare. Nu se respectă

a fost de numai 59,7 
a număr de mașini în

dieatorii de mecanizare prevede 
creșteri de la trimestru la tri
mestru, ceea ce impune o aten
ție deosebită și o preocupare 
intensă pentru folosirea raționa
lă, cu maximum de randament, 
a utilajelor din dotare, ținînd 
seamă și de faptul că staționa
rea utilajelor grevează inutil 
prețul de cost al cărbunelui. In 
același timp, nerealizarea vite
zelor corespunzătoare la nivelul 
planificat, conduce, în final, la 
deteriorarea prematură a echi
pamentului dc susținere și, ras- 
pectiv, la obținerea unor indici 
de utilizare a dotării, nesatis
făcători.

In vederea îmbunătățirii in
dicatorilor dc mecanizare și a 
recuperării răminerilor în urmă, 
în atenția colectivelor dc la u- 
nități trebuie să stea următoa
rele :

© Programele de lucru pen
tru folosirea utilajelor din do
tare — mașini de încărcai, com
bine de înaintare, combine de 
abataj, cărucioare de perforare, 
greifere etc. — să se întocmeas
că lunar pe fiecare utilaj în 
parte, cu includerea tuturor in
dicatorilor planificați a se rea
liza și. respectiv, modul de or
ganizare a lucrului și compo
nența brigăzii. La fiecare schim
bare a condițiilor, programul să 
fie revizuit sau utilajul repro- 
gramat în altă lucrare.

@ Decadal, o dată cu analiza 
șjtuației privind realizarea pro
ducției și a lucrărilor de pregă
tire — deschidere, să se analize
ze și modul cum se aplică și se 
îndeplinesc indicatorii prevăzuți 
prin programele de lucru pen
tru folosirea utilajelor tehnolo
gice. iar in caz de deficiențe, 
să se ia măsuri operative de re
mediere.

© La abatajele frontale cu 
tăiere mecanizată se vor lua 
măsuri de îmbunătățire a orga
nizării muncii in vederea creș
terii vitezelor de avansare și a 
gradului de utilizare intensivă a 
combinelor din dotare.

0 Eliminarea stagnării utila
jelor in stare defectă prin or
ganizarea corespunzătoare a în
treținerii, reviziilor și reparații
lor acestora.

EDITORIAL — Partidul 
generatorul de forță

Dr. Gif. P. APOSTOL — înalta responsabilitate a partidu
lui și poporului față de destinele economici românești.

PETRU PANZARU — Partidul — promotor a) democrație’ 
inului economic și social.

Dr. 1LIE RADULESCU — Tn spiritul intereselor poporului 
și al cerințelor epocii contemporane.

IUGA și A. VERNICEANU — Profilul economico-sociâl 
al României anului '70.

IOSIF BANC — Progresul agriculturii — obiectiv major al 
politicii economice a partidului.
ION PAȚAN — România în configurația relațiilor econo

mice internaționale.
ION ST. ION — Raționalitate în repartizarea teritorială a 

forțelor de producție.
MAXIM BERGHIANU — Planificarea socialistă românească 

în contextul fenomenului mondial al planificării.
MIRCEA MALIȚA — Industria cunoașterii.

C. MOISUC — Valorificarea superioară a potențialului 
economic.
1. LEMNIJ — Generarea și asimilarea progresului teh
nic în economie.
N. BELLI —- Satul românesc pe orbita civilizației.
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îmbunătățirea și exploatarea rațională

a pajiștilor naturale din Valea Jiului
O retrospectivă 

mul ui parcurs 
nia pe calea 
socialiste pune | 
lumină faptul că, 
rezultatele remarcabile obținu
te pe linia industrializării ță
rii, au avut loc transfu mări 
structurale calitative și în 
agricultura țării noastre, ea 
urmare a politicii știmțifiee 
marxist—leniniste a I’.ut.duiui 
Comunist Român cu privire 
la dezvoltarea acestei impor
tante ramuri a c.onomiei na
ționale. Analizînd însă rezul
tatele obținute în anii din 
urmă în agriculturi noastră, 
conducerea partidului aprecia
ză că acestea nu s-au ridicat 
încă la nivelul posibilități!»,)- 
existente, iar ca urmare, pe 
baza hotărîrilor Congresului 
a! X-lea al P.C.R. și a celor 
două programe naționale ela
borate ulterior, au fost luate 
o serie de măsuri menite să 
asigure modernizarea și inten
sificarea procesului de dezvol
tare intensivă și extensivă mai 
departe a agriculturi.

In perioada cincinalului 197 L 
—1975, numai din fundurile 
statului se vor învesti în acest 
scop în agricultură peste *50 
miliarde lei care vor ti orien
tate spre folosirea tehn'cii 
și tehnologiei dc tip industrial 
menite să asigure creșterea 
producției agricole și a pro
ductivității muncii. înfăptui
rea acestui amplu și realist 
program dc măsuri, inițiat și 
aplicat prin 
va determina 
voi tara a 
noastre în 
te măsuri 
creșterea 
co-economic al 
modernizarea 
materiale, în 
mtllul șl a calității 
agricoli, pentru ; 
aprovizionării în m. 
condiții a populației

■

asupra dru- 
de Romă- 
construcției 

pregnant ia 
, o dată eu

i grija partidului, 
a o puternică dez- 
agriculturii țării 

anii următori. Aces- 
se vor reflecta in 

potențialului tehni- 
agriculturii, in 

bazei tehnico- 
creșterea volu- 

producției 
asigurarea

duse agro-alimentare și a dis
ponibilităților de export.

In cadru] acestui complex 
de măsuri, și țărănimea din 
Valea Jiului trebuie să con
tribuie 1<> c 
tiv mai mare de ani 
ce va permite eoni 
unor cantități mai . i 
produse animaliere 
Creșterea efectivelor de 
male din Valea Jiului 
firește, condiționată de 
rirea producției Hoațelor 
turale și exploatarea 
a pajiștilor. O trăsătură 
racteristică a exploatării 
ționale a pajiștilor o 
folosirea lor diferențiată, 
in perioada de vegetație 
și în restul anului. 
Lie de sistemul de creștere 
animalelor sau dc 
Otnlosfericc, iarba 
ceeași suprafață se poale va
lorifica fie pfin pășunat, fie 
prin cosit, eînd, din iarba cosită, 
prin uscare, se obține finul. Se 
știe că 
pajiștilor 
de cunoașterea 
ducției de 
dc care se 
de pășunat și încărcătura de 
animale pe hectar, lată de ce, 
în fiecare primăvară, ca dc 
altfel și în prezent, Comitetul 
executiv al Consiliului popular 
municipal organizează contrac
tarea animalelor pe trupuri de 
pășune ținînd cont de speciile 
de animale cît și de capaci
tatea pășunii respective. Pentru 
îmbunătățirea calitativă ti pă
șunilor, Comitetul executiv al 
Consiliului popular județean a 
adoptat hotărîrea nr. 11/1970 
prin care se stabilesc sarcini 
precise fiecărui crescător de 
animale, hotărîre care prevede 
ca, în funcție de fiecare uni
tate „vită mare“, să se efec
tueze lucrări pe pășuni pe o 
suprafață de cel puțin 0,25 ha. 
Aceste lucrări constau din : 
frișări de arborele dăunătoi

acestui 
și țărănimea 

trebuie să 
creșterea unui efec- 

ilmale, ceea 
îtractarea 
mari de 

cu statul, 
ani- 
este, 
spo

ri a- 
rațională 

ca- 
ra- 

constituie 
atît 
cît 

In func- 
a 

condițiile 
de pe a-

folosirca rațională a 
este strîns legată 

a dinamicii pro- 
iarbă, în funcție 
stabilesc ciclurile

distrugerea mușuroaielor înțele- 
nite; strîngerea pietrelor; cositul 
buruienilor ca ștevie, urzici, 
stinigoaie etc. De asemenea, in 
hotărîre se trasează obligația 
crescătorilor de animale de a 
asigura îngrășarea pășunii cu 
gunoiul natural rezultat de la 
animalele învoite la pășunat cît 

mutarea tîrlelor de

'firiîhd seama dc condițiile 
jjedo-climalice din Valea Jiu
lui, s-a lucrat destul dc puțin, 
in acest început de primăvară 
capricioasă, la curățirea ți în
grijirea terenurilor de pășune 
și fînaț. Sarcinile mari de lu
crări urmează de abia de acum 
înainte. Astfel, va trebui ca 
prin contribuția crescătorilor de 
animale din municipiu să se 
defrișeze circa 80 ha pășuni, 
să se aplice lucrări de cură
țire de mărăcini, spini cît și 
nivelarea terenurilor pe circa 
150 ha, curățirea de buruieni, 
scaieți pe 160 ha, fertilizarea 
cu îngrășăminte organice pe 
80 ha. Dc asemenea, se cer 
urgentate lucrările finanțate 
de la bugetul consiliilor popu
lare pe o suprafață de 50 
ha,, defrișări pe pășunea Paring 
și Dealul Popii, precum și fer
tilizarea cu îngrășăminte chi
mice pe o suprafață de 340 
ha.

Fertilizarea cu îngrășăminte 
chimice se aplică în special 
acolo unde se contractează 
animale productive cum sînt 
vacile de lapte (ex : pășunile 
Paring, dealul Maleia — Pe
troșani, plaiul Frunților — I’e- 
trila, plaiul Vulcan). Din cre
ditele alocate de Hiat în acest 
an s-au adus 120 000 kg în
grășăminte chimice — super- 
fosfat și azotat de amoniu — 
care se împrăștie pe aceste pă
șuni. Prin aplicarea 
șăminle, producția 
va 
du-se în

de îngru- 
pajiștilor 

crește substanțial, asigurîn- 
aeest fel și creșterea 

in greutate a animalelor învoite

la pășunat cît și producția 
lapte. De altfel, pe plan mon
dial, aprecierea calității nutre
țurilor obținute de pe pajiști 
și a gradului de valorificare 
a acestora, a eficienței pășu
nilor, se stabilește în raport 
dc produsele obținute de 
animale în perioadă de 
șunat.

O dală cu măsuriie ce se 
pentnj îmbunătățirea pajiștilor 
naturale, este necesar ca și 
crescătorii de animale să ia 
măsuri din timp pentru cură
țirea fînațelor pe terenurile 
proprietate individuală, mai 
ales că această obligație este 
stabilită și de prevederile Le
gii nr. 121968 — privind apăra
rea și conservarea terenurilor 
agricole. Este necesar ca aces
te terenuri să fie folosite la 
capacitatea 
tîndu-se in 
de 
astfel asigurîndu-se’ pe an două 
recolte — de fin și otavă — cît 
și îmbunătățirea calității finu
lui prin recoltarea la timpul 
optim — în perioada de în- 
spicare a gramineelor. Pentru 
asigurarea unei suprafețe mai 
mari de pășuni, în fiecare an, 
ocoalele silvice admit la pășu
nat parcele de păduri limitrofe 
cu golurile de munte. Și în 
acest an, în lumina legii, se 
admit aceste terenuri la pă
șunat.

Avem convingerea că, dacă 
se vor lua toate măsurile pre
conizate, dacă se vor efectua 
la timpul optim toate lucrările 
de pregătire și întreținere a 
terenurilor de pășuni și fînaț, 
se vor crea condiții ca sarci
nile de plan ce revin muni
cipiului Petroșani de a contrac
ta eu stolul în acest an circa 
B00 tone carne, peste 600 hec
tolitri lapte de vacă și peste 
700 hectolitri lapte de oaie, 
pot fi realizate și chiar depă
șite. Cu toate că aceste canti
tăți sînl minime față de ne
cesarul de consum al popula
ției din Valea Jiului, și agri
cultura municipiului Petroșani 
va putea contribui cu produse 
animaliere mai multe și de 
calitate la satisfacerea acestor 
cerințe pentru ridicarea bunei 
stări a oamenilor muncii, va 
putea da un aport de produse 
agro-alimentare mai rea), mai 

economia națio-

dc

■

la 
pă-
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lor maximă, evi- 
special pășunatul 

primăvară pînă târziu și
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Metoda de construcție și 
exploatare a minelor de căr
bune din provincia Hunon se 
deosebește in multe privințe 
de metodele tradiționale.

In trecut, puțurile de mină 
erau săpate pină la capot, 
ior galeria principală de tran
sport se săpa pină la limitele 
cimpului de înaintare. Apoi, 
după aceeo, se trecea la extrac
ția cărbunelui, incepind cu 
straturile cele mai îndepăr
tate, trecindu-se, treptat, la 
straturile moi apropiate. In 
legătură cu aceasta se consi
dera că, după pregătirea mi
nei pentru exploatare, lărgi
rea frontului de lucru în ve
derea sporirii volumului extrac
ției de cărbune necesită o pe
rioadă de 3—5 și chiar 10 ani 
pentru a se asigura un „echi
libru între procesul de înain
tare și procesul de extracție 
o cărbunelui".

O ostfel de metodă făcea 
co in perioada inițială de 
construcție o minei, volumul 
lucrărilor pentru săparea ga
leriilor de încintore să ocupe 
un loc predominant. Aceasta 
duceo Io creștereo investițiilor 
și prelungireo termenelor de 
construcție, precum și la re
ducerea eficienței cheltuieli
lor.

In prezent, după cum o 
demonstrat-o experiența de la 
Hunan, ocest „echilibru" se 
consideră o fi o noțiune vre
melnică relativă. Constructorii 
de mine de la Hunon ou redus 
considerabil volumul lucrărilor 
de săpare o unei serii de ga
lerii, necesare in perioada ini
țială de construcție o minei. 
Conform dotelor, la un număr 
de 12 mine mijlocii și mici o- 
flate în curs de construcție, se 
poole reduce sou omino să- 
pareo unor galerii in lungime 
totolă de peste 10 000 m. 
Aceasta va permite reducerea 
cu 2/3 o duratei de construc
ție și occelerorca considerabi
lă o ritmului de dore in ex
ploatare o minelor de cărbune. 
In oceloși timp s-ou adus a- 
mendomente unei olte metode, 
devenite tradiționale și conform 
căreia trebuia pregătit totul 
pină in cele moi mici detalii, 
urmind co abia după aceea 
să inceopo extrocțio cărbune
lui. De aceeo, în trecut 
intimplo ca, deși mina 
gata pentru explootoreo i 
bunelui, aceasta 
pi no ci nd 
cuviințareo 
deschiderea

co nu oro complet terminată 
construcția unor obiective im
portante. Drept rezultat, utilo- 
jul minier nu ero folosit și se 
cheltuiau fonduri importante 
pentru oeroj și pomparea o- 
pei, pentru energie electrică 
și lubrifionți. In prezent, in 
toate minele de cărbune care 
au două sau mai multe sec
toare de exploolore, moi intii 
se dă in exploolore un sec
tor și, concomitent cu extrac
ția cărbunelui, se desfășoară 
construcția celorlalte sectoare.

VITEZE DE ÎNAINTARE RECORD

La o mină o Combinatului 
aurifer din Kazohstan o fost 
stabilit un nou record ol U.R.S.S, 
de înaintare rapidă. In 31 de 
zile, o brigadă o inaintat 
588.4 m, respectiv, cu 107 m 
mai mult decil în cadrul per
formanței anterioare stabilite 
de același colectiv în octom
brie 1969.

Minerii au descoperit zăcă
minte de minereuri bogate In 
aur, asigurind astfel un front 
lorg de lucrări pentru extra
gerea acestui mefoT prețios.

PROCEDEU DE OBȚINERE A 
CĂRBUNELUI COCSIFICABIL
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se 
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căr- 
nu începea 

nu se dădea in- 
cuvenilă pentru 
ei, și osto pentru

se

Firmele „Berbourf orschung 
Gmbh" și „tuigi” au elaborat, 
in colaborare cu Universtitoteo 
din Kloustohl (R.F.G.) un pro
cedeu de obținere o cărbune
lui cocsificobil din pulbere de 
cărbune.

Cărbunele inferior necocsi- 
ficabil este măcinat și încălzit 
pină la temperatura de 750cC. 
Apoi, in această pulbere se o- 
dougo cărbune cacsificabil, ior 
omestecul se încălzește pină 
Io temperoturo de 500cC. La 
o osemeneo temperatură, căr
bunele cocsificobil se află în 
stare plastică și permite for- 
moreo ușoară o brichetelor din 
omestecul respectiv, care se 
cocsifico pe cale obișnuită. 
O caracteristică importantă o 
noului procedeu constă în 
aceeo că pentru prepararea 
brichetelor cocsificobile se con
sumă numoi 30 Io sută din 
cărbunele cocsificobil 
nă calitate.

Brichetele obținute 
nu se deosebesc prin 
tățile lor fizice, rezistență, 
zură etc. de cărbunele cocsi
ficobil și satisfac pe deplin 
cerințele acestuia.

Brichetele core urmează să 
fie folosite Io furnale cu rn- 
suflareo aerului, pot să nu fie 
cocsîficote. deoarece căldura 
degojoto in furnale încheie pro
cesul de cocsificare.

NOTA

Valul inundațiilor care a 
cuprins, in primăvară anu
lui trecut, porțiuni în
semnate din țoală țara, a 
atins cti puhoaiele lui dez
lănțuite și atelierul de zonă 
C.F.R. și depozitul „Vărui
tă" al C.C.P. din Petroșani. 
Intr-o amiază, după o rupe
re de nori, apele piriului 
Jigureasa s-au transformat 
in adevărate puhoaie de ape 
dezlănțuite, crescute cu 2—2 
metri, peste nivelul obișnu
it. Năvălind cu furie, apele 
au rupt digul dinspre malul- 
drept, inundind atit atelie
rul de zonă cu o pătură de 
apă murdară, nămoloasă de 
peste 1 metru, cit și depo
zitul de materiale „Varnița".

....După retragerea apelor, 
s-a luat măsura construirii

>-ai
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astfel 
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u-

DIM! BUCIUCAS
unui dig nou pe malul drept 
al piriului pentru a se evita 
pe viitor o altă asemenea 
surpriză păgubitoare. Ca ur
mare, toată vara trecută, o 
echipă de muncitori a lucrat 
la construirea unui dig de 
beton, pornind de la triajul 
C.F.R. și ajungind in dreptul 
atelierului de zonă. Aici insă 
lucrul s-a oprit, cele două 
unități neputind ajunge la 
înțelegere : să continue C.C.P. 
lucrarea sau C.F.R.-ul, pe 
ultima porțiune (de c.c.a. 100 
m) pină la baraj!?

A venit o nouă primăva
ră. timpul este prielnic exe
cutării lucrării. Ar fi timpul 
să se ajungă la o înțelegere 
și să continue construcția di
gului respectiv.

St. PLIU

Terminarea lucrărilor 
la puțul auxiliar est Livezeni

cîteva zile 
lucrările de

cu 
terminat 

betonare și amena
jare la puțul auxiliar est al 
Tinerel exploatări miniere 
Livezeni. Obiectiv de mare 
importanță în cadrul proiec
tului de deschidere în vede-

rea exploatării rezervelor de 
cărbune din cîmpul minier 
Livezeni, puțul auxiliar, să
pat în extremitatea de est a 
zăcămîntului, măsoară pe 
verticală aproape 500 ml, fă- 
cînd legătura între suprafa
ță și orizontul 300.

Puțul va servi ca princi
pală și vitală calc de in
troducere a aerului curat in 
subteran, iar într-o primă e- 
tapă și pentru transportul, la 
halda de la suprafață, a ste
rilului rezultat din frontul 
lucrărilor de înaintare.
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In toate locurile de muncă.

puternice
eleresponsabilitate 

in partid in unitățile
țiului. Organizația munir ipală 
«le partid reunește in prezent 
In r’nduritc sale aproape 18<K’O 
membri, l icoare al 5-lea <<!ii- 
lean maior al Văii Jiului csle 
membru al partidului comunist. 
C reșterea numărului membrilor 
•Ic partid rcllcrtâ influenta pe 
«arc o an 
maselor si 

< oust imțci 
muncii. 70
organizației noastre il constituie 
muncitorii. In rele mai impor
tante ramuri 
Văii Jiului 
a

> omuniștii in rindul 
totodată dezvoltarea 
politice a oamenilor 
la șută din efectivul

lan: detașa
și învățători. 
58o,o «lin in- 

profesori și

de primirea in

ale economiei 
o parte însemnată 

salariaților sint încadrați in 
detașamentul «Ic avangardă. In
«industria minieră și chimică, m 
transporturi, fiecare al treilea 
salariat este membru de partid. 
• n organizația noastră de par
tid acționează un insemnaț nu
măr de intelectuali, specialiști 
din industrie, un 
meni de profesori 
medici și juriști, 
«incri, 47'p din
invățători. G4°,o din medicii din 
municipiu tac parte din rindu- 
rile partidului.

Aceste citeva date demon
strează că nu există domeniu 
de activitate economică sau so- 
< ial-culturalâ din municipiu in 
«are membrii de partid să nu 
reprezinte o forță însemnată 
a celor ce muncesc, să nu exer
cite o influență dominantă. 
Necesitatea consolidării conti
nue a rindurilor partidului im
pune ca organele și organiza
țiile de partid să se preocupe 
cu toată grija, permanent și in 
mod concret
partid a celor mai buni oameni 
ai muncii, să asigure in toate 
tacurile de muncă organizații 
«Ic partid jHjternice. capabile 
sâ conducă și să mobilizeze 
masele la îndeplinirea hotăriri- 
tar partidului și guvernului.

Conscmnind rezultatele bune 
obținute in întărirea rindurilor 
organizației noastre de partid, 
•re simțim obligați să sublini
em constatarea că aceste rezul
tate nu se situează pretutindeni 
*.& nivelul cerințelor și posibi
lităților existente Din această 
situație decurge pentru noi 
îndatorirea de a ne preocupa 
<ndeaproape, cu mai multă a-

tcnțtr si 
primirea 
de construcții si «Ic exploatare 
n lemnului, in comerțul «Ic stat 
si alimentația publica, in c«»o- 
p< rativelc meșteșugărești.

întreaga munci <lc primire in 
partid «sfe sirius legată de mo
dul in care lucrează organiza
țiile «Ic bază, lată de ce a con
dur-o munca «Ic creștere a rin- 
durilor partidului, a-i imprima 
dinamismul si eficiența cores
punzătoare pc plan calitativ în
seamnă a îndruma concret, la 
fata locului, birourile organi
zațiilor de bază ceea ce pre
supune ca activiștii, membrii 
comitetelor de partid sâ parti
cipe cit mai des la adunările 
in «are se discută primirea in 
partid, sâ sprijine îndeaproape 
această activitate de înaltă răs
pundere partinică. Activitatea 
de primire in partid nu poate 
fi privită in mod global : astăzi 
mai mult ca oricind se impune 
ca primirea in partid să se 
desfășoare in mod diferențiat, 
in funcție de cerințe, de ne
voile întăririi continue a forțe
lor partidului intr-un domeniu 
sau altul.

In mod firesc, organele și 
organizațiile «le partid se preo
cupă sâ asigure primirea in 
partid in primul rind a color 
mai înaintați muncitori cu o 
temeinică pregătire profesiona
lă și <u un stagiu mai îndelun
gat in producție. Ele sint che
mate in același timp să mani
feste in continuare preocupare 
pentru primirea in rindurilc 
lor a intelectualilor de valoare, 
a cadrelor de specialitate. de 
înaltă calificare, care dovedesc 
in mod convingător, prin acți
unile lor pe tărîm profesional, 
politic și obștesc, ca și prin 
comportarea in viața «ie toate 
zilele, că posedă calitățile in
dispensabile unui comunist.

Cerințele firești față de pri
mirea in partid numai a acelor 
oameni care dau dovadă de 
înalte calități politice și profe
sionale impun întărirea muncii 
politice educative in rindul tu
turor categoriilor de oameni ai 
muncii astfel incit cei mai buni 
dintre 
vreme 
re să 
lor in

ei să-și poată forma din 
trăsăturile înaintate ca- 

îndreptățească intrarea 
partid.

Concert
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Sporul cumulat se apropie
de 20000 tone • ••
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alții strică

3—1 pentru echipa sec
ii I. Golurile au fost în

de Pelinaș. Mîr.șav și 
pentru învingători, de

Sec-
3—7;
1—2;

fl Unitățile de desfacere ale 
O.C.L. pixxiuse industriale Pe
troșani an pus. recent, în vîn- 
z.irc o seric de articole cu .pri
ză" la cumpărători ca : aparate 
foto Etinal-70, uscâtoare foto cu 
două plăci cromatc, modele noi 
de ochelari de soare. In mo
mentul de f.ițâ în rețeaua co
mercială se mai găsesc și pi
curi GE-101, GC-100 și NZC-100, 
articole de sticlă colorată, stor
cătoare de fructe ..Mălină", toa
te din

fl Un nou tip de mașină de 
spălat din scriu \lba lux va 
putea fi procurată de către 
gospodine. Alba lux-9, diată 
deja în unitățile de desfacere 
din munic ipiul nostru, se bucu
ră de unele îmbunătățiri ale 
caracteristicilor tehnice, e prac
tică și posedă un aspect ele
gant, plăcut.

Din data 
1970, deci 
pi imn tonă 
complex mecanizat OMKT in
trodus atunci în abatajul fron
tal 6 159, din stratul 15 al mi
nei Paroșeni, pină în prezent, 
brigada condusă de minerul 
Constantin Zaharia a asigurat 
o producție de aproape 106 000 
tone. După decada a 11-a din

EXPOZIȚIE DE CÂRTI
1 1

In sala bibliotecii clubului sindicalelor din Pelrila se 
deschide astăzi, la ora 18, o expoziție de cărți politice. Vor 
fi expuse volume reprezentative care oglindesc lupta și 
idealurile comuniștilor in anii ilegalității și activitatea con
structiva rodnică desfășurată de P.t’.R. în anii construcției 
socialiste.

GESTUL CONTEAZĂ

‘ Corespondenții 
și cititorii 

ne scriu despre 
localilolco lor

De ce nu i

Formația de muzică ușoa
ră .Melodic* din Tg. Jiu sus
ține vineri, la ora 17, în sala 
marc a Casei de cultură din 
Petroșani un spectacol la ca
ic participă Corina Chiriac 
— ..Cerbul de bronz* cx 
alcquo la a patra ediție a 
concursului de la Brașov —, 
Petre Geambașu, Rodica Vo- 
nica, Vasi Barbo.

luna curentă, harnicul colectiv 
amintit se mîndrea cu o depă
șire de peste 19 000 tone a sar
cinilor de plan, considerând a- 
celași punct de reper inițial. 
Brigada e hotărîtă ca luna vi
itoare să depășească propriul 
ei record de 43 de tone 
post obținut la indicatorul 
productivitate, in decembrie 
nul trecut.

In cadrul planului de măsuri 
privind obiectivele stabilite de 
Comitetul executiv al Consiliu
lui popular 
înfrumusețarea 
dupâ-amiazâ a 
viitorului Inc 
se va construi

Amplasat în 
antrenament al 
lor, nou) obiectiv 
lxiza materială necesară, va o- 
feri petroșânenilor posibilitatea 
organizării unor acțiuni pentru 
destindere și petrecerea în mod 
plăcut n timpului liber.

Răspunzînd chemării organe
lor locale, peste o sută de ti
neri uteciști au participat la 
primele lucrări de săpare a 
conturului viitorului lac. ur- 
mînd ca în perioada lunii mai, 
prin acțiunile patriotice orga
nizate, să-și aducă în continua
re contribuția la finalizarea a- 
cestui obiectiv.

Ileana Covaci din Pe
troșani, sir. V. Alecsan- 
«tri, cn prilejul achitării 
contravalorii apei con
sumate și a transportu
lui gunoiului menajer, 
a uitai la ghișeul înca
satoarelor de la l.G.C. 
un rest «le 3(1 lei. Luală 
<u treburile gospodă
rești, nu și-a amintii «le 
hani nici «lupă ce a a- 
juns acara. Și-a amintit

«ibia atunci cin<| *.aln- 
riata l.G.C. Aristița \n- 
drașoni a vizitat-o aca
să. restituindu-i banii. 
Suma n-a fost marc, <• 
drept, dar cestul sala
riatei Aristița Andra- 
șoni spune mull, meri* 
tind aceste rinduri pen
tru a-l face cunoscut ci
titorilor.

albia Maleii
municipal pentru 

orașului, ieri 
început trasarea 
de agrement ce 
în Petroșani, 
aval de lacul de 

navoniodeliști- 
înzestrat cu

Cițiva din locatarii

SPORT O SPORT 9 SPORT • SPORT

Primele meciuri
a României

Secția auto-moto se dezvoltă

încă n-am nuzii pe nimeni 
sâ spună despre o 
munte câ n-ar fi fnimousă. 
Nu se ponte face această 
firmuție nici 
tare străbate 
Dar. afirmația la caie 
ferim. ! se potrivește, 
pe pan ni ni aflat în 
o'isului De cum m

«alea Maleii n 
rumo isâ. Să relatez doar 
a aspecte ce sluțesc 

p tu) ci In apropierea ' 
Iii generale nr. 4 sînt 
Io itari care confundă malul 
apei cu o rampă de gunoi. 
Au făcut cadrele dida lice și 
elevii acțiune de muncă pa
triotică și au curăt.it totul, 
dar degeaba Locatarii res
pectivi continuă să depoziteze 
gunoiul pe malul apei. 
poz.it de gunoi și moloz. 
M ileia și lingă piața 
șului. Recent s-au făcui 
va renovări la magazinul a 
Jiincnlar 
hale. Din 
lorii au 
cărămidă 
apei. Iată 
ce fac "a 
fie de loc frumoasă.

Să nu existe măsuri 
stăvilire a unor astfel 
atitudini ? Ba da există 
tocmai de aceea, așteptăm 

apii'-ată de cei în

I 
despic Muleia 
orașul nostru, 

ne re- 
num f 
afara 

tră în 
j-i de

și bufetul de la 
comoditate, lucră 

arunca’ bucăți de 
și moloz în albia 
doar cîtcva aspecte 
valea Maleii să

a 
-a

Numărul autoturisme
lor proprietate persona
lă a crescut vertiginos 
in municipiul nostru. 
Se simțea in mod impe
rios nevoia înființării 
unei secții de întreține
re auto-moto. O aseme
nea secție s-a creat în 
uMÎrul cooperativei „U- 
nirea" din Petroșani. 
De Ia înființare și pină 
în prezent ea s-a dez
voltat si utilat continuu.

De curînd, secția și-n 
mărit spațiul cu încă 
trei încăperi. Proporțio
nal cu aceasta, valoarea 
producției secției crește 
-eu circa 25 000 lei Zi
lele trecute ea a fost 
dotată cu o trusă com
pleta de scule din crom- 
nichel-vanadiu și două 
redresoare moderne pen
tru încărcat acumula
toare.

Mihai BICSKEIPe stadionul „Minerul” din 
Aninoasa s-a disputat sîmbătă 
după-amiază meciul de fotbal 
intre echipele sectoarelor 111 și 
IV de la E. M. Aninoasa, or
ganizat în cadrul .Cupei 1 Mai”. 
Urmărit cu interes de specta
tori, meciul s-a încheiat cu sco
rul de 
torului 
scrise 
Blaj
Lupu pentru învinși. In cadrul 
aceleiași întreceri au evoluat 
și echipele eelorlaltor sectoare • 
Iată rezultatele obținute : 
torul I
Sectorul 
Sectorul

După 
nală care 
ouri, 28 
tigătoare 
stadionul 
dupâ-amiază oferind publicului 
iubitor de fotbal un spectacol 
sportiv închinat zilei de 1 Mai.

Toate unitățile din cadrul
Complexului C. F. R. Petroșani
(Urmare din pag. 1)

12 de va- 
sulă la

depăși- 
cu 1.55, 
la sută,

I

L 4 și 
zonă de

I
— Sectorul VIII
II — Sectorul
V — Schema 
meciurile din

se vor disputa mier- 
aprilie, echipele cîș- 
se vor confrunta pe 
din localitate sîmbătă

'<>rfrr//mrrmf/rrrmcmrnirnr/.
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19, 20 20,00 50 de ani in 50 de evo
cări.

1 001 de seri - emisiu
ne pentru cei mici.

Deschiderea emisiunii. 
„Universal-șotron" - e 
ciclopedie pentru copii.

la sută la revizia 
goane și cu 16,63 la 
atelierul de zonă, sporuri ca
re au avut ca efect 
rea sarcinilor de plan 
respectiv, 6,00 și 12.04 
în cele trei unități.

Contribuția secției 
a atelierului de
1484)00 lei la totalul econo-

miilor de 788 000 lei realizate 
in primul trimestru pe com
plexul C.F.R. Petroșani, suc
cesele obținute în realizarea 
și depășirea tuturor obiecti
velor puse in centrul întrece
rii socialiste ce se desfășoară 
în cinstea zilei de 8 Mai. do
vedesc dragostea și atașamen
tul muncitorilor ceferiști față 
de partid și politica sa în
țeleaptă.

(Urmare din pa?. 1)

a comitetelor de blocuri, de- 
pulaților, a tuturor cetățeni
lor orașului. sub îndrumarea 
consiliului popular.

Treeînd de linia ferată, lin
gă tunel, la mai puțin de 20 
de metri, am întilnit primul 
.șantier". Exista aici, un mic 
teren viran. Acum s-a tran
sformat intr-o grădiniță cu 
sute de panseluțe și alei pre
sărate cu sat ură roșie.

Lucrau aici salariați ai 
l.G.C. dar și locatari ai blo
curilor învecinate. Cu cîțita 
metri mai sus se lucra de 
zor la repararea asfaltului. 
Zugravii sectorului l.G.L. im- 
brăcau pereții exteriori ai 
locuințelor in veșminte de 
culori deschise, odihnitoare. 
Vopsitorii înnobilau jghea
burile și burlanele caselor cu 
vopsea vernil. Acum a venit 
rindul gardurilor din plasă 
de sirmă să primească ace
leași culori. Străzile și șan
țurile sint curățate și pe mul
te din ele a fost presărată 
savura.

In cartierele 8 Martie și 7 
Noiembrie, se lucrează de zor. 
Zonele verzi, aleile și locuri
le de joacă pentru copii par 
un stup de albine. Din sera 
sectorului I.G.C. ce se află la 
Jjjnea, pornește un adevărat 
exod de Jlori spre toate col
țurile orașului. Sint jlori de 
mai ce vestesc primăvara, 
dar mai vestesc și primăvara 
celor ce muncesc și este sim
bolizată de ziua de 1 Mai.

Jjjcuitorii Petrilei au sădit 
mii, zeci de mii, poate sute 
de mii de jlori. au lucrat mii, 
zeci de mii de ore de muncă 
voluntar — patriotică pentru 
înfrumusețarea orașului in 
care trăiesc. Așa înțeleg mi
nerii și ceilalți oameni ai 
muncii să-și gătească locali
tatea in care trăiesc și mun
cesc in cinstea zilei de 1 Mai 
și a semicentenarului Parti
dului Comunist Român.

Dinamica societății româ- 
neșli. Concret, despre 
mecanismul democra
tismului economic, 
chelă-deibatere la 
nele „Timpuri Noi“ 
Capitală.

Jn ziua de 8 mai a. e. se 
va relua campionatul munici
pal de fotbal, care cuprinde 
6 echipe. In vederea reintră
rii lor în competiție, cele (5 
formații s-au pregătit intens. 
Sîmbătă, pe terenurile din 
Vulcan, Petrila și C.F.R. Pe
troșani, ele au susținut între
cerile organizate în cadrul 
..Cupei României". Pivparația 
Coroeșli a dispus cu 2—0 de 
Minerul Uricani, l.G.L, Pc^ 
troșani a eedat

fața C.F.R. Petroșani (în pre
lungiri). iar Liceul industrial 
minier Petroșani a pierdu', 
cu 5—7 partida cu Utilajul 
Petroșani.

îmbucurător este faptul că 
toate cele 6 echipe au dove
dit o bună pregătire fizică, 
încredințîndu-ne că returul 
va fi mai disputat decît tu
rul, va defini unele elemente 
de talent care trăiesc în ano
nimat.

In aceste zile în orașul nos
tru se desfășoară numeroase 
acțiuni gospodărești. In 
tierul Aeropor’ — cel 
tînăr și «el mai mare 
majoritatea locatarilor 
participat la curățirea și 
menajarea zonelor verzi Ac
țiunea continuă și în prezent, 

unii i-eame- 
verzi copiii 

organizînd 
de

HANDBAL

Meritată victorie a Jiului

De bu-nă seamă, handbalistele 
de Ia Jiu) Petroșani dețin o 
formă bună și sînt holârîic să 
urce cît 
în acest 
După un 
care au 
urmat 
acasă în dauna colegelor de 
la Voința Sighișoara, victorie 
dublată duminică în deplasare
— 8—6 cu Chimia Victoria. .Du
pă cum ne-a comunicat profe
sorul Eugen Bartha, antrenorul 
echipei Jiu), elevele sale au 
prestat un joc foarte bun, atit 
în apărare cît și în atac, reu
șind să depășească 
puncte diferență o 
matură, sobră, caie nu se prea 
lasă ușor învinsă pe teren pro
priu. A fost un joc specific de 
campionat, dîrz, dinamic, în ca
re oaspetele au evoluat lucid 
și organizat, foarte atent in 
apărare și rapid pe contraatac, 
prinzîndu-și adesea adversaivle 
pe picior greșit.

In prima parte a meciului 
jocul a fost echilibrat, scorul 
egal : 4—4. După pauză, oas
petele depun eforturi vizibile, 
se concentrează mai mult în a- 
pârare, unde Tudor este imba
tabilă (nu a primit decît 2 go
luri din lovituri de la 7 me
tri). iarîn atac acționează cu mai 
multă dezinvoltură, înscriind cu 
două goluri mai mult decît par
tenerele de întrecere. Elevele 
profesorului Eugen Baî-tha nu 
au simțit lipsa valoroasei lor 
colege — Mia Costea (care .a 
renunțat la activitatea compe- 
tițională din motive
— mai mult sau mai 
temeiale) și au reușit 
meritată victorie în 
întreaga echipă Jiu)

mai sus în clasament 
retur de campionat, 
joc bun la Clujț în 

pierdut la limită, a 
victoria clară obținută 

în

bine. Au ieșit pregnant 
vidență realizările excelente ale 
maeslrei sportului Mariana Chi
lă, revenirea de formă a San
dei Nemeș, calmul și siguranța 
portăriței Alice Tudor, utila re
încadrare în formație a Eslerei 
Fcrericzi, sporirea capacității de 
acțiune a Anei Marer. Au mai 
jucat Nicolescu, loneseu și Su- 
eiu. Gazdele au acționat și ele 
dîrz, destul de bine, uneori prea 
în forță, „beneficiind" de 6 eli
minări, dar n-au putut trece de 
o echipă hotărîtă să plece cu 
puncte din orașul Victoria. Și 
au plecat cu un scar de 8—6 
în favoarea lor. Colurile echipei 
învingătoare au fost înscrise de 
Ghîță (4), Nemeș 2 (ambele din 
lovituri de la 7 metri). Nicoles
cu și Ferenczi.

In etapa viitoare, duminică 2 
mai. handbalistele de la Jiul 
Petroșani primesc acasă vizita 
colegelor de la Sparta Mediaș.

Dilja — peisaj minier

20,20

21,55

(Urmare din pag. 1)

personale 
puțin în- 
fără ea o 
deplasare, 
a evoluat

Tele-cinemateca : Oa
meni furioși" 
(Premieră pe țară).

Cadran internațional.

Bucuiiile muzicii.
In premieră : Repetiție 
cu Sergiu Celibidache. 
Fragmente din „Tablouri 
dintr-o expoziție" de Mu- 
«orgski ; „Galop" de Stra- 

vinski ; Două fragmente 

din suita „Mama mea 

gisca" de Ravel.

Telejurnalul de noaple.

început sâ producă, cu 
zile in avans față de 

hidfoagregotul nr. 3 și 
ovans de aproape doua 
intrat in funcțiune pri-

din acest nou cincinal, aici, 
la Porțile de Fier, ou avut loc 
.importante premiere industria
le. Au fost puse in funcțiune, 
cu 74 și, respectiv, 150 de zile 
inointe de termenul planificat 
primele două hidroogregale de 
cite 178 MW. In aceste zile, 
care preced glorioasa aniversa
re o semicentenarului partidu
lui, a 
30 de 
plan, 
cu un 
luni o
mul agregat de fabricație ro- 
măneoscă, care se comportă 
excepționol.

Dar cel mai spectaculos e- 
veniment a avut loc cu 
prilejul punerii sub sar
cină a barajului deversor. Pen- 

1 tru prima dotă in istoria ei 
milenoră. Dunărea a fost oprită 
in loc și despărțită in două - 
o porte râminind pe vechea ei 
albie, ducindu-și agole apele 
spre Mare, iar cealaltă, forța
tă să se ridice treptat cu 50 
de metri moi sus față de cursul 
ei firesc. Am fost martor ocular 
al despărțirii Dunării și ol ma
relui spectacol cind din nou 
și-a adunat opele. Era o dimi
neață splendida de sfirșit de 
martie. Coțărat, alături de in
ginerul șef Gavril Urcan și

D>e în timp ce 
najează zonele 
ailor.» le strică, 
pe ele meciuri 
Faptul este cu atit mai 
gretabil <-ă se bale 
pe spațiile verzi sub privi
rile binevoitoare ale părin
ților Nu vrem să fim în
țeleși greșit. Copiii trebuie 
să se joace. S-o facă însă pe 
terenurile special amenajate 
în acest scop Sînt și din a- 
cestea în 
e drept.

varlier. Nu-s multe 
dar sînt

D. COSTEA

AH, AMBALAJELE !
înghețata polar eble bună 

și gustoasă așa că nu mai 
•cazul să-i facem recla- 
O poți cumpăra la pa
sau ambalată în liîrtie. 
o ■consumă chiar și plini-

bindu-se [ic stradă. Nimic 
râu în asta. Rău și dăunător 
este faptul că nu aruncă am
balajul în coșurile pentru 
liirtii, deși sînt asemenea co
șuri. O fi el bun polarul dar

cu 
ee

cum râmine 
cașului ? Cei 
musca 
minte, orașul e doar al nos
tru, al tuturor 1

M. URSU

curățenia 
se simt 

pe căciulă sâ ia

de olți uliția constructori, in 
cabina unei puternice mocorale, 
priveam, de Io coto 72,50 in- 
Ircogo panoramă o sistemului. 
Aveam in Iotă imensitoteo olbă 
a locului de acumulare, core se 
întinde pe 270 de km. Nivelul 
opei cieste continuu. Cresc a- 
pele, cresc și emoțiile celor 
care au venit aici să vodă ma
rele spectacol. Izbinda construc-

pentru totdeauna țărmul ro
mânesc de cel al Iugoslaviei 
prietene.

...Apa crește continuu. Este 
un spectacol unic. Trepial, o 
parte din acest colos de fier și 
beton romine sub valuri și nu 
va mai vedeo niciodată lumina 
soorelui. Privesc încă o dată 
barajul. Ascult in același timp 
explicațiile specialiștilor. Bara-

DU NA RE A
lorilor este evidentă. Timp de 
2 500 de zile și nopți ei au 
clădit peste apă, din cremene, 
tot ce se vede azi la Porțile 
de Fier : impresionanta centra
lă hidroelectrică, caie va avea 
in final - partea românească — 
o putere instalată de circa 
1 100 MW — ; ecluza, ajunsa 
in stodiul de finisare, barajul 
deversor, cel moi mare baraj 
românesc și cel mai mare din 
Europa, după cele de pe Volga, 
precum și podul care va lega

jul este impresionont moi ales 
prin proporțiile sole 
300 metri lungime, 
înălțime și incorporează 
direa lui 362 000 
beton in inima 
montat moi intîî 
mături de oțel, 
Hunedoara. In acest metal se 
află incorpoiotă și munco hai- 
nioîlor mineri oi Văii Jiului, 
care au dat cărbunele cocsifi- 
cobil, și cea a minerilor din 
Ghelor și feliuc. Barajul, ca de

— ci<ca
57 metri 

in zi- 
metri cubi de 
căruia s-au 

3 000 tone a'- 
furnizat de

altfel intreogo construcție. în
magazinează munca celor ca
re produc la Tg. Jiu sau Turda 
cimentul, a miilor de muncitori 
forestieri, caie au trimis .heies- 
teauo. Tot ce se realizează a- 
ici este rodul muncii întregului 
popor, pentru că nu există ra
mură industrială sau colt de 
țară, care, intr-un fel s-au al
tul să nu porticipe Io aceste 
înfăptuiri mărețe.

Numoi pentru o putea fi ri
dicat in mijlocul fostei albii o 
Dunării - borajul —, acest 
măreț munte de beton și iier, 
care ține azi piept puternicii e- 
nergii a apelor, s-au escavot 
și transportat peste 261 000 me
tri cubi de stincă.

...Dunărea a fost despărțită 
in două pentru un timp. Nive
lul apei crește continuu. El a- 
junge treptat la cota de tre
cere peste cimpurile deversoare 
ale barojului — 55.20. 
mici de apă încep să 
lingă pe trupul unui 
barojului. Apoi, pe al
și ol treilea, Io început 
lin, 
opei 
seamănă cu o
cii, o creației, 
pă 10 minute, 
apele păreau 
cade, cineva le numise
„cascadele albe ale Dunării".

Șiroaie 
se pre- 

cîmp ol 
doilea

UȘO', 
apoi tumultuos. Zgomotul 

rostogolite peste baraj 
simfonie a mun- 
o izbinzilor. Du
de Io revărsare, 
adevărate cas- 

chior

.ZA

cur%25c4%2583t.it
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CU PRILEJUL CELEI DE-A 50-A ANIVERSARI 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN/I I

s

BELGRAD 27. Corespon
dentul Agerprcs, George lo- 
ncscu. transmite: In capitala 
Iugoslaviei s-a deschis expo
ziția .A 50-a aniversare a 
Partidului Comunist Român", 
organizată de Muzeul Revo
luției Popoarelor din Iugo
slavia și de Ambasada Ro
mâniei la Belgrad.

La festivitatea inaugurării 
au participat Budislav Șoș- 
lcici, membru al Biroului E- 
xecutiv al Prezidiului l'.C.l.. 
Boșko Șiliegovici, membru al 
Prezidiului U.C.I., activiști cu 
munci de răspundere In or
ganele federale ale Uniunii 
Comuniștilor, șefi ai unor mi
siuni diplomatice, ziariști iu
goslavi și străini, un numeros 
public.

A fost prezent ambasado
rul român la Belgrad, Vasile 
Șandru.

Luînd cuvintul cu acest 
prilej, Boșko Șiliegovici a 
spus, printre altele: .Mă 
bucur în mod sincer câ mi 
s-a făcut onoarea de a des
chide expoziția „A 50-a ani
versare a Partidului Comu
nist Român", nu numai pen
tru că prin aceasta vom con-

tribui la o mai bund cunoaș
tere a succeselor României 
socialiste, ci in primul rind. 
pentru că relațiile multilate
rale dintre Iugoslavia socia
listă și România socialistă se 
barează pe principiile cola
borării egale in drepturi a 
unor state vecine suverane". 
Subliniind că Iugoslavia și 
România dezvoltă o foarte 
largă colaborare economică, 
politică și culturală, Boșko 
Șiliegovici a relevat marea 
insemn&âte pe care o au 
pentrii dezvoltarea multilate
rală a relațiilor iugoslavo- 
române int Unirile frecvente 
și fructuoase dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și losip 
Broz Tito.

In cuvintul său, ambasa
dorul român la Belgrad a 
evocat gloriosul drum de 
luptă străbătut de Partidul 
Comunist Român în cele cinci 
decenii, precum și relațiile 
dintre P.C.R. și U.C.I.

Expoziția va răminc deschi
să pînă la 15 mai la Bel
grad, după care va fi pre
zentată la Sarajevo și Za
greb.

CAIRO 27. — Coresponden
tul Agerprcs, Constantin O- 
prică. transmite: Sub titlul 
„A 50-a aniversare a Parti
dului Comunist Român", zia
rul „Le Progres Egypt ien" 
publică un amplu articol, în
sorit de fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și consa
crat apropiatului jubileu al 
P.C.R. Subliniind că, la 8 
mai, poporul român va săr
bători un eveniment istoric, 
ziarul menționează că .fon
darea P.C.R. a reprezentat nu 
numai fructul natural al unei 
etape de avint revoluționar, 
ci și o sinteză a întregii miș
cări muncitorești și socialiste 
din România". După ce trece 
în revistă istoricul activită
ții partidului, evocind princi
palele etape ale luptei sale 
revoluționare, ziarul scrie: 
.Astăzi, în ajunul aniversă
rii a 50 de ani de la crearea 
P.C.R.. România este o țară 
socialistă în plin avint, in 
care munca a devenit va
loarea supremă a noii socie
tăți. Transformările funda
mentale survenite in toate 
domeniile sint indisolubil le
gate de existența partidului.

Iată de ce el a dobîndit re
cunoașterea unanimă a rolu
lui sau de conducător poli
tie al societății românești. 
Sub conducerea P.C.R., adau
gă .Le Progres Egyptian", 
România a obținut rezultate 
strălucite pe plan economic". 
După ce menționează princi
palele realizări obținute In 
cadrul planului cincinal tre
cut, ziarul continuă : .Poli
tica externă a României este 
bazată pe prietenia și cola
borarea st r insă cu toate ță
rile socialiste, pe relații nor
male cu toate statele, indi
ferent de sistemul lor social- 
politic".

România, relevă, în înche
iere „Le Progres Egyptien", 
„se pronunță pentru soluțio
narea conflictului din Orien
tul Apropiat pe baza rezolu
ției Consiliului de Securitate, 
care prevede retragerea tru
pelor israeliene de pe teri
toriile arabe ocupate, res
pectarea integrității terito- . 
riale și a independenței tu
turor statelor din regiune, re- . 
glementarea problemei popu-

laț ici palestiniene In confor
mitate cu aspirațiile sale na
ționale".

★

HAVANA 21. — Corespon
dentul Ager preș, Victor Sta- 
mate, transmite: La Amba
sada Republicii Socialiste Ro
mânia din Havana a avut loc 
conferința de presă consa
crată celei de-a 50-a aniver
sări a Partidului Comunist 
Român. Au participat redac
tori ai ziarelor centrale, ai 
radioului și televiziunii, func
ționari ai Direcției presei din 
Ministerul de Externe al Cu
bei. Vasile Mușat, ambasado
rul României tn Cuba, a fă
cut o prezentare a princi
palelor momente din lupta 
P.C.R., a succeselor dobindi- 
te de poporul român, sub 
conducerea partidului, in con
struirea socialismului. Vorbi
torul s-a referit, în încheie
re, la dezvoltarea relațiilor 
frățești dintre P.C.R. și P.C. 
din Cuba, a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre gu
vernele și popoarele celor 
două țări.

N
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CATANIA 27 (Agerprcs). — 
Activitatea eruptivă a vulca
nului Etna se agravează. Du
minică, torentul de magmă in
candescentă, provenind din nu
meroasele cratere secundare, a 
înconjurat stația terminală a 
telefericului, distrugînd și cel 
de-al 0-lea pilon de susținere. 
Vulcanologii de la universitatea 
din Catania au apreciat că, la 
fiecare oră, vulcanul aruncă 
25 000 tone de lavă prin cra
terul central și prin numeroa
sele noi cratere formate în ur
ma exploziilor subterane. între
gul versant sudic al Etnei este 
incandescent, pe cînd cel de 
sud-est este brăzdat de șase 
riuri de lavă care avansează 
lent.

Autoritățile afirmă că, deo
camdată, nu se pune problema 
unui pericol pentru localitățile 
situate la poalele muntelui, în 
ciuda cutremurului de săptă- 
mîna trecută, care s-a soldat 
cu 7 răniți și 30 de case a- 
variate.

Vulcanologii institutului din 
Catania studiază în prezent, 
sub supravegherea renumitului 
specialist Harun Tazieff, gazul 
rezultat din erupții, în scopul 
determinării cauzelor recentei 
erupții și, în special, al stabi
lirii duratei probabile a acti
vității vulcanului.

Se apreciază că, de-a lungul 
veacurilor, Etna a provocat 
moartea a mai bine de un mi
lion de oameni, numai în tim
pul unei singure erupții, în a-

Erupția 
vulcanului 
Etna se 
intensifică
nul 1669, omorînd între 60 000 
și 100 000 de persoane. In se
colul nostru, activitatea vulca
nului a făcut mult mai puține 
.victime, ucigînd numai trei per
soane (în 1952, perioadă în care 
erupția a coincis cu puternice 
cutremure). Cea mai spectacu
loasă erupție din acest secol 
a fost cea din 1911, cînd lava 
era aruncată prin 79 de, cra
tere, ea coborînd pînă la alti
tudinea de 1600 metri. Cea 
mai gravă erupție s-a înregis
trat în 1928, cînd localitatea 
Mascali a fost distrusă, iar cea 
mai îndelungată în 1950, cînd 
vulcanul a rămas activ timp 
de 372 de zile.

In ce privește erupția ac
tuală, în cazul în care lava va 
continua să iasă prin noile cra
tere, se va recurge, probabil, la 
bombardarea torentelor de 
magmă, pentru a le devia 
cursul, întrucît acestea riscă să 
ajungă la așezările omenești din 
împrejurimi.

Parafarea
acordului

de colaborare
culturală

dintre
România
și Austria

ATENA 27. — Coresponden
tul Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite : La Viena au fost 
parafate textul Acordului de 
colaborare culturală dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Austria și progra
mul de colaborare culturală 
între cele două țări pe anii 
1971—1972.

Documentele prevăd o largă 
‘dezvoltare a schimburilor cul
turale, științifice și artisL.ce 
bilaterale.

—♦—

Astăzi, 
alegeri 

în Olanda
HAGA 27 (Agerpres). — As

tăzi, aproximativ 8 milioane de 
olandezi vor fi chemați să a- 
leagă, potrivit sistemului pro
porțional integral, pe cei 150 de 
deputați ai Camerei inferioare 
a statelor generale (Parlamen
tul olandez).

Peste 1 400 de candidați, a- 
parținînd principalelor 28 dc 
partide politice din cele 125 
cite sînt înregistrate în Olan
da, își vor disputa sufragiile 
concetățenilor lor. Numărul ne
obișnuit de mare al partidelor 
și formațiunilor politice — par
ticularitate a scenei politice o- 
Qandeze — determină pe obser
vatori să aprecieze că scruti
nul de miercuri nu va aduce 
modificări importante și se va 
solda tot cu alcătuirea unui ca- 
.binet de coaliție, așa cum se 
întîmplă de două decenii. „Mo- 
zaicul" partidelor politice este, 
în primul rînd, rezultatul di
sidențelor, care în ultimul timp 
*s-au înmulțit.

-- >---
Conferința 
miniștrilor 
afacerilor 

externe ai țărilor 
nordice

STOCKHOLM 27 (Agerpres). 
— La Stockholm s-a deschis 
conferința miniștrilor afacerilor 
externe din Suedia, Danemarca, 
Islanda, Norvegia și Finlanda.

Ordinea de zi a conferinței 
consemnează discutarea unor 
probleme de actualitate ale si
tuației internaționale.

Comunicat comun
polono-japonezcu poporul american

cu 
la 

76 797

politice, religioase, doHANOI 27 (Agerprcs). — 
La Hanoi a avut loc un mi
ting organizat de Comitetul 
de solidaritate cu poporul a- 
merican cu ocazia ofensivei 
de primăvară a pacifiștilor a- 
mericani pentru retragerea 
imediata și totală a trupelor 
americane din Vietnam și în
cetarea războiului de agresiu
ne dus de S.U.A. în Indo
china.

La miting au participat re
prezentanți ai unor organi-

zații
tineret și obștești, oameni ai 
muncii din Hanoi. Au fost, 
de asemenea, de față, Arthur 
Galston, profesor la Univer
sitatea din Yale și Ethen Sig
ner. profesor la Universita
tea din Boston, care vizitea
ză R. D. Vietnam.

Participanții au adoptat o 
rezoluție în care salută cu 
căldură ofensiva de primă
vară a poporului american,

denunță politica de „vietna- 
mizare' a războiului dusă 
administrația americană 
cer cu hotărîre acesteia 
pună capăt războiului de 
gresiune în Indochina. In re
zoluție este exprimată, tot
odată, hotărîrea poporului 
vietnamez de a lupta umăr 
la umăr alături de popoarele 
laoțian și cambodgian pînă la 
victoria totală asupra agreso-

TOKIO 27 (Agerpres). — Ște
fan Jedrychowski, ministrul a- 
facerilor externe al Poloniei, 
și-a încheiat marți vizita în 
Japonia, plecînd spre patrie. 
La sfîrșitul vizitei, relatează a- 
genția P.A.P., a fost dat publi
cității un comunicat comun în 
care se arată că Ștefan Jedry
chowski și omologul său japo
nez, Kiichi Aichi, au făcut un 
schimb de opinii în probleme 
privind relațiile bilaterale pre
cum și asupra situației inter-

REZULTATELE 
ALEGERILOR 

DIN
R. P. UNGARĂ

Q După cum informează a- 
genția B.T.A., în baza unei ho- 
tărîri a Prezidiului Adunării 
Populare, la 27 iunie 1971 în 
Bulgaria vor avea loc alegeri 
pentru Adunarea Populară, sfa
turile populare județene, oră
șenești, raionale și sătești.

® Societatea națională alge
riană „Sonatrach" a încheiat un 
acord cu firma americană ..The 
Chemical Construction Corpo
ration" privind construirea în 
Algeria a unei uzine de liche
fiere a gazelor naturale. Devi
zul contractului se ridică la su
ma de 300 milioane dolari. U- 
zina, care va fi construită la 
Arzew, va avea o capacitate a- 
nuală de producție de 10 mili
arde metri cubi de gaze. Lu
crările de construcție vor în
cepe în 1972 și vor dura pa
tru ani.

0 „Cuba este interesată în 
extinderea schimburilor comer
ciale cu Chile", a declarat co
tidianului „El Siglo" ministrul 
comerțului exterior al Cubei, 
Marceio Fernandez.

Ministrul cubanez a sosit în 
Chile în fruntea unei delegații 
a țării sale, care va participa 
la lucrările sesiunii periodice 
a Comisiei Economice O.N.U. 
pentru America Latină — 
C.E.P.A.L.

publica Coasta de Fildeș, unde 
va examina cu persoane ofi
ciale probleme legate de dez
voltarea colaborării economice 
dintre cele două țări.

© Activiștii Partidului pro
gresist al oamenilor muncii din 
Cipru (A.K.E.L.), întruniți la 
Nicosia, au adoptat o rezoluție 
în care subliniază că A.K.E.L. 
va lupta pentru unitatea po
porului cipriot și va desfășura 
o politică îndreptată 
justă reglementare 
cipriote, ținîndu-se 
interesele tuturor 
țării.

@ Procurorul militar Helio 
Cubido a cerut punerea sub a- 
cuzare a 27 de polițiști brazi
lieni pentru asasinarea, întT-o 
închisoare din Sao Paulo, a ze
ce deținuți de drept comun. 
Polițiștii acuzați de Helio Cu
bido aparțin organizației ile
gale „Escadronul morții", care, 
în ultimii doi ani, a asasinat 
în închisorile braziliene 182 de 
deținuți de drept comun.

Pentru primirea | 
R. D. Germane I 

in O.M.S.

■
■■■

spre o 
a problemei 

seama de 
cetățenilor

• Guvernul sirian a ratifi
cat declarația din 17 aprilie 
a. c. de la Benghazi privind 
constituirea Federației Republi
cilor Arabe.

® Regele Hussein al Iorda
niei a declarat că o colaborare 
deplină între armata iordaniană 
și rezistența palestiniană nu 
poate fi realizată decît în con
diții de stabilitate și securitate. 
El a arătat că își va respecta 
promisiunea de a acorda pales
tinienilor din Cisiordania „drep
tul de a decide ei înșiși asu
pra soartei lor și de a opta 
în mod liber pentru regimul 
pe care îl preferă".

bombe au explodat în timpul nopții de luni 
în capitala nord-irlandeză, provocind pagube

Trei
spre marți
serioase unui laborator al Institutului medico-legal. Autorii 
atentatului au intenționat să distrugă numeroase corpuri 
delicte, printre care arme și muniții, care ar fi putut 
stitui capete de acuzare pentru o serie de procese în 
gătire. Nu au fost înregistrate victime.

• La Madrid, a sosit într-o 
vizită oficială de patru zile, îm
păratul Etiopiei, Haile Selassie. 
Aceasta este prima vizită a su
veranului etiopian în Spania.

COII- 
pre-

afa-• Ministrul italian al 
cerilor externe, Aldo Moro, ca
re întreprinde un turneu prin- 
tr-o serie de state africane, a 
sosit în vizită oficială în Re-

• ,.O îmbunătățire lentă dar 
binevenită a raporturilor dintre 
Marea Britanie șl R. P. Chi
neză este în cura", a declarat 
luni, în Camera Comunelor, mi
nistrul afacerilor externe, Alee 
Douglas-Home, răspunzînd unor 
interpelări. El a adăugat că gu
vernul britanic privește în mod 
favorabil trimiterea unui amba
sador la Pekin, în locul actua
lului însărcinat cu afaceri.

BERLIN
Ministerul
Germane a adresat un me
morandum statelor membre 
ale O.M.S. în legătură cu 
cererea R.D.G. de a fi admi
să în această organizație, in
formează agenția A.D.N. Ad
miterea R.D.G. în Organiza
ția Mondială a Sănătății se 
spune în memorandum, a de
venit o problemă ce necesită 
o rezolvare grabnică. In do
cument se arată, printre al
tele, că R.D.G. și-a lărgit și 
adîncit relațiile bilaterale, pe 
baza acordurilor în domeniul 
sănătății și a altor înțelegeri, 
cu peste 30 de state aparținînd 
O.M.S. Ministerul Sănătății, 
menționează memorandumul, 
își exprimă certitudinea că 
primirea R.D.G. ca membru 
cu drepturi egale în O.M.S. 
ar contribui la creșterea în 
continuare a eficacității or
ganizației. Aceasta ar repre
zenta, totodată un pas im
portant spre traducerea în 
viață a principiului universa
lității O.M.S. și o contribu
ție eficientă la destinderea 
și colaborarea internațională.

27 (Agerpres). — 
Sănătății al R.D.

naționale actuale. Subliniind 
existența unor mari posibilități 
de extindere în continuare a 
relațiilor comerciale între ce
le două țări, ei au examinat 
diferitele mijloace menite să 
ducă la dezvoltarea schimbu
lui reciproc de mărfuri, pre
cum și posibilitățile colaboră
rii în domeniul industriei.

In numele președintelui Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Polone, Piotr Jaroszewicz, mi
nistrul Jedrychowski l-a invi
tat pe Eisaku Sato, primul mi
nistru al Japoniei, să facă o 
vizită în Polonia. O invitație 
similară a fost făcută de Jedry
chowski ministrului de externe 
al Japoniei, Kiichi Aichi. Invi
tațiile au fost acceptate, data 
vizitelor urmînd să fie stabili
tă pe cale diplomatică.

BUDAPESTA 27 (Agerpres). 
— Comisia centrală electorală 
a dat publicității marți comu
nicatul privind rezultatele ale
gerilor pentru Adunarea de 
Stat_ și consiliile locale, desfă
șurate la 25 aprilie în R.P. Un
gară, relatează agenția MTI. In 
comunicat se subliniază că, din 
cei 7 432 420 de cetățeni 
drept de vot, au participat 
scrutin 98,7 la sută, 
buletine de vot au fost anulate. 
Pentru deputății în Adunarea 
de Stat au fost exprimate 
7 189 125 voturi, adică 99,00 la 
sută. Deoarece în cîteva cir
cumscripții nici unul dintre 
candidații pentru Adunarea de 
Stat înscriși pe liste nu a în
trunit majoritatea prevăzută de 
legea electorală, urmează să fie 
organizate alegeri suplimentare.

In consiliile locale au fost 
aleși 68 865 de membri. In 81 
de circumscripții electorale, 
candidații pentru consiliile lo
cale nu au întrunit majoritatea, 
astfel incit vor fi organizate, de 
asemenea, alegeri suplimentare.

„PLANUL DE OPERAȚIUNI

NR. 3"

NEW YORK 27 (Agerpres). - 
Intr-un interviu acordat ziaru
lui „New York Times", istoricul 
american Holger Herwig a a- 
firmat că, studiind in arhivele 
militare germane, a descoperit 
un document care atestă exis
tența unui plan al Germaniei 
de a invada America, cu 14 
ani înaintea intrării S.U.A. in 
primul război mondial. Potri
vit lui Herwig, planul și-a gă
sit o aprobare deplină, atit din 
partea Kaiserului Wilhelm ai 
ll-lea, cit și din partea coman
damentului german. Ulterior, 
Berlinul a renunțat la acest 
plan, deoarece nu dorea să-și 
disperseze prea mult forțele, 
care și așa trebuiau să lupte 
pe două fronturi.

Planul respectiv ar data, du
pă afirmațiile lui Herwig, din 
anul 1898, el fiind elaborat de 
un tinăr locotenent din marina 
militară germană, Eberhard 
von Manety, devenit ulteri
or un istoric proeminent. El a 
fost pus la punct timp de doi 
ani, fiind gata în 1903, cind 
a fost botezat „Planul de ope
rațiuni nr. 3". Planul prevedea 
trimiterea unei flote germane 
în Marea Caraibilor, care să 
atace la momentul oportun 
New Yorkul, Bostonul și Nor- 
folkul.

In același timp, o altă flotă 
urma să atace estul Long Is- 
landului.

POLUAREA GHEȚII 

DIN GROENLANDA

COPENHAGA 27 (Agerpres). 
- In urma unor cercetări efec
tuate de savanții americani, bri
tanici și danezi asupra stratu
lui de gheață care acoperă Gro
enlanda s-a constatat că po
luarea gheții cu plumb a cres
cut cu 300 la sută in perioada 
1940-1965.

O premisă pentru convocarea
conferinței general-europene 
de securitate

HELSINKI 27 (Agerpres). — 
Ministrul finlandez al afacerilor 
externe, Vaino Leskinen a ros
tit la ..Asociația Paasiviki" din 
orașul Turku o cuvîntare con
sacrată problemelor consolidării 
păcii și securității internaționa
le și destinderii încordării în 
lume pe calea soluționării paș
nice a problemelor litigioase. 
Șeful diplomației finlandeze a 
relevat, între altele, că la 28 
aprilie se împlinesc doi ani de 
cînd Finlanda a inițiat propu-

și colaborare
nerea privind organizarea, la 
Helsinki, a conferinței general- 
europene asupra securității și 
cooperării. In această perioadă, 
a subliniat Leskinen, au fost 
stabilite contactele necesare și 
au fost studiate numeroase 
probleme concrete legate de 
securitatea în Europa. Finlan
da, a spus el, apreciază aceas
tă activitate drept o premisă 
pentru realizarea de pași noi 
în favoarea convocării conferin
ței asupra securității europene.

Deficitul balanței de plăți
datoria externă

MOARTEA MISTERIOASA 
A CONSULULUI AUSTRIAC 

IN PARAGUAY

ASUNCION 27 (Agerpres). 
— Consulul austriac în Para
guay, Ricardo Aigner, în vîr- 
stă de 44 de ani, a fost găsit 
mort duminică în biroul său. 
Cauzele decesului nu se cu
nosc. Poliția a precizat doar 
că Aigner a fost găsit 
mîinile legate.

ale Israelului
TEL AVIV 27 

Intr-o declarație 
unor oficialități 
le, Pinhas Sapir, ministrul de 
finanțe al Israelului, a afirmat 
că balanța de plăți a țării a- 
cuză un deficit de 1 220 milioa
ne dolari, din care 800 milioa
ne provin din importurile de 
material militar. O altă proble- 

căreia trebuie să-i facă față

(Agerpres). — 
făcută în fața 
guvernamenta-

economia israeliană, a spus 
Pinhas Sapir, o constituie creș
terea datoriei externe care este, 
în prezent, de 2 660 milioane 
de dolari, urmînd, conform pre
viziunilor, să se dubleze în ur
mătorii cinci ani. In legătură 
cu aceasta, el a adăugat că „da
toria națională a Israelului pe 
cap de locuitor este cea mai 
ridicată din lume".

0 NOUA TENTATIVA
DE LOVITURA DE STAT ÎN BOLIVIA

LA PAZ 27 (Agerprcs). — O 
nouă tentativă de lovitură de 
stat, a doua în mai puțin de o 
lună, a fost dejucată, la sfîr- 
șitul săptămînii trecute, în Bo
livia, a anunțat ministrul de 
interne bolivian, Jorge Gallar
do. Complotul, pus la cale de 
clemente de extremă dreaptă 
grupate în așa-numitele orga
nizații „Mișcarea națională re
voluționară" și „Falanga socia
listă boliviană", a precizat mi-

nistrul de interne bolivian, viza 
înlăturarea de la conducerea 
țării a guvernului condus de 
președintele Juan Jose Torres. 
Autoritățile au arestat trei per
soane, între care Ruben Julio 
Castro, ministru de stat in tim
pul fostului președinte Paz Es- 
tenssoro și șeful organizației 
„Mișcarea națională revoluțio
nară". Mandate de arestare au 
fost omise și pentru șeful „Fa
langei socialiste boliviene", Ma-

rio Gutierez, și căpitanul Ro
berto Salomon, considerați, de 
asemenea, ca făcînd parte din
tre complotiști. Surse informa
te, citate de agenția France 
Presse, relevă că în această 
tentativă de lovitură de stat, ce 
urma să aibă loc la 27 aprilie, 
sînt implicați mai mulți ofi
țeri. Precedentul complot anti
guvernamental a fost dejucat la 
3 aprilie.

CELE MAI VECHI VESTIGII

DESCOPERITE IN SUDUL

IRAKULUI

BAGDAD 27 (Agerpres). - 
Echipele de arheologi care 
întreprind cercetări în regiuni
le din sudul Irakului au des
coperit recent un zid al caste
lului Kisra, palatul regilor din 
dinastia Sasanizilor, care a 
domnit în Persia intre anii 
226-651, precum și vestigii a- 
le unei așezări datind de a- 
proximativ 6 000 de ani î.e.n. 
Ele se află la 10 km de Sa- 
marra, pe malurile fluviului 
Tigru, și sint cele mai vechi 
descoperiri de acest fel din 
regiunea respectivă.

CONCURS ORGANIZAT DE

U.N.E.S.C.O. CU TEMA

„O LUME DEMNA DE NOI"

PARIS 27 (Agerpres). - Cu 
ocazia celei de-a 25-a aniver
sări de la crearea sa, 
U.N.E.S.C.O. va organiza un 
mare concurs de afișe, sub 
patronajul Asociației interna
ționale de arte plastice, cu te
ma UO lume demnă de noi". 
La acest concurs, prevăzut cu 
șase premii, pot participa ti
neri artiști intre 15 și 25 de ani.

„FESTIVALUL 

COLECȚIONARILOR" 

DIN RICCIONE

RICCIONE 27 (Agerpres). - 
In localitatea Riccione s-a în
cheiat „Festivalul colecționari
lor", la care au participat 108 
expozanți italieni și străini. Pre
miul special a fost decernat 
lui Richard Zimmerl (Austria) 
pentru colecția sa de etichete 
recomandate poștale austriece. 
Printre celelalte colecții premi
ate se află și aceea a bolog- 
nezului Tonino Belletti, caie 
constă in afișe din istoria Ita
liei intre anii 1600-1860.

ZÂPADA IN ANGLIA

LONDRA 27 (Agerpres). - 
In sud-vestul Marii Britanii a 
inceput să ningă, stratul de 
zăpadă atingind in regiunea 
Bristol peste 7 cm. Luni, sute 
de automobiliști, surprinși de 
aceasta neașteptată revenire a 
iernii, au avut de inlimpinut 
serioase greutăți in ceea ce 
privește traficul rutier.
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