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VIZITĂ TOVARĂȘUL III SICOTĂt III AIISISIIIJ
IN JIIIJETIIL CONSTANTA

Tovarășul Nicolae Ceauses
cu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
împreună cu tovarășii Ilie 
Verdeț. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.K., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Janos Fa- 
zekas și Leonte Răutu, mem
bri ai Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniș
tri, Petre Blajovici, membru 

Se conturează viitoarea 
constelație a litoralului românesc

în stațiunea Mangalia-Nord 
oaspeților le sînt prezentate în 
ansamblu și în detaliu, zonele 
turistice construite, ca și pro
punerile pentru dezvoltarea lor 
In viitorul cincinal și in anii 
următori, studii ..complexe șl 
multilaterale care analizează a- 
menajarea țărmului Mării Ne
gre între Vama Veche și Nă
vodari.

In fața hărții, Iov. Gheorghe 
Jumțlrașcu, arhitectul șef al ju
dețului. prezintă studiul de sis
tematizare a teritoriului, evi
dențiind preocuparea constantă 
pentru valorificarea judicioasă 
a potențialului natural și pen
tru integrarea sa armonioasă 
în circuitul de valori al între
gii economii. Tovarășul Nicolae 
Ccaușescu atrage, de la bun 
început, atenția asupra nece
sității de a propulsa, cu precă
dere, acele amenajări turistice 
pentru care există lucrările 
complimentare necesare (căi de 
transport, rețele de. Canalizare 
ș.a.m.d.), astfel ca investițiile 
să fie cit mai reduse. Este ne
cesar. de asemenea, ca înain
tea amenajării unor plaje noi, 
să se valorifice pe deplin con
dițiile oferite de cele existente. 
Din analiza diferitelor variante, 
rezultă că soluția cea mai efi
cientă o constituie crearea u- 
nor capacități de cazare prin 
sporirea densității construcții
lor și extinderea stațiunilor e- 
cislente.

Gazdele îl informează pe se
cretarul general al partidului 
că actualele studii, din care 
unele sînt realizate sau în fază 
de realizare, au la bază pre
țioasele indicații primite cu o- 
cazia precedentelor sale vizite 
pe litoral. Este evidențiat, cu 
acest prilej, faptul că materia
lele prezentate astăzi, concreti
zare a acestor indicații, repre
zintă soluții optime în acest 
Stadiu, ele imbimnd judicios ne
cesitățile funcționale și estetice 
cu cele economice.

O discuție vie stirnește am
plasarea unor hoteluri și com- 
plexuri comerciale în raport 
cu plajele și cu arterele de 
circulație. Secretarul general al 
partidului relevă tendința ne
justificată de a situa relativ 
departe de țărm unele dintre 
spatiile de cazare privind, în 
felul acesta, un număr de tu
riști de căi ușor accesibile șl 
scurte spre plajă.

în continuare, sînt prezentate 
machetele construcțiilor viitoa
re din perimetrul Eforie Nord- 
Sud, care beneficiază do una 
dintre cele mai frumoase -i mai 
Întinse plaje. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu observă că, aici ca 
și în alte sectoare, terenul de 
construit poate fi mai bine fo
losit prin sporirea densității a- 
menajărilor. Secretarul qeneral 
al partidului insistă asupra a- 
celeiasi recomandări și atunci 
clnd este vorba de extinderea

— 

„Floare 
de cactus“

Spectacolele teatrului de re
vistă și comedie ..Ion Vasiles- 
cu“, prezentate la Paris, au 
cucerit aplauzele și admirația 
unui public exigent cu acest 
gen de artă. Acum, teatrul „Ion 
Vasilescu* a pregătit revista 
„Floare de cactus" (de Berillet 
și Gredy, traducerea — Angela 
Plăti și Manase Radney) ce va 
fi prezentată, in premieră, și 
in Valea Jiului. Iși dau con
cursul Marieta Luca. Mihaela 
Dumbravă, George Bănică, So
rin Gheorghiu, Stela Moga. A- 
drian Petrache. Iulian Marines
cu. Paula Ionescu, Eugen Pe
trescu.

Va fi prezentat doar un sin
gur spectacol marți 7 aprilie, 
la ora 19.30, in sala Casei de 
cultură din Petroșani.

k—_____________  

supleant al Comitetului exe
cutiv al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Comitetului de stat 
pentru economia și adminis
trația locală, și Vasilc Patili- 
neț, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.K. ,a făcut mier
curi o vizită de lucru în ju
dețul Constanța. Au fost vi
zitate noile construcții turis
tice din zona Mangalia-Nord, 
noul port al Constanței și 
șantierul naval din acest oraș. 
In timpul vizitei au fost dez

stațiunilor Mangalia. Neptun și 
Costinești.

Vizita conducătorilor de par
tid și de slat continuă pe cîteva 
dintre șantierele de construcții 
ale Mangaliei-Nord. Se face un 
popas la hotelul denumit încă, 
așa cum figurează in proiecte, 
hotelul „C" din stațiunea Ju
piter. Apreciind pozitiv origi
nalitatea construcției, tovarășul 
Ccaușescu face remarca totuși 
că amplasarea ei nu a fost bine 
gindită înlrucît camerele hote
lului nu au o vedere directă 
la mare deși nu era nici o di
ficultate ca, printr-p așezare 
mai bine chibzuită, să se asi
gure și acest element impor
tant.

Vizilînd șantierele din sta
țiunea Venus, secretarul gene
ral al partidului face observa
ția că nu totdeauna elementele 
prefabricate sînt rațional di
mensionate și recomandă stu
dierea în cursul execuției a po
sibilităților de a realiza econo
mii sporite la materialele de 
construcții și finisaj ; totodată, 
recomandă și restudierea, în a- 
cest sens, a proiectelor care 
se mai află încă pe planșete.

în stațiunea Neptun se vizi
tează mai multe puncte de lu
cru. Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, ceilalți conducători de par
tid și de stat, urmăresc modul 
de aplicare a tehnologiei 
moderne, se interesează de per
formanțele tehnice ale unor u- 
tilaje de construcții, de gradul 
de înzestrare cu tehnică avan-

Un port pe măsura 
dinamismului economiei naționale

De la Mangalia, zonă a li
toralului unde se înalță o ade
vărată constelație purtind nume 
de aștri, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a celor
lalți conducători de partid și 
de stat continuă la Constanța, 
unde se făurește o nouă și mo
dernă poartă maritimă a țării. 
Aici, se văd impunătoarele di
guri ce închid incinta noului 
bazin portuar. Lungimea lor to
tală este de peste 5 300 m. și 
închide o suprafață de 523 hec
tare, de două ori și jumătate 
mai mare decît a vechiului 
port. Vor fi aici 48 de noi da
ne, la care vor putea acosta 
nave pină la 80 000 tdw. Ca
pacitatea traficului de mărfuri, 
este prevăzut să atingă în sta
diul final 51 milioane tone pe 
an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat discută, în fața schiței 
noului port despre stadiul ac
tual al lucrărilor, și programul

Tot mai multi vizitatori
Muzeul mineritului din Petro

șani, unica instituție de acest 
gen din țară, primește din ce 
în ce mai mulți vizitatori în 
sălile sale, dornici să cunoască 
istoricul exploatării cărbunelui 
și al mișcării muncitorești de 
pe aceste meleaguri. 

Reduceri de prețuri
A sosit sezonul cînd paltoanele sînt... înlocuite. Ince- 

pind cu 1 aprilie a. c. s-au redus prețurile la pardesiu din 
tergal, gabardin și stofe pentru bărbați și femei. Reduce
rile variază intre 100—250 lei la bucată.

bătute problemele ridicate de 
extinderea in continuare a 
amenajărilor turistice de pe 
litoral, de lucrările de con
strucție in noul port și de 
dezvoltarea șantierului naval. 
Conducătorilor de partid și de 
stat le-au fost prezentate, a- 
tît la Constanța cit și la Man
galia, șantierele de construc
ții : a fost examinat stadiul 
general de dezvoltare a turis
mului pe litoral, obiectivele 
care urmează să valorifice și

sală a șantierelor. Inginerul- 
șef al Întreprinderii de con
strucții „Carpați", Nicolae lor- 
dache, prezintă oaspeților ceea 
ce el a numit „tentativa de a 
construi un hotel de 100 do 
metri lungime, cu 6 nivele, cu 
330 de camere, în numai 40 de 
zile". Lucrările au început la 
5 martie și — dacă experiența 
va reuși — se vor termina 13 
15 aprilie.

Vizita în zona noilor con
strucții se încheie la poligonul 
de prefabricate, care asigură 
elementele necesare pentru în
tregul șantier. Tovarășul Ni
colae Ceaușescu relevă rezul
tatele obținute pe șantierele de 
(construcții vizitate și cere pro- 
iectanților și constructorilor ca, 
pornind de la experiența acu
mulată, să optimizeze efortul 
lor îndreptat spre realizarea în 
termene cri ’ mai scurte a sar. 
cinilor de plan. Secretarul ge
neral al partidului cere să se 
respecte cea mai fermă dis
ciplină în unitățile de proiec
tare și execuție, cere ca spi
ritul de ordine să fie întărit zi 
d • zi, atrage atenția asupra fap
tului ca un rol important în 
acest sens revine tuturor 
factorilor responsabili încă din 
fazele de proiectare și organi
zare de șantier.

Pretutindeni, constructorii au 
făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți conducă
tori de partid și de stat, o en
tuziastă primire. Ei au ovaționat 
îndelung, au scandat numele 
secretarului general al partidu
lui, dînd glas sentimentelor de 
dragoste și stima pe care le 
nutresc, împreună cu întregul 
popor, pentru conducătorul iu
bit al partidului și stalului nos
tru.

eșalonat de viilor.
O problemă amplu discutată 

a fost cea privind amplasarea 
cit mai rațională a diferitelor 
obiective portuare. Secretarul 
general al partidului a atras a- 
tenția constructorilor că aceasta 
implică o mare răspundere, că 
trebuie să se adopte soluții 
oare să asigure atît accesul 
ușor al navelor, cit și siguranța 
exploatării instalațiilor portua
re și a vaselor.

Ținînd seama de intensifica
rea traficului de mărfuri, cit 
și de creșterea capacității flo
tei noastre maritime, construc
torii propun ca o serie de lu
crări să fie devansate. Se arată 
că în urma studiilor pe care ei 
le-au făcut, există posibilități 
ca paralel cu executarea lu
crărilor din etapa a fl-a să fie 
începute înainte de termen, 
chiar din anul viitor, o serie 
de lucrări prevăzute pentru cea 
de a Ill-a etapă. Ei au solicitat 
totodată un sprijin din partea

Numai de la începutul anuluî 
și pînă în prezent, muzeul a 
a fost vizitat de aproximativ 
5 000 de persoane printre care 
s-au aflat elevi, studenți, mili
tari, muncitori, cadre tehnice 
etc. 

mai bine potențialul prețios 
al acestei regiuni.

Secretarul general al parti
dului, ceilalți conducători de 
partid și de stat au dat in
dicații în legătură cu cercul 
larg de probleme aflate in 
dezbatere și au stabilit la fa
ța locului, după consultări cu 
specialiștii și cu edilii locali 
— măsuri importante privind 
înfăptuirea, în mod consec
vent, în aceste sectoare,' a 
Directivelor celui de-al X-lea 
Congres al partidului.

industriei constructoare de ma
șini pentru asigurarea șantieru
lui cu utilajele grele, de mare 
randament, absolut necesare 
pentru devansarea planului și 
începerea totodată a lucrărilor 
de extindere a șantierului na
val Constanța.

Susținînd cerințele construc
torilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu propune să se stu
dieze toate posibilitățile reale 
ce concură la o bună corelare 
a activității cu toți factorii ce 
pot contribui la grăbirea ritmu
lui lucrărilor. Planul pînă în 

Mutații profundb 
în viața unui șantier TiU.dl 

cu vechi tradiții
îmbarcați pe o șalupă apar- 

ținînd marinei militare, condu
cătorii de partid și de stal pă
răsesc rada noului port și 
se îndreaptă spre șantierul na
val, adăpostit sub cunoscutele 
faleze ale Constanței. Pe deo
parte digurile recent terminale, 
iar de altă parte orașul, cu
prind lumea agitată a portului.

înaintînd printre zeci de nave, 
șalupa acostează la noul doc 
plutitor de 15 000 tone al șan
tierului naval. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori de partid și de stat sînt 
întîmpinați cu furtunoase aplau
ze și urale de un mare număr 
de muncitori. Aici sînt prezen
tate diagrame și hărți, impre
sionante prin datele de produc
ție pe care le exprimă, prin 
perspectivele pe care le contu
rează. Șantierului naval din 
Constanța, îi revine cinstea de 
a se profila pe producția unor 
nave maritime de capacități cu
prinse între 25 000—80 000 tdw, 
nave de mare capacitate, pentru 
prima oară produse în țara 
noastră. El are, de asemenea, 
sarcini mărite în privința ex
portului de diferite tipuri de 
nave.

Răspunzînd întrebărilor puse 
de secretarul general al parti
dului în legătură cu gradul de 
integrare și tipurile de nave ce 
se vor construi, directorul șan
tierului naval, Dumitru Fuiorea, 
arată că este prevăzută produ
cerea în țară a agregatelor șl 
aparatelor cu care sînt înzes
trate navele. Șantierul va pro
duce nave destinate transportu
lui de produse petroliere, de 
minereuri, cărbuni, cargouri di
ferite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de problemele le
gate de eficiența economică a 
producției și investițiilor, de 
calificarea cadrelor necesare în 
această etapă de extindere a 
întreprinderii.

In continuare, conducătorii de 
partid șl de stat au vizitat, la 
invitația gazdelor, un cargou 
aflat în construcție.

SUB TENSIUNE
De cîteva zile au fost' puse 

sub tensiune un post de trans
formare la Bănița iar un altul 
la Merișor. Prin intermediul 
lor se furnizează energie elec
trică lucrărilor ce se execută 
pentru electrificarea căii ferate 
Petroșani — Simeria.

Vizitâ
Luni 30 martie, un grup de 

viitoare educatoare din anul IV 
A de la Liceul pedagogic din 
Deva, însoțite de cadre didac
tice, au făcut o vizită cu scop 
educativ la o serie de cămine 
de copii din Valea Jiului, o- 
prindu-se timp mai îndelungat 
la noul cămin din cartierul Ae
roport. Aici elevele s-au intere
sat de condițiile de muncă ale 
educatoarelor, de regimul de 
viață al copiilor, de problemele 
ridicate de educația celor mai 
mici membri ai societății. 

________ J 

Lucrătorii portului Constan
ța, constructorii navali, mun
citorii și tehnicienii de pe 
șantierele de construcții vizi
tatei populația municipiului 
au făcut tovarășului Nicolae 
Ccaușescu, celorlalți conducă
tori de partid și de stat, o 
caldă primire manifestin- 
du-și și cu acest prilej dra
gostea și atașamentul față de 
partidul nostru comunist, fa
ță de secretarul său general.

1975, a arătat secretarul gene
ral al partidului, ne dă posi
bilitatea să sprijinim eforturile 
constructorilor constănțeni.

Vizilînd apoi construcțiile și 
instalațiile noilor dane, tovară
șului Nicolae Ceaușescu și ce
lorlalți conducători de partid și 
de stat le sînt prezentate ca
racteristicile tehnice ale po
dului descărcător de minereuri, 
cu o capacitate de 1 000 tone 
pe oră și ale altor utilaje me
nite să contribuie la extinderea 
mecanizării muncii în port.

De la șantier la portul mari
tim Constanța, distanța este 
parcursă din nou cu șalupa mi
litară. La cheiuri se află ali
neate nave românești și străine, 
care înTîmpină cu o originala 
simfonie de sirene pe secreta
rul general al partidului și pre
ședintele Consiliului de Stat. 
O mare mulțime de oameni, 
aflată la gara maritimă, aclamă 
cu căldură, ovaționează cu en
tuziasm. Conducătorii de partid 
și de stat își iau rămas bun 
de la acești bravi oameni care 
prin hărnicia miinilor și efor
tul minții lor dau viață planu
rilor îndrăznețe de lărgire și 
perfecționare a principalei porți 
maritime a țării, construiesc 
nave ce vor duce spre largtil 
lumii, peste țări și mări, pe 
toate continentele, numele șl 
renumele României socialiste.

★
încă o dată s-a adeverit, ceea 

ce practica a consacrat de-a- 
cutn, și anume că dezbaterea șl 
analizarea la fața locului, în 
mod concret și operativ, de către 
conducătorii de partid și de 
stat, a celor mai actuale pro
bleme ale dezvoltării societății 
noastre socialiste, ale economiei 
naționale, este o formă eficien
tă de’ adoptare și confirmare 
a unor hotărîri Importante. în
suflețiți de recentele documen
te ale plenarei din martie a 
C.C. al P.C.R., de programul 
legislativ elaborat de Marea 
Adunare Națională, care vizea
ză domenii vitale alo dezvoltă
rii noastre, oamenii muncii de 
pe șantierele vizitate au dat 
expresie voinței lor ca, prin 
promovarea eficienței în pro
ducție, a disciplinei muncii, 
prin îndeplinirea cu strictețe a 
prevederilor planului de stat, 
să-și aducă contribuția nepre
cupețită la mărețul program de 
edificare socialistă a României.

arh. G. SĂSĂRMAN 
Mircea S. IONESCU 
Nicolae SIMION

LUNA CÂRTII 
SOCIAL-POLITICE 
PENTRU TINERET

în scopul reliefării importanței deosebite a cărții 
social-politice in contextul procesului de cunoaștere și 
pregătire multilaterală a tineretului, și cu prilejul aniver
sării centenarului nașterii lui V. I. Lenin, Comitetul jude
țean U.T.C, a- inițiat începînd de astăzi, in toate localită
țile județului nostru „Luna cărții social-politice pentru ti
neret". Cu acest prilej am purtat o scurtă convorbire cu 
tovarășul Amos Stoica, șeful sectorului cultural-artistic al 
Comitetului județean U.T.C.

- V-am ruga să ne infor
mați in ce constă acest ciclu 
de acțiuni ?

— în cadrul „Lunii cărții 
social-politice pentru tineret" 
se vor iniția expuneri in legă
tură cu principalele probleme 
abordate de cartea social-poll- 
tlcă, recenzii ale celor mal

Miercuri s-a deschis in sa
la de expoziții din b-dul Ma- 
gheru nr. 34—36, o interesan
tă expoziție cu tema „Betonul 
aparent", organizată de Cen
trul de documentare al Mi
nisterului Construcțiilor in
dustriale. Numeroasele exem
ple de construcții industriale, 
inginerești, de locuințe, de 
clădiri social-culturale — re
alizate in țară și străină
tate — demonstrează avanta
jele betonului care rămîne 
aparent în urma turnării, re- 
nunțîndu-sc astfel la finisa
jele fațadelor cu tencuieli sau 
placaje. Avantajele de ordin 
economic, funcțional și este
tic fac ca betonul aparent să 
cunoască astăzi o largă răs- 
pîndirc pe plan mondial. Așa 
cum reiese din fotografiile, 
graficele și detaliile de exe
cuție expuse, utilizarea beto
nului aparent în construcții 
duce la realizarea unor be
toane de calitate, la scurtarea 
termenului de execuție și la 
reducerea prețului de cost al 
construcțiilor.

•
Miercuri a avut loc solem

nitatea înmînării ordinului 
„Meritul cultural" clasa a 
Il-a scriitorului Paul Cons
tant, conferit de Consiliul de I 
Stat al Republicii Socialiste | 
România, pentru activitate . 
îndelungată și merite deose- I 
bite în domeniul creației li- ’ 
terare, cu prilejul împlinirii I

1 
vîrstei de 75 de ani. In ur
mele Consiliului de Stat, iov. | 
Richard Winter, prim-secre- | 
tar al Comitetului județean., 
de partid, președii.'ele Con- ' 
siliului popular ’ județului ■ 
Sibiu, a înmînat scriitorului | 
înalta distincție, urîndu-i noi ■ 
succese în activitatea de crea- | 
tie. ,

•
Sînt posibile imaginile co

lorate și, totodată, în relief, 
la televiziune ? Electronistul 
Vasilc Bălțatu, de la Univer
sitatea din București, ne asi
gură că da. Afirmația sa se 
întemeiază concret pe o crea
ție tehnică proprie, care 
fost brevetată * ’’
tă recent de 
de stat pentru 
mărci. Invenția 
„Procedeu de emisie și recep- I 
ție a imaginilor in culori și | 
in relief în televiziune". De . 
fapt, sub această denumire I 
sînt înglobate mai multe in- > 
venții, care cuprind proccde- I 
ul propriu-zis, un adaptor | 
stcreo-color pentru aparatele ■ 
obișnuite de televiziune în I 
alb-neqru, precum și unele ’ 
variante constructive. Adap- I 
torul stereo-color poate fi I 
utilizat atît la emisie cit și | 
la recepție. (j

Pînă în prezent, procedee • 
pentru televiziune în culori | 
sau în relief au fost create . 
în S.U.A.. Franța și R. D. I 
Germană. Comparativ cu a- ■ 
cestea, invenția electronistu- I 
lui bucureștean are avanta- I 
jul că nu necesită construe- . 
ții complicate. In plus, per- I 
mite folosirea benzii de frec- 
vență normală, compatibilă I 
cu sistemul clasic de televi- ■ 
ziune alb-negru, cu 625 și I 
819 linii. "
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noi lucrări din acest domeniu, 
simpozioane, standuri de cărți 
în întreprinderi și . instituții, 
vitrine cu cărți noi în librării, 
concursuri literare etc. Deschi-
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In cel de-al doilea trimestru
Toate unitățile 

economice 
să se încadreze 

în avîntnl general
Primul trimestru din acest ultim an al cincinalului s-a în

cheiat. Faptul, privit doar sub aspectul scurgerii timpului, nu pre
zintă atîta importanță. Ruperea unei simple foi din calendar, luată 
ca un fapt în sine, nu schimbă cu nimic mersul lucrurilor; ceea 
ce e important e faptul că am parcurs Cu succes, o etapă de mun
că — și nu orice etapă ci prima — din acest an și am intrat, în 
plin avînt, în cea de-a doua.

Iată un moment potrivit pentru a arunca o scurtă privire 
asupra activității desfășurate de colectivele exploatărilor miniere 
și celorlalte unități economice din municipiu pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a angajamentelor luate în întrecerea socia
listă. Potrivit datelor preliminare de care dispunem, rezultatele 
obținute pe ansamblul municipiului sînt bune. Majoritatea exploa
tărilor miniere, continuind seria succeselor din primele două luni, 
au adăugat noi plusuri la producția de cărbune dată peste plan. 
Cîteva exemple merită a fi evidențiate: Paroșeni — 6 600 tone, 
Lupeni — 6 100 tone, Petrila — aproape 2 000 tone, Aninoasa — 
600 tone. Bilanțul producției de cărbune date peste plan de mi
nerii Văii Jiului in primul trimestru a crescut astfel la 31 700 
tone — realizare care se apropie de angajamentul de 50 000 tone, 
luat pe întregul an. Acest bilanț este întregit cu realizările pre- 
parațiilor de cărbune Lupeni, Petrila șî Coroești, carierei de 
calcar Bănița, șantierului Valea Jiului al T.C.M.M., stației C.F.R. 
Petroșani și altor unități care și-au îndeplinit sarcinile trimes
triale de plan înainte de termen.

întrecerea socialistă ce se desfășoară in unitățile economice 
din municipiu pentru înfăptuirea mărețului program ela' "Ot de 
cel de-al X-lea Congres al partidului mobilizează întregii, poten
țial de energie creatoare al oamenilor muncii, concentrmdii-le 
eforturile spre valorificarea cit mai deplină a posibilităților de 
creștere a eficienței economice existente în fiecare întreprindere. 
La obținerea acestor succese au contribuit munca desfășurată de 
organizațiile de partid pentru mobilizarea tuturor factorilor — 
comitete de direcție, organizații de sindicat și U.T.C. — la reali
zarea ritmică a planului în fiecare unitate de producție și la toți 
indicatorii, eforturile depuse de comuniști la locurile lor de mun
că, exemplul lor personal.

Bilanțul pozitiv cu care se încheie primul trimestru este în 
același timp și rezultatul generalizării noului sistem de salarizare 
și majorării salariilor care, caracterizindu-se printr-o mai înaltă 
echitate potrivit principiului repartiției după cantitatea și cali
tatea muncii depuse, a sporit gradul de cointeresare materială a 
salariaților, constituind un puternic stimulent în muncă.

Pășind în noul trimestru cu un bilanț general pozitiv nu sin- 
tem scutiți însă de povara urmărilor unor deficiențe de natură 
organizatorică, deficiențe care au diminuat realizările obținute. In 
luna martie exploatările miniere L'ricanî și Vulcan au rămas sub 
plan cu 4 500 și respectiv 700 tone de cărbune. Este vorba de 
aceleași exploatări care și în anul trecut au purtat lanterna roșie.

Principala cauză a rămînerii în urmă a unor colective mi
niere o constituie deficiențele în organizarea procesului de pro
ducție, folosirea la un indice scăzut a mașinilor de tăiat, încărcat, 
transportoarelor și altor utilaje, aprovizionarea tehnico-materială 
necorespunzătoare, slaba asistență tehnică îndeosebi în schimbu
rile II și III, abaterile de la disciplină. In primele două luni 6 
zone și 11 sectoare de producție miniere nu și-au îndeplinit sar
cinile de plan, iar din 401 brigăzi nu și-au realizat normele do 
producție, decit 128. Această stare de lucruri impune din partea 
Consiliului de administrație al Centralei cărbunelui Petroșani și 
comitetelor de direcție luarea unor măsuri prompte, acordarea 
unui ajutor concret, in primul rînd prin repartizarea judicioasă a 
cadrelor tehnico-inginerești pentru înlăturarea cit mai grabnică a 
deficiențelor existente, pentru a preveni in viitor orice rămînere 
sub plan. Este de așteptat ca fiecare din colectivele rămase în 
urmă să se încadreze în avîntul general.

Trimestrul în care am intrat ridică sarcini cantitative și ca
litative sporite. La nivelul municipiului, producția globală indus
trială va crește cu 40 milioane lei, iar volumul investițiilor cu 
peste 39 milioane lei. Numai in unitățile miniere va trebui să 
realizăm un plus de 79 000 tone cărbune față de planul primului 
trimestru. Atingerea acestor obiective necesită o muncă mai bine 
organizată și mai susținută în toate compartimentele și Ia toate 
nivelele. Avem o experiența bună dobindită în anii trecuți, a 
cărei valoare a fost din nou confirmată în primul trimestru. In- 
vățînd din această experiență să ne organizăm mai bine munca, 
să luăm cele mai corespunzătoare măsuri pentru a asigura con
diții de muncă prielnice îndeplinirii exemplare a sarcinilor da 
plan și a angajamentelor de către fiecare colectiv de muncă ’
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VIZITA PREȘEDINTELUI
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la transformarea acestei părți a Europei intr-o zonă a păcii și 
colaborării pașnice, liberă do arme nucleare. Aceasta corespunde 
intereselor vitale ale popoarelor din regiune și ar reprezenta, 
totodată, o contribuție importantă la eforturile generale de întă
rire a păcii și securității pe continentul european și in lume.

Pornind de la ideea că in lumea contemporană pacea este 
indivizibilă, nu putem să nu ne manifestăm îngrijorarea in legă
tură cu existența și perpetuarea unor periculoase focare de ten
siune și încordare in diferite părți ale lumii. împreună cu forțele 
iubitoare de pace din întreaga lume, ne pronunțăm pentru înce
tarea neintirziată a războiului din Vietnam. Poporul vietnamez 
să fie lăsat să-și rezolve singur treburile interne, potrivit dorinței 
și voinței proprii, fără nici un amestec din afară. Constituie, de 
asemenea, un serios motiv de îngrijorare situația din Orientul 
Mijlociu, unde are loc o intensificare a acțiunilor militare care 
agravează conflictul. Sperăm că în cele din urmă rațiunea va în
vinge, că ostilitățile vor înceta și se va trece la aplicarea în prac
tică a prevederilor rezoluției Consiliului de Securitate din no
iembrie 1967.

Viața evidențiază tot mai mult că unica modalitate de re
zolvare a problemelor litigioase o constituie mijloacele pașnice, 
tratativele purtate în spiritul stimei și respectului reciproc. In 
acest sens sînt chemate, după părerea noastră, să acționeze toate 
statele — mari, mijlocii sau mici — indiferent de orinduirea so
cială sau de continentul pe care se află situate.

Răspunderea pentru \iitorul omenirii cere popoarelor, condu
cătorilor de state, să acționeze in modul cel mai hotărît pentru 
dezarmare, pentru a se pune capăt cursei înarmărilor, care a 
luat proporții fără precedent și reprezintă o grea povară pentru 
toate țările. Realizarea dezarmării generale și. in primul rînd, a 
dezarmării nucleare ar reprezenta o imensă contribuție la pro
movarea păcii și progresului; fondurile alocate in prezent în 
scopuri militare ar putea fi utilizate in vederea dezvoltării social- 
economice a țărilor, pentru lichidarea marilor decalaje existente 
între nivelurile forțelor de producție ale statelor, pentru îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și do trai ale omenirii.

în încheiere, ne exprimăm convingerea că vizita dumneavoas
tră in România, convorbirile pe care le vom avea, ne vor permite 
să continuăm și să dezvoltăm schimbul util de păreri, să definim 
noi posibilități de lărgire a relațiilor noastre de colaborare și co
operare în toate domeniile de activitate, de intensificare a con
lucrării popoarelor român și turc pentru îmbunătățirea climatu
lui internațional, pentru promovarea idealurilor nobile ale păcii.

Propun să ridicăm paharul :
In sănătatea Excelenței Sale, domnul președinte al Republicii 

Turcia și a doamnei Sunay:

Toastul președintelui 
CEVDET SUNA Y
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Cu acest prilej, aș vrea să mă opresc și asupra problemei 
Ciprului, care constituie o altă sursă de conflict in Orientul 
Mijlociu.

Edificarea unei republici cipriote independente, precum și 
apărarea drepturilor egale ale color două comunități și respec
tarea principiilor de constituire a statului reprezintă punctul de 
vedere al politicii Turciei exprimat cu toate prilejurile.

In acest context, dorința noastră, pe care am exprimat-o de 
mult, este ca negocierile, care continuă de aproape doi ani între 
reprezentanții celor două comunități cu privire la explorarea 
căilor pașnice de reglementare a situației din Cipru, să se des
fășoare în spirit realist și constructiv. Numai că, acțiunile tero
riste și intențiile de a crea o stare confuză în ultimul timp in 
Cipru ne-au zdruncinat speranțele în acest sens. Eliminarea tutu
ror acțiunilor îndreptate împotriva instaurării securității in Cipru 
și a independenței statului prezintă o mare însemnătate. înlătu
rarea surselor de îngrijorare, instaurarea unei stări care să con
solideze speranțele și să deschidă grabnic căile spre pace și echi
tate in Cipru este dorința noastră cea mai arzătoare.

Stimate domnule președinte,

Lăsînd la o parte elementele care provoacă neliniște in evo
luția situației internaționale și aruneînd o privire asupra relațiilor 
bilaterale dintre țările noastre, imaginea pe care o avem in față 
constituie un izvor de satisfacție și bucurie.

In măsura in care oamenii do stat și conducătorii celor dopa 
țări vor contribui la evoluția pozitivă a acestor relații, vor putea 
afirma că au dat un bun exemplu care va rămine în istorie. Con
tribuția pe care reprezentanții statului român, in frunte cu Exce
lența Voastră, o aduc la dezvoltarea prieteniei noastre, la care 
participăm sincer, deschis, este pentru noi foarte valoroasă.

Stimate domnule președinte,
înainte de a încheia, țin să vă adresez mulțumirile mele pen

tru sentimentele de compasiune pe care le-ați exprimat in legă
tură cu catastrofa seismică trăită de țara mea și să subliniez im
presia puternică produsă asupra națiunii turce de ajutorul va
loros pe care ni l-ați trimis din partea națiunii române.

Ridic paharul în sănătatea si fericirea Excelenței Voastre, a 
stimatei dumneavoastră soții, și a valoroșilor dumneavoastră co
laboratori, pentru viitorul fericit al relațiilor turco-române. pen
tru fericirea și prosperitatea harnicei națiuni române !

in sănătatea tuturor oaspeților;
pentru fericirea și bunăstarea poporului turc:
pentru continua dezvoltare a colaborării intre România și 

Turcia;
pentru pace și prietenie intre popoare!
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animate reciproc de năzuința 
comună de a se cunoaște mai 
bine, de a dezvolta colabo
rarea, spiritul de inie lege re 
dintre ele.

Cei doi președinți, impreu- 
nă cu persoanele oficiale 
care ii însoțesc, se îndreaptă 
apoi spre salonul oiicial al 
aerogării.

Președintele Republicii Tur
cia. Cevdet Sunay, și preșe
dintele Consiliului de Stal. 
Nicolae Ceaușescu, iau apoi 
loc împreună intr-o mașină 
deschisă, escortată de mop>- 
cicliști, și se îndreaptă spre 
locuința rezervată inalților 
ocispefi.

De-a lungul traseului. în 
comuna Otopeni și pe bule
vardele Capitalei, mii de ce
tățeni salută cu multă căldu
ră pe șei ii celor două state, 
exprimindu-și totodată bucu
ria de a ii gazde ale distin
sului oaspete turc.

Președintele Sunay și pre
ședintele Ceaușescu răspund 
cu cordialitate maniieslărilor 
de prietenie ale populației.

Vizita șefului stalului turc 
in România marchează încă 
un pas înainte pe calea dez
voltării ascendente a relațiilor 
dintre România și Turcia, mai 
bunei cunoașteri reciproce, 
explorării mai in profunzime 
a multiplelor posibilități de 
conlucrare in diverse domenii 
în vederea dezvoltării și mai 
intense a relațiilor dintre cele 
două popoare și țări in in
teresul reciproc și al cauzei 
păcii generale. în același timp, 
ea are o importantă deosebită 
pentru întărirea relațiilor 'de 
bună vecinătate și de cola
borare prietenească între Ro
mânia și Turcia, pentru pacea 
în Balcani, pentru întărirea 
spiritului de colaborare și în
țelegere internațională, pentru 
îmbunătățirea continuă a cli
matului politic în Europa, 
sporirea încrederii între state, 
consolidarea securității si pă
cii in această zonă a lumii.

La sosirea in Capitală, pre
ședintele Republicii Turcia a 
făcut presei următoarea de
clarație :

Sini fericit că răspunzînd 
amabilei invitații a Excelentei 
Sale Dl. Nicolae Ceaușescu,
președintele Consiliului de 
Sfat, am prilejul să vizitez
România prietenă și vecină.
Anul trecut am avut bucuria
de a cunoaște și de a avea 
ca orspeți pe Excelenta Sa- 
Dl. Nicolae Ceaușescu. In 
cursul vizitei in (ara dv.. vom 
avea un nou schimb de vederi 
cu privire la problemele in
ternaționale și la relațiile 
dintre cele do.uă lari.

Sini convins că vizita mea 
va da un nou impuls rela
țiilor noastre, care se dezvol
tă continuu.

In dezvoltarea acestor re
lații, sentimentele de priete
nie sinceră, reciprocă ale 
națiunilor noastre ocupă un 
loc de seamă și prezintă tot 
atîla importantă ca și res
ponsabilitățile ce revin con
ducătorilor de stat.

Sînt, totodată, foarte mul
țumii că voi avea prilejul, 
în cursul acestei vizite, să 
fiu interpretul sentimentelor 
de prietenie pe care națiunea 
turcă le nutrește iată de na
țiunea română.

Programul vizitei, pregătit 
cu atîla grijă, ne va oferi pri
lejul de a vedea în afară de 
istoricul oraș București, fru
musețile naturale și turistice 
ale orașelor Constanta și Cra
iova, de a cunoaște, îndea
proape, viafa harnicului popor 
român și realizările sale.

Prin intermediul presei ro
mâne, care mi-a oferit acest 
prilej transmit națiunii româ
ne prietene și vecine, salu
tările și urările cele mai cor
diale ale nat''inii turce.

★
Ceremonia sosirii la Bucu

rești a președintelui Republi
cii Turcia a fost transmisă in 
direct de posturile române de 
televiziune.

(Agerpres)

ROMA

Expoziție de artă populară 
românească

ROMA 13. — Coresponden
tul Agerpres. N. Puicea. 
transmite: La muzeul San
nio din orașul italian Bene
vento s-a deschis o expozi
ție de artă populară româ
nească și de fotomontaje 
privind vestigiile daco-roma- 
ne in România.

Expoziția a fost organizată 
sub patronajul consiliului de 
administrație al provinciei 
Benevento în colaborare cu 
municipalitatea orașului, mu
zeul Sannio și Asociația de 
prietenie Italia-România. îna
inte de inaugurare. în sala 
de conferințe a muzeului a 
avut loc o festivitate la care

au participat oficialități ale 
administrației provinciale și 
ale orașului Benevento, pre
cum și un numeros public. 
Au fost de față Francesco 
Gogliardi, președintele Consi
liului de Administrație al 
provinciei, Giovanni Paterno, 
prefectul provinciei, consi
lieri provinciali și comunali, 
numeroase alte personalități. 
Directorul muzeului Sannio, 
prof. Mario Rotili, a făcut o 
expunere despre expoziție, 
exprimînd aprecieri elogioa
se asupra artei populare ro
mânești. A vorbit apoi pri
mul secretar al ambasadei, 
Ion Dumitru.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
tn Uniunea Sovietică a fost lan
sat luni satelitul artificial il 
Pamintulul „Cosmos-332", anun
ță agenția TASS. Aparatura 
științifică de la bord este desti
nată continuării cercetărilor a- 
supra spațiului cosmic, în con
formitate cu programul prestabi

lit. Satelitul este-înzestrat, prin
tre altoie, cu un sistem radio 
pentru măsurarea exactă a ele
mentelor orbitei și un sistem 
radio telemetrie pentru transmi
terea pe Pămînl a dalelor pri
vind funcționarea instalațiilor șl 
aparaturii științifice.

Aparatura de la bordul sate
litului funcționează normal.

Convorbiri
Nixon —

WASHINGTON 13 (Agerpres).
— Vizita oficială în Statele U- 
nite a primului ministru al T 
nemarcei, Hilmar Baunsgaard, 
continuă seria contactelor din
tre conducătorii americani și cei 
ai partenerilor vest-europeni ai 
S.U.A. Aceste contacte la nivel 
înalt au cunoscut un ritm a- 
lert în cursul acestui an, la 
Casa Albă succedîndu-se pri
mul ministru britanic, Harold 
Wilson, președintele Franței, 
Georges Pompidou, și cancelarul 
R.F. a Germaniei. Willy Brandt. 
Ca și cei care l-au precedat, 
premierul danez va proceda, 
împreună cu președintele Nixon, 
la o trecere în revistă a prin
cipalelor probleme ale relații
lor dintre aliații atlantici. Bauns
gaard a confirmat acest lucru

Baunsgaard
înlr-o declarație făcută la so
sirea sa in S.U.A.

Referindu-se la un aspect mult 
dezbătut la ora actuală — cel 
al staționării trupelor america
ne în Europa occidentală — 
premierul danez a susținut 
punctul de vedere exprimat 
anterior de cancelarul vest-ger- 
man Willy Brandt in sprijinul 
menținerii actualului efectiv al 
forțelor americane. Observatorii 
reamintesc că discuția despre 
efectivul acestor trupe ilustrea
ză de fapt un joc subtil in care 
S.U.A. încearcă să se elibereze 
de anumite obligații oneroase, 
iar partenerii vest-europeni. 
inclusiv Danemarca, se stră
duiesc să evite noi poveri mi
litare și financiare.

Condamnări la Atena
ATENA 13 (Agerpres). — Tribunalul militar de la Atena 

a pronunțat duminică sentința in procesul intentat unui 
număr de 34 de persoane cu orientare politică de centru și 
de dreapta, acuzate de a fi făcut parte dintr-o organizație 
ilegală. Trei acuzați au fost condamnați la 18 ani închi
soare. iar alții la pedepse cu închisoarea variind intre 3 și 
15 ani. Condamnările pronunțate împotriva a șapte persoane 
au fost suspendate, iar 7 acuzați au fost achitați.

Procurorul ceruse pedeapsa capitală pentru Dimitrios 
Karayorgas și detențiune pe viață pentru 3 dintre cei in
culpați.

Luptele din Vietnamul de sud
SAIGON 13 (Agerpres). — 

Forțele patriotice sud-vietname- 
ze și-au intensificat activitatea 
militară și presiunea asupra u- 
nor importante obiective stra
tegice americano-saigoneze am- 
-plasate în zona Platourilor înal
te din centrul Vietnamului de 
sud, informează agențiile de 
presă. In noaptea de duminică 
spre luni, detașamente ale Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului do 
sud au atacat din nou cu ra
chete și mortiere tabăra for
țelor speciale americane de la 
Dak Pek. Potrivit declarației 
purtătorului de cuvînt ameri

can, au fost atacate în același 
timp alte șase obiective stra
tegice situate în provinciile din 
delta Mekongului, printre care 
cartierele generale ale unor 
mari unități militare americane. 
Ciocniri intre forțele patriotice, 
și trupe americano-saigoneze 
s-au semnalat, de asemenea, in 
provincia Binh Dinii, iar în a- 
propiere de Pleiku, după un 
bombardament masiv de artile
rie, palrioții au atacat cu arme 
automate cantonamentele mili
tarilor saigonezi.

Referitor la situația trupdlor 
asediate la tabăra specială a- 
mericano-saigoneză de la Dak

Seang. agenția Reuter relatează 
că toate încercările de a ‘ des
presura acest complex militar 
flu eșuat; ea continuă să fie 
încercuită de forțele patriotice 
care, începînd de la 1 aprilie, 
au lansat asupra acestui obiec
tiv puternice atacuri.

în ultimele 24 de ore, a con
firmat un purtător de cuvînt 
american de la Saigon, misiu
nile bombardierelor „B-52" au 
fost concentrate asupra pozi
țiilor unde s-a semnalat o in
tensificare a a< tivitătii forțelor 
patriotice, îndeosebi în provin
ciile Kontum, Pleiku și Thua 
Thien,

s
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Evoluția navei cosmice 
„APOI 10-13“

HOUSTON 13 (Agerpres). 
— Cea de-a doua zi calen
daristică (orar G.M.T.) a că
lătoriei in spa(Iu a echipaju
lui navei „Apollo-13“ n-a lost 
marcată de evenimente im
previzibile. Nici măcar scur
tarea cu aproape 4 ore și ju
mătate a primei „nopți" cos
mice (nici unul dintre mem
brii echipajului n-a putut dor
mi cele 10 ore prevăzute) nu 
a lost surprinzătoare pentru 
specialiștii N.A.S.A. O oa
recare emoție a cunoscut insă 
John Swlgerl, in momentul 
cirul a observat că a uitat la 
sol lista cu o parte din co
menzile indispensabile de 
zbor. Tabelul va li comunicat 
astronautului prin radio.

Un moment important i 
zborului navci_ „ApoiIo-13 
spre Lună l-a constituit alin-
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Declarația 
Ministerului Afacerilor Externe 

al Republicii Democrate Vietnam
HANOI 13 (Agerpres). — Mi

nisterul Afacerilor Externe al 
Republicii Democrate Vietnam 
a dat publicității o declarație 
in care protestează energic îm
potriva represiunilor la care sint 
supuși rezidenții vietnamezi din 
Cambodgia de către guvernul 
Lon Noi. La 9 aprilie, se arată 
în declarație, trupele cambod
giene au deschis focul asupra 
acestora în provincia cambod- 
giană Sva Rieng, ucigînd nu
meroase persoane. Alti 300 viet
namezi, în cea mai mare parte 
bătrini, femei și copii, au fost 
transportați într-un lagăr, iar 
100 din ei au fost impușcați.

Guvernul R.D. Vietnam, se 
arată in declarație, denunță' cu 
hotărîre aceste acte ale auto-' 
ntălilor de la Pnom Penh și- 
cere să se pună capăt oricăror 
represiuni împotriva rezidenților 
vietnamezi, securitatea lor , să 
fie garantată în conformitate cu 
dreptul international și să se 
ofere compensații familiilor vie-, 
Urnelor.

Guvernul R.D. Vietnam atrage 
atenția guvernului Lon Noi că 
acesta poartă deplina răspun
dere pentru consecințele grave 
pe care le poate avea uciderea 
rezidenților vietnamezi.

ANKARA 13 (Agerpres). — 
Guvernul Turciei intenționea
ză să accelereze exploatarea 
unor resurse minerale, soco
tite deosebit de promițătoare. 
Este vorba, îndeosebi, de ză
cămintele de minereuri de 
zinc și plumb de la Kayseri. 
Cu ajutorul unor instalații 
moderne, vor ii produse, în
cepînd din 1972, circa 40 000 
tone de zinc electrolitic a- 
nual, jumătate din această 
cantitate urmind să fie ex
portată. Un alt proiect se re
feră la zăcămintele de fosfați 
de la Mardin, evaluate la 200 
milioane tone. De asemenea, 
în viitorii doi ani, topitoria 
de cupru care va fi construi
tă la Samsun va da anual 
țării 40 000 tone de cupru, 
din care 6 000 tone vor fi des
tinate consumului intern. Iar 
34 000 tone exportului.
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gerea punctului de echidistan
tă intre Terra șl Selene, la 
„kilometrul" 207 412,8 la ora 
22 și 3-f minute (G.M.T.), mo
ment in care viteza de zbor 
era de 5 400 km pe ord. A- 
ceaslă viteză descrește insă 
continuu pi nd marii, la ora
10 șl (>2 minute (G.M.T.), cînd 
cabina spațială va intra in 
zona de atracție a Lunii, alia
tă la o dislanfu de 02 569 km 
de solul lunar. In acest punct, 
viteza navei va Ii de 3 095 
km pe oră. Ea va crește a- 
poi ptnă la 4 175 km pe oră, 
pentru ca la numai 100 km 
de suprafața Lunii să He de 
0 050 km pe oră. Din acest 
moment, motorul cabinei va
11 pus in funcție pentru frlna- 
re și pentru scăderea vitezei 
pină la limita ei de satellli- 
zare (5 670 km pe oră) pe or
bita lunară.

I
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DUPĂ ALEGERILE
LOCALE

DIN AUSTRIA
VIENA 13 (Agerpres). — Ten

dințele de deplasare a corpului 
electoral _ausțriac în -favoarea 
Partidului socialist au fost din 
nou evidențiate cu prilejul a- 
legerilor locale de duminică din 
landul Vorarlberg. în acest land, 
considerat ca un „fief" al Par
tidului populist, socialiștii au 
realizat progrese considerabile. 
Partidul populist a pierdut ma
joritatea absolută în sase orașe

printre care și în capitala lan
dului, Bregenz.

O nouă rundă a acestor tra
tative va avea loc astăzi cu 
participarea lui Kreisky și Her
man Withalm, liderul Partidu
lui populist. în cazul în care 
delegațiile celor două partide 
vor realiza un acord, acesta ar 
urma să fie supus aprobării 
conducerii Partidului populist, 
a cărei reuniune este prevăzută 
pentru 16 aprilie.

SITUAȚIA DIN GUATEMALA
CIUDAD DE GUATEMALA 13 

(Agerpres). — Climatul de ten
siune ce s-a instaurat în Gua
temala după uciderea ambasa
dorului vest-german. Karl 
von Spreti, se accentuează. 
Patrule ale armatei încear
că. deocamdată fără rezul
tat, să-i prindă pe autorii ră
pirii, cercetînd casă, cu casă. 
Au fost arestați potrivit agen
ției Associated Press, sule de 
suspecți. Se apreciază că sta
rea de asediu instituita de gu
vern va fi menținută încă mul-- 
lă vreme. Cercurile politice

consideră că o nouă încordare 
a situației ar putea interveni 
după instalarea președintelui 
ales, colonelul Carlos Arana 
Osorio, cunoscut pentru poziția 
sa „intransigentă".

La întreținerea acestui climat 
contribuie în mare măsură or
ganizația de extremă-dreaptă 
„Mano", care a declanșat un 
val de represiuni vizînd nu nu
mai pe membrii organizației 
„Forțele armate rebele", ce și-a 
asumat responsabilitatea pentru 
răpirea și uciderea ambasado
rului vest-german, ci și pe di
verși intelectuali cu vederi pro

gresiste. Agenția A.P. relevă 
că in capitala guatemaleză cir
culă zvonuri potrivit că
rora această organizație este 
condusă de ofițeri din ser
viciul activ al armatei. Du
pă asasinarea deputatului Pe
dro Angel Cesar Montenegro, 
organizația „Mano*’ a făcut cu
noscut că ..vor urma și alții". 
Aceeași agenție menționează 
că numeroase alte asasinate au 
fost comise de organizația te
rorista „Mano", în intervalul de 
timp care s-a scurs după uci
derea lui von Spreti. dar că au
toritățile preferă să tină sub 
tăcere numele celor asasinați.

CURT
© Reunit la sediul O.N.U. 

din New York, un grup de ex- 
perți ai Națiunilor Unite a re
comandat diferitelor țări să-și 
sporească sumele afectate cer
cetărilor în domeniul științei și 
tehnicii. Expertii apreciază că 
tarile in curs de dezvoltare ar 
trebui să afecteze acestui scop, 
pînă la sfîrșitul deceniului ac
tual, 1 la sută din venitul lor 
national brut. Totodată, ei con
sideră necesar ca națiunile, dez
voltate să acorde tarilor slab 
dezvoltate un ajutor în domeniul 
științei și tehnicii echivalent cu 
0,05 la sută din venitul lor na
tional brut.

© într-un comentariu publi
cat de agenția Taniug cu pri
lejul apropiatei vizite în R.S.F. 
Iugoslavia a unei delegații de 
oameni de afaceri din Grecia 
se relevă că legăturile comer
ciale dintre cele două țări se 
dezvoltă favorabil. Valoarea co
merțului dintre Grecia și Iu
goslavia a crescut de la 27 mi
lioane dolari în 1960 Ia peste 
65 milioane in 1969.

pa părerea sa. o armă a poli
ticii neocolonialiste promovate 
fată de America Latină.

MEXIC: La 31 mai anul acesta vor începe in capitala^ Mexicului campionatele mondiale de fotbal.
Mexico-City, situată la o altitudine de 2240 m. are in^ această perioadă in timpul zilei (ora 14) o temperatu'ră de circa 

18 grade. Stadionul Azteca din Mexico-City are o capacitate' de 110 000 de locuri.
IN FOTO: Rind la casa de bilete a stadionului Azteca.

© Luînd cuvîntul în Congre
sul american, senatorul Frank 
Church a criticat politica S.U.A. 
fată de statele Amcricii Latine, 
subliniind că aceasta are drept 
rezultat apariția a numeroase 
manifestații antiamericane în 
țările respective. Church a ce
rut guvernului S.U.A. să „înce
teze amestecul în treburile in
terne ale_ statelor latino-ameri- 
cane" și a propus desființarea 
Agenției pentru dezvoltare in
ternațională, care reprezintă, du-

& După cum s-a anunțat 
oficial la Cairo, Robert Ander
son, om de' afaceri american, 
care a detinut în Administrația 
Eisenhower postul de ministru 
al finanțelor, a fost primit) 
de Aziz Sidky, ministrul egip
tean al industriei petrolului șl 
resurselor miniere.

Convorbirea desfășurată cu’ 
acest prilej a avut ca obiectiv 
examinarea unor probleme le
gate de sporirea volumului 
schimburilor comerciale dintre 
Republica Arabă Unită și o se
rie de firme comerciale ame
ricane.

© La centrala electrică Iu- 
row se află în plină desfășu
rare lucrările pregătitoare in 
vederea intrării în funcțiune a 
celui de-al 8-lea turbogenera
tor de 200 MW. Pină la sfîr
șitul acestui an, centrala res
pectivă va aiunge la o capaci
tate de 1 600 MW — echiva
lentă cu întreaga putere a cen
tralelor c’eclrro noloneze de 
dinainte de război.

Campania împotriva 
„ESCAURONULUI NORTH">

RIO DE JANEIRO 13 (Agerpres). — Poliția braziliană 
a luat noi măsuri pentru impulsionarea campaniei împo
triva „Escadronului morții", o organizație clandestină for
mata din foști polițiști, care a asasinat sute de persoane, 
majoritatea lor scăpate de sub urmărirea judiciară. Au fost 
lansate apeluri către populație in vederea adunării de pro
be și mărturii asupra activității criminale a membrilor a- 
cestei organizații.

Noile măsuri sint o urmare directă a demascării, de 
către un anume Jona.s Silveiro, a fostului locotenent de po
liție Joao Coelho da Silva ca unul din cei trei membri ai 
„Escadronului morții" care au încercat să-l asasineze săptă
mâna trecută. Acesta din urmă a și fost arestat și supus 
interogatoriilor. Guvernatorul statului Rio de Janeiro, Je- 
remias Pontes, a convocat de urgență pe principalii membri 
ai comisiei de anchetă și a hotărît ea urmărirea membrilor 
„Escadronului morții* să fio extinsă și in localitățile înve
cinate. inclusiv in orașul Ri > de Janeiro, care aparține de 
statul Guanabara. Sa apreciază cu. in ultimele 18 luni, 
membrii acestei organizații au ucis aproximativ 500 de per
soane. Președintele comisiei de anchetă, inspectorul Heraldo 
Gomez, a cărui locuință este păzită in permanență, a fost 
împuternicit să rețină orice persoană suspectă și i s-a pro
pus întregul sprijin din partea guvernului brazilian.

întreprinderea poligrafică Hunedara. Subunitatea Petroșani 40 369
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confiscată de la minerii Văii Jiului CENTENARUL NAȘTERII 
MARELUI LENIN

Ideile
lui Lenin
in faptele

revoluționare
ale minerilor

din I
La 22 aprilie 1970, oamenii 

muncii de pretutindeni, forțele 
progresiste și revoluționare, toți 
aceia care au ca ideal bunăsta
rea si libertatea omului, priete
nia și pacea intre popoare săr
bătoresc centenarul nașteri; lui 
Vladimir II ici Lenin, discipo
lul credincios al lui Marx și 
Fngels. întemeietorul Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietâce 
și al primului stat socialist din 
Juine. Marea sărbătoare este 
■marcată in țara noastră prin 
bogate și variate manifestări 

-politice și culturale, simpozi- 
• o.ine. adunări festive etc.. cu 
scopul firesc de a omagia ilus
tra personalitate a marelui 
conducător revoluționar al pro
letariatului.

Ca cercetător de arhivă. îmi 
âau îndrăzneala, de dala a- 
tiseasta. de a cerceta și releva 
existența ideilor călăuzitoare 
nle lui Lenin in tumultul acți
unilor revoluționare ale mine
rilor din Valea Jiului în pe- 
r.oada de mari frămîntări so
ciale și politice de după pri
mul război mondial, pînă in 
preajma înființării Partidului 
Comunist din România. După 
cum se știe, factorul favorizaht 
in mișcarea muncitorească in 
iiccști ani istorici, l-a constitu
it victoria Marii Revoluții So- 
c- JM' din Octombrie ce a fost 
asociată in mintea oamenilor 
jH’ineii din România, ca și din 
Oumcia întreagă, cu numele lui 
V. I. Lenin. ..Ideile lui Octom
brie — sublinia tovarășul 
iNicolae Ceaușescu — au stimu
lat spiritul revoluționar al cla
sei muncitoare, al maselor largi 
populare de pe toate meridia
nele globului, răsunînd ca un 
îndemn înflăcărat la lupta pen
tru realizarea aspirațiilor lor 
de libertate și progres, pentru 
eliberarea socială și națională".

In asemenea împrejurări au 
Juat ființă. în toamna anului 
Î918, consiliile și gărzile munci
torești din Valea Jiului, care, 
punînd stăpinire pe întreprin
derile miniere, inclusiv pe pu
terea militară și civilă, au dat 
dovadă de o adevărată maturi
tate revoluționară leninistă în 
organizarea producției și a vieții 
obștești. După cum vom obser
va. această experiență revolu
ționară a fost de mare folos 
muncitorilor mineri pentru lup
tele care au urmat. Chiar dacă 
încercarea lor din toamna anu
lui 1918. n-a dus la o izbindă 
totală, ei au ajuns să-și cunoas
că marea forță revoluționară 
de care dispun, să-și clarifice 
mai bine formele de luptă și 
să-și formuleze mai concret 
revendicările economice, sociale 
și politice.

In anul 1919. din cauza con
dițiilor de mizerie în care 
erau nevoiți să muncească și 
să trăiască minerii din Valea 
Jiului, starea de spirit continuă 
eă se mențină agitată. In re
petate rînduri ei înaintează 
Direcției societății și Consiliu
lui Dirigent memorii cerînd 
introducerea salarizării după 
timpul lucrat, (8 ore de muncă), 
mărirea salariilor, ajutor de 
boală, concedii plătite, reorga
nizarea caselor de frăție și a-

NICOLAE WARDEGGER
Arhivist principal la Arhivele 

statului — Deva

provizionarca cu cele necesare 
traiului etc. față de care orga
nele de conducere se plîngeau 
că : „Organizația socialistă le 
pune pretenții ce cu o jumătate 
de an înainte, de însăși bolșe
vici au fost puse*.

Cererile muncitorilor se re
petă mereu, tocmai pentru 
că ele nu au fost satisfăcute, 
iar ..elementele revoluționare 
îndrumă pe muncitori pentru 
a-și susține revendicările, tin- 
zind chiar la cucerirea puterii 
politice după cum a fost în 
Rusia*.

Dintre pretențiile formulate, 
o mare împotrivire a intîmpinat 
propunerea venită de jos ca 
toate acordurile dintre mineri 
și patroni să fie stabilite de o 
comisie mixtă din care să facă 
porte și muncitori. Patronii ex
ploatărilor miniere sint nevo- 
iți a recunoaște prin aceasta 
ecoul revoluției din toamna a- 
nului 1918, așa cum se arată 
intr-un raport : „Mă refer în 
această privință la bolșevismul 
(omului trecut, din Valea Jiu
lui n.n.) a cărui excrescență a 
fost controlarea afacerilor pro
ducției și expediției de căr
buni a exploatărilor, prin orga
ne alese din sinul muncitorilor, 
a așa zișilor comisari, urinau 
apoi comisiunile pentru stabili
rea acordurilor și în sfîrșit, de
clararea dictaturii proletare".

Elementele revoluționare În
cep să aibă o influență tot 
mai mare asupra muncitorimii, 
fapt de care își dau seama 
conducătorii minelor de căr
buni din Valea Jiului. De tea
ma maselor conduse de revo
luționari. patronii sint nevoiți 
să recunoască unele revendicări 
ale muncitorilor. „De acest 
pericol roșu nu vom putea scă
pa altfel decît dacă le dăm 
muncitorilor ce li se cuvine de 
drept, impiedeeîndu-i Insă, în 
același timp, de a ajunge prin 
ele în posesiunea unei astfel 
de puteri, pe care ar folosi-o 
pentru a răsturna ordinea so
cială de azi“ — 
raportul înaintat 
Dirigent. 
recunoscute de teama 
lului ro.șu‘, \
nu le sint satisfăcute muncito
rilor. decît parțial, ceea ce duce 
la noi nemulțumiri și face ca 
cererile să se repete tot mai 
des.

Consiliul Dirigent, la rîndul 
său, nu se grăbește să sprijine 
satisfacerea revendicărilor, iar 
pentru liniștirea muncitorilor 
este trimisă în Valea Jiului 
armata.

La 19 martie 1920 muncitorii 
înaintează Direcțiunii Minelor 
din Petroșani un ultimatum, 
unde arătă, că dacă In 24 de 
ore nu li se satisfac oererile 
vor declara grevă. Cele cerute 
nu le sint satisfăcute ; mai mult 
salariile, care trebuiau plătite 
încă din 15 martie, nu se plă
tesc nici in 20 martie, pe mo
tiv că nu sint bani mărunți.

se arată in 
Consiliului 

revendicări, 
.perico- 

cum îl numesc ei,

Aceste

„Nemaipulînd îndura mizeria, 
foamea, condițiile grele de 
muncă, nelegiuirile și prigoana 
autorităților, muncitorii mineri, 
români și maghiari din Petro
șani au declarat grevă la 22 
martie 1920* — se subliniază 
intr-un document al vremii, 
iar „in 26 martie greva era 
generală și cuprindea : Aninoa- 
sa. Petrila, Petroșani și Lonea. 
Numărul minerilor aflați In 
grevă în această zi se ridica la 
9 000. Armata începe evacuarea 
muncitorilor din casc pe stradă, 
munoitorii se retrag în munții 
din apropiere". In munți ei nu 
pot sta mult. întorși acasă 
trec la manifestații de stradă.

După înnăbușirea grevei, sute 
de muncitori sint arestați și 
condamnați la ani grei de în
chisoare. Cu toate măsurile 
luate de autorități, muncitori
mea nu se intimidează, ci con
tinuă pe 
Agitațiile 
producția 
dere.

In mai, 
cererile muncitorilor se repetă 
din nou, acum apar unele punc
te noi cu un vădit caracter po
litic.

In aceste condiții s-a apro
piat ziua de 20 octombrie 1920. 
După cum se știe, deși auto
ritățile au luat cele mai se
vere măsuri prin aducerea ar
matei în .Valea Jiului, totuși 
greva a fost declanșată și a 
cuprins întreaga Vale a Jiu
lui, Inclusiv personalul de la 
C.F.R.

In dimineața zilei de 21 oc
tombrie 1920. greva primește un 
caracter general în Valea Jiu
lui, așa cum este nevoit să 
recunoască inspectorul din Pe
troșani ! „Raportez că azi di
mineață la ora 6 la toate ex
ploatările din regiune (Valea 
Jiului n.n.) toate munc.le au 
fost sistate. Muncitorii de la 
focuri și întreținere au fost co
mandați de muncitorime". Este 
trimisă armată pentru a-i forța 
pe muncitori să reia lucrul, dar 
muncitorii fug * 
apropiere. Cu------ — ---în
mulți au fost arestați și duși 
sub escortă la ’ . ’
intrați în mină, ei nu lucrează. 
„Faptul că minerii s-au opus 
cu atîta dîrzenie măsurilor re
presive și au continuat circa 
14 zile greva, se datorește ac
tivității puternicului grup co
munist, care a mobilizat și a 
condus pe mineri inițiind diferite 
forme de luptă, de la 
în pădurd, ocuparea 
pînă la demonstrații 
ca aceea din Vulcan" 
lează un raport în 
analizat motivele grevei gene
rale.

Pentru a înnăbuși greva și a-i 
determina pe munoitori să 
reia lucrul se recurge la ac
țiuni hotarite care merg de la 
evacuarea din locuințe pînă la 
expulzarea din Valea Jiului.

Mai „grijulie*, brigada de 
Siguranță Petroșani. propună

mai departe lupta, 
iau amploare, iar 
este mereu în scă-

iunie, septembrie 3920,

s-a

în munții din 
această ocazie

lucru, dar, deși

retragerea 
galeriilor, 

de stradă, 
— semna- 
care s-au
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Ora 12.00 Transmisiune direc
tă de la aeroportul Bu- 
curești-Otopeni. Pleca
rea președintelui Repu
blicii Turcia. Cevdet Su
nay. și a soției sale, 
Atifet Sunay, care la 
invitația președintelui 
Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceauses
cu, au făcut o vizită o- 
ficială in 

i Adunarea 
nizată cu 
bătoririi 
nașterii lui V. I. Lenin. 
Transmisiune directă de 
la Sala Palatului Repu
blicii Socialiste Româ
nia.
Mai aveți o întrebare ? 
Actualitatea economică. 
Film artistic : .Vii și 
morți* (II).
Telejurnalul de noapte. 
Emisiune muzical-core- 
grafică.

țara noastră, 
festivă orga- 
prilejul săr- 
Centenarului

20,00
21.10
21.20

22,50
23,00

FABRICA-POOnUSt

LACTATE
desface în toate loca

litățile municipiului nostru deli
cioasa înghețată „POLAR“ cu 
un conținut bogat de vitamine, 
împachetată igienic

Prin conținutul bogat în proteine, zaharuri și grăsimi 
ÎNGHEȚATA este un produs alimentar valoros, furnizind 
organismului elemente nutritive și un important număr 
de calorii, atit de necesare in orice anotimp.

Conținutul ridicat în vitamine (A + D), în săruri orga
nice, în special de calciu și de fosfor, in proteine (din 
lapte si smîntină) mărește valoarea nutritivă a înghețatei.

Rețineți : ÎNGHEȚATA ESTE UN PRODUS ALIMENTAR 
GUSTOS, RĂCORITOR, FORTIFIANT I

11153 LOnSUIH3tOri, la curățenia orașului I Nu 
aruncați ambalajul înghețatei la întimplare, ci folosiți 
coșurile destinate acestui scop instalate pe străzi în 
imediata apropiere a tonetelor de vînzare a înghețatei.
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Oaspeții sc îndreaptă apoi 
spre Mamaia.

In continuare, oaspeții vi
zitează Constanța, iar apoi 

se îndreaptă spre Mamaia.
Președintele Cevdet Sunay 

cu soția, și celelalte oficiali
tăți sint invitați să viziteze 
hotelul „Riviera", impunătoa
re construcție a stațiunii. De 
pe terasa aflată la etajul al 
14-lea, oaspeții contemplă pa
norama ’ '
litoralului, 
prezentate 
rius Tuțu, 
Constanța, 
siunile de 
perspectivă 
prefigurate intr-un vast pro
gram de valorificare a aces
tor importante zone turisti
ce ale țării.

Președintele Sunay aprecia
ză că prin vastul program 
edilitar, destinat dotărilor tu
ristice ale acestor frumoase 
zone ale României, litoralul 
Mării Negre își justifică pe 
deplin bunul renume dobîn- 
dit prin condițiile naturale 
excepționale, prin construcții
le înălțate in ultima vreme, 
ca și prin recunoscuta ospi
talitate românească.

Președintele Republicii Tur
cia împreună cu persoanele 
oficiale române și turce re
vin apoi la Constanța, unde 
vizitează edificiul roman cu 
mozaic și bogatele colecții 
ale Muzeului de Arheologie. 
Președintele Cevdet Sunay, 
soția sa și ministrul afaceri
lor externe al Turciei sem
nează în cartea de onoare a 
muzeului.

Oaspeții fac, de asemenea.

larg desfășurată a 
Datele și cifrele 

de arhitectul Ma- 
directorul DSAPC 
conturează dimen- 
astăzi și cele de 

ale litoralului.

un popas la moscheea din 
centrul orașului.

Distinșii oaspeți vizitează 
în continuare portul, unde, 
potrivit tradiției marinărești, 
sint salutați de vuetul sire
nelor navelor acostate la da
ne. Inginerul Petre Ivanov, 
directorul Direcției Naviga
ției Maritime „NAV ROM“- 
Constanța, prezintă în fața 
unor grafice și machete pers
pectivele dezvoltării portului 
și traficului portuar, ale flo
tei și șantierului naval, po
trivit necesităților sporite ale 
economiei noastre naționale, 
amplificării schimburilor co
merciale ale României socia
liste cu țări de pe toate con
tinentele.

Vizita inalților demnitari 
turci pe litoral s-a încheiat 
la amiază. Ea le-a oferit po
sibilitatea să cunoască nemij
locit impetuoasa dezvoltare a 
localităților din această zonă 
a țării, imaginea grăitoare a 
înnoirilor profunde ce se pe
trec în patria noastră. Vizita 
a constituit, totodată, un nou 
prilej de exprimare a senii-, 
mentelor de stimă și priete
nie pe care poporul român 
le nutrește față de poporul 
turc.

La despărțire, pe arterele 
străbătute de coloana oficia
lă, ca și la aeroportul inter
național Mihail Kogulnicea- 
nu — unde au fost conduși 
de președintele Consiliului 
popular județean, Petre Io- 
nescu, cu soția, de primarul 
municipiului Constanța, Petre 
Nicolae, și de alți reprezen
tanți ai organelor locale, nu
meroși cetățeni ai orașului 
au salutat cu căldură pe solii 
poporului turc.

Toastul prc$cdin(clui 
cevdet sunay

Doresc să folosesc această o- 
cazic pentru a sublinia, o dată 
mai mult, importanța pe care 
Turcia o acordă problemei Ci
prului, care este cauza noastră 
națională. In acest conflict, noi 
sintem inspirați in același timp 
de bună voință pentru a se a- 
Junge la o soluție echitabilă, 
pe căi pașnice și de o hotărîre 
neabătută, in ceea ce privește 
interesele noastre naționale.

In cursul călătoriei noastre 
in România, noi am văzut, pe 
lingă capitala dv. plină de 
realizări, care sint rodul acti
vității umane, orașele Craiova
— centru agricol și industrial
— și Constanța, care ne-a cap-

tivat prin frumusețile sale tu
ristice, Am fost deosebit de im
presionați de ceea ce am văzul 
in aceste orașe.

Puteți fi încredințați că vom 
părăsi România cu amintiri 
foarte bune și de neuitat.

Stimate domnule președinte,
Permiteți-mi ca in numele 

meu, al soției melc și al co
laboratorilor mei. să exprim 
Excelenței Voastre, Doamnei 
Ceaușcscu și distinșilor oameni 
de stat români care, toți, ne-au 
copleșit di amabilitatea lor, 
sincere mulțumiri pentru exce
lenta primire, care ne-a fost 
rezervată. Ridic paharul în cin
stea dv. șî pentru progresul si 
prosperitatea poporului român.

Toastul președintelui 
Nieolae (eaușescu

+ Urmare din pag. 1

voltarea relațiilor de încredere 
și bunăvecinătate în Balcani, 
precum și intensificarea efor
turilor tuturor statelor în ve
derea realizării dezarmării ge
nerale, inclusiv a dezarmării 
nucleare.

Rezultatele vizitei dumnea
voastră atestă, o dată in plus, 
oportunitatea și utilitatea con
tactelor directe intre conducă
torii de state, pentru mai buna

Ridicarea calității
♦ Urmare din pag. 1

că !

„ca cei ce au luat parte la, 
grevă să se prezinte zilnic ia 
Siguranță*. Tot aceasta pro
pune ca .toți care au fost ares
tați cu ocazia grevei generale 
și au fost puși în libertate să 
lucreze sub supravegherea san
tinelelor pentru a nu putea 
propaga mai departe ideile 
lor".

Cu ocazia grevei generale auj 
fost arestați 19 muncitori din; 
Vulcan, 33 muncitori din Pe-, 
troșani—Petrila, 18 muncitorii 
din Lupeni și 12 din Loneap 
care au fost trimiși pentru ju
decare la Curtea Marțială din 
Sibiu. Din cei arestați, trei 
muncitori au fost condamnați 
la cîte 10 ani. 2 la cile 8 ani, 
10 la cîte 5 ani și 2 la cîte 6 
ani.

Direcțiunea minelor din Pe
troșani nu este însă de acord 
cu aceste condamnări, pe care 
le consideră ușoare.

„Se știe că Valea Jiului a fost 
centrul agitațiilor social-bol.șe- 
vice“ — recunosc autoritățile 
— și „greva generală n-avea 
altă menire, decît să provoace 
revoluția generală..."

împotriva elementelor comu
niste își îndreaptă atenția or
ganele de reprimare și condu
cerile societăților miniere, care 
căutau pe orice cale să le în
lăture din Valea Jiului.

Intr-un memoriu din 27 de
cembrie 1920 se arată
„înaintea grevei, muncitorii 
erau stăpiniți cu desăvîrșire de 
ideile comunismului și ale In
ternaționalei a III-a". „Față de 
această stare a lucrurilor. Di
recțiunea minelor nu avea nici 
o putere...“

Manifeste, notițe, fotografiile 
lui Marx și Lenin etc., găsite 
asupra muncitorilor perchezi
ționați și arestați sint alte do
vezi grăitoare despre spiritul 
revoluționar marxist-leninist de 
care au fost pătrunse 
muncitoare din Valea 
Intr-un carnet ou cînteee prole
tare revoluționare, pe prima pa
gină, este scrisă ..Tn.ternațio-' 
nala* urmată de un cîntee des
pre Karl Marx „care prin noi. 
(proletariatul n.n.) trăiește rnai'; 
departe șl va cuceri lumea în-.,- 
treagă".

Intr-un calendar de buzunar;, 
sint cuprinse cîteva date bio
grafice despre „Tînărul Lenin* 
arătînd că în orașul Simbirsk, 
str. „Octombrie 25", sub numă
rul 15, există o casă simplă de 
lemn ce nu se deosebește cu 
nimic de celelalte clădiri doar 
că are o placă cu inscripția: 
„Aici s-a născut V. I. Ulianov 
la 22 aprilie 1870“.

Pentru toate aceste 
revendicative ale olasei 
toare din Valea Jiului 
întreaga țară, generate de pro
fundele contradicții social-oco- 
nomice oare zguduiau din teme
lii societatea capitalistă a tim
pului, Ideile marelui Lenin, în
rădăcinate din ce în ce mai 
profund în conștiința maselor, 
au constituit Un puternic fer
ment revoluționar, o călăuză în 
marile bătălii de alasă pentru 
lichidarea exploatării și făuri
rea societății socialiste.

masele
Jiului.:

acțiuni 
munci
și din

Serele
Urmare din pag. I

pentru anul 1970 încă din 
toamna anului trecut, prin 
construirea unei stații termi
ce proprii, care furnizează 
serelor o căldură permanen
tă și corespunzătoare cu ce
rințele producției noastre a- 
tlt de sensibile. Completîn- 
du-ne necesarul de arbuști, 
și pomi de la alte Întreprin
deri socialiste din țară — 
cum sint I.A.S.-urile din A- 
rad șl $ura Mică, Fundația 
Elias din București, Parcul 
dendrologic Simeria etc. — 
dispunem in primăvara aces
tui an de 200 000 fire de flori, 
13 300 arbuști, 11 300 pomi, 
aproape 3 000 trandafiri pi
tici.

In prezent se desfășoară 
munca de plantare a acestui 
imens și at it de valoros ma
terial, după care urmează 
activitatea de 'îngrijire a dez
voltării lui, de întreținere în 
cele mai bune condițiuni. Co
lectivul nostru, din care aș 
evidenția pe Dumitru Călu- 
șeru — Iloricullor, Maria Ha- 
niș, Trandalira Văcarii, Eli- 
sabeta Tocat, Maria Neghi
nă, de la amenajarea zonelor 
verzi. Constantina Crișan — 
floricultoare peisagistă, Nas- 
tasia Crișan, Hermina Leșe 
— muncitoare cal II ic ale la 
locul de muncă In speclali-

puncte) și Aninoasa (—0,4 punc
te).

Norma internă de umiditate 
a fost depășită de către minele 
Uricani cu 0,6 puncte, Aninoasa 
cu 0.3 puncte și Dllja cu 0,1 
puncte. S-au obținut realizări 
meritorii în reducerea umidi
tății la unitățile miniere Vul
can (—0,6 puncte). Petrila 
(—0,5 puncte), Paroșeni (—0,5 
puncte) și Lupeni (—0,5 punc
te). Analizînd evoluția în timp 
și tendința care se desprinde 
din activitatea exploatărilor 
miniere deficitare din punct 
de vedere al sarcinii reducerii 
conținutului de cenușă pe tri
mestrul I 1970, se pot afirma 
următoarele :

La E. M. Lonea există posibi
lități de încadrare în norma 
internă, cu condiția expresă de 
a se concretiza măsurile luate 
pe parcursul ultimelor două 
luni, cind conținutul de ce
nușă a fost sub cel admis (cu 
0,2 puncte).

Trebuie să semnalăm faptul 
negativ că la mina Petrila con
ținutul de cenușă in cărbunele 
extras înregistrează, in ultimul 
timp, creșteri sistematice de 
la lună la lună. Dacă în ianua
rie norma internă a fost res
pectată. în februarie a fost 
depășită ou 0,6 puncte, iar in 
martie cu 1,8 puncte. Această 
situație impune întărirea con
trolului pe loate fazele fluxu
lui tehnologic și aplicarea con
secventă a măsurilor preconi
zate în vederea eliminării cau
zelor care conduc la înrăută
țirea calității cărbunelui exlras.

Iri cadrul E. M. Dîlja, dacă in 
luna ianuarie cărbunele extras 
a avut conținutul de cenușă cu 
0,2 puncte sub limita admisă 
prin norma internă, în cursul 
lunilor februarie și martie, a- 
cesta a fost depășit cu 0,7 și, 
respectiv, 1,3 puncte. Și aici 
e necesară o muncă susținută 
pentru crearea unei opinii largi 
și eficiente în rîndul salariați- 
lor în acțiunea de îmbunătă
țire a calității cărbunelui, reali
zările lunii ianuarie 
strînd că lucrul este 
posibil.

La exploatarea minieră Paro- 
„zi î1

cele ___ ___ ___r_,__ __
ținuțul de cenușă în cărbune
le extras, în anul curent, prin 
corelarea pe de o parte a nor
mei jinterne cu situația reală a 
zăcătnîntului, cit și prin mă-

șurile luate de alegere a ste
rilului vizibil, s-a reușit Ca în 
lunile ianuarie și februarie să 
se reducă cenușa cu 0.3 puncte. 
Datorită, insă, depășirii mari 
din luna martie (de 4-0,8 punc
te), situația pe trimestrul I 
este cea necorespunzătoare, 
redată mai sus. Faptul ca atare 
denotă o slăbire a acțiunii de 
îmbunătățire a calității cărbu
nelui extras. Se cuvine să ară
tăm că, față de luna februa
rie cînd la sortul 4- 80 mm, 
cenușa a fost de 30,7 la sută, 
în martie a crescut la 37,1 la 
sută, conducînd în acest fel la 
depășirea normei interne. Prin 
manifestarea unei _
sporite în aplicarea măsurilor 
întreprinse în lunile I____ --
și februarie, exploatarea minie
ră Paroșeni va putea și tre
buie să respecte norma internă 
de cenușă.

Conținutul de cenușă pre
zintă la E. M. Uricani o accen
tuată tendință de descreștere 
de la lună la lună. Astfel, dacă 
în ianuarie s-a depășit norma 
internă cu 2,7 puncte, în fe
bruarie depășirea a scăzut la 
1,3 puncte, iar în luna martie 
la 0,1 puncte. In mod firesc

exigențe

ianuarie

tragem concluzia : colectivul 
minier în cauză se află pe 
un drum bun și are in față 
perspectiva încadrării în norma 
internă de calitate privind con
ținutul de cenușă in cărbunele 
extras. Rămîne doar ca, 
continuare, să persevereze 
toată convingerea în acțiunile 
întreprinse pe această linie, 
atit pe plan tehnic cit și or
ganizatoric.

Noua lege privind asigurarea 
și controlul calității produselor, 
trebuie să constituie pentru sa- 
lariații exploatărilor miniere 
un imbold in activitate pentru 
îmbunătățirea continuă a cali
tății cărbunelui, transpunerea ei 
în fapte fiind o datorie de 
onoare.

Conducerile tchnico-adminis- 
trative. cu sprijinul organiza
țiilor de sindicat și U.T.C., sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, trebuie să desfășoare o 
muncă susținută pentru crearea 
unei cuprinzătoare și rodnice 
opinii de masă în rîndurile sa- 
lariaților, avînd ca țel trans
punerea în viață a tuturor mă
surilor preconizate în sensul 
îmbunătățirii calității cărbune
lui.

in 
cu

cunoaștere și dezvoltarea cola
borării reciproc avantajoase, 
pentru sporirea aportului fie
cărui popor la opera de întă
rire a păcii și înflorirea civi
lizației umane.

Guvernate de spiritul încre
derii și respectului mutual, re
lațiile româno-lurce constituie • 
dovadă a forței principiiler 
coexistenței pașnice între țâri 
cu orinduiri socîal-pofitice di
ferite, o expresie vie a posi
bilităților de destindere și pac« 
existente în lumea de azi. po
sibilități care — așa cum z- 
rată însăși viața — pot fi pu«* 
in valoare pe deplin numai 
printr-o colaborare multilate
rală între țări și popoare.

Pentru România, aceasta re
prezintă o preocupare constan
tă, care se materializează in 
activitatea sa externă îndrep
tată spre dezvoltarea unui cli
mat de securitate și înțelege»» 
internațională, spre înlăturarea 
obstacolelor din calea realizării 
aspirațiilor de progres și pac® 
ale tuturor popoarelor.

Ne bucură, stimate dom
nule președinte, că veți du
ce Cu dumneavoastră amin
tiri trainice despre un po
por prieten și ospitalier, dornie 
să trăiască în bună înțelegere 
și cooperare cu loate popoa
rele, să-și sporească aportul 
promovarea cauzei păcii 
lume.

Incredințindu-vă din nou 
acest cadru, de plăcerea 
care ne-o prilejuiește vizita 
dumneavoastră in România, ri
dic paharul :

In onoarea dumneavoastră, 
stimate domnule președinte, a 
stimatei doamne Sunay;

în sănătatea distinselor per
sonalități clin țara prietenă;

pentru fericirea și prosperi
tatea poporului turc;

pentru dezvoltarea colaboră
rii dintre România și Turcie;

pentru pace în lumea în
treagă.
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demon- 
perfect

s
care, în 1969, a avut 

mai mâri depășiri la con- i

I

înmulțirii materialului 
și alții, nu

! lalea
sădit )r iloricol 
precupețește nici un efort tn 
vede ea obținerii unui mate
rial :lt mai valoros, pentru 

irea lui cu cit mai mul- 
ijă".

plant 
tă g ,

„Nil avem satisfacția depli
nă a muncii pe care o des
fășurăm cu atîta dragoste — 
ne spune tovarășul Gheorghe 
Rusii — cunoscind cil se mai 
găsesc unele elemente ires
ponsabile, inconștiente, care 
nu păstrează ceea ce noi rea
lizăm prin trudă. Așa, de 
exemplu, au și început sd 
dispară din trandafir ii pitici 
abia plantați pe strada Re
publicii. Se calcă pe stratu
rile de flori, se circulă peste 
zonele verzi, se lasă anima
lele domestice să circule li
bere, dislrugind ceea ce se 
realizează cu at ițea eforturi 
materiale și fizice".

înțelegem deplin nemulțu
mirea lui Gheorghe Rusii, la 
care de alllel, ne asociem, 
promițindu-i că vom face un 
nou apel către toți cetățe
nii iubitori de frumos sd ve
gheze asupra a lot ce se 
creează In interesul nostru 
comun, să ia atitudine ho- 
tărilă, combativă împotriva 
acelora care încalcă cerințele 
respectării normelor de con
duită ale vieții noastre so
cialiste.
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• DUMINICĂ 19 APRILIE

8.15 Deschiderea
Telescoală : ________
recapitulative. Matema
tică, clasa a Xll-a.

8.45 Matineu duminical 
pentru copii și școlari.

10.15 Ora satului.
11,20 Concert simfonic. Fes

tival Beethoven- In pro- 
qram : Simfonia I. In
terpretează Orchestra 
Filarmonică din Berlin.

12,00 De strajă patriei.
12.35 Emisiune in limba ma- 

qhiară.
13.35 închiderea emisiunii de 

dimineață.
15,00 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază : Fot
bal — juniori : Româ
nia — U.R.S.S. (prelimi
nariile turneului UEFA).

16,45 Rapid — Universitatea 
Craiova (divizia A). 
Transmisiune de la sta
dionul „23 August".

18,30 Film serial- Oliver Twist 
___(V).

Teleiurnalul de seară. 
Noutăti cinematografi
ce.
Festivalul national al' 
artei studențești. Trans
misiune de la Cluj. 
Medic în Africa.
E primăvară în... apri
lie I Emisiune de va
rietăți.
Teleiurnalul de noapte. 
Telesport-

emisiunii, 
probleme

dulce și fru- 
Emisiune de 
literatura ro-

19,00
19.20

19.45

20.15
20.30

22.15
22.30

• LUNI 20 APRILIE
Deschiderea emisiunii, 
însemnări pe marginea 
dezbaterilor dn cadrul 
colocviului national stu
dențesc desfășurat re
cent la lași, cu tema : 
„Rolul filozofiei marxis
te si al culturii umanis
te in formarea viitoru
lui specialist". 
Actualitatea culturală.
Intermezzo coral în in
terpretarea corului Li
ceului ,.Mihai Viteazul" 
din București. 

19,00 Teleiurnalul de seară. 
19.20 Moment muzical.
19.30 Actualitatea economică. 
19.45 Anunțuri - publicitate. 
19.55 Reflector. S-a qăsit un

vagon.
20.15 Roman foileton. Portre

tul unei doamne.
21.05 Steaua fără nume- 
22,05 Agenda politică.
22.15 Teleiurnalul de noap

te.
22.30 Scena.

18.00

18.30
18.45

© MARTI 21 APRILIE
18.00 Lumea copiilor. Biblio

teca lui Aschiuță.
18.30 Ancheta economică.

PENTRU 
ZILELE DE
19-25
APRILIE

Mult e 
moașă, 
limba si 
mână.
Teleiurnalul de seară. 
Fotbal — juniori : Ro
mânia — Polonia (pre
liminariile turneului 
UEFA)
Actualitatea in econo
mie.
Avanpremiera. 
Staqiune lirică 
Turandot. Operă în trei 
acte de Giacomo Puc
cini.
Anunțuri — Publicitate. 
Prim plan. Artistul e- 
merit Fory Etterle.
Teleiurnalul de noap
te.
— 30 de minute de ris cu 
Jerry Lewis.

© VINERI 24 APRILIE

18.00

TV.

18.55
19.00
19.20

19.35

20.00
20.10

21.55

Anunturi — publicitate. 
Teleiurnalul de seară. 
La volan - emisiune 
pentru conducătorii 
auto.
Ce știm si ce nu știm 
despre om ?
Reflector.
Seară de teatru TV. 
Torente de Al- Stein. 
Teleiurnalul de noap
te.
Intermezzo muzical. 
Teleqlob. Japonia.
Medalion Dinu Lipatti. 
închiderea emisiunii.

• MIERCURI 22 APRILIE
18.00 Deschiderea 

Din tată în 
siune pentru

18.40 Actualitatea -------------
18.55 Anunțuri — publicitate. 
19,00 Teleiurnalul de seară.
19.30 Leaumicultura-
19.45 Omaqiu lui Lenin. E- 

misiune literar-muzica- 
lă.

20.20 Sint inqiner 
tor - film.

20,50 Roma oraș 
film.

22.30 Teleiurnalul
te.

22.45 Serenade si

emisiunii, 
fiu. Emi- 
tineret. 
muzicală.

construc-

deschis -

& JOI 23 APRILIE
17.30 Deschiderea emisiunii. 

Emisiune în limba ma- 
ahiară.

18,05 Film serial : Oliver 
Twist (VI).

șI
I
II

18,20
18,35
18.55
19,00
19f20

20.20

22.20

Deschiderea emisiunii. 
Telescoală : Matemati
că. clasa a Vlll-a ; Fi
zică clasa a Xll-a.
Film didactic. Obține
rea celulozei 
clasa a Xll-a) (17,40)- 
Lumea copiilor prezin
tă ..Vin Năzdrăvanii." 
Contractul în acțiune. 
„Cine joacă perinîța". 
Anunțuri - publicitate. 
Telejurnalul de seară. 
Mai aveți o întrebare ? 
Emisiune de cultură 
Științifică.
Film artistic. Vii si mor- 
ții (III). Ecranizare du- 
Dă romanul lui Cons
tantin Simonov.
Telejurnalul de noap
te.
Cadran. Emisiune de 
actualitate internațio
nală.

(chinte

• SIMBÂTÂ 25 APRILIE

17.00

18.05

19.00
19.20

canțonete.

de noap-

21.40

22.35

23.00

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba qer- 
mană.
Bună seara fete, bună 
seara băieți !
Telejurnalul de seară. 
Festivalul national al 
artei studențești. As
pecte de la festivalul 
formațiilor corole și 
instrumentale. Transmi
siune de la lași. 
Reflector. 
Tele-enciclopedia. 
M ic roavan premiera.
Film serial. Răzbună
torii.
Sîmbătă seara între 
prieteni. Emisiune de 
varietăți.
Teleiurnalul de noap
te. Telesooit.
Romanțe.

IIIIs
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VIAȚA INTERNAȚIONALA
♦

în Republica Socialistă România"

Prezențe

internaționale

Cuvinte de profundă admirație

a celor trei astronauți.

Crearea unei comisii de anchetă

co-

alegeri în Columbia

—4—

Comunicatul
îngrijorarea secretarului general al O.N.U. Direcțiunii

Partidului
Comunist Italianși populiști în Austria

încă mul-

de
sau

mili
tările

din 
alegerii 
Statelor

nici 
răs-

sce- 
esle 
sur-

a fost numit Edgar 
, directorul Centrului

ac- 
vederea mobiliză- 
muncitoare și a

capitalei sud-vietnameze 
studenț: și

it fost rănite

Evoluția negocierilor dintre socialiști

I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
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Evoluție pozitivă în
relațiile româno-turce

?

al Republicii Turcia 
au permis un larg schimb de vederi cu privire la relațiile 
româno-turce și la principalele probleme internaționale.

O analiză, fio ea și succintă, a comunicatului comun 
dai publicității după încheierea vizitei scoate in evidență 
satisfacția manifestată de cele două părți în legătură cu dez
voltarea constantă a raporturilor dintre România și — 
si interesul pentru finalizarea acțiunilor de cooperare 
mică in curs de elaborare intre cele două țări și 
'respectarea de noi posibilități in acest domeniu.

Au fost examinate o serie de probleme majore 
tuațici internaționale privind consolidarea păcii și securită
ții in Europa, dezvoltarea raporturilor de bună vecinătate 
si intelegere intre statele balcanice, înfăptuirea dezarmării, 
’ichidarea discriminării rasiale și a vestigiilor colonialismu- 
ui, rolul Organizației Națiunilor Unite in menținerea și 
alvgardarea păcii și securității internaționale, cele două 
)ărți pronunțîndu-se, totodată, pentru reglementarea paș
nică. cît mai curînd posibil, a conflictului din Vietnam și 
•xprimîndu-și îngrijorarea in legătură cu intensificarea ac
țiunilor militare caro agravează conflictul din Orientul A- 
"•opiat

Evoluția ascendentă a relațiilor româno-turce constituie 
» convingătoare demonstrație a adevărului că, pentru rea
lizarea unui climat de înțelegere și colaborare, de destin
dere internațională, pentru eficiența colaborării între țări 
și pentru statornicirea unor relații de încredere și stimă 
intre popoare, singura bază o constituie respectarea princi
piilor independenței, suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului in treburile interne, integrității teri
toriale și avantajului reciproc.

Dezvoltarea largă a colaborării internaționale între 
.late suverane și egale în drepturi, schimbul de valori ma- 
'eriale și spirituale între popoare, mai buna cunoaștere re
ciprocă între națiuni constituie o necesitate obiectivă pen
tru asigurarea progresului general, pentru mersul înainte al 
omenirii, pentru instaurarea unui climat de pace, securitate 
si încredere între popoare. Pornind de la aceste conside- 
'•ente. România întreține și dezvoltă legături economice, 
'ultural-științifice și tehnice cu țări de pe toate continen
tele. participă activ la diviziunea internațională a muncii, 
’a circuitul mondial de bunuri și cunoștințe, intensifică 
schimbul do vizite și contacte cu reprezentanți ai numeroase 
țări. Toate acestea se înscriu in linia generală consecventă 
a politicii externe a României, îndreptată spre destindere, 
'olaborare și pace.

Convorbirile dintre șefii de stat român și turc au pri
lejuit reafirmarea voinței țărilor lor de a acționa cu fermi
tate pentru întărirea climatului de încredere, destindere și 
intelegere reciprocă între toate țările și de a contribui astfel 
la crearea condițiilor necesare pentru soluționarea progre
sivă a problemelor existente astăzi pe continentul european. 
Este vorba, întii de toate, de înfăptuirea securității și 
păcii în Europa, apoi de lichidarea împărțirii continentu
lui in blocuri militare opuse. In acest sens, convocarea con
ferinței general-europene ar reprezenta un moment însem
nat în viața popoarelor europene. Această conferință are 
toate șansele de reușită dacă în pregătirea ei se va porni 
de la realizarea unei înțelegeri între toate statele de pe 
continent, dacă se va lua în considerare faptul că rezolva
rea problemelor securității europene presupune respecta
rea realităților istorice statornicite în perioada postbelică, 
recunoașterea inviolabilității frontierelor tuturor statelor, 
necesitatea ca proiectata conferință să fie rezultatul nu al 
înțelegerii de la bloc la bloc, ci al acordului tuturor state
lor europene, indiferent de mărimea lor, de sistemul so
cial-politic căruia aparțin.

Amplificarea constantă a relațiilor multilaterale 
mâno-turce (este concludent faptul că din 1961 pînă 
prezent volumul schimburilor de mărfuri între România și 
Turcia a crescut de 5.5 ori) constituie un temei de îndrep
tățită satisfacție pentru popoarele celor două țări.

Vizita șefului statului turc in România a constituit o 
etapă nouă, remarcabilă in evoluția pozitivă a relațiilor 
româno-turce.

Turcia
ccono-

După amerizarea astronauților 
de pe nava „Aposlo-13

WASHINGTON 18 (Agerpres). 
— Președintele Nixon a urmă
rit ultimele momente ale neobiș
nuitei călătorii spațiale a navei 
„Apollo-13, în fața televizoru
lui, la Casa Albă. După ameri
zarea perfectă a capsulei, pre
ședintele a avut, in cadiul 
unei conferințe de presă, cu
vinte de profundă admirație 
pentru curajul, calmul și pre
gătirea desăvîrșită dovedite de 
Lovell, Haise și Swigert. „Am 
crezut într-o vreme, a spus el, 
că cea mai minunată zi 
viața mea este cea a 
mele la președinția 
Unite. Mal tîrziu, am considerat 
că este cea in care echipajul 
navei „Apolo-11" a debarcat pe

Lună. Acum sînt cotivins 
cea mai frumoasă zi din viata 
mea este cea de astăzi".

Președintele Nixon a anun
țat, in cursul conferinței de 
presă, că se va deplasa dumi
nică la Honolulu pentru a feli
cita personal pe astronauți si 
a le conferi „Medalia Libertății", 
cea mai înaltă distincție civilă 
americană. In drum spre Ha
waii, el va face o escală la 
Houston pentru a înmina ace
eași distincție întregului perso
nal de la sol al programului 
„Apollo". Totodată, președinte
le a proclamat ziua de dumi
nică zi de sărbătoare națională 
în cinstea revenirii cu b’ne pe 
Pămînt

Cuvîntul conducătorului 
oinâne, Florian Dănălache, 

de la Ulianovsk

delegației sindicale 
!, în cadrul reuniunii

• Willy Brandt, cancela
rul Republicii Federale a 
Germaniei, a sosit sîmbătă 
la bordul unui avion într-o 
vizită de o zi în Berlinul oc
cidental.

HOUSTON 18 (Agerpres). — 
Directorul N.A.S.A., Thomas 
Paine, a anunțat crearea unei 
comisii însărcinate cu efectua
rea unei ..anchete aprofundate" 
asupra gravului accident care 
a cauzat anularea misiunii 
„Apollo-13-‘. Președinte al

misiei < 
Cartight, 
spațial Langley din Virginia. La 
Houston, se apreciază că sar
cina comisiei a fost facilitată 
într-o măsură majoră de foto
grafierea de către astronauți a 
modulului de serviciu, după a- 
bandonarea sa.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul lu
crărilor reuniunii sindicale in
ternaționale de la Ulianovsk, 
consacrată împlinirii a 100 do 
ani do la nașterea lui Vladi
mir Ilici Lcnin, conducătorul 
delegației Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, Florian 
Dănălache. președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., sub
liniind importanța deosebită a 
întilnirii, a spus: Larga parti
cipare internațională de care 
se bucură această manifestare 
reprezintă un omagiu adus me
moriei Iui Lenin, militant neo-

ALGER 18. — Coresponden
tul Agerpres la Alger. C. Ben
ga, transmite: La Dar Es Sa
laam s-au încheiat lucrările 
reuniunii pregătitoare a confe
rinței la nivel înalt a statelor 
neangajate. Delegați din 60 de 
țări au elaborat timp de cinci 
zile ordinea de zi a conferin
ței la nivel înalt a statelor ne
angajate. Ei au convenit ca a- 
ceastă conferință să aibă loc 
la Lusaka pină în septembrie, 
data exactă urmînd să fie sta
bilită ulterior de un comitet 
compus din reprezentanți ai 16 
țări.

Comunicatul comun .dat pu
blicității la Dar Es Salaam men
ționează că pe agenda viitoarei 
conferințe vor figura probleme 
referitoare la pacea și securi
tatea internațională, la lupta 
pentru dezarmare generală și 
totală, la pactele militare și 
principiile coexistenței pașnice, 
la mișcările de eliberare din 
teritoriile aflate sub dominație 
străină. Se vor examina, de a- 
semenca. posibilitățile de pro
movare a unei cooperări eco
nomice efective intre statele 
neangajate.

In afara acestor probleme, în 
cadrul reuniunii pregătitoare au

fost dezbătute o serie de 
pecte ale situației internațio
nale actuale.. In legătură cu 
aceasta comunicatul precizează 
că participant la conferință 
s-au pronunțat pentru soluțio
narea conflictului din Orientul 
Apropiat pe baza rezoluției din 
noiembrie 1967 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U. A fost 
exprimată, do asemenea, neli
niștea pentru evoluția îngrijo
rătoare a situației din Peninsu
la Indochineză. condamnîndu-se 
amestecul străin în această zo
nă și proclamîndu-se dreptul 
popoarelor respective la auto
determinare. Participanțiî la 
reuniune au condamnat regi
murile coloniale și rasiste din 
Africa.

Participanțiî la reuniunea pre
gătitoare nu au putut ajunge 
la un acord în ceea ce pri
vește admiterea la dezbateri a 
uneia din cele două delegații 
combodgiene. a reprezentanților 
unor mișcări de eliberare din 
Africa, precum și a reprezen
tanților Organizației pentru c- 
libcrarea Palestinei. Problema 
reprezentării acestora a fost 
transferată spre examinare con
ferinței la nivel înalt.

bosiț pentru eliberarea celor ce 
muncesc de sub exploatare și 
asuprire, pentru libertate socia
lă și națională, pentru trium
ful socialismului și comunismu
lui.

Sindicatele din Ropublica-So- 
cialistă România, a spus tova
rășul Florian Dănălache, toți 
cei ce muncesc din țara noas
tră, urmăresc ou caldă simpatie 
activitatea creatoare desfășura
tă de popoarele Uniunii Sovie
tice, sub conducerea P.C.U.S., 
pentru construirea societății co
muniste, se bucură sincer de 
marile lor realizări. Acordăm 
o înaltă prețuire legăturilor de 
solidaritate și cooperare tovă
rășească intre sindicatele ro
mâne și sindicatele din Uniu
nea Sovietică, legături prin ca
re contribuim reciproc la dez
voltarea și întărirea continuă 
a prieteniei frățești dintre po
poarele și țările noastre, ceea 
ce corespunde intereselor noas
tre comune, cauzei socialismu
lui și păcii în lume.

Sindicatele din Republica So
cialistă România, a arătat con
ducătorul delegației române, 
contribuie la înfăptuirea politi
cii P.C.R., se manifestă ca fac
tor activ în construcția socia
listă, bucurindu-se de largi a- 
tribuții, conferite prin lege.

In încheiere. în numele U- 
niunii Generale a Sindicatelor, 
al tuturor celor ce muncesc 
din România, conducătorul 'de
legației române a urat sindi
catelor sovietice, popoarelor
U. R.S.S., noi și însemnate suc
cese in înfăptuirea în practică 
a învățăturii leniniste, în con
struirea societății pentru care
V. I. Lenin și-a dedicat opera 
și întreaga sa viață — socie
tatea comunistă.

★
In legătură cu această vi

zită, Ministerul de Externe al 
Republicii Democrate Germa
ne a dat publicității o de
clarație de protest, în care 
se subliniază că Berlinul oc
cidental nu face parte din 
R. F. a Germaniei fiind o u- 
nitate politică de sine stătă
toare.

0 Două avioane militare a- 
mericane s-au ciocnit deasupra 
localității Weldon (California do 
nord), declanșînd o ploaie de 
metal încins. Epava în flăcări 
a unuia din aparate s-a prăbu
șit în apropierea curții pline do 
copii a unei școli. Nu s-au în
registrat victime în rîndul popu
lației. Cei șase membri ai echi
pajelor au pierit.

(B La Ankara, s-a anunțat că 
președintele Turciei. Cevdet 
Suhay, va face. începînd de 
la 12 octombrie anul acesta, 
o vizită oficială de cinci zile 
în Republica Federală a Ger
maniei.

• La invitația Prezidiului 
Sovietului Suprem, a guvernului 
Uniunii Sovietice, președintele 
Pakistanului. Yahya Khan, va 
face o vizită oficială în U.R.S.S. 
în a doua jumătate a lunii iunie 
anunță agenția TASS.

• La invitația Camerei Eco
nomice Federale a R. S. F. Iu
goslavia, la Belgrad a sosit o 
delegație de oameni de afaceri 
din Turcia. în cursul vizitei, 
precizează agenția Taniug, de
legația va purta convorbiri re
feritoare la promovarea in 
continuare a relațiilor ''cono- 
mice turco-iugoslave.

Adunarea festivă 
de la Varșovia

BONN 18 - Corespon
dentul Aaerpres. M. Moar- 
căs. transmite : La muzeul 
în aer liber din Kommern, 
s-a deschis vineri o expozi
ție de artă populară româ
nească. Sint expuse covoa
re din toate reaiunile tării, 
lucrări de artizanat in lemn, 
sticlă si ceramică.

La deschidere au partici
pat oficialități din landul 
Renania de nord - Weștfa- 
lia, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe al 
R. F. G., oameni de cultură, 
ziariști si un numeros pub
lic. Au luat cuvîntul prima
rul aeneral al orașului 
Duisbura si ambasadorui 
României la Bonn, Constan
tin Oancea. Directorul mu
zeului din Kommern a fă
cut. la rindul său. o amplă 
expunere asupro boqatelor 
tradiții ale artei populare 
românești.

Expoziția va fi orqanizată. 
de asemenea, în orașele 
Kiel si Hamburq.

★
TEHERAN 18 (Aaerpres).

— După mai multe rer,rezen- 
tatli date la Shiraz. Teatrul 
de păousi Țăndărică din 
București si-a continuat tur
neul la Teheran. La specta
colul inauqural din capitală 
a fost de fotă doamna 
Farroh Parsai, ministrul 
educației si învătămintului 
din Iran.

★

ROMA 18 - Corespon
dentul Aaerpres, Nicolae 
Puicea. transmite : Minis
trul de externe al Italiei, 
Aldo Moro, a vizitat stan
durile cu care România este 
prezentă Io Tirqul interna
tional de la Milano. Cu 
acest prilej, el s-a întreținut 
cu directorul pavilionului 
României, ina. Mircea Cos- 
tescu. asupra dezvoltării re
lațiilor economice româno- 
italiepe si perspectivelor de 
lăraire a acestora.

BOGOTA 18 (Agerpres). 
Peste 7 milioane de columbieni 
cu drept de vot sînt chemați 
duminică în fața urnelor pentru 
a alege pe noul președinte al 
tării, precum și organele legis
lative pe o perioadă de patru 
ani.

Personalitățile apreciate de 
observatori ca avind cele mai 
mari șanse de a obține victoria 
sînt Misael Pastrana, candidatul 
guvernamental, și fostul preșe
dinte Rojas Pinilla, din partea 
partidului „Alianța națională 
populară".

Reapariția lui Pinilla pe 
na politică din Columbia 
considerată drept elementul 
priză al scrutinului prezidențial 
și dă noi dimensiuni vieții po
litice din această țară. înlr-a- 
devăr, pînă acum Columbia era 
condusă de „Frontul național", 
coaliție guvernamentală creată 
în 1958 pe o perioadă do 16 
ani, în componenta căreia intră 
partidele conservator și liberal. 
Acest sistem, aplicat anul aces
ta pentru ultima oară, a oferit 
posibilitatea alternării la putere

a celor două grupări politice. 
Datorită unor disensiuni apă
rute în Partidul conservator, 
căruia anul acesta îi revenea 
sarcina desemnării candidatului 
unic pentru funcția supremă, 
două personalități conservatoare 
— Evaristo Sourdis și Belisario 
Betancour — au anunțat că se 
vor prezenta la scrutin 
candidați „independenți", 
felul acesta, la alegerile 
astăzi din Columbia, man 
prezidențial va fi disputat 
patru candidați.

Un alt masacru 
în Cambodgia

PNOM PENH 18 (Agerpres). 
— Soldați ai forțelor guverna
mentale din Cambodgia au des
chis focul asupra unor civili 
cambodgieni de origine vietna
meză. închiși intr-un lagăr din 
provincia Takeo, ucigind apro
ximativ 150 dintre ei, relatea
ză corespondentul agenției As-

sociated Press. Este al doilea 
masacru care a avut loc împo
triva acestei categorii de cetă
țeni după cel petrecut în loca
litatea Prasaut, tot în cursul 
lunii aprilie și în care și-au 
pierdut viața peste 100 de per
soane. precizează agenția ci
tată.

VARȘOVIA 18. — Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitraș- 
cu. transmite: In cadrul mani
festărilor prilejuite de aniver
sarea a 100 de ani de la naș
terea lui V. I. Lenin, la Var
șovia a avut loc o adunare'fes
tivă. Au participat Wladislaw 
Gomulka, Marian Spychalski, 
Jozcf Cyrankiewicz și alți con
ducători de partid și de stat.

Despre viața și activitatea 
lui V. I. Lenin pusă în slujba 
progresului, dezvoltării creatoa
re a gîndirii marxiste și a or
ganizării mișcării revoluționare 
din întreaga lume, cît și des
pre însemnătatea contempora
nă a învățăturii leniniste a vor
bit Zcnon Kliszko. membru al 
Biroului politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P.

• La începutul acestui an 
populația Uniunii Sovietice a 
fost de 241 748 000 locuitori. 
Potrivit datelor preliminare 
ale recensămîntului din 15 
ianuarie 1970, publicate la 
Moscova. în cei 11 ani care 
au trecut de la recensămîn- 
tul precedent, populația 
U.R.S.S. a crescut cti 15,8 la 
sută.

Moscova are o populație 
de 7 061 000 locuitori, ceea ce 
reprezintă o creștere a nu
mărului locuitorilor cu 17 la 
sută față de datele recensă- 
mintului din 1959.

românești

VIENA 18. — Corespondentul 
Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite : Negocierile dintre repre
zentanții partidelor socialist și 
populist în vederea constituirii 
noului guvern austriac, reluate 
viner! după-amiază la Viena,. 
s-au prelungit pînă noaptea tîr- 
ziu. Discuțiile au fost handi
capate de întreruperea bruscă 
și oarecum ostilă intervenită 
marți. Totuși, dorința realizării 
unui compromis nu a lipsit nici 
de o parte nici de alta. Popu- 
li.știi au prezentat o listă de 
cereri maximale. Intre altele, 
ci solicită repartizarea porto
foliilor ministeriale în mod e- 
gal intre cele două partide. 
Socialiștii au făcut un pas în 
direcția satisfacerii acestui dc-

ziderat. dar au rămas 
te probleme în care deosebirile 
de păreri nu au fost depășite. 
Obligații asumate în prealabil 
i-au împiedicat pe liderii celor 
două partide să se întilnească 
sîmbătă și duminică, astfel in
cit convorbirile vor putea fi 
continuate abia luni. Tot pen
tru luni este convocată ședința 
prezidiului P.S.A., care va exa<- 
mina situația negocierilor din
tre cele două partide.

După ședința de vineri, pers
pectivele formării unui guvern 
de coaliție bipartită rămin în 
continuare neclare. Fiecare din 
cei doi parteneri dorește și se 
străduiește să obțină la masa 
negocierilor mai mult dccît i-au 
oferit rezultatele alegerilor par-

lamentare de la 1 martie (Par
tidul socialist a obținut, după 
cum se știe, 81 dc mandate, 
iar Partidul populist 79 din to
talul de 165 de locuri in par
lament). Pe de altă parte, 
unul nu vrea să-și asume 
punderea față de alegători pen
tru eventuala rupere a trata
tivelor și eșuarea „Marii coa- 
liții“.

Liderii celor două echipe de 
negociatori au manifestat, după 
reuniunea maraton de- vineri, 
o deosebită reținere .și pruden
ță in răspunsurile date la în
trebările ziariștilor.
așteptat, totuși, ca 
marți să se ajungă la o de
cizie.

NEW YORK 18 (Agerpres). 
— Purtătorul de cuvînt al 
ON.U. a anunțat că secretarul 
general, U Thant, a primit vi
neri pe noul șef al delegației 
cambodgiene la O.N.U., căruia 
i-a „exprimat îngrijorarea sa 
serioasă în legătură cu*»știrile 
privind masacrele comise în 
rindul cetățenilor vietnamezi

din Cambodgia și cele referi
toare la evacuarea a numeroși 
cetățeni vietnamezi din capitală 
și trimiterea lor spre destinații 
necunoscute". Secretarul gene
ral al O.N.U. a cerut ambasa
dorului să aducă aceasta la cu
noștința guvernului din Pnom 
Penh.

• Ministerul peruvian al 
Muncii a hotărît să intervină 
în scopul soluționării conflic
tului de muncă dintre mineri 
și conducerea filialei din Peru 
a societății nord-americane 
..Cerro de Pasco", conflict care 
a antrenat o grevă de 15 zile 
a 14 000 de lucrători din nrfine. 
în urma acestei intervenții, ma
joritatea revendicărilor greviști
lor privind sporirea salariilor 
și îmbunătățirea asistenței so
ciale au fost acceptate.
' Agenția Associated Press re
latează că, în semn de mulțumiră 
față de intervenția guvernului, 
2 000 de mineri au organizat vi
neri la Lima o demonstrație de 
sprijin în favoarea președinte
lui țării, Juan Velasco Alvarado.

♦ Urmare din pag. I 

mongolă însemna „stîncile rîu- 
lui negru" și, în mod greșit, l-a 
atribuit insulei de la vărsarea 
Amurului. Și astfel a rămas 
numele insulei situate în calea 
violurilor polare. Multă vreme, 
din cauza bancurilor de nisip 
din partea de nord a insulei și 
din strimtoarea Tătarului, s-a 
crezut că aici se află un golf, 
că mai departe nu se poate 
trece și că fîșia de pămînt nu 
este decit o peninsulă a conti
nentului. '

Primii exploratori, începînd 
cu La Pârouse, care în 1787 a 
debarcat primul pe insulă, au 
întîlnit aici un popor pașnic 
și bănuitor cu străinii, îmbră
cat în blănuri, cu trup mijlociu 
și îndesat, cu părul lins și negru 
strîns pe creștet într-o codită 
— erau nivhii, băștinașii din 
nordul insulei. Pescari încer

STÎNCILE
cați, vinători dibaci, nivhii îșl 
duceau traiul în iurtele lor să
răcăcioase prin zada siberiană 
pipernicită, iar dacă descriau 
străinilor în culori sumbre tara 
lor, aceasta o făceau ca să-i în
depărteze de ea. Nivhii nu prac
ticau agricultura dintr-o preju
decată străbună : cine îndrăznea 
să tulbure liniștea Pămîntului 
era sortit pieirii in scurt timp. 
Șl ei se mulțumeau cu ce le 
dădea natura : pește, foci șl pă
sări.

Străbătînd insula cu coastele 
bintuile de taifunuri și ghețari, 
de la capul Elisabeta la strîm- 
toarca La Părouse, de la riul

Tim la Poronai, de la zada șl 
brazii din Nord la pădurile de 
stejari și bambuși din Sud, că
lătorul de altădată intîlnea pes
cari cu năvoadele pline de so
moni sau vinători de samuri, 
așezări sărăcăcioase cu gospo
dării înjghebate în grabă, că
rora le lipsea și trecutul și tra
diția. Casele mai arătoase erau 
numai ale ofițerilor sau negus
torilor. Raportul unui șef de 
gubernie din Sahalinul tarist 
suna lapidar: „Totul este în 
ordine, doar plinea ne mai lip
sește I"

Ca pretutindeni unde ignoran
tei și mizeriei le-au luat locul

Puternice 
studențești

manifestații 
la Saigon

SAIGON 18 (Agerpres). — 
Capitala sud-vietnameză a fbst 
din nou sîmbătă scena unor pu
ternice manifestații studențești 
organizate în semn de protest 
fată de politica administrației 
de la Saigon. Sute de studenți 
au blocat străzile din vecină
tatea clădirii „parlamentului" 
saigonez, scandind lozinci prin 
care își exprimau ostilitatea 
fată de regimul lui Thieu.

Ei au ceru', de asemenea, e-

liberarea din închisoare a cole
gilor lor arestați sub acuzația 
de a fi participat la organiza
rea demonstrațiilor studențești 
precedente. Poiiția saigonezii a 
făcut uz de gaze lacrimogene 
pentru â-i disp.vșa pe manifes- 
tanți. In cursul ciocnirilor vio
lente care au avut loc pe stră
zile . " ’ ’ 
între grupurile de 
unitățile poliției ai 
numeroase persoane.

ROMA 18. — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite: 
„în legătură cu campania elec
torală pentru alegerile regionale 
și comunale de la 7 iunie, Di
recțiunea Partidului Comunist 
Italian a dat publicității un co
municat in care se adresează 
tuturor militanților partidului, 
cerindu-le să-și intensifice ” 
tivitatea în ' 
rii maselor 
populației la marile acțiuni pen
tru reforme și dezvoltarea de
mocratică a tării. „Aceasta este 
principala condiție pentru ca 
noile organe de conducere re
gionale să poată lua ființă ca o 
expresie autentică a voinței 
unitare, democratice, înnoitoa
re a poporului italian", se 
spune în comunicat.

• Intr-un discurs rostit la 
Universitatea din Montana, se
natorul Edward Kennedy și-a 
expus punctele de vedere asu
pra politicii S.U.A. în America 
Latină. El a subliniat necesita
tea retragerii misiunilor 
tare americane din toate 
latino-americane. precum și a 
revizuirii programului de ajutor 
acordat acestor state. Este ne
cesar, a spus senatorul Kennedy, 
să punem la dispoziția guver
nelor latino-americane acel 
qen de ajutor care să contribuie 
la realizarea programelor lor 
de dezvoltare internă șl nu să 
sporim ajutorul militar.

SOBERS
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omenia și cinstea, acum în 
Sahalin, acest îndepărtat pămînt 
sovietic, focurile bengale dau 
strălucire vieții noi, oamenilor 
și locurilor. De trecut îi leagă 
doar bogăția pămîntului, mării 
și văzduhului. Și nu este nou 
chiar totul aici: despre petrolul 
din Sahalin se știa din 1880, 
cărbunele din regiunea Alexan- 
drovsk a început să fie extras 
din 1858, peștele era hrana 
dintotdeauna a băștinașilor, iar 
samurii le erau îmbrăcămintea.
Totuși...

Sahalinul se schimbă din an 
în an. Oamenii au învătat să-l 
smulgă bogățiile, să supună na

tura, să schimbe apele și mun
ții. 12 la sută din întreaga pro
ducție de pește a U.R.S.S. o dă 
Sahalinul, conductele de petrol 
care străbat strimtoarea Tăta
rului pompează în regiunea 
continentală 2 milioane tone 
țiței anual, rezervele de gaze 
naturale se cifrează la sule de 
miliarde metri cubi, munții din 
răsăritul Sahalinului ascund ză
căminte de aur, minereu de fier, 
bogății de păduri și animale cu 
blănuri prețioase. Și geografia 
Sahalinului se schimbă după 
cerințele noii realități : „Plaja 
fierbinte" de lingă lujno-Kurilsk,

unde în pămînt clocotesc ape 
termale și vapori fierbinți, va 
fi locul unei centrale electrice 
geotermale. asemănătoare cu 
„Panjetka" din Kamciatka. In 
sud, In satul Lerniontovka, 
acolo unde oamenii veneau la 
cules de afine s-a construit deja 
o hidrocentrală de la care por
nesc linii de înaltă tensiune 
spre Iujno-Sahalinsk, Poronaisk, 
Korsakov, la Uglegorsk — ves
titul combinat de hîrlie și celu
loză și noile mine de cărbune 
utilate cu tehnica cea mai înain
tată la Alexandrovsk și Oha. 
Pretutindeni. găsești oameni 
gata să-ți povestească istoria

locurilor unde trăiesc și planu
rile lor viitoare.

Nouă ore de zbor și 7 500 km 
despart Moscova de pămîntul 
Sahalinului. Dar pentru specia
liștii și muncitorii veniti aici 
pentru prospecțiuni geologice, 
pentru deschideri de mine sau 
forări de sonde, pentru constru
ire de hidrocentrale sau extin
derea pămînturilor arabile pe 
aceste locuri bintuile de vînturl 
polare, Sahalinul înseamnă în
cleștare dură cu natura. Pretu
tindeni aici, din nordul crescă
torilor de reni șl pînă In su
dul bogat în vegetație, ritmul 
vieții pulsează intens.

Cehov spunea că atunci 
clnd natura a creat Sahalinul 
nu s-a gîndit deloc la om. Dar 
de-a lungul anilor construcției 
socialiste, din încleștarea cil 
natura a ieșit învingătoare inte
ligenta și dibăcia celui căruia 
acum totul îi este cu putință 
— omul.
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