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ticipă la manifestările prilejuite de sărbători- 
rea centenarului nașterii lui V. I. Lenin, a de
pus la 21 aprilie o coroană de flori la Mauso
leul lui Lenin, din Piața Roșie.

remarcabile

lumii noastre 
demonstrează 

influențează

IONEL CAZAN,
secretar al Comitetului municipal de partid Petroșani

MOSCOVA 21 (Agerprcs). — Delegația Parti
dului Comunist Roinân, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, care par
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zonă verde, săpată și întreținută : 
arbori și arbuști, udați și bine întreținuți :Un 

este însă perfect adevă- 
anume faptul că un oraș 
și bino întreținut, cu 
spații verzi și ronduri

important edificiu.
de un cinematograf-club a 
cărui valoare de deviz se 
ridică la o suma de circa 2,5 
milioane lei.

ea iu- | 
ridică |
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VLADIMIR ILICI LENIN
Se împlinește anul acesta, 

la 22 aprilie, un secol de la 
nașterea lui Vladimir Ilici 
Lenin, titan al gindirii și 
practicii revoluționare, genial 
învățător și conducător al 
proletariatului.

Personalitate impresionan
tă, inalt exemplu de slujire 
pasionată a clasei munci
toare, Lcnin și-a înscris nu
mele in istoria omenirii prin 
felul in care și-a consacrat 
întreaga sa viață, forța sa 
creatoare, luptei pentru trans
formarea revoluționară a so
cietății.

întreaga sa activitate revo
luționară. opera Sa teoretică 
sint străbătute de o înaltă 
fermitate, de gindire profun
dă. clară și cutezătoare. Toa
te aceste calități au permis 
genialului ginditor revoluțio
nar să pătrundă adine in 
complexitatea fenomenelor so
ciale. să descifreze cu o ma
re putere de previziune evo
luția societății omenești, di
recțiile dezvoltării acesteia.

Analiza științifică a feno
menelor economico-sociale ale 
epocii in care a trăit, avind 
la bază materialismul dia
lectic și istoric, i-a permis să 
ridice, să dezvolte și să ducă 
mai departe opera revoluțio
nară începută de Marx și 
Engels. Dind dovadă de o 
înaltă clarviziune, Lenin a 
desprins trăsăturile noi ale 
capitalismului, definind intra
rea acestuia în etapa impe
rialismului, scoțînd în evi
dență, totodată, și implica
țiile economice, sociale și 
politice generate de acesta.

Concepția leninistă cu pri
vire la necesitatea de a privi 
marxismul ca o știință vie, 
ca o concepție și metodă re
voluționară de cercetare a 
fenomenelor naturii și socie
tății, ca o armă teoretică a 
partidului clasei muncitoare 
în analiza condițiilor istori
ce concrete în lupta pentru 
transformarea revoluționară a 
societății, are astăzi o impor
tanță majoră și o deosebită 
actualitate.

Lăsind la o parte fenome
nele „sacre” și vitalizînd e- 
sența dialectică a marxismu
lui. Lenin a analizat noile

fenomene în conformitate cu 
dialectica, a elaborat teze noi 
și astfel a făcut să progrese
ze știința marxistă și mișca
rea revoluționară, inibogățin- 
du-le cu noi concluzii.

V. I. Lenin a adus o con
tribuție de o deosebită în
semnătate la îmbogățirea te
zaurului comunismului știin
țific, a filozofiei și economici 
politice marxiste, la dezvol
tarea creatoare a teoriei și. 
practicii revoluționare a cla
sei muncitoare, tocmai dato
rită faptului că s-a ancorat 
puternic in realitate, că a 
urmarif cu multă atenție e- 
voluția lumii ciTpita’ist > de la 
începutul secolului XX.

Activitatea și numele lui 
sint indisolubil legate de fun
damentarea profundă și mul
tilaterală a unei noi teorii, 
a revoluției socialiste, de con
cepția privind rolul, sarcinile 
și structura partidului de tip 
nou, de întemeierea partidu
lui revoluționar al proleta
riatului rus. In fruntea aces
tui partid căruia i s-a dă
ruit cu trup și suflet. Lcnin 
a mobilizat și condus ma
sele proletare din Rusia în 
lupta pentru înfăptuirea Ma
rii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, pentru făurirea 
primului stat socialist din is
torie. a trasat și înfăptuit 
grandiosul program de con
strucție a unei noi orînduiri 
sociale in Uniunea Sovietică.

Puterea sa de clarviziune 
in analiza științifică a rea
lităților social-politice ale e- 
pocii a scos în evidență aten
ția deosebită pe care a acor
dat-o studierii legilor gene
rale ale revoluției și con
strucției socialiste, orientării 
activității partidelor comunis
te privind aplicarea aces
tora în funcție de particu
laritățile specifice fiecărei 
țări, de condițiile diferite 
din punct de vedere al sta
diului de dezvoltare economi
că. socială și istorică.

Chezășia victoriei în lupta 
revoluționară a proletariatu
lui, edificarea socialismului 
și comunismului, a fost vă
zută și afirmată de Lemn nu
mai în condițiile cînd există 
o preocupare susținuta pen-

tru îmbinarea armonioasă 
sarcinilor naționale și inter
naționale ale partidelor co
muniste. In lumina acestor 
preocupări, manifest ind:i-se 
ca luptător pasionat și neo
bosit împotriva tuturor for
melor de oprimare, de asu
prire socială și națională, 
Lenin s-a manifestat ca un 
militant ..ferm pentru asigu
rarea dreptului fiecărui po
por, fiecărei națiuni de a-și 
determina de sine stătător 
soarta, de a fi stăpin pe des
tinele sale, de a se dezvol
ta în mod liber și suveran.

Succesele
care le-au obținut și le ob
țin aceste țări reprezintă a- 
portul hotăritor al partidelor 
comuniste și muncitorești la 
dezvoltarea și întărirea con
tinuă a socialismului, la afir
marea lui ca o. puternică 
forță internațională ce exer
cită profunde înriuriri asupra 
evoluției lumii contemporane, 
Ia întărirea solidarității de 
luptă a proletariatului inter
național, a tuturor forțelor 
progresiste din lume, Ia vic
toria cauzei pentru care lup
tă masele muncitoare de pre
tutindeni. întreaga evoluție a 
evenimentelor 
contemporane 
că socialismul 
tot mai puternic destinele o- 
menirii.

Uriașa personalitate a lui 
Lenin s-a evidențiat nu nu
mai prin vasta sa activitate 
revoluționară, ci și prin deo
sebitele sale calități umane. 
Era o fire multilaterală: el 
găsea cheia cu care deschi
dea inima fiecăruia, descifra 
gîndurile fiecăruia fiind în
totdeauna accesibil și socia
bil. Grija deosebită față de 
oamenii muncii, solicitudinea 
față de nevoile lor, se îm
bina la Vladimir Ilici Lenin 
cu o ură aprigă, neîmpăca
tă. față de dușmanii clasei 
muncitoare, față de dușmanii 
revoluției. Cuvîntul lui nu 
era niciodată diferit de fap
tă. Era o personalitate de o 
rară integritate. V. I. Lcnin 
a fost nu numai o minte ge
nială, dar și o inimă largă, 
care a cuprins în ea toate 
suferințele celor oprimați: el 
a crezut pînă în adîncul fi
inței sale în forțele nesecate 
ale proletariatului, în victo
ria lui definitivă și tocmai 
de aceea a fost pe de-a-ntre- 
gul, fără rezerve, devotat cau
zei socialismului.

♦ Continuare in pag. a 2-a.

A. „Viscoza Lupeni. 
Laboranta Elena Datcu deter- 
minind concentrația soluției 
de hidroxid de sodiu.

Foto: N, GHENA

Circular construit 
din resurse proprii

Atelierul de tîmplărie al sta- 
C. F. R. Petroșani —

curind terminat —
a fost dotat zilele acestea cu 
un circular construit in între
gime de salariații reviziei de 
vagoane, și cu o presă nece
sară lipirii materialului de me
lamină pe lemn sau placaj. 
S-au evidențiat, pentru contri
buția adusă in acest sens, lă
cătușul Siinion Benea, electricia
nul Vasdc Stoicheci și timpla- 
rul Anton Sughițchi.

odecada

Un deziderat în fața
minerilor Văii Jiului

Mobilizarea
tuturor forțelor

pentru îndeplinirea
integrală

a sarcinilor de plan
pe luna aprilie!

■iiEuiii pm nniisi tini 
u until ui itiu

Decada de mijloc a lui apri
lie — lună ce marchează star
tul în cel de-al doilea trimes
tru și încheie, totodată, o pri
mă etapă în întrecerea socia
listă — a adus o ameliorare în 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
la producția de cărbune de 
către minerii Văii Jiului. In
tr-adevăr, rămînerca sub plan, 
din primele zece zile, cu peste 
6 000 tone cărbune pe ansam
blul minerilor din bazin, a fost 
lichidată aproape in întregime, 
mai rămînînd de recuperat doar 
500 tone din acea cantitate. O 
„înseninare" accentuată, promi
țătoare de lucruri bune pentru 
viitor, s-a produs pe bolta • ac
tivității, mai cu seamă la mi
nele Lonea. Petrila și DHja, 
unde minusul față de pian 
(respectiv — 1 399 tone/ — 447, 
— 806, tone) - a-vuț ,'Ja * prîma- 
scadcnță decadală din aprilie

și din trimestrul II a fost re
cuperat în întregime și înlo
cuit cu plus pe graficul între
cerii socialiste. Mina Lonca are 
date peste plan, în perioada 
1—20 aprilie, 1 700 tone de 
cărbune, fapt lăudabil ce o si
tuează în fruntea clasamentului 
hărniciei, urmată fiind de mina 
Lupeni tot cu 1 700 tone de
pășire, de mina Petrila cu 700 
tone și de Dîlja cu 50 tone. O 
mențiune specială se cuvine fă
cută pentru colectivul celei mai 
tinere mine din bazin — Băr- 
băteni, care a extras primele 
600 tone de cărbune, onorînd 
astfel așa cum se cuvine intra
rea sa în rîndul unităților e- 
conomice ale municipiului

I. BĂLAN

Continuare in pag. a 3-a

Acțiuni

In cursul zilei de ieri, Co- 9 
mitetul municipal Petroșani 1 
al U.T.C., în colaborare cu I 
Consiliul popular municipal, 1 
au mobilizat și repartizat, 
pe sectoare de activitate, pes
te 4 500 de elevi din școlile 
generale, Liceul teoretic, Li-

I
........ .  I 

ceui industrial minier, Școa- I 
la comercială, Grupul școlar I 
minier Petroșani, în cadrul I 
acțiunii de înfrumusețare a I 
orașului.

S-au executat curățiri de 
șanțuri și rigole, s-au strîns 
hirtii, gunoaie și pietre din
tre blocuri (cartierul Aero
port). Dintre lucrările efec
tuate mai menționăm : ame
najarea t 
liceului teoretic; curățirea ta- 
luzului C.F.R., de la pasarelă 
la rampa C.F.R., pe străzile 
23 August și Morii, în jos; să
parea șanțului pentru scurge
rea apelor în cartierul Va- 
sile Roaită, ca și cel din ju-

I 
I

.. ........„ I
terenului din spatele I 
teoretic: curățire» ta- '

I 
I 

..... !
rul Casei de cultură și din |
cartierul Carpați. °

Numai în orașul Petroșani, | 
Petrila și Lonea valoarea lu
crărilor efectuate se i 
la peste 36 000 lei.

Acțiuni asemănătoare au a- 
vut loc la Lupeni, Vulcan și 
Uricani.

Din blocul cu nr. 4 de pe 
strada Independenței din ora
șul Petroșani a răsunat o cal
dă chemare către toate asocia
țiile de locatari din cuprinsul 
"Văii Jiului i în acest anotimp 
-de primăvară, cînd întreaga 
natură se primenește, să ne în
trecerii pentru cel mai frumos 
■bloc, pentru cea mai 
scară.

Izvorîtă dintr-un 
spirit gospodăresc, 
chemare la întrecere _ ... 
funde semnificații etice și so
ciale. Cineva spunea că gra
dul de civilizație al unui po
por se poate măsura cu canti
tatea de săpun și de apă folo
sită pe cap de locuitor. Nu 
știm pină la ce limită acest 
lucru este valabil în zilele 
noastre, dar s-ar putea ca, pe 
o anumită treaptă de dezvolta
re a societății, el să constituie 
un bun oriteriu de apreciere 
a nivelului de civilizație, 
lucru 
rat Și 
curat 
multe 
îngrijite, cu locuințe proaspăt 
zugrăvite, înveselite de glastre
le cu flori agățate la balcoane, 
un asemenea oraș care îți in
suflă bună dispoziție și dra
goste de viață, constituie cel 
mai autentic certificat care a- 
testă nu numai spiritul gospo
dăresc, un dezvoltat simț al

Incepind cu prima parte a lunii curente, 
marfă și călători de pe secțiile de circulație 
Simeria, Petroșani — Lupeni și Petroșani — _. ___
semnalizate cu lămpi electrice, îmbunătățindu-se astfel si
guranța in transport. Pentru distribuirea celor peste 80 de 
lămpi personalului de drum, există un loc special amenajat 
in clădirea stației. Acumulatoarele — sursele de energie ale 
lămpilor — sint încărcate cu redresorul aflat la sectorul 
electric din cadrul reviziei de vagoane.

Avantajele pe care le prezintă lămpile electrice : lejeri- 
talea in întreținere, in transportare, inexistența pericolului 
de stingere pe parcurs.

o sâplâmină, in sala de așteptare de clasa l-a a stației s-au înlocuit vechile canapele 
inilin cu canapele tapițate cu stofă carola. In plus, încăperea a fost curățită și zugrăvită 

ambianță cit mai plăeută călătorilor.

Mereu alte construcții înlregp'c imaginea Pelroșaniului de azi, înnoind-o și. -conferin- 
du-i prospețime. Dacă gospodarii orașuJui ar fi mai întreprinzători !...

introducerii

hărniciei. dar și gradul inalt de 
civilizație al celor care il popu
lează. Iată de ce aplaudăm din 
toată inima și susținem cu căl
dură chemarea asociației de lo
catari din amintitul bloc de pe 
strada Independenței din Pe
troșani. Venind în întîmpinarea 
acestei frumoase inițiative, pen
tru a asigura un cadru orga
nizat desfășurării întrecerii 
„Pentru cel mai frumos bloc, 
pentru cea mai frumoasă sca
ră", pentru că o asemenea com
petiție s-a născut deja, din mo
ment ce numeroase asociații de 
locatari au răspuns chemării lo
catarilor din blocul 4, Comite
tul

popular al municipiului Petro
șani a stabilit un sistem de 
punctaj, pe baza căruia se vor 
aprecia la justa lor valoare 
activitățile desfășurate și se vor 
putea stabili, pe baze echita
bile. fruntașii întrecerii. Credem 
că asociațiile de locatari afla
te in această competiție gospo
dărească — in afara căreia 
ar trebui să rămînă nici 
locatar — sint îndeaproape- 
teresate să cunoască modul 
care vor fi punctate activită
țile desfășurate. De aceea re
producem principalele preve
deri ale acestui sistem de punc
taj spre a fi cît 
noscute.

•
• menținerea curățeniei în jurul blocului și 

la punctele gospodărești :
0 maturatul aleilor, trotuarelor și împrejurimilor :
• uscatul rufelor numai in uscăiorii și locuri 

special amenajate:
0 ornamentarea balcoanelor cu flori :
• antene de radio și televiziune, montate corect: 

casele scărilor, bine întreținute :
0 burlanele de scurgere, completate:
• achitarea obligațiilor către stat și către asociația 

de locatari de către toți locatarii blocului:

Transpaletă 
pentru colete grele

— Se adaugă cite două punc
te pentru fiecare fir de tran
dafir sau arboro plantat din 
inițiativă proprie.

— Se scad cite 3 puncte pen
tru fiecare fir de trandafir sau 
arbore rupt sau degradat.

Magazia de mărfuri din sta
ția C.F.R. Petroșani, pe lingă 
utilajele existente, a fost do
tată de cîteva zile cu o trans
paletă de 2 
Noul mijloc 
descărcare și 
letelor grele 
semiautomat 
o pompă de 
netă) de către o singură per
soană. înaintea 
transpaletei, volumul de măr
furi, care poate fi actualmente 
manipulat zilnic (120 de tone), 
era realizat de 5—6 oameni, in 
condiții dificile.

tone capacitate, 
de încărcare sau 
transportare a co- 
poate fi acționat 
(este prevăzut cu 
ulei Și cu o ma-
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Lenin s-a ridicat împotriva celor care vroiau să 
mecanic anumite forme și metode valabile pen- 
condiții concrete, pentru alte împrejurări istorice, 
Fartidul Comunist Român studiază cu atenție

LUI

es-

m localitatea Gorki

<► Urmare din pag. I

C

din Româ- 
centenaru! 
Lenin sub

Mîndria e și miezul adevărului, 
in el e tot ce in inimă avem mai sfint — 
cintă slavă nemuririi lui 
fiecare împlinire pe pămint.

Văd secera, ciocanul, înfrățite 
de geniul său. sub vremi străluminate, 
căile cc-n lupte le-om străbate, 
griu bălai pe cîmpii desțelenite.

sale despre e- 
și cooperație, 

în

O. LITOVSKII
membru al P.C.U.S., 

din 1918

Numele lui Lenin de îl scriu, 
melodii aud ca de poemă — 
văd încoronată-n spice întîia stemă 
de răsăritul roșu-auriu.

furtuna, liniștea, uscatul, întinsurile mării 
cu avîntul spre înaltul depărtării — 
frumuseții noastre imn statornicit.

ziarelor/^
„lzvestia\ l 

J/z- . 
.Kommunislieeski ,

Nikolai RlLENKOV
in românește de Iv. Marlinovici

ar
s-o

„Comuniștii din România, intregul nostru popor ani
versează centenarul nașterii Iui Lcnin hotăriți să înfăp
tuiască neabătut politica mariist-leninislă o partidului și 
guvernului, de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Succesele remarcabile obținute de poporul 
român in industrializarea socialistă o țării, in transforma
rea socialistă a satului, in creșterea producției materiale, 
in dezvoltarea științei, invățămintului și culturii, precum 
și in ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor 
muncii, constituie o materializare concretă a aplicării 
creatoare a teoriei marxist-leniniste, o vie ilustrare a su
periorității socialismului, a capacității sale de a asigura 
progresul și bunăstarea maselor populare. Prin victoriile 
obținute in transformarea revoluționară a societății și 
edificarea noii orînduiri, prin soluțiile practice, metodele 
și formele de organizare și de luptă, precum și prin con
cluziile noi izvorite din condițiile concrete ale României, 
partidul nostru comunist și poporul român iși aduc con
tribuția — alături de celelalte partide comuniste — la 
dezvoltarea și îmbogățirea tezaurului teoretic și practic 
al marxism-leninismului ol luptei revoluționare mondiale, 
la dezvoltarea științei, făuririi socialismului și comunis
mului.

Câlâuzindu-se după legitățile generale ale dezvol
tării sociale, Partidul Comunist Român le aplică in mod 
creator la condițiile concrete ale României. Se știe că nu 
o dată 
copieze 
tru alte 
sociale.
particuloritățiîe specifice ale tării noastre, caută soluții 
pentru problemele construcției socialiste care să cores
pundă situației din România, stadiului de dezvoltare in 
care se află țara. Totodată, partidul nostru ține seama 
in politica sa de exoeriento istorică o altor țări. Comu
niștii din țara noastră, poporul român au studiat și stu
diază cu atenție experiența vastă obținută de Uniunea 
Sovietică — primul stat socialist din lume — experiența 
multilaterală a celorlalte popoare care construiesc noua 
orinduire socială. Noi înțelegem insă prin aceasta nu o 
transpunere mecanică a unor forme și metode de muncă 
— proprii altor condiții social-economice, altor etape — 
Io situația specifică a țării noastre, ci însușirea si apli
carea creatoare a tot ceea ce corespunde cerințelor vie
ții sociale din România, particularităților societății noas
tre. In acest fel înțeleg de altfel partidul și statul nostru 
cunoașterea și valorificarea întregii experiențe pozitive a 
societății omenești, fără de care nu pot fi concepute pro
gresul și civilizația în nici o țară".

in cu\ intarea rostită de tovarășul 
Ceaușescu la adunarea festivă consa- 

rată centenarului nașterii lui V. /. I.enm).
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.Moartea lui V. 1. Lcnin. re
voluționar realist și lucid, ca
re a prevăzut în mod știin
țific procesul de transforma
re a societății pe drumul 
spre socialism și comunism, 
a constituit una din grelele 
pierderi pentru popoarele so
vietice. pentru clasa munci
toare din toate țările, pen
tru întreaga omenire progre
sistă. E| nu a mai putut ve
dea materializarea ideilor 
pentru care a luptat in tim 
pui vieții sale.

Drumul străbătui de socia
lism care dintr-o ideologie a 
ajuns să se materializeze in
tr-un vast sistem politic și 
economic mondial, și care re
prezintă reazemul cei mai 
important al forțelor progre
sului și păcii de pretutin
deni constituie cea mai stră
lucită mărturie a forței trans
formatoare a marxism-leninis
mului. înfățișarea pe care o 
are tara noastră astăzi, adin- 
cile prefaceri petrecute in 
viața economică, politică și 
socială in anii construcției 
socialiste reprezintă penii u 
poporul român măsura cea 
mai concretă, cea mai pal
pabilă a ace-,tei forțe uriașe.

Intre poporul român și po
poarele sovietice s-au stator
nicit relații prietenești și de 
solidaritate internaționalist ă, 
relații cu bogate tradiții. 
Partidul Comunist Român a 
militat consecvent de-a lun
gul întregii sale existențe pen
tru dezvoltarea legăturilor cu 
Uniunea Sovietică. împotriva 
politicii anlisovietice a reac- 
țiunii din țară și de peste 
hotare. In perioada dinain
tea celui de-al doilea război 
mondial s au pronunțat |>eu- 
tru relații cu L'.RJSĂ mase 
largi populare, personalități

politice și culturale, fruntași 
ai vieții publice din Româ
nia. Exponent credincios al 
intereselor naționale ale în
tregului popor. Partidul Co
munist Român s-a ridicai cu 
neclintită hotărire împotriva 
Germaniei fasciste, împotriva 
războiului antisovietic, orga- 
nizind și conducîhd rezisten
ța antifascistă, care n cul
minat cu înfăptuire;) insurec
ției armate de la 23 August 
1944. România, alăturindu-se 
Uniunii Sovietice, celorlalte 
puteri ale coaliției antifas
ciste, a parLicipat cu toate 
forțele sale la războiul drept, 
pentru eliberarea întregului 
teritoriu al țării și dincolo 
de hotarele acesteia pină la 
infringerea definitivă a Ger
maniei naziste.

In prezent, intre popoarele 
român și sovietic, intre ță
rile noastre se lărgesc legă
turile trainice de prietenie, 
de colaborare tovărășească in 
domeniul politie, economic, 
tehnico-științific și culturaL 
Se extind relațiile frățești 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietiec. Dezvolta
rea acestor legături, bazate 
pe ideologia marxisl-leninistă 
și internaționalismul socialist, 
pe comunitatea de orînduiri 
și țeluri, pe principiile in
dependenței, egalității in 
drepturi, ale stimei și respec
tului reciproc, corespunde in
tereselor ambelor popoare ale 
unității țărilor socialiste, in
tereselor păcii și progresului 
omenirii pe calea civilizației.

..Partidul Comunist Român, 
guvernul român — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu in 
cu’.intarea rostită la aduna
rea festivă din Capitală or
ganizată cu prilejul centena
rului nașterii lui Vladimir 
llici Lenin — dau o înaltă 
apreciere relațiilor frățești cu

CENTENARUL
NAȘTERII

ILICI LENIN
Insurecția s-a înfăptuit cu 

precizie, după toate regulile 
artei militare. In deplină con
cordanță cu indicațiile lui 
Lenin. Ea s-a caracterizat 
print r-un inalt grad de orga
nizare, printr-o strictă disci
plină și prin perfecta coordo
nare a acțiunilor detașamen
telor de luptă. Toată noap
tea soseau pentru Lenin ra
poarte despre desfășurarea 
insurecției. De la Smolnîi 
porneau în tot orașul dispo
zițiile lui Lenin.

In dimineața zilei de 25 
octombrie (7 noiembrie), cen
trala telefonică, telegralul, 
postul de radio, podurile de 
peste Neva, gările și princi
palele instituții ale capitalei 
erau ocupate de muncitorii, 
soldați! și marinarii răsculați.

fn conducerea insurecției 
s-a manifestat strălucit ge-

ninl lui Lcnin de conducător 
al maselor, de conducător in] 
țclcpl și neînfricat, pare vo
dca clar drumul pe cate se 
va dezvolta revoluția. „In a-, 
ceste zile ale marii cotituri —

universală : răsturnarea pute
rii moșierilor și capitaliștilor.

In ziua de 25 octombrie, 
orele 10 dimineața, Comitetul 
mililar-revolufianar de pe lin
gă Sovietul de deputați al

nai cu un entuziasm de ne- 
descris apariția in sală a 
lui Vladimir Hid. El a ros
tit o cuvinlare înflăcărată 
despre victoria revoluției so
cialiste. despre sarcinile pu-

Palului de iarnă, unde se 
aflau miniștrii guvernului 
provizoriu. Semnalul de înce
perea atacului împotriva Pa
latului de iarnă l-a constituit 
istorica lovitură de tun de pe

LA 25 OCTOMBRIE 1917
povestea unul din participan
ta la insurecție — llici era 
plin de viață, vesel, iradia 
parcă de o lumină interioară, 
era neclintit, plin de încre
dere și fermitate". Conduce] 
rea ier mă a lui Lenin, a par] 
Udului bolșevic, lupta plină 
de abnegație și eroismul mun
citorilor din Garda roșie, al 
soldaților și marinarilor au a- 
sigural succesul cglui mal 
măreț eveniment din istorid

muncitorilor și soldaților din 
Petrograd a publicat apelul 
„Către cetățenii Rusiei", scris 
de Lenin, care vestea că gu
vernul provizoriu a lost răs
turnat și că puterea a trecut 
în mîinile sovietelor. „Cauza 
pentru care a luptat poporul... 
— scria Lenin — este asigu
rată". La orele 11 dimineața 
s-a deschis istorica ședință a 
Sovietului din Petrograd, ai 
cărei participant au întimpi-

terii sovietice și și-a expri
mat convingerea că socialis
mul va învinge în Rusia. „De 
azi înainte — a spus el, — 
In istoria Rusiei începe o 
nouă epocă, și această revo
luție rusă, cea de-a treia, tre
buie să ducă, in ultimă ins
tanță, la victoria socialismu
lui".

In noaptea de 25 spre 26 
octombrie, Lenin a dat dispo
ziția să lie imediat ocupat

crucișătorul „Aurora". Ea a 
vestit începutul unei noi e- 
poci — epoca socialismului. 
Unitățile revoluționare au 
luat cu asalt Palatul de iar
nă. Astfel a căzut ultimul 
bastion al guvernului burghez.

Partidul bolșevic, condus 
de V. 1. Lenin, a dus poporul 
Rusiei la o mărea'ă victorie. 
Revoluția So- iali-dă din Oc
tombrie a arătat in mod grăi
tor popoarelor din lumea In

Ireagă ce mare forță repre
zintă clasa muncitoare și ță
rănimea săracă dacă 
conduse de un partid 
xist-revolulionar.

z\ceastă revoluție a lost o 
revolufie cu, adevărat popu
lară. Ea a pus pentru totdea
una capăt rinduielilor burghe
ze in Rusia și, pentru prima 
oară în istoria omenirii, a 
instaurat dictatura proleta
riatului, a făurit un slat al 
muncitorilor și țăranilor.

O dată cu victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie a inceput o pagină 
nouă In istoria omenirii — 
epoca prăbușirii imperialismu
lui. a triumfului socialismu
lui și comunismului.

Din („Vladimir llici Lenin 
— Scurtă schiță bîogra-

IN l IN
Rusie!
Crîncen nume, sfint.
Mesteceni, ghioceii, dorul...
Cum de-apăru pe-al tău pămint 
Rebelul, el, tulburătorul ?
Năprasnic geniu 1 Ca un val 
Nu chipul său m-atrase-ntr-una. 
El n-a încălecat pe cal 
Ca-n zbor să-ntîmpine furtuna. 
El nici un cap n-a doborît, 
Gonind pedeștrii-n toată zarea. 
Iubea doar un omor, atît, 
De prepelițe... vînătoarea...

Ni-s dragi eroii maiestoși,
Cu negre măști, cu frunți ca ceara. 
Dar el se da cu țînci mucoși 
La derdeluș cu sănioara.

Nici păr cu care cucerești 
Femeile, n-avea, se știe — 
Era modest între modești
Sub a cheliei lui tipsie. 
Sfios și simplu și plăcut, 
îmi pare-un sfinx ce-nalță robul,

P.C.U.S. și guvernul Uniunii 
Sovietice și sînt hotărîte să 
acționeze și în viitor cu toa
tă fermitatea pentru întări
rea și dezvoltarea continuă, 
pe baza principiilor marxist- 
leniniste, pentru cimentarea 
trainică a prieteniei româno- 
sovietice, ceea ce corespunde 
intereselor generale ale so
cialismului în lume".

In tot decursul existenței 
sale; Partidul Comunist Ro
mân a cultivat și cultivă 
ideile solidarității frățești cu 
clasa muncitoare din toate 
țările. Legăturile strînse în
tre P.C.R. și partidele comu
niste și muncitorești, cu par
tidul comunist al primului 
stat socialist din lume, parti
dul marelui Lenin, mărturi
sesc forța internaționalismu
lui proletar, principiu călăuzi- 

• P.C.R. detor al activității 
la crearea sa.

Oamenii muncii 
nia, aniversînd 
nașterii lui V. I. 
semnul muncii însuflețitoare 
pentru înfăptuirea programu
lui stabilit de Congresul al 
X-lea își concentrează toate 
eforturile în vederea con
strucției societății socialiste 
multilateral dezvoltate, sint 
hotăriți să nu precupețească 
nimic pentru a-și aduce in 
continuare contribuția la tri
umful cauzei păcii și socia
lismului în lume. Partidul 
Comunist Român, poporul ro
mân consideră că acesta con
stituie cel mai remarcabil 
mod de a cinsti opera și ac
tivitatea Iui V. I. Lenin care 
reprezintă o vie chemare la 
întărirea unității mișcării co
muniste internaționale, la in
tensificarea luptei popoarelor 
pentru apărarea păcii, pentru 
promovarea principiilor co
existenței pașnice, între țări 
cu orînduiri sociale diferite, 
pentru colaborare internațio
nală.

nu-nțeleg cum a putut 
zguduie așa tot globul ?

L-a zguduit...

Vuiește-n zbor
Furtună! Crunt să te desfereci! 
Să scapi de temniți și biserici 
Acest năpăstuit popor.

Și iată-1
Un plins ne scurm 
De jale muzele-au 
Urlînd, a tunurilor turmă 
A dat salutul cel din urmă. 
EI ne-a salvat și-a dispărut. 
A dispărut, dar cei în viață 
Lăsați dc el, curind cu zvon 
Rusia-n zbucium dar măreață. 
Or s-o îmbrace în beton.
Că-i Lenin mort. 
Să nu le-o spui. 
Nu-i intristează-aeeastă moarte.

Ei tot mai dirji duc mai departe 
Și-nfăptuiesc gîndirea lui...

SERGHEI ESENIN 
(fragment din poemul „Gtileai Pole“)

In vara anului 1918 
am intrat în rinduri- 
le Partidului comunist 
bolșevic, in toamna a- 
celuiași an l-am \ ăzut 
pentru prima dată pe 
Vladimir llici Lenin.

In Iară domneau foa
metea, frigul și dezor
dinea. Moscova era în
cercuită de ftoi&ari, Iar 
Ia Kremlin partidul și 
Lenin ptănuiau victoria. 
In acele .zile de primă
vară timpurie a anului 
1919, la Moscova s-a 
deschis cel de-al VIII- ■ 
Iga Congres al partidu
lui. Am participat la a- 
cest congres din prima 
pînă în ultima zi, am 
ascultat toate cuvînlă- 
rile Iui Lenin și l-am 
văzut îndeaproape. E- 
ram pe atunci ziarist 
acreditat la Congres 
din partea „Izvesliei". 
Lenin a luat cuvinlul 
aproape la toate pro
blemele ordinii de zi. 
Bineînțeles cea mai imz 
portantă din toate cu- 
vîntările lui a fost ra
portul dsupra progra
mului partidului.

încă nu-i vorbisem 
personal, dar adeseori 
(lucram pe atunci In 
calitate de secretar de 
redacție al „Izvesliei") 
am avut prilejul să mă

/«
în conștiința
scriitorilor

români

■Pină Și unii din tabăra dușmanilor lui 
in persoana lui Lcnin omenirea a pierdut 

dintre toți oamenii mari contemporani cu el. a întruchipai 
in modul cel mai strălucit, genialitatea». Era simplu și 
drept, ca tot ce spunea.

Eroismul lui e aproape cu desăvirșire lipsit de strălu
cire exterioară; eroismul Iui, care în Rusia nu constituie o 
realitate, constă în abnegația modestă, ascetică a intelec
tualului revoluționar rus neclintit în convingerea Iui că 
dreptatea socială e posibilă pe pămint: este eroismul omu
lui care a renunțat ia toate bucuriile vieții de dracul mun
cii neobosite pentru fericirea oamenilor*.

Maxim GORKI

adresez la telefonul di
rect care făcea legătu
ra dintre Kremlin și re
dacția „Izvesliei".

V. 1. Lenin suna la 
„Izvestia" și „Pravda" 
pentru cele mai diferite 
probleme — era un ci
lilor foarte atent al zia
relor noastre. Insistă 
foarte mult ca „Prav
da" și -„Izvestia*, chiar 
și alte ziare, să publi
ce informații și articole 
pe Înțelesul tuturor ca
tegoriilor de oameni. 
Lenin ne dădea perma
nent indicații in cele 
mai dilerite probleme 
ale politicii internațio
nale și ale luptei cu 
partidele menșevicilor 
și social-re\ olufionari- 
lor.

Am avut dilerite pri
lejuri să-l aud pe Lenin 
la congresele Partidu
lui sau ale Sovietelor. 
De iiecare dală glasul 
lui părea altul, inimita
bil în rezonanță.

In aprilie 1920, la al 
IX-lea Congres al Par
tidului, după raportul 
Comitetului Central <-u 
[ost dezbătute unele 
probleme ale construc
ției economice. Și, bine
înțeles, principala pro
blemă a fost cea a e- 
lecfrificării țării, in ex-

punerile 
conomie 
Lenin a desfășurat, 
i'tța Partidului, un larg 
program de trecere la 
construcția pașnică a 
socialismului, a stabilit 
problemele importante 
ale teoriei și practicii 
acestei construcții, la 
care trebuia să fie an
trenat fiecare comunist.

Cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului a 
coincis cu un mare a- 
vînt in muncă. Un rol 
important l-au j. . -e 
atunci subotnicele co
muniste, ale căror baze 
au fost puse de mun
citorii de la depoul 
Moscova-Triaj.

Redactorilor ziarelor 
„Pravda" și „Izvestia" 
le-a venit ideea să e- 
diteze un ziar cotidian 
care să se ocupe de 
propaganda subotnice- 
lor comuniste. Eu și 
tov. Așmarin trebuia ' < 
ne adresăm lui Lenin, 
in numele acestor zia
re, cu rugămintea să i ■' 
dea un atlicol pentru 
publicația ce intențio
nam s-o scoatem. Pre- 
gătindu-ne să ne du
cem Ia Lenin pentru 
a-i „comanda* artico
lul, ne formulasem o 
întreagă cuvinlare prin

care convingem
despre necesitatea 
ticolului. Dar nu 
inlimplat așa.

— Ei, despre ce 
te vorba tovarăși ?

l-am rezumat cererea 
noastră.

— Și cind aveți ne
voie de el ? a întrebat 
Lenin.

l-am spus termenul.
— Și cui trebuie să-l 

trimit ? a spus el În
drept indu-se spre Alo 
ria Ilicina Ulianova co
re a făcut un gest spra 
mine.

Peste doua zile, pa 
masa mea se afla dej» 
articolul lui Lenin. Sa 
numeai uDe la distru
gerea unei orînduiri 
seculare spre făurire» 
unei orînduiri noi". C.» 
acest articol am des
chis primul număr al 
ziarului „Kommunisli- 
ceskii Subotnik", editat, 
la 11 aprilie 1920, da > 
redacțiile 
„Pravda", 
„Ekonomiceskaia 
hi", 
Trud" și agenția „ROS- 
TA" (actualul TASS). j

El luminează țara în care am înfrățit

„Dacă ar veni cineva de pe altă planetă și-ar întreba : — Cine 
e Lenin ? iar noi am vrea să-l facem să priceapă totul, dintr-o 
dată, cred că i-am putea răspunde: — Lenin e omul pe care-1 
iubese milioane de oameni.

Pe Lenin oamenii îl iubesc cu inima lui Lenin, inlorcindu-i, 
toți împreună, dragostea cu care el i-a iubit... In Lenin, in chipul 
și in faptele lui. oamenii vor putea găsi oricind sensul adevărat 
și adine al omeniei. In Lenin, în chipul și in faptele lui, oamenii 
vor putea afla, oricind, .și pasiunea cu care trebuie doborită ve
chea și nedreapta lume, și dragostea, lumina și omenia cu care 
trebuie clădită lumea nouă**.

Geo BOGZA

„Noi credem in stilul unei 
munci noi, in stilul de mun
că al Iui Lenin... Așadar, ci
ne vrea muncă adevărată—, 
înfrățirea cu viața care pal
pită pe ciropuri, în porturi 
și fabrici, să se lepede de 
trecutul umilitor și alătura
rea nouă să respecte stilul 
muncii iui Lenin“.

O

„...cind poporul zice „Lcnin" se transfigurează, ca la cu
minecătură, solidar cu sine și cu el. Unica genială perso
nalitate trăiește in milioanele de oameni sinteza lor. Au
reola, ca un curcubeu al omului acestuia deplin împlinit și 
în perpetuitate, circulă vie între popoarele Uniunii".

Tudor ARG1IEZI

Alexandru SAI1IA

„...benin — prezența cea mai 
vie a planetei, de peste o ju
mătate de secol... Unii l-au nu
mit semizeu, supraom. Nu. E- 
pitetele acestea nu i-ar fi plâ- 
cut. A fost un om. Omul ri
dicat la potențe maxime. Ta
lent, inteligență, cultură, pute
re <la muncă, spirit de ordine, 
curaj, omenie — le-a întrunii 
pe toate. Inima lui, grea de 
gînd'tiri, era, totuși, înaripată'*.

Victor EFTI.MiU

„Niciodată, pînă la Lenin, popoarele nu putuseră sd 
vorbească deplin. Prin glasul lui Lenin se exprimau, Irt 
sfîrsit. sutele de milioane de oameni anonimi".

EUGEN JEBELEANU



MIERCURI 22 APRILIE 1970 Steanu! roșu 3

CENTENARUL NAȘTERII 
LUI V. I. LENIN

Adunarea festivă de ta Moscova

Mobilizarea luliiror forțelor pentru îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de plan pe luna aprilie!

MOSCOVA 21 — Corespon
dență de la Laurențiu Duță și 
Silviu Todinâ : In sala Congre- 
sHor din Kremlin s-a deschis 
Ja 21 aprilie adunarea festivă 
comună a C.C. al P.C.V.S., So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
Sovietului Suprem al R.S.F.S.R.. 
consac.-ată sărbătoririi centena
rului nașterii lui V. 1 Lcnin.

Au participat conducători de 
partid și de stat sovietici, ve
terani ai P.C.U.S., oameni de 
știință, artă și cultură, repre
zentanți ai oamenilor muncii 
din Moscova și din Republicile 
țmionale.

In prezidiul adunării au luat 
le Leonid Brejncv. Nikolai 
8'odgornii. Alexei Kosighin. alți 
conducători ai P.C.U.S. și ai 
statului sovietic.

De asemenea, împreună cu 
conducătorii altor delegații in
vitate la sărbătorirea centena
rului. în Prezidiu au luat loc 
tovarășii Nicolae Coaușescu, se
cretar general al P.C.R.. preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
§i Ton Gheorghe Maurer, mem- 
■bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C.

Expoziții de grafică 
militantă și fotografii

Cu prilejul centenarului 
nașterii lui V. 1. Lenin, în 
sala Dalles din Capitală au 
lost deschise mărfi expozi
ția de graiicâ militantă, or
ganizată dc Comitetul de 
Stat pentru Cultura și Artă 
și Uniunea Artiștilor Plastici, 
și expoziția foto-documenlară 
„l enin și dezvoltarea electri
ficării U.R.S.S.".

Prima expoziție cuprinde 
peste 200 dc lucrări de gra- 
iică de șevalet și afișe ilus-

— Scrisori de Ia csiHori —
Nedumerire îndreptățită

De șase ani de zile mă a- 
dresez. personal și in scris, Sec
torului I.G.L. Petroșani cu ru
gămintea de a lua măsuri in
tr-o problemă care, spre nedu
merirea mea. nici pină in pre
zent nu și-a găsit rezolvarea, 
cu toate că nu este vorba decit 
de înlocuirea unui burlan, nu 
mai lung de 10 metri, din ex
teriorul blocului nr. 4 din stra
da Carpați. Petroșani. Din cau
za neexecutării la timp a re
parației. apa se scurge pe pere

al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri. In sală, prin
tre membrii delegațiilor din 
cele peste o sută de țări. se 
aflau tovarășii Carol Kiraly, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Covasna al P.C.R., 
Constantin Pirvulescu. membru 
al Comisiei Centrale de Revizie 
a P.C.R., vechi militant al miș
cării muncitorești din țara noas
tră, Teodor Marinescu, membru 
al C.C. al P.C.R. ambasadorul 
României la Moscova, care fac 
parte din delegația Partidului 
Comunist Român.

In sală se aflau, de aseme
nea, membrii delegației Consi
liului Contrai al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Româ
nia. condusă de tovarășul 
Florian Dănălache, președinte
le Consiliului Central al 
U.G.S.R., care participă la ma
nifestările prilejuite de cente
narul nașterii lui Lenin.

Adunarea festivă a fost des
chisă de Nikolai Podgornii, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 

trind chipul lui Lenin, marile 
tradiții de luptă ale clasei 
muncitoare din tara noastră, 
realizările objinute de po
porul român in anii socialis
mului sub conducerea Parti
dului Comunist Român. fn 
afara lucrărilor realizate in 
ultimii ani de artiștii noștri 
plastici, este prezentată și o 
retrospectivă Tonitza și Ji- 
quidi de grafică militantă.

Cea de-a doua expoziție 

tele clădirii imbibindu-1 în așa 
măsură incit umezeala a pă
truns pînă în interiorul apar
tamentului. Din cauza umezelii 
peretelui, nu pot întreține co
respunzător apartamentul.

Mă adresez ziarului cu rugă
mintea de a fi ajutat, văzind 
că pe altă cale nu pot rezolva 
problema care îmi cauzează 
atîtea nemulțumiri.

Mircea IANCU,
Petroșani
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U.R.S.S., care a salutat delega
țiile de peste hotare aflâte in 
sală.

Expunerea consacrată cente
narului nașterii lui V. 1. Le
nin a fost prezentată de Leonid 
Brojnev, secretar general al 
C.C. al P.C.UB.

In ședința de după-amiază a 
adunării festive, au luat cuvin- 
tul Konstantin Govoruhin, mun
citor la Uzina ,,Kirov" din Le
ningrad, WJadyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C. C. al 
P. M. U. P, Walter Ulbricht, 
prim-sccrctar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Stal al R.D.G., Le Duan. prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
Jacques Duclos, membru în Bi
roul Politic al P. C. Francez, 
Gustav Husak. prim-secretar al 
CC. al P. C. din Cehoslovacia. 
Janos Kadar. prim-secretar al 
C. C. al P. M. S. U„ 
Todor Jivkov, prim-secretar 
al C. C. al P. C. Bulgar, 
președintele Consiliului dc Mi
niștri al R. P. Bulgaria.

Seara, in cinstea participan- 
ților la festivități a avut loc 
un spectacol de gală. Și eu voi înverzi...

oglindește, prin fotografii fi 
grafice, evoluția energeticii 
In U.R.S.S., ca urmare a În
făptuirii grandioaselor pla
nuri leniniste de electrificare 
a tării. Sini înlă'.ișale unele 
din cele mai mari hidro și 
termocentrale electrice con
struite in Uniunea Sovietică, 
uriașe magistrale prin care 
sini transportate cele peste 
7-10 miliarde de kWh, cil 
produce U.R.S.S. In prezent.

ct—<—**—w»

N. R. Problema sesizată de 
cititorul nostru are implicații 
mult mai largi. Numeroase clă
diri, mai ales din cartierele 
noi, prezintă in exterior pete 
mari de umezeală din cauza 
burlanelor și jgheaburilor de
fecte. Așteptăm ca o dată cu 
răspunsul conducerii I.G.L. cu 
privire la cele din sorisoarea 
de mai sus, să se ia măsuri 
urgente și eficace de soluțio
narea generală a problemei 
burlanelor defecte.

Miercuri 22 aprilie

18,00 Deschiderea emisiunii. 
,.Linia dublă a curaju
lui" — omisiune pentru 
tinerel.

18.30 Desene animate: „Ani- 
„ malele și focul".

18,40 Actualitatea muzicală. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Legumicultura. Din ex

periența plantării legu
melor in solarii.

19.50 Omagiu lui Lenin — 
emisiune lilerar-muzica- 
lă.

20,20 „Sint . inginer construc
tor" — un film de Gh. 
Vitanidis.

20.50 Telecinemateca : „Roma, 
oraș deschis".

22.30 Telejurnalul de noapte.
22,45 Serenade și canțonete.
23,10 închiderea emisiunii.
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cu sarcinile de plan realizate 
și depășite.

Dacă, pe ansamblul bazinu
lui, 'S-au conturat semne certe 
dc redresare, mai rămin totuși 
citoya incertitudini și semne de 
întrebare legate de activitatea 
minelor Uricani, Vulcan și A- 
ninoasa. colectivele cărora s-au 
prezentat la a dona scadență 
dccadală din aprilie cu nerca- 
lizări : 1 900 tone, 1 700 și res
pectiv 1 000 tone cărbune ră- 
minero sub plan. O nedumerire 
cu totul aparte produce evolu
ția minei Paroșeni. ale cărei re
zultate bune din prima decadă 
(4- 1 500 tone depășire) au su
ferit. pe neașteptate, o conti
nuă diminuare dc la o zi la 
alta, ajungîndu-se in cele din 
l)rmă la o rămînere sub plan 
la decada a 11-a de aproape 
200 tone. Să sperăm că c doar

Ritmul pe șantiere încă nu satisface
Ierarhia in „clasamentul" con

structorilor din Valea Jiului, 
practic, n-a suferit modificări 
esențiale după această a doua 
decadă din actualul trimestru. 
Adică, T.C.M.M.-ul. cu cele 18,4 
milioane realizări in 11 decade, 
a împlinit 29,3 la sută din pro
ducția anuală planificată fiind 
de drept lider. Urmează apoi 
imediat constructorii de locuin
țe ai T.C.H.-ului, cu o cotă par
te realizată de 27,6 la sută din 
prevederile anuale. După cum 
..merg" nici vorbă să-l ajungă 
pe lider (numai în ultimele zece 
zile au rămas datori fața de 
plan cu 100 000 lei).

Constructorii drumurilor fo
restiere (șantierul I.C.F.), rea- 
lizînd un plus de 70 000 lei față

■ I
IAscensiune minerească
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Exploatarea zăcămin
telor aurifere din Mun
ții Apuseni datează de 
pe \ remea dacilor. E 
deci firesc ca una din 
ocupațiile de bază ale 
molilor din Țara de 
piatră să fie mineritul. 
Lucrau la mină din ta- 
tă-n fiu. Se spune că 
și in Valea Jiului, pri
mii mineri au fost 
moți și maramureșeni. 
Țara Molilor este și 
in prezent izvor de ca
dre pentru mineritul 
nostru. Despre un ase
menea mo/, miner de 
nădejde la E.M. Vul
can, vom vorbi in rin- 
durile ce urmează.

Se numește Gheorghe 
Purdă și a venit la mi
na Vulcan in toamna 
lui 1955. Pe atunci a- 
vea 20 de ani. Era u- 
tecisl.

— Aș vrea să mă an- 

tin accident neprevăzut pc care 
minorii, inginerii și tehnicienii 
de la Paroșeni îl vor remedia 
fără intirzicre. Pentru că insuc
cesele celor patru colective, 
faptul că zece zone de pro
ducție (50 la sută din total) 
de la minele din bazin nu 
și-au îndeplinit sarcinile dc 
plan, întunecă orizontul reali
zărilor minorilor Văii Jiului 
intr-un moment cind ele se cor 
mai mult dezvoltate.

Ne mai despart doar zece 
zile dc măreața sărbătoare a 
celor co muncesc dc pretutin
deni — 1 Mai, pe care toate 
colectivele unităților economice, 
toți oamenii muncii. întregul 
nostru popor o așteaptă cu deo
sebită bucurie, cu dorința ar
zătoare do a raporta partidului 
noi succese în înfăptuirea sar
cinilor dc plan din ultimul an 
al cincinalului, fn ducerea la 
îndeplinire a angajamentelor

de cil aveau „norma" decadei, 
au realizat 23 la sulă din pla
nul anual, ceea ce îi aduce un 
salt pe locul III, înaintea con
structorilor I.L.H.S., care-și 
mențin de 20 de zile același 
ritm de...... lasă-mă să te las"
(de nici 90 la sută din planul 
decadal).

Șantierul 17?... Deține fn 
continuare „lanterna" roșie, a- 
vînd și în această a Il-a deca
dă din an cel mai scăzut pro
cent de realizare a planului pe 
municipiu : 89,2 la sula. Să fie 
oare accelerarea ritmului tn 
decada de Ja 11 la 20 aprilie a.c. 
(realizări suplimentare obținute 
față de prima treime a lunii fn 
valoare de 335 000 lei) un semn 
de bun început ? Loc de certi
tudine nu există (încă), pentru
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gajez la dumneavoas
tră la „baie" — a intrat 
direct in subiect.

Șeful sectorului
cu care a stal de vor
bă, l-a privit îndelung 
apoi i-a spus:

— Bine. Mineritu-i 
meserie frumoasă dar 
grea.

— Șliu că doară am 
mai lucrai /a 
aur de la 
Șasa, la noi, 
Molilor.

— Deci ești mof. 
Ai Iu că la noi la mi
nă sini mulfi moli da-s 
mineri tare vrednici. 
Sper să le semeni.

— Rămin — a răs
puns răspicat.

Și bun rămas a fost
A început-o de la va

gonetar în brigada 
frontalistului Gheorghe 
Nicoară care exploata 
cărbunele de pe slra-

baia de 
Bucium- 
in Tara 

tele 7, 8 și 9. Harnic 
și disciplinat, Gheor- 
ghifă a prins repede 
tainele mineritului. E 
drept că a și încăput 
pe miinile unui dascăl 
bun care i-a îndrumat 
pașii In minerit și în 
viață. După doi ani era 
deja miner, iar in 1958 
a fost promovat în 
funefia de șef de briga
dă. Dezvoltarea conti
nuă a minei cerea în 
mod imperios accelera
rea lucrărilor de pre
gătiri. Aici munca diie- 
ră de cea din abataje. 
Cu toate acestea, 
Gheorghe Purdă a pri
mit fără șovăire să, lu
creze la pregătiri.

Sini aproape 12 ani 
de atunci, l'n tot acest 
răstimp brigada lui 
Gheorghe Purdă n-a 
cunoscut, nici măcar o 
lună, ce înseamnă ră-

din etapa primelor patru Juni 
de întrecere. Rovine, așadar, o 
datorie do onoare pentru mine
rii Văii Jiului de a-și mobiliza 
toate forțele in vederea creș
terii rodniciei muncii în aba
taje și îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de plan pc Tlina a- 
prilic. întreaga atenție a fac
torilor de răspundere cu pro
blemele producției din Centrala 
cărbunelui, toate preocupările 
comitetelor de direcție. îndru
mate de organizațiile de partid 
trebuie să se concentreze. în 
decada ultimă din aprilie, asu
pra redresării activității mine
lor ce au rămînori in urmă 
pentru recuperarea producției 
notoalizalc din plan. Trebuie 
făcut totul ca. la marca demon
strație de la 1 Mai a oameni
lor muncii din Valea Jiului, 
minorii să raporteze succese 
demne de tradițiile lor.

că nu se face primăvară cu o... 
floare.

Deși planul pe cele II deca
de care au trecut de la înce
putul anului a fost îndeplinit, 
în afară de J.L.H.S., la toate 
celelalte unități de construcții 
montaj din municipiu, procen
tul mic — sub 29 la sută — 
de îndeplinire a unor cote părți 
din planul anual nu mulțumește 
decit în cazul liderului — șan
tierul T.C.M.M.

Trebuie îirțeles că nu înde
plinirea valorică a unui plan de 
producție scăzut mulțumește cl 
apropierea la un nivel cores
punzător dc sarcina anuală de 
plan, care la finele lunii curen
te trebuie să fie de 33 la sulă.

I. MARGINEANU

minerea in urmă. Bri
gada Iui, din care fac 
parte Ilie Todoruț, Pe
tru Răcliileanu, Romu
lus Lupu, loan Onica, 
Ioan Mitrofan, Ioan A- 
vramescu și ceilalți, se 
află mereu la loc de 
cinste pe graficul Între
cerii. E și firesc. A ob
ținui lunar viteze dc a- 
vansare cc depășesc 
140 metri. Și toate a- 
cez'.c rezultate se dato- 
resc in bună măsură 
spiritului organizatoric, 
pecse\ erenfei, inițiati
vei, exemplului său 
personal, calități pe 
care minerul comunist 
Gheorghe Purdă le-a 
imprimat colectivului 
pe care-1 conduce.

s

i
Ș

Inq. D. AIRESCU, 
secretarul Comitetului 

de partid al E. M. 
Vulcan

I

Amor forțat
Amorul l-a copleșit peste 

noapte pe Toma Lup. munci
tor la l.G.C. Petroșani. S-a 
..îndrăgostit lulea** de Dom- 
nica Sugaru, Foarte opera
tiv, Lup a trecut la acțiune. 
Domniră i-a refuzat „pasiu
nea**; Lup a forțat nota. Ten
tativa lui de viol insă a c- 
șuat. Ea s-a soldat cu un an 
de zile’închisoare pentru To
ma Lup. Deci Lup a trecut, 
tot foarte operativ, de la a-, 
mor forțai la „odihnă* obli
gatorie. El a vrut...

Autopăcăleală
In ziua de 1 aprilie a.c., 

plimbindu-se prin gara Petro
șani. Constantin Ghelmegca- 
nu a ochit o sacoșă nesu
pravegheată. A luat-o și-a 
plecat liniștit, ca și cînd ar 
fi efectuat un lucru norma), 
necesar. Ccrcetîndu-i conținu
tul. a dat de un costum de 
haine. L-a îmbrăcat repede 
pentru a șterge urma fur
tului. Numai bîne că s-a auto- 
păcălit, deoarece Alexandru 
Diaconescu și-a recunoscut 
hainele și a reintrat în po
sesia lor. In ceea cc-1 pri
vește pe Constantin Ghelme- 
geanu. el va primi, în schimb, 
alte haine. In dungi.

„Delegație"
Așa se întîmplă cind con

funzi banii statului cu ai 
tăi și-i cheltuiești cu nemi
luita. Pleci într-o delegație 
pe care n-o dorești, dar de 
care ți-ai făcut singur rost. 
Așa a procedat ajutorul mi- 
ner Constantin Mustețea, de 
la mina Paroșeni. întreprin
derea i-a dat suma de 4 000 
lei cu care a plecat într-o 
delegație în Moldova să re
cruteze forțe de muncă. La 
întoarcere n-a adus nici forțe 
de muncă, nici banii ce-i fu
seseră încredințați. Ca urma
re, Mustețea va pleca într-o 
altă „delegație**. Pe un an...

G. DINU

Pentru cea mai frumoasă scară
♦ Urmare din pag. 1

0 întreținerea zugrăvelii in casa scărilor:
• folosirea uscâtoriilor, spălătoriilor și boxelor 

destinate numai pentru acest scop :
• ornarea casei scărilor cu tablouri și ghivece 

dc flori, din care:
— pentru tablouri :
— pentru ghivece cu flori :

• întreținerea cutiei poștale și a afișierului :
• achitarea obligațiilor către stat și asociația 

de locatari de către toți locatarii scării:
Q completarea geamurilor la uși și ferestre 

de pe casa scării și la intrare :
Total :

10 puncte

19 puncte

10 puncte
10 puncte
10 puncte

20 puncte

Pentru nerespectarea unora 
Jin sarcinile prevăzute se sca
de un număr corespunzător de 
puncte.

In perioada 5—20 mai se va 
desfășura acțiunea de verifica
re, pe localități, de către co
misia municipală și cele locale, 
iar in perioada 20—30 mai se 
vor acorda, pe localități, pre
mii și mențiuni pentru cel mai 
frumos bloc și cea mai fru
moasă scară.

In perioada 10—20 august se 
va face clasificarea orașelor în 
cadrul întrecerii, acordindu-se 
de asemenea diplome și men
țiuni la nivelul municipiului, 
pentru cel mai frumos bloc și

20 puncte 
90 puncte

scară de pe Valea Jiului. Se 
vor acorda totodată diplome o- 
rașelor, pe bază de punctaje 
pentru cele mai frumoase blo
curi și scări.

Anotimpul înnoirilor invită 
pe fiecare locatar al munici
piului să-și manifeste din plin 
spiritul gospodăresc. Să ajutăm 
natura, în opera ei binefăcă
toare, plantînd fiecare cite o 
floare pentru a transforma lo
calitățile Văii Jiului în vesele 
grădini. Va fi aceasta o caldă 
manifestare a dragostei pentru 
orașul in care muncim și trăim, 
o expresie a spiritului civic și 
patriotic al cetățenilor Văii Jiu
lui.

însemnare

„Vreau să
— Servus, vere I
— Evrica, evrica, evri- 

vri-vrical (in ultima 
parte a strănutat).

— Ce te-apucă, vere ? 
Ce salul e ăsta ?

— Evrica ? Nu-i salul! 
Așa a strigat, in gura 
mare, Arhimede cind I-a 
venit ideca aia genială, 
știi, cu legea...

— Oi fi tu gestionai 
la O.C.L. șliu că pofi să 
bagi și mezelurile în 
apă ca să „tragă" apoi 
la ciutar, pofi să Iii și 
40 de oameni la coadă 
la pîine, în limp ce tu 
stai la sporovăială cu 
mine, dar că ești Arhi
mede nu cred I

— Stai, bre, omule I 
Nu sini Arhimede, dar 
mi-a venit o idee ge
nială, de aia am strigat...

— Cum, genială ?
— Ascultă numai, dat 

fără , să mă divulgi.

curgă Jiul pe strada mare !“
Chiar dacă ești de la 
ziar, să nu mă divulgi 
că terminăm prietenia I 
Principiul ideii mele e 
simplu: Natura in sluj
ba omului I

— Concret I
— Să fac Jiul să curgă 

pe strada mare I
— Tu ai înnebunii I 

Pentru ce să faci asta ? 
Dar cine te-ar lăsa ? 
Vrei să îneci tot ora
șul ?

— Nu s-ar ineca I 
Numai așa, o „vină" de 
apă, cil să spele și ma
gazinul meu.
— Aha, le înțeleg I Ce 
le-ai gindil: și așa nu 
mă ia nimeni la zor că 
ori dis-de-diminealâ, ori 
după ora de închidere, 
apa cu cale soăl pardo
seala de mozaic a ma
gazinului nr. 8 din Pe
troșani, o las să curgă

pe zeci de metri
direct în slradă I

— Chiar așa I Dă-i 
dracului de oameni I A 
mai bombănii unul — 
altul,- că n-ar fi es
tetic, altul că se mur
dărește pe pantofi, al
tul că nu e civilizat. 
Practica, vere, asla-i I 
Altiel mori de foame. 
Și-apoi ai văzut ce vîn- 
zăloare drăgufe sint la 
mine 1...

— Bine, toate ca 
toate, dar crezi că-fi dă 
lie cineva permisiunea 
să aba/i Jiul să curgă 
pe strada mare ?

— He, lie. he ? Mă 
faci să rid I Nu mă cu
noști. Am oamenii mei, 
vericule I Nu mă dau 
pe cinci directori, nu 
pot iace ei ce pol eu I

— Numai să lină, 
\ere! Cred că nu le va 
lăsa în primul rînd con

ducerea voastră să aplici 
ideea asta... genială.

— Conducerea O.C.L. 
Alimentara I Păi cu 
conducerea lucrez pe 
încredere: ei au încre
dere în mine, eu fn ei. 
Mi-au făcut pină 
acum ceva atunci 
cînd spălam magazinul 
și apa curgea șiroaie pe 
trotuar? Nu. Tot așa n-o 
să zică nimic nici dacă 
aduc Jiul pe strada 
mare. Din contră. Iau 
o primă la slîrșiiul anu
lui pentru „măsuri efi
ciente și ridicarea gra
dului de rentabilitate !*

— Om trăi și om 
vedea, \eiicule! Te-atn 
salutat !

— Evrica I

M. PAUL

MINERI! RESPECTAT! MODUL DE FOLOSIRE A MĂȘTII DE AUTOSALVARE

Poziția nr. 2
SCOATEREA CUTIEI PORT- 

MASCA DIN SACUL
DE PURTAT

Poziția nr. 3
DESFACEREA BENZII DE 

EJ’ANȘAIIE A CUTIEI 
PORTMASCA

Poziția nr. 1 
POZIȚIA CORECTA DE 

PURTARE A MĂȘTII
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VIAȚA INTERNAȚIONALA
VIENA 21 — Corespondentul 

Agerpres. Petro Stăncescu, tran
smite : Cea dc-a patra sesiune 
a Consiliului pentru dezvolta- 
rea industrială al O.N.U 
(O.N.U.DI.) și-a continuat marți 
la Viena lucrările în ședințe 
plenare și grupe dc lucru.

In aceeași zi, participant ii au 
fost salutați de secretarul ge
nera! al O.N.U.. U Thant, care 
s-a referit. la activitatea 
O.N.U.DI., arătind că această 
organizație și-a găsit un loc du-

rabil in cadrul sistemului or
ganismelor Națiunilor Unite.

In continuarea ședinței ple
nare, a luat cuviniul, printre 
alții, ambasadorul Dumitru Ani- 
noiu, reprezentantul permanent 
al României pe lingă O.N.U.D.I. 
El a subliniat că țara noastră 
acordă o atenție deosebită lo- 
oului și rolului O.N.U.D.I. in 
ansamblul O.N.U., in ceea ce 
privește promovarea dezvoltării 
industriale și crearea condiți
ilor propice lărgirii cooperării 
intre toate statele.

GENEVA DREiKAKI AUSTRIA

La Moscova

cărții
Republicii Socialiste România"

MOSCOVA 21 — Corespon
dență de la Silviu Podină: In 
cadrul Expoziției internaționale 
de carte, consacrată centenaru
lui nașterii lui V. 1. Lenin, des
chisa in urmă cu o săptăminâ 
în parcul Sokolniki din Mos
cova, a fost organizată la 21 
aprilie Ziua cărții Republicii 
Socialiste România.

Cu acest prilej, G. M. Mar
tirosian, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru tipă
rituri de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S, a evocat 
vechile tradiții ale culturii ro
mânești și a vorbit despre suc-

oasele obținute de poporul ro
mân in dezvoltarea culturii, 
științei si tehnicii în anii so
cialismului.

Ion Dodu Bălan, vicepreșe
dinte al Comitetului do Stat 
pentru Cultură și Artă, a re
levat in cuviniul său bogata 
activitate editorială desfășura
tă in tara noastră. El a vorbit 
despre editarea in tiraje de 
masă a operelor lui V. I. Lenin 
și a unor lucrări care evocă 
personalitatea și vasta activi
tate a fondatorului primului 
stat al muncitorilor și țăranilor.

Mesajul prințului Sufanuvong 
adresat poporului laoțian

NTENG QUANG 21 (Ager
pres). — Președintele Frontu
lui Patriotic din Laos, prințul 
Sufanuvong. a adresat poporu
lui cu prilejui Anului Nou lao
țian un mesaj in care reafirmă 
importanța propunerilor in 
cinci puncte ale partidului Nco 
Lao Haksat pentru rezolvarea 
problemei laoțienc. El a subli
niat încă o dată că încetarea 
tuturor bombardamentelor a- 
mcricanc asupra Laosului con
tinuă să reprezinte o condiție 
necesară pentru realizarea unei 
întilniri intre părțile interesate 
în conflictul laoțian.

După cum se știe, propunerile 
partidului Neo Lao Haksat pre
văd, in esență, respectarea su
veranității, neutralității. uni
tății și integrității teritoriale a 
regatului Laosului. în confor
mitate cu prevederile acorduri
lor dc la Geneva ; încetarea in
tervenției americane în Laos,

neparticiparea țării la alianțe 
militare : interzicerea instală
rii dc baze militare sau a intro
ducerii de trupe străine pe te
ritoriul Laosului și promovarea 
unei politici externe de pace 
și neutralitate, pe baza princi
piilor coexistenței pașnice.

Aceste propuneri au fost 
remise guvernului de la Vien
tiane sub forma unui mesaj 
adresat primului ministru 
Suvanna Fuma de către prințul 
Sufanuvong.

Șeful guvernului regal lao
țian, prințul Suvanna Fuma, 
nu a respins în răspunsul ofi
cial ideea unor negocieri intre 
părțile interesate în vederea 
soluționării pe cale pașnică a 
situației din Laos, însă a 
norat condiția prealabilă a 
țierii acestor negocieri, 
anume necesitatea 
tuturor bombardamentelor 
mericane asupra Laosului.

ig- 
ini- 

Și 
încetării 

a-

SESIUNEA ADUNĂRII POPULARE
SUPREME A R. P. D. COREENE

Ședința comitetului pentru dezarmare
Tn ședința de marți a Comi

tetului pentru dezarmare, șeful 
delegației marocane. Ahmed 
Taibi Benhima, a făcut o de
clarație cu caracter general în 
legătură cu problema unui c- 
ventual acord asupra interzice
rii armelor chimice și bacte
riologice. După ce l-a informat 
pc participant! că guvernul său 
va ratifica protocolul dc la 
Geneva din 1925, ol a preco
nizat continuarea negocierilor 
cu privire la armele chimico 
și bacteriologice pentru realiza
rea apropierii punctelor de ve
dere emise pină acum.

Luind cuviniul în continuare, 
șeful delegației sovietice, A. A. ' 
Roscin, s-a ocupat de proble- , 
melc dezarmării generale și 
totale, subliniind că cursa înar
mărilor amenință securitatea 
tuturor statelor. Noile descope
riri tehnico și științifice, a 
spus el, trebuie puse în slujba 
bunăstării întregii omeniri. 
După ce a evocat unele reali
zări obținute pină acum, dele- li 
gatul sovietic a preconizat.) 
aplicarea prevederilor Declara-' 
țici comune sovieto-americanc1 
cu privire la dezarmare din/ 
septembrie 1961 și a insistat

asupra măsurilor recomandate 
de delegația sa in 1962 în le
gătură cu dezarmarea generală 
și totală. In același timp, a 
adăugat vorbitorul, s-ar putea 
avea în vedere o serie de mă
suri colaterale.

Reprezentantul Bulgariei, 
Krum Hristov, a sprijinit punc
tul do vedere exprimat în do
cumentul de lucru asupra arme
lor chimice și bactcriologico 
prezentat de delegațiile Polo
niei, Ungariei și Mongoliei și a 
cerut să se accelereze discuta
rea documentului.

Declarațiile președintelui Nixon
WASHINGTON 21 (Agerpres). 

— Președintele S.U.A’., Richard 
Nixon, a rostit luni scara o 
cuvintarc radiotelevizată con
sacrată situației din Vietnam. 
Intre altele, cl s-a referit la 
așa-zisele „progrese" ale po
liticii de „vietnamizare". In le
gătură cu aceasta, președintele 
Nixon a anunțat că a hotărit 
retragerea din Vietnamul dc 
sud. pină în primăvara anului 
viitor, a 150 000 de soldați și 
ofițeri americani. El a men
ționat însă că pe teritoriul sud- 
vietnamez vor rămîne în conti
nuare 284 000 de militari ameri
cani. ceea ce confirmă, in fapt, 
refuzul Washington-ului de a 
proceda la retragerea tuturor 
trupelor agresoare din această 
țară. Repet în d ceea ce a mai 
spus in cuvîntările rostite la 
3 noiembrie și 15 decembrie, 
anul trecut, șeful executivului 
american a afirmat că. in ca
zul în care „forțele americane

din Vietnamul de sud se vor 
afla in pericol", nu va. ezita 
să ia „măsuri puternice și efi
ciente".

In timp ce președintele S.U.A. 
își rostea cuvîntarca. grupuri 
dc militant i pacifiști au mâni

fața reședinței sale 
Clemente (California).

pe 
minute

festat in 
din San
Demonstranții au scandat 
toată durata celor 16 
cit a durat alocuțiunea prezi
dențială : „încetați războiul 
imediat !", .Pace poporului!“.

MASIVE

IX «. A. U
CAIRO 21 — Corespondentul 

Agerpres, C. Optică, transmite : 
în R.A.U. se desfășoară in pre
zent cele mai 
crări de drenare 
dată. Proiectul, 
să fie realizat 
șase ani, a fost 
laborare cu Programul de co
operare F.A.O. (Organizația Na
țiunilor Unite pentru alimenta
ție și agricultură) și B.I.R.D. 
(Banca Internațională pentru re
construcție și dezvoltare). La 
această acțiune importantă pen
tru agricultura R.A.U. partici
pă și Asociația Internaționala 
de Dezvoltare, filială a Băncii 
Mondiale, cu un credit de 26 
milioane dolari.

Proiectul prevede drenarea a 
aproximativ 480 000 hectare te
renuri irigate în Delta Nilului, 
ceea ce va duce la o creștere 
cu 20 la sută a producției agri
cole în această zonă.

importante lu- 
efectuale vreo- 
care urinează - 
in decurs de 
realizat in co-

SITUAȚIA DIN NIGERIA
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LAGOS 21 (Agerpres). — Ge
neralul Yakubu Gowon, șeful 
statului federal nigerian, a de
clarat că în prezent se depun 
intense eforturi pentru normali
zarea vieții pe fostul teritoriu 
al Biafrei. Pentru aceasta, a 
precizat el, în fosta regiune 
biafreză, cunoscută în prezent 
sub numele de statul de qentru- 
est, vor fi create noi organe ț 
administrative, asemănătoare cu 
cele existente în restul fede
rației.

Măsurile de ajutorare a popu-

lației luate în zonele 
de operațiunile militare, 
ționat generalul Gowon, au 
vut efecte satisfăcătoare. î 
rămîn incă multe sarcini 
îndeplinit, cele mai dificile pro
bleme fiind restabilirea vieți1 
economice și ajutorarea persoa
nelor care s-au reîntors în lo
calitățile de origine. Șeful sta
tului federal a adăugat că gu
vernul său va continua «ă spri
jine în continuare administrația 
locală pentru a înlătură defi-

afectate 
a men- 

j a- 
Mai 

de

niliv orice urme ale războiului 
și a integra această regiune în 
circuitul economic normal al 
tării.

Generalul Gowon a ar.un lat 
totodată numirea lui Il.pabi 
Asika în funcția de admini -tra< 
tor al statului de centfU-cst.

a

Partidul socialist
Wîși asumă

răspunderea guvernării
VIENA 21. — Corespondentul 

Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite : Luni scara, președintele 
federal al Austriei, Franz 
Jonas, l-a însărcinat pe Bruno 
Kreisky, președintele Partidului 
socialist austriac cu formarea 
unui guvern monocolor. Astfel, 
pentru prima oară in istoria 
celei dc a doua Republici, Par
tidul socialist își asumă singur 
răspunderea guvernării. Marți 
dimineața, cancelarul desemnat 
a prezentat oficial președinte
lui Republicii lista noului gu
vern. Noul cancelar va prezen
ta in parlament, probabil in 
cursul acestei săptămini, dccla- 
rația-program a guvernului.

Formarea noului guvern con
sacră eșecul negocierilor între 
Partidul socialist și Partidul 
populist în vederea unei ,mari 
coaliții". Această evoluție a 
generat mai curînd un senti
ment dc relaxare în cele două 
tabere. In primele sale decla
rații, Bruno Kreisky a precizat

că Partidul socialist este oricînd 
gata să colaboreze cu Partidul 
populist în Parlament sau chiar 
in guvern. Cabinetul monoco
lor ar urma să ființeze numai 
o anumită perioadă de timp, 
după care, fără a se recurge 
la noi alegeri parlamentare, 
Partidul socialist ar relua nego
cierile cu Partidul populist pen
tru formarea unui guvern al 
„marii coaliții". Liderii popu- 
liști nu au respins apriori o 
asemenea eventualitate ?i nici 
posibilitatea ca, in unele prob
leme, să nu facă în parlament 
obstrucție cu orice preț guver
nului socialist. începe, în orico 
caz. o situație complet nouă și 
nimeni nu se îndoiește că noul 
cancelar Bruno Kreisky va 
pune în joc toată abilitatea sa 
politică pentru a asigura con
diții de lucru guvernului sâu, 
care nu dispune in parlament 
decit de o majoritate relativă 
— 81 din totalul dc 165 man
date.

PHENIAN 21 (Agerpres). — 
La Phenian au început lucră
rile sesiunii Adunării Populare , 
Supreme a R- P. D. Coreene, 
consacrate examinării execută
rii bugetului dc stat al țării 
pe anul 1969 și adoptării buge
tului pe anul 1970. Țoi Yun 
Su. ministrul finanțelor, care 
a prezentat un raport asupra 
acestor probleme, a arătat că

ca-anul financiar expirat s-a 
racterizat printr-o dezvoltare 
remarcabilă a tuturor ramuri
lor economiei naționale. Succe
se deosebite, a subliniat minis
trul finanțelor, au ' 
nute în construcția 
industria minieră, 
industria piscicolă, 
de locuințe și în alte domenii

fost obți- 
de mașini, 
energetică, 
construcția

-----★----- La Tunis

\ ietnamul

SAIGON 21 (Agerpres). — 
In primele zece zile ale lunii 
aprilie, forțele patriotice care 
acționează în nordul provinciei 
sud-vietnameze Quang Nam au 
scos din luptă aproximativ 1 000 
militari din rîndul trupelor ame- 
ricano-saigoneze — relatează a- 
gentia de presă Eliberarea. în 
aceeași perioadă, detașamentele 
patriotilor din această regiune 
au doborit 6 avioane americane 
și au distrus mai multe vehicule 
militare ale forțelor inamice. 
Totodată, patrioții au capturat 
o cantitate importantă de ar
mament de la 
no-saigoneze.

trupele america-

★

(Agerpres). — 11SAIGON 21 .
militari americani și-au pierdut 
viața intr-un accident de eli
copter, care a avut loc în a- 
propicre de Saigon.

Un purtător de cuvint al for
țelor militare americane din 
Vietnamul de sud a declarat că 
aparatul „UH-1", care avea la 
bord 20 de persoane, s-a lovit 
de o linie de înaltă tensiune.

filmului
românesc11
Inlre 21 și 26 aprilie se des

fășoară la Tunis „Zilele fil
mului românesc", organizate 
de Ministerul Alacerilor Cul
turale și Informațiilor din Tu
nisia In colaborare cu Comi
tetul de Stat pentru Cultură 
și Artă In cadrul acordului 
cultural pe anii 1970—1971 
dintre cele două jări.

In program iigurează fil
mele artistice „Faust XX", 
„Duminică la ora 6‘, „Apoi 
s-a născut legenda", „Cine 
va deschide ușa". „Neamul 
Soimăreștilor" și „S-a furat o 
bombă", precum și șase scurt- 
metraje — documentare și de
sene animate.

La această manifestare este 
prezentă o delegație de ci
neaști români din care fac 
parte Ecaterina Oproiu, redac- 
tor-șet al revistei „Cinema" 
și actorii Stela Popescu și 
Dan Nu/u.

(Agerpres)

Columbia

anului 
a lui

„Tony" 
teatru 

buni

Mi saci 
un a-

Stare de urgenta în

împotriva

o tragică

NEW YORK 21 (Agerpres). — La New York 
au fost decernate premiile anuale 
consacrate celor mai bune lucrări de 
prezentate pe Broadway și celor mai 
actori ai anului.

Cea mai bună lucrare dramatică a 
a fost considerată piesa „Borstal Boy" 
Frank McMahon, in regia lui Michael McAlo- 
ney și Burton Kaiser. Premiul pentru cea mai

bună piesă muzicală a fost acordat lucrării 
„Aplause" de Betty Comden și Adolph Green. 
„Child’s play" a lui Robert Marasco a obținut, 
la rîndul său, cinci categorii de premii „Tony".

Juriul a acordat, de asemenea, premiile pen
tru cele mai bune interpretări unor actori, 
intre care Lauren Bacall, Fritz Weaver, Ken 
Howard, Rene Auberjoniois, Blcthc Danner, 
Melba Moore și Tammy Grimes.

IN R. F. A GERMANIEI

„Săptămîni ale specialităților 
culinare romanești"

s BONN 21. — Coresponden
tul Agerpres, Mircea Moar- 
căș, transmite : Luni seara a 
avut loc la Bonn — sub aus
piciile Ambasadei române, 
ale Oficiului Național de Tu
rism și ale concernului ma
rilor hoteluri și restaurante 
„Steigenberger" din R.F.G. — 
inaugurarea „Săptămânilor 
specialităților culinare 'româ
nești". Pînă la 5 mai, res
taurantul celui mai mare și 
modern hotel din Bonn va 
oferi publicului specialități

gastronomice prezentate de 
trustul O.N.T. — Carpați din 
Brașov, Orchestra de muzică 
populară, aparținînd aceluiași 
trust hotelier, creează o am
bianță deosebit de plăcută.

La festivitatea inaugurală 
au luat parte Georg Leber, 
ministrul federal al transpor
turilor și problemelor poșta
le, Gerhard Kienbaum, pre
ședintele Comisiei economice 
a Bundestagului, Peter Krae
mer, primarul general al 
Bonnului, șefi ai unor mi-

siuni diplomatice acreditați 
la Bonn, personalități mar
cante ale vieții publice și e- 
conomicc, ziariști. Au parti
cipat, de asemenea, Mihai 
Bălăncscu, ministrul poștelor 
și telecomunicațiilor din Ro
mânia, aflat într-o vizită o- 
ficială in R.F.G., Gheorghe 
Teodorescu, vicepreședinte al 
Oficiului Național de Turism. 
Constantin Oancea, ambasa
dorul României la Bonn, și 
membri Ambasadei ro-

WASHINGTON 21. — Cores
pondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie. transmite i „Implicarea 
Statelor Unite în războiul din 
Vietnam constituie _ “
aventură națională", a decla
rat Louis Lundberg, președin
tele Consiliului de conducere 
al celei mai mari bănci din 
S.U.A., „Bank of America’*, în 
cadrul audierilor din Comisia 
senatorială pentru problemele 
externe.

Do mai multe zile, în aceas
tă comisie a Senatului se des
fășoară audieri pe tema 
percusiunilor războiului 
Vietnam asupra modului 
viață și atitudinii poporului a- 
merican". Audierile au ca scop 
să atragă atenția opiniei pu
blice americane asupra faptu
lui că războiul are consecințe

„re- 
din 
de

politicii Statelor Unite 
Asia de sud-est

din cele mai negative asupra 
tuturor sferelor de activitate, 
asupra vieții zilnice a ameri
canului. Ele au fost inițiate de 
senatorul William Fulbright, 
președintele comisiei, cunoscut 
pentru atitudinea sa antirăzboi
nică încă de pe timpul guver
nării democrate.

Depoziția lui Lundberg este 
apreciată de ziarul „Washing
ton Post" drept „cel mai puter
nic atac dezlănțuit pînă acum 
do o marcantă personalitate a 
lumii de afaceri împotriva po
liticii Statelor Unite în Asia 
de sud-est". Pe lîngă faptul că 
războiul a scindat și a dezorien
tat societatea americană, el a 
afectat economia și a dăunat 
oamenilor de afaceri, a arătat 
Lundberg, referindu-sc desigur 
la cei care nu beneficiază de

comenzi militare. „Avem date 
mai mult decit suficiente, spu
nea Lundberg, pentru a demon
stra că escaladarea războiului 
din Vietnam a dezorganizat se
rios economia americană, a am
plificat presiunile inflaționiste, 
a dislocat resursele atit de ne
cesare pentru a face față unor 
serioase probleme interne ce 
confruntă astăzi țara".

Ce a determinat incidentul din timpul
"N

zborului selenar

BOGOTA 21 (Agerpres). — 
Guvernul columbian a dat pu
blicității luni seara un de
cret prin care introduce sta
rea de urgentă pe întregul 
teritoriu al tării. Anunfind a- 
ceaslă măsură. guvernul a 
arătat că ea a devenit nece
sară in urma „atmosferei de 
agitație" din (ară.

După cum se știe, dumini
ca trecută, in Columbia s-au 
desfășurat alegeri preziden
țiale și legislative soldate cu 
rezultate foarte st rinse. Ui-

llmele dale arată că 
Pastrana Borrero are 
vans de 5 000 voturi fa[ă de 
Rojas Pinilla. Fiecare dintre 
cei doi candidafi pretinde in 
consecință că a obținui vic
toria. Luni, după ce majo
ritatea voturilor fuseseră nu
mărate, partizanii fostului pre
ședinte columbian, Rojas Pi
nilla. candidat din partea Par 
tidului .Alianța națională 
populară", s-au dedat la acte 
de violentă in centrul 'apr- 
talci tării Politia a inlerve-

nit pentru a restabili ordinea. 
S-a anunțai totodată că nu
meroase școli au fost Închi
se „ca o măsură de precau
ție".

Președintele Columbiei, Câr- 
los l.leras Restrepo, a anun
țai luni după-amiază că ie- 
z.ullalele alegerilor nu vor a- 
\ ea un caracter legal decit 
după o săplămină, înlrucil 
potrivit legii electorale, toate 
buletinele de vot trebuie ve
rificate în prezenta unor mai-

CURT
• La Madison, în statul Wis

consin, sfîrșitul săptăminii tre
cute a fost marcat de incidente 
ce s-au soldat cu numeroși ră
niți și pagube materiale impor
tante. O demonstrație la care 
participau cîleva mii de paci
fiști a fost atacată de forțe po
lițienești, care au rănit 9 per
soane și au arestat alte 20. Pa
gubele materiale produse în 
timpul incidentelor sînt eva
luate la peste 100 000 dolari.

HOUSTON 21 (Agerpres). — După reîntoarcerea cu 
bine a echipajului navei cosmice „Apollo-13" pe Pămînt, 
problema ce preocupă pe specialiștii de la N.A.S.A. este 
determinarea cauzei care a provocat incidentul din timpul 
zborului, soldat cu anularea celei de-a treia misiuni sele
nare. In prezent, toți experții s-au pus de acord asupra lo
calizării .penei* : un rezervor de oxigen care alimenta pi
lele producătoare de energie electrică. Ei continuă însă să 
rămină divizați in ce privește natura acestui incident.

Ipoteza profesorului Harvey Nininger, potrivit căreia 
incidentul ar fi putut surveni in urma lovirii navei de că
tre un meteorit pâre să fi fost abandonată. Cei mai mulți 
specialiști se declară convinși că ar fi vorba de un defect 
al instalației, ca de exemplu un scurt-circuit in radiatorul 
care încălzește oxigenul lichid pentru a-1 trimite in stare 
gazoasă in conducte. O încălzire importantă s-ar fi produs 
intr-un anumit loc provocînd o suprapresiune care ar fi 
antrenat explozia rezervorului. Alții se îndoiesc că s-ar 
putea . _
dus intr-un sector deosebit de complex ...
serviciu. Această parte a vehiculului nu este nici vizibilă 
și nici accesibilă astronauților in timpul zborului. Cu alte 
cuvinte, nici o probă directă din locul unde s-a produs

explozia rezervorului. Alții se îndoiesc că 
elucida definitiv această problemă. „Pana" s-a pro- 

al modulului de

defecțiunea nu poate fi obținută. După cum se știe, modu
lul de serviciu este abandonat înainte de revenirea cabi
nei de comandă in straturile dense ale atmosferei terestre. 
Cauza adevărată a „penei" riscă in felul acesta să rămină 
necunoscută. „Diagnosticul" este cu atit mai dificil de dat 
cu cit explozia rezervorului de oxigen a provocat alte de
fecțiuni ale aparatelor amplasate în vecinătatea Iui.

Deosebit de utilă va fi însă studierea condițiilor de 
viață in care au fost nevoiți să trăiască cei trei astronauți, 
Lovell, Haise și Swigert, in dramaticele zile petrecute în 
Cosmos după incident. Lipsa condițiilor normale din ca
bina de comandă, ca urmare a acestei defecțiuni, a pro
vocat și schimbarea condițiilor de mediu ce le erau rezer
vate inițial. Este știut că spațiul extraterestru este un me
diu deosebit de neprimitor pentru om și de aceea condi
țiile de viață, în întregime artificiale, urmau să fie asigu
rate in cabina de comandă. Or, doi dintre astronauți au 
fost obligați să se retragă in modulul lunar, unde existau 
rezervele de oxigen și apă, in timp ce al treilea a trebuit 
să rămină in interiorul cabinei devenite „un corp inert". 
Din acest punct de vedere, experiența lui .Apollo-13" va 
servi neîndoielnic viitoarelor misiuni spațiale cu echipaj 
la bord.
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• Președintele Ugandei, Mil
ton Obote, a deschis luni lu
crările sesiunii ordinare a A- 
dunării Naționale a țării, che
mată să examineze documen
tele ultimei conferințe a parti
dului de guvernămînt — Con
gresul Poporului.

• Cutremurul de pămînt pro
dus luni după-amiază în apro
piere de Atena a provocat se
rioase pagube materiale. In 
satul Kallithea, din nordul re
giunii Peloponez, 35 de case au 
fost distruse, iar alte numeroa
se clădiri 
vîrstă 
rănită.
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• In anul 1969, Japonia și-a 
păstrat, pent:u a 14-a oaia con
secutiv, primul loc in lume în 
construcțiile navale.

Potrivit datelor statistice, pu
blicate la Tokio dc Ministerul 
Transporturilor, în cursul anu
lui trecut tonajul total al na
velor construite în această țară 
s-a ridicat la 8 34-1000 T.D.W. 
depășind, cu doi la sula nivelul 
anului precedent.

$ In timp ce lucrau la des
chiderea unei linii de funicular 
pe muntele Pilate din Elveția, 
șase muncitori au fost surprinși 
de o avalanșă care se rostogo
lea de pe munte. Trei dintre 
aceștia și-au pierdut viata, unul 
a fost da't dispărut, iar al|i doi 
s-au ales doar cu ușoare răni.

d Mike Mansfield, liderul 
majorității democrate din Sena
tul S.U.A., s-a pronunțat din 
nou pentru reducerea efectivu
lui trupelor americane staționa
te in Europa. „Există un senti
ment creșcînd în Senat, care, 
cred, reflectă' sentimentul cres- 
cind al națiunii că a sosit de 
mult timpul pentru o reducere 
subslanjială a forțelor noastre 
in Europa", a declarat el Intr-un 
discurs rostit in Senat.

• La invitația ministrului 
afacerilor externe al R.P. Bul
garia. Ivan Bașev, ministrul de 
exlerne al Italiei, Aldo More, 
va face o vizită oficială în Bul
garia intre 26—28 aprilie, a- 
nunlă agenția B.T.A.

• Guvernul S.U.A. a inter
venit luni pentru a pune ca
păt grevei celor 75 000 de șo
feri de camioane declarată în 
semn de protest împotriva pre
vederilor „nesatisfăcătoarc" ale 
noului contract colectiv de mun
că, încheiat la începutul lunii.

MANILA 21 (Agerpres). — 
Un avion de pasageri aparți
nînd companiei filipineze 
P.A.L. s-a prăbușit marți în 
regiunea Luzon, in timpul 
unei furtuni violente. La 
bordul avionului se aflau 29 
de pasageri și patru membri 
ai echipajului.

Se menționează că nu exis
tă supraviețuitori.

• Polul sud al frigului se 
găsea, în. urmă cu 450 milioane 
de ani, in.., Sahara centrală. A- 
ceasta este concluzia la care au 
ajuns echipele de geologi din 
11 țări care au participai a- 
nul trecut la prospectarea tere
nurilor petrolifere în Sahara al
geriană. a declarat dr. Rhodes 
Fairbritlge, profesor de geologie 
la Universitatea Columbia din 
S.U.A.

A Uniunea monetară a „celor 
Șase" nu poale lua ființă și nici 
nu va putea fi realizată curînd, 
a declarat Otmar Emminger, vi
cepreședintele Băncii federale 
„Bundesbank" in fala reprezen
tanților economiei vest-germa- 
ne, deoarece statele membre nu 
sînt dispuse să renunțe, in im
portante domenii, la suverani
tatea monetară. Subliniind că 
n-a fost încă realizată o armo
nizare a politicilor naționale in 
domeniile prețurilor și salariilor, 
vorbitorul a arătat că nu există 
condițiile instituționale pentru 
crearea unei uniuni monetare.

• Republica Arabă Unită, Su
danul și Libia au semnat luni 
la Cairo două acorduri privind 
cooperarea economică șl tehni
că.

Unul dintre acorduri preceda 
crearea unui Consiliu economia 
mixt, cu sediul la Cairo, din 
care vor face parte miniștrii e- 
conoiniei color trei tari. Cel 
de-al doilea privește coo» ră
rea tehnică în diversele dome
nii ale economiei. Aceste cor- 
duri sînt deschise aderării ori
cărei alte țări arabe.

egida asociației pentru afacerile internaționali& Sub „ ...
la Universitatea „Legon" (Acera), in capitala Ghnnei a 

fost organizată o „seară românească". Cu acest prilej, însăr
cinatul cu afaceri al României în Ghana, Teodor Nițescu, a 
vorbit despre politica externă a țării noastre și despre rea
lizările obținute de poporul român în ultimii 25 de ani.
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