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Din angajamentele cu care lu
crătorii de la Fabrica de oxigen 
din Livezeni întîmpină semicen
tenarul Partidului Comunist Ro
mân, două obiective primordi
ale atrag ca un magnet asupra 
lor atenția, strădaniile, preocu
pările colectivului : producerea 
peste plan pînă la 8 mai a 
5000 mc de oxigen iar în pri
vința calității ridicarea gradu
lui de puritate a oxigenului la 
99,8 la sută. Cum sînt traduse 
în viață obiectivele ?

Faptele de muncă din luna 
februarie ale colectivului „de la 
oxigen’1 întrec așteptările. Pînă 
la data de 25 a acestei luni la 
Livezeni s-au produs, peste plan, 
2000 mc de oxigen industrial și 
de alte utilități. Calitatea pro
dusului a întrunit de asemenea 
exigențele de plan și prevederi
le din angajamente, lucru argu
mentat de puritatea oxigenului 
ridicată pînă la proporția de 
99,5—99,8 la sută, de aprecierile 
favorabile la adresa produsului 
ale beneficiarilor. Și tabloul 
faptelor ar fi incomplet dacă 
nu am evidenția și faptul că 
pentru beneficiarii din Valea 
Ji-l’ji și din țară, cu care fa
brica are contracte, au fost pres
tate servicii (reparații, verificări 
ale tuburilor de oxigen) a căror 
nivel valoric depășește cu 26 000 
de lei cifra planificată.

Merite deosebite în produce
rea peste plan a cantităților spo
rite de oxigen și mai ales în 
asigurarea calității produsului 
au avut mecanicii de la com- 
presoare și instalații de lichefi
ere ca Ion Cășuneanu, Ionel 
Opreț, Ludovic Egri și Marin 
Bonea, electricienii de întreține-

lăcătușul Constantin 
îmbuteliatorii loan

re Ștefan Zilai și Alexandru 
Cziser,
Cioată,
Strîmb, Marin Diaconescu, Ni- 
colae Mihăilă, Miron Rădoi pre
cum și manipulanții încărcători- 
descărcători Onica Balint, Gh. 
Cioarcă și Constantin Duțan.

cadru cu
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„50 de ani
de luptă
glorioasă

a partidului"
La Liceul de cultură genera

tă din Petroșani s-a desfășurat 
concursul cu tema „50 de ani de 
luptă glorioasă a partidului’1 
inițiat de comitetul U.T.C. în 
cinstea sărbătoririi semicentena
rului P.C.R.

La faza interclase paralele 
s-au clasificat reprezentanții ani
lor IB, IIIB, IID și IVD. Intre 
aceste echipe se va organiza un 
baraj pentru a desemna formația 
cîștigătoare care va reprezenta 
liceul la faza municipală ce va 
avea loc în luna martie la Pe
troșani.

Pregătirea ideologică, 
componentă esențială 
a personalității fiecărui

muncă de răspundere

In zilele care urmează, de
legații din municipiul Pe
troșani, participanți la lucră
rile Congresului al IX-lea al 
U.T.C., se vor întîlni cu e-

cu elevii

Lucrările primei Consfătuiri 
pe țară a lucrătorilor din 

întreprinderile agricole de stat

Afirmarea tot mai puternică 
a rolului conducător al partidu
lui în vasta operă de înălțare 
a României pe culmile civili
zației și progresului este in
destructibil legată de ridica
rea continuă a nivelului ideo
logic și politic al comuniștilor, 
al tuturor celorlalți oameni ai 
muncii. Insușindu-și mereu 
mai profund principiile de ba
ză ale învățăturii materialist- 
dialectice, politica partidului, 
comuniștii dobîndesc clarvizi
une și capacitate.de înțelegere 
a conținutului evenimentelor și 
proceselor ce au loc în viața 
internă și internațională, a per
spectivelor dezvoltării sociale, 
se situează pe pozițiile cele 
mai avansate în toate împre
jurările vieții, dinamizînd și 
antrenînd după ei masele la 
înfăptuirea politicii partidului.

O contribuție importantă în 
acest sens își aduc formele su
perioare ale învățămîntului de 
partid chemate să-și afirme 
tot mai accentuat aportul la 
înfăptuirea sarcinilor ce ciecurg 
din documentele Congresului al 
X-lea al P.C.R., la concentra
rea efortului întregului popor 
pentru îndeplinirea în condi
ții optime a planului cincinal 
1971 — 1975.

Spre a' răspunde interesului 
manifestat de către comuniștii 
care au parcurs formele învăță
mîntului de masă de a apro
funda cunoștințele acumulate, 
în anul de învățămînt 1970 — 
1971 au fost organizate diferite 
forme superioare cum sînt 
cursurile ; Știința conducerii 
societății socialiste ; Știința 
conducerii întreprinderilor so
cialiste ; Probleme de bază a- 
le filozofiei marxist-leniniste, 
care, împreună cu universitatea 
serală de marxism-leninism 
constituie cadrul optim pentru 
studierea la un nivel superior 
a politicii partidului. Aceste 
forme sînt frecventate de peste

900 de cadre din aparatul de 
partid, de stat și economie, in
telectuali care aprofundează 
concepția partidului comunist 
despre lume și societate, poli
tica partidului de construire a 
economiei socialiste, de dezvol
tare a științei, artei și culturii.

Conținutul nou al studiului 
a influențat cum era și nor
mal, formele de activitate, o 
pondere sporită revenind stu
diului individual, dezbaterilor 
teoretice, studierii unor aspec
te concrete din economia și 
viața social-culturală a județu
lui și municipiului nostru. Ri
dicarea nivelului studiului a 
impus totodată îmbunătățirea 
calitativă a corpului de lectori 
și propagandiști, a instruirii a- 
cestora, pentru a putea oferi 
cursanților posibilitatea să-și 
lărgească cunoștințele în dome
niul teoriei marxist-leniniste, 
să dobîndească o capacitate 
sporită de înțelegere și inter
pretare a realităților contempo
rane, interne și internaționale.

La universitatea serală de 
marxism-leninism au fost pre
zentate, printre altele, teme
le : ..P.C.R. — forța politică 
conducătoare a națiunii în ope
ra de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvolta
te", „Marxism-leninismul și 
lumea' contemporană", „Poziția 
P.C.R. privind dezvoltarea gîn- 
dirii marxist-leniniste în epoca 
contemporană11, „Structura so
cială și unitatea moral-politică 
a poporului nostru11, teme care 
au fost audiate cu deosebit 
interes de către cursanți.

Calificarea și competența 
celor care țin expuneri au fa
vorizat aducerea cu prompti
tudine în fața cursanților a 
problemelor majore puse de 
partid, care preocupă îndea
proape organul municipal de 
partid, a sarcinilor ce revin di
feritelor sectoare ale vieții so- 
cial-economice din Valea Jiu-

lui. Tezele teoretice au fost în
soțite de o analiză temeinică 
a fenomenelor și proceselor 
actuale din țara noastră, din 
județ și municipiu. Așa au fost 
temele ■ „Eficiența 
— obiectiv central 
ții de conducere a 
noastre naționale". 
Iile de producție și căile re
ducerii lor", „Gestiunea econo
mică proprie în Unitățile eco
nomice. Beneficiul și renta
bilitatea în întreprinderile de 
stat" și altele.

Se poate aprecia că datorită 
îmbunătățirii conținutului în
vățămîntului și frecvența 
cursanților este mai bună.
Totodată merită a fi scoasă
în evidență preocuparea orga
nelor și organizațiilor de par
tid de la E. M. Petrila, Școa
la generală nr. 1 Petrila, Spi
talul Petroșani, E. M. Lupeni 
și altele care au luat măsurile 
necesare pentru 
cursanților 
serală de 
majoritatea acestora dovedind 
o 
tru 
lor 
ții partidului nostru. Așa 
exemplu comuniștii Matei Chi- 
rimbu, Csilla Szoloy, Emerik 
Kovacs, Ioan Vărăset, Olimpia 
Stan, Viorica Părăianu, Voicu 
Zoican, Pompiliu Mușteanu, 
Pavel Bartha, Mihai Banacu, 
Ioan Balea, Ioan Pop, Eleono
ra Iliuță, Gheorghe Dinuță, 
Vasile Giriperu, Iulian Costes- 
cu, Gheorghe Pană și alții, 
frecventează cu regularitate 
cursurile universității serale, 
studiază problemele care-i pre
ocupă și a căror cunoaștere le 
este necesară în activitatea

economică 
al activită- 

economiei 
„Cheltuie-

mobilizarea 
la Universitatea 

marxism-leninism,

preocupare sporită pen- 
aprofundarea temeiuri- 
teoretice ale activită- 

de

PETRE BALAN,
Cabinetul municipal de partid 

Petroșani

(Continuare în pag. a 4-a)
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la mai multe școli 
din Valea Jiului, în

levii de 
generale 
fața cărora vor depăna im
presiile, trăirile mai deose
bite, momentele mai semnifi
cative din zilele lucrărilor 
forumului suprem al organi
zației de tineret din țara 
noastră.

Joi, în sala Palatului Repu
blicii, s-au desfășurat în con
tinuare lucrările primei Con
sfătuiri pe țară a lucrătorilor 
din întreprinderile agricole de 
stat, organizată din inițiativa 
conducerii de partid și de stat.

Lucrările ședinței plenare au 
avut loc în prezența tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Ilie 
Verdeț, Iosif Banc, Mihai Gere.

In prima zi de lucru, con
sfătuirea s-a ținut pe secții de 
specialitate — culturi de cîmp; 
legume și cartofi; pomicultură; 
viticultură; taurine pentru lap
te; taurine pentru carne, ovine; 
porcine; păsări și animale mici 
— prilejuind un schimb larg 
de opinii privind căile de per
fecționare continuă a activită
ții în toate sectoarele de mun
că, în spiritul directiveloi- adop
tate de partid, în vederea ridi
cării agriculturii noastre socia
liste pe trepte noi de progres.

Luînd cuvîntul în deschiderea 
ședinței plenare, tovarășul Iosif 
Banc, ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare, silviculturii 
și apelor, a subliniat că această 
reuniune se înscrie pe linia 
practicii consecvente a condu
cerii partidului și statului nos
tru de consultare largă a lucră
torilor și specialiștilor din di
ferite sectoare ale economiei 
naționale, în scopul analizării 
temeinice a activității desfășu
rate în diferite compartimente 
ale economiei și vieții sociale, 
găsirii căilor și mijloacelor de 
valorificare a rezervelor de 
creștere continuă a eficienței 
muncii.

Tot în ședința plenară de joi, 
tovarășul Angelo Miculescu, mi
nistru secretar de stat, a pre
zentat raportul conducerii Mi
nisterului Agriculturii, Indus-

triei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor cu privire la activitatea 
întreprinderilor agricole de stat 
și măsurile necesare pentru rea
lizarea sarcinilor de viitor.

Totodată au fost prezentate 
concluziile dezbaterilor și pro
punerile din secțiile de specia
litate.

In ședințele pe secții și în 
plenara consfătuirii au luat cu
vîntul 160 de delegați și invi
tați care, pe fundalul realiză
rilor obținute în unitățile agri
cole în care lucrează, au făcut 
o analiză cuprinzătoare în spi
rit critic și autocritic a defi
ciențelor care mai există pe 
linie tehnică, economică și or
ganizatorică, au făcuț propuneri 
în vederea stabilirii celor mai 
eficiente măsuri ce trebuie luate 
pentru îndeplinirea și depășirea 
prevederilor planului de stat 
în actualul cincinal, pentru ri
dicarea întregii activității pe o 
treaptă calitativ superioară.

In cadrul lucrărilor consfă
tuirii a avut loc apoi solemni
tatea înmînării titlului de Erou 
al Muncii Socialiste și Meda
lia de aur „Secera și Ciocanul11, 
precum și de ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste Româ
nia unor lucrători din agricul
tura de stat.

înaltele distincții au fost în- 
mînate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat.

In încheierea dezbaterilor, 
primit cu vii și îndelungi acla
mații, a luat apoi cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu. Cu- 
vîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu 
un deosebit interes și subliniată 
în repetate rânduri cu vii și pu
ternice aplauze.

In numele tuturor participan-
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Democratismul profund ce 
caracterizează orânduirea 
noastră se manifestă tot mai 
pregnant prin antrenarea lar
gă a maselor de cetățeni la 
viața politică, la opera de 
conducere a statului, la re
zolvarea colectivă a celor 
mai importante probleme din 
întreprinderi și instituții. In 
acest context se înscrie și 
locul important pe care îl 
ocupă în activitatea organi
zațiilor de partid dezbaterile 
colective, ședințele de lucru 
ale diferitelor organe, adună
rile de partid, consfătuirile, 
schimburile de experiență. 
Adunările pentru dări de sea
mă și alegeri care s-au des
fășurat în organizațiile de 
partid, alegerile care au a- 
vut loc în organizațiile de 
sindicat și U.T.C., adunările 
salariaților care se țin în pre
zent au contribuit și contri
buie — prin dezbaterea și a- 
naliza profundă a probleme- 
lor-cheie din întreprinderile 
și instituțiile Văii Jiului — 
la descoperirea și punerea în 
valoai'e a noi rezerve de 
sporire a producției și pro
ductivității muncii, 
ducere a prețului de cost 
și îmbunătățire a 
produselor, la găsirea căilor 
ridicării pe o treaptă supe-

rioară, îmbunătățirii calita
tive a întregii activități.

Viața a dovedit și dove
dește însă că formele de re
zolvare colectivă a probleme
lor nu-și ating pretutindeni

sare și să le pregătim temei
nic. Ședințele în care lucru
rile sînt prezentate în roz, 
sînt înfrumusețate, care o- 
colesc problemele importante 
a căror rezolvare este strin-

ților la consfătuire, tovarășul 
Iosif Banc a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai cal
de mulțumiri, exprimînd senti
mente de recunoștință pentru a- 
precierea pozitivă, pentru cri- 
ticile îndreptățite, pentru indi
cațiile deosebit de prețioase pe 
care le-a dat. Vom depune to
varășe secretar general — a 
spus vorbitorul — toate efor
turile, străduința și priceperea 
de care dispunem pentru a tra
duce în viață aceste valoroase 
indicații și a ridica agricultura 
de stat la nivelul condițiilor ce 
au fost create prin grija parti
dului și statului nostru, prin 
grija permanentă a dumnea
voastră.

Intr-o atmosferă însuflețită, 
de entuziasm, participanții la 
consfătuire au adoptat o che
mare către toți lucrătorii din 
fermele și întreprinderile agri
cole de stat, prin care adre
sează un vibrant îndemn la o 
activitate creatoare, menită să 
asigure avîntul întregii noastre 
agriculturi socialiste.

Participanții la consfătuire au 
manifestat îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, pen
tru secretarul său general. Se 
scandează „P.C.R.—Ceaușescu", 
„P.C.R.—Ceaușescu". Este o ex
presie grăitoare a dragostei pe 
care lucrătorii din întreprinde
rile agricole de stat o poartă 
conducerii de partid, a recu
noștinței lor pentru măsurile 
permanente adoptate în vederea 
modernizării rapide a acestei 
ramuri a economiei naționale, 
și totodată a hotărârii ferme de, 
a munci cu toată însuflețirea 
pentru sporirea producției agri
cole vegetale și animale, pen
tru prosperitatea și progresul 
patriei noastre socialiste.

(Agerpres)
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mentează astfel perpetuarea 
stărilor de lucruri negative.
Din investigațiile făcute re
zultă că este încă mare a- 
tît la exploatările miniere 
cît și la alte unități econo-

NEÎNTRERUPTUL PROCES

de re-

calității

și totdeauna scopul datorită 
persistenței unor tare ale for
malismului. In unele locuri, 
de pildă, adunările sau șe
dințele se desfășoară după 
un anumit calapod : se pre
zintă un material în jurul 
căruia se fac discuții apoi se 
adoptă o hotărâre sau un 
plan de măsuri. După cum 
a demonstrat viața, numărul 
prea mare al ședințelor, lun
gimea exagerată a unora din 
ele duc la pierdere de timp 
prețios, ucid activitatea cre
atoare. Este în afară de orice 
discuție că anumite dezbate
ri colective, indiferent cum 
li se spune — ședințe, adu
nări sau consfătuiri — sînt 
absolut necesare. Problema 
care se pune este să le ținem 
numai pe cele absolut nece-

al pcriccfionării
gentă, care cocoloșesc lipsu
rile denaturând adevărul — 
asemenea ședințe degenerea
ză activitatea, o reduc la un 
aspect pur formal constitu
ind in ultimă instanță o a- 
devărată calamitate pentru 
că sustrag cadrele, membrii 
de partid de la activități fo
lositoare, dezorientează și de
mobilizează colectivul de 
muncă, estompează gîndirea, 
împiedică analizarea neajun
surilor, luarea celor mai co
respunzătoare măsuri și ali-

mice și instituții din munici
piu, numărul ședințelor ca
re se țin fără a avea vreun 
rezultat concret sau cu re
zultate de minimă importan
ță. La o atare situație contri
buie atît cei care pregătesc 
materialele ce urmează a fi 
dezbătute cît și unii care 
s-au specializat în arta de 
a vorbi mult și a spune... 
nimic. Intilnim foarte ade-

C. MIREA
(Continuare în pag. a 3-a)

Mina Lupeni : Un grup 
de mineri în drum spre 
trenul personal care-i va 

duce în subteran.

Anul acesta se împlinesc 125 de ani de Ia 
întemeierea Galeriilor Tretiakov din Moscova 
— tezaur atît al picturii ruse și sovietice cît 
și al celei mondiale. Unicate — cum este „Via

ÎN PAGINA A 2-A

Cincinalul 1966 -1970
El APA CEA MAI RODNICĂ 

________ DIN ISTORIA PATRIEI

GALERIILE TRETIAKOV 
tezaur al artei picturale
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DISCIPLINA...

Nti departe de zidurile Krem
linului, pe o străduță situată 
pe malul drept al riului Mosco
va — intrarea Lavrușkin — se 
află o clădire la prima vedere 
modestă. Cu o fațadă constru
ită ingenios in stilul basmelor 
ruse, pe frontispiciul căreia se 
află simbolul orașului Moscova 
— sfintul Ghiorghi Victoriosul 
ucigind cu lancea un șarpe — 
clădirea Galeriilor de stat „Pa- 
vel Tretiakov" a fost ridicată 
cu peste 250 de ani în urmă. 
De 125 de ani, ea a agonisit in
tre zidurile sale peste 40 000 de 
tablouri, desene, sculpturi, icoa
ne. Trecind prin cele 5-1 de săli,

vizitatorul poate să-și facă -o 
imagine cuprinzătoare asupra 
evoluției picturii — de la lucră
ri ale unor anonimi din seco
lul XI și pînă la pinze care nu 
de mult se mai aflau încă pe 
șevaletul pictorilor.

In 1856, negustorul moscovit 
Pavel Tretiakov, primind o 
moștenire valoroasă, își închină 
de acum încolo toate preocupă
rile sale colecționării de pinze 
ale pictorilor ruși. „Pentru mi
ne, mărturisea în vremea aceea 
Tretiakov, care admir din toa
tă ființa mea pictura, nu 
poate exista o dorință mai 
mare decît aceea de a pune

existente la
colecții la care să 

aibă acces toți cei cărora arta 
le procură o satisfacție esteti
că".

După primele două pinze — 
care au constituit baza prețioa
sei colecții — achiziționate de 
Tretiakov chiar în același an, 
au urmat altele și altele, alese 
cu un gust și o înțelegere a 
artei remarcabile. Respingind 
odată un peisaj al unui pictor 
de factură academică, Tretia
kov explica: „Nu am nevoie 
nici de o natură bogată, nici 
de o compoziție extraordinară, 
nici de efecte de lumină deo
sebite, și de nici un fel de mi

Roșie11 a Iui Van Gogh, singura pinză din cele 
peste 800 realizate de marele pictor și vîndu- 
tă in timpul vieții — sporesc valoarea pieselor 

„Tretiakovka11.
bazele unei nuni... Dați-mi chiar și o co

cioabă murdară, dar să fie a- 
colo adevăr, poezie. Iar poezia 
poate fi găsită oriunde".

Activitatea lui Pavel Tretia
kov' a găsit un larg ecou in rîn- 
dul intelectualității progresiste 
ruse din cea de-a doua jumă
tate a secolului XIX; galeriile 
au devenit un lăcaș al aceste
ia, iar fondatorul ei o autorita
te recunoscută în materie de 
pictură.

Complexitatea și obiedivita-

Ileana DUMITRESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

i 
i
i
!
♦
i
♦
♦
♦
♦
♦
♦ 
i
♦ 
♦ 
4

M-a adus un delegat al întreprinderii...
In prima zi de muncă mi s-a spus, că datoria mea e 

să-mi văd de treabă și să fiu disciplinat, să nu absentez 
niciodată, să execut întocmai dispozițiile maistrului. Lucruri 
știute, mi le spusese cindva și tata. Am plecat de la biro
ul personal, m-am instalat la cămin, m-am abonat la can
tină. In sala de mese administratorul se certa cu vreo trei 
tineri pe care-i ocăra în gura mare zicîn'du-le că „i-ar s-au 
furat tacîmuri și eu altele nu mai pun pe masă", și tot 
așa vreun sfert de oră, fără întrerupere, de ziceai că în 
cantină au nimerit vandalii peste cel mai năpăstuit om 
care toată viața a plătit linguri furate de alții și căni spar
te dinadins.

Am mâncat cu noduri in gît.
M-am prezentat la locul de muncă unde mi s-a făcut 

instructajul profesional:
— Să-ți intre bine-n cap, bă, cînd spun eu că e albă, 

așa e ! — mi-a spus, autoritar, maistrul impunindu-mi res
pectul cuvenit. Eram netuns și nebărbierit, încălțat in 
niște pantofi scîlciați, am cerut bocanci și mănuși dar ma
gazionerul, iar apoi și maistrul, mi-au spus că n-am drep
tul, că eu sînt din ăia cu fluctuația, „la un ghișeu mă an
gajez, la altul mă lichidez".

Am zîmbit încurcat, a zîmbit și maistrul un început de 
"scuză („n-am ce-ți face") și am început lucrul.

I1 ■
(Continuare în pag. a 3-a)

I. MUSTAȚA
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CINCINALUL 1966-1970 I 
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I 

^Z/ZZZZZ/ZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZ/Z/ZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZ;zzZZZZZZZ/ZZ/Z//ZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZ>vzZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ^

f
„TOATE MARILE SUCCESE OBȚINUTE IN DEZVOLTAREA ECONO

MICĂ ȘI SOCIALĂ A PATRIEI, IN ÎNFLORIREA MULTILATERALĂ 
A SOCIETĂȚII NOASTRE SOCIALISTE IN CINCINALUL CARE A TRE
CUT SINT O DOVADĂ GRĂITOARE A JUSTEȚII LINIEI POLITICE GE- 
NERALE A PARTIDULUI NOSTRU CARE, IN ÎNTREAGA SA ACTIVI
TATE, SE CĂLĂUZEȘTE NEABĂTUT DUPĂ ÎNVĂȚĂTURA MAR
XIST -LENINISTĂ, APLICĂ ADEVĂRURILE ȘI LEGILE GENERALE 
ALE SOCIALISMULUI LA CONDIȚIILE CONCRETE ALE ROMÂNIEI '.

(Din cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. 
din 10—11 februarie 1971).

e am obișnuit să pri
mim cu deosebită 
satisfacție și min- 
drie succesele în
registrate de popo
rul nostru, sub con
ducerea înțeleaptă, 
clarvăzătoare a par
tidului. Ne-am o- 
bișnuit să facem pe
riodic bilanțul mun
cii, al activității 

creatoare a oamenilor muncii. Și 
iată, !a sfirșitul cincinalului 1966 - 
1970, cifrele bilanțului consem
nează parcurgerea celei mai rod
nice, mai fecunde etape din în
treaga istorie a României.

Dominante sînt rezultatele ob
ținute în dezvoltarea industriei, 
prin înfăptuirea consecventă a 
politicii de industrializare socia
listă a țării. Este suficient să pri
vim harta economică de acum 
cinci ani și cea de astăzi și a- 
pare deosebit de convingătoare 
imaginea capacității creatoare a 
oamenilor muncii, forța economi
că în plin avînt a patriei noas
tre.

Pe întreg cuprinsul țării au 
fost construite și date în exploa
tare, in anii cincinalului trecut, 
aproape 1 500 capacități și o- 
biective industriale care prin ni
velul tehnic ridicat la care au 
fost realizate, demonstrează ma
turitatea profesională a specia
liștilor, a tuturor oamenilor mun
cii. In perioada amintită, pentru 
dezvoltarea industriei s-au inves
tit 288 miliarde lei cu 8 miliarde 

lei peste prevederile inițiale. Este 
meritul partidului, al conducerii 
safe înțelepte, că a știut să o- 
rienteze eforturile întregului po
por spre înfăptuirea unor obiec
tive de prim rang, să asigure 
diversificarea și modernizarea în
tregii industrii, ceea ce situează 
țara noastră alături a'e țări cu 
tradiție industrială.

Pe baza înfăptuirii amplulai 
program de investiții s-a asigu
rat un ritm înalt de creștere a 
producției. In anii cincinalului 
trecut, producția globală indus
trială a crescut într-un ritm me
diu anual de 11,8 la sută, in 
1970 volumul producției globale 
industriale fiind cu 75 la sulă 
mai tnare decit în 1965. Sporul 
absolut al producției anului 1970 
față de 1965 reprezintă 125,8 mi
liarde lei.

Producția globală industrială 
obținută în anul 1970 este egală 
cu cea realizată în întreaga pe
rioadă 1950 - 1956. Deci pro
ducem astăzi de șase ori mai 
mult decît în urmă cu 15 - 20 
de ani.

Continuînd ferm politica de 
industrializare socialistă a țării 
partidul a asigurat dezvoltarea 
armonioasă a tuturor ramurilor 
industriei, acordînd prioritate a- 
celor ramuri și subramuri de ca
re depinde avîntul economic ra
pid, introducerea tehnicii moder
ne in întreaga economie națio
nală. Este deosebit de semnifica
tivă în acest sens evoluția pro
ducției în principalele ramuri ale 

industriei : energetica, cnrmia, 
construcția de mașini, metaiurgia.

Pornind de la faptul că este de 
neconceput o economie modernă 
fără surse suficiente de eneigie 
electrică necesară mecanizării și 
automatizării proceselor de pro
ducție, s-a înfăptuit și se înfăp
tuiește un vast program de elec
trificare a țării. Pentru a asigu
ra creșterea prioritară a produc
ției de energie electrică, s-au 
construit importante capacități de 
producție. In 1970, producția de 
energie electrică a fost C*e 35,1 
miliarde KWh față de 17,2 mili
arde KWh în 1965. Acest spor 
s-a obținut pe baza măririi pu
terii instalate prin constrtHea de 
noi centrale electrice și dezvolta
rea celor existente. Astfel, pute
rea instalată a crescut de la 
3 258 MW în 1965 al circa 7 500 
MW în 1970.

Unul dintre indicatorii care re
flectă gradul de civilizație și pro
gres este producția anuală de 
energie electrică pe cap de lo
cuitor. De la 72 KWh în 1938 s-a 
ajuns la 1 700 KWh în 1970.

Dezvoltarea industriei construc
toare de mașini a permis ca in 
1970 producția acestei ramuri să 
fie dublată față de cea reali
zată în 1965. In prezent construc
ția de mașini realizează 25 la 
sută din întreaga producție in
dustrială a țării.

Subramuri „cheie" pentru pro
gresul economiei în ansamblu de 
care depinde modernizarea indus
triei, agriculturii, transporturilor, 

construcțiilor, cum sini eleci'oreh- 
nica, mecanica fină și optică 
mașinile unelte, au inreg.strat 
creșteri sporite față de media pe 
ramură. Raportată la 1965 in a- 
nul 1970 producția a fost mar 
mare, reprezenri.rd 275,4 la sută 
la electronică, 249,1 ia sută la 
electrotehnică, 206,4 la sută la 
mecanică fină și optică, 247,6 la 
sută la mașini unelte.

Jara noastră produce astăii 
o gamă largă de mașini-unelte, 
agregate și instalații complexe, 
cu parametri tehnico-funcționali 
superiori, competitive pe piața 
mondială. z

Cel mai înalt ritm mediu a- 
nual de creștere a producției glo
bale l-a înregistrat industria chi
mică : 21,4 la sută, față de 18,5 
la sută cit era prevăzut. Intr-un 
interval de două decenii 1950-1970 
producția globală a acestei ra
muri a crescut de 11 ori, rea- 
lizînd în prezent 12 la sută din 
producția globală industrială a 
țării.

Dinamismul acestei ramuri es
te explicat prin faptul că ea are 
un rol hotărîtor într-o economie 
modernă, că asigură o înaltă e- 
ficiență fondurilor investite.

In anul 1970, producția de oțel 
a României socialiste a fost de 
23 de ori mai mare decît cea 
realizată in 1938, iar producția 
de fontă de circa 30 de ori mai 
mare.

Cel mai important obiectiv al 
industriei metalurgice in cincina

4

lul 1966 — 19/0 a fost Combina
tul siderurgic de la Galați. Pe o 
imensă platformă industrială s-au 
construit două furnale de 1 700 
mc fiecare, care produc 2 000 000 
tone fontă anual, oțelăria cu 
convertizoare, cu o producție a- 
nuală de 2 500 000 tone oțel a- 
nual, laminorul de benzi la re
ce, aglomeratorul și alte obiective. 
In industria siderurgică, în anii 
cincinalului s-au construit și dat 
in funcțiune 109 obiective și ca
pacități de producție dotate cu 
mașini și agregate moderne, m 
cea mai mare parte automatizate.

ivelul atins in dez
voltarea industrială 
a țării este reflec
tat de faptul că, in 
ultimul an al cin
cinalului o produc
ție echivalentă cu 
cea a anului 1938 
s-a realizat în nu
mai 22 de zile, iar 
în unele ramuri ale 
industriei, într-un 

interval și mai scurt : 5 zile in 
chimie, 6 zile în ramura energi
ei electrice și termice, 8 zile rn 
construcția de mașini, 16 zile in 
metalurgie feroasă. In industria 
ușoară producția anului 1938 s-a 
realizat in 26 de zile.

Am prezentat doar citeva cifre 
și imagini ale grandiosului ta
blou al înfăptuirilor din industrie 
în anii cincinalului 1966 - 1970. 
Ele slau mărturie justeței politicii 
partidului nostru, avintului fără 
precedent al Românei socialiste.

1

2.

3.
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Pe magistralele de oțel ale țării sînt tot mai 
mult prezente locomotivele Diesel de diferite 
puteri, construite la Uzinele „23 August" din 
Capitală Pentru fabricarea in condiții de înaltă 
eficiență și tehnicitate a locomotivelor Diesel 
s-au făcut importante investiții.

Rafinăria de petrol din Pitești, unul din ma
rile obiective ale cincinalului 1066—1970, pre
lucrează în instalații ultramoderne, automati
zate, milioane de tone de (iței. In imagine: 
coloanele argintii ale instalațiilor rafinăriei din 
Pitești.

Noua cetate a oțelului, Galați, a devenit cel 
mai mare furnizor de metal al țării. In cadrul 
Combinatului siderurgic s-au construit nume
roase obiective: furnale de 1700 mc, oțelăria 
cu convertizoare, laminorul de tablă groasă etc.

Nivelul calitativ al autocamioanelor fabricate 
la uzina „Steagul roșu" din Brașov este în 
permanentă creștere. In imagine : instalații au
tomate pentru tratamente termice și chimice, 
cu care a fost înzestrată uzina brașoveană.

Aspect panoramic al Combinatului chimic 
din Rîmnicu Vîlcea.
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VIATA MUZICALĂ A ROMÂNIEI DE AZI
„Am toată încrederea în 

destinele tinerei muzici româ
nești" — scria în 1931 George 
Enescu, și izbînzile acestei ar
te, care își are locul său de 
cinste in ansamblul spirituali
tății socialiste, dovedesc cit de 
îndreptățite au fost speranțele 
marelui nostru muzician. Ram 
de cultură și înnobilare a spi
ritului și a inimii, muzica ro
mânească străbate drumul lung 
către împlinire, în pas cu 
istoria zilelor noastre, densă, 
palpitantă Document al sensi
bilității epocii, această artă 
pornită din inimă pentru a cu
prinde inimile vibrează Ia uni
son cu cei care, din cincinal 
în cincinal, înalță tara pe noi 
trepte, ii construiesc, sub îndru
marea partidului, temeinic și 
luminos viitorul. Fenomenul 
muzical românesc, a cărui com
plexitate a fost relevată cu 
pregnanță în cadrul ultimei A- 
dunări generale a compozitori
lor și muzicologilor din 1369, și 
deseori după aceea, este ca 
orice fenomen artistic foarte 
viu, in plină desfășurare, dar 
in același timp cu rădăcini 
adinei in tradiția umanistă a 
culturii noastre. Tocmai conti
nuarea celor mai valoroase 
tradiții — evident într-o for
mă foarte personală și foarte 
modernă ca mijloace de expre
sie, punerea în valoare a fi
lonului de aur care este folclo
rul românesc — asigură școlii 
noastre muzicale nota ei apar
te, originală, în contextul eu
ropean Deslușim în această to
nalitate proprie nenumărate cu
lori infinit nuanțate; o eflo
rescentă de stiluri, forme, ca
ractere și valori caracterizea
ză peisajul actual al muzicii 
românești, care iși manifestă și 
astfel viabilitatea. Uniți în a- 
eelași crez, pe frontul comun 
al delicatei arte a sunetelor, se 
faUîlnesc reprezentanți ai mai 
multor generații: loan Chires- 
cu. Dimitrie Cuclin, Mihail An- 
dricu, Sigismund Toduță, Lu

dovic Feldman, Tudor Ciortea, 
Zeno Vancea, Ion Dumitrescu, 
Gheorghe Dumitrescu, Wilhelm 
Berger, Laurențiu Profeta, A- 
natol Vieru, Theodor Grigoriu, 
Pascal Bentoiu, Liviu Goldea- 
nu, Dumitru Bughici, Mircea 
Chiriac, Doru Popovici, Tibe- 
riu Olah, Costin Miereanu și 
mulți alții. Intr-un climat de 
libertate și efervescență crea
toare, caracteristic întregii 
noastre vieți artistice, compo
zitorii realizează noi lucrări, 
îmbogățind an de an patrimo
niul muzical. Operele „Decebal" 
de Gheorghe Dumitrescu, „Apus 
de soare" de Mansi Barberis, 
„Mariana Pineda" de Doru Po
povici, ,.Hamlet" de Paseal 
Bentoiu, „Zamolxe" de Liviu 
Glodeanu, „Stejarul din Bor- 
zești" de Theodor Bratu, ora
toriul „Miorița" de Sigismund 
Toduță, liedurile de Tudor 
Ciortea și Max Eisicovici, sim
foniile lui Mihail Andricu, Di
mitrie Cuclin, Ludovic I'eldinan, 
cantatele lui Adalbert Winkler 
și Aurel Stroe, cvartetele lui 
Wilhelm Berger, „Elegia Ponti
ca" de Theodor Grigoriu sînt 
numai cîteva din creațiile valo
roase scrise în ultimii ani de 
compozitorii noștri. Prețuite de 
publicul românesc, acestea își 
găsesc audiență tot mai largă 
și dincolo de hotarele țării. 
Premiile obținute de compozi
torii Mihail Jora, Pascal Ben
toiu, Nicolae Beloiu, Li
viu Glodeanu — pentru 
a nu consemna decit pe cele 
mai recente, precum și înregis
trările unor lucrări noi solici
tate de posturi de radio și 
case de discuri din străinătate 
stau mărturie a acestui fapt. 
Varietatea impresionantă a ge
nurilor abordate, de Ia cintecul 
coral și piesele de muzică u- 
șoară pină la formele complexe 
de muzică simfonică, de operă 
și balet, de muzică de cameră, 
este o altă trăsătură a activi
tății muzicale din țara noas
tră. Cele peste 30 de orchestre

simfonice și teatre muzicale, 
alături de cele peste 40 de an
sambluri și orchestre populare, 
își fac un punct de onoare în 
a înscrie în repertoriul lor 
noile lucrări ale compozitorilor 
noștri, desigur alături de capo
doperele tuturor secolelor, de 
tot ceea ce este mai valoros 
în creația muzicală contempo
rană. Și cu aceasta am ajuns 
la o altă componentă a feno
menului muzical — arta inter
pretativă, care, ca și creația, 
reprezintă pentru cultura ro
mânească un nou motiv de 
mîndrie. Valentin Gheorghiu, 
Ion Voicu, Radu Aldulescu, 
Ștefan Ruha, Gheorghe Hal moș, 
Nicolae Herlea, Ludovic Spi- 
ess, Ion Buzea, David Ohane- 
sian, Octav Enigărescu, Elena 
Cernei, Marina Crilovici, Viori
ca Cortez-Guguianu, Mircea 
Basarab. Mihai Brediceanu, 
Mircea Cristescu, Constantin 
Bugeanu, Iosif Conta, Ion Da
cian, Magdalena Popa, Ileana 
Iliescu sînt nume care, împre
ună cu cele ale altor artiști, 
constituie pentru publicul ro
mânesc ca și pentru cel străin 
chezășia unor manifestări mu
zicale de înaltă calitate. Și este 
îmbucurător că școala de in
terpretare muzicală își spo
rește de la an la an rîndurile. 
Concursuri internaționale de 
prestigiu purtînd nume ilustre: 
George Enescu, Marguerite 
Long-Jacques Thibaud, Liszt, 
Bartok, Ceaikovski, Chopin, cele 
de la Geneva, Praga, Toulouse, 
Hertogenbosch etc. au consa
crat în ultimii ani alți tineri 
instrumentiști și cîntăreți din 
țara noastră.

Orchestrele simfonice ale 
Filarmonicii „George Enescu" 
și Radioteleviziunii Române, 
operele din București și Cluj, 
corul „Madrigal", formațiile de 
cameră „Muzica", „Musica 
nova", „Ars nova", ansamblu
rile folclorice sînt, pentru faima 
de care se bucură în lumea

muzicală, tot mai solicitate pes
te hotare.

Dar publicul, el care împre
ună cu compozitorul și inter
pretul formează o unitate de 
nedespărțit, cum participă la 
procesul înnoitor al vieții mu
zicale românești ? In primul 
rînd prin prezența sa nume
roasă în sălile de concert și 
spectacole, prin aplauzele pe 
care le acordă cu dărnicie unei 
lucrări muzicale de calitate, 
unei interpretări alese. In ulti
mii cinci ani, de pildă, aproape 
25 milioane de persoane au 
asistat la manifestările orga
nizate de instituțiile muzicale 
care iși desfășoară activitatea 
în orașele și regiunile țării. 
Sensibili la frumusețile muzicii 
clasice, ascultătorii români se 
dovedesc receptivi și la mu
zica zilelor de azi.

Viața muzicală a României de 
azi, a cărei imagine am încer
cat s-o schițăm, se manifestă 
dinamică și înfloritoare, se îm
bogățește necontenit, tinzînd 
firesc spre cutezătoare suișuri. 
Angajați pe acest drum avîn- 
tat, implinindu-și nobila che
mare, muzicienii noștri dedică 
acum toate strădaniile lor se
micentenarului Partidului Co
munist Român, aniversare pe 
care țara întreagă o întîmpină 
cu vrednicii sporite.

Sanda IONESCU

DISCIPLINA
(Urmare din pag. 1)

In galerie, șeful de brigadă m-a luat in primire ca pe 
propriul său copil, făcindu-mi introducerea in meserie:

— Cind oi auzi că fluier, să-mi aduci traversele, mă-n- 
țelegi 1 Să nu-mi faci vreo boacănă cu neteseul că ți-ai 
luat tălpășița. Aici n-avem nevoie de visători și chiulangii, 
să vă întreținem noi, pe banii statului. Veniți toți netunșii 
aici să vă învățăm meserie. Credeți că e ușor 1 Meseria 
se fură, nu se-nvață. Și gata, cu asta am spus totul fii 
atent la fluierat, iar pină atunci fă curățenie prin galerie.

După trei ani de zile m-am calificat.
Am mai urmat la fără frecvență, cursurile unei școli. 

Dorm la același cămin, măninc la aceeași cantină, lucrez 
în aceeași brigadă. Nu am absentat niciodată. Nu m-am ac
cidentat, nu știu unde-i „ghișeul cu lichidarea" Am vrut 
să-i amintesc acest lucru maistrului, dar între timp el se 
transferase la altă mină. Tocmai el, omul cu teoria ghi- 
șeelor. Nici pe magazionerul care nu mi-a dat bocanci și 
mănuși nu l-am intilnit de mult. Intr-o zi, am aflat că 
prea umblase cu mănușile altora prin gestiune.

Au mai trecut trei ani.
Ieri, într-o ședință ni s-a spus că e prea mare indisci

plina, că „fluctuanzii“ ăștia, noi veniți, trebuie să înțelea
gă ...să știe ...să facă ...Au luat cuvintul un maistru, pe 
care în lipsa celui transferat îl respect cum se cuvine ; cîți- 
va șefi de brigadă (al nostru nu, căci lipsise toată ziua 
avind, a doua zi după salar, un caz in familie) cițiva șefi de 
brigadă deci, care ne poartă o grijă ca propriilor lor copii; 
un administrator de cantină (altul decit cel de-acum șase 
ani) care ne-a amintit că-l aducem și pe el la sa|>ă de 
lemn.

Tot ieri, după ședință, la cantină, în timp ce-mi ungeam 
untul pe pîine cu coada lingurii (nu primim cuțite pentru 
că „le furăm' ; am vrea să dovedim contrariul dar nu 
avem cum, pentru că nu primim ș.a.m.d.) m-am gindit ce 
mare lucru-i disciplina asta despre care unii vorbesc și alții 
ascultă...

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală.

18,00 Căminul.

18,45 Campionatele mondiale 
de patinaj artistic de 
la Lyon. Proba indivi
duală masculină.

19,10 Tragerea Loto.

19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 România ’71. Azi — ju

dețul Sibiu.

20,20 Film artistic : „Domnul 
Pipelet". Comedie cine
matografică, producție a 
studiourilor franceze.

21.45 Handbal masculin : 
Steaua — Partizan Bje- 
lovar (semifinala Cupei 
campionilor europeni). 
Transmisiune de la Sala 
Floreasca. Repriza a 2-a.

22,15 Dinamica societății ro
mânești. Exigențe ale 
perfecționării democra
ției.

22.45 Telejurnalul de noapte.

23,00 închiderea emisiunii.

(Urmare din pag. 1)

sea expuneri, referate sau ra
poarte care se citesc — in 
multe cazuri fără a reține a- 
lenția cuiva — indiferent dacă 
răspund sau nu răspund su
biectului aflat în discuție. Dar 
auzim tot atît de frecvent dis
cuții de felul acesta : materia
lul prezentat este bun... el a 
reușii să cuprindă problemele 
esențiale... reflectă stările de 
lucruri existente... este bine 
venit— etc. și în concluzie sînt 
«le acord cu materialul. La ce 
rint utile asemenea ședințe ? 
C ui slujește faptul că cineva 
este de acord cu... materialul 
prezentat ? Fără a contribui 
cît uși de puțin la rezolvarea 
unor probleme, asemenea șe
dințe, asemenea materiale, a- 
semenea dezbateri fură timpul 
celor chemați să discute într a- 
devăr o problemă importantă, 
să sintetizeze ceea ce este e- 
sențial din activitatea unui co
lectiv, să analizeze concret do- 
uă-trei sau mai multe soluții 
din care să poată fi aleasă cea 
optimă. DECI, NU ȘEDINȚE 
PENTRU A SE PUTEA SPUNE 
CA S-A TINUT ȘEDINȚA, NU 
RAPOARTE PENTRU A PU
TEA FACE PARADA CU A- 
NUMITE REALIZĂRI (DE CA
RE PUTEM LUA FOARTE 
BINE LA CUNOȘTINȚA PRIN 
SISTEMUL INFORMAȚIONAL 
AL STATISTICII !), NU DIS
CUȚII DE DRAGUL ORATO
RIEI, CI DEZBATERI COLEC
TIVE, UTILE, CU UN SCOP 
BINE DETERMINAT, VIZIND 
REZOLVAREA CONCRETA A 
PROBLEMELOR ESENȚIALE 
DE ACEASTA SE SIMTE 
NEVOIA.

In desfășurarea muncii de 
partid, la nivelul organizațiilor

de bază s-a făcut un pas im
portant prin faptul că în ulti
ma vreme nu se mai prezintă 
în toate adunările și ședințele 
rapoarte scrise. în majoritatea 
cazurilor aceste rapoarte făcîn- 
du-se verbal. Secretarii comi
tetelor de partid ai organi
zațiilor de bază nu mai 
pierd timp prețios cu întoc
mirea unor referate și infor
mări pe care le pot prezenta 
verbal exprimînd mai bine și 
mai interesant problemele puse 
în dezbatere. Intr-un număr

Neîntreruptul 
proces al 

perfecționării 
tot mai mare de organizații 
munca politică are un pro
nunțat caracter practic, renun- 
țîndu-se la unele lucruri care 
se făceau numai pentru a se 
putea spune că s-au făcut, în 
favoarea unei activități mai 
la obiect, axate strict pe acti
vitățile din unitatea respectivă 
și care converg spre obținerea 
unor rezultate mai bune. Dar 
adevărul trebuie privit în față 
și aici trebuie spus că lucrurile 
sînt încă departe de cerințele 
impuse de actualul nivel al 
exigențelor. Mai avem organi
zații de bază îndeosebi cele cu 
un număr mic de membri — 
a căror activitate se desfășoară 
doar în adunări. Cauza unor 
asemenea stări de lucruri tre

buie căutată și în practica ■- 
nor comitete de partid, a un®r 
activiști care în loc să ajute 
realmente aceste organizații, se 
mulțumesc din partea lor cu 
unele informări periodice din 
care să rezulte cîte adunări 
s-au ținut, cîte prezențe au 
fost, cîte propuneri s-au făcui 
etc. Este anacronică o aseme
nea optică prin care unii apre
ciază activitatea unei organi
zații numai sub aspect canti
tativ, ignorînd latura calitativă 
care este de fapt esențială. 
Important în activitatea unei 
organizații de partid este de 
a vedea nu numai ce s-a făcut 
și cît s-a făcut ci mai ales care 
este rezultatul a ceea ce s-a 
întreprins, în ce măsură acțiu
nile inițiate au determinat un 
reviriment pozitiv, au dus la 
creșterea puterii de influențare, 
de mobilizare a oamenilor.

Ridicarea nivelului activită
ții de partid, perfecționarea 
continuă a stilului de muncă, 
găsirea unor metode adecvate 
cît mai eficiente, înlăturarea 
balastului pe care îl constituie 
formalismul, rutina și birocra
tismul preocupă într-o măsură 
tot mai mare organele și orga
nizațiile noastre de partid.

Etapa căreia îi sîntem mar
tori și participant, etapă ca
racterizată printr-o exigență și 
responsabilitate sporită, prin- 
tr-un dinamism viu și spirit 
novator dezvoltat, țintind la re
alizarea unui puls calitativ, a 
unui ridicat grad de eficiență 
în toate compartimentele ac
tivității sociale îndreptățesc 
întrutotul această preocupare 
și reclamă din partea organelor 
de partid, a cadrelor, a tuturor 
comuniștilor, perseverență, fer
mitate și curaj în această di
recție. , Intr un magazin din complexul de la Petrila.
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Competiții în cinstea
semicentenarului P. C. R

„Cupa constructorului"
Pe arena de popice Minerul 

Dîlja și în sălile de șah și tenis 
ale Casei de cultură Petroșani 
s-au disputat duminică diminea
ța întrecerile etapei municipa
le ale fazei de iarnă ale celei 
de-a 4-a ediții a competiției de
dicată sportivilor nelegitimați 
din ramuraXionstrucțn. Au par
ticipat selecționatele sindicale 
ale șantierelor de construcții din 
Lupeni și Petroșani, a I.P.S.P. și 
a Grupului de șantiere (T.A.) 
Petroșani. întrecerile au fost 
echilibrate, viu disputate.

lată rezultatele tehnice înre
gistrate : Șah : I.P.S.P. — Șan
tierul Lupeni 2—3 ; T.A. — 
Șantierul Petroșani 4—1 ; T.A. 
— Șantierul Lupeni 3—2 ; 
I.P.S.P. — Șantierul Petroșani 
5—0 ; T.A. — I.P.S.P. 2—3. Pri
mele trei locuri au fost obținute 
de Șantierul Lupeni, I.P.S.P. și 
T.A. Petroșani. S-au evidențiat 
Otto Corceani și Ion Horonca

(Lupeni), Nicolae Niță și Nico
lae Niculescu (I.P.S.P.), E. Pe- 
savento și I. Smider (T.A.).

de masă : Șantierul Lu- 
I.P.S.P. 1—3 ; Șantierul 
— Șantierul Petroșani

I.P.S.P. — Șantierul Pe
troșani 4—0. Primul loc a fost 
obținut de I.P.S.P., locul II 
Șantierul Lupeni, iar locul 
de Șantierul Petroșani. La 
dividual, primele trei locuri 
fost ocupate de Octavian Va- 
sian (Lupeni), Alexandru Var
ga (I.P.S.P.), Constantin Cocioba 
(I.P.S.P.).

Tenis 
peni — 
Lupeni 
4-0;

de 
III 
in- 
au

Popice : Șantierul Lupeni — 
1 114 p. d.; T. A. — 909 p. d.; 
I.P.S.P. — 7?9 p.d. ; Șantierul 
Petroșani — 474 p.d. La indivi
dual, cele mai bune rezultate 
le-au obținut Otto Corceani 235 
p.d., Oscar Berki și Eustațiu 
Popescu.

Cupa sanitarului"

I

In atelierul mecanic al Preparației Lupeni, strungarul loan 
Koropița.

Foto : N. GHENA

V

S-a consumat și prima ediție 
a competiției dedicată lucrăto
rilor din domeniul medico-sani- 
tar. La șah s-a disputat o sin
gură întîlnire, între selecționa
ta Petroșani și selecționata Lu
peni, încheiată cu rezultatul de 
2—1 pentru petroșăneni. La te
nis de masă au participat trei 
echipe Lupeni, Petroșani, Petri
la care au furnizat întreceri 
deosebit de disputate. In final au

cîștigat detașat reprezentanții 
Petrilei. S-au evidențiat Radu 
Radu și Traian Marcu (Petrila), 
Isvan Maior și Aurel Bușe (Lu
peni), I. Petreanu (Petroșani).

In clasamentul final, fiecare 
selecționată a acumulat 3 punc
te în această fază de iarnă, 
competiția urmînd să-și conti
nue întrecerile în faza de vară.

Aurel SLABII

BOX

Campionii municipiului
Sala Palatului cultural din 

Lupeni a găzduit duminică e- 
tapa municipală a campiona
tului republican de box — 
juniori și seniori — cu care 
ocazie au fost desemnați 
campionii pe acest an ai mu
nicipiului Petroșani.

Iată campionii de box ai 
municipiului Petroșani pe a- 
nuj 1971 : Juniori mici, ca
teg. 48 kg.-: Constantin Dini. 
Categ. 54 kg: Eugen Fiilop. 
Categ. 57 kg : Marcel Șuru- 
baru. Categ. 611 kg : Dumitru 
Ghergheli. Categ. 81 kg : 
Ștefan Teslav,' toți de la Mi
nerul Lupeni. Juniori mari 
— categ. 48 kg : Ladislau 
Vass, Jiul Petrila. Categ. 51 
kg: Ion Rogoveanu. Categ. 
54 kg: Laureanu Ciocea. Ca
teg. 57 kg : Ion Bobocel. Ca
teg. 60 kg : Gheorghe Lu- 

"poaia. Categ. 63,500 kg : Ion 
Sabău. 
llentes. 
Olăreț. 
stantin
Toma Spoială, 
nerul Lupeni. Seniori (în or
dinea acelorași categorii • ca 
mai sus) : Ion Szas, Jiul Pe
trila, Zaharia Muntean, Va- 
sile Luca, Dionisie Szekely, 
Aurel Narița, Pândele Pru- 
nea, Gligor Crețu, llie Ma
xim, Ion Dunciu, Ion Fugaru,

Lazăr Rusu, (categ. +81 kg), 
toți de Ia Minerul Lupeni.

C. IOAN

•w

Categ.
Categ.
Categ.
Luca.

67 kg : Teodor
71 kg: Eugen
75 kg : Con-

Categ. 81 kg :
toți de la Mi-

Pentru triumful vieții
♦

Din glumă-n glumă, din 
vorbă-n vorbă, au ajuns la 
ceartă. De la ceartă la alter
cație. In scurt timp, Dionisie 
Biro a rămas fără un dinte. 
S-a pornit hemoragia. Acolo 
sus, la pădure, in sectorul Ro
șia, n-a putut-o opri. Pierdea 
sînge cu fiecare oră. După o 
zi și o noapte, a coborît în 
Petroșani, anemic, sleit de 
puteri. Pierduse aproape 2 
litri de sînge. S-a prezentat 
la secția reanimare a Spi
talului unificat Petroșani. O- 
mul slngera continuu. Me
dicul loan Samoilă l-a con
sultat cu atenție. Trebuia 
intervenit de urgență pentru 
oprirea hemoragiei. S-a con
sultat cu colegul său Virgil 
Martin, șeful Centrului de 
recoltare și conservare a sîn- 
gelui, asupra operațiunii de 
hemostază (oprirea hemora
giei). Au încercat toate mij
loacele. Sără rezultat. Sîn
gele curgea. Gravitatea cazu
lui se accentua. Cei doi me
dici au decretat la unison: 
hemofilie. Adică, bolnavul 
prezenta unul din acele ca
zuri rare a căror grupă de 
sînge se caracterizează prin 
aceea că se coagulează ex
trem de greu sau chiar nu se 
coagulează de loc datorită lip
sei de tromboplastine. La a- 
semenea persoane transfuzii
le de sînge trebuie făcute nu
mai cu sînge proaspăt care 
conține fibrinogen, și pro- 
trombină și alte elemente ne
cesare coagulării sîngelui. 
Transfuzia cu sînge conser
vat nu are’ nici un efect la 
hemofilici. Spre meritul ce
lor de la Centrul de recolta
re și conservare a sîngelui 
din Petroșani, posedau sînge 
proaspăt. S-a trecut la opera
țiunea de transfuzie. Dar cei 
doi litri transfuzați n-au fost 
suficienți pentru oprirea he
moragiei. Bolnavul era încă 
în pericol. Continua să piar
dă din sîngele lui lipsit de 
coagulabilitate. Acesta trebu
ia înlocuit prompt cu sînge 
proaspăt. S-a apelat urgent 
la Aviasan Deva. Cu deose
bită solicitudine, avionul sa
nitar a adus la Petroșani, de 
la Hunedoara, sînge proaspăt. 
I-au fost transfuzați alți doi 
litri de sînge proaspăt, i-au 
fost administrate alte medi
camente salvatoare. Hemora
gia s-a oprit. Bolnavul a pă-

șit în afara oricărui pericol. 
Strădania și priceperea me
dicilor, coroborată cu oportu
nitatea celor de la Aviasan 
Deva și de la Centrul de re
coltare și conservare a sîn
gelui de la Hunedoara, pre
cum și cu devotamentul do
natorilor onorifici de singe 
au racordat la pulsul normal 
circuitul vieții unui om. Al 
unui om tinSr (Dionisie Biro 
are 31 de ani), cu putere de 
muncă și dorința de a trăi.

Cazuri ca acesta rezolvat 
la Spitalul unificat Petroșani 
sînt deosebit de rare, și mai 
ales, deosebit de grave. Se 
cere multă pricepere și maxi
mă operativitate din partea 
celor care-l tratează pentru 
menținerea bolnavului in via
ță și pentru vindecarea lui. 
Și, spre lauda lor, medicii 
loan Samoilă și Virgil Mar
tin, ca și personalul mediu 
care i-au ajutat în întreprin
derea lor, pot fi satisfăcuți 
că au redat societății un om 
care se afla atît de aproape 
de asfințitul vieții!

Peste puține zile, Dionisie 
Biro va urca din nou la Ro
șia, reincadrîndu-se în lupta 
aprigă cu copacii falnici care 
capitulează pe rînd sub pu
terea oamenilor și a mașini
lor. Iar acolo, în singurăta
tea pădurii, Dionisie Biro va 
contopi în simfonia drujbe- 
lor și a doinelor copacilor un 
gînd de recunoștință pentru 
oamenii care i-au Salvat via
ța, amenințată de un banal 
dinte. Se va gîndi cu venera
ție la medicii de la Petroșani, 
la Aviasanul Deva, la oame
nii în alb de la centrele de 
recoltare și < onservare a sîn
gelui din Petroșani și Hune
doara, la niște, oameni ano
nimi care au cedat de bună 
voie din sîngele lor pentru 
viața unui semen pe care nu 
l-au cunoscut niciodată.

Este o întîmplare adevăra
tă, la dimensiunile timpuri
lor și locurilor noastre, 
s-a întîmplat săptămâna 
cută in sectorul forestier
șia și apoi la secția de rea
nimare a Spitalului unificat 
Petroșani. Dionisie Biro a mai 
trăit asemenea clipe cauzate 
de o hemoragie, in aparență 
banală, în urmă cu șase ani, 
salvat, de asemenea, in ulti
mă 
Tg.

Ea 
tre- 
Ro-

instanță, la spitalul din 
Mureș.

Dumitru GHEONEA

HANDBAL

Primul meci amical
Pe un timp ploios, dumi

nică s-au întîlnit într-un meci 
amical, pe terenul Școlii ge
nerale nr. 1 Petroșani echi
pele Știința din localitate 
și C.l.L. Turnu Severin cate 
se pregătesc pentru barajul 
de calificare și promovare 
în divizia B. Superiori din 
toate punctele de vedere, stu
denții au terminat învingă-

tori cu 22-16. De subliniat 
că în poarta echipei Știința 
a apărat Gelu Voicescu, elev 
în clasa a IX-a, care a înlo
cuit cu succes absența ne
motivată a portarului Marin- 
can și pe cea motivată a 
portarului Loy — plecat în 
tabără la Predea).

S. POP

EXPLOATARE 
MINIERĂ 
URICANI
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angajează urgent 
ELECTRICIENI DE MINĂ

Condițiile de salarizare și angajare sînt cele prevăzute de H.C.M. 
914/1968 și de reglementările în vigoare.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 7—15, de la 
serviciul electromecanic al exploatării.

sa
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Steagul roșu

HOUSTON 25 (Agerpres). 
— Instrumentele instalate în 
zona craterului Fra Mauro, 
în cadrul misiunii „Apollo- 
14", au detectat un mare 
nor de gaze, s-a anunțat la 
Houston. Dr. Gary Latham, 
șeful laboratorului de cerce
tări geofizice 
spațial de

al 
la

Centrului
Houston,

Shepard și Edgar Mitchell 
s-au apropiat de marginea 
superioară a craterului Cone 
pînă la 25 metri. Acest lu
cru a fost stabilit după ana
lizarea fotografiilor făcute 
de astronauți. Inițial se cre
zuse că aceștia s-ar fi oprit 
la aproape 100 de metri dis
tanță de marginea craterului.

I e

»

Apollo-15"

pe Lună o adevărată va fi lansat

surpriză pentru savanți la 26 iulie

I

specialiș- 
să înțe-

a declarat că 
tii nu pot încă 
leagă care este natura și sur
sa acestui neobișnuit feno
men, o adevărată surpriză 
pentru savanți. Și mai puțin 
explicabil este faptul că se- 
ismometrele nu au înregis
trat în acel moment nici un 
cutremur selenar, ceea ce in
firmă ipoteza că 
gaze 
unui

In 
de
Houston, după ce mulți spe
cialiști au trecut în revistă 
rezultatele științifice prelimi
nare ale misiunii „Apollo- 
14", s-a precizat că Alan

ar fi putut fi 
seism, 
cadrul unei 
presă, organizată

norul de 
rezultatul

conferințe
la

La Houston se fac, toto
dată, pregătiri pentru stu
dierea seismelor selenare 
care vor avea loc în momen
tul cînd Luna se va apropia 
la cea mai mică distanță de 
Pămînt. Pentru prima dată, 
cercetătorii au două seturi 
de seismometre, cele insta
late în Oceanul Furtunilor 
în timpul misiunii „Apollo- 
12" și cele din zona crate
rului Fra Mauro, unde se 
crede că ar fi chiar localizat 
epicentrul acestor cutremure 
selenare, semnalate de fie
care dată cînd Luna se află 
la apogeul și perigeul orbi
tei circumterestre.

Delegația Guvernului Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud, condusă de ministrul de externe, 
Nguyen Thi Binh, care a făcut o vizită la Roma la invitația 
„Comitetului italian pentru Vietnam", a părăsit Italia, reîn- 
torcîndu-se la Paris. In timpul vizitei sale, delegația s-a 
întîlnit cu reprezentanți ai vieții politice italiene, cu con
ducători ai mișcării sindicale, ai organizațiilor de tineret și 
de femei. Oaspeții vietnamezi au avut convorbiri la C.C. al 
Partidului Comunist Italian.

CAPE KENNEDY 25 (A-
gerpres). — N.A.S.A. a anun
țat miercuri că data lansării 
navei spațiale „Apollo-15“ a 
fost fixată pentru 26 iulie 
a. c. ora 13,36 GMT, cu 24 
de ore mai tîrziu decît se 
stabilise inițial. Astronauții 
David Scott și James Irwin 
vor aseleniza la 30 iulie, ora 
22,14 GMT, și vor rămîne pe 
suprafața Lunii, la poalele 
Munților Apenini, în apropie
re de canionul Hadley, timp 
de 67 de ore. Ei vor desfă
șura o activitate extravehicu- 
lară cu o durată totală de a- 
proximativ 13 ore în trei e- 
tape și vor utiliza pentru 
prima dată un vehicul auto
propulsat pentru a se depla
sa la distanță de cîteva mii 
de metri de modulul lunar. 
In același timp, colegul lor 
Alfred Worden va executa la 
bordul cabinei de comandă, 
rămasă pe o orbită circum- 
lunară, un amplu și complex 
program de cercetări științi
fice, inclusiv lansarea unui 
satelit al Lunii, 
va încheia la 8 
2,30 GMT, cu 
navei spațiale în 
cific.

VIETNAMUL DE SUD 25 
(Agerpres). — Ministerul A- 
facerilor Externe al Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud 
a dat publicității o declarație, 
în care denunță exploatarea 
de către S.U.A. a resurselor 
petrolifere sud-vietnameze și 
condamnă administrația mario
netă de la Saigon pentru în
străinarea bogățiile naturale 
ale țării. Declarația, difuzată 
de agenția de presă Eliberarea, 
menționează că firmele ameri
cane și-au intensificat operați
unile de prospectare și exploa
tare a resurselor petrolifere în 
apele teritoriale ale Vietnamu
lui de sud.

In această situație — subli
niază declarația — „Guver
nul Revoluționar Provizoriu, 
în calitatea sa de reprezentant 
autentic și legal al populației 
sud-vietnameze, afirmă solemn 
că toate resursele naturale ale 
Vietnamului de sud sînt bu
nuri sacre și inviolabile ale

poporului său. Orice acorduri 
încheiate de regimul saigonez 
cu companii sau organizații 
străine nu au nici o valoare 
și nu obligă cu nimic poporul 

. sud-vietnamez și pe reprezen
tantul său autentic și legal, 
Guvernul Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui de sud" — conchide decla-

. rația.

GENEVA 25. — Trimisul spe
cial Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite i Palatul Națiunilor a 
găzduit joi cea de-a doua șe
dință a actualei runde de ne
gocieri din cadrul Comitetu
lui O.N.U. pentru dezarmare. 
In cadrul lucrărilor, au luat 
cuvîntul reprezentanții Angliei 
și Canadei.

In expunerea sa, șeful delega
ției engleze, marchizul Lothian, 
subsecretar parlamentar la Mi
nisterul Afacerilor Externe, a 
apreciat că acordurile de de
zarmare încheiate pînă acum și

îndeosebi Tratatul de neproli- 
ferare și Tratatul privind teri
toriile submarine sînt pași pe 
calea prevenirii cursei înarmă
rilor, care trebuie urmați de 
noi progrese în domeniul con
trolului armamentelor și dezar
mării. El a exprimat opinia că, 
în etapa actuală, negocierile ar 
trebui să se concentreze mai 
ales asupra interzicerii expe
riențelor nucleare subterane, o- 
pririi cursei înarmărilor și in
terzicerii armelor chimice și 
biologice.

D

©■ Maratonul parlamentar a- 
supra proiectului de reformă 
a legislației sindicale s-a în
cheiat noaptea trecută în Ca
mera Comunelor. Deputății nu 
au reușit să examineze decît 
50 din cele 150 de articole ale 
proiectului.

Misiunea se 
august, ora 
amerizarea 

Oceanul Pa-

• Intr-o declarație făcută la 
Londonderry, primul ministru 
ăl Irlandei de Nord, Chichester 
Clark, a anunțat că efectivele 
așa-numitului „regiment al apă
rării Ulsterului" vor atinge cifra 
de 6 000.

$ Primul ministru al Gu- 
yanei, Forbes Burnham, a a- 
nunțat hotărîrea guvernului 
său de a naționaliza importanta 
companie „Demerara Bauxite", 
aparținînd unei firme canadie
ne. Vorbind cu prilejul aniver
sării Zilei Republicii, Burnham 
a declarat că legea privind na
ționalizarea va fi prezentată 
Parlamentului în cursul acestei 
săptămîni.

Dorticos, președintele Republi
cii Cuba, Fidel Castro, primul 
ministru al Cubei, alți condu
cători de partid și de stat cu
banezi, comandanți și ofițeri, 
membri ai corpului diplomatic.

I

i

I

r

Galeriile Tretiakov
(Urmare din pag. 1)

tea alegerii celor mai valoroa
se lucrări ale artei moderne 
sînt la Tretiakov remarcabile. 
Către sfîrșitul vieții, marele 
amator de frumos colecționase 
numeroase pînze ale școlii rea
liste ruse. In anii ’70, Tretiakov 
începea să colecționeze și lu
crări ale „maeștrilor bătrîni" 
printre care acelea ale prea pu
țin cunoscuților pictori ruși ai 
secolului al XVIII-lea. Tot a- 
tunci el comanda pictorilor con
temporani portrete ale unor 
personalități proeminente ale 
culturii ruse din acea vreme. 
Din acest punct de vedere, Ga
leria lui Tretiakov devenea o 
splendidă colecție de portrete.

In anul 1892, cu patru ani

înainte de a muri, Pavel Tretia
kov dona, după 42 de ani de 
muncă, 
Moscova.
prindea 
picturi.

In ultimii 50 de ani, Galeriile 
s-au completat permanent cu 
piese din alte muzee sau colec
ții particulare din întreaga ța
ră. „Cavalerul de lume" a lui 
Fedotov, „Autoportretul" lui 
Briulov, „Isus Cristos în mul
țime" a lui Ivanov și multe al
te opere au fost incluse, com- 
pletînd Galeriile. Se împlinea 
visul lui Tretiakov : de a ve
dea aceste pînze, pe care le 
admira atît, în colecția sa.

De atunci Galeriile au conti
nuat să se îmbogățească și să 
se facă cunoscute; au fost achi-

colecția sa orașului 
La acea vreme, cu- 

aproximativ 2000 de

piese 
apar- 
parti- '

PENH 25 (Ager- 
In cursul nopții de 
spre joi, forțele de

® Nava școală „Esmeralda“ 
a maținei militare chiliene se 
află în vizită în portul Hava
na. Cu acest prilej, comandan
tul navei a oferit o recepție, 
la care au luat parte Osvaldo

$ Continuînd aplicarea re
formei agrare anunțate cu a- 
proximativ un an 
în urmă, guvernul 
procedat pînă în 
preluarea a peste 
ne hectare din pămînturile de
ținute de latifundiari. Numai 
în departamentul. Cajamarca au 
fost expropriate 25 de moșii cu 
o suprafață totală de peste 
10 000 de hectare.

Succes în Antarctica

și jumătate 
peruan a 

prezent la 
2,5 milioa-

Proteste fată de hotărîrea Angliei

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
— In Antarctica a fost înche
iat cu succes marșul carava
nei sovietice de tractoare și 
sănii pe traseul Mirnîi—Vos- 
tok—Mirnîi. Exploratorii con
tinentului antarctic au par
curs 3 000 km, înfruntind 
viscole puternice și greută
țile deplasării prin desertu
rile de gheață. Caravana a 
transportat la stația Vostok, 
situată în interiorul Antarc
ticii, provizii și echipament 
pentru un nou schimb de 
exploratori.

ziționate sau donate noi 
din secolele XVIII—XIX, 
ținind unor colecționari 
culari din Uniunea Sovietică 
sau din străinătate. Numele Ga
leriilor Tretiakov este cunoscut 
departe, peste granițele sovie
tice ; au fost organizate nume
roase expoziții peste hotare — 
în Franța, Statele Unite, Sue
dia, Japonia și în multe alte 
țări.

Și astăzi, ca și în 1894, cînd 
Galeriile au fost deschise pentru 
public, călătorul care sosește în 
Moscova își stabilește drept 
punct principal pe itinerarul său 
turistic vizitarea comorii din 
intrarea Lavrușkin păstrată cu 
grijă în clădirea cu fațada in
genios construită în stilul bas
melor rusești.

PREGĂTIREA IDEOLOGICĂ

PNOM 
preș). — 
miercuri 
rezistență populară din Cam-
bodgia au atacat pozițiile de
ținute de trupele adminis
trației Lon Noi — Sirik Ma- 
tak în localitatea Prek Phnau, 
la numai 12 kilometri nord 
de Pnom Penh, precum și o 
tabără a efectivelor militare 
inamice, amplasată la Kam- 
baul, la 16 kilometri sud- 
vest de capitala khmeră.

Ciocniri violente între for
țele patriotice și trupele re
gimului de la Pnom Penh, 
sprijinite de unități militare 
saigoneze, au avut loc, de 
asemenea, în provincia Pursat 
și în regiunea din apropie
rea fluviului Mekong. >br:~

SAIGON 25 (Agerpres). — 
Un comunicat 
mentului f_ 
populare de 
Vietnamul de sud anunță că, 
în primele trei săptămîni ale 
lunii februarie, în sectorul 
Khe Sanh, unde se af’ă sta
tul major 
neze care 
Laosului, 
și ofițeri 
scoși din 
nitățile patrioților.

Rațe sălbatice 
și bîtlani...

al comanda- 
forțelor armatei 

• eliberare din

al trupelor saigo- 
au invadat sudul 

peste 1 500 soldați 
inamici au fost 

luptă de către u-

de luptă guvernului rasist de la Pretoria
ADDIS ABEBA 25 (Ager

pres). — Un purtător de cu- 
vînt al Organizației Unității 
Africane a declarat că „hotă
rîrea luată de Marea Britanie 
de a începe furnizarea de ma
terial de război rasiștilor sud- 
africani constituie o sfidare la 
adresa tuturor țărilor africa
ne. „Marea Britanie, a arătat 
el, încalcă embargoul institu
it de Organizația Națiunilor 
Unite asupra vînzării de arme 
Republicii Sud-Africane livrînd 
guvernului rasist de la Preto
ria elicoptere militare. Aceste 
elicoptere vor fi folosite, fără 
îndoială, împotriva luptătorilor 
pentru libertate, atît din. R.S.A. 
cît și din Rhodesia de sud".

★
25 (Agerpres). — 

Ghanei a dat publi- 
comunicat în care 
hotărîrea Marii Bri-

ACCRA
Guvernul 
cității un 
condamnă 
tanii de a livra armament și
diferite alte mijloace de luptă 
Republicii Sud-Africane. In co

arată că hotărîrea 
britanic constituie 
sfidare la adresa

BONN 25 (Agerpres). — 
Faptul că pînă la echinocțiul 
de primăvară mai este încă 
o lună, se pare că nu are 
nici o importanță pentru pă
sările migratoare, cel puțin 
astfel este explicată apari
ția, atît de neobișnuit de 
timpurie, a rațelor sălbatice 
și a bîtlanilor în unele re
giuni ale Republicii Federale 
a Germaniei. Specialiștii de 
Ia stațiunea ornitologică din 
Luxenburg, au declarat că 
în ultimele zile numeroase 
specii de păsări s-au înapo
iat în Europa din „reședințe
le lor de iarnă". Ei au Pre
cizat că în ce privește păsă
rile cîntătoare, ele vor mai 
întîrzia cel puțin trei 
patru săptămini.

fel de rezerve". Declarația 
menționează că „secretarul ge
neral a subliniat în repetate 
rînduri importanța embargou
lui, reafirmată de Consiliul de 
Securitate, ca un pas în direc
ția soluționării situației grave 
din Africa de Sud". U Thant 
apelează din nou la toate sta
tele să respecte în întregime 
embargoul asupra livrărilor de 
arme către regimul rasist de 
lă Pretoria.

★
LAGOS 25 (Agerpres). — Ni

geria și Zambia au criticat cu 
severitate hotărîrea Marii Bri
tanii de a Jivra elicoptere re
gimului rasist din Republica 
Sud-Africană. La Lagos s-a 
anunțat că, în urma acțiunii 
britanice. Nigeria nu va mai 
participa la lucrările grupului 
de studiu privind căile de na
vigație comercială din Atlanti
cul de sud și Oceanul Indian, 
creat de conferința Common- 
wealthului de la Singapore.

municat se 
guvernului 
un act de 
țărilor africane și o violare a 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate privind embargoul asu
pra vînzărilor de arme regimu
lui rasist de la Pretoria. Gu
vernul ghanez a cerut repre
zentantului său la Londra să 
se reîntoarcă la Accra pentru 
consultări.

★
NEW YORK 25 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a dat publicității o 
declarație în care este con
damnată hotărîrea Marii Bri
tanii de a livra elicoptere și 
piese de schimb pentru echi
pament militar regimului ra
sist din Republica Sud-Afri
cană. Se atrage atenția guver
nului britanic că rezoluția 
Consiliului de Securitate din 
1963 cheamă statele să respec
te embargoul împotriva R.S.A. 
fără condiții și fără nici un

75 la sută.

sau

I
WASHINGTON 25 (Ager

pres). — Populația marilor 
orașe americane a sporit în- 
tr-un ritm rapid în ultimii 
zece ani, în special prin exo
dul spre oraș al negrilor din 
zonele rurale. Potrivit statis
ticilor publicate la Washing
ton, în prezent, 75 la sută 
din populația S.U.A. (149,3 
milioane de persoane) trăieș
te la orașe. In 1960, pro
porția era de 70 Ia sută.

In ultimul deceniu, aproa
pe trei milioane și jumătale 
de negri s-au stabilit 
rile orașe. Patru din 
orașe au în prezent 
joritate formată din 
lația 
sînt: 
sută, 
Gary 
ta — 51 la sută. In primele 
trei din aceste orașe popu
lația a reușit să aleagă în 
posturi de primar reprezen
tanți ai negrilor.

23,008,45
LUNI 1 MARTIE9,00

18,00

la

21,25

13,15
21,4520,00

20,3015,00
21,2516,30

17,00 MIERCURI 3 MARTIE

MARȚI 2 MARTIE

18,00ju-19,00

18,50

12,00
12,30

18,20
18,45

18,30
18,50

19,15
19,20
19,30

22,35
22,45

10,00
18,00

22,35
23,00

10,00
11,30

si- 
se 

ne- 
a

perfecționa pregătirea, 
cu seamă cei care au a- 
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de seară, 
festivalul in- 
„Cerbul de 
— România.

„Cerbul de 
— România.

„Cerbul de 
— România.

practică. La polul opus se 
tuează acei tovarăși care, 
pare, nu sînt convinși de 
cesitatea ridicării continue 
nivelului lor politic și ideolo
gic în pas cu cerințele • vieții. 
Printre aceștia amintim mai 
ales pe tov. ing. Aurel Marhan, 
de la C.C.P., ing. Andrei Szasz, 
de la I.C.P.M.H., Gheorghe Bo- 
zu, de la B.A.T., Aurel Amzăr 
și Carol Nagy de la E. M. Dîl- 
ța, inginerii Nicolae Clătici și 
Vasile Popeseu de la I.G.C. Pe
troșani, Dan Vasilescu de la 
O.C.L. Alimentara, prof. Lau- 
rențiu Suciu de la Liceul teo
retic Petroșani, inginerii Virgil 
Lupulescu și Dumitrie Rusticea- 
nu de la E. M. Lonea, Eusebiu 
Răileanu de la E. M. Petrila, 
Mariana Anițescu de la prepa- 
rația Petrila, loan Dăbuleanu, 
de la E. M. Vulcan, prof. 
Siegfrid Kruger de la Institu
tul de mine.

Deși s-a discutat cu acești 
tovarăși în cadrul organelor 
'de partid, ei persistă în a lip
si de la cursurile universității

serale, avînd fiecare cîte 3—6 
absențe nemotivate.

Munca ideologică și de pro
pagandă este o latură esen
țială a activității de partid, o 
componentă importantă a ac
tivității fiecărui organ de par
tid. Acest considerent obligă 
pe toți membnii comitetelor 
de partid, ai birourilor organi
zațiilor de bază să îndrume și 
să controleze în permanență 
activitatea comuniștilor pe tă- 
rîm ideologic, să-i ajute să-și 
înlăture neajunsurile în pre
gătirea ideologică. Socotim, de 
asemenea, necesar ca acei to
varăși care dovedesc indiferen
ță față de îndatorirea lor de 
a-și 
mai 
juns 
cluși 
să fie puși în discuția organi
zațiilor de partid luîndu-se 
măsuri hotărîte împotriva ma
nifestărilor de superficialitate 
față de studiul ideologic.

O importanță deosebită pen
tru însușirea întocmai a ma
terialelor expuse în cadrul u-

niversității o are studierea bi
bliografiei și participarea ac
tivă la discuții. Această obli
gație nu se epuizează prin 
simplul act de prezență cum 
de obicei se întîmplă la unele 
secții ale universității. Rezul
tate reale în ridicarea gradu
lui lor de pregătire politico- 
i^eologică obțin numai acei 
cursanți care au ajuns la în
țelegerea necesității efortului 
propriu, a muncii individuale 
pentru ridicarea nivelului lor 
politic și ideologic.

îndatorirea statutară de a 
însuși învățătura marxist-leni- 
nistă, linia politică a partidu
lui nostru trebuie înțeleasă 
de către toți comuniștii, mai 
ales de cadrele eu munci de 
Răspundere, ca o necesitate 
indispensabilă pentru îndeplini
rea atribuțiilor lor profesionale 
și obștești, pentru dobîndirea 
de criterii clare cu ajutorul că
rora să poată aprecia realita
tea înconjurătoare, pentru per
fecționarea formației spiritua
le și a competenței fiecăruia în 
soluționarea problemelor ridi
cate de viață.

în ma- 
aceste 

o ma- 
popu- 

de culoare. Acestea 
Washington — 71 la 
Newark — 54 la sută, 
— 53 Ia sută și Atlan-

Psihoza gazului"

DUMINICA 28 FEBRUARIE

19,20
19,30
20,00
22,05

Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica de dimineață. 
Matineu duminical pentru 
copii. „Oferim un mărți
șor !“ Film serial : „Fiul 
mării".
Viața satului.
Albumul compozitorilor 
români: Sabin Drăgoi. 
De strajă patriei.
In reluare, la cererea te
lespectatorilor. Canzonis- 
sima.
Fotbal: F. C. Sao Paolo — 
Dinamo București. înregis
trare filmată.
Emisiune în limba ma
ghiară.
Rapsodia română. In va
tra Dunării de jos.
Spectacol pe gheață — de
monstrațiile medaliaților 
la Campionatele Mondiale 
de patinaj artistic. Trans
misiune directă de la 
Lyon.
România '71. Azi — 
dețul Teleorman. 
1001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Film artistic : Jeane Eyre.

. Festivalul de la San Re-

22,50 Telejurnalul 
Sport, 
închiderea emisiunii.

noapte. 19,20
19,30
20,00

Deschiderea emisiunii. 
Scena și ecranul. 
Muzică populară. 
Telesport. Avancronică
returul campionatului na
țional de fotbal.
Publicitate.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Agenda politică.
România ’71. Azi — jude
țul Timiș.
Romanele lui Mauriac: 
Therese Desqueyroux (II). 
Ocolul țării în 8 luni. E- 
misiune-concurs.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

1001 de seri.
Telejurnalul de seară. 
Concursul și festivalul in
ternațional „Cerbul de 
aur" Brașov — România. 
Ediția a IV-a. Deschide
rea festivalului și prezen
tarea concurenților. Con
curs. Prezentarea juriului 
internațional. Recital Doi
na Badea.
Rondel pentru orașul de 
„Porțelan". Reportaj de 
Maria Preduț și Mihai Ro- 
mașcu. Montajul Bucura 
Onea.
Partea a II-a a concursu
lui și festivalului interna
țional „Cerbul de aur". 
Recital Alain Barriere. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

22,30
23,00

19,15

—11,00 Teleșcoală. 
Deschiderea emisiunii. 
Steaua Polară — cabinet 
de orientare școlară și pro
fesională.
România ’71. Azi — jude
țul Tulcea.
Publicitate.

10,00—11,30 Emisiuni-lecții pen
tru lucrătorii din agricul
tură. Cultura lucernei.
Deschiderea emisiunii. U- 
niversal șotron — enciclo
pedie pentru copii. 
Cadran internațional.
România ’71. Azi — jude
țul Vaslui.
Tragerea Pronoexpres.

pentru

19,10

19,20
19,30
20,00

1 001 de seri. 
Telejurnalul < 
Concursul și festivalul in
ternațional 
aur" Brașov
Ediția a IV-a. Concurs. 
Poșta TV.
Partea a II-a a Concursu
lui și festivalului interna
țional „Cerbul de aur". 
Recital Lola Iovanovici. 
Recital Charles Trenet. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

de seară. 21,25
21,35

ția a IV-a. Concurs. 
Drumurile. Reportaj.
Imagini filmate din Bra
șov.
Partea a II-a a concursu
lui și festivalului interna
țional „Cerbul de aur". 
Recital Enrico Macias. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Partea a II-a a Concursu
lui și festivalului interna
țional „Cerbul de aur". 
Recital Massiel. Recital 
Sergio Endrigo. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

pentru

10,00—11,30 Emisiuni-lecții pen
tru lucrătorii din agricul
tură. Livezile de sămîn- 
țoase.
Deschiderea emisiunii. E- 
misiune în limba maghia
ră.
Poșta Ex-Terra.
Romanțe și muzică popu
lară.
România ’71. Azi — judo- 
țul Vîlcea.
Publicitate.
1001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Concursul și festivalul in

ternațional „Cerbul de aur" 
Brașov — România. Edi-

10,00—11,30 Emisiuni-lecții pen
tru lucrătorii din agricul
tură. Prepararea amestecu
rilor furajere și a fura
jelor combinate.
Deschiderea emisiunii. Te
leșcoală.
Un cămin... cu și despre 
femei.
Dinamica societății româ
nești. „Tineretul și con
temporaneitatea".
România ’71. Azi — jude
țul Vrancea.
Tragerea Loto. 
1001 de seri. 
Telejurnalul
Concursul și festivalul in
ternațional 
aur" Brașov
Ediția a IV-a. Concurs. 
Reportaj TV. Guașă.20,55

22,30
23,00

Deschiderea 
misiune în 
mană. 
Publicitate. 
Bună seara, 
seara, băieți!
România ’71. Azi — 
cipiul București. 
Publicitate. 
1001 de seri. 
Telejurnalul 
Concursul și 
ternațional 
aur" Brașov
Ediția a IV-a. Micro-reci- 
taluri: Angela Similea. 
Doina Spătaru, Therese 
Steinmetz.
Telesport.
Partea a II-a a concursu
lui și festivalului interna
țional „Cerbul de aur". 
Recital O. C. Smith. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

MADRID 25 (Agerpres). — 
Orașul spaniol Santander 
trăiește de cîteva săptămini 
o adevărată „psihoză a ga
zului". Ea a fost declanșată 
de patru decese misterioase, 
atribuite unor scurgeri de 
gaze. Intre timp, cazurile de 
intoxicație s-au multiplicat 
în oraș și nu trece zi fără 
să nu se audă despre o nouă 
victimă a „gazului care răs
pândește teroarea".

La 53 de zile după prima 
alarmă, cauzele precise ale 
acestor intoxicări în serie 
nu sînt încă cunoscute. Toate 
rețelele de distribuire a ga
zelor sînt verificate cu gri
jă, fiind efectuate și expe
riențe cu păsări, pentru a se 
proba etanșeitatea canaliză
rii. Dar pînă acum nu a fost 
obținut nici un rezultat, 
astfel încît locuitorii orașu
lui Santander nu îndrăznesc 
să mai deschidă robinetele 
de gaze.

„Marea speranță"
PARIS 25 (Agerpres). — 

„Astăzi cazurile de leuce
mie sînt vindecabile în pro
porție de 2 pînă la 3 la su
tă", a declarat, în cadrul 
unei conferințe de presă, di
rectorul centrului de 
tari al spitalului „St. 
din Paris, profesorul 
Bernard. El a vorbit
existența unei „mari speran
țe" în lupta împotriva aces
tei boli, în condițiile actua
lei dezvoltări a terapeuticii 
moderne.

cerce- 
Louis" 

Jean 
despre
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