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Peste 1OOOO de tone
de plan

La sfîrșitul schimbului II din 
29 martie colectivul exploată
rii miniere Vulcan a raportat 
îndeplinirea planului trimes
trial. Succesul se înscrie în 
contextul realizărilor de presti
giu închinate sărbătoririi semi
centenarului Partidului Comu
nist. Român. In primele trei 
luni ale acestui an harnicii mi
neri din adîncurile Vulcanu
lui, aceia care în curînd vor 
sărbători două decenii de la 
redeschiderea minei, au extras 
la lumina zilei cu 10 950 tone 
de cărbune brut mai mult decît 
era planificat. Această cifră. Ia

realizarea căreia și-au adus o 
contribuție importantă minerii, 
inginerii și maiștrii de la sec
toarele II, IV și V, a fost sem
nalată in dimineața zilei de 
ieri, existînd perspectivele 
creșterii ei în cele 6 schim
buri care au mai rămas pînă 
la sfîrșitul calendaristic al pri
mului pătrar din anul curent. 
La ora actuală se poate afirma 
că la mina din Vulcan 
țațele pot fi considerabil 
nătățite în continuare 
creșterea productivității
cii. O atenție specială trebuie 
acordată și scăderii procentu
lui de cenușă.

la Petrila

Gh. BOZU, 
corespondent

gospodărești
Acțiuni->

In ziua de 28 martie în ora
șul Petrila a avut loc o ac
țiune patriotică de amploare. 
Printre blocurile din noile 
cartiere era mare forfotă. Sute 
de mineri, gospodine, tineri și 
chiar copii au ieșit la muncă. 
Acum e o plăcere să te plimbi 
printre blocuri. Zonele verzi 
sînt curate de parcă ar fi pe
riate. Străzile, chiar și cele 
din vechile cartiere, au fost, de 
asemenea, curățate. Spre a fi 
în ton cu orașul și... primăva
ra, elevii Școlii generale nr. 5 
au făcut și ei curățenie 
curtea școlii.

evenimentului cu 
rezonanțe istorice 

poporul îl va săr- 
8 mai, adunarea ti-

Ieri, după-amiază, sala fes
tivă a Casei de cultură din 
Petroșani s-a dovedit neîncă
pătoare pentru sutele de ti
neri mineri, constructori, e- 
nergeticieni, studenți și elevi, 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, mesa
geri ai maselor largi ale ti
neretului din Valea Jiului, 
întruniți aici pentru a primi 
în mijlocul lor pe tovarășii 
Ioachim Moga, prim-secretar 
al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., președin
tele Consiliului popular jude
țean, Clement Negruț, prim- 
secretar al Comitetului mu
nicipal Petroșani al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar municipal. înscrisă în 
contextul manifestărilor de
dicate 
profunde 
pe care 
bători la
nerilor din municipiu a că
pătat o semnificație aparte, 
constituind un cadru larg de 
manifestare a adeziunii miilor 
de tineri care muncesc sau 
învață pe meleagurile acope
rite de glorie ale munici
piului minerilor, față de po
litica înțeleaptă a partidului, 
un prilej de exprimare a do
rinței lor unanime de a-și 
înzeci eforturile pentru a 
răspunde cum se cuvine gri
jii permanente, de care se 
bucură pentru continua îm
bunătățire a condițiilor lor 
de muncă, de învățătură, de 
viață.

Oaspeții sînt întîmpinați cu 
puternice aplauze încă de la 
intrarea în frumosul edificiu, 
de către zeci de tineri îm- 
brăcați în pitorești costume 
naționale. Tovarășii Ioachim 
Moga, Clement Negruț, înso
țiți de către Viorel Faur, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., 
Vasile Oros, prim-secretar al

■ 'Comitetului municipal Petro-
■ ișani al U.T.C., dr. ing. Petru
■ Roman, directorul general al
■ Centralei cărbunelui Petro

șani, Ilie Constantinescu, pro
rector al Institutului de mine 
din Petroșani, Iosif Cotoț, mi
ner pensionar, membru de 
partid din ilegalitate, Victor

J Bădău, .inspector școlar, iau

In dimineața zilei de ieri, 
tov. Vasile Pătrășcioiu, secreta
rul organizației de partid din 
cadrul depozitului I.C.M. Live
zeni, ne-a pus la curent, prin 
intermediul firului telefonic, 
cu succesul meritoriu obținut 
de către harnicul colectiv de 
muncitori de aici. Hotărîți să 
întîmpine cu cinste semicente-

nărui partidului, oamenii depo
zitului, îndrumați în perma
nență de organizația de par
tid, au dat peste planul trimes
trului I a.c. mai bine de 300 
tone de fier vechi, 60 de tone 
fontă și 3 000 kg de neferoase. 
Strădania colectivului a con
dus la onorarea sarcinilor de 
plan pe această perioadă cu 
două zile înainte de termen.

La
colectare

de fier
vechi

■

I. MUSTAȚA
Nicolae

i

la rampa de des- 
fost o acțiune efi-

cu vii aplauze 
cuvîntul tovară- 
Moga. După o 

a gloriosului

GOGELESCU, 
corespondent

de partid

și inte-

I

Festival
școlar

la nim- 
E DE- 
de aev

P. S. Spațiul rubricii nu ne permite să răspundem tutu
ror scrisorilor trimise pe adresa REVERBERULUI, Ne re
zervăm acest privilegiu în poșta următoare.
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POMPILIU UNGUR, 
secretar al Comitetului 

orășenesc de partid Petrila

O trăsătură caracteristică, 
esențială a orînduirii noas
tre socialiste o constituie lar
gul den^ratism, crearea 
condițiilor necesare manifes
tării plenare a spiritului de 
inițiativă, a exprimării libe
re a opiniei fiecărui cetă
țean, participarea activă a 
fiecăruia la rezolvarea tre
burilor obștești.

Dialogul deschis dintre 
partid și masele de oameni 
ai muncii, schimbul de opi
nii au dus la creșterea 
conștiinței politice a mase
lor, la creșterea răspunderii 
civice față de problemele 
construcției socialiste. O ex
presie vie a democratismului 
orînduirii noastre este oglin
dită și în faptul că un în
semnat număr de cetățeni 
din diverse sectoare de acti
vitate fac numeroase propu
neri, vin cu sugestii în ve
derea îmbunătățirii muncii, 
înlăturării unor lipsuri, defi
ciențe.

Spiritul de răspundere față 
de bunul mers al treburilor 
de interes general se mani
festă cu deosebită intensita
te în cadrul organizațiilor de 
partid.

Respectarea cu strictețe a 
cerințelor democrației in
terne de partid a dus la sti
mularea inițiativei creatoare 
a membrilor de partid, care 
își manifestă tot mai activ 
calitățile politice și organi
zatorice, aduc o contribuție 
sporită la înfăptuirea liotă- 
rîrilor partidului și statului.

Ținînd seamă de indicații
le date de organele superi
oare de partid, Comitetul o- 
rășenesc Petrila al P.C.R., a | 
acordat în ultimul timp o 
atenție mai mare probleme
lor privind atragerea comu
niștilor la rezolvarea sarci
nilor. O metodă eficientă s-a 
dovedit a fi în acest sens 
creșterea preocupării pentru 
soluționarea propunerilor fă
cute în adunările de partid. 
Cu prilejul adunărilor și 
conferințelor de dări de sea
mă și alegeri, ce au avut 
loc în toamna anului trecut, 
comuniștii au făcut nume
roase propuneri în legătură 
cu perfecționarea, îmbună
tățirea muncii în unele do
menii de activitate. La ex
ploatările miniere Lonea și 
Petrila, la preparația cărbu
nelui s-au făcut propuneri 
privind îmbunătățirea apro
vizionării tehnico-materiale. 
întărirea disciplinei, folosi
rea mai judicioasă a fondu
lui de timp de lucru. De i 
asemenea, s-au făcut propu- | 
neri referitoare la unele pro- . 
bleme social-culturale, edili
tare etc.

Propunerile făcute au fost 
centralizate de către corni- I 
tetele de partid, s-a făcut i 
o grupare a lor în funcție de I 
organele competente a le | 
rezolva, s-au stabilit terme- •

Intr-una din zilele trecute 
tinerii Iancu Stănoi, Constan
tin Clamba, Petru Bolunduț în 
frunte cu Aurel Colda, secre
tarul comitetului U.T.C., de la 
E. M. Petrila au participat la 
o acțiune patriotică de colec
tare a fierului vechi. In nu
mai trei ore ei au colectat 10 
tone de fier vechi pe care l-au 
transportat 
cărcare. A 
cientă.

loc în prezidiu. O gardă com
pusă din cinci uteciști depune 
pe scenă drapelul organiza
ției municipale a Uniunii Ti
neretului Comunist. Solemni
tatea momentului capătă noi 
vibrații cînd din sutele de 
piepturi este intonat imnul 
„Steagul partidului" ale cărui 
ultime acorduri sînt acoperite 
de entuziastele aplauze ale 
tinerilor care scandează în
delung „P.C.R.", „P.C.R.“,
„Ceaușescu — P.C.R.“.

Numeroși tineri, între care 
minerul șef de brigadă loan 
Mondoca, unul dintre vestiții 
frontaliști ai Lupeniului, e- 
levul Dan Marinescu, zida
rul Dumitru Alexandrescu, 
cîștigător al Olimpiadei na
ționale a zidarilor, laboranta 
Ioana Vlădeanu, de la E.C.E. 
Paroșeni, lăcătușul Mihai Pa- 
lotay de la U.U.M.P. și alții 
au luat cuvîntul exprimînd în 
fața oaspeților bucuria de a-i 
avea în mijlocul lor, mul
țumirile pentru permanenta

grijă pe care conducătorii de 
partid ai județului și muni
cipiului o poartă zi de zi ti
neretului Văii Jiului, hotărâ
rea fermă a tinerilor de a 
contribui la transpunerea în 
viață a sarcinilor trasate de 
partid, pentru făurirea socie.- 
tății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Intîmpinat 
a luat apoi 
șui Ioachim
largă evocare 
trecut de luptă al poporului 
român pentru înlăturarea 
asupririi și exploatării omu
lui de către om, luptă care 
în ultimii 50 de ani a fost 
condusă nemijlocit de comu
niști, vorbitorul a făcut o am
plă trecere în revistă a suc
ceselor obținute după elibe
rare în toate domeniile vieții 
economice și sociale în țara 
noastră, subliniind îndeosebi 
acele realizări petrecute în 
municipiul Petroșani, adevă
rate mutații calitative care 
au transformat din temelii

fosta Vale a Plîngerii din 
trecut. „In fiecare vagonet 
cu cărbune scos la lumina 
zilei, care se îndreaptă spre 
furnalele marilor oțelării ale 
patriei — a spus, printre al
tele vorbitorul — se află în
corporată și munca tinerilor 
din Valea Jiului. Este o mun
că entuziastă ale cărei roade 
capătă tot mai mult mate
rializarea în condițiile de trai 
ale familiilor de mineri. Ceea 
ce doresc să vă transmit dum
neavoastră și prin dumnea
voastră tuturor tinerilor din 
municipiu este un îndemn 
spre noi succese care să con
firme ca și pînă acum pres
tigiul de demni purtători ai 
ștafetei ce o preluați din mî- 
na celor vîrstnici pentru a ri
dica țara pe noi culmi ale 
civilizației și progresului, 
pentru a edifica o nouă so
cietate, societatea comunistă, 
visul de aur al întregii o- 
meniri".

■ ■■

Premise certe de

Inminarea insignelor fruntașilor 
in gospodărirea orașului

In sala mică a Casei de cul
tură Petroșani a avut loc în- 
mînarea insignelor de frun
tași în gospodărirea orașului 
și prezentarea planului de ac
țiuni patriotice pe anul 1971.

Cu acest prilej, după infor
marea asupra realizărilor ob
ținute pînă acum și prezen
tarea obiectivelor ce se vor 
organiza în acest an, Comi
tetul executiv al Consiliului

popular municipal a înmînat 
peste 80 de insigne cetățeni
lor și deputaților fruntași 
în gospodărirea localității, 
trei premii și diplome pentru 
blocurile și scările cele mai 
îngrijite, precum și un nu
măr de cinci mențiuni acor
date pentru acțiunile deose
bite pe linia înfrumusețării 
și gospodăririi cartierelor o- 
rașului Petroșani.

Sincere mulțumiri
Doresc să exprim prin inter

mediul ziarului, cele mai sin
cere mulțumiri și întreaga con
siderație față de tov. doctor 
Maria Blaj, medic specialist 
interne la spitalul unificat din 
orașul Vulcan, pentru stabili
rea diagnosticului și aplicarea 
tratamentului adecvat precum 
și pentru conștiinciozitatea și 
amabilitatea cu care a tratat-o 
pe soția mea.

Dumitru HOMORODEAN 
pensionar

înfrumusețare a municipiului
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Campania de primăvară a 
înfrumusețării localităților din 
Valea Jiului a debutat încă 
din toamna anului trecut, 
cînd prin grija Consiliului 
popular municipal s-a plan
tat un mare număr de pomi 
și arbuști ornamentali. In 
timpul iernii s-a desfășurat o 
activitate susținută în sere, 
s-au depus eforturi pentru 
procurarea de material den- 
drologic de la unitățile spe
cializate din țară, iar pe plan 
local s-au procurat brazi, 
trandafiri sălbatici, mesteceni 
etc. Datorită acestor preocu
pări, serviciul de zone verzi 
din cadrul I.G.C. are la dis
poziție, pentru plantare în 
localitățile din municipiu a- 
proape un milion de fire de 
flori — din care pentru Pe
troșani 335 000 —, 4 800 arbori,

28 000 arbuști ornamentali, 
16 650 fire gard viu, 4 500 tran
dafiri pitici, 5000 kg sămîn- 
ță de iarbă etc. Se așteaptă 
doar zilele calde pentru plan
tarea acestui valoros mate
rial. Activitatea pregătitoare 
a și început prin curățirea zo
nelor verzi și a pomilor, prin 
nivelarea unor terenuri.

Pentru a cunoaște și alte 
aspecte ale muncii floriculto- 
rilor, am luat legătura cu 
tehnicianul horticultor Gheor- 
ghe Rusu, rugîndu-1 să ne 
vorbească despre activitatea 
desfășurată în serele din Pe
troșani, despre contribuția 
lor la înfrumusețarea muni
cipiului.

In Petroșani — ne-a spus 
interlocutorul — dispunem 
de trei grupe de sere, de ră-

sadnițe și teren în care se 
cultivă un sortiment variat de 
material floricol. In momen
tul de față ne aflăm în peri
oada de vîrf a 
noastre.
col va
tiza.t îneît să dea un aspect 
cît mai plăcut zonelor în care 
îl vom planta. Vom căuta să 
realizăm cît mai multe covoa
re din flori acolo unde spa
țiile se pretează. In continu
are, ne revine sarcina de ma
re răspundere de a îngriji în 
cursul verii tot ce se realizea
ză în prima etapă. In serele 
din Petroșani se produce și 
materialul floricol ce se pune 
în vînzare prin unitatea de 
desfacere a I.G.C.

Deci personalul de speciali
tate este preocupat și se stră-

activității
Materialul flori- 
fi astfel repar-

duiește să-și realizeze sarcini
le ce-i revin. Dar eforturile 
floricultorilor de la serele 
I.G.C. Petroșani nu sînt sufi
ciente. Este necesară și con
tribuția tuturor iubitorilor de 
frumos, a majorității populați
ei municipiului nostru. Afir
măm acest lucra cunoscînd că 
mai sînt destui indivizi care 
calcă Straturile de flori, circu
lă peste zonele verzi, aruncă 
gunoaie unde nu trebuie, 
smulg trandafirii și arborii 
proaspăt plantați (caz recent 
în cartierul Aeroport unde e- 
lemente inconștiente au rupt 
tulpinile mai multor tei tine
ri), lasă animalele să circule 
liber distrugînd rondurile de 
flori, zonele verzi, arbuștii și 
pomii. Pentru curmarea aces
tei stări de lucruri este ne-

cesar ca deputății, organiza
țiile de femei și de tineret, 
comitetele de blocuri și de 
străzi, asociațiile de locatari, 
toți cetățenii să contribuie 
prin munca lor la înfrumuse
țarea orașelor, a cartierelor, 
a străzilor, să ia atitudine ho- 
tărîtă împotriva acelora care 
distrug aceste bunuri obștești.

O asemenea mobilizare de 
forțe completată de preocu
parea instituțiilor și întreprin
derilor, stimularea inițiative
lor de întrecere pentru cea 
mai frumoasă curte sau stra
dă, sînt contribuții care vor 
asigura buna desfășurare a 
ofensivei pentru frumos în 
toate localitățile din bazinul 
nostru carbonifer.

Iosif DAVID

Zilele următoare continuă 
în tot municipiul faza pe școa
lă a Festivalului cultural-artis
tic al pionierilor și școlari
lor, dedicat anul acesta semi
centenarului P.C.R.

Astfel, la 1 aprilie intră în 
competiție Liceul Petrila, la 2 
aprilie școlile generale Iscroni, 
nr. 2 și nr. 4 Lupeni, precum 
și nr. 6 Petroșani, iar în 3 
aprilie școlile generale nr. '5 
Petroșani și nr. 2 și 3 Petrila.

Profesiunea de credință ne-am mărturisit-o la „vemN 
sajul" rubricii... Accentuăm doar i „Reverber“-ul vrea, cu 
fasciculul său, să ajute la stingerea a ceea ce este urît și 
nedemn în existențe, să slujească răsăritul din noi și din 
jur-împrejur a ceea ce-i frumos și ne reprezintă esența. 
Decalajul dintre năzuință și întruparea scopului rămîne la 
aprecierea (și reacția) cititorului.

Și încă ceva ; nu se va recurge, în nici un caz, 
bul lui „noii me tangere", dimpotrivă, RUBRICA 
CLARATÂ DESCHISĂ, orice val de lumină sau 
proaspăt va putea intra pe ferestrele ei...

Elevul ION G1F-DEAO ne-a trimis „Realitate 
grare" — panseuri, pe alocuri interesante, pe tema bana
lului. Titulatura, oarecum afectată, e, de fapt, în ton cu sti
lul adoptat, tributar prețiozității. Cum să aibă, oare, aglome
rarea unor împerecheri de cuvinte ca „aureolă a integrării", 
„fațetă plină de actualitate", „sensul prezenței active", „con
textul social al timpului", de-a lungul și de-a latul a numai

i/lml M\ Mk

trei rîndulețe descrisoare '! Trebuie găsit un alt „modus 
dicendi", căci fără claritate și concizie nici uri gînd nu are 
sorți de a fi înțeles. Intrutotul de acord cu afirmația că 
„realitatea sare-n priviri", rămîne doar să i se capteze mie
zul de aur, să fie purificată continuu.

De la corespondentul B. MARIN am primit două mi
sive, una în care salută primăvara (măcar de-ar veni o 
dată!), iar alta unde încearcă să aducă un elogiu umani
tății. Regretăm eclipsarea, pe parcurs, a lăudabilelor dorinți. 
Fără o zestre de cultură cît de cît consistentă nu se poate 
face mare lucru. In plus, plouă cu greșeli de ortografie : 
„Ce-aia" pentru „ceea", „ce a ce" pentru „ceea ce" (în două 
locuri!) și altele. E și un fragment reușit, totuși: «Cite o 
dată, nu taci. Dar atunci, ți-l pui în cap (n. n. e vorba 
de cite un șef...); el începe cu „lucrări întîrziate" (atunci cînd 
nu sînt), cu „incapacitate" (dar pînă mai ieri erai bun, ca
pabil) cu „ai idei învechite" (asta întrecîndu-le pe toate!). 
Un astfel de „mic dictator" nu admite, din capul locului, dia
logul... mai ales să fie contrazis. Dar aceasta, cu subalternii... 
Cu superiorii, se schimbă povestea; ascultă docil tot ce i se 
spune, aprobă tot..., și, în general folosește : „da tovarășu...". 
„bineînțeles, tovarășu...", „sigur că da tovarășu...". In rest, prea 
mult didacticism care, evident, supără. Educarea și instrui
rea cu orice preț nu-s eficiente... Nuanța malițioasă, rela
tarea destul de fluentă nu contrabalansează — din păcate 
— lipsa unei logici strînse. Desigur, numai cu flori, cum 
zice B. Marin, nu se face umanitate, dar faptul că sufe
rința și absurdul din lume n-au fost, încă, înlăturate, de ce 
să ne determine să facem praf iarba și florile ? Ați auzit 
de Micul Prinț ? El ne învață că și cea mai neînsem
nată floare, că și o fărîmă de lumină dinspre o anume stea 
încheagă ochii unor universuri care fac oamenii mai oa
meni.

I»
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COORDONATE HUNEDORENE■

Hunedoara

uzina cocsochimică

Deva, cartierul Gojdu.

H
■

lei — și 
depășirea 
la un venit

noastre, compusă
interveni

de 1 763
850 lei, 
pentru 
sumele 
planu- 

de

in cadrul C.S. Hunedoara am un 
salariu tarifar de 2 203 lei (în 
1965 acesta a fost 
lei). Soția cîștigă lunar
iar cu alocația de stat 
copii — 200 
cuvenite din 
lui, ajungem 
3 500 de lei.

— Familiei
din patru persoane, 
în discuție Elisabeta Enache, i 
s-a repartizat în cincinalul care 
a trecut acest apartament cu 
3 camere. Intr-un asemenea a- 
partament frumos, am hotă
rît noi, se potrivește o mobilă 
nouă, cu linii moderne, biblio
tecă, fotolii și tot ce trebuie

zării să deprindă în uzine și 
fabrici tainele meseriei. Aten
ția ce se acordă pregătirii mul
tilaterale a viitoarelor cadre 
rez.ultă și din faptul că 
în perioada 1966 — 1970 pen
tru învățămînt, cultură și artă, 
științei și deservirii științifice 
au fost alocate, din fondurile 
de investiții, peste 160 milioa
ne lei.

Un cuvînt despre Ansamblul 
profesionist ..Hațegana"... Pri
mul nostru succes de prestigiu, 
ne spune Valeriu Erzian. in 
structor al ansamblului 
gana“ l-am repurtat în 
Festivalul internațional 
Pecs din R.P. Ungară, 
tunci ansamblu] nostru a u 
noi trepte pe calea af’rmărh și 
dorim ca viitoarele noastre 
spectacole să placă publicului 
hunedorean, să servească din

in- 
„Ilate-
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B 
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Am străbătut acest județ de-a 
lungul și de-a latul, am stal de 
vorbă cu zeci și zeci de oameni. 
Pretutindeni, la Călan, Brad, 
la Hunedoara sau Ia Orăștie, 
muncitorii, tehnicienii, inginerii 
țăranii muncitori, cadre de con
ducere din economie sau din 
aparatul de stat, au vorbit cu 
patos despre realizările obținu
te sub conducerea înțeleaptă a 
organizațiilor de partid. Iată pe 
scurt, cîteva din însemnările 
strînse cu grijă în carnetul de 
reporter. Sînt însemnări despre 
oameni și fapte, despre succese, 
despre perspective.

ml garduri vii, 1 600 arbuști 
ornamentali. Valoarea totală a 
lucrărilor cu caracter gospodă
resc a fost de peste 20,4 mili
oane lei. Pentru rezultatele ob
ținute în 1970, premiul care ni 
s-a repartizat reprezintă 240 000 
lei din care am hotărît să pro
curăm diverse mașini utilizabile 
în sectorul edilitar-gospodăresc.

ale Europei, printre care An
glia. Franța, Elveția, Norvegia, 
produsele cu inscripția „Fabri
cat în R.S.R. — Orăștie* sînt 
cunoscute și mult apreciate. 
In acest an vom exporta prin
tre altele 400 000 perechi de 
mănuși, iar în perspectivă vom 
livra și covoare confecționate 
din bucăți de blană**.

CALAN : Uzina „Victoria" 
Călan, a împlinit în 1970 — 
deci în cincinalul încheiat — 
100 de ani de existență. Colec
tivul uzinei dovedește dăruire, 
pasiune și dragoste de țară. 
Așa se explică rezultatele ob
ținute în realizarea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor a- 
sumate în întrecerea socialistă.

In anul jubiliar — ne spunea 
directorul uzinei, tovarășul 
Adolf Drucker, Erou al muncii 
socialiste — colectivul nostru, 
în frunte cu comuniștii, a ob
ținut cei mai ridicați indiei teh- 
nico-economici din întreaga 
existență de

Situat în 
Hunedoarei, 
tanței dintre 
gului și Valea Mureșului, 
rașul Călan este așezat pe am
bele maluri ale rîului Strei. El 
este o străveche vatră româ
nească. Pe aceste meleaguri au 
existat așezări românești încă 
în neoliticul vechi.

Sărbătorirea unui

C. S. Hunedoara. Depozitul de produse

pentru menaj. Pentru această 
cumpărătură am rezervat din 
bugetul familiei peste 10 000 de 
lei. Deoarece sînt și eu în ser
viciu, mă ajut în rezolvarea 
treburilor gospodărești de apa
rate electrice.. In ultimul timp 
am cumpărat o mașină de spă
lat și o mașină de cusut. Pen
tru copii 
clasa a 
a VII-a 
noi am 
pe care _ _ ,
De asemenea, în luna decem
brie trecut 
„Miraj" în 
lei.

— Avem
trebuie, completează C. Enache. 
După ce terminăm cu achitarea 
ratelor pentru televizorul cum
părat vom putea economisi lu-

plin operei de culturalizare a 
maselor". Obiective asemănă
toare vizează activitatea multi
plă ce se desfășoară la cele 17 
cluburi, la Casa de cultură din 
Petroșani, munca plină de dă
ruire a celor 3 000 de artiști 
amatori cuprinși în 17 coruri, 
22 formații de dansuri și balet, 
17 echipe de teatru, 46 orches
tre de muzică populară și ușoa
ră, 14 fanfare, brigăzi artistice, 
cinecluburi și cercuri artistice.

Valentin este în 
Il-a, iar Constantin în 
— precum și pentru 
amenajat o bibliotecă 
o îmbogățim continuu.

MINTIA: Termocentrala e- 
lectrică de la Mintia în du
blă ipostază; izvor nesecat al 
milioanelor de kilowați — șan
tier în plină desfășurare. Prin
tre constructorii de nădejde ca
re lucrează la terminarea aces
tui obiectiv de bază a indus
triei județului se numără și e- 
chipele conduse de Emeric 
Barabaș și Alexe Kovacs.

Echipa noastră cu cei 17 mem
bri ai săi — ne spunea Emeric 
Barabaș, formează o familie 
monolită, sudată, din punct 
de vedere profesional, călită ia 
școala muncii de șantier. Aces
te calități s-au format și dezvol
tat pe marile șantiere energe
tice de la Luduș. Paroșeni și 
Fîntînele. iar experiența acumu
lată o materializăm la termo
centrala electrică de hi Mintia, 
care în limbajul localnicilor 
este cunoscută sub denumirea 
de „Steaua de pe Mureș**,

HUNEDOARA ; Vizităm fa
milia oțelarului Constantin E- 
nache. După orele de muncă 
membrii ei petrec împreună 
minute de chibzuință, de od 
nă și destindere.

— Ținem la acest obicei, 
destăinuie capul familiei, 
Enache, deoarece e bine

am cumpărat
valoare de + 335

un 
de

★

Cum va arăta județul Hune
doara peste cinci ani ? Iată o 
întrebare la care reporterul 
caută răspuns în discuțiile cu 
cadrele competente. Reținem că 
în anii 1971—1975 va continua 
industrializarea județului prin 
valorificarea superioară a re
surselor naturale. Fondurile de

ne

■

■
H

■
■

veac

ti
B

1970. In
puternică

de 
existență a uzinei — ne relata 
maistrul Ion Hodorog, consti
tuie un prilej de evocare a dru-

în casă tot ce

Foto : V. ONOIU

♦

Constantin Enache

învățămîntu'.ui și

aparta- 
rețelele 

va dez-

crearea 
subin gineri 
, ne spune

Institutului 
la Hune- 

tovară.șul

din
100 de ani.
inima ținutului 
la jumătatea dls- 
depresiunea Hale- 

o-

ILIA: Virginia Albii, Mihai 
Colibaș, Livia Tomas, Ana 
Diaconii se numără printre 
cele 61 familii din Ilia care s-au 
mutat în case noi în 
această comună cu Dansatorii ansamblului „Hațegana".

nar 500—600 lei. Desigur pre
tențiile în viitor cresc, copiii 
cresc și ei, nevoile de cultura
lizare, de cunoaștere a fru
museților naturale ale țării ne 
determină să anticipăm noi a; 
locații din bugetul familiei. Și 
acest lucru este pe deplin po
sibil.

în
12

Producția globa- 
îndustriala va crește în 

cu peste 20 la 
de anul 1970. 

construi și pune în 
un nou furnal de

Familia oțelarului

Foto i L. Ghcociu

£
9
ș

a

mului parcurs, dar înainte de 
toate o modalitate de afirmare 
a spiritului de inițiativă, de 
investigare a unor noi posibi
lități care, valorificate, pot da 
dimensiuni superioare rezulta
telor raportate.

SPRE DIMENSIUNI 
ECONOMICE 
STRUCTURATE
FUNDAMENTAL »

■
B
B

E3

B
B

Creșterea economică în rit
muri înalte, procesul accelerat 
de ridicare calitativă a întregii 
economii pe coordonatele înal
tei productivități și eficiențe 
au devenit, o dată cu demarajul 
viguros al noului cincinal, co
mandamente fundamentale ale 
activității tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii. Sub sem
nul acestor orientări esențiale, 
stabilite de conducerea parti
dului și statului în lumina ho- 
tărîrilor Congresului al X-Iea 
al P.C.R., minerii, iderurgiș- 
tii. 
torii, toate 
torești din 
hotărîre și 
înfăptuirea 
le revin în

Sînt sarcini și prevederi ca
re, prin dimensiunile, sensurile 
și semnificațiile lor depășesc 
și în ce privește județul Hu
nedoara tot ce s-a înfăptuit 
pînă acum în domeniul econo
mic. Sint sarcini a căror în
deplinire va imprima meleagu
rilor hunedorene, asemenea tu
turor plaiurilor românești, im
pulsuri fără precedent spre pros
peritate, civilizație și progres 
Fundamentul amplificării creș
terii economice a județului va 
fi în viitor uriașul fond de in
vestiții alocat județului. Aproa
pe 12,5 
vestite pentru dezvoltarea și 
modernizarea industriei, agri
culturii, transporturilor, pentru 
știință, învățămînt, cultură, o- 
crotirea sănătății și alte 

social-culturate. Pe

acestor fonduri, pe hai ta jude
țului vor apărea noi obiective 
de importanță națională în ra
murile carboniferă, extracția și 
prelucrarea minereurilor, side
rurgie, energetică, în industria 
materialelor de construcții, u- 
șoară și alimentară. Se vor crea 
astfel aproape 6 500 noi locuri 
de muncă din care 3 800 numai 
în întreprinderile industriale.

Producția industrială va cu
noaște in acest context o dinami
că ascendentă, exprimată prin- 
tr-un spor absolut de peste 3,7 
miliarde Iei în 1975 față de ulti
mul an al cincinalului trecut. Ri
dicarea potențialului industrial 
al județului precum și structu 
rarea modernă a producției, in 
funcție de exigențele conside
rabil sporite ale economiei na
ționale, se va reflecta in a- 
tingerea unor nivele impresio
nante de producție fizică. La 
finele actualului cincinal, indus
tria județului va furniza eco
nomiei naționale o producție 
netă de cărbune superioară a- 
nului '70 cu 2,65 milioane to
ne precum și importante can
tități de metale neferoase. E- 
nergia electrică va marca un 
spor de peste 68 la sută, în 
timp ce siderurgia va înregistra 
sporuri 
400 000
115 000
200 000
va diversifica masiv producția 
de mase plastice al cărei nivel 
va trece de 10 000 tone iar pro
ducția de prefabricate din beton 
Și 
t'i 
la

ușoară 
care se

avea loc în 
și alimentară, 
prevăd pe seama construirii de 
noi obiective, majorări consi
derabile la producția de tex
tile, încălțăminte, mobilă, pro
duse din carne și lactate.

Imperativul ridicării calitati
ve a întregii activități econo
mice, își pune pregnant am
prenta asupra întregii struc
turi a planului cincinal ce re
vine județului. In acest sens 
se relevă sarcina creșterii pro
ductivității muncii cu iproape 
50 000 Iei Pe salariat Eforturi 
deosebite vor trebui depuse 
pentru ridicarea eficientei. In 
acest sens, se relevă că la ni
velul anului 1975 în industria 
hunedoreană fiecare mie de lei 
producție marfă trebuie reali
zată mai ieftin cu 83 lei. Numai 
prin reducerea consumurilor 
specifice de materii prime și 
materiale se vor economisi cite 
74 lei la fiecare 1 000 lei pro
ducție marfă. Datorită acestui 
fapt rentabilitatea producției 
va marca un salt substanțial, 
exprimat prin realizarea unui 
volum de beneficii de 3 ori 
mai mare ca cel din ultipzul 
an al cincinalului recent în
cheiat.

Programul deosebit de mo
bilizator. perspectivele de pro
gres economic ce se deschid 
județului Hunedoara în noul 
cincinal sînt întâmpinate de 
oamenii muncii htinedoreni cu 
hotărîrea de a le traduce exem
plar in viață, cu dorința fermă 
de a munci cu abnegație, ta
lent și pasiune pentru înflorirea 
multilaterală a patriei.

industria 
ramuri in a*

■
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sută
Se 

func- 
mare 
o fa- 
o fa- 
Min-

energeticienii și construc- 
colectivele munci- 

județ, au pornit cu 
energie sporită la 
marilor sarcini 
cincinalul actual.

ce

■
■ 
B. 
B

Prin 
de i 
doar a, 
Iosif Mersici, Hunedoara devi
ne al 16-lea centru universi
tar al țării, o pepinieră de ca
dre capabile să facă față cerin
țelor actuale de conducere o- 
perativă a producției. Ca stu
dent în anul I — venit pe băn
cile institutului direct din pro
ducție, ca de altfel și colegii 
mei Liviu Enășoiu, Ion Lungii 
și alții, simțim din plin grija 
profesorilor, a tuturor cadrelor 
didactice pentru formarea noas
tră profesională, cu solide cu
noștințe teoretice și practice". 
De grijă și afecțiune se bucură 
74 000 de elevi și studenți care 
au la dispoziție laboratoare, un 
variat material didactic, au po
sibilitatea ca în timpul școlari-

a 
B

investiții ce se prevăd pînă 
prezent depășesc suma de 
miliarde lei. 
lă 
1975 
față 
vor
țiune 
capacitate la Hunedoara, 
brică de ipsos la Călan, 
brică de ciment și var la
tia. O unitate a industriei u- 
șoare va fi ridicată la Deva.

In orașele județului vor fi ri
dicate încă 18 000 de 
mente, se vor extinde 
de apă, canalizare, se
volta transportul In comun, va 
spori volumul mărfurilor des
făcut populației cu circa 30 
la sută, se va dezvolta baza 
materială a 
culturii.

Dar despre 
avea prilejul

de 650 000 tone fontă, 
tone oțel, din care 
tone aliate, și aproape 
tone laminate finite. Se

miliarde Iei vor fi in-chibzuiești 
de realizat 
mii iei noastre este 
în medie 3 500 lei 
mă explic i Eu ca

aitentă de urbanizare s au con
struit în 1970, din fondurile 
statului, 40 apartamente în va
loare de 1,4 milioane lei. In 
perioada 1966—1970 au fost con
struite în mediul rural 3 500 
locuințe proprietate personală, 
iar din fondurile statului 230 
de apartamente confortabile.

asupra a ceea ce
în viitor. Venitul fa- 

substanțial i 
pe lună. Să 
prim-topitor

toate acestea vom
să mai revenim...

Nieolae B1VOLU acți- 
baza

aite materiale ile construc- 
se va majora cu circa 50 
sută. Noutăți deosebite vor

■
a 
a -

■

B

mai plăcut, 
tși merită

B
8
8

B 
B

cu care an 
de după 

poate de 
produceau 
căciuli.

■

Foto i N. GHENA Brad, orașul florilor. Foto : Simion POPVerticalele sociale ale Hunedoarei.

B
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BRAD : Avem ca interlocutor 
pe tovarășul loan Cosma, pri
marul orașului, care ne rela
tează cu multă însuflețire as
pectele din munca depwsă pe 
șantierele înfrumusețării și bu
nei gospodăriri a orașului mi
nerilor din Munții Apuseni.

— Premiul care ni s-a acor
dat în întrecerea patriotică pe 
tară în 1970 materializează 
munca deosebit de rodnică a 
organizațiilor de partid, sindi
cat și U.T.C. de-a lungul 
anilor, și dacă e vorba de vreun 
secret atunci cheia succeselor 
In această verigă, a asigurat-o 
o participare masivă, organizată 
a salariaților și cetățenilor mai 
în vîrstă Ia acțiunile initiate 
pentru a face orașul minerilor 
cît mai frumos, cît 
Localitatea noastră 
deplin atributele de oraș al flo
rilor. In perioada cincinalului 
s-au plantat mai bine de 15 000 
bucăți de trandafiri, peste 1 800

ORAȘTIE: Sîntem Ia între
prinderea „Vidra" Orăștie. 
„Muncitorii noștri mai vîrstrtici, 
ne relata ing. Ioan Probsdorfer, 
directorul fabricii Vidra" 
Orăștie, își aduc 
„zestrea 
primii ani 
era cît se 
In 1938 se 
gulere și 
atunci a rămas doar o amin
tire. In comparație cu 1960 pro
ducția crește de 12 ori în 1971. 
Paralel cu dezvoltarea tehnică a

„Vidra 
aminte 

intrat in 
eliberare 
modestă.

aici 1 000 
Fabrica de

întreprinderii, a crescut și nu
mărul salariaților i de la 350 
în 1965 la 820 în anul pe care 
l-am încheiat recent. In 14 țări

I.
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mă- 
mai 
sub-

Ion MOLDOVAN 
muncitor constructor Petroșani
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Rezolvarea

Drum nou spre Roșia
(Urmare din pag. 1)

și responsabilități.

A APĂRUT NUMĂRUL 3/1971 AL REVISTEI

Probleme economice
ne

Vino mîine

nr.

în viată

SPORT Croind drum

Să se ia măsuriConcurs de cros
NOTAla Paroșeni

INTERESE ?
organizației
de partidȘoseaua Uricani

mese
9 9

18,30

19,00

cu

20,10

19,30
20,00

1. Estera Lorke ; 
Nicodim ; ambele 
Lupeni ; 3. Florica 
Lupeni. Născuți în

1. Ion Murgilă,

lipsa de ospitalita- 
gospodar, cu co- 
aceluiași funcțio-

19,10
19,20

N.R. Iar noi îi întrebăm 
celași lucru pe tovarășii de 
O.P.T, Petroșani.

In
co-

♦4
t

una 
in

și 
și... 
aici

Nicolae OLARIU 
electrician la mina Dilja

♦ 
ț
♦
♦3♦
♦
♦
♦
i

f
i
i

I

E.
Ș> 

nr. 2

2. Ro
de la 
Cează, 
1957— 
Liceul

Uricani ; 2. 
4 Lupeni, 3. 
Vulcan. Năs- 
: 1. Alexan-

rii mai 
mină a 
tionarea 
puțului 
tionarea
unor mese necesare lucrări
lor miniere, crearea unor 
condiții mai bune pentru

îndemnul

or-
nr. 
M.

4 
de

multe

Din cuprins :
ANIVERSAREA SEMICENTENARULUI 

PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

propunerilor 
comuniștilor

ne . _
conferințele de partid 
muniștii au fost informați 
asupra modului de rezolva
re a propunerilor făcute în 
adunările generale. Multe co
mitete de partid și organiza
ții de bază și-au propus să 
analizeze stadiul înfăptuirii 
propunerilor făcute de către 
membrii de partid.

Această preocupare cres- 
cindă față de rezolvarea pro
punerilor a determinat pe 
mulți comuniști să vină cu 
sugestii valoroase. Ei s-au 
convins că problemele ridi
cate >n adunările de partid 
nu rămîn doar consemnate, 
ci se manifestă grijă pentru 
traducerea lor în viață, că 
Ia orice problemă ridicată 
primesc răspuns.

Practica folosită în multe 
organizații de partid, ca în 
fiecare adunare generală un 
membru al consiliului de di
recție sau alte cadre de con
ducere să dea răspuns asu
pra soluționării celor propu
se în adunări, s-a dovedit 
bună, a stimulat mult inte
resul pentru a face alte pro
puneri. Rezultate bune s-au 
obținut în acest 
ganîz.ațiile de 
1 și 5 de 
Lonea, nr. 1,

sens în 
partid 

Ia
2

de Ia E. M. Petrila, 
Ia preparație și în 
altele.

In urma aplicării 
a pronunerilor făcute în a- 
dunSrile de partid, la E. M. 
Lonea s-au luat măsuri pen
tru asigurarea aprovi/ionă- 

bune cu lemn de 
sectorului V, func- 
corespunzătoare a 
orb nr. 9, confec- 
în ateFerul minei a

desfășurarea activității 
club etc. La E. M. Petrila, 
ca urmare a înfăptuirii pro
punerilor făcute s-a îmbună
tățit aprovizionarea brigăzi
lor de mineri cu materiale 
și vagonete. S-au luat 
suri pentru întreținerea 
bună a liniilor ferate in 
teran, pentru scurtarea 
ratei intrării șî ieșirii 
mină și altele.

Deși s-au obținut rezulta
te bune în înfăptuirea pro
punerilor făcute de comu
niști, în rezolvarea proble
melor ridicate iu adunările 
de partid, trebuie arătat că 
în unele domenii mai sînt 
încă lipsuri. Nu s-a reușit 
ca toate problemele privind 
slaba activitate a sectoru
lui I.G.L. să-și găsească re
zolvarea, să se soluționeze 
operativ propunerile privind 
întreținerea spațiului locativ 
în unele cartiere ale orașu
lui. De asemenea. în ceea 
ce privește asigurarea unei 
deserviri cît mai civilizate 
în toate unitățile comercia
le, nu s-a reușit încă să se 
traducă în viață sugestiile, 
propunerile făcute. Nu s-au 
soluționat toate propunerile 
privind îmbunătățirea activi
tății asociației de locatari, 
intensificarea activității cul
turale la cele două cluburi, 
unele probleme referitoare 
la gospodărirea orașului

Toate propunerile ce au 
fost făcute și care se fac 
stau în atenția comitetului 
orășenesc de partid, a celor
lalte organe și organizații de 
partid și există o preocu
pare sporită pentru înfăptu
irea lor. Considerăm că nu
mai astfel se va reuși să fie 
antrenată întreaga forță a 
organizației orășenești de 
partid Ia rezolvarea multi
plelor probleme puse de con
strucția socialistă în etapa 
actuală.

Cititorii

Steagul roșu
întineresc

vechile
cartiere

Corespondenții 
și cititorii 

ne scriu despre 
localitatea lor

• 9 •

Duminică s-a desfășurat în 
| cartierul Sohodol din Paroșeni 
j vn concurs de cros, organizat 
l In cinstea semicentenarului 
P.C.R. Au fost invitați să par- 

! licipe elevii școlilor generale, 
i liceelor și școlii profesionale din 
localitățile Vulcan, Paroșeni, 
Lupeni, Uricani. Au fost pre- 
tenți 
elevi
», 4, 
peni

la întreceri însă numai 
de la școlile generale nr. 
5, Vulcan nr. 1, 3, 4 Lu- 
și de la liceele de cultură 

generală din Lupeni și Uricani. 
Au absentat nejustificat repre
zentanții școlilor generale nr. 3 
Vulcan, nr. 2 și 5 Lupeni, ai 
Liceului Lupeni și ai Școlii pro
fesionale Lupeni. Este supără
toare atita indiferență a pro
fesorilor de sport din aceste 
școli, cunoscut fiind faptul că 
la liceul și școala profesională 
Lupeni exista o bună tradiție 
In atletism. Și în plus, pînă la 
Fa-roșeni ei nu trebuiau să facă 
aici o cheltuială.

i lată-i pe primii trei clasați pe 
I categorii de vîrstă : Născuți în 
I B959—1960 : 1. Constantin Olaru;

2. Costel Nicodim ; 3. Veniamin 
Bumbeș, toți de la nr. 1 Lupeni. 
Fete i 
calia 
nr. 1 
nr, 4 
1958 i

i (Vulcan ; 2. Marian Voica, Lice
ul Uricani; 3. Grigore Crainic, 
«nr. 1 Lupeni. Fete: 1. Maria 
Preoteasa, Liceul 
Elena Anisie, nr. 
Maria Nicu, Liceul

; cuți în 1955—1956
' dru Cantor, Liceul Vulcan ; 2. 
■ Nicolae Zegheru, nr. 1 Lupeni ;
i 3. Ion Sculschi, nr. 4 Vulcan. 
Fete : 1. Mariana Pînzaru, Li
ceul Vulcan ; 2. D»rlna Păun, 
nr. 4 Lupeni ; 3. Carmen Popa, 
nr. 3 Lupeni. Născuți 1952—1954

i I. Vasile Baba ; 2. Remus Cră- 
i ciunescu, ambii de la Liceul 
I Uricani ; 3. Vivi Ivanov, nr. 3 

Lupeni. Fete : 1. Loreta Untaru; 
P. Eugenia Nicolae, ambele de 

' Ifi Liceul Vulcan.
Primilor trei clasați li s-au 

acordat diplome. Vineri, 2 apri
lie, pe stadionul Jiul din Pe
troșani va avea loc etapa pe 
niunicipiu a crosului tineretu- • 
Ivii, în cadrul căreia se vor în
trece cei mai buni atleți, câș
tigători ai fazelor pe centrele 
.Petroșani și Lupeni.

Staicu BALOI
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LA BILANȚUL CINCINALULUI 1966—1970
S. GIOGA și I. SĂRZEA — Perfecționarea pregătirii cadre

lor — preocupare de prim plan a partidului.
MIRCEA VOINESCU — Corelația corespunzătoare dintre 

creșterea productivității muncii și creșterea salariului 
mediu — chezășie a succeselor cincinalului.

ION TULPAN — Efortul financiar al statului pentru îm
bunătățirea salarizării.

CREȘTEREA ȘI EFICIENȚA ECONOMICĂ
Dr. V. M. POPESCU — Exigențele cooperării între întreprin

derile industriale.
CALCULATOARELE IN ECONOMIA NAȚIONALĂ 

R. RINGLEB — Considerații cu privire la utilizarea teh
nicii calculatoarelor în România.

TERMENI ȘI DEFINIȚII
VL. TREBICI — Informatică — teoria informației — sistem 

informațional.
REDUCEREA CHELTUIELILOR MATERIALE 

Economisirea resurselor materiale — necesitate vitală a ridi
cării calitative a activității de producție (continuarea 
anchetei).

RECOMANDĂRI PENTRU ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE PARTID 
RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR

G. COMĂNICI — Participarea României la Interchim.

După ce a poposit în Vul
can și s-a angajat ca munci
tor necalificat la Preparația 
cărbunelui Coroești, prima 
problemă de care s-a ocupat 
tinărul Ștefan Minea a fost 
aceea a locuinței. Provizoriu, 
s-a instalat — împreună cu 
soția și un copil — în locuin
ța minerului Gheorghe Vină- 
toru. Astfel a făcut tinărul 
nostru o primă cunoștință 
cu ospitalitatea dezinteresată, 
profund umană a unui cetă
țean care a înțeles să-l ajute 
așa cum vreodată, cu ani în 
urmă, și el a fost pe semne, 
ajutat. Dar, toate bune pînă 
intr-o zi cînd ospitaliera gaz
dă și-a depus cererea de li
chidare și a trebuit să pre
dea modesta locuință ce i-o 
repartizase conducerea admi
nistrativă a minei Vulcan. A- 
flat intr-o situație critică, Ște
fan Minea s-a prezentat la 
gospodarul preparației solici- 
tînd să-i fie repartizată lui 
locuința deținută de Gh. Vi- 
năt.oru. Simplu ? Așa s-ar pă
rea ! Și totuși...

„Gospodarul preparației m-a 
trimis la gospodarul minei — 
ne scrie Ștefan Minea — să 
aranjez eu transferul locuin
ței din fondul locativ al mi
nei in cel al preparației.

M-am dus la mină dar, bineîn
țeles că n-am rezolvat nimic". 
Astfel, tinărul nostru a făcut 
o a doua cunoștință, de. data 
aceasta cu 
te a unui 
moditatea

nar care, pentru a-și rezolva 
îndatoririle de serviciu își 
pune pe drumuri ...oaspeții.

„M-am prezentat la Consi
liul popular orășenesc — re
ținem in continuare din scri
soarea lui Șt. Minea — unde 
mi s-a spus că problema mea 
nu poate fi rezolvată decit de 
conducerea administrativă a 
preparației. După multe insis
tențe, gospodarul preparației 
mi-a dat o repartiție pentru

un apartament in cartierul 
Aeroport din Petroșani, apar
tament pe care l-am găsit 
ocupat de o altă familie. 
M-am dus la C.C.P. unde mi 
s-a spus că situația se va re
zolva. Au urmat alte insis
tențe, alte audiențe. In cele 
din urmă, mi s-a dat un nou 
ordin de repartiție pentru a- 
partamentul nr. 13 din blocul 
17, Aleea Viitorului — Vul
can, din fondul locativ al pre
parației. Dar și acest aparta
ment era ocupat. Am fost pus 
in situația să accept un schimb 
de locuințe — care nu-mi 
convine — spunîndu-mi-se că 
așa s-a convenit între cei doi 
gospodari (de la mină și pre- 
parație)".

In loc de o concluzie la ce
le de mai sus reținem doar 
faptul că, inițial cu toate ru
gămințile lui Minea gospo
darii nu au convenit să facă 
un schimb de locuințe (pentru 
apartamentul deținut de mine
rul Vînătoru). Ulterior insă 
această convenție s-a reali
zat, chiar fără consimțămîn- 
tul locatarului. O fi aparta
mentul nr. 13 cu atita ghi
nion pentru Ștefan Minea ? 
Sau, la mijloc, or fi alte in
terese 1
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Bunăvoință există 
nu !

sesizează
Vă aduc la cunoștință că în 

ziua de 4 iunie 1970 am expe
diat fratelui meu, prin Oficiul 
poștal Petroșani, suma de 50 
lei. Cum destinatarul, care în 
acea perioadă își satisfăcea ser
viciul militar, lipsea din unita
te. nu a primit banii dar nu 
mi-au fost restituiți nici mie — 
expeditorului. Pe data de 16 
iunie 1970 am depus la respec
tivul oficiu poștal o cerere prin 
care am solicitat restituirea su
mei în cauză. De atunci înce- 
pînd am fost de vreo 30 de 
ori 
de 
mă 
cît 
rile 
drept al meu ?

In timp ce constructorii 
înalță noi blocuri de locuit 
în cartierul Aeroport, sala- 
riații sectorului I.G.L. se ocu
pă de întinerirea vechilor 
cartiere. Pe strada Arădanilor 
s-a pus țiglă nouă pe acope
rișuri, iar pe străzile Decebal 
și Gelu s-au înlocuit burlane
le.

Este pozitiv faptul că sec
torul I.G.L. Petroșani și-a în
dreptat atenția spre vechile 
cartiere. La unele case din 
străzile Decebal, Gelu, 23 Au
gust și altele mai sînt însă 
necesare mici reparații la a- 
coperiș. Deocamdată mici dar 
dacă ele se vor tărăgăna vre
me îndelungată pot deveni 
mari.

încremenite de cine știe 
cînd în tăcerea lor de piatră, 
uriașele stînci de la Cheile 
Roșiei domină cu autoritate 
împrejurimile. Doar firicelul 
de apă și-a ferestruit de-a 
lungul mileniilor drum prin
tre stînci formînd frumoasele 
Chei ale Roșiei.

In toainmi anului trecut, 
liniștea acestor meleaguri a 
fost întreruptă. Constructorii 
de drumuri forestiere au ve
nit să dureze cale trainică pe 
care să se transporte lemnul 
din bogatele păduri ce se a- 
flă pe aceste meleaguri. Noua 
cale forestieră se va întinde

pe o lungime de peste 8 km, 
iar valoarea lucrărilor se ri
dică la 1 850 000 lei. Echipa 
specializată în construirea de 
drumuri forestiere, condusă de 
Alexandru Moroiman, a și e- 
xecutat aproape 2 kilometri 
de drum. Munca echipei este 
mult ușurată de puternicul 
buldozer condus cu pricepe
re de Mihai Chelu. Apa și-a 
tăiat in milenii calea prin 
stîncă dar omul, ajutat de u- 
tilaje de o înaltă tehnicitate 
și productivitate, va construi 
in sc’r’â vreme pe aici drum 
trainic.

C IOAN

C. FLOREA

la tov. Adămuț de la biroul 
reclamați) al O. P. T. dar 
tot amînă. întreb redacția i 
mai trebuie să bat drumu- 
pentru a-mi primi

De cite ori merg să vizionez 
un film, sînt neplăcut impresio
nat de felul cum arată piațeta 
cinematografului „7 Noiembrie" 
din Petroșani. In starea actuală 
de degradare a stratului de uzu
ră din beton, se formează băl
toace, noroi, iar cînd timpul este 
uscat praf care este trans
portat în hol și în sala 
de spectacole. Semnalez cele 
de mai sus în speranța că 
cei chemați să gospodărească 
cinematograful nu vor întîrzia 

-Bă ia măsuri de asfaltare a a- 
cestui spațiu curmînd astfel o 
situație care nu le face cinste.

Sîntem în anotimpul cînd 
au loc numeroase acțiuni de 
gospodărire și înfrumusețare. 
Mii de locuitori din orașul 
nostru participă cu entu
ziasm la aceste acțiuni. Unii 
însă curăță, iar alții murdă
resc. Printre aceștia din ur
mă se numără și cei de la bu
fetul Oltul și vecinii lor, din 
strada K. Marx. Aceștia 
aruncă cenușa și hîrtiile pe 
o mică porțiune de teren 
viran de la marginea străzii. 
Vîntul împrăștie cenușa și 
hîrtiile de-a lungul străzii 
dîndu-i un aspect neplăcut. 
Știm că bufetul și locuințele 
trebuie să fie curate dar nu 
în detrimentul străzii. Deci 
păstrați curățenia ! Cum ? 
Simplu. Puneți gunoaiele în 
recipienți.

Echipa complexă de 
reparare a materialu
lui rulant din cadrul 
reviziei de vagoane es
te formată, în cea mai 
mare parte, din comu
niști și uteciști. Preo
cuparea întregii echipe 
este de a reda cTcula-

I. CIUR

E'"A"

t
♦
♦II.

Clubul Lonea. Pe 
din uși scria frumos, 
grijii : sală de remy 
șah. Apăsam pe clanță

— Dar ce s-a întîmplat
de este atita lume ? întreb eu.

— Nimica. Sînt numai 3—4 
mese de joc și oamenii așteap
tă să le vină rîndul. Pentru 
a nu mă plictisi, caut sala de 
lectură să mai răsfoiesc un 
ziar. Dau să intru. O tînără 
fată tot atit de drăguță pe 
cit de amabilă, mă informea
ză insă că, in ciuda bunăvoin
ței pe care o manifestă, nu
mi poate îndeplini dorința 
deoarece nu are in sală de
cit două mese și patru scaune 
și în acel moment toate ocu
pate.

Intrigat, mă hotărăsc să dis
cut cu directorul clubului, 
Aurel Hlușcu.

— Păi se poate, tovarășe 
director, nici mese, nici scau
ne ? !

— Noi tot cerem, ni se tot 
promite, dar... nimic.

Și omul, foarte amabil, mă

invită să-mi prezinte situația 
și în celelalte săli.

— Aici fac repetiție băie
ții de la teatru, spune tov. 
Hlușcu. Au mobilier „serios" 
două bănci. Alături își desfă
șoară activitatea cercurile de 
arte plastice fi de croitorie. 
Aici totul era in regulă. Erau 
patru mese mari, dar pentru 
moment crezusem că sînt a- 
duse de la cine știe ce mu
zeu. îmi face impresia că e- 
rau special destinate pictării 
abstractioniste. Nu trebuia să 
miști penelul pentru a apare 
ceva pe htrtie. Era destul să 
atingi ușor și totul se mișca, 
numai mina să rămînă fixă 
și gata pictura.

Și uite așa am tot colindat 
clubul doar voi da de-o masă 
ca lumea. In cele din urmă 
am găsit una dar se închi
dea clubul. Așa că... am amâ
nat pentru o altă ocazie lec
tura pe care o doream la clu
bul din Lonea.

N. ANDREI
.<. .«■ •<.«<•«<« • • «< »<•••••«•

RĂSPUNDEM
• Ioan Popescu, Preparația cărbunelui, Petrila. Pentru 

soluționarea problemei dv. privitoare la locuință, Consiliul 
popular al orașului Petrila, a emis ordinul de repartiție nr. 
65, pentru apartamentul nr. 30 din blocul 27.

• Iolanda Ralovschi, Petroșani. întreprinderea pentru 
industria laptelui Simeria, ne comunică că a luat măsuri ca 
pe rețeaua comercială, să nu mai apară produse de calitate 
necorespunzătoare.

9 loan Baițuc, E. M. Dilja. Prin plecarea dv. de la 
I. M. Comănești, cu articolul 18, litera a din Codul Muncii 
fi primirea la E. M. Dîlja ca fiou angajat, v-ați întrerupt 
continuitatea în muncă. In această situație nu mai puteți 
beneficia de spor de vechime în aceeași unitate, iar ajutorul

M «t-

!* 
.1

18,00 Deschiderea emisiunii. „U- 
niversal-șotron" — enciclo
pedie pentru copii.
Economie, știință, condu
cere.
Moment folcloric cu Irina 
Micuț.
Tragerea Pronoexpres.
1 001 de seri. „Punguța 
doi bani" (III).
Telejurnalul de seară.
50 de ani, în 50 de evo
cări. Anul 1937.
Telecinemateca : „Marele 
Gatsby" — ecranizare du
pă cunoscutul roman al lui 
Scott Fitzgerald. (Premie
ră pe țară).

21,40 Poșta TV de Ion Bucheru.
21,55
22,30

CTmpu lui Neag 
trebuie reparată

In ziua de 15 martie a.c. am 
plecat cu o mașină I.M.S. din 
Uricani spre Cîmpu lu; Neag 
ca să facem plata muncitorilor 
de la cariera Pribeagu. A fost 
o călătorie de neuitat din 
uza stării de degradare în 
re se află șoseaua Uricani 
Cîmpu lui Neag, care datorită 
faptului că nu se bucură de 
atenția secției de drumuri și 
poduri Deva de care aparține, 
a ajuns aproape impracticabilă. 
Neglijîndu-se lucrările de între
ținere, șoseaua constituie o se
rioasă piedică în buna desfă
șurare a transporturilor de ma
teriale destinate lucrărilor de 
construire a barajului de la 
Valea de Pești și de masă lem
noasă de Ia gurile de exploatări 
ale U.E.L.

Ar fi cazul ca cel puțin a- 
cum. o dată cu venirea timpu
lui favorabil cei în drept să ia 
măsuri grabnice de reparare a 
șoselei în cauză creînd astfel 
condițiile necesare pentru buna 
desfășurare a circulației 
pe această porțiune.

Constantin MĂRUȚĂ 
Uricani

ției vagoanele 
în reparație și 
executa numai 
de. ..calitate.

La îndemnul 
zației de partid, 
țiază adeseori și 
de strîngere a saboți lor 
vechi din fontă spre a 
fi trimiși la retopit. In 
întîmpinarea semicente
narului partidului, în- 
tr-o singură lună, echi
pa a colectat peste 4 500 
kilograme fontă veche 
pe care a încărcat-o 
într-un vagon și a ex
pediat-o. Acțiunea are 
un caracter permanent.

intrate 
de a 

lucrări

organi
se ini- 
acțiuni

Ioan DAIAN

Arhitectură
pe verticală

Foto :
Gh. Duman

22,50
23,00

Cadran internațional. 
Bucuriile muzicii. Cvarte
tul în La major K. V. 464 
de W. A. Mozart, în in
terpretarea Cvartetului Ju- 
illiard.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

CITITORILOR
de boală vi se plătește, în primii doi ani de la angajare, 
numai cu 50 la sută din salar, corespunzător cu prevederile 
H.C.M. nr. 880/1965.

® loan Potop, Petroșani. S-a stabilit că cele cuprinse 
în reclamația dv. adresată redacției, corespund realității. 
Făcîndu-se vinovată de lipsă de atenție în îndeplinirea atri- 
buțiunilor de serviciu, gestionara Maria Beni de la unitatea 
„Artizanat" Petroșani, a fost sancționată.

ț. Aurel Roman, E. M. Bărbăteni. Pentru a vă putea 
da un răspuns concludent la întrebarea adresată de dv. zia
rului, este necesar să ne arătați în ce condiții v-ați transfe
rat de la Fabrica de zahăr Oradea la E. M. Bărbăteni; în in
teres de serviciu, sau la cerere personală ?

„DREPTUNGHIUL MAGIC"
In întunericul sălii, clinche

tul sacadat al aparatului de 
proiecție batea, ca Un metro
nom, în ritm cu inimile pline 
de emoție ale tinerilor Boiță 
Petre, Șimonis Francisc, Mănes- 
cu Vasile, Macai Arpad și alții. 
Slrînși unii lîngă alții, fremă- 
tînd de curiozitate, urmăreau cu 
ochii avizi „dreptunghiul ma- 

' gic“ al; ecranului pe care prin
dea „viață" primul lor film de 
amatori...

Inginerul loan Vișan, condu
cătorul cercului cineamatorilor 
de; la clubul Vulcan, suprave
ghea și el emoționat „lumea" 
filmului, a acțiunilor pe care 
le urmărise doar prin vizorul 
micului aparat de filmat, în 
mișcare, în unghiuri și conuri 
de lumină, și care acum, pro
iectate în mare, pe ecranul alb 
de pe perete, parcă dezvăluiau 
o lume nouă, mai bogată în sen
suri și semnificații decît crezuse 
ca va reuși să cuprindă pe sen
sibila peliculă de celuloid.

„O lume este filmul..," i-a ve-

nit aforismul în gînd ingineru
lui Vișan, în timp ce suprave
ghea derularea bobinei cu peli
culă, regla focarul și luminozi
tatea proiecției, căutînd încadra
rea cît mai bună a ecranului

ÎNSEMNARE

și obținerea unei vizionări opti
me.

...Ultimele clișee, ultimul fas
cicol luminos al proiectorului pe 
dreptunghiul magic al ecranu
lui și filmul a luat sfîrșît : a- 
prinderea luminii i-a găsit pen
tru moment pe toți privind încă 
ecranul ; parcă așteptau o conti
nuare a unui vis frumos. Apoi, 
au început să vorbească, toți 
deodată, dînd glas emoției ce 
le-a reținut lungi minute respi
rația : era primul film al lor, 
al acelor oameni tineri, de pro-

fesii din cele mai variate, ca
re și-au găsit a cale comună de 
exprimare a sensibilității artis
tice ce palpita latent în ei ■ 
filmul !

Ce conta că era doar un film 
îngust, pe 8 mm, că avea încă 
numeroase greșeli de montaj, 
de filmare, de folosire a lumi
nii și de regizare 
crețit pielea pe 
nist“) : era filmul 
tineri entuziaști, 
să facă ei în viitor și filme bine 
montate, o să lucreze după sce
narii „ca Ia carte", o să facă 
și filme color, dar erau fericiți 
cu primul lor film.

...A trecut timp de atunci... 
Sub conducerea inginerului loan 
Vișan și a lui Petre Boiță entu
ziaștii vulcăneni au perseverat 
pe calea filmului. Acum, cine- 
clubul lor este dotat cu aparat 
de filmat „Kvarz 3“ cu transfo- 
cator, aparat de proiecție 
„Luci 2" pentru film de 8 mm 
și „T.O.R." de 16 mm, au o ma
să de montaj „Meopta" dotată

(care ar fi în- 
un „profesio- 
lor, al acestor 
Nu-i nimic, o

făcut 
în ultima vreme Ia Dîlja. A 
fost nevoie de grădiniță pen
tru copiii noștri, avem acum 
grădiniță S-a făcut simțită 
lipsa unui telefon public, de 
unde să putem anunța în caz 
de nevoie salvarea sau pom
pierii, din anul trecut avem 
și telefon. La căminul cultu
ral putem viziona filme de 
cinci ori pe săptămînă, să 
vedem programul de la tele
vizor sau să citim o carte. 
Avem și alimentară destul 
de bine aprovizionată. Aces
tea sînt cîteva din realizări
le ce produc locuitorilor din 
Dîlja bucurii. Necazuri mai 
avem numai cu drumul ve
chi care este accesibil doar 
pentru tractoare. Și tare mai 
au dîljenii nevoie de el de
oarece din toamnă nu și-au 
mai putut transporta combu
stibilul necesar pentru încăl
zirea locuințelor. Cum vedem 
posibilitățile de reparare a 
drumului ? Simplu. Să ni se 
aducă 
crările 
muncă

pietrișul necesar. Lu- 
le executăm noi prin 
patriotică.

Adalbert KALATII
deputat

Q
Q

cu aparatajul specific pentrB 
montajul filmelor de 8 mm, un 
laborator de developat și lucru 
bine înzestrat și, în special, au._ 
experiență ! Au făcut pînă a- 
cum numeroase filme în alb-< 
negru și chiar color, iar la slh 
gestia conducerii minei Vulcan 
au făcut filme pe teme de pro
tecția muncii și producției care 
au fost proiectate în fața unui 
mare număr de salariați ai ex
ploatării, bucurîndu-se de o bu
nă apreciere.

... Acum, în cinstea aniver- 
. sării partidului, entuziaștii da 

la cineclubul Vulcan au lucrat 
trei noi filme : „Fata din tren", 
„ Răzbun area" și „Aniversarea 
minei", ultimul arătînd dezvol
tarea minei Vulcan în ultimele 
două decenii.

★
Rezultate frumoase în activi

tatea de numai un an și jumă
tate a acestor tineri vulcăneni, 
entuziaști ai „dreptunghiului 
magic" care, prin intermediul* 
peliculei de celuloid, își revar
să sensibilitatea pasiunii lor ar- 
tistice 1

„O lume este filmul..."

St. FUIU
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Deschiderea Congresului 
al XXIV-lea al

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
De la corespondenții noștri Lau- 
rențiu Duță și Silviu Podină i 
Jla 30 martie, s-a deschis la Pa
latul congreselor din Kremlin 
.Congresul al XXIV-lea al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice.

In sală se aflau aproape 5 000 
de delegați — muncitori, colhoz
nici, oameni de știință și cul
tură, militari — reprezen
tând partidele comuniste din 
Republicile unionale, orga
nizațiile de partid de ți
nut, regionale și orășenești din 
U.R.S.S., precum și-delegații din 
partea unui număr de 101 pârti
ile comuniste și muncitorești, 
democratice și de stingă.

Participanții la Congres au 
primit cu aplauze apariția în 
•prezidiu a tovarășilor L. I. 
fflrejnev, A. N. Kosîghin, N. V. 
ÎPodgornîi și a celorlalți condu
cători de partid sovietici. In 
prezidiu au luat loc, de ase
menea, tovarășul Nicolae 
’Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
precum și conducătorii altor 
delegații invitate să participe 
'la Congres. In sală se aflau 
membrii delegației Partidului 
Comunist Român, tovarășii î

Depunerea de către delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a unei coroane de flori la Mausoleul „V. I. Lenin"

MOSCOVA 30. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
lă, transmite : Marți dimineața, 
delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, care participă la lucră-

■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ORIENTUL 
APROPIAT

CAIRO 30 (Agerpres). — Co
tidianul egiptean „Al Ahram“ 
a anunțat că, în cursul zilei de 
28 martie, au avut Ioc exerciții 
de alarmă în sudul Egiptului 
și în regiunea Canalului de 
Suez. La Port Said și Ismailia 
au fost declanșate sirenele, pen
tru a permite verificarea func
ționării dispozitivului de apăra
re. Exerciții similare au avut 
loc și la Alexandria.

★
CAIRO 30 (Agerpres). — 

Președintele Republicii Arabe 
Unite, Anwar Sadat, a autori
zat, la 29 martie, organizațiile 
palestiniene să-și reia emisiu
nile radiofonice transmise din 
capitala egipteană.

Aceste emisiuni fuseseră în
trerupte după acceptarea de că
tre R.A.U., la 28 iulie anul tre
cut, a „planului Rogers".

@ Generalul Gaafar El Nu- 
meiry, președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției 
din Sudan, a declarat, în ca
drul unui interviu acordat zia
rului „Al Ayam", că, în cu- 
rînd, efectivele unităților su
daneze staționate în zona Ca
nalului de Suez vor fi sporite.

Mesajul adresat de conducătorii
R. P. Chineze popoarelor 

din Vietnam, Cambodgia și Laos
PEKIN 30 (Agerpres). — A- 

genția China Nouă anunță că 
Mao Tzedun, președintele G.G. 
al P.C. Chinez, Lin Biao, vice
președinte al C.C. al P.C.C., și 
Uiu En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, 
jau adresat conducătorilor celor 
îtrei popoare din Indochina un 
înesaj de felicitări pentru vic
toriile obținute de popoarele 
flin Vietnam, Cambodgia și 
Ibaos în lupta împotriva agre
siunii americane, pentru salva
rea națională.

După ce arată că, In ulti
mul timp, cele trei popoare au 
luptat eroic și au obținut o 
Snare victorie, autorii mesa
jului adresează, în numele Par
tidului Comunist Chinez, al 
jguvemului și poporului chi
nez, cele mai calde felicitări

Atentat nereușit
BELFAST 30 (Agerpres). 

— William Craig, liderul a- 
ripii de dreapta a Partidu
lui Unionist din Irlanda de 
nord, a fost luni seara ținta 
unui atentat. Persoane ne
identificate au pus la locu
ința sa din Belfast o bombă, 

Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., și 
Teodor Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Moscova, precum și membrii ce
lorlalte delegații de peste ho
tare.

Deschizînd lucrările Congre
sului, N. V. Podgornîi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., a evocat succint 
realizările obținute de poporul 
sovietic, precum și unele din 
principalele evenimente petre
cute în viața partidului și po
porului sovietic în perioada ca
te a trecut de la Congresul al 
ĂXIII-lea al P.C.U.S.

Delegații la Congresul al 
XXIV-lea al P.C.U.S. au ales 
apoi organele de lucru ale Con
gresului și au adoptat ordinea 
de zi a lucrărilor î

— Raportul de activitate al 
C.C. al P.C.U.S. — raportor to
varășul L. I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.

— Raportul comisiei centră

rile Congresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S., a depus o coroană de 
flori la Mausoleul lui V. I. 
Benin din Piața Roșie.

La solemnitatea depunerii co
roanei au fost prezenți M. A. 
Leseciko, membru al G.G. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.,

INDOCHINA =
Luptele din Vietnamul de sud

SAIGON 30 (Agerpres). — 
Forțele Frontului național de 
eliberare din Vietnamul de sud 
au declanșat noi atacuri pe 
frontul septentrional. Un pur
tător de cuvînt militar al co
mandamentului S.U.A. a decla
rat că pozițiile americane și 
saigoneze din trei provincii — 
Quang Ngai, Quang Nam și 
Quang Tri — au fost bombar
date și atacate la sol. Același 
purtător de cuvînt menționa că 
în urma atacurilor patrioților, 
mai mult de 100 de militari a- 
mericani au fost uciși sau ră
niți.

SAIGON 30 (Agerpres). — De
tașamentele Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud, care acționează în provin
cia Ben Che, au scos din luptă, 
în prima jumătate a lunii mar
tie, peste 2 300 de soldați și 
ofițeri ai administrației de la 
Saigon, provocînd, totodată, ina
micului importante pierderi în 
material de război, se arată în- 
tr-un comunicat difuzat de a- 
genția de presă „Eliberarea". 
Potrivit comunicatului, în pro
vincia Kontum, patrioții sud- 

popoarelor frățești din Indochi
na. Mesajul relevă, în conti
nuare, marea importanță stra
tegică a acestei victorii, care 
a dat o lovitură grea inter- 
venționiștilor americani și a 
zădărnicit planul lor de agre
siune, punând guvernul Nixon 
într-o situație și mai dificilă, 
Această victorie, se subliniază 
în mesaj, „a demonstrat pe 
deplin că forța unității celor 
trei popoare din Indochina este 
puternică și invincibilă11.

Sîntem ferm convinși, se a- 
rată în încheiere, că popoare
le eroice din Laos, Cambodgia 
și Vietnam, unite ca unul sin
gur, vor înlătura cu siguranță 
toate dificultățile și vor obține 
victoria deplină în războiul 
împotriva agresiunii america
ne, pentru salvarea națională.

care, din întâmplare, a fost 
găsită înainte de a exploda. 
Fost ministru de interne, ex
clus din rîndurile grupului 
parlamentar al Partidului U- 
nionist, William Craig a 
candidat săptămîna trecută 
la funcția de prim ministru 
al Irlandei de nord.

P.C.II.S.
le de revizie a P.C.U.S. — ra
portor tovarășul G. F. Sizov, 
președintele comisiei.

— Raportul „Despre directi
vele Congresului al XXIV-lea 
al P.C.U.S. cu privire la cel 
de-al IX-lea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei națio
nale a U.R.S.S. în anii 1971— 
1975“ — raportor tovarășul
A. N. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

— Alegerea organelor centrale 
de conducere ale partidului.

La primul punct al ordinei 
de zi, a luat cuvîntul L. I. 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., care a pre
zentat un amplu raport cu pri
vire la situația internațională a 
U.R.S.S. și activitatea politică 
internațională a P.C.U.S. și a 
statului sovietic, la dezvoltarea 
multilaterală a U.R.S.S. în ul
timii cinci ani, la problemele 
actuale ale ridicării nivelului de 
trai al poporului, la dezvoltarea 
științei și culturii, la creșterea 
rolului conducător al P.C.U.S. în 
construcția comunistă. Raportul 
a fost subliniat în repetate rîn- 
duri de aplauze.

Congresul al XXIV-lea al 
P.C.U.S. își continuă lucrările.

V. M. Bușuev, șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S., G. A. Kise
liov, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.U.S., V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii So
vietice în România, precum și 
membri ai Ambasadei române 
la Moscova.

vietnamezi au provocat inami
cului, în timpul atacurilor lan
sate asupra dispozitivelor mili
tare, pierderi în oameni, distru- 
gînd numeroase tancuri și blin
date. Intr-o altă provincie, la 
Darlak, relevă agenția „Elibe- 
rarea“, unitățile F.N.E. - au dis
trus sau capturat 22 de mașini 
militare, au doborît 10 avioane 
și au scos din luptă 330 de sol
dați inamici.

Descoperirea unui complot 
antiguvernamental în Bolivia

LA PAZ 30 (Agerpres). — 
Ministrul bolivian de interne, 
Jorge Gallardo, a anunțat în 
cadrul unei conferințe de presă 
descoperirea unui complot an
tiguvernamental, organizat de 
partidul de extremă dreaptă 
„Falanga socialistă boJiviană" 
(FSB) și de foști ofițeri.

Complotiștii — a precizat 
ministrul bolivian — au fost 
arestați în timpul unei întru-

războiul Împotriva cancerului (ii>
In timp ce dezbaterea în jurul recentelor descoperiri 

continuă și cercetările din laboratoare se intensifică, terapia 
cancerului se perfecționează într-un ritm rapid, pe planul 
imunologiei, chirurgiei, radioterapiei, chimioterapiei.

TRANSPLANTUL DE ORGANE 
- SUGESTII PENTRU 

ONCOLOGI
Un domeniu care face in 

mod curent obiectul unui mare 
Interes este imunologia. Cele 
moi recente elemente care su
bliniază importanța imunității 
la oancer le oferă noua disci
plină chirurgicală a transplantu
lui de organe. Pacienților care 
primesc organele transplantate 
trebuie să li se administreze 
continuu medicamente pentru 
a se preveni procesul respin
gerii organului străin, iar cer
cetătorii au observat recent că 
la acești pacienți există un risc 
deosebit de maro de dezvolta
re a cancerului. In mod normal, 
respingerea țesuturilor străine 
intervine pentru că limfocitele, 
celulele albe ale sîngelui pro
duse de splină și de ganglio
nii limfatici, ripostează protei
nelor numite antigene, de pe 
suprafața celulelor „străine", și 
le atacă,

Recent, din cercetări a rezul
tat că multe tipuri de celule 
canceroase conțin antigene 
unice, care ar trebui să declan
șeze o reacție de imunitate. Ni
meni nu știe de ce această re
acție, totuși, nu intervine. S-ar

Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt
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& La Casa de Cultură din 
Nancy, a avut loc, sub auspi
ciile Asociației Franța—Româ
nia și ale municipalității locale, 
vernisajul expoziției „București 
— capitala României".

Toma Granfil, membru 
al Vecei Executive Federale 
a R.S.F. Iugoslavia, care se 
află la Bruxelles, a avut cpn- 
vorbiri cu Franco Maria Mal- 
fatti, președintele Comisiei 
Pieței comune și cu alți mem
bri ai acesteia, asupra unor 
probleme privind situația ac
tuală a relațiilor dintre Iugos
lavia și C.E.E.

Toma Granfil a invitat pe 
Malfatti să facă o vizită în 
Iugoslavia, informează agen
ția Taniug.

Ministrul francez al afa
cerilor externe, Maurice Schu
mann, va face o vizită oficială 
în Bulgaria în luna septembrie 
1971, anunță agențiile France 
Presse și BT£.

@ După cum relatează agen
ția CTK, între Cehoslovacia și 
R. P. Mongolă a fost semnat 
un acord în baza căruia, în 
perioada 1971—1975, R. S. Ce
hoslovacă va oferi Republicii 
Populare Mongole asistență e- 
conomică și tehnică, ce va 
consta în livrări de echipa
mente și materiale.

După cum anunță agen
ția VNA, la Santiago de Gliile 
a avut loc ceremonia semnării 
și a schimbului de documente 
cu privire la stabilirea ofici
ală a reprezentanței comerciale 
a R. D. Vietnam în Chile. Cu 
acest prilej, ministrul de exter
ne chilian, Clodomiro Almeida, 
și-a exprimat satisfacția pentru 
faptul că, pentru prima dată 
în istoria țării sale, au fost 
stabilite relații comerciale în
tre Chile și Vietnam.

Prelungirea mandatului 
președintelui I. B. Tito

Declarafie de principii 
a organizației „Tinerii socialiști0 

din R. F. a Germaniei
BELGRAD 30 (Agerpres). — 

Cele cinci camere ale Skupști- 
nei Federale a R.S.F. Iugosla
via au adoptat legea constitu
țională privind prelungirea 
mandatului președintelui țării, 
Iosip Broz Tito, pînă la 31 au
gust a. c. — informează agen
ția Taniug. Această măsură a 
fost necesară, întrucît manda
tul șefului statului expira la 17 
mai, iar dezbaterile privind 
crearea Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia — organ colectiv de con
ducere a țării — se află încă 
în curs.

Dezbaterile parlamentare ca
re au avut loc timp de două 
zile Ia Belgrad au fost consa
crate definitivării proiectului de 
amendamente constituționale, 
mareîndu-se astfel și începutul 
discuțiilor publice asupra aces
tuia. Concluzia care s-a des-

niri în care puneau la cale e- 
ditarea unui document-program 
ce chema la declanșarea unor 
acțiuni armate în ziua de 9 a- 
prilie a.c.

Jorge Gallardo a declarat 
că numele foștilor ofițeri par- 
ticipanți este cunoscut, dar în 
prezent autoritățile cercetează 
gradul de culpabilitate al a- 
cestora.

putea ca pacientul să nu poată 
produce destule iimtocite per.tru 
toate celulele tumorii din or
ganism, sau ca înseși celu
lele să dispună de posibilitatea 
de a ascunde antigenele lor de 
limfocitele „sentinele". La Uni
versitatea Imory, din Atlanta, 
dr. Loren Humphrey a încer
cat să imunizeze cupluri de pa
cienți în faza cea mai înain
tată de cancer, lnoculindu-le 
țesuturi fragmentate din tu
mori similare cu cele ale lor. 
După opt săptămini, fiecărui 
pacient i s-cu administrat in
jecții cu limfocitele celuilalt, 
care, s-a presupus, au fost 
sensibilizate față de gemele 
tumorii. Deși eficiența acestui 
tratament este departe de a fi 
demonstrată, Humphrey a con
statat că unul din pacienți, su
ferind de cancer intestinal, nu 
a mai prezentat simptomele 
bolii timp do trei ani, iar Io 
un număr de alți pacienți pe 
care i-a tratat în acest fel a 
rezultat o reducere simțitoare 
a dimensiunii tumorilor lor.

O metodă mai directă de 
producere a reacției de imuni
tate împotriva tumorilor este în 
prezent aplicată la animale, de 
Fritz Bach și Richard Hong, 
de la Universitatea din Wis

■ Ciu En-lai, membru al 
Comitetului Permanent al Bi
roului Politic al C.C. al P. C. 
Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Iao 
Uen-iuan, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P. C. Chi
nez, și Go Mo-jo, vicepreședin
te al Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților popu
lari pe întreaga Chină, au avut 
I o convorbire cu Jose Ventu- 
relli, vicepreședinte al Asocia
ției culturale Chile—China.

£i Ministrul comunicațiilor 
al Canadei, Eric Kierans, a a- 
nunțat în Parlament construi
rea, începînd din anul 1974, a 
unui nou cablu transatlantic, 
care va lega Canada cu Euro
pa. Noul cablu, care ar urma 
să lege Noua Scoție cu Conrn- 
wall, va putea asigura 1840 
de circuite telefonice, cu 400 
mai mult decît toate cabluri
le transatlantice existente pînă 
acum. Kierans a subliniat că, 
după mai multe luni de nego
cieri, s-a încheiat în acest sens 
un acord între Corporația ca
nadiană de telecomunicații și 
Ministerul Poștelor al Angliei.

® La Atena s-au încheiat 
convorbirile dintre reprezen
tanții direcțiilor căilor ferate 
din Iugoslavia și Grecia. Con
vorbirile s-au referit la îm
bunătățirea legăturilor ferovi
are dintre cele două țări. In 
acest scop, a fost formată o 
comisie mixtă permanentă, 
care se va întruni de două ori 
pe an — anunță agenția 
Taniug.

•• O violentă furtună de ni
sip s-a abătut marți diminea
ța asupra orașului Cairo. Din 
pricina condițiilor atmosferice 
nefavorabile, aerodromul inter
național din capitala R.A.U. a 
fost închis.

prins în cursul dezbaterilor, 
relevă agenția Taniug, este că 
amendamentele propuse la Con
stituție vor reprezenta un pro
gres semnificativ în dezvoltarea 
societății iugoslave.

Skupștina Federală a adoptat, 
totodată, bugetul R.S.F. Iugosla
via pe anul 1971, care însu
mează 18,315 miliarde de .di
nari.

R. P. UNGARĂ : Pentru a-și moderniza producția de mașini-unelte specializate, Uzina 
de mașini-unelte Csepel, din Budapesta, a construit o nouă hală, izolată fonic și termic 
pentru a asigura cele mai optime condiții de lucru.

In foto: Vedere din interiorul fabricii.

consin, Ei inoculează un ani
mal cu dinitroclorobenzin 
(DNCB), o substanță chimică 
avind proprietatea de a sensi
biliza limfocitele, astfel incit, 
la următoarea administrare a 
DNCB, animalul să răspundă 
cu o puternică reacție alergică. 
Ei combină apei pe cale chi
mică DNCB cu un anticorp pre
parat la un alt animal, pe țe
sutul unui anumit organ. Com
poziția DNCB-anticorp, injecta- 
tată unui animal sensibilizat, se 
va concentra - se speră - pe 
acel organ și îl va distruge. 
Aceeași tehnică, cred cei doi 
cercetători, ar putea fi eficien
tă în cancer.

In timp ce imunologii ar 
putea avea o cale lungă de 
parcurs pînă să găsească un 
mijloc într-adevăr eficient pen
tru tratarea cancerului, una din 
tehnicile imunologice, cel pu
țin, pare foarte apropiată de 
succes în ce privește perfec
tarea unei metode excelente de 
diagnosticare a unei forme sou 
alta a bolii. La Universitatea 
McGill din Montreal, dr. Phil 
Gold a descoperit un antigen 
specific în tumorile intestinale, 
unul din principalii „călăi", 
care poate fi detectat în sin
ge. După ce a fost experimen
tat, pînă acum, la un număr 
de 1 500 de pacienți, proba 
de sînge s-a dovedit în propor
ție de 95 Ia sută sigură pentru 
depistarea cancerului colonului

După cum informează zi
arul „Daily Express", guver
nul britanic intenționează să 
trimită în Irlanda de nord un 
nou contingent de 4 000 de sol
dați. Trupele de ordine din a- 
ceastă provincie britanică — 
al căror efectiv se va ridica 
astfel la 13 000 de oameni — 
vor avea în viitor dreptul să 
aresteze „persoanele suspecte11 
fără judecată și urmărire.

O nouă răpire 
în Uruguay

MONTEVIDEO 30 (Agerpres). 
— Membrii organizației clan
destine „Tupamaros" l-au ră
pit marți pe directorul socie
tății uruguayene de electrici
tate, Ulyses Pereira Reverbel, 
informează agenția France 
Presse. Potrivit primelor infor
mații, Reverbel, care a mai 
fost sechestrat timp de 5 zile 
de către membrii aceleiași or
ganizații, ar fi grav rănit. Pen
tru moment nu au fost trans
mise alte informații în legătu
ră cu această nouă răpire.

Vasile Gliga primit 
de cancelarul federal 

al Austriei
VIENA 30 — Coresponden

tul Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite : Cu prilejul vizitei 
sale la Viena, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socia
liste România, a fost primit 

BONN 30 (Agerpres). — Du
pă cum relatează agenția 
DPA, cu prilejul unei confe
rințe regionale a organizației 
„Tinerii socialiști", ce a avut 
lor la Kassel, a fost prezen
tată o declarație de principii 
în care se cere recunoaște
rea R.D.G. potrivit normelor 
dreptului internațional. In de
clarație, care va fi transmisă

și rectului - in multe cazuri 
cu mult timp înainte de a fi 
vizibil prin intermediul razelor 
X. Șase instituții studiază în 
mod curent acest test, in spe
ranța că vor putea dezvolta un 
mijloc eficient de control de 
masă, de felul faimoasei tinc- 
turi „Pap", care a făcut posi
bilă o reducere drastică a ca
zurile mortale ale cancerului 
cervical.

CHIRURGIA : 
SUCCESE $1 EXCESE

Chirurgul își poate pe bună 
dreptate atribui astăzi me.ritul 
pentru cele mai multe cazuri 
de remediere, în situația în 
care o mare proporție de bol
navi de cancer ajung în cele 
din urmă în sala de operații. 
Este evident că măsura succe
sului unui chirurg este în ra
port cu capacitatea sa de a 
extirpa tot ce este atins de 
cancer. Grație progreselor in 
fiziologie și anesteziologie, el 
poate recurge astăzi la inter
venții chirurgicale mai radicale 
decît orieînd. Mai mult, noile 
procedee tehnice ale chirurgiei 
plastice pot remedia, în mare 
parte mutilările rezultate în 
urma unor asemenea interven
ții.

Pe de altă parte, chirurgii fac 
tot posibilul pentru a cruța pe 
pacienții lor de mutilări, ori de

Pakistan

Situația
revine
la normal

DACCA 30 (Agerpres). — Via
ța și-a reluat cursul normal la 
Dacca, transmite agenția France 
Presse. Marți dimineața, o par
te a magazinelor au fost re
deschise, iar băncile au func
ționat în mod normal, în con
formitate cu o autorizație dată 
de oficialitățile centrale. Se 
menționează, în același timp, 
că majoritatea funcționarilor și 
muncitorilor s-au prezentat la 
lucru și că, de duminică, apar 
două cotidiene de limbă en
gleză i „Pakistan Observer11 și 
„Morning News".

Intr-o declarație dată publi
cității la Dacca, autoritățile 
centrale afirmă că și-au insti
tuit pe deplin controlul asupra 
situației. Potrivit acestei decla
rații, nici un incident nu s-a 
mai semnalat la Dacca, Tongi, 
Comilla, Jessore, Ramgpur și 
Khulna. La Chittagong, situa
ția revine, de asemenea, la 
normal, și persoanele care au 
părăsit orașul au fost informate 
că se pot reîntoarce la casele 
lor.

marți de cancelarul federal al 
Austriei, Bruno Kreisky.

La întrevederea care s-a des
fășurat într-o atmosferă de 
deosebită cordialitate a parti
cipat și Dumitru Aninoiu, am
basadorul României în Austria.

organizației federale a tineri
lor socialiști ca o contribu
ție la dezbaterile ce se des
fășoară în prezent în rîndu- 
rile acestei organizații, se 
preconizează „discuții cu co
muniștii din R. F. a Germa
niei și din R. D. Germană 
pentru a se ajunge la un dia
log concret11.

cîte ori este posibil. Mulți din 
ei pun astăzi la îndoială dacă 
mastectomia totală - înlătura
rea sinului, a mușchiului inte
rior și a ganglionilor limfatici 
ai brațului și pieptului - este 
într-adevăr necesară pentru a 
menține proporția actuală de 
vindecări ale cancerului sinului. 
Institutul Național de Oncolo
gie din S.U.A; proiectează un 
studiu asupra 1 000 de pa
cienți, menit să stabilească 
dacă simpla înlăturare a sinu
lui, eventual completată de un 
tratament cu raze X al gangli
onilor limfatici, nu ar duce la 
rezultate la fel de bune.

In general, principala cauză 
a eșecurilor pe care le înregis
trează chirurgia este răspindi- 
rea cancerului în alte părți ale 
organismului. In încercarea de 
a împiedica celulele de tu
moare din circuitul sîngelui să 
stabilească colonii în alte zone, 
dr. Alfred S. Ketcham, de la 
Institutul Național de Onco
logie, administrează pacienților 
anticoagulante. El a pornit de 
la faptul că, după cum a re
zultat în urma experiențelor 
făcute asupra animalelor, celu
lele de tumoare din singe se 
fixează de pereții vaselor san
guine și formează mici aglo
merații, care se dezvoltă deve
nind tumori. Ketcham speră că 
prin anticoagulare să poată 
diminua adeziunea.

(Va urma)

NAUFRAGIU
NEW YORK 30 (Agerpres).

— Gărzi de coastă ale ma
rinei americane au anunțat 
luni că petrolierul .,Texaco 
Oklahoma" a naufragiat du
minică surprins de furtună 
în Oceanul Atlantic. Numai 
11 din cei 42 de membri ai 
echipajului au fost descope- 
riți de petrolierul liberian 
„Sasstown", aflat în apro
piere. Soarta celorlalți ma
rinari nu este cunoscută. Nu 
se știe, de asemenea, care au 
fost cauzele naufragiului. A 
vioanele de cercetare trimise 
în regiune au comunicat că 
la locul naufragiului se ob
servă o uriașă pată de pe
trol de peste 80 km pătrați.

I IIOTII
AU RESTITUIT PRADA
BONN 30 (Agerpres). — 

Patru opere de artă medie
vală — o madonă gotică și 
alte trei statuete — în va- 

Iloare de 600 000 mărci, fu
rate dintr-o biserică din 
Munchen la 22 ianuarie, au 

’ fost returnate într-un chip 
misterios. Imediat după furt 
hoții au încercat să nego
cieze restituirea statuetelor 
în schimbul sumei de 300 000 

. mărci, dar propunerea lor 
I nu a fost acceptată.

POPULAȚIA GRECIEI
ATENA 30 (Agerpres). — 

In ultimii zece ani, popu
lația Greciei a sporit cu 4,1 
la sută, indică primele re
zultate ale recensămîntului 
genei al desfășurat in întrea
ga țară la 14 martie. In pre
zent, Grecia numără 8 735 367 
de locuitori. Cel mai mare 
spor al populației a fost în
registrat în această perioadă 
la Atena care totalizează în 
prezent 2 530 .'07 locuitori 
Datele statistice relevă, toto
dată, că mai mult de jumă
tate din populația țării Io 
cuiește în inar'Ie centre ur
be ne.

INGINERI UITUCI
NEW YORK 30 (Agerpres). I

— Societatea inginerilor din | 
statul Ohio a fost nevoită ■ 
să-și amine congresul din 1 
cauza... unei defecțiuni a sis- ’ 
ternului de iluminare de la I 

I tribuna vorbitorilor. Ingine i
rilor prezenți în sală le-au I 

Ifost necesare multe minute | 
pentru a constata că, de "apt, . 
uitaseră pur și simplu să I 

Ipună în priză cordonul lăm- • 
pii de la tribună...

INUNDAȚII 
CATASTROFALE 

IN BRAZILIA
RIO DE JANEIRO 30 (A- | 

I gerpres). — Un număr de 34 . 
■ de persoane și-au pierdut I 
I viața ca urmare a unei vio- ’

lente furtuni, însoțită de ploi I 
Ideluviene și inundații ca- • 

tastrofale, care s-au abătut a- I 
I supra statului brazilian *

Guanabara. Apele rîurilor j 
Joana și Maracana au ieșit ’ 

Idin albiile lor devastând | 
toate construcțiile întâlnite în | 

Icale, situate în cartierele de ii 
nord-vest ale orașului Rio I 

Ide Janeiro. Peste 200 de au
tomobile au fost luate de I 

Itorenți și distruse. In zona I 
orașului s-au semnalat, de g 

(asemenea, numeroase alune- 9 
cări de terenuri, ier circula
ția și curentul electric au 
fost întrerupte în majorita
tea cartierelor. Peste 60 000 
spectatori, surprinși de fur
tună pe stadionul Maracana, 

Iau fost blocați timp de cîte- 
va ore, datorită inundării 
tunelurilor de ieșire.

„MONȘTRII UMANI" 
AU FOST CONDAMNAȚI
LOS ANGELES 30 (Ager- I 

preș). — Charles Manson, I 
Patricia Krenwinkel, Leslie . 
Van Houten și Susan Atkins I 
au fost condamnați luni sea- . 
ra Ia moarte prin gazare de | 
către juriul tribunalului din g 
Los Angeles. Acuzarea i-a | 
calificat pe inculpați drept • 
„monștri umani".

Juriul a pronunțat ver- • 
dictul după 10 ore de deli- I 
berări. Inculpații și-au recu- I 
noscut vinovăția de a fi asa- I 
sinat pe actrița Sharon Tate | 
și alte șase persoane. Proce- . 
sul de la Los Angeles a du- I 
rat zece luni.

WILLIAM CALLEY 
I PASIBIL DE PEDEAPSA I 
I CU MOARTEA

FORT BENNING 30 (A- I 
I gerpres). — Membrii juriu- I 
Ilui Tribunalului din Fort | 

Benning (Georgia), care ju- . 
decă pe locotenentul William I 

I Calley, unul dintre princi- ■ 
I palii autori ai masacrării I 

populației civile din satul I 
sud-vietnamez Song My, l-au ■ 
găsit vinovat pe acesta de | 
„omor cu premeditare".

Locotenentul William Cal- I 
ley este, astfel, pasibil de . 
pedeapsa cu moartea sau I 

I închisoarea pe viață. Sen- *
tința definitivă va fi pro I 
nunțată, de același juriu, la | 

I sfirșitul unor noi deliberări. ■
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