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(uvîntarca tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
la Congresul al XXlîlca 

ai P. C. 1). S.
Stimați tovarăși,

Este pentru noi o deosebită 
plăcere de a participa la cel 
de-al XXlV-lea Congres al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și de a vă adresa 
dumneavoastră, delegaților la 
Congres, comuniștilor sovietici, 
popoarelor Uniunii Sovietice 
un cald mesaj de prietenie și 
solidaritate internaționalistă din 
partea Comitetului Central, a 
tuturor membrilor partidului 
nostru, a întregului popor ro
mân.

in raportul Comitetului Cen
tral al P.C.U.S., prezentat Con
gresului de tovarășul Brejnev, 
au fost înfățișate pe larg ma
rile realizări obținute de oame
nii muncii sovietici, care, sub 
conducerea partidului lor comu
nist, au transformat Uniunea 
Sovietică într-un stat socialist 
cu o economie puternică, în 
plin proces de perfecționare, 
cu o industrie de prim rang și 
un uriaș potențial material și 
științific.

Comuniștii români, poporul 
nostru, dau o înaltă prețuire 
succeselor remarcabile ale Uni
unii Sovietice în construcția 
socialismului și comunismului, 
considefîndu-le o contribuție de 
mare însemnătate la întărirea 
forței sistemului mondial so
cialist. a frontului antiimperia- 
list.

Doresc, și cu prilejul acestui 
congres, să relev cu satisfac
ție faptul că între Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
între popoarele și țările noas
tre s-au statornicit și se dez
voltă relații trainice — politi
ce. economice, tehnico-științi- 
fice. culturale și în alte dome
nii de activitate. Bazate pe 
vechi legături tradiționale și 
cimentate prin sîngele vărsat 
în comun de ostașii români și 
sovietici in lupta victorioasă 
împotriva fascismului, priete
nia Și colaborarea româno-so- 
vietică sînt animate de realiza
rea nobilelor idealuri ale so
cialismului. Semnarea. în 
cursul anului trecut, a Trata

tului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între cele 
două țări deschide noi perspec
tive de dezvoltare multilatera
lă a colaborării româno-sovie- 
tice.

Partidul și guvernul Româ
niei vor acționa și în viitor cu 
toată hotărîrea pentru dezvol
tarea relațiilor dintre partide
le și țările noastre, cu con
vingerea că aceasta corespun
de intereselor ambelor po
poare, servește cauzei întăririi 
unității țărilor socialiste, miș
cării comuniste internaționale, 
cauzei progresului și păcii.

Tovarăși,

Permiteți-mi să mă refer la 
cîteva din preocupările actuale 
ale partidului și statului nos
tru.

L,a sfîrșitul anului trecut, am 
incneiat cu succes pianul pe 
anii I960—1970. froducția in
dustrială a crescut inir-un ritm 
mediu anual de aproape 12 la 
suta, fiind in 19i0 cu 75 la 
suta mai mare decit în 1905. 
In cursul acestui cincinal, pro
ducția agricolă a crescut cu 24 
la suia iață de cincinalul ante
rior.

Venitul național a crescut 
pe cincinal cu 45 la sută, în- 
tr-un ritm anual de aproape 
8 la sută. Pe această bază s-a 
realizat majorarea generală a 
salariilor și pensiilor, îndeo
sebi a celor mici, veniturile 
din salarii crescînd cu peste 
50 la sută ; au sporit, de ase
menea, veniturile țărănimii, 
s-a înfăptuit un vast program 
de construcții de locuințe, s-a 
generalizat învățămîntul obli
gatoriu de zece ani. Cheltuieli
le social-culturale au crescut 
cu peste 60 la sută în 1970 
față de 1965.

In prezent, întregul nostru 
popor a trecut la înfăptuirea 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român, care stabi
lește drept obiectiv fundamen
tal făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate.

Realizarea prevederilor nou

lui cincinal va apropia simțitor 
România de țările cu economie 
avansată și va permite să se 
ia noi măsuri privind creșterea 
în continuare a nivelului de 
trai al tuturor celor ce mun
cesc — țelul suprem al politi
cii partidului.

Conducerea de partid și de 
stat, înfăptuind un amplu pro
gram de măsuri pentru îmbu
nătățirea și perfecționarea în
tregii activități de conducere 
și planificare a vieții economi
ce și sociale, se preocupă per
manent de adîncirea democra
ției socialiste, se consultă siste
matic cu oamenii muncii și 
supune dezbaterii lor toate 
problemele fundamentale aie 
construcției socialiste, ale po
liticii interne și externe.

In întreaga noastră activitate 
ne călăuzim după cunoscuta 
teză marxist-leninistă potrivit 
căreia principala îndatorire a 
partidului comunist de guver- 
nămînt este făurirea noii ®rîn- 
duiri sociale. Noi considerăm 
că, cu cît fiecare țară socialistă 
obține rezultate mai bune în 
opera de construcție a acestei 
orînduiri, cu atît își îndepli
nește mai bine îndatoririle na
ționale cît și îndatoririle inter
naționale, cu atît este mai 
mare contribuția sa la cauza 
creșterii influenței socialismu
lui în lume.

Stimați tovarăși.

In activitatea sa internațio
nală, România pune un accent 
deosebit pe intensificarea rela
țiilor multilaterale cu toate 
țările socialiste.

Colaborarea economică, teh- 
nico-științifică cu țările CAER, 
cu toate țările socialiste tre
buie să ducă la dezvoltarea e- 
conomiilor naționale, la pros
peritatea și înflorirea fiecărei 
națiuni socialiste, la întărirea 
independenței statelor noastre 
ca state libere și suverane, 
contribuind în acest fel Ia 
afirmarea superiorității idei
lor socialismului în lume.

(Continuare în pag. a 4-a)
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România

SEMICENTENAR

Națiunea și progresul
societății socialiste

Potrivit concepției marxist-leni- 
niste, națiunea este atit de pro
fund implicată in realitățile con
temporane incit nici o analiză 
teoretică serioasă a vieții sociale, 
nici un program realist de dezvol
tare economică sau de acțiune 
social-politică nu o pot ignora. 
Eludarea in teorie și ignorarea 
sau nesocotirea in practică a 
națiunii pot avea consecințe din
tre cele mai grave pentru viața 
și dezvoltarea societății. Din 
punctul de vedere al P.C.R. este 
în afara oricărei îndoieli faptul 
că națiunile reprezintă comunități 
umane pe deplin compatibile cu 
progresul social, întruchipind ca
drul corespunzător realizării ce
rințelor acestuia și orice încălca
re a atributelor lor nu poate fi 
decit stinjenitoare pentru dezvol
tarea de ansamblu a societății, 
antrenează perturbări și conflic
te în viața internă și internațio
nală.

Aprecierea potrivit căreia pro
cesul de formare a națiunii ro
mâne a constituit prin conținu
tul său intrinsec un remarcabil 
progres și totodată o condiție 
hotăritoare a dezvoltării pe mai 
departe a poporului nostru re
prezintă un adevăr științific îr>- 
contestabil,

O dată constituită, națiunea 
română a cunoscut o evoluție - 
asupra căreia și-au pus ampren
ta procesele sociale specifice o- 
rînduirilor pe care le-a parcurs. 
Transformarea in națiune socia
listă a reprezentat cel mai im
portant moment din istoria de 
pînă acum a comunității noastre 
naționale, ridicarea ei pe o 
treaptă superioară de dezvoltare. 
In condițiile socialismului, conti- 
nuind trăsăturile pozitive dobin- 
dite anterior, națiunea înregis-

Lector univ. Viorel POPESCU, 
Academia de invățâmint 

social-politic 
„Ștefan Gheorghiu" - București

trează transformări de mare am
ploare și profunzime, care con
duc la afirmarea ei ca o comu
nitate in adevăratul ințeles al 
cuvintului și-i conferă un rol e- 
sențial în evoluția continuu as
cendentă a societății spre comu
nism. Departe de a fi o „rămă
șiță" a trecutului pe care socia
lismul ar fi chemat s-o depă
șească cît mai repede cu putin
ță, noțiunea se află în deplină 
concordanță cu notura noii orîn
duiri, cu legile dezvoltării aces
teia, inscriindu-se armonic în 
rîndul celor mai durabile forțe 
motrice ale progresului.

Astfel, in socialism, 
creatoare a națiunii se 
cu o deosebită vigoare, 
tatea ei de a facilita dezvoltarea 
rapidă a tuturor domeniilor vieții 
sociale este stimulată ca nici- 
cind altă dată în istoria ei prin 
„punerea — așa cum arăta tova
rășul Nicolae Ceausescu - in 
valoare și dinamizarea energiei 
întregului popor in direcția pro
gresului și prosperității".

Schimbările pe care socialis
mul 4e produce in economia na
țională converg în direcția înflo
ririi și dezvoltării multilaterale a 
națiunii. Dacă în condițiile ca
pitalismului, comunitatea de via
ță economică ca trăsătură defi
nitorie a națiunii, constă în exis
tența unei piețe naționale, sta
tornicirea relațiilor socialiste de 
producție și dezvoltarea puterni
că a forțelor de producție în toa
te ramurile și zonele teritoriului

național dau un conținut nou a- 
cestei comunități. Socialismul 
menține și întărește piața națio
nală, dindu-i un caracter nou, 
determină intensificarea legături
lor economice dintre ramurile, 
județele și localitățile țării, asi
gură, prin noile relații de pro
ducție un puternic factor unifi- 
cativ al economiei naționale. In 
același timp relațiile socialiste de 
producție generează 
tea intereselor fundamentale 
tuturor claselor și categoriile 
ciale, inaccesibilă noțiunii in 
dițiile capitalismului.

Consolidarea comunității 
viață economică pe temeiul 
lor relații de producție apare 
astfel ca rezultat și totodată ca o 
condiție esențială a dezvoltării

comunita- 
le ale 
le so- 
1 con-

de 
noi-

vocația 
afirmâ 

capaci-
(Continuare în pag. a 3-a)

socialistă in imagini și fapte

Cărbunele

(Continuare în pag. a 3-a)
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MOTRU

recent

de 
pe 

industrializării, pei- 
Gorjului

orașe:

Din vîrful Parîogului și pină 
în șesul Motrului se întind me
leagurile gorjene. Ele erau pro
verbiale odinioară prin sărăcă
ciosul lor potențial economic. 
Ca rezultat firesc al politicii 
consecvente a partidului 
ridicare a fiecărui județ 
verticala 
sajul economic al 
s-a schimbat an de an, do- 
bîndind în cincinalul 
încheiat noi unități industriale. 
In cincinalul trecut au fost 
puse în funcțiune, înainte de 
termenele stabilite cu 1 pînă 
la 2 ani. trei mine de mare 
capacitate în Valea Motrului și 
trei exploatări la zi in bazinul 
Rovinari.

Construcția acestor unități a 
fost realizată după concepție 
românească și se caracterizează 
prin capacități mari de produc
ție. Pe baza deschiderii de noi 
mine, a dotării lor tehnice co-

UN
NOU

MUZEU
ȘCOLAR
Intr-o atmosferă de sărbă

toare, in prezența unui număr 
mare de pionieri, membri ai 
cercului de istorie, zilele tre
cute s-a deschis la Școala ge
nerală nr. 4 Petroșani muzeul 
de etnografie și minerit. La 
deschidere au participat prof. 
Victor Iațenco, președintele 
Consiliului municipal ul Orga
nizației pionierilor și profesori 
ai școlii.

Prin felul cum este conceput, 
muzeul prezintă aspecte et
nografice din zona Văii Jiu
lui precum și exponate privind

La scadența primului trimestru
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MINERII VĂII JIULUI
SE PREZINTĂ

CU UN BILANȚ POZITIV
$ 27 000 tone de cărbune brut extrase peste sarcinile de 

plan @ Cu două excepții, toate minele au înscris pe grafice 
însemnate depășiri @ Minerii de la Lupeni, in „vîrful pira
midei" performanțelor de producție.

Pasionanta întrecere desfă
șurată în cinstea gloriosului 
semicentenar al partidului de 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii exploatărilor miniere 
din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului a străbătut de a- 
cum o perioadă de trei luni, 
o perioadă de eforturi în 
muncă dar și de înfăptuiri, 
de satisfacții binemeritate. O 
dală cu martie, colectivele 
minerești din municipiul nos
tru fac bilanțul realizărilor 
pe primul trimestru 1971 și, 
cu îndreptățită bucurie și sa
tisfacție, raportează că în bu
chetul de succese pe care le 
oferă drept omagiu sărbăto
ririi semicentenarului parti
dului au adăugat alte noi 
și prestigioase fapte de vred
nicie. Luna martie a fost în
cheiată cu o depășire de plan 
de peste 9 000 tone de cărbu
ne. Această cantitate vine să 
se adauge la plusul de 13 000 
tone din ianuarie și de 5 100 
tone în februarie totalizînd pe 
trimestrul I un spor de peste 
27 000 tone de cărbune. In 
depășirea sarcinilor pe pri
mul trimestru, locul fruntaș 
îl ocupă vrednicii mineri de

la Lupeni cu 20 000 tone, ur
mați de cei de la Vulcan cu 
peste 11 000 tone, Petrila 5 100 
tone, Lonea 3 600 tone, Ani- 
noasa 1 200 tone, Bărbăteni 
900 tone și Uricani cu 250 de 
tone.

Mobilizate de organizațiile 
de partid, colectivele minie
re au pus accentul pe înde
plinirea și depășirea sarcini
lor de plan și înfăptuirea 
angajamentelor de întrecere 
la toate nivelele — brigăzi, 
revire, sectoare, exploatări — 
la toți indicatorii producției.

Realizările valoroase din 
primele trei luni ale anului 
1971 scot pregnant în eviden
ță efectul mobilizării plenare 
a potențialului tehnic și u- 
man, al folosirii resurselor in
terne și organizării superioa
re a producției și muncii, de 
către colectivele minerești din 
bazin, precum și capacitatea 
și hotărîrea minerilor noștri, 
in frunte cu comuniștii, de 
a-și respecta cu cinste și dem
nitate cuvîntul dat partidu
lui de a contribui la satis
facerea deplină a cerințelor 
economiei naționale cu o pro
ducție sporită de cărbune.

y

PERLA CEA MAI NOUA 
DIN SALBA VULCANULUI

Știți care este cea mai nouă 
perlă din salba Vulcanului ? 
Actul ei de naștere a fost 
semnat in anul 1970 și s-a 
înfățișat oamenilor la sfir- 
șitul aceluiași an sub denu
mirea de depozit de produse 
petrolifere, unul din cele mai 
moderne din raza Bazei de 
desfacere a produselor pe
trolifere Timișoara. Valoarea 
totală a noului obiectiv se ri
dică la importanta sumă de 
5 000 000 lei.

In primăvara anului trecut,

terenul viran de pe malul 
Jiului, din apropierea prepa- 
rațici Coroești, s-a transfor
mat in șantier. S-a început cu 
nivelarea terenului.

— Oare ce se va construi 
aici ? — se întrebau vulcă- 
nenii.

Curiozitatea le-a fost repede 
satisfăcută. Au fost informați 
prin coloanele ziarului local 
că pe terenul nivelat de bul
dozer se va construi un mo
dern depozit competrol. De 
cînd lucrările se aflau în

stare embrionară a trecut un 
an. Acum noul depozit corn- 
petrol este gata. Dispune 
de rezervoare cu o mare ca
pacitate. In plus mai posedă 
o magazie tip depozit în ca
re încap concomitent 5 000 
butelii de aragaz. Ca orice 
unitate economică in care se 
descarcă și încarcă însemnate 
cantități de

)
produse, depozi-

D. CRIȘAN

(Continuare în pag. a 3-a)

mineritul. Astfel, vizitatorului 
i se oferă posibilitatea de a 
cunoaște preocupările localni
cilor din cele mai vechi tim
puri și pînă în zilele noastre. 
Sînt expuse costume naționale 
din localitățile Maleîa, Dîlja, 
Jieț, obiecte de uz casnic din 
cele mai îndepărtate timpuri, 
unelte necesare pentru țesut. 
Furcile cu încrustări de o gin
gășie și fantezie rară, lucrate 
de meșteri păstori în răgazul 
ce-1 oferea turma de oi pe ca
re o mîna la pășune, vîrtelnițe- 
le, sucalele, fusele, apoi obiecte 
pastorale : ceaunul, donița, lin
gura de măsurat etc. Intr-un 
colț improvizat cu multă fan
tezie se află un ceaun deasu
pra focului, mărturie a felului 
în care își pregătesc păstorii 
hrana,

relațiilor permanente dintre 
localnici și vecinii de peste 
Carpați au căutat să exprime 
și aceste legături aducînd m 
muzeu și obiecte de ceramică 
din Oltenia : străchini, farfurii, 
căni, ulcioare etc.

Dumitru CORNEA 
Consiliul municipal 

al Organizației pionierilor

(Continuare în pag. a 3-a)

FRUNTAȘI PE MUNICIPIU
In cadrul recentei sesiuni a 

Consiliului popular al orașului 
Vulcan, deputății au fost in
formați asupra rezultatelor ob
ținute în întrecerea patriotică 
pc anul 1970 și s-a dezbătut 
planul acțiunilor edilitar-gospo- 
dărești pe 1971. Realizînd, prin 
munci patriotice, o valoare to
tală de 4 350 000 lei, orașul 
Vulcan a fost declarat fruntaș 
pe municipiu în întrecerea pen
tru gospodărirea și înfrumuse
țarea localităților.

Ca urmare a aportului adus 
la rezultatele obținute în anul 
trecut, 40 de cetățeni și de- 
putați au fost distinși cu in
signa de fruntaș în gospodări
rea orașului.

Printre aceștia se numără 
Emil Luca, Florica Drob, Laura

Gavriliu, Valeria Jura, Anton 
Școlnic, Lenuța Grădinaru, 
Gheorghe Antoce, Alexandru 
Plic, Eugen Traistă, Carol Al
bert, Ioan Rădulescu, Titus 
Jurca, Rudolf Zilman, Ioan Po
pescu ș. a. Tot în cadrul aces
tei sesiuni s-au acordat și di
plome pentru cel mai frumos 
bloc și cea mai curată scară. 
Locul I a fost obținut de blocul 
C 3 — responsabilă Elena Cor
nea, locul II de blocul D 3 — 
responsabil Vasile Sa va. Scara 
cea mai frumoasă și mai cu
rată a fost declarată scara I din 
blocul X — responsabil loan 
Dalea. Cei distinși s-au anga
jat să depună și anul acesta 
toate eforturile pentru menți
nerea titlului cîștigat.

Tudor MCCVȚA
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Au trecut ani bunișori de cînd un personaj important din- 
lr-un colț de țară a binevoit să-mi acorde o audiență intr-o 
problemă din acelea care pot schimba cursul vieții unui om. 
Pentru dumnealui insă problema mea avea dimensiuni neîn
semnate : o chestiune de ordin personal ca atitea altele, iar 
audiența (tot pentru dumnealui) nu era decit o corvoadă plic
tisitoare de care încerca să se scuture cit tnai repede. Dovada : 
după ore de așteptare chinuitoare, M-A PRIMIT pentru trei 
minute, M-A ASCULTAT două minute (uitindu-se mereu, 
la ceas și pe fereastră) și M-A SFĂTUIT — in celălalt 
minut — să pun pe hirtie cele solicitate și să aștept, cu 
răbdare, rezolvarea.

Așa am și făcut, iar rezolvarea o aștept și azi. .
...Deunăzi, din intimplare, in biroul unui personaj — mai 

puțin important — am asistat la o audiență obișnuită. Pri
vea o delicată chestiune de familie. Audiența s-a terminat 
mai puțin obișnuit, cu un gest de o mișcătoare simplitate : 
o spontană stringere de mină venită din partea solicitato
rului. Gest cu lumini de curcubeu care descoperă sensuri 
noi și invită la reflecții.

Intr-adevăr, ce diferență mare intre cule două audiențe. 
Cea recent trăită, nu avea nimic din ritualul celei de ieri, 
cu ridicola ei solemnitate și cu anticamera ei umilitoare. 
Dialogul la care asistam nu mai era nici el, un dialog purtat 
intre o JALBA și o FU NCȚ IE. in spatele cărora omul dis
părea complet. Era dialogul dintre OMUL CU FUNCȚIE 
și OMUL CARE CERE CEVA. O fuziune vie, de substanță 
umană, in care NECAZUL unuia devine PREOCUPAREA 
celuilalt.

Audiența capătă, astfel, sensuri etice; ea devine un ra
port de la om la om și nu de la cerere la funcție, o PRE
STAȚIE SOCIALA și nu o FAVOARE PERSONALĂ acor
dată „pe sprinceană". Umanizată astfel, audiența este ceea 
ce trebuie să fie: un fragment din marea simfonie a uma
nității regăsite — după veacuri de împilare socială și de 
înjosire — o expresie a demnității omului.

...Dar, oare, cile audiențe se termină cu... stringeri 
spontane de mlini ? /

DAVID M 1NIU
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CONTOPIRE
CU MUNCA
DE MINER

mai

mi
ll ri-

Să muncești 34 de ani fn 
subteran, străbătind cu tena
citate asperitățile locului de 
muncă și urcind cu hotărire 
treptele profesiunii de miner, 
constituie un fapt demn de 
admirat și merită să rețină a- 
tenția celui care se apropie 
cu interes de exemplul pe 
care-1 oferă un asemenea om. 

Astfel de exemple există la 
nai, în Valea Jiului, printre 
minerii -care și-au împletit 
întreaga viață -cu locul de 
muncă. Așa este și minerul 

■Carol Szabo, șef de brigadă 
la sectorul IV de la mina Pe- 
irila.

Provenind dintr-o familie 
■de -vechi mineri, Carol Szabo 
■a îmbrățișat aceeași meserie 

dar frumoasă a -Găută- 
rîi și scoaterii 4a lumină -a 
diamantului negru, ascuns in 
■măruntaiele pămintului. A 
început 4unga-i -activitate cind 
-oină Împlinise 16 ani, luorind 
■mai intîi -ca vagonetar. A 
perseverat și după cîțiva -o ni 
■efite •avansat -ca -ajutor miner. 
Lmușmdu-și temeinic mese
ria, -dovedind stăruință și 
pricepere la locul -de -muncă, 
■a ■obținut -calificarea de mi- 
«ec, profesiune pe oare -o 
practică fără întrerupere și

ari. Angajindu-se la sectorul 
IV (Praga) de la mina Petri- 
la, după cinci ani de muncă 
intensă i se încredințează con
ducerea unei brigăzi care lu
cra pe stratul V. Rezultatele 
objinute de această brigadă 
se numărau printre cele 
bune pe exploatare.

Priceperea și experiența 
nerului Carol Szabo și a
găzii sale au fost puse la grea 
încercare atunci cind condu
cerea minei l-a transferat la 
sectorul 111 unde apăruse un 
.foc. Carol Szabo, împreună cu 
oamenii din brigadă, specia
lizați in aceste operațiuni, au 
fost aduși aici să izoleze și 
să stingă jocul. Nici greută
țile, nici temperatura înaltă, 
nici pericolele din zona res
pectivă nu l-au speriat. Tot
deauna Carol a avut iniția
tiva acțiunii, simțindu-se si
gur pc situație, alături de Va- 
sile Glișca, Gheopghe Ștefan, 
Nieolae Boboc, loan Kuri și 
alți mineri care au fost e- 
duoați și crescuți de el. Mulți, 
foarte mulți dintre -oamenii 
care au lucrat in brigada sa 
și au trecut prin mina lui 
sinî astăzi maiștri mineri, 
șefi -de brigadă sau șefi -de 
schimb.

Omul -acesta modest și in- 
țelegător, cu sufletul larg și 
receptiv, -a știut să fie nu nu
mai ujj bun muncitor, -dur și 
un neîntrecut învățător in
tr-ale meseriei, un •admira
bil maestru in formarea și 
pregătirea unsorilor mineri.

J-n coi -34 -de ani munciți iu 
subteran, Carol Szabo a îm
părtășit încontinuu -din cu
noștințele și experiența sa, 
și mutte -generații -de tineri 
mineri .s-au format în exigen
ta școală -a -abatajului său. Mi-

nerii Alexandru Avram 
Dezidcriu Kuri, ajutorul mi
ner Ștefan Panciuc și vago
netarul Francisc Laboși sînt 
numai cîțiva din cei 60 de 
oameni care formează in pre
zent brigada sa.

Pe drept cuvînt mina Re- 
trila se poate mindri cu mul
te cadre formate in această 
brigadă care s-a situat mulți 
ani la rind in fruntea clasa
mentului, fiind mereu eviden
țiată în întrecerea socialistă. 
Sfirșitul anului 1970 a 
nat pentru minerul 
Szabo și brigada sa 
rea peste sarcinile de 
peste 6 000 tone de cărbune.

— Multe s-au schimbat in 
acești ani la mina Petrila 
unde lucrez — ne spune 
Szabo baci, cu glasul -domol. 
In 1945, cind am venit la 
sectorul IV, se mai lucra în
că cu cai, armarea se făcea 
numai cu lemn, vagonetele 
erau împinse de oameni, de 
mecanizare nici vorbă. Dar 
cu trecerea timpului, o dată 
cu schimbările din viața po
porului nostru, șî locul -de 
muncă din abataj a cunoscut 
transformări. Ne-au sosit uti
laje noi, lucrul s-a mecani
zat. Acum folosim armarea cu 
stUpi metalici, randamentul 
atinge și -chiar depășește 7 to- 
ntfpost. <Cu ortacii m-am în
țeles totdeauna bine,, oame
nii mă ascultă și 'lucrează 
intens, așa -că și cîștigurile 
sini bune. Toți sintem "mul
țumiți. Am -o mare satisfac
ție sufleteasca fiindcă acum, 
pot .șpune cu rnîndrie că 
mi-am făcut -datoria față -de 
muncă și față de partidul 
comunist.

însem-
Carol 

pr etio
pian a

Steagul roșu

Principala și singura direcție
apărarea sănătății oamenilor

Crneî IIOGMAN J

Cei ce nu merg în pas cu noi■ ■■

•*
mul

cool

Deviere de la dru- 
drept
Dorința răzbunării

Un alibi numit ...al-

Timp pentru „reve
nire41

ajunge prin sălile 
în postura de in- 
iatâ că a ajuns, 

lui — tardiv acum 
familiei.

Trăim într-o lume liberă. în
tr-o societate civilizată. înainta
tă. Trăim intr-o colectivitate de 
oameni instruiți. pricepuți și 
curajoși care prin forța brațelor 
și agerimea minții, descifrea
ză cu fiecare zi ecuațiile pre
zentului. trasează cu fie
care oră coordonatele vi
itorului. Vibram la unison, la 
tensiunea înaltă a secolului XX 
și avem datoria să urmăm în 
marș energic drumul devenirii 
noastre, să nu ne abatem nici 
măcar cu un pas de la cinste 
și adevăr, dc la virtute și le
galitate, de la tot ceea ce are 
omenirea mai bun, mai frumos, 
mai util. Deopotrivă producăto
ri și consumatori de bunuri ma
teriale, avem și misiunea civică 
■de a le utiliza chibzuit, de a 
le îngriji cu maximă atenție.

Dar în colectivitate, oamenii 
nu sînt toți ca unul. Diferă 
prin caracter, prin atitudini, 
prin deprinderi. Diferă prin con
cepțiile despre muncă, despic 
lume, despre viață. Așa se face 
«ă auzim adesea despre fapte pe 
«.are mintea qproape refuză să 
le creadă, despre stări de lu
cruri dintre cele mai oribile, 
care lezează nu numai bunul 
simț și armonia colectivelor 

-de muncă, dar aduc chiar preju
dicii procesului de producție. 
>elațiiior sociale dintre semeni 
și, implicit, aduc urmări extrem 
dc neplăcute autorilor lor. Sur
prinzător este că asemenea 
„bravuri" sînt comise, nu de 
puține ori, do oameni care-și văd 
de treabă în serviciile lor, deși 
In marea lor majoritate au 
drept autori personaje cu con
știința șubredă, chiulăi do .pro
fesio", tineri care văd viața în 
roz înainte de a-i urca metere
zele.

Ghcorghe Cozma 
cunoscut la
trează do 12 ani aici. De 12 ani 
coboară in galerii, la intilniroa 
dura cu cărbunele. A fost în
totdeauna un meseriaș vrednic

este binc-
mina Lonca Lu-

și priceput. Și-a întemeiat o fa
milie, arc 3 copii, aduce lunar 
în casă 2500—3000 lei. Cine a 
crezut că va 
tribunalului, 
culpat ? Dar 
spic regretul
—, spre deznădejdea
Ce fapte l-au împins aici ? Fap
te reprobabile : a lovit, fără mi
lă, cu cutitul în superiorul său 
pentru că acesta l-a sancționat 
pentru indisciplină in muncă. 
Drumul, care avea să sfirșcască 
in spatele gratiilor, a început 
în noiembrie 1970. Intr-o zi, 
Ghcorghe Cozma împreună cu 
ortacul său Moise Danciu au 
plecat dc la șut cu cîteva ore 
mai devreme. Abaterea nu a 
fost trecută cu vederea dc către 
maistrul Samoilă Borbely care 
le-a tăiat celor doi șutul pe ziua 
respectivă. Atunci s-a aprins 
seînleia mîniei în inima lui 
Cozma. Atunci s-a trezit în el 
gîndul răzbunării care l-a domi
nat multă vreme. Jarul a moc
nit în sufletul lui pînă într-o 
zi cind, amețit de băutură, în 
compania aceluiași ortac, Moisc 
Danciu, 
pătimaș 
fericire, 
mas în 
120 de 
traumelor cauzate 
le de cuțit. Pentru faptele sale, 
Ghcorghe Cozma își va primi 
acum pedeapsa meritată. Iși re
cunoaște greșeala, dar asta nu-i 
atenuează sancțiunea dreaptă a 
legii.

Al doilea personaj al rîndu- 
rilor de față este tot un fost sa
lariat al minei Lonca. II chea
mă Aurică Chiraș. S-a angajat 
la Lonca în 4 ianuarie a.c. A 
vrut să se remarce cit mai re
pede și a reușit. Dar nu prin 
muncă, ci prin acte ce lezează 
cele mai elementare principii 
dc clică. După ce s-a îmbătat 
bine, în seara zilei de 24 martie, 
a mers la cantina minei ...să se 
dea în spectacol. Atrăgîndu-i-se 
atenția să-și aranjeze vestimen
tația, a procedat exact contrar, 
s-a dezbrăcat in sala de mese, 
recurgînd la gesturi obscene. 
Pentru această atitudine va su
porta rigorile legii. .Este destul 
de rușinos dacă am fost in 
să fac așa ceva. Și dacă 
adevăr mi-am ieșit din 
înseamnă că sînt vinovat, 
eram treaz...*1

urică Chiraș nu au acum nici 
o valoare.

Am alăturat aceste două ca
zuri din mai multe motive. Am
bii ..eroi" au fost și vor fi. poa
te, muncitori la mina Lonca. 
Amîndoi își făceau datoria la 
serviciu. Amîndoi sini lincri, pe 
amîndoi i-a împins în greșeală 
alcoolul — acest dușman alît 
dc înverșunat al omului. în fa
ța căruia cei mai mulți se dau 
bătuți. Am alăturat aceste două 
cazuri pentru încă un motiv * 
lecția amară a celor doi să fie 
studiată cu maximă atenție de 
către toți cei care nu rezistă 
unui pahar în plus. Fiind tineri, 
cu meserii frumoase și cu pu
tere do muncă, C.heorghc Cozma 
și Aurică Chiraș se vor putea 
întoarce atunci cind va veni 
timpul la locurile de muncă, la 
cei dragi, croindu-și drumuri pa
ralele cu toți ortacii lor sinceri, 
cinstiți. Iar cei din jurul lor 
nu ne îndoim că le vor arunca 
puntea dc sprijin, atunci cind 
va fi nevoie.

? I
De multă vreme, spațiul în 

■care își desfășura activitatea 
Spitalul -unificat Vulcan deve
nise -insuficient. -Orașul -și-a -ex
tins -substanțial -dimensiunile -pe 
•orizontală -și pe verticală, nu
mărul -populației -a crescut -sim~- 
țttor -și, -ca urmare, serviciile 
medicale -au -devenit -toi mai 
mult -solicitate. Începerile spita
lului rămăseseră însă aceleași 
•de ani dc aile, înoîl nu mai 
•puteau -face tață -oor-inț-olor 
•poptitafiei. fn ultima vreme -aici 
s-a -ivit ip -un -alt impediment t 
fluctuația exagerată a cadrelor 
de -specialitate, cauzată, fără 
îndoială, -și de condițiile nu 
prea corespunzătoare de profe
sare -a meseriei, a nobilei me
serii de apărare a 
•oamenilor. Au existat 
•neînțelegeri între unii 
ai numitei instituții de 
care au generat, în cele 
•urmă, nemulțumiri în 
•pacienților. Ziarul nostru a scris 
la timpul potrivit despre toate 
aceste aspecte.

Treptat, însă, lucrurile s-au 
rostuit fericit, prin energia și 
hotărirca cu care nucleul de 
muncă de aici a acționat, prin 
prețiosul sprijin acordat de or
ganele locale, municipale și ju
dețene dc partid și de stat, jprin 
contribuția patriotică a unor 
întreprinderi și a unui mare 
număr de locuitori ai orașului. 
Pi imul pas — și cel mai marc
— pc drumul organizării și îm
bunătățirii activității de-asis
tență medicală la Vulcan a 
fost destinarea unei noi clădiri
— luminoase și încăpătoare — 
pentru spitalul din localitate. 
Este vorba despre fostul cămin 
al constructorilor 
clădire cu patru 
dc camere — în 
2 600 000 Ici, dar 
stare avansată dc 
terioară.
talului, marele greu dc abia 
acum începea. Clădirea trebuia 
reparată, compartimentată după 
atribuțiunile unei instituții mo
derne de sănătate — cu birouri

saloane, cabinete, servicii spe
ciale, grupuri -sanitare, săli de 
oxese, laboratoare etc. —, dotata 
cu instalațiile -electrice .și sani
tare -de rigoare =și, evident, în
cadrată oh personalul necesar.

șantierele de construcții, Servi
ciul pentru -distribuirea ener
gici -electrice., termocentrala Pa- 
r-ogeai, preparata Coroești, ex
ploatarea minieră Aninoasa, 
însăși Centrata cărbunelui Pe

en ții sînt 
fecțiune de un personal com
petent, -țîncâ insuficient, rapor
tat la populația orașului, la po- 
ri-bifilățile și condițiile existen
te acum î-n Spitalul unificat

tratați cu grijă -și a-

să nătățli 
și niște 
salariați 
sănătate 

din 
rîndul

• Eforturile tmite conduc la succese
• Alt sediu, alte condiții, alte rezultate
• Ajutorul bine înțeles și la timp acordat
• Mai sînt unii care trebuie ^ratați"... ca atare

eâlzirea centrală este ireproșa
bilă, -apă rcec și -caldă In per
manență, în fiecare salon, ur- 
mind ca în -scurt timp să se in
staleze — pri&lr-o centrală au
tomată proprie — telefoane îa 
-majoritatea -cabinetelor, servi
ciilor și -chiar a saloanelor.

Lată roadele preocupării per- 
man*>nle a oamen-tar, roadeie 
muncii eofeclive și -ale ajuta- 
rutai bine înțetes și ia timp 
-stfordat, roadele înțelegerii și 
colaborării între semeni. Ca ur
mare a realizării acestei insti
tuții de sănătate, și personalul 
său lucrează cu mai multă pa
siune, plăcere și răspundere. A- 
lături de veteranul medicilor 
din Vulcan — Anatol Gurta- 
venco, șeful secției interne, 
alături de directorul spitalului
— Ioan Radulescu, alături 
secretarul organizației de partid 
pe instituție — Petru Navrady, 
lucrează umăr lingă umăr, cu 
bune rezultate, ceilalți medici, 
întregul personal mediu. Cu 
toții știu, sînt convinși că slu-1 
jese o cauză nobilă — apărarea 
sănătății oamenilor. Colectivul 
Spitalului unificat Vulcan are 
capacitatea să devină acea ce
lulă puternică, tămăduitoare de 
rău. generatoare de succese, 
orientată intr-o singură direcție
— viața oamenilor —, fără sen
suri interzise, cum semnalam 
intr-un articol în toamna amb« 
lui trecut.

Vutean). Secțiile sînt judkîos 
amplasate, ca și celelalte se -vi
cii și anexe. La primul etaj — 
chirurgia, cu grupurile sanitare 
necesare, cu saloane confortabile 
de 1-2-3 paturi, cu toate servi
ciile de rigoare ; etajul al doilea 
cu 60 de paturi în saloane, este 
destinat internelor, pediatria o- 
cupă etajul al treilea ; iar la 
ultimul etaj își desfășoară acti
vitatea secției de‘ obstetrică — 
ginecologie și de noi născuți, 
dotată, de asemenea, cu toate 
serviciile necesare. Acum Spi
talul unificat Vulcan are și un 
serviciu de urgență, o cameră 
de gardă, o cameră do izolare, 
un laborator unificat (spital- - 
policlinică), un birou de inter
nări și unul pentru șeful insti
tuției — ceea ce nu exista în 
vechea clădire. De asemenea, în

Lucrările au început în forță -și 
cu -entuziasm. Noua conducere 
a spitalului, — directorul loan 
Rădulescu în persoană — s-a 
contopit eu această acțiune de 
amploare, care a solicitat bani, 
materiale, timp, oameni.

Se va întreba, poate, cineva 
de ce încadrăm acest material 
despre reorganizarea unei in
stituții de sănătate în pagina de 
față. Argumentul nostru este 
grăitor : pentru că este izbînda 
unui grup de oameni, a unor 
grupuri de oameni mai bine 
zis. Pentru că alît salariații spi
talului cît și un marc număr 
dc locuitori ai orașului Vulcan 
au răspuns cu plăcere și entu
ziasm chemării de a ajuta la 
finalizarea acestui deosebit de 
important lăcaș dc îngrijire a 
sănătății oamenilor. Zile și nop
ți la rînd, directorul loan Ră- 
dulcscu și administratorul Con
stantin Dascălu s-au aflat pe 
„șantier", ajutînd nemijlocit cu 
îndrumări, cu materiale, cu 
propriile mîini. Munca nu era 
ușoară și, mai ales, nu era pu
țină. Erau necesare multe forțe, 
multe ajutoare, pe lingă suma 
de bani acordată pentru repa
rații și amenajarea clădirii la 
nivelul cerințelor actuale. Și, 
spre laudă lor, multe unități 
economice din oraș și din îm
prejurimi — cum au fost mina,

și din alte 
Jiului, care 
considerabil 
îngriji aici

aceste eforturi lă- 
vorbesc de la sine 
de netăgăduit a 
nu s-au înscris,

troșani — an -acordat un spri
jin neprecupețit — în oameni 
și materiale — acestei acțiuni. 
Respectivelor unități economice, 
tuturor cetățenilor care au 
contribuit prin forța brațelor 
și a minții lor la finalizarea 
lucrărilor, salariații noului spi
tal unificat Vulcan le aduc sin
cere mulțumiri. Mulțumirea a- 
cestora este, de altminteri, mul
țumirea generală a oamenilor 
muncii din Vulcan 
localități ale Văii 
au acum condiții 
mai bune de a-și 
sănătatea. In 
udabile. care 
despre forța 
colectivității.
spre nemulțumirea beneficiaru
lui. Cooperativa meșteșugărească 
„Paringul*1 și sectorul I G.L. din 
localitate, care mai mult au 
tergiversat și îngreunat activi
tatea generală a celor mulți, 
decît să pună efectiv umărul.

Dar puterea colectivității 
învins și acum noul Spital uni
ficat Vulcan lucrează cu toate 
.motoarele" în plin. Chiar as
tăzi se împlinesc două luni de 
cind s-a efectuat prima gardă 
în noua clădire a spitalului.

Am făcut și noi, nu de mult, 
o vizită aici. Este frumos, plă
cut (să vizitezi, evident !). Paci-
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door 
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oporenl 
fiind mai 
ciștiguri

mai exista, 
tineri core,

lot ceea ce este 
util, îl va încerca 
de repul ie, de 
observarea unor 

rnoca'.ă și

un 
de 

obțî-
timp —

de o-și însuși o me- 
urmo cursurile unei 
ojunși intr-un oroș
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Regretele lui A-

nu mai 
singur, 
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reslau- 

să-și

toxo
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Desene de
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a scos cuțitul și a lovit 
in omul nevinovat. Din 
Samoilă Borbely a ră- 
viață, fiindu-i necesare 
zile pentru vindecarea 

de tăieturi-

vuloâneni — 
nivele și 150 
valoare de 

ajunsă intr-o 
degradare in- 

Pentru salariații spi-

Au existat — și vor 
poote, mult 
din dorința 
serie, de o 
școli, odolă 
strain apelează lo bunăvoințo u- 
nor onești cetățeni, solicilîndu-le 
să-i găzduiască pină cind iși re
zolvă liecore proprio-i situație. Tot 
oșo, au existat - și vor moi exis
ta incă - cetățeni onești care, 
dominați de acel spirit ol cunos
cutei ospitolități, cedeozo din 
mult-puținul spațiu locativ o ca- 
meră, două tinerilor nefamiliști, 
intregindu-și pe oceastă cale bu
getul familiei. Gestul ospitalier al 
gazdei nu trebuie să depășească 
limitele bunului simț, ale ome
niei, nu trebuie să devină o sur
să de ușoare ciștiguri nemuncite, 
nu trebuie să încalce legea.

Iotă insă că, uneori, ospitoli-

lotea rămine • 
gest umanitar, 
grabă o sursă de 
nute pe seomo acelor chiriași fie 
prea creduli, fie împinși de ne
voie să apeleze lo bunăvoința 
gazdelor.

In apartamentul nr. 19 din 
blocul D 8, cartierul Coroești - 
Vulcan o fost găzduit un tinăr. 
După ințelegereo dintre piopăc- 
tor și chiriaș s-a convenit ca, lu
nar, acesta din urmă să-i achite 
primului sumo de 700 Ici, repre
zentând chiria (stabilită destul de 
empiric) și alte cheltuieli. S-or 
părea că toate sint in regulă. 
Gazda însă o evitat sa declare 
orgonelor consiliului popular, o- 
sociației de locatari noua des
tinație ce a dat-o camerei închi
riate. Văzind că pe oceastă cale 
se poale obține un ciștig (core

de venea sporit prin nesupunerea 
lo impozit) „onorabila" gazdă a 
moi adus in casă un chiriaș. Deci, 
doi tineri intr-o cameră, de ia 
core incasările se ridicau lo su
ma de 1 400 lei pe lună. Nu a 
trecut mult timp și incă doi chi
riași au fost aduși in aceeași ca
meră. bugetul familiei sporind in 
total cu 2 800 lei pe lună. Lo a- 
ceosto sumă gazda mai oferea, 
oare, gradul de confort pe care 
l-a promis otunci cind, după pro- 
priile-i criterii, a apreciat
lunară a unui chiriaș la 700 lei ? 
Nu credem...

Ciștigul nemuncit a adus după 
sine un șir lung de distracții și 
.chefuri ai cărei protagoniști erou, 
se pare, băieții gazdei Alexan
dru si Vasile Donca, de piofesie 
„fără", cunoscuți de către unii 
vecini ca tineri faiă pasiunea de

o munci. A fost deci fireoscă 
ho'.ărireo celor patru chiriași de 
a re;. .. a intr-o bună zi, lo ser
viciile unei asemenea gozde, 
indreptindu-se spre căminele mun
citorești, fapt pe core trebuiau 
so-l faco din capul locului. Dor 
cu aceasta nu s-o terminal șirul 
chiriașilor. Lo data cind om vi
zitat oportomentul, se aliau in 
gazdă olți cetățeni nedeciorati la 
asocioțio de locatari, pentru core 
se incasa probabil in același fel 
o chirie sustrasă impozitului le
gal.

Nădăjduim ca, in urma semna
lărilor noastre, se vor lua măsu
rile cuvenite. Oricum, in aparta
mentul cu pricina ori e prea 
mult spațiu, ori prea multă do
rință de ciștiguri ușoare, pe sea- 

credulilor sou a nevoiașilor.
I. ELIAS

respect pentru 
bun, frumos și 
un sentiment 
jgust amar, la 
xemne- dc degrada. »
materială a - lemenlelor din ju- 
jiiI său. -Să ne aruncăm privirea 
fntr-o sală de spectacole — a 
< in-malografului ,7 No>< lubric" 
f’elroșani, bunăoară — Jupă ul
tima >» pH z.cntai ie, din care se 
'tcot a doua zi coșuri întregi 
cu coji de semințe, pungi de 
bomboane, felurile n'.rlii. Să 
mergem mai departe cu ob '-r- 
vațiile și să ne oprim inir-un 
local de alimentație puolica — 
i c-iaurantul .Parîngu!" Petro
șani, <le pildă — într-o zi cind 
mim î ii primesc salariul. Nu 
iucein uz. dc fantezie dacă afir-

imn untului nu prididesc să adu
ne cioburile paharelor și sticlelor 
sparte. Dur aceeași lucrători — 
de altminteri peste lot în 
T.A.P.L. — continuă să-i ser
vească pe cheflii (contrai unor 
legi precis stabilite), iar lucră
torii dc miliție parcă tocmai în 
aceste zile so retrag prin locuri 
mai liniștite. Așa se face că in 
aceste zile unitățile de alimen
tație publică arată ca după po
top, așa se fac<- că in aceste zile 
se comit cele mai multe acte 
de huli1,ani n>, iar in zilele < are 
urmează, la mine se înregistrea
ză tel mai mare număr de ab
sențe nemoiivate. Să pătrundem 
și într-o cofetărie unde, prin 
fumul dc țigară și stelele cunia 
cului, tinerii consumatori în-

unde fețele de masa sini pătate, 
tăiate sau arse cu țigara, aseme
nea și husele scaunelor, iar In 
grupurile sanitare aproape ni
mic nu a mai rămas întreg.

Oare pe acești degradatori ii 
v< dc cineva ? Oare pc acești 
disli ugalori ai bunurilor obștești 
nu i poate chema nimeni la or
dine ? Ei sînt puțini, iar colec
tivitatea este atit de numeroasă 
și de puternică. De cc-i privim 
cu nepăsare și cu teama de re
plică ? Cui ii < ste permis să 
schimonosească frumusețea, să 
altereze Imnul gust, să distrugă 
lucruri bune, utile? Nimănui, 
desigur. Și atunci ? .

Atunci de ce nu se ia atitu
dine, de ce nu se iau masuri 
drastice, legale, împotriva unor

sau a altora ca ci, care inculcă 
cinslen și omenia, care colorea
ză neplăcut atmosfera localuri
lor publice, care-i terorizează 
fără motiv pe cei din jurul lor? 
Cine are acest drept și această 
datorie? In primul rind organe
le de miliție —, apărătoare le
gale ale ordinei publice.

De ce i-am amintit pc 
trei ? Pentru ca sînt autorii 
proaspeți ai unor fapte 
mult decît supuratuai c 
chiar condamnabile
la i « sluuranlul . I‘ iringul" 
troșani — Aeroport.

Tudor l.oliș locuiește in car
tierul Aeroport și lucrează la 
mina l.ivczeni. A devenit o per
soană binecunoscută. Ca spăr
gător. Dar nu de norme in pro-

cei 
mai 
mai 

ba 
comise 

l’e-

colurile publice, provocator de 
scandaluri și bătăuș In 14 fe
bruarie a.c., după ce u făcut 
țăndări mai multe pahare în re
staurantul amintit, s-a răzbunat 
ii pe un geam de 3 mp și o gro
sime de 6 mm, apoi a plecat 
satisfăcut acasă.

$1 pentru că cei ce se asea
mănă se adună, s-a adunat la 
restaurantul „Paringul- și Ni- 
eolu< Andrei, lol din 1 *< troșani. 
Deși e pensionar și ar putea 
să și petreacă în alt mod anii, 
și i irosește prin restaurante, 
sub influența alcoolului. In 
geam de 3 mp a .găurit" și el 
lu restaurantul .Paringul" in 
scara zilc-i dc 21 februarie a.c., 
aducînd și injurii personalului 
restaurantului.

dar nu plătește, mulivind întot
deauna că a plătii. Daca 
este servil, se servește 
refuzând, de asemenea, 
lenscâ. Adesea, de la 
râului „Paringul"
inceree norocul la luz in 
Dacă nu „iese" nimic, nu 
Iești Om practic Manoh 

împotriva unor asemenea 
mente trebuie acționai cu 
mi late și in primul rind dc 
tre organele de ordine publică 
care, de multe ori, se esc 
za de la obligațiile pe c 
au. Slrada, localul, sala dc 
lacul trebuie deopotrivă si 

te moral, penii u
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UN BUCHET DE SARBATOARE
O hartă uriașă, punctată 

ici, colo cu bcculețe multi- 
colore se desfășoară priviri
lor. Și fiecare pilpiirc. fiecare 
sclipire minusculă reprezintă 
sursele de energie și lumi
nă ce se întind de la Du
năre la Tisa, de la virfurilc 
Carpaților, la cimpiile Dobro- 
gei.

Unul din locurile unde sc 
făuresc puterile nebănuite ale 
kilovaților este Paroșcniul. 
Situata in inima celui mai 
mare centru carbonifer al ta
rii, termocentrala marchează 
parcă îngemănarea forțelor, 
consemnează metamorfoza 
muncii acelora care trudesc 
in adincuri. Zici lucirea dia
mantină a cărbunilor sc 
transformă in puterea mira
culoasă a energiei electrice.

Sub impulsul torentelor 
continue de abur încălzit 
prin arderea cărbunelui in
ferior, turbine uriașe se pun 
in funcțiune transformând 
mișcarea in kilowați. In fața 
unor pupitre moderne ce a- 
deseori se aseamănă cu ace
lea care dirijează zborul in 
infinitul universului, omul 
căiSurește înspre liniile de 
înalta tensiune ale sistemu
lui energetic național curen
tul electric. Totul e simplu, 
dar incredibil de complicat. 
Cea mai mica dereglare de 
mecanisme, cea- mei neînsem
nată awarie privează fuixi de 
o energie uriașă. O veritabilă 
armată, formată din. aproape 
24& de muncitori, inpineri fi 
febniciem, conduși cu price
pere de inginerul Gheorghe 
Dinea «e«jliea?ă clipă- de cli
pa la multitudinea mașinilor, 
utilajelor și aparatelor care 
contribuie la buna desfășu
rare a procesului de „fabri
care" a energiei care ne lu- 
-.nincasâ casele, sau urnește 
din loc motoare imense. Și 
r.u o dată, din motive abso
lut involuntare. la E.C.E. Pa- 
reșeni au fost semnalate a- 
varii, poate în clipe în care 

fiecare picătură de energie 
valora aur. Dar nimeni, în 
acele clipe încordate. în mio
rul nopții sau în toiul zile
lor de sărbătoare nu a rămas 
pasiv. Lăcătușii Nistor Vil- 
voi. Ion Anghel, Ionel Bâleia 
fi Ion Ficinski, sudorii Gheor
ghe Maioș sau Gheorghe Mi
tica au fost la post. Alături 
dc ci, Gheorghe Pădure. Ion 
Căpitănescu, Paul Crestei, 
Gheorghe Stănișcl sau Vasile 
Maioga au pus umărul la 
remedierea deranjamentelor

survenite la turbine, Fa ca
zonele de ardere, la instala
țiile electrice. Apariția ori
cărei defecțiuni- reduce con
siderabil puterea debitată de 
energeticieniV Păroșcniuhu. Și 
tocmai în aeeste cazuri a- 
pare necesitatea unor inter
venții prompte, eficiente, pen
tru a se scurta termenele de 
nefuncționare a unor agre
gate sau, uneori, chiar a u- 
nor grupe de generatoare.

Repartizați pe ateliere, an- 
gajații secției de reparații ișz 
pot organiza activitatea in
tr-un mod judicios, neexistind 
niciodată pericolul imposibi

lității intervenției în cazul 
avariilor. Conduși de șeful 
secției, ing. Dinea, am sur
prins în postura „gata pen
tru intervenție" pe sudorii 
Matei Șusler fi Alexandru 
Rad de la atelierul de repa
rat turbine, pe izolatorii ter
mici Constantin Marghescu fi 
Ilic Vulpe, de la atelierul, dc 
reparații cazane sau pe zi
darul Pavel Pișcoianu și Ion 
Vătăman.

„Sint cu toții oameni con- 
știenți de înalta misiune ce 
ie revine, ne spunea însoți
torul. Au simțul datoriei, fe
ricit completat dc o înalta 
calificare profesională ceea ce 
le permite realizarea unor 
lucrări de bună calitate și în 
timpul cel mai scurt. Cei 22 
de maiștri, ingineri și tehni
cieni care lucrează in cadrul 
secției noastre reușesc, dato
rită unei experiențe vaste, să 
organizeze în mod rațional 
locurile de muncă pe care le 
conduc astfel că de fiecare 
dată putem răspunde orică
rei chemări".

Părerea nu aparține numai 
inginerului Dinea. Întreaga 
conducere a termocentralei 
din Paroșeni apreciază acti
vitatea secției de reparații, 
remareînd în permanență 
ponderea acestei activități în 
realizarea riguroasă a grafi
cului de producție a unității* 
Am discutat cu mai mulți 
muncitori. In acel moment et 
își etalau întreaga măiestrie 
in operațiunile de remediere 
a defectelor de la cazonele 
ce condiționează funcționarea 
grupului de lăO MW. Din 
inimile tuturor, precum un 
glas singular, reieșea dorința 
fierbinte de a da in aceste 
zile totul pentru efectuarea 
unor operații de calitate e- 
xemplară întregind buchetul 
realizărilor mărețe închinate 
glorioasei aniversări a Parti
dului Comunist Român.

Nieolae LOBONȚ

In biroul Serviciului -to pografic a) E. M. Aninoasa obiectivul aparatului a surprins, instantaneu, o aprinsă discuție 
asupra indicatorilor de plan (opo pe trimestrul II.

In clișeu, de la stingă Io dreapta : Ing. Ion Dumitraș — inginerul șef al exploatării, mg. Virgil Stănescu — șeful 
serviciului tehnologic, ing. Irina Crăescu — șeful serviciului topografic și topograful Alfred Loy.

Foto: I. LIClU

im/c pi jiu
Frumoasă regiune geografi

că-, puternic industrializată, 
străbat izvoarele Jiului în de
presiunea Petroșanilor, itnin- 
du-se apoi să- traverseze de
fileul munților, spre . depre
siunea GorjuluL Pentru cu
noașterea acestei zone udată 
de apele repezi și neliniștite 
ale Jiului, elevii claselor 
V—VIU de la casa, de copii 
din HWeani au pornit dumi
nică intr-o excursie de stu
dii pentru îmbogățirea cunoș
tințelor de geografie și istorie.

Pornind din extremitatea 
vestică a municipiului Pe
troșani, elevii excursioniști au 
trecut prin Lupeni șt Vulcan,

spre orașul 
traseul turistic 

Victoria 
și Dumitru Fb-

indreptlndu-se
Tg. jiu. Pe 
parcurs, profesorii 
Diaconescu r' " 
loiu,. care b-au însoțit pe e- 
levi, le-au explicat acestora 
evoluția geografică a depre- 

- siuniiiși formarea geologică 
a straturilor de cărbune, i-au 
informat în legătură cu dez- 

•, voltarea economică și indus
trială .a localităților din Va
lea Jiului, s-au referit la e- 
venimentele istorice care au 
avut loc pe aceste meleaguri. 
In timp ce străbateau- defi
leul Jiului, elevii au ascul
tat relatări despre eroismul 
brigadierilor care au construit 

prin muncă patriotică linia 
ferată BumBești — Livezeni, 
despre modernizarea șoselei 
și au vizitat castrul roman 
de la Sedu. Ajwigînd în ora
șul Tg. Jiu, elevii din Uri
cani au avut prilejul să tft- 
zilae monumentele de artă 
«de genialului nostru sculp
tor Constantin Brdncuțt Casa 
memorial» a Eeaterihei Teo- 
doroiu, Combinatul de indus
trializare a lemnului, centrul 
orașului, cartierele ndl de lo
cuințe, precum și lagărul foș
tilor deținuți politici de lingă 
Tg. Jiu.

In timpul excursiei pe acest 

itinerar turistic, elevii casei 
de copii din Uricani au avut 
prilejul să- cunoască realiză
rile prezentului nostru seria
lise și locurile de care se lea
gă- amintirea atîf&r evenimen
te istorice, imbogățindu-și cu
noștințele acumulate in. școa
lă. Totodată, excursia a reu
șit să trezească în sufletele 
elevilor puternice sentimente 
de dragoste față de frumu
sețile naturale ale patriei ți 
față de realizările poporului 
nostru obținute sub condu
cerea înțeleaptă a P.C.R.

1
VINERI 2 APRILIE

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Telcșcoală. Limoa roma
nă — Școala ardeleana. 
Mecanică (cinematică, 
legile dinamicii}.

18,00 Căminul.

13,50 Lumea copiilor : Glume 
de apribe. Em<$'une ve
selă, cu cintece, glume 
ți păcăleli de aprilie, cu 
Daniela, Așchiuțâ și in
vitații lor.

19.10 fiagerea Loto.

19,20 1 001 de seri.

19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 50 de ani ir» 50 de evo
cări. Anul W39.

20.10 Film artistic : „Bună ziua, 
doctore I" cu Noel Noel. 
Premieră- pe țară.

21,35 Panoramic știrnțifTc.

22,00 Telejurnalul de noapte.

22.10 Handbal masculin. V.LF. 
Gwmmersboch - Steaua 
București (Firtafa Capei 
eamprenitor europeni). 
Trantmnîune de le Dort
mund’. Comentator CrilU- 
•n țepesev.

23,13 închiderea- emfsrunfî.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiembrie : 

Cînteeefe mării fl—4 aprilie).; 
Republica: Pelpeeerea (1—4 a- 
prilie); LONEA — 3 Noiembrie: 
Procesut (1—3 aprilie); ANI
NOASA : NouF angajat (1—2 a- 
prihe); VULCAN r Vagabondul, 
seriile I și II (1—4 aprilie); 
LUPENI — Cultural: Pomul de 
iarnă (1—4 aprilie).

NAȚIUNEA 
SI PROGRESUL 

y
(Urmar° .

ropide și multilaterale a forțelor 
de producție, a întreg i economii 
naționale. Cimentore-J comunită
ții de viață economico a națiunii 
socioliste este opusă ancorei in- 

. chistan și izolări. Ea creozo po
sibilități sporite pentij amplifi
carea relațiilor economice cu ce
lelalte noțiuni socialiste, cu toa
te popoarele și statele, pe baza 
cunoscutelor principii promovate 
cu consecvența de către partidul 
nostru in relațiile intemațicno.e, 
întrucit oșa cum arătau Maix și 
Engels „raporturile dinlre diferi
te națiuni aepina ae gradul n 
care tiecore dintre ele și-o dez- 
vo.tat forțele de producție...”

Morile realizări obținute de 
poporul nostru in cincinalul 
19-06-1970 m domeniul econo
miei ou adus o contribui.e majo
ră Io intorireo complexului eco
nomic național și, in același timp, 
îo dezvoltarea schimburilor eco
nomice externe ole României. în
noiri rodicole înfăptuiește socia
lismul și in domeniul s:ructurii 
sociale o noțiunii, ceea ce ii in
fluențează puternic conținutul și 
naturo, contribuind in mod ho- 
toritor la transformarea ei intr-o 
comunitate de interese și țeiuri 
lundomentole de voință și acți
une in direcția progresului social 
multilateral- In locul oscuțitelor 
antagonisme și conflicte sociale, 
care domină viața națiunii in ca
pitalism, in procesul transformări
lor socialiste se făurește o struc
tură socialo nouă, caracterizată 
prin relații de prietenie și cola
borare intre toate clase.e ți ca
tegoriile sociale, ele insele alcă
tuite in exclusivitate din oameni 
ai muncii. Tendințele ob ective de 
apropiere, pe diferite planuri ale 
existenței și activității intre clasa 
muncitoare — closo "onducătoa- 
re o societății noostre — țărănime, 
intelectualitate, între toate cate
goriile sociale, procesul atenuării 
și, intr-o perspectivă mei înde
lungată, al dispariției deosebiri
lor intre clase, dintre munca fi
zico și cea intelectuolă, dintre 
oraș și sat reprezintă factori ai 
omogenizării noțiunii noastre so
cialiste, ai întăririi unității sole.

In direcția realizării și conso
lidării unității de interese și țe
luri, de voință și de acțiune, a 
îrtregului nostru popor acționea
ză transformările de mare ampli
tudine produse in viața sa spiri
tuală. In timp ce in capitalism 
vioțo spirituală o națiunii este 
dominotă de antagonismul. de 
poziția de neîmpăcat dintre ideoÎN LIBRĂRII

NICOLAE CEAUȘESCU — Cuvîntare la Congresul Uniunii
Generale a Sindicatelor din România — 23 martie 1971. 

NICOLAE MINEI — Frontul invizibil.
J'l’LVIA CIOBANU, L1D1A SFÎRLEA — Cum scriem, cum 

pronunțăm corect.
JORDACHE M. IOAN — Aparate electronice pentru mă

surarea temperaturii.
CENDRARS B. — Aurul (Colecția Meridiane). 
ALEXANDRU R. — Cu fața spre ceilalți.
D. PACURARTU — Clasicismul românesc.
UERIȘAN S. — Dicționar de aforisme și citate medicale. 
Documente literare.
Fonetică și dialectologie.
DANA DUMITRTU — Migranții.
FILLAT D. — Mozaic jstorico-lilerar, secolul XX.
GRECEA IOAN — Necunoscuta.
1. MARINCA — Trecătoarea urșilor.
I. HOLBAN — Realizarea personalități:, hazard sau știința? 
REJTO JENO — Orașul revolverelor mute.

logia burgheză și cea picletară, 
in condițiile socialismului se fău
rește o reală comunitate $piritu; 
ala a națiunii care are ca fun
dament ideologia marxist-leninis- 
tă devenită dominantă in socie
tate. Cultura națională in socia
lism include orgonic patriotis
mul și internaționalismul, conști
ința apartenenței la comunitatea 
națională respectivă, venerația și 
mindria pentru trecutul ei glo
rios, atitudinea militantă plină 
de griji față de viitorul său, pre
cum și ideile respectului și co
laborării cu celelalte națiuni și 
popoare.

Una din marile realizări obți
nute in anii socialismului, avind 
o însemnătate deosebită pentru 
făurireo și consolidarea unității 
întregului popor in jurul palidu
lui o reprezintă rezolvarea mar- 
xist-leninisto o problemei națio- 
nole, osiguroreo deplinei egali
tăți in drepturi a tuturor cetă
țenilor țării fără deosebire de 
noțîonalitote. Aplicarea consec
ventă a politicii noționale juste 
a Partidului Comunist Român a 
dus Io cimentoreo prieteniei fră
țești dintre oamenii muncii ro
mani, moghiari, germani și de 
alte naționalități care strins uniți 
dau viață programului de făurire 
in Romănio - patria lor comună 
- a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Reprezentind un aroces nece
sar intrinsec socialismului, inllo- 
rireo noțiunii corespunde întruto- 
tul cerințelor reale ale interna
ționalismului proletar. „Internațio
nalism — spunea tovarășul 
Nicoloe Ceaușescu - înseamnă 
colaborare intre națiuni egale in 
drepturi, intre popoare care se 
intrajutorează spre a putea des- 
fășuro cu moi mult succes lupta 
pentru socialism și comunism, in 
fiecare din țările lor". Dezvoltc- 
rea puternică a fiecărei națiuni, 
a fiecărei țări socialiste indepen
dente și suverane, corespunzind 
intereselor proprii, contribuie im
plicit Io întărirea sistemului so
cialist mondial, la sporirea efi
cienței acestuia in lume.

Progresul tuturor domeniilor 
vieții naționale in condițiile socia
lismului permite afirmarea pu
ternică a fiecărei națiuni pe a- 
rena internațională, realizarea 
unei sporite contribuții la circu
itul mondiol de valori.

Socialismul a creat condiții 
pentru ridicarea vieții na
țiunii pe culmile cele mai incite 
ale civilizației și progresului, a 
creat condițiile cele moi (ovaro- 
bile manifestării ei ca forță mo
trice a dezvoltării sociale.

(Urmare din pag. 1)

respunzătoare și pe seama spo
ririi productivității muncii, pro
ducția de cărbune a sporit In 
județul Gorj an de an. Tată 
ce ne spun cifrele:

1965 1970
1 244 323 tone 7 487 007 tone 
Astăzi numai în industria mi
nieră a Gorjului lucrează 7 500 
de salariați care și-au asigu
rat o bază materială într-o 
zonă a țării din care în trecut 

MOTRU
se î-ecruta forța de muncă pen
tru alte județe.

In Gorjul agricol, cărbunele 
a creat orașe. MOTRUL este 
unul dintre acestea, apărut in 
paralel cu dezvoltarea exploa
tării cărbunelui. Noul destin 
industrial hărăzit acestor pă- 
mînturi a atras mii de gorjeni 
în biografia cărora s-a înscris 
adînc numele meseriei — MI
NER. Merită să facem o su
mară creionare a ceea ce a 
existat în aceste locuri în anii 
regimului trecut. Numai așa 
se poate desprinde mai exact 
semnificația creșterii econo
mice din ultimii ani. Pînă în 
1944 „producția industrială* a 
Gorjului era anonimă. O mică 
fabrică de confecții și încă una 
asemănătoare de țigarete, pre
cum și mina Schela, formau 
întregul patrimoniu industrial 
deosebit de sărăcăcios. In 1944 
în județul Gorj existau doar... 
2 400 de salariați. Prin crearea

Perla cea mai nouă
din salba

Vulcanului

■
D
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■

■
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tul își are propriu linie C.F.R. 
In depozit întregul flux teh
nologic este mecanizat. Des
cărcarea cisternelor C.F.R. se 
face mecanic prin pompe mo- 
to-electrice, iar uleiurile și 
combustibilul special se în
călzesc printr-o instalație spe
cială evitindu-se in acest fel 
congelarea lor. Depozitarea 
produselor se face in patru 
rezervoare așa-zise de stocare. 
Tot mecanizat se efectuează 
și trecerea produselor din re
zervoarele stoc în rezervoa
rele de deservire. Din aceste 
rezervoare sint serviți benefi
ciarii ce solicită produse cu 
cisternele. Durata de încăr
care a unei cisterne de 4 000 
litri este de numai 15 minute. 
La butoaie și bidoane, deser
virea se face prin conducte 

și dezvoltarea industriei mini
ere, a petrolului, prin constru
irea marelui combinat de ma
teriale de construcție, numă
rul salariaților s-a ridicat in 
1965 la 49 113 pentru ca pînă în 
1970 să mai sporească cu încă 
11 595 și să atingă în 1970 ci
fra de 60 718. Statul a reparti
zat în cincinalul recent înche
iat pentru investiții județului 
Gorj 6 170 000 000 lei din care 
peste 80 la sută pentru dezvol
tarea industriei. Din fonduri de

stat s-au ridicat 5 906 aparta
mente, dublu față de cincina
lul anterior, și peste 6 000 de 
locuințe din fondurile popu
lației. Urbanizarea a produs 
schimbări esențiale și în struc
tura populației. Dacă în 1965 
din totalul populației județu
lui de 307 426 locuitori numr»' 
46 114 stăteau în mediul urban, 
în 1970 numărul celor care lo
cuiesc în orașe s-a ridicat la 
36 893 din totalul de 317 045 
pe județ.

In actualul cincinal extrac
ția de lignit și antracit va cu
noaște o puternică dezvoltare. 
In 1975 Gorjul urmează să re
alizeze circa 18 000 000 tone de 
cărbune, mai mult decit dublu 
față de 1970. O dată cu dezvol
tarea industriei, vor înflori 
orașele și satele județului, 
MOTRU, cel mai tînăr oraș al 
țării, se va îmbogăți cu noi 
blocuri frumoase și primitoare.

■

■

cu

direct pe cintare speciale ce ® 
stau la dispoziția solicitau- J* 
ților. B

Fiind vorba de un depozit B 
de produse ușor inflamabile, B 
fiecare rezervor este dotat B 

o conductă separată de g
stingere. De asemenea, depo- ■ 
zitul posedă un rezervor de ■ 
300 mc plin cu apă indus- ■ 
trială, o pompă de 26 atmos- ■ 
fere, 6 hidranți și soluție ■ 
chimică. Toată instalația de ■ 
stingere se manipulează de 
către un singur om de la 
un tablou de comandă elec
tric. —

A trecut un an de la în- g 
ceperea lucrărilor. Acum pe g 
terenul viran de pe malul ■ 
Jiului strălucește in soare cea J 
mai nouă perlă din salba de g 
obiective industriale a orașu- ■ 
lui Vulcan.

■

■
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Un nou muzeu 
școlar

(Urmare din pag. 1)

La secția de minerit se pot 
vedea diferite machete : aba
taje frontale pe înclinare sus
ținute cu lemn, abataje fron
tale susținute cu stîlpi metalici, 
galerii simple susținute cu arce 
metalice, precum și cărbuni 
din diferite localități, lămpi de 
miner cu fitil și carbid, foto
grafii ce reprezintă munca in 
mină, mișcarea grevistă din 
Valea Jiului, o hartă a Văii 
Jiului cu linii care indică lo
calitățile unde în anul 1929 
s-au desfășurat greve.

Prin felul cum este organizat, 
prin varietatea materialului, 
muzeul reprezintă o realizare 
deosebită a cercului dc istorie 
condus de prof. Elena Toderici 
și se înscrie în acțiunea ..Cău
tătorii de comori" inițiată de 
C. N. O. P.

r
• DUMINICA 4 APRILIE

8,45 Deschiderea emisiunii. 
9,00 Matineu duminical pentru 

copii. 
Ora mtii, vacanța !.
Film serial : Tuktu și hai
nele sale noi.

10,00 Viața satului.
11.30 Albumul compozitorilor 

români : Sigismund Toduță
12,00 De strajă patriei.
12.30 In reluare, la cererea te

lespectatorilor : Interpreți 
îndrăgiți de muzică popu
lară : Irina Loghin, Maria 
Ciobanu, Maria Butaciu, 
Maria Pietraru, Angela 
Buciu, Monica Adincu, Jo
hann Sieber, Benone Si- 
nulescu, Ion Dolânescu, 
Felician Fărcașu, Francisk 
Dobondi, Lazo Knejevici 
și Laza Pomovije, Grupul 
vocal „Miorița".

13,00 Emisiune în limba maghia
ră.

14.30 Fotbal : Dinamo-Progresul 
și Austria - Ungaria 
Transmisiuni directe de Ic 
București și Viena.

18,00 Cintare Patriei - Potiium 
Carmen : Concurs coral 
interjudețean. Participă 
corurile reprezentative din 
județele Galați, Dolj, Arad.

19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20.00 50 de ani in 50 de evo

cări - Anul 1941.
20.10 Film artistic : Inamicul pu

blic nr. 1 - cu Fernondel.
21,55 Pagini alese din operete. 

Cu Cleopotra Melindonea- 
nu, Ion Dacian, Valentin 
Teodorian.

22.10 Telejurnalul de noapte.
22.20 Selecțiuni din concursul 

„ Premiul Euroviziunii - 
1971".

• LUNI 5 APRILIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Sceno.
Emisiune de informație și 
critică teotrală.

18.30 Mîndrele — montaj folclo
ric.

18.50 Revista economică Tv.
19,15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 50 de ani in 50 de evo

cări - Anul 1942.

20,50 Film serial : Cavalerul
Furtună.

21,40 Steaua fără nume — mu
zică populară.

22,35 Telejurnalul de noapte.
22,45 Telesport.
23,00 închiderea emisiunii.

• MARȚI 6 APRILIE

10,00 — 11,00 Teleșcoalo.
Ciclul de emisiuni-consul- 
tații pentru examenul de 
admitere in invățămintul 
superior.
Matematică : Probleme de 
analiză matematică (I).
Chimia — Sistemul perio
dic al elementelor in lu
mina teoriei atomice a 
Iui Bohr.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Ateneu — Emisiune de 
actualitate muzicală.

18.15 Toate pinzele sus ! emisi
une pentru pionieri.

19,00 Reflector.
19.15 Publicitate..
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnolul de seară.
20,00 50 de ani in 50 de evo

cări — Anul 1943.
20,10 Seară de teatru : Alibi 

pentru eternitate. 
Scenariu de televiziune de 
Dan Tărchilă.

21,00 Saltă hora bucuriei. For
mații de dansuri populare 
din Capitală.

21.30 Carnet cinematografic.
21,40 Reportaj Tv. De aici încep 

răspunderile.
22,00 Telejurnalul de noapte.

22.15 Ritmuri moderne. 
23,00 închiderea emisiunii.

• MIERCURI 7 APRILIE

18,00 Deschiderea emisiunii.
„Ex-Terro '71" - emisiune 
concurs de construcții 
tehnice pentru școlari.

18.30 Economie, știință, condu
cere.

19.10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 50 de ani in 50 de evo

cări — Anul 1944.
20.10 Intermezo muzical.
20.15 Te'e-cinemateco.

Răzbunarea - Premieră 
pe țară.

21,50 Poșta Tv. de Ion Bucheru.

22,05 Cadran internațional.
22,35 Pentru iubitorii muzicii de 

operă.
Fragmente din opera „Tu- 
randott" de Puccini. 

23,05 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

• JOI 8 APRILIE

18,00 Deschiderea emisiunii.
Emisiune în limba maghia
ră.

18.30 La volan - emisiune pen
tru conducătorii auto.

18.50 Mult e dulce și frumoasă.
19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Istorie vie.
20,40 50 de ani in 50 de evo

cări - Anul 1945.
20.50 Antologie lirică.

2î,10 Intermezo folcloric cu 
frații Petreuș.

21.20 Maneta se grăbește.
Film documentar de mon
taj.

22,00 lelejurnalul de noapte.
22.10 Recital Enrico Mocias. 
23,00 închiderea emisiunii.

• VINERI 9 APRILIE

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Tele-școală.
Ciclul de emisiuni-consul- 
tații pentru examenul de 
admitere in invățămintul 
superior.
Limba română. Elemente 
morfologice - analize 
gramaticale.
Biologie. Caractere speci
fice ole materiei vii.

18,00 Căminul.
18.50 Lumea copiilor. Mult mi-e 

dragă primăvara.
19.10 Tragerea Loto.
19.20 1 001 de seri.

Cenușilă și Fugărilă.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 50 de ani in 50 de evo

cări - Anul 1946.
Seara televiziunii bulgare.
20.10 Film artistic : Al 8-lea.
21.50 Cintece si jocuri populare 

bulgărești.
22.10 Rodope - film documen

tar.
22,25 Un interpret celebru : 

Nico Ghiaurov.
22.50 Telejurnolul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

• SIMBATA 10 APRILIE

17,00 Deschiderea emisiunii.
Emisiune in limba germa
nă.

18,00 Bună seara, fete !
Bună seara, băieți!

19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de oni in 50 de evo

cări - Anul 1947.
20.10 Tele-enciclopedio.
21,00 Luceafărul - (Versuri).
21.10 Film serial : Incoruptibilii. 

Primejdia are aripi.
22,00 Fantezie la un cintec dc 

petrecere.
22.30 Telejurnalul de noapte.
22,40 Săptămino sportivă.
23,00 Cintă și dansează Socha 

Dislel, surorile Kessler ș 
baletul Lido-Paris.

23.30 închiderea emisiunii.
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Cusintarea tovarășului
NICOIAS CEAUSESCU

(Urmare din pag. 1)

După cum se știe, făurirea 
socialismului pe baza legităților 

lorice diferite de la o țară la 
alta, partidele comuniste și 

diții diverse. Ținind seama de 
această diversitate, intre parti
de pot apare deosebiri de pă
reri asupra operei de construire 
a socialismului, asupra unor c- 
veniinente internaționale. Calea 
rezolvării acestora este discu
tarea de la partid la partid, de 
la conducere la conducere. în 
spirit de încredere și stimă re
ciprocă. Partidul nostru se pro
nunță împotriva oricărui ames
tec în treburile interne ale al
tor partide, care duce la slă
birea unității lor, a capacității 
dc luptă împotriva dușmanului 
de clasă. In condițiile interna
ționale actuale, o importanță 
deosebită au afirmarea relațiilor 
de tip nou între țările socia
liste — cu totul opuse rela
țiilor din lumea capitalistă —, 
colaborarea liber consimțită, în 
spiritul principiilor marxist-le- 
niniste și ale internaționalismu
lui socialist, ale respectării in
dependenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile in
terne, ale întrajutorării tovără
șești și avantajului reciproc. 
Aceasta constituie după părerea 
noastră calea sigură pentru de
pășirea dificultăților și neînțe
legerilor actuale, pentru reface
rea și întărirea colaborării și 
unității țărilor socialiste. Orice 
nesocotire a acestor principii nu 
poate decît să complice solu
ționarea cu succes a probleme
lor complexe ale construcției 
socialiste, să aducă prejudicii 
relațiilor între țările socialiste, 
între partidele comuniste și 
muncitorești.

In ce-1 privește, Partidul Co
munist Român va respecta în 
întreaga sa activitate principiile 
și normele de relații între ță
rile socialiste, va acționa cu 
consecvență pentru dezvoltarea 
colaborării cu toate țările so
cialiste. Totodată, vom lărgi le
găturile de solidaritate interna- 
ționalistă cu toate partidele co
muniste și muncitorești, în spi
ritul încrederii și stimei reci
proce, al recunoașterii dreptu
lui fiecărui partid de a-și ela
bora de sine stătător linia po
litică potrivit condițiilor con
crete ale țării sale, vom ex
tinde relațiile cu alte forțe so
cialiste, democratice, progresis
te, antiimperialiste.

Stimați tovarăși.
Evenimentele internaționale 

demonstrează că în lume au 
loc profunde transformări re
voluționare și democratice, că 
noi forțe sociale se ridică îm
potriva imperialismului, a po
liticii sale de forță, dictat și 
agresiune, a tendințelor de a-și 
impune dominația asupra al
tor state. Acțiunile cercurilor 
imperialiste întîmpină rezisten
ța tot mai dîrză a popoarelor, 
care își apără libertatea și in- 

: dependența națională, dreptul 
: sacru de a-și hotărî singure 
soarta.

Lupta eroică a poporului 
vietnamez și a celorlalte po
poare din Indochina, înfrânge
rile suferite dc imperialiștii a- 
mericani sînt o expresie a a- 
cestor realități, o dovadă că 
nici o forță din lume nu poate 
Infringe un popor care este ho- 
tărît să-și apere independența 
și se bucură de sprijinul for
țelor antiimperialiste. Partidul 
și poporul nostru, sprijinind 
cauza dreaptă a poporului viet
namez, a celorlalte popoare din 
Indochina, consideră imperios

necesar să se pună capăt răz
boiului, să fie retrase fără în- 
tîrzierc toate trupele Statelor 
Unite ale Amcrlcii, astfel ca po
poarele vietnamez, cambodgian 
și laoțian să-și poată hotărî 
singure calea dezvoltării, fără 
amestec din afară.

România nutrește o profundă 
simpatie față de năzuințele de 
progres ale tinerelor state re
cent eliberate, dezvoltă cu clc 
relații de colaborare politică și 
economică, susține eforturile lor 
pentru consolidarea independen
ței. emancipare economică și 
socială, acordă îfitregul sprijin 
mișcărilor dc eliberare națio
nală, luptei împotriva colonia
lismului și ncocolonialismului.

Ne pronunțăm pentru solu
ționarea conflictului din Orien
tul Mijlociu pe baza Rezolu
ției Consiliului dc Securitate, 
pentru retragerea trupelor israc- 
lîcnc din teritoriile ocupate, 
pentru respectarea integrității 
teritoriale și independenței tu
turor statelor din această re
giune, precum și pentru regle
mentarea problemei populației 
palestiniene în conformitate cu 
năzuințele sale naționale.

România își extinde relațiile 
cu toate țările, fără deosebire 
dc orînduire socială, conside- 
rînd drept o îndatorire a sa, ca 
țară socialistă, de a-și lărgi ra
porturile internaționale și parti
ciparea la diviziunea interna
țională a muncii, de a con
tribui, pe această cale, la pro
movarea înțelegerii și apropierii 
între popoare, la cauza păcii. 
La baza relațiilor sale cu toate 
statele, țara noastră situează în 
mod consecvent principiile su
veranității și independenței na
ționale, deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reci
proc — principii recunoscute 
din ce în ce mai mult ca sin
gurele în măsură să asigure 
dezvoltarea încrederii și coope
rării între popoare, destinderea 
și securitatea internațională.

Republica Socialistă România 
desfășoară o activitate susținu
tă pentru normalizarea relați
ilor și dezvoltarea colaborării 
între statele Europei, pentru în
făptuirea securității pe conti
nent; considerăm necesar să se 
treacă la organizarea de întîl- 
niri multilaterale în vederea 
pregătirii conferinței general- 
curopene.

Realizarea unei păci trainice 
este o cerință arzătoare a în
tregii omeniri, care impune in
tensificarea luptei pentru re
ducerea cheltuielilor militare 
— grea povară asupra nivelu
lui de trai al popoarelor — 
renunțarea la politica de forță 
și amenințare cu forța, luarea 
de măsuri practice în domeniul 
dezarmării generale, în primul 
rînd al celei nucleare, asigu
rarea unui climat dc destinde
re, pace și colaborare interna
țională.

Stimați tovarăși,
In încheiere, doresc să urez. 

partidului dumneavoastră, oa
menilor muncii de pe întreg cu
prinsul Uniunii Sovietice, suc
ces deplin în înfăptuirea pro
gramului ce va fi adoptat de , 
congres pentru dezvoltarea eco
nomiei, vieții sociale și ridica
rea bunăstării poporului, în in
teresul înaintării societății so
vietice pe calea spre comu
nism, al cauzei generale a so
cialismului și păcii.

Trăiască prietenia dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, dintre țările și po
poarele noastre.

Trăiască unitatea țârilor so
cialiste, a partidelor comuniste 
și muncitorești, a tuturor for
țelor antiimperialiste !
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Varietăți fotbalistice
Echipa engleză Arsenal st'u- 

'diază posibilitatea de a-și con
tinua pregătirile de vară în 
■Bulgaria, și să susțină două 
meciuri amicale în compania 
echipei Spartak-Levski și a 
unei formații care urmează să 
fie desemnată ulterior.

Federația de fotbal din Peru 
a hotărît ca nici un jucător 
sub vîrsta de 25 de ani să nu 
aibă dreptul de a juca în 
străinătate sub contract profe
sionist. Această hotărîrc va

rămîne în vigoare pînâ în anul 
1974.

e
In U.R.S.S. se desfășoară un 

interesant campionat de fotbal 
rezervat echipelor instituțiilor 
de artă din Moscova. Anul a- 
cesta titlul a revenit formației 
Teatrului Mare. Ca urmare a 
acestui succes, cunoscutul re
gizor sovietic Igor Moiseev 
pregătește o nouă temă a ce
lebrului său balet denumită 
..Fotbaliștii".

Al UIMEA Al P.C.U.S.
MOSCOVA 1. — Corespon

dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
ță, transmite : In cea dc-a treia 
zi a lucrărilor Congresului al 
XXIV-lca al P.C.U.S., desfășu
rate sub președinția lui A. P. 
Kirilenko, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., au continuat dezbate
rile pe marginea rapoartelor de 
activitate al C.C. al P.C.U.S. și 
al Comisiei Centrale de revizie.

V. I. Dolghih, prim-sccretar 
al Comitetului de ținut Kras- 
noiarsk al P.C.U.S., a relatat 
în cuvîntul său despre valori
ficarea bogățiilor Siberiei și 
despre dezvoltarea social-econo- 
mică a ținutului Krăsnoiarsk.

Oțclarul E. P. Proskurin, de 
la Uzina siderurgică „Ordjoni- 
kidze" din Zaporojie, a vorbit 
despre eforturile depuse de 
muncitorii uzinei pentru crește
rea eficienței producției și pro
ductivității muncii.

In cuvîntul său, G. A. Aliev, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Azerbaidjan, a înfățișat 
succesele repurtate de oamenii 
muncii din această republică în 
dezvoltarea industriei și agri
culturii, aspecte ale activității 
organizatorice a partidului pen
tru promovarea progresului teh
nic, perfecționarea conducerii 
producției, pentru creșterea ni
velului de trai al oamenilor 
muncii.

I. P. Riabov, prim-secretar 
al Comitetului regional Sverd
lovsk al P.C.U.S., a vorbit des
pre marile obiective industriale 
construite în regiune în anii 
recentului cincinal și mai buna 
valorificare a resurselor natu
rale.

Despre însemnătatea dezvol
tării științei și aplicarea cuce
ririlor ci în producție, a vorbit 
acad. M. V. Keldîș, președin
tele Academiei de Științe a 
U.R.S.S. El a insistat asupra 
unor aspecte privind construcția 
de noi mașini electronice de

calcul și rolul acestora în ri
dicarea productivității muncii.

A. E. Kocinian, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Armenia, a 
relevat transformările economi
ce care au avut loc în repu
blică, evidențiind apariția unor 
noi ramuri industriale, printre 
care electronica, siderurgia ne
feroaselor și construcția de in
strumente dc precizie.

In cuvîntarea sa, A. E. Voss, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Letonia, s-a referit la dez
voltarea pe care au înregistrat-o 
în anii cincinalului trecut in
dustria și agricultura letonă.

Despre preocupările în dome
niul modernizării producției a 
vorbit ministrul industriei side
rurgice, I. P. Kazaneț.

Au mai luat cuvîntul F. S. 
Goriacev, prim-sccretar al Co
mitetului regional Novosibirsk 
al P.C.U.S., și K. S. Smirnova, 
din colhozul .Zarea Mira" re
giunea Oriol.

Pionierii din capitala sovie
tică au adus salutul lor con
gresului.

In ședința de joi după-amia- 
ză a rostit o cuvintare de salut 
tovarășul Nicolae Ccaușcscu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român. Cuvîntarea a 
fost subliniată, în repetate rîn- 
duri, cu aplauze.

Au mai rostit cuvîntări de 
salut Enrico Bcrlinguer, vice- 
secretar general al Partidului 
Comunist Italian, Gustav Hu- 
sak, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, Janos Kadar, prim-se
cretar al C.C. al Partidului 
muncitoresc socialist ungar, To
dor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, și Osvaldo Dorticos Tor- 
rado, membru al Biroului Poli
tic, membru al secretariatului 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cuba.

Lucrările congresului con
tinuă.

Ședința Comitetului 
pentru dezarmare

GENEVA 1 (Agerpres). — 
La Geneva a avut loc joi cea 
de-a 506-a ședință de lucru a 
Comitetului pentru dezarma
re. In cursul ședinței, a luat 
cuvîntul reprezentantul Bulga
riei. Krum Kristov. El s-a re
ferit la proiectul de convenție 
cu privire la interzicerea per
fecționării. fabricării și stocării 
armelor bacteriologice și a to
xinelor și distrugerea lor, pre
zentat Comitetului în

ța de marți. Acest proiect, a 
menționat reprezentantul Bul
gariei, nu restrînge prin pre
vederile sale dispozițiile înscri
se în Protocolul de la Geneva 
din 1925 privitor la interzice
rea folosirii armelor bacterio
logice. Articolele proiectului 
reglementează problema inter
zicerii folosirii armelor bacte
riologice, prevăzînd distrugerea 
stocurilor existente, precum și 
interdicția de a se constitui noi 
stocuri, a spus Krum Kristov.

In senatul american

Un proiect de lege privind 
acordarea de către S.U.A. 

a clauzei națiunii celei mai 
favorizate României

Interviul acordat 
de președintele 

Allende 
ziaristului 
american

C. L. Sulzberger
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...mercenarul vest-german 
Rolf Steiner, care in timpul 
■ultimilor ani și-a pus expe
riența sa de vechi subofițer 
al Legiunii străine la dispo
ziția diverselor mișcări divi- 
zioniste de pe continentul a- 
frican, s-ar afla încă de la 
18 ianuarie in miinile guver
nului de la Khartum. După 
infringerea, in ianuarie 1970, 
a comandourilor separatiste 
pe care le organizase in 
Biafra, Rolf Steiner se refu
giase in Sudan, unde își o- 
ferise serviciile rebelilor din 
sudul țării. Rănit in timpul 
unei ciocniri, el s-a refugiat 
in Uganda, dar autoritățile de 
la Kampala l-au remis guver
nului sudanez. Steiner va fi 
judecat pentru atentat la u- 
nitatea și securitatea Suda
nului, dar și pentru „crime 
impotriva intregii Africi".

...la O.N.U. nu este exclu
să posibilitatea unei transfe

rări a tratativelor indirecte 
pentru reglementarea conflic
tului din Orientul Apropiat 
in Cipru. Cu acest prilej, din 
primăvară s-ar putea ca tra
tativele să fie ridicate la ni
vel ministerial.

...R.A.U. ar dori să lărgeas
că și să adincească Canalul 
de Suez, astfel incit să de
vină posibilă folosirea lui de 
către navele cu un deplasa
ment de 250 000 tone (înainte 
de a fi blocat, canalul nu 
putea primi decit nave de 
cel mult 70 000 tone). La a- 
ceastă concluzie a ajuns jur
nalul maritim „ Lloyds List", 
in urma achiziționării de că
tre guvernul de la Cairo a 
unei puternice drage de fa
bricație olandeză.

...intre industria americană 
și Agenția pentru protecția 
mediului înconjurător (EPA), 
instituită de președintele Ni

WASHINGTON 1 — Cores
pondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Senatorii
Walter Mondale și Edward 
Brooke au prezentai in Sena
tul american un proiect de le
ge prin caic cer acordarea dc 
către Statele Unite a clauzei 
națiunii celei mai favorizate 
României. După ce a ielevat 
că S.U.A. au acordai pină a- 
cum clauza națiunii celei mai 
favorizate pentru două țări so
cialiste — Iugoslavia și Polo
nia — senatorul Monda'e a su
bliniat că „unele dintre regula
mentele, restricțiile și legile e- 
laborate pentru îngrădirea 
schimburilor comerciale cu ță
rile socialiste sînt contrapro- 
ductive". El a considerat drept 
dăunător refuzul de a acorda 
clauza națiunii celei mai favo
rizate tuturor țărilor socialiste. 
Subliniind că „discriminarea 
pe linie comercială față 
țările Europei răsăritene 
are nici o justificare economică

de 
nu

sau politică", senatorul Mon
dale a adăugat că „datorită 
unei asemenea extraordinare 
discriminări, există prea puți
ne speranțe înlr-o dezvoltare 
masivă a schimburilor comer
ciale cu Europa răsăriteană, 
piața care crește cel mai rapid 
din lume. Pe aceaslă piață 
noi ne aflăm în urma Germa
niei occidentale. Italiei, Fran
ței. Angliei, Indici, Egiptului, 
Finlandei, Japoniei, Austriei și 
Suediei". In anul 1969, a spus 
Mondale, Statelor Unite, care 
dețineau 16 la sută din loialul 
comerțului mondial, le-au reve
nit doar 3 la sută din totalul 
comerțului Est-Vest, adică 249 
milioane dolari dintr-un total 
de 8 miliarde. Senatorul ame
rican a relevat apoi „marile 
daune politice cauzate de o 
astfel de discriminare"

Proiectul de lege a fost tri
mis spre examinare Comitetu
lui senatorial pentru probleme
le financiare.

ORIENTUL APROPIAT
DAMASC 1 (Agerpres). — 

Siria a răspuns miercuri favo
rabil la apelul adresat de Re
publica Arabă Unită privind 
convocarea unei reuniuni a 
reprezentanților șefilor dc stat 
arabi pentru examinarea situa
ției din Iordania.

★
KHARTUM 1 (Agerpres). — 

La Khartum s-a anunțat că 
Sudanul a răspuns pozitiv ape
lului adresat de Republica A- 
rabă Unită pentru convocarea 
unei reuniuni a reprezentan
ților șefilor de stat arabi, în 
vederea examinării situației 
din Iordania, delegîndu-1 în 
acest scop pe reprezentantul 

■ permanent pe lîngă Liga A- 
rabă, ambasadorul Amin Shi- 
bly.

cutării actualei situații din Ior
dania și a definirii responsabi
lităților*. Adresînd invitația 
ca participanții să se reuneas
că în Iordania „pentru a putea 

-constata personal situația reală 
din țară*, suveranul hașemit 
arată în mesaj că „el va lua 
parte și în oricare altă țară 
arabă unde se va organiza 
conferința11.

NEW YORK 1 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat cu
noscutului ziarist american 
C. L. Sulzberger de la „N'cw 
York Times", președintele chi
lian Salvador Allende a rele
vat că naționalizarea industri
ei chiliene a cuprului este vi
tală pentru interesele națiunii 
și poporului țării sale. „Nu-mi 
pot imagina — a spus Allende
— câ guvernul Statelor Unite 
va face cauză comună cu în
treprinderile particulare intr-o 
chestiune ca aceasta, deși, din 
nefericire, istoria arată că în 
trecut astfel de lucruri s-au 
întîmplat*. El a adăugat că 
guvernul său dorește să aibă 
relații bune cu S.U.A. Totodată 
președintele Allende a declarat 
că guvernul său nu va permi
te construirea de baze militare 
străine pe teritoriul chilian.

Referindu-se la apropiatele 
alegeri municipale, el a expri
mat părerea că frontul Unită
ții Populare va obține un spri
jin solid din partea corpului 
electoral. El a spus, totodată, 
că nu exclude eventualitatea ca 
elemente de dreapta să pro
voace ciocniri violente. „Aces
te elemente — a arătat Allende
— au făcut deja ceea ce nu 
s-a mai întîmplat niciodată în 
istoria chiliană, și anume — 
l-au asasinat pe comandantul 
armatei, generalul Schneider*. 
Președintele a declarat că are 
„absolută încredere în loialita
tea forțelor armate*, care, a 
spus el. „se află în serviciul 
statului și nu al unei persoa-

t

REACTIVAREA VULCANULUI 
STROMBOLI

ROMA 1 (Agerpres). - Vul
canul Stromboli a intrat din 
nou in acțiune miercuri, după 
o pauză de doi ani. La ora 
9,00 (ora locală), după o ex
plozie puternică, din crater au 
fost proiectate materii incan
descente, după care un șu
voi de lavă a cobori! intr-o 
jumătate de oră pe o distanță 
de peste 50 metri.

De la o altitudine de 956 
metri, vulcanul domină mica 
Insulă Stromboli, cea mai nor
dică dintre Insulele Eoliene. 
Cei 500 de locuitori ai singu
rului sat din insulă, San Vin
cenzo, nu au intrat cituși de 
puțin în panică. Din apropie
rea observatorului vulcanologic, 
turiștii străini au urmărit 
interes fenomenul.
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★
RIAD 1 (Agerpres). — Re

gele Feisal al Arabiei Saudite 
a primit miercuri pe ambasa
dorul iordanian, care i-a înmî- 
nat un mesaj din partea rege
lui Hussein al Iordaniei, a a- 
nunțat postul de radio Riad. 
Observatorii politici, citați de 
agenția Reuter, consideră eă 
mesajul lui Hussein face par
te din seria de acțiuni diplo
matice lansate de Iordania pen
tru a informa pe șefii de state 
arabi asupra modului cum este 
apreciată la Amman situația 
din Orientul Apropiat.

★
AMMAN 1 (Agerpres). — 

Regele Hussein al Iordaniei a 
transmis miercuri mesaje tutu
ror șefilor de stat arabi, ce- 
rînd convocarea „cît mai cu- 
rînd posibil a unei conferințe 
la nivel înalt. în vederea dis-

+ Ministrul de finanțe al Ma
rocului, Abelkrim Lazraq, a sem
nat miercuri cu societatea fran
ceză „Etablissements J. J. Car- 
naud et Forges de Basse Indre", 
care posedă cele mai mari între
prinderi industriale din țară, un 
acord privind preluarea de către 
stat a peste 50 la sută din ac
țiunile acesteia. Acordul se în
scrie in programul guvernului de 
„marocanizare" a întreprinderilor 
străine din țară.

+ La Helsinki s-a anunțat că 
ministrul de externe al Finlandei, 
Vaino Leskinen, va face, intre 
3 și 7 aprilie, o vizită oficială la 
Belgrad, unde va avea întreve
deri cu omologul său iugoslav, 
Mirko Tepavaț și va fi primit de 
președintele losip Broz Tito.

+ Ministrul ofocerilor externe 
al Italiei, Aldo Moro, a sosit la 
Copenhaga, unde va avea con
vorbiri cu omologul său danez, 
Pouf- Hartling și cu ministrul eco
nomiei, Nyboe Andersen.

neralul Yakubu Gowon, a intrat 
in vigoare la 1 aprilie a.c. El a- 
nunțâ trecerea in proprietatea 
guvernului de la Lagos a tutu
ror apelor teritoriale și platformei 
continentale de unde se extrag 
in prezent bogății minerale.

$ Ansamblul românesc de 
cintece și dansuri, care a sosit 
la Cairo in cadrul unui turneu 
prin mai multe țări nord-afri- 
cane, a prezentat in sala „lz- 
bekian" un spectacol de gală. 
Au asistat Badreddine Abou- 
ghazi, ministrul egiptean al 
culturii, personalități ale vieții 
culturale și artistice din R.A.U., 
șefi și membri ai corpului di
plomatic acreditați la Cairo. Re
citalul oferit de artiștii români 
s-a bucurat de succes.

MEDITERANA POLUATA 
CU... VIN ROȘU SPANIOL

MADRID 1 (Agerpres). — 
mare pată roșie s-a întins 
apele Mării Mediterane
dreptul portului spaniol Alican
te. Marea a suferit un tip nou 
de poluare — provocată nu de 
petrol sau chimicale ci de... 
vin roșu spaniol. Intr-adevăr, 
40 000 de litri de vin au fost 
deversați în mare din rezer
voarele speciale instalate 
cargobotul panamez 
Jose", pentru ca acesta să 
poată fi eliberat din stincile 
pe care a eșuat.

ARTHUR RUBINSTEIN 
POSESORUL PREMIULUI 
„SONNING"

COPENHAGA 1 (Agerpres). 
- La Copenhaga s-a anunțat 
miercuri câ premiul muzical 
„Sonning" pe anul 1971, oferit 
de Danemarca, a fost decer
nat celebrului pianist american 
Arthur Rubinstein. Anul tre
cut, premiul „Sonning" i-a 
venit dirijorului de origine 
mână Sergiu Celibidache.
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+ Octav Livezeanu, vicepreșe
dinte al IRRCS, care se află in 
Finlanda cu prilejul sărbătoririi 
a 20 de ani de la crearea Aso
ciației de prietenie Finlanda— 
România, a făcut o vizită minis
trului culturii, doamna Meeri 
Kalavainen. Au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea re
lațiilor culturale dintre cele două 

ri.
Consiliul Băncii Centrale o 

R. F. a Germaniei a hotărit re
ducerea taxei de scont de la 6 
la 5 la sută. Această măsură a 
fost luată pentru a se micșora 
afluxul de copitaluri speculati
ve, sub formă de dolari, din stră
inătate.

■£> Toate veniturile obținute 
din industria petrolieră din Ni
geria urmează să intre sub con
trolul guvernului federal de la 
Lagos - stabilește un decret pro
mulgat in capitala țării. Decre
tul, semnat de șeful statului, ge-

Potrivit datelor oficiale pu
blicate la Bonn, în anul 1969, 
în R. F. a Germaniei s-au pro
dus 2,6 milioane accidente de 
muncă, dintre care 6 247 au fost 
cazuri mortale.

Agențiile de presă infor
mează că miercuri a fost de
turnat spre Cuba un avion de 
pasageri al companiei „Eastern 
Airlines", în timp ce executa 
un zbor pe linia New York — 
San Juan (Porto Rico).

In aceeași zi, avionul, care 
avea la bord 74 de pasageri și 
8 membri ai echipajului, s-a 
reîntors în Statele Unite.

© La sediul Ambasadei Uniu
nii Sovietice din Viena a avut 
loc joi cea de-a cincea ședință 
de lucru din cadrul actualei 
runde a convorbirilor sovieto- 
americane asupra limitării înar
mărilor strategice (SALT). Dis
cuțiile au durat aproape o oră 
și jumătate.

Următoarea ședință va avea 
loc la 8 aprilie, la sediul Am
basadei Statelor Unite.

INCENDIU LA PADOVA
ROMA 1 (Agerpres). - 

puternic incendiu a izbucnit | 
la una din cele mai mari fa
brici i 
motociclete „ .....
Padova. Focul a distrus un de
pozit unde se aflau 42 000 de 
biciclete, o mare cantitate de 
pneuri și accesorii. Nu 
semnalat nici o victimă, 
pagubele materiale sint 
iuate la 1 600 000 dolari.

a am cele mai mari ia- . 
italiene de biciclete și I 
ielele „Atala-Lygie“ din •

I 
I 
I
I 
I
I
I

de activitate la Hamburg. I 
rimele rezultate ale anche- |

I

ASASINAT
BONN 1 (Agerpres). — 

berto Quintanilla, consulul 
neral al Boliviei la Hamburg, 
a fost joi victima unui atentat. 
Rănit grav de două gloanțe 
trase asupra sa de o femeie, 
Quintanilla a murit la citeva 
ore după ce a fost transportat 
la o clinică. In virstâ de 43 
de ani, avind grad de colonel, 
Quintanilla se pregătea să se 
reîntoarcă in Bolivia după un 
an c* ...........................

Pri ...____________ __ _
tei poliției vest-germane arată 
că asasinatul a fost comis din 
motive politice.

Razboiiu împoiriva cancerului («o
xon, a izbucnit un conflict. 
Un număr de firme inten
ționează să procedeze la în
chiderea unor uzine și la con
cedieri masive, pentru cazul 
in care vor fi forțate să pună 
in practică prevederile EPA 
pentru combaterea poluării.

...mai mult de jumătate din 
cei 42 000 de noi membri 
(pentru anul 1970) ai Parti
dului Comunist Francez au 
mai puțin de 30 de ani. Din
tre ei, cincizeci la sută sint 
muncitori și funcționari.

...printre cândidații pentru 
funcția de secretar general al 
O.N.U., funcție din care U 
Thant intenționează să se re
tragă — s-ar număra, deo
camdată, Mohammed Mas- 
moudi (ministrul tunisian al 
afacerilor externe), Gabriel 
d’Arboussier (ambasadorul Se
negalului la Bonn), prințul 
Saddrudin Aga Khan (înalt

comisar pakistanez pentru re- 
fugiați), Max Jakobson (șeful 
delegației finlandeze la Na
țiunile Unite), Eduardo Frei 
(fostul președinte al Republi
cii Chile), Terence Nzance 
(ministru de externe burun- 
dez) și chiar Lee Kuan Yew 
(primul ministru al Republi
cii Singapore).

...in cursul verii, ministrul 
francez al afacerilor externe, 
Maurice Schumann, va face 
o vizită la Moscova pentru 
a stabili prime contacte in 
vederea viitoarei cooperări 
franco-sovietice.

...guvernul sud-vietnamez ar 
fi anunțat că in cursul lunii 
viitoare va oferi spre licita
ție 18 concesiuni petroliere 
situate in largul coastei su
dice a țării. Primele socie
tăți care și-au manifestat in
teresul sint patru firme par
ticulare japoneze — Mitsui

and Company, Marubeni-lida 
Company, C. Itoh and Comp, 
și Teijin Limited — și so
cietatea Japan Petroleum De
velopment Corporation, in ca
re statul japonez deține ju
mătate din pachetul de ac
țiuni.

...președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, con
duce în ultimul timp perso
nal .comitetul dc acțiune" 
care și-a propus să rezolve 
problema șomajului in țară. 
Unul dintre membrii lui ar 
fi declarat: „Comitetul de 
acțiune impotriva șomajului 
va face apel la toate resur
sele de care dispun organis
mele de stat 
noi locuri de

pentru a crea 
muncă".

Murville s-ar...Couve de 
pregăti pentru o călătorie in 
Statele Unite. De cind a pă
răsit guvernul, el a efectuat 
deja vizite in Algeria, Tuni
sia și Cliina.

radioterapie, proporția 
vindecărilor a crescut constant, 
pe măsura dezvoltării unor a- 
paraturi mai puternice. Locul 
instalațiilor de raze X de 
200 000 pină la 250 000 kilo- 
volți din anii *50 l-au ocupat 
„tunurile cu cobalt" de 1,3 mi
lioane și acceleratoarele lineare 
(LINAC) de 4 pînă la 8 mili
oane volți. Aceste instalații 
bombardează tumorile cu o e- 
nergie de mare intensitate de 
raze X și raze gamma, reducind 
la minimum împrăștierea radia
țiilor la țesuturi normale. „Ca 
un rezultat al acestei escaladări 
de energie, aproximativ 90 la 
sută din cazurile de cancer in
cipient al laringelui, spune dr. 
Ralph E. Johnson de la același 
institut, pot fi vindecate pe 
calea radiațiilor, cruțind pacien
tul de chirurgia plastică și de 
pierderea vocii".

Cele mai impresionante reali
zări au fost obținute la pa
cienții cu „boala lui Hodgkin". 
Dr. Henry Kaplan, de la Cen
trul Medical Stanford, erată că

pacienții atinși de aceaslă for
mă de cancer sint supuși unei 
radiații de înaltă intensitate, 
concentrate asupra fiecărui 
ganglion. In ultimii zece ani, 
50 sau 60 la sută din pacienții 
cu „Hodgkin" avansat au rămas 
supraviețuitori pe termen lung.

Pentru a bombarda tumorile 
cu doze încă mai mari, Kaplan 
și alți radioterapiști speră să 
înlocuiască razele X printr-o 
particulă subatomică nouă — 
„pi mezon". Comisia pentru e- 
nergia atomică construieș
te in prezent un accelerator 
cu protoni care va genera a- 
ceste particule. „Pi mezon“ este 
o particulă încărcată cu ener
gie electrică negativă,-ale că
rei radiații pot fi concentrate 
precis cu ajutorul unor magneți 
și care pot acționa asupra or
ganismului la orice profunzimi. 
In cursul bombardării, „pi me
zon" emite raze X de intensi
tate scăzută, care pot fi citite 
de radiolog, astfel incit acesta 
are posibilitatea de a ghida fas
cicolul de raze exact spre țin
tă. In calea sa prin organism, 
„pi mezon" este inofensiv. Dar, 
din momentul in care pătrunde

in celula-țintă, se ciocnește cu 
atomi de oxigen, carbon sau 
nitrogen și produce in Interio
rul celulei o explozie atomică 
minusculă.

Chimioterapia, care cu abia 
cîțiva ani in urmă mai era un 
domeniu experimental, și-a că
pătat importanța cuvenită. As
tăzi există circa 30 de medica
mente care, folosite izolat sau 
combinate cu intervenția chirur
gicală și cu radiațiile, pot re
duce tumorile. înainte leuce
mia, forma cea mai comună de 
cancer la copii, era ir mod in
variabil fatală, în timp de ci
teva săptămini sau luni. Astăzi, 
nouă din zece copii cu leucemie 
intră în ameliorare după tera
pia medicamentoasă, jumătate 
se simt bine după cinci ani, 
iar cîțiva au fost declarați vin
decați. Această evoluție poziti
vă se datorește și faptului că 
medicii au învățat să admir is- 
treze medicamentele in combi
nație sau in succesiune, impie- 
dicind astfel cincerul să dez
volte rezistență țață de un me
dicament dat - cauza cea mai 
frecventă o eșecurilor cu un 
deceniu ir urmă.
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