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Realizări de prestigiu
ale colectivului

Sfirșitul primului trimes
tru al acestui an este un pri
lej deosebit de a raporta noi 
succese. Colectivul de munci
tori. ingineri și tehnicieni de 
la Stația C.F.R. Petroșani se 
numără printre acele unități 
fruntașe care închină rezul
tatele muncii lor sărbătoririi 
Partidului Comunist Român, 
eveniment intimpinat cu în
flăcărare și dăruire in muncă 
de întregul nostru popor.

Activitatea feroviară din 
această perioadă pentru asi
gurarea mai judicioasă a u- 
nităților economice din Va
lea Jiului cu parcul de va
goane necesar a primit noi 
impulsuri. Prin utilizarea 
mai eficientă a capacității 
materialului rulant, încărca
rea corespunzătoare și înca
drarea trenurilor în progra
mul de circulație, principalii 
indicatori care caracterizea
ză activitatea feroviarilor

Sfajia

din stația Petroșani au fost 
realizați și chiar depășiți. 
Astfel, din gara orașului au 
fost expediate în luna mar
tie cu 4 000 tone încărcătură 
mai mult decît a fost prevă
zut. Același indicator a fost 
depășit în primele trei luni 
cu 25 918 tone. Durata de 
staționare a vagoanelor la

de la
incărcare-descărcare a scă
zut in aceeași perioadă cu 
3,78 Ia sută, iar la tranzit 
cu manevră și fără manevră 
a fost redusă cu 15,02 la sută, 
respectiv 14 la sută.

La realizarea acestui fru
mos mănunchi de succese 
și-au adus o contribuție im
portantă șefii de tură Con
stantin Jumanca. Mihai Flo- 
rescu. Sabin Enășescu, im- 
piegații dispozitori Constan
tin Mirescu, Viorel Jecan, 
Zoltan Pop, Ion Iuga. opera
torul programator Ion Bol- 
dura, precum și șefii de ma
nevră Petru Murareț, Be
niamin Unfrur și Petru Dîlja.

Este remarcabil faptul că 
în acest prim sfert al anu
lui, in raza de activitate a 
stației C. F. R. Petroșani nu
a avut loc nici un eveni
ment, deranjament sau ac
cident.
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conștiinței socialiste a maselor
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CULTURA 
ARTĂ Zona peninsulară a muni

cipiului Constanța a devenii 
platou de filmare. O echipă 
de cineaști a studiourilor 
„București" a tras primul tur 
de manivelă pentru exterioa-

Procesul revoluționar din ța
ra noastră, care a dus la vic
toria deplină și definitivă a 
socialismului, transformind din 
temelii condițiile sociale de 
viață ale oamenilor muncii, a 
determinat schimbarea și a 
conștiinței lor sociale.

..Schimbările survenite în 
structura socială a țării, vasta 
activitate educativă desfășurată 
de partid — arăta tovarășul 
•Nicolae Ceaușescu — au influ
ențat puternic dezvoltarea con
științei socialiste, profilul moral 
și spiritual al oamenilor".

Conștiința socialistă are un 
conținut bogat, exprimînd noua 
fizionomie spirituală a omului, 
constructor al celei mai înalte 
societăți. Ea prezintă asemenea 
trăsături politice cum sîntde
votamentul nemărginit față de 
cauza socialismului, îmbinarea 
patriotismului cu internaționa
lismul socialist: include o
concepție științifică despre lu
me. bazată pe materialismul di
alectic și istoric, ceea ce impu
ne o uriașă dezvoltare și răs- 
pîndire a culturii ; se caracte
rizează prin trăsături moral-po- 
Irtice superioare : o nouă a- 
titudine față de muncă și pro
prietatea obștească, față de fa
milie și normele de conviețui
re socială, spirit colectivist, 
idealuri de viață profund uma
niste.

Dezvoltarea conștiinței socia- 
. liste este un proces complex și 
activ, care nu poate fi identi
ficat cu o reflectare mecanică 
și pasivă, pe planul conștiin
ței. a transformărilor sociale. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
rală că in dezvoltarea și perfec
ționarea conștiinței socialiste se 
evidențiază nu numai baza so
cială care o determină, ci și 
rolul său activ în realizarea 
progresului social.

Conștiința socialistă contribuie 
fia promovarea valorilor socia
le necesare progresului conti
nuu al societății, educă la oa
menii muncii trăsăturile de 
caracter care sporesc aportul 
lor social constructiv, cultivă 
atitudinea activă față de reali
tate și încrederea optimistă în 
viață, reprezintă fundalul de 
realizare a unității moral-poli- 
tice a națiunii socialiste, con
stituie o importantă^ forță mo
trice a dezvoltării întregii so
cietăți.

In cadrul adeziunii politice 
ne ' jătute a maselor față de 
socialism atitudinea socialista 
față de muncă și față de avu
tul obștesc reprezintă un prin
cipiu fundamental al noii con
științe sociale. Forța educativă 
a muncii în socialism, ca Și 
schimbarea atitudinilor oame
nilor față de ea au la bază 
victoria relațiilor socialiste de 
producție. Munca, avînd ia ba
ză proprietatea socialistă, de
vine izvorul bunăstării mate
riale și spirituale a oamenilor, 
o datorie de onoare pentru fie
care om apt de a munci, prin
cipalul criteriu a poziției și ac
tivității fiecărui cetățean din 
societate.

Măsurile luate de către con

ducerea partidului nostru în 
ultima perioadă privind orga
nizarea științifică a producției 
au o directă legătură cu dez
voltarea și cultivarea la toți 
membrii societății a atitudinii 
înaintate față de muncă și avu
tul obștesc. întărirea disciplinei 
socialiste a muncii se bazează 
pe un înalt spirit de răspunde
re și presupune înlăturarea ru
tinei, a pasivității, a munci: de 
mîntuială, a formalismului și 
spiritului anarhic; ca presupune 
respectarea normelor și reguli
lor stabilite la fiecare loc de 
muncă, folosirea deplină a zi
lei de lucru. înlăturarea întîr- 
zierilor și absențelor nemoti
vate, îndeplinirea și depășirea 
normei de lucru. Privind prin 
această prismă realitățile Văii 
Jiului, putem aprecia că orga; 
nizațiile de partid, toți oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri 
se prezintă la marea sărbătoa
re a partidului nostru, cu un 
buchet minunat de realizări, 
rod al muncii călăuzite de o tot 
mai înaltă conștiință socialistă, 
conștiință dobîndită în procesul 
muncii, ca urmare a intensei 
munci educative desfășurate de 
organizațiile de masă și ob
ștești, de instituțiile de artă și 
cultură sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid.

Desigur, aceste rezultate nu 
trebuie să ducă la ideea gre
șită că am făcut totul, că în 
munca noastră nu au existat și 
unele goluri. Dimpotrivă, cred 
că realizările obținute pe linia 
educației prin muncă și pentru 
muncă, vor trebui să constituie 
o platformă pe baza căreia să 
înălțăm pe noi coordonate ce
rințele muncii educative, pen
tru a satisface dezideratele _a- 
cestui proces, expuse cu atîta 
claritate în documentele Congre
sului al X-lea al P.C.R., pre
cum și în alte documente și cu- 
vîntări ale secretarului general 
al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Lărgirea continuă a democra
ției socialiste — obiectiv actual 
principal al politicii partidului 
— presupune creșterea respon
sabilității sociale, a conștiinței 
îndatoririi de a acționa în vir
tutea imperativelor supreme a- 
le societății. Referindu-se la o 
trăsătură caracteristică socia
lismului, V.I. Lenin subliniat 
„Un stat este puternic prin 
conștiința maselor. EI este pu
ternic atunci cînd masele știu 
totul, cînd sînt in stare să ju
dece totul și cînd fac totul în 
mod conștient".

Punînd în valoare energia 
și inițiativa creatoare a mase
lor, dezvoltarea democrației so
cialiste se corelează intens cu 
dezvoltarea conștiinței socia
liste a oamenilor muncii. Este 
știut că gradul și calitatea 
participării democratice a ce
tățenilor la conducerea trebu
rilor publice depind nu numai 
de capacitatea formelor insti
tuționale de a o stimula, ci și 
de nivelul de cultură și conști
ință a cetățenilor înșiși. In a- 
celași timp participarea însăși, 
munca politică obștească, anga

jarea responsabilă în rezolva
rea treburilor publice sînt o 
școală de perfecționare a o- 
mului ca cetățean. In această 
perspectivă democrația socia
listă apare nemijlocit și ca o 
problemă de competență și de 
conștiință etică, de înaltă res
ponsabilitate Și disciplină ci
vică.

Volumul și complexitatea sar
cinilor constructive ale noii 
etape sînt crescute și aceasta 
impune cerințe sporite nu nu
mai sub raportul pregătirii și 
al competenței, dar și sub ace
la al nivelului politic și al 
conștiinței etice și civice. Mer
sul nostru înainte este condi
ționat de priceperea și respon-

AUREL SUCIU, 
lector universitar. 

Institutul de mine Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)
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Una dintre preocupările 
majore ale colectivului de ca
dre didactice de Ia Institu
tul de mine din Petroșani o 
constituie perfecționarea ac
tivității de îndrumare nemij
locită a studenților, specialiș
tii de mîine ai mineritului 
românesc. Nu de mult, au 
avut loc la institut dezbateri 
fructuoase privitoare Ia mo
dernizarea procesului instruc- 
tiv-educativ, cu concluzii de
osebit de interesante și 
ceea ce privește munca 
îndrumare a inginerilor 
mîine.

Cunoscînd că o parte a 
drelor didactice nu posedă o 
pregătire pedagogică specială, 
s-a propus organizarea unui 
cabinet metodologic al în
drumării care să ofere :
• o bibliografie, atent se

lectată, a problematicii;
• posibilitatea unor schim

buri de opinii legate de 
munca de îndrumare ;

în 
de 
de

© un permanent și rodnic 
schimb de experiență intre 
membrii corpului didactic din 
1. M. P. și intre aceștia și 
reprezentanți ai îndrumării 
din alte centre universitare 
și alte nivele (de la profesori 
de liceu și pină Ia cadre 
universitare din alte insti
tute).

S-a mai constatat că exis
tă posibilități de îmbună
tățire a repartizării studenți
lor la cadrul didactic îndru
mător. Acceptînd ca princi
piu al eficacității conlucra
rea conștientă a celor doi 
factori, decurge de aici nece
sitatea respectării, pe cit po
sibil, a voluntariatului, a 
dreptului de a alege, atit din 
partea cadrului didactic, cit 
și a studenților. De aceea se 
preconizează subsumarea. în 
acest act voluntar, a altor 
decizii care conțin acest e-

(Continuare în pag. a 3-a)
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S-au scurs cîteva luni de la 
încheierea conferințelor și a- 
dunărilor pentru dări de sea
mă și alegeri din organizațiile 
de partid. Perioadă suficient de 
lungă pentru a îndreptăți între
barea : cum sînt aplicate propu
nerile rezultate din aceste con
ferințe și adunări ?

Intr-o discuție purtată cu mai 
mulți interlocutori de la mina 
Lupeni, aceștia spuneau i

— Dacă întrebarea „cum se 
materializează propunerile făcu
te în conferințele și adunările 
pentru dări de seamă și ale
geri ?' ar fi fost pusă după 5—6 
luni și nu după 3 luni de la da
ta acestui eveniment am fi 
avut un răgaz mai mare și cu si
guranță, bilanțul ar fi fost altul, 
mult mai bogat.

Fără îndoială, există în aceas
tă observație un sîmbure de a- 
devăr : cu totul altul, mult mai 
bogat, poate fi bilanțul unei 
activități desfășurate pe parcur
sul a cinci-șase luni decît al a- 
celeia din răstimpul a trei luni. 
Subscriind deci, în parte acestui 
punct de vedere am adăuga în
să că și un răgaz mai scuit es
te uneori semnificativ pentru 
a ilustra demarajul intr-o ase
menea acțiune, fermitatea, per
severența, promptitudinea cu ca
re organele de partid nou alese 
militează pentru a da curs și a 
fructifica neîntîrziat bogatul 
fond de propuneri făcute de co
muniști cu prilejul adunărilor 
generale de alegeri.

Observația la care ne referim 
ar fi putut trece, desigur, neob
servată dacă ne-am fi amintit 
despre criticile îndreptățite — 
din mai multe organizații — ca
re insistau pentru aplicarea con
secventă a propunerilor care 
s-au făcut in vederea îmbună
tățirii muncii, pentru elimina
rea cazurilor de nesocotire sau 
de tărăgănare a înfăptuirii lor. 
In definitiv, cum este oportun 
după scurgerea timpului să se 
constate că aceste propuneri 
au un stagiu de șase luni de 
cînd au fost formulate și că 
„urmează a fi luate în atenție", 
sau a interveni prompt, de Ja 
început și a urmări ca într-un 
timp cît mai scurt să se poată 
vorbi despre un anumit stadiu 
de aplicare a lor, despic efi
ciența cu care s-au repercutat 
în activitatea economico-finun- 
ciară a unităților respective.

Insistăm cu deosebire asupra 
acestor aspecte întrucît dintre 
numeroasele propuneri vizînd 
o arie problematică foarte di
versă cele mai multe dintre 
ele se referă, cum este normal, 
la aspecte ale organizării pro
ducției, aprovizionării tehnico- 
maleriale, ale îmbunătățirii ca
lității produselor, ridicării ca
lificării profesionale, întăririi 
disciplinei, folosirii raționale a 
timpului de lucru și a utilaje

lor din dotare, adică asupra a- 
celor pîrghii care determină 
perfecționarea activității, do- 
bîndirea unor rezultate econo
mice superioare. Spre a se a- 
sigura un demaraj viguros în 
noul an și cincinal și a ampli
fica rezultatele de pină acum, 
nimănui nu-i poate fi indiferent

C. MIREA

(Continuare în pag. a 3-a)

rele noii producții artistice 
românești : ..Zece secunde", 
film inspirat din romanul 
.Puterea", de Corneliu Leu, 
în regia lui Mircea Mureșan. 
Filmul, avînd în rolurile prin
cipale pe Ilarion Ciobanu, 
Mihaela Mihai, Sandu Sti
clarii, Ion Besoiu, Ștefan Mi- 
hăilescu-Brăila și alții, își 
propune să reînvie o pagină 
glorioasă din lupta muncito
rilor, care, la chemarea parti
dului, au participat activ la 
acțiunile din februarie 1945, 
de preluarq a prefecturilor 
din mîinile reacțiunii.

Incepînd cu anul univer
sitar 1971—1972, Reșița de
vine al 19-lea centru univer
sitar al țării, prin înființa
rea Institutului de subingi- 
neri, care își va începe ac
tivitatea sub egida Institutu
lui politehnic ..Traian Vuia“ 
din Timișoara. Noul institut 
va pregăti subingineri în trei 
specialități: tehnologia con
strucțiilor de mașini grele — 
cursuri de zi și serale; elec
trotehnică și tehnologia sudu
rii — cursuri de zi.

(Agerpres)

„Prima în luptă, fi

Populația din provincia Kuang Binh, situată în sudul 
Republicii Democrate Vietnam între paralelele 17 și 18, se 
află în focul direct al bateriilor americane instalate pe malul 
sudic al Benhaiului; aproape paralel cu Benhaiul se întinde 
șoseaua nr. 9 pe unde se scurg spre Laos trupele și echi
pamentul de luptă americano-saigonez. Recent, coresponden
ții ziarului „Pravda" A. Serbin și V. Sarapov au străbătut 
drumurile acestei provincii, au stat de vorbă cu oamenii, au 
asistat la scene de luptă. Redăm mai jos însemnările lor 
publicate în paginile „Pravdei" :

Cerul la Kuang Binh avea 
culoarea cenușie. Norii cobo- 
riseră deasupra colinelor atit 
de jos incit păreau că se o- 
dihnesc pe coama joasă a 
munților. De aceea, cînd pes
te rîu auzim zumzet de a- 
vioane, privim zadarnic spre 
nori incercind să distingem 
ceva in stratul dens și ce
nușiu.

Un reactor rupe liniștea ce
rului. încă nu putem să ne 
dăm seama dacă este vorba 
de un avion de recunoaștere 
care dă o raită deasupra 
riului sau este un bombar
dier, care iși va arunca în
cărcătura deasupra regiunii 
apusene a provinciei. In 
schimb, urmele lăsate de a- 
ceste avioane apăreau in fa
ța noastră la fiecare kilo
metru de drum. De-a lungul 
drumului, in jurul podurilor 
și podețelor, pământul era 
scormonit de obuze.

...Am sosit la Kuang Binh 
in ziua următoare după ce 
trupele americano-saigoneze, 
concentrate lingă Donk Ha și 
Kuang Chi, au pornit pe șo
seaua nr. 9 spre granița lao- 
țiană. Artileria grea, esca
drilele de vinătoare și bom
bardiere, elicopterele speciale 
de luptă înzestrate cu rache
te la bord au curățat dru
mul pentru trecerea trupelor. 
In același timp, aviația a- 
mericană și-a înmulțit raidu-

rile asupra unor obiective din 
Vin Linii și regiunea vestică 
a provinciei Kuang Binh. Zi 
fi noapte se auzeau explozii 
puternice. Erau bombele a- 
runcate de bombardierele 
„B-5?“. Zilnic, deasupra re
giuni? se roteau cu viteză a- 
vioane de vinătoare împreună 
cu aparate „Phantom" și 
.Thunder".

La o răscruce, pe timpul 
brăzdat de obuze, am intil- 
nit o baterie de tunuri co
mandată de ofițerul Fam Ba 
Ciung. Soldații tocmai stu
diau planul de bătălie pen
tru doborirea avioanelor care 
zboară la mică înălțime.

— Două avioane de la sud- 
vest ! A răsunat deodată co
manda lui Ciung.

In secundele următoare, țe-

(Continuare în pag. a 4 a)
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de la nașterea lui
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Un moment crucial ai istoriei nafionate, transpus pe ecran

Casn de cultură a smdi< ațelor Petroșani (vedere

TRIBUN

by

c ffMIHAI

A

In următoarele zile, în Petro
șani va mia filmul 
teazul" în regia lui 
colaescu. după un 
scriitorului Titus 
Filmul, de larg suflu 
reconstituie o peiioadă frămîn- 
tată în care patriotismul, 
ti men tul 
atins un 
pe scurt, 
a-, cesibil

,.Mihai Vi- 
Sereiu Ni- 

scenariu al
Popovici. 

istoric,

sen- 
naționale a 

Iată.
film

bun 
Bu- 
des-

unității 
punct strălucit, 
subiectul acestui 
oricărei vîrste.

Mihai, ban al Craiovei și 
prieten cu boierii olteni 
/ești, urzește răsturnarea 
poticului domn al Munteniei,
Alexandru. Complotul este des
coperit. o parte din boieri sint 
prinși și trași in țeapă dc domn 
iar pe capul lui Mihai se pune 
un preț mare. După ce-și în- 
tilnește soția, doamna Stanca, 
retrasă la o mănăstire cu fiul 
lor. Niculae. Mihai 
Constantinopol pentru 
ra el domnia țării.

Prin personalitatea 
sa
tia c 
o inlilnește, însoțită de fratele 
său. un genovez foarte bogat, la 
curtea sultanului Amtirad II. 
Influențat de sora sa. genove- 
zul va împrumuta lui Mihai 
o parte din banii pentru peșcheș 
reușind astfel să cumpere tro
nul țării.

fuge la 
a cumpă-

și ținuta 
impunătoare ciștigă simpa- 

îtessinei Rossana pe care

în tară 
AI ihai 

boierii 
nu Ie-a 

sosirea

că domn, la 
nemulțumește 
și cămătarii, 
restituit dato- 

zilei pentru 
a firmanului 

o a-

întors 
inceput 
. « nd
deoarece 
riile, iar
plata intîrziată 
făgăduit Porții provoacă 
devărată groază.

Spre uimirea tuturor. Mihai 
— cu adevărat o personalitate 
cu o viziune mult mai largă 
decît contemporanii săi care-1 
judecau greșit uneori, neînțe- 
legindu-1 — incendiază casa 
Buz.eștilor unde se aflau repre
zentanții turcilor veniți să pri
mească banii datorați. Din a- 
cest moment, conflictul este des
chis și Mihai il trimite pe Pre
da Buzescu la Roma pentru a-i 
cere ajutor Papei Clement in 
lupta mpotriva păgînilor.

Paralel, la curtea împăratului 
Rudoll II se ține un conciliu 
care încearcă să pună bazele 
unei alianțe militare împotriva 
otomanilor.

Reprezentanții 
cestei alianțe 
Bathory, vărul 
Ștefan Bathory, 
general Basta, 
un as al strategiei — il exclud 
cu ușurință pe Mihai, consi- 
derindu-1 principele unei țări 
prea mici, fără forță militară, 
și un aliat nesigur.

sute

pen- 
locul 
unde

luni ! 
atita 

ordo- 
țară.

li cuin- 
forțele sint evident ine- 

iar armata turcă este con- 
de încercatul 
toate acestea,

Sinan. 
calitățile de 
Mihai și e- 
a oastei sa-

i principali ai a-
— Sigismund 

său, cardinalul 
și influentul 

recunoscut ca

Intre timp, armata strinsă dc 
Mihai atacă raialele turcești 
din țară și trece chiar peste 
Dunăre in citeva puncte, apoi 
se oprește pentru a aștepta a- 
jutorul Papei in vede, ca conti
nuării ofensivei spre Constan- 
tinopol.

Sosit in tabăra sa, cardinalul 
Ștefan Bathory il încredințea
ză de bunele intenții ale Vati
canului și-l anunță că armata 
făgăduită va sosi... peste 5 
Mihai nu putea aștepta 
și — rămas descoperit — 
nă întoarcerea armatei in

Acum, singura posibilitate de 
a se opune turcilor era un a- 
jutor grabnic de la principele 
Ardealului, Sigismund Batho
ry. Pentru a trata alianța, Mi
hai pleacă la .Alba lulia unde 
Sigismund și logodnica sa, Ma
ria Cristina, nepoata împăra
tului Rudolf, urmau să înche
ie o căsătorie care întărea ali
anța casei Bathory cu puternica 
dinastie de Habsburg. Ajutorul 
este insă condiționat de recu
noașterea de către Mihai a su
zeranității lui Sigismund, For
țat de împrejurări Mihai accep
tă.

Alianța cu Bathory se dove
dește insă inutilă : cu cinism, 
acesta il anunță că e ocupat cu 
nunta sa și îi trimite doar un

ajutor simbolic de citeva 
de ostași.

Bun strateg, Mihai alege 
tru înfruntarea cu turcii 
mlăștinos de la Călugăreni
adversarii nu-și vor putea des
fășura forțele numeroasei lor 
armate

Lupta se anunță a 
plită, 
gale, 
dusă

Cu
strateg, curajul lui 
nergia de nebănuit 
le reușesc, într-o înfruntare a- 
prigă. cu sorți schimbători, să 
câștige bătălia de la Călugăreni, 
care rămîne o victorie de mare 
prestigiu, un triumf uimitor nu 
numai pentru contemporani dar 
și pentru întreaga posteritate.

In tabăra sa militară așezată 
pe malul Dunării, Mihai pri
mește vizita lui Selim care-1 
înștiințează că Sigismund de
venise supusul turcilor, fiind 
înfrint de Sinan.

Intrind în .Alba lulia trium
fător, Mihai încheie un pact cu 
nobilimea maghiară și cum in 
Moldova armata îl abandonea
ză pe domnitorul trădător Aron, 
aliindu-i-se, în culmea gloriei, 
Mihai se încoronează ca domn 
al celor trei țări, imp!inindu-i-se 
astfel visul pentru care luptase 
atita.

In același timp, la Fraga, 
împăratul Rudolf il primește in 
audiență pe Sigismund care 
voia să se întoarcă în Transil
vania, bazîndu-se în continuare 
pe fidelitatea nobilimii maghia
re.

Mihai nu se teme de atacul 
lui Sigismund fiind convins că 
generalul Basta ii va fi aliat, 
așa cum promisese. Dar in lup
ta de la Mirăslău, Basta il tră
dează pe Mihai și armata sa 
este învinsă, simultan, turcii a- 
tacă Bucureștiul, ocupîndu-1.

îndurerat. Mihai se desparte 
de ultimii săi ostași și străbă- 
tînd pe ascuns Transilvania, a- 
junge la Praga în scopul unor 
tratative cu Rudolf.

Împăratul, nemulțumit de Si
gismund care nu-și ținuse pro
misiunile, îi încredințează lui 
Mihai o armată în fruntea că
reia să se întoarcă în Transil
vania : Mihai acceptă cerindu-i 
insă să fie recunoscut ca domn 
al celor trei țări române.

In lupta de Ia Gorăslău oastea 
lui Mihai spulberă armata lui 
Sigismund. Dar rezultatele in 
perspectivă ale acestei victorii 
nu pot fi fructificate întrucât 
in tabăra sa de pe Cimpia Tur- 
zii domnul celor trei țări ro
mâne este ucis, pe la spate, de 
doi mercenari valoni, plătiți de 
invidiosul general Basta.

5 minute cu artistul plastic Huria Pop

a Uniunii .Artiștilor Plas- 
II cunosc dc mulți ani, ii 
ezitările și căutările pe ca- 
descoperirii vocației dar 
dornic, pentru început, să 
mobilurile intime ale a-

șei, secția de plastică monumen
tală. întrebarea este : ai avut 
prilejul să te „încerci' in această 
direcție a specializării

prea.
puțin 
realizat

o 
la

tale ?
i orice caz, 

în prezent, 
timpul

> din
școală 

f reșcă

r

„și o atmosferă încu

Interlocutorul meu este tină- 
rul pictor Horia Pop. ambianța 
convorbirii fiind atelierul său 
de la sediul filialei din Petro
șani 
tici. 
știu 
lea 
sint 
aflu
cestora.

— Ce m-a determinat să-mi 
aleg cariei a de pictor? O anu
mită predispoziție sufletească, 
mai întîi
rajatoare din partea părinților, 
mai apoi. Copiii — știi bine — 
desenează. Horia-copil mîz- 
gălea și el hîrtia pînă cînd ma
ma, pasionată de cultură, însă 
disperată că nu am aptitudini 
pentru pian mi-a descoperit în
clinația pentru desen și mi-a 
dat primele noțiuni.

— Cum se face, totuși, că du
pă terminarea liceului ai ales 
Facultatea de... fizică și numai 
după aceea ai urmat artele 
j) las li ce ?

— E o poveste întreagă. Cum 
să-ți spun ? Aveam certitudinea 
că fizica fiind o știință de a- 
vangardă. complexă și tulbură
toare. mă va putea duce spre 
descoperirea unor certitudini 
mai mult de natură filozofică. 
Mi-am dat curînd seama că de
cît să devin un cercetător banal, 
fără fior, e mai bine să revin 
la vechea mea pasiune, pe ca
re n-am abandonat-o de fapt 
nici un moment.

— Asta s-a intimplat după...
— ..4 ani de fizică. Am tre- 
t apoi la Institutul de arte 

plastice ..Nicolae Grigorescu" pe 
care, după cum știi, l-am ab
solvit acum trei ani.

— Ai urmat, dacă nu mă in-

In
pînă 

în
lucrare

o ț
și o
al căminului 

chimie din

stu- 
fier 
din 
în- 

unei
Piatra

— Nu 
prea 
Am 
diilor 
forjat
București 
tr-un hol 
școli de 
Neamț. Am participat apoi cu
o lucrare la bienala deschisă 
in sala Dalles in decembrie 
1968 și la începutul anului ur
mător am avut o expoziție per
sonală. de pictură evident. 
Ateneul tineretului.

— Văd aici o cronică la 
ceasta expoziție personală a 
semnată de Marina Preutu 
„Scînteia tineretului" din 
martie 1969. îmi permit să
tez : „Forma, lumina Și spațiul 
se construiesc concomitent prin 
întretăieri de 
transparențe 
o ritmicitate 
aduce vreun
ților raționale 
compozițională.
tuturor acestor lucrări o atmos
feră de ireală poezie, o anume 
im palpabili ta te în încercarea de 
i surprinde geometriile pure 
ile luminii". Ce părere ai, te 
mai definesc azi aceste cuvinte?

— După cît pot să-mi dau 
i Ungur. da.
Ai vreo lucrare

ții in mod deosebit ?
— Bineînțeles, ea se 

„Bîlciul” și mi-a fost 
cu prilejul bienalei
îmi pare rău că m-am despăr
țit de ea.

— Văd pe pereți, pe șevalet 
mai multe lucrări începute...
— Sînt printre ele variante ale

ia

a- 
(a. 
in 
10 
ci

planuri cu subite 
ale volumelor de 
tectonică. Fără a 
prejudiciu virtu- 

în organizarea 
persistă asupra

tablourilor -Să construim o ca
să nouă' și „Lupeni ’29“ (titlu 
provizoriu) pe care le pregătesc 

gloriosului semicen- 
Comunist

în cinstea 
tenar a) Partidului 
Român. Tot pentru același e- 
vehiment, la cinstirea căruia do
resc să particip după puterile 
mele voi pregăti încă trei lu
crări la ale căror subiecte și 
modalități de realizare mă gîn- 
desc încă.

— Ai vreun plan pentru vi
itor ?

— Numai unul ? Zeci ! De 
pildă, aș vrea mult să lucrez 
artă monumentală dar nu prea 
am ocazia. Deși ambianțe potri
vite acestui gen ar fi destule. 
De exemplu, 
din Petroșani, 
Vulcan.

— Iți urez 
Con vorbire

pc fațada poștei 
la noul liceu din

succes, 
consemnată de 

I’. CONSTANTINESCU

Musicalul

numește 
reținută 

amintite.

Ia care
seam

„Zorba" romanul lui Xikos 
Kazantzakis, cunoaște după 
filmul cu același nume al 
lui Cacoyannis o nouă ipos
tază, de mare succes: este 
vorba de un spectacol de mu
zical, montat pe Broadway. 
Ansamblul .Sweet Charity' 
care-1 prezintă urmează să 
întreprindă în curîrid un tur
neu la Viena.

L’ji număr impresionant de 
lucrări. Sobrietate și gust ele
vat în abordarea tematicii, 
încercări interesante și un 
deosebit simț artistic. O par
ticipare masivă și multe, foar
te multe premii. Dorința am
fitrionilor: perpetuarea ini
țiativei in sensul ca recentul 
act de cultură să ateste obir- 
șia unei tradiții, tradiție care 
să vizeze un cadru larg de 
emulație in domeniul creați
ei artistice.

lată in termeni lapidari, im
presiile de la prima expozi
ție de artă fotografică inter
județeană găzduită de clubul 
sindicatelor din Lupeni. Din 
capul locului se impune preci
zarea că expoziția ce și-a 
ținut porțile deschise pentru 
amatorii de frumos din l.u- 
peni intre 15 și 25 martie es
te acțiunea de cea mai mare 
anvergură de acest gen ce a 
avut loc vreodată in Lalea 
Jiului. Asociația artiștilor fo
tografi din țara noastră, ală
turi de artiști fotografi ama
tori din Capitală, din județe
le Arad, Brăila, Caraș-Seve- 
rui. Galați. Hunedoara și Tg. 
Mureș au subscris cu un nu
măr impresionant de lucrări 
in cadrul tematicii stabilite 
de organizatori, din care un 
juriu exigent a promovat 120 
de lucrări în tehnica alb-ne- 
gru.

Spațiul restrins al unei 
cronici succinte și numărul 
mare de lucrări ajuns pe pa
nourile sălii de expoziție face 
imposibilă prezentarea, cate
gorisirea și evaluarea sub ra
port estetic al exponatelor. 
Vom încerca, totuși, să pre
zentăm citeva din fotogra
fiile care au obținut apreci
erea juriului care a decernat 
3 premii și 10 mențiuni din 
partea organizatorilor, premii 
speciale ale organizațiilor de 
masă locale și municipale, 
precum și un premiu din par
tea cotidianului nostru. Ți- 
nind cont de cadrul temati
cii. stabilite in cadrul regu
lamentului de concurs juriul 
a acordat premiul 1 fotogra
fiei intitulate „CĂRBUNE 
PESTE PLAN" realizată de
I. TELLMANN. Lucrarea 
.SUDORUL" semnată de E. 
HOFFER a obținut premiul
II, iar interesanta compozi- 
fie fotografică, realizată in-

La izvorul
unei tradiții

viitoare
tr-o tehnică și mai intere
santă de 1. 1.1CA și in
titulată „MIȘCARE IN 
MERS", premiul 111. „LUMI
NA IN SUBTERAN", o au
tentică poezie de lumină, rea
lizată tot de I. LI CA a obți
nut premiul special al Con
siliului local al sindicatelor. 
Ml ARPA’ LUI ST. ALBU- 
l.ESCU, degajind un conta
minant optimism tineresc, a 
întrunit calități care i-au a- 
dus premiul acordat de Co
mitetul orășenesc al U.T.C. 
Premiul special al juriului a 
fost acordat fotografiei de o 
interesantă alură monumen
tală. denumită „MINIERA" a 
lui 1. V1NATORU. din Petro
șani. Surprinzind eu mijloa
cele specifice genului o inte
resantă secvență a dinamis
mului cotidian, lucrarea lui 
M. VOLBURA .COLABORA
RE" A OBȚINUT PREMIUL 
ACORDAT DE ZIARUL NOS
TRU PENTRU CEL MAI 
BUN FOTOREPORTAJ.

De menționat pe marginea 
acestei expoziții, că gazdele 
s-au dovedit la înălțime in 
toate compartimentele acțiu
nii care s-a înscris din pri
ma zi printre activitățile re
ușite ale clubului nu numai 
sub aspectul organizării, ci și 
sub acela al afluenței de pu
blic. Totuși, vizitatorul ar fi 
părăsit sala de expoziție cu o 
impresie mai precisă dacă 
alături de numele autorilor 
ar fi găsit înscrisă și locali
tatea unde aceștia activează. 
Pentru că numui așa și-ar fi 
dat seama că participarea la 
această prestigioasă expozi

ție de artă fotografică a ama

torilor din Petroșani și Vul
can, de exemplu, a fost mai 

mult decît modestă.

In prima jumătate a seco
lului nostru, Transilvania a 
dat literaturii române trei 
mari poeți : George Coșbuc, 
Octavian Goga și Lucian Bla- 
ga. Dacă primul a fost stihui- 
torul inspirat al „Baladelor 
și idilelor* iar ultimul poetul 
misterului nerevelat și al „mi- 
rabilei sămînțe*. cel de-al 
doilea avea să se impună 
drept cel mai tulburător in
terpret al durerilor Ardealu
lui asuprit. Octavian Goga 
s-a născut la 1 aprilie 1881 în 
localitatea Rășinari, de lingă 
Sibiu. De ia 
la mama sa, 
itoru) poet a 
nică educație 
prinzînd de 
rea cititului. Studiile medii și 
le-a făcut la liceele din Sibiu 
și Brașov, iar pe cele supe
rioare la Universitatea din 
Budapesta. încă din 1898. așa
dar la vîrsta de 17 ani. pe 
cînd era licean la Sibhi. Go
ga publică primele sale cre
ații poetice în „Revista ilu
strată “ a lui Ion Pop-Rele- 
ganul, colaborînd mai apoi 
la revistele ..Familia' și „Tri
buna" cu versuri minore, in
spirate de modelele timpului. 
Dar adevărata vocație 
poet și-o va descoperi, 
îndoială, de abia după 
riția la Budapesta, în 
a revistei ..Luceafărul' 
cărei colaborator asiduu de
vine. Profund cunoscător al 
literaturii maghiare, germa
ne. franceze, ruse. tînărul 
Octavian Goga receptează a- 
numite influențe care conve
neau structurii sale spiri
tuale dar, de cele mai multe 
ori. se ridică deasupra lor, 
conturîndu-și treptat un glas 
unic, profund răscolitor.

Primul său volum de ver
suri se intitulează „Poezii" 
și apare in 1905. cunoscînd 
rapid un mare succes atît în 
Ardeal cît și peste munți. 
Titu Maiorescu, Nicolac Iorga. 
Constantin Stere. Ilarie Chen- 
di, Garabct Ibrăileanu. Eu
gen Lovinescu .și mulți -uiți 
critici, istorici literari, scri
itori au cuvinte elogioase la 
adresa acestui volum, prezi
când autorului un viilor deo
sebit. Din nefericire. acest 
viitor nu avea să se mai îm
plinească pe planul poeziei 
ci pe cel politic, nefast pen
tru omul dc litere.

Ca poet al „pătimirii noas
tre" Goga se întoarce, pre
cum odinioară Coșbuc. spre 
țăranul ardelean pe care il 
vede nu în haina dc sărbă
toare și cu zâmbetul pe buze 
ca predecesorul său, ci în
durerat și revoltat împotri
va dublei exploatări, națio
nală și socială, a cărei victi
mă este. „Eu am pornit în 
literatură. scrie Goga în 
..Fragmente autobiografice", 
de la o idee monografică a 
unui sat : am crezut că sa
tul reprezintă prin sine uni
tatea organică a sufletului 
acestui popor ...să dau deci 
monografia sufletească a sa

tatăl său și dc 
învățătoare, vi- 
priinit o temei- 
intelectuală. de- 
timpuriu plâce-

de 
fără 
•ipa- 
1902, 

al

tului, cu toate frămîntărilc 
lui, cu tot ce e z.vircolire In 
el, și atunci dau un petec dc 
generalitate, o pars pro toto. 
Așu că primul volum, pe ca
re cu dintr-un sentiment ex
plicabil de modestie, l-am 
intitulat „Poezii*, pe cînd 
trebuia să poarte titlul „Aca
să*. e monografia unui sat..." 
Nu întimplător acest volum, 
caro reprezintă momentul de 
culme al poeziei lui Goga, se 
deschide cu „Rugăciune”, un 
manifest poetic revelator 
pentru crezul estetic al seri 
itorului definit prin intenția 
de a fugi dc frămîntările in
dividualiste, fără orizont, și 
de a îmbrățișa cauza celor 
mulți și oprimați. In atît dc 
cunoscuta poezie „Noi*, Goga 
evocă Ardealul, pămîntul du
rerilor străbune în care soa
rele nu 'uminează decît pen
tru „domni" iar „cântecele 
noastre plîng/ In ochii tutu
rora*.

„La noi sint codri verzi de 
brad
Și cîmpuri de mătasă ; 
La noi atiția fluturi sînt 
Și-atîta jalc-n casă.
Privighetori din alte țări 
Vin doina să ne-asculte; 
La noi sînt cântece și flori 
Și lacrimi multe, multe...”

In poeziile „Plugarii* și 
„Clăcașii", Goga accentuează 
pe latura socială a creației 
sale, fiind conturați truditorii 
cîmpului ca „oșteni fără nu
me/ Ce duc războiul mare-al 
tuturora/ Ei ce se sting în 
neguri și uitare/ Și cad și 
mor dc cruda-mpovărare/ A 
tuturor durerilor din lume...” 
In alte poezii, precum „Apos
tolul' „Dascălul". „Dăscălița*. 
„Bâtrîni* poetul se întoarce 
mișcat spre intelectualii sa
tului, „luminătorii" țărani- ’ 
lor. dar și răzvrătitorii mul
țimilor obidite. Oltul. în po
ezia cu același nume, este 
considerat de poet ca un pur
tător al tuturor dorințelor 
dc dreptate socială și națio
nală ale maselor populare 
românești. In „unda-i gîndi- 
toare" Oltul duce „Durerea 
unui neam ce-așteapță/ De
mult o dreaptă sărbătoare.* 

Celelalte volume de versuri, 
..Ne cheamă pămîntul” (1909) 
„Din umbra zidurilor* (1913) 
, Cântece fără țară” (1916) 
și postumul „Din larg*/ (1939) 
reiau multe teme din primul 
volum, poetul nereușind insă 
a le realiza cu forța, culoarea 
și prospețimea versurilor din 
„Poezii”.

Tributar unor concepții po
litice retrograde, Goga se re
marcă după 1918 doar ca zi
arist. El încetează din viață 
la 7 mai 1938.

Acum, cînd sărbătorim 90 
de ani dc la nașterea sa, tre
buie să vedem în Octavian 
Goga pc poetul tribun care 
a ridicat pe culmile artei 
tot ce este mai vibrant și mai 
viguros în lirica socială ro
mânească.

ț

Cunoscutul muzician de jazz 
Lionel Hampton din S.U.A a 
prezentat, cu formația sa, do
uă spectacole extraordinare 
la Sala Palatului R.S.R. din 
București. L-am văzut inter
pretând la vibrafon, pian și 
mai ales la baterie (in suges
tive 
rară 
tale.

,,solo"-uri), dovedind o 
sensibilitate și virluozi-

Foto : A. Dl LA
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Petroșani : 
există o 
pasibilă a 

vers. Aten-

le uităm

Ar. Gheorghe,
In ..Fața mea" 
anumită muzică, 
se transforma în
ție însă la exprimare. Căci

Gh Bozii. Petroșani : In
teresantă microschița dv 
„Metroul”. Am oferit-o cole 
gului de la pagina .Magazin"

Alături
Lîngă umăr îmi cresc.

Mircea Bara. Vulcan : ț
mâvaru tristă" e o încercau I 
modestă, fără adîncimi, mai r 
mult o notație ocazională, 
lipsită de pretenții. Să ve
dem altceva. E, de altfel, 
deplasat să vă ocupați acum 
de calamitățile naturale, pe 
care încercăm să 
cu toții.

Fiii soarelei

sub bolta sufletului

Nu mai e noapte.

Lîngă brațul meu se ridică

Fiii munților,

Și credința-n lumină.

Devine temeinică

Precum piramidele.

Lîngă tîmplâ-mi se aprind,

Stelele prietenilor

ochii cântecelor devin

le primească țara!

loan CH1RAȘ

.țării 
lis ntaml!?!) averea" 

se pare pre i fericit 
alte lucrări pentru 

face o părere 
asupra încercă

a scrie, de pildă, că 
mele-i 
nu ni
Aștci i;îin 
a ne putea 
mai exactă 
rilor dv.

După șase ani de tăcere tota
lă, scriitorul J. D. Salinger, (cu
noscut la noi mai ales pentru 
cartea sa „De veghe in lanul 
de secară"), lucrează in prezent 
la ultimele capitole ale unei 
noi cărți. Salinger trăiește re
tras intr-o mică localitate din 
New Hampshire, într-o căsuță 
împrejmuită de un gard frialt. 
De ani de zile refuză orice in
vitație, între care și una din 
partea Casei Albe, în vremea

fostului președinte Lyndon B. 
Johnson.

Noul roman al lui Salinger 
are la bază un jurnal peisonal, 
ținut 
telor 
de-al 
ei nd

de el contrar regulamen- 
militare, în anii celui 
doilea război mondial, 
îndeplinea o misiune in 

rândul forțelor americane din 
Franța — și anume, in cinci 
zile după debarcarea in Nor- 
mandia, de a urmări .yenți ai 
Gestapo-ului.

M R. Lupeni : N-am înțe
les un tind din cele scrise 
de dv. Vă exprimați încâlcit 
sufocați fraza in nenumărate 
puncte, paranteze, teveniri. 
De nicăieri nu răzbate o lu
mină, o metaforă. Ne permi
tem să vă sfătuim cu cuvin
tele lui Boileau : ..’nainte de 
a scrie invață a gindi".
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«le 
de 
de

; coor- 
«le di

ne tivită- 
diferite-

în 
anumit cerc 

sc intră voi un
să zicem in anul

rezultă că mdruniăto- 
putea conlucra o pc- 

«le 2—3 ani cu studen- 
cauză. In plus s-ar

măsura

Intîlnire
cu scriitori 19,30

clujeni 2(1,00

20,10 Tele-enciclopedia.

21,00

21,10 „Incorup-

și în
22..00

22,30 Telejurnalul «le noapte.fete ! Bună

22,40
de

MARGINALII

De dragoste, 
petrecere și

emisiunii, 
limba ger- Cintece de 

romanțe.

5 SI... ALTE
Deschiderea 
Emisiune în 
mană.

50 de ani in 50 de e- 
vocări.

Film serial : 
tibilii".

Bună seara, 
seara, băieți !

Reintilnire cu Gigliola 
Cinquetti.

Telejurnalul «le scară.

Nicolae Băicescu

Perspective reale activității 
de îndrumare a studenților

lemcnt, «Ieri, in limita posi
bilului, repartizarea in func
ție «le: participarea la cercu
rile științifice studențești ; 
îndrumarea practicii 
donarea proiectelor 
plomâ ; îndrumarea 
ții sportive in cadrul 
lor ramuri ș.a.

Evident cft intervin difi
cultăți legate de anii de 
studiu, discipline, teme, «iar 
se întrezărește posibilitatea 
unei mai mari continuități 
a legăturii îndrumător — în
drumat. care actualmente se 
modifica aproape intotdea-

altul. Ori. 
in care intr-un 
științific 
(ar —
III — 
rul va 
rioadă 
tul in 
naște un efect «le stimulare 
reciprocă a activităților 
«ercetare, îndrumare, 
mumă profesională și 
practică «le producție.

Pentru întărirea legăturii 
cadru didactic — student, in 
vederea creării unor obliga
ții mai ferme ambelor părți 
și a ridicării înseși a pres
tigiului acestei activități, s-a 
găsit «ă c necesară acordarea

unor competențe cadrului di
dactic, care arc in mod ex
pres și «alitatca «Ic îndru
mător al unui număr preci
zat «Ic shidenți. Dintre aces
te competențe ar putea face 
parte consultarea de către 
decanat și «lc către consiliul 
asociației studențești a în
drumătorului asupra unor de
cizii ca ! acordarea reexami
nărilor, acordarea «le burse, 
învoiri etc.

Asemenea măsuri ar da 
mai mult conținut, eficiență 
și prestigiu activității «le în
drumare nemijlocită a stu
denților. ar transforma-o in
tr-un proces real și sistema-

Ne-am oprit privirile și gîn- 
durJc asupra articolului .) din 
hotârîrea Consiliului popular 
județean privind adoptarea bu
getului p<? anul 1971. Acolo e 
înscrisă -.fia impresionantă de 
346 529 000 lei. Dar cifrele nu 
spun întotdeauna destul. Ex
plicați de alături completează 
însă ceea ce trebuie. Intr-un 
singur an în județul nostru se 
vor cheltui peste 346 milioane 
de lei ]>entru finanțarea acțiu
nilor sociul-culturalc. Și. mai 
pe înțelesul tuturor, acești bani 
vor serv a finanțarea și dez
volta ea invățămîntului, cultu
rii și artei, a sănătății și asis
tenței soc ale. Sînt bani care 
prin destinația lor definesc bu
năstare., și eforturile care se 
fac pentru binele omului. Exis
tă la >ra actuală in județul 
Hunedoara 583 dc școli, ]X?ste 
3 800 de cadre didactice și cea. 
86 000 dc elevi. In 
mocrațic populară 
Institutul de mine 
șani și Institutul 
neri din Hunedoara, au luat 
ființă unități noi dc învățămînt, 
cămine și grăd nițc. Numai în 
anul trecut s-au acordat de 6,6 
ori mai multe burse pentru e- 
levii și studenții din județ, de- 
cît în anul 1966. Grija pentru 
răspîndirea știmtei de «arte și

ridicarea invățămîntului la ran
guri moderne ocupă un loc în
semnat în preocupările orga
nelor noastre de partid și de 
stat. In ansamblul cheltuielilor 
social-- ulturalc pentru noul an 
s-au lezervat pentru învățămînt 
140 730 000 lei. Din fonduri

anii de de- 
creat 

din Petro- 
de subingi-

s-a

jiivcstiții se vor construi 40 săli 
de clasă din care 16 la Petro
șani și 16 la Hunedoara, un 
internat cu 120 de locuri ; vor 
f amenajate 6 laboratoare, 8 
ateliere, 12 baze sportive sim
ple și 13 loturi experimentale. 
Și acestea sînt numai cîteva 
exemple despre preocupările 
pentru dezvoltarea și moderni
zarea în\ățămîntului.

Din același capitol al buge
tului se cuvine să amintim și 
altă cifră. In anul 1971 se vor 
cheltui 184 940 000 lei pentru 
sănătate. Mai trebuie doar cî
teva amănunte. Datorită măsu
rilor luate în ulthnii ani jude
țul Hunedoara dispune de 19 
spitale. 103 circumscripții me
dicale. 23 de dispensare și 12 
policlinici. Sînt realități pe care 
le vedem în Valea Jiului sau

ia Hunedoara, la Deva 
alte locuri.

Dc obicei cifrele sînt 
sitoare. Cele cîteva cifre 
re ne-am oprit au însă o semni
ficație aparte care confirmă 
preocupări, ritmuri și permuta- 
ții specif ce zilelor noastre, ca
re întregesc alîtea dovezi pri
vind grija pentru om. Cu toate 
eforturile făcute. statisticienii 
<1 n trecut n-au avut posibili
tate să lucreze cu asemenea 
cifre mari. In anul 1938 pe 
meleagurile hunedorene la 2 900 
de locuitori exista un singur 
medic. Tot în același an erau 
numai 6 cinematografe, iar din 
57 dc locuitori numai unu) a- 
vea aparat de radio. Nu se știe 
ce număr mai purtau unele 
articole din scheletele de bu
gete care încercau să ascundă 
mizeria și sărăcia. Articolul 5 
din hotărîrea amintită sinte
tizează însă civilizația, progre
sul și bunăstarea care au găsit 
găzduire și pe meleagurile hu
nedorene.

Tiberiu ARDELEAN

contextul manifestări
lor dedicate semicentenaru
lui P.C.R., zilele trecute la 
invitația Consiliului județean 
al oamenilor muncii dc na
ționalitate maghiară a avut 
loc la Casa de cultură o în- 
tîlnire a cititorilor din Va
lea Jiului cu scriitorii Letay 
Lajos, redactor șef al re
vistei clujene „Utunk", Ban
ner Zoltan, Miko Ervin și 
Hornyak Jozsef, redactori ai 
aceleiași publicații. Partici
pants la intîlnire au ascul
tat cu atenție și au apreciat 
cu căldură recitările scriito
rului Banner Zoltan, din li
rica lui Ady Endre, Tudor 
Arghezi, Jozsef Attila, Nicolae 
Labi.ș, Horvat Imre ș. a., pre
cum și lecturile făcute dc 
Letay Lajos și Hornyak Jozsef 
din creațiile proprii. De o 
deosebită apreciere s-a bu
curat și fragmentul citit de 
Miko Ervin din culegerea sa 
de reportaje „Raport din Va
lea Jiului".

La sfirșitul întîlnirii scri
itorilor le-a fost oferit un 
frumos album cu motive fol
clorice.

Prof Juhasz ZOLTAN

la București a fost termina
lă construcția pasajului subte
ran din Piața Nicolae Băicescu. 
Cele patru guri de acces, dota
te și cu scări rulante, permit 
o afluență continuă și lejeră 
a pietonilor. O intrare este des
tinată accesului în parcajul a- 
uto subteran construit pentru 
Teatrul Național și hotelul In
tercontinental „București". In 
interiorul pasajului pietonul au

Pasajul subteran

fost amenajate numeroase 
nități comerciale: librărie, far
macie, florărie, tutungerie, ma
gazine pentru vinzarea ceasor
nicelor. ii obiectelor dc podoa
bă, cadourilor și aparatelor fo
to. ziarelor .și revistelor. Exis
tă. de asemenea, o braserie, 
denumită „Pasaj bar", o uni
tate cafea-dulciuri-băuturi ră
coritoare. o lustrangie și o a- 
genție loto-pronosport. Aprovi
zionarea acestor magazine și 
unități de alimentație publică 
se face printr-o intrare specia
lă subterană, din pasajul auto, 
astfel incit să nu stingherească 
accesul pietonilor.
mează a fi dat in 
cursul săptăminij

Pasaju! ur- 
foloșmță în 

viitoare.

(Agerpres)
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Cintare patriei și parti
dului. Emisiune «le ver
suri.

Să nu

mai

I 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

Concert «le jazz. Lionel 
Hampton la București. 
Cu Illinois Jacquet, 
Milt Buckner.

uităm...

Fractura este întreruperea 
totală sau parțială a integri
tății osului asupra căruia u 
acționat un agent mecairi' 
l.a este însoțita întotdeauna 
de leziuni ale părților moi 
din jur, dc suferința intre 
i'iilui organism și. in unele 
cazuri, semnalează deficiențe 
biologice care pînă jtunc i 
erau bine tolerate.

Fractura este produsă de 
un traumatism care poate li 
uneori foarte palei nic, iar 
alteori cu totul neînsemnat 
(atunci cînd se acționează j 
supra unui os cu rezistență 
scăzută : cură excesivă de 
slăbire, influențe med «.amen- 
toase, bătrînețe, conv ilescen- 
ță după o boală lungă, imo
bilizarea prelungită in ip ira
te gipsate, unele tulburări 
endocrine, stări patologice 
proprii osului).

Dezvoltarea impetuoasă a 
industriei, introducerea me
canizării chiar și în viața 
casnică, intensificarea circu
lației rutiere au produs in 
ultimul timp multe accidente, 
incapacitatea de muncă prin 
traumatisme depășind 20 la 
sută din zilele de incapacita
te totală. Mai frecvent afec
tați de fracturi sînt bărba
ții între 25—10 de ani care 
lucrează nemijlocit în pro
ducție. Bătrînii sînt mai rar 
expuși accidentelor, însă la 
aceștia fracturile sînt favori
zate de osteoporoză (scăde
rea rezistenței mecanice a

(Urmare din pag- 1) definite,

PARTIDUL
(Urmare din pag. 1)

sabililale, de competența și de
votamentul cu care fiecare om 
a! muncii î.și îndeplinește sar
cinile ce-i revin in sistemul 
diviziunii sociale a muncii și în 
activitatea obștească. De aceea 
documentele partidului nostru 
subl niază că nivelul aciuai 
;d societății noastre impune ri
dicarea pe o treaptă și 
înaltă â cunoștințelor de 
tură generală, științifică și 
nică a tuturor cetățenilor, 
comitent cu dezvoltarea 
ști nței lor politice și etice.

Realitatea istorică ne arată 
că perfecționarea continuă a 
raporturilor, instituțiilor și me
canismelor politice, de stat și 
obștești, în spiritul democratis
mului in plan politic, este con
diționată de creșterea -olului 
conștiinței socialiste. Intensifi
carea participării tuturor mem
brilor societății la viața publi
că înseamnă manifestarea tot 
mai plenară a fiecărui individ 
in sinul societății. Dar pentru 
ca individul să se manifeste 
plenar el trebuie să tindă con- 
1 nun ca prin instruire și auto- 
educare să se ridice la nivelul 
condițiilor pe care societatea 
i le creează .și la nivelul cerin
țelor pe care aceasta le afir
mă față de el. Altfel spus, el 

' trebuie să asimileze organic 
în conștiință și comportare 
normele și valorile obștești, 
pentru că împlinirea persona
li tații nu este posibilă d- cil in 
și prin colectivitate, prin in
tegrarea conștientă în comuni
tate. prin îndeplinirea datoriei 
sociale. In felul acesta parti
ciparea sa la conducerea tre- 

condițio- 
cultură

mai 
cui- 
teh- 
con- 
con-

lății social-ulile, în toate do
meniile vieții sociale. Forța 
societății socialiste este într-un 
anumit fel direct proporționa
lă cu conștiința socială a ma
selor populare, cu adeziunea 
lor conștienă la valorile proprii 
socialismului, cu gradul lor de 
organizare .și de disciplină so
cială. Această corelație arată 
că in condițiile actuale ale 
mersului societății noastre este 
necesară dezvoltarea conștiinței 
socialiste sub un dublu aspect : 
unul intensiv, vizînd funda
mentarea științif că, marxist-le- 
ninistă a convingerilor și idea
lurilor politice, civice și etice, 
creșterea ponderii clementelor 
cultural-științifice in conținutul 
conștiinței sociale: și altul, 
extensiv, in sensul cuprinderii 
armonioase în procesul dezvol
tării a tuturor 
iniei socialiste.
pecte. procesul va duce la spo
rirea înrîuririi
rientative a conștiinței sociale 
socialiste asupra conștiințelor 
individuale și prin aceasta la 
dezvoltarea armonioasă 
sonalității umane.

Congresul al X-lea al 
afirmînd că formarea și 
tarea conștiinței socialiste

laturilor conști-
In ambele as-

formative i O-

burilor politice este 
nată de nivelul său de 
și de conștiință.

Trebuie să reținem că 
pa actuală hotărîtoare 
calitatea participării, a

P.C.R.,
dezvol- 

a 
maselor reprezintă o iatură e- 
sențială a rolului conducător 
pe care partidul îl îndeplinește 
in societate, subliniază că in 
actuala etapă se impune inten
sificarea activității politico-j- 
deologice, promovarea tot mai 
adîncă a principiilor etice, cul
tivarea atitudinii socialiste fa
ță de muncă, a respectului 
față de legalitatea socialistă, a 
cinstei și dreptății. In docu
mentele partidului nostru și în 
cuvinlâriie tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se insistă asupra sar
cinilor politice-ediicalive spo
rite ce ne revin.

Ridicarea nivelului ideolo
gic al maselor impune perfec-

dacă aceste propuneri se 
concretiza 
tîrziu în 
palpabile, 
asemenea 
propus să 
care comitetul de partid de la 
mina Petrila se îngrijește să 
fructifice deplin. în mod opera
tiv, bogatul fond de idei, su
gestii, de propuneri făcute de 
comuniști cu prilejul adunări
lor generale de la această ex
ploatare.

Avea intr-adevăr dreptate 
unu) din membrii comitetului 
dc partid al minei cînd ne spu
nea că „eficiența unei adunări 
generale este mai mare atunci 
cînd imediat după încheierea 
ei sc trece la îndeplinirea prac
tică a măsurilor pe care ie-a 
preconizat". Probabil că inspi- 
rîndu-se tocmai dintr-o aseme
nea realitate, validată de ex
periența și practica muncii 
curente, aici a fost luată de 
curînd măsura bună de a se 
revedea termenele 
pentru îndeplinirea 
lor în sensul de a 
care din ele pot f: 
scurtîndu-se aceste 
totodată, se urmărește ea acele 
măsuri prevăzute cu termen dc 
realizare „permanent", adică 
cuprinzând multă larghețe fă-

'’O1' 
mai curînd sau mai 
rezultate economice 
certe. Pornind de la 
considerente ne-am 
urmărim modul in

să fie 
riguros formulate și inva

de

stabilite 
propuneri- 
se stabili 
devansate, 
termene ;

lionarea activității de propa
ganda, a muncii polili„e-educa- 
tjve desfășurate de organiza
țiile de partid, îmbunătățirea 
invățămîntului de partid, a 
celorlalte mijloace ue .nlorm.i- 
re ideologică (presă, mvâțămîn- 
tul de toate gradele, instituții
le de urlă și cultură ș.a.).

In aceasta ordine ue idei 
putem arata că organizațiile de 
partid din Valea Jiului au ob
ținui rezultate pozitive cure 
insă nu trebuie să lase impre
sia că formele și mijloacele .. .J.

. Consider ca pe 
va treb'ii să rea- 

<le Ia cantitate la 
care presupune cu 
perfecționarea a lit 
și in conținut a 
de influențare.

asigurarea

ră date precis 
mm 
dratc mtr-un termen ferm 
in, a piu .re.

Nu este, de asemenea, mai 
puțin instructiv și ulii dc arătat 
ca in viziunea comitetului dc 
partid de la mina l’etrilj ș1, 
bineînțeles, in intenția lui es
te de a aduce o anumliă îmbu
nătățire 
exercită 
lui cum 
sarcinile 
punerilor. Și la alte exploatări 
miniere a fost statornic ia ca 
o practică prezentarea în adu
nările generale a unor infor
mări privitoare la felul cum 
se desfășoară această ,:.ii\Ha
le. Dar, de regulă, astfel de 
informări au fost prezentate de 
secretarii organizațiilor ie ba
ză și se refereau, într-un mod 
„contabilicesc", la faptul ducă 
propunerea X sau Y a fost sau 
nu îndeplinită.

— Credem că este ca ml să 
urmărim în primul rînd — ne 
spunea tovarășul Andrei Colda, 
secretarul comitetului dc partid 
al minei Lonea — răspunderea 
celor care aveau datoria să se 
ocupe de acest lucru, să-i pu
nem să prezinte ei asemenea 
informări și să vorbească în 
fața comuniștilor despre ope
rativitatea cu care acționează, 
despre măsurile întreprinse și 
rezultatele practice obținute.

Din activitatea desfășurată 
pînă acum s-a mai desprins ne
cesitatea. ca urmărirea îndepli
nirii propunerilor făcute in a- 
dunările generale, a hotăririlor 
adoptate de ele să sc facă nu 
ocazional, doar în pregătirea 
unor analize sau ședințe, cum 
se mai obișnuiește, sau numai 
atunci cînd expiră scadența 
termenelor stabilite, ci în lot 
timpul, sistematic, pe tot par

manierei in ea.e se 
controlul asupra lelu- 
se duc la îndeplinire 
privind aplicarea pro-

cursul procesului de muncă 
menit să le dea final.talc.

bint numeroase .irgumentc 
care atestă temeinicia și nece
sitatea ele a imprima un ase
menea curs urmărim nodului 
cum sint aplicate propunerile.

Ce știu autorii despre soar
ta propunerilor făcute de ei ? 
.Mai nimic. Răspunsurile pc ca
re le-am primit în discuția cu 
ei erau echivoce. „Fracție, s-a 
făcut cile ceva, cam pe un 
sfert din ceea ce trebuia să se 
facă" — se obișnuiește să se 
spună.

Un răspuns „la obiect" des
pre măsurile ce-au fost luate 
pentru înfăptuirea propuneri
lor pol da mulți care pot oferi 
suficiente probe din caic să 
ateste că propunerile s-au bu
curat de .solicitudine și au fost 
urinate de măsuri corespunză
toare în vederea aplicării iar. 
Fapt merituos, dar neîndeplinil 
în întregime, pînă la capăt. 
Factorii răspunzători sini da
tori să aducă din timp la cu
noștință autorilor propunerilor 
modul in care acestea și-au 
găsit soluționarea, astfel ca a- 
cești autori să aibă sentimentul 
utilității eforturilor făcute, să 
fie stimulați și în acest fel în 
a persevera căutînd în conti
nuare noi căi de perfecționaie 
a muncii.

Sînt cîteva aspecte vizînd sta
giul sau... stadiu) dc îndeplinirea 
propunerilor făcute la adunări
le generale de alegeri. Ele in
vită atît la reflecții cit mai cu 
seamă la măsuri prompte, me
nite să determine final zarea 
propunerilor și dobîndirea în a- 
cest fel a unor rezultate econo
mice superioare,, pc măsura po
sibilităților nelimitate pe care 
comun;știi le-au dezvăluit ș: 
cu prilejul adunărilor genera
le de alegeri.

k

Multe lucruri în viață se 
uită. Dar și multe rămin plă
cute ori triste amintiri pen
tru vreme îndelungată sau 
pentru totdeauna. Cea
bună memorie se pare că o 
au spectatorii dc fotbal. Ei 
țin minte Și jucătorii și an
trenorii și arbitrii 
latele de mulți ani

Revenind însă la 
nica propriu-zisă 
a IV-a a returului diviziei A. 
să nu uităm că întotdeauna 
retururile au fost dramatice, 
spectaculoase... Dar, să tre
cem în revistă meciurile e- 
tapei a IV-a și să ne amin
tim ce a fost în tur.

,.U" CLUJ — POLITEHNI
CA. Ieșenii nu au alură dc 
campioni, iar clujenii sînt 
oricînd capabili de rezulta-

și rezul- 
în urmă, 
avancro- 
a etapei

CAU. Pentru că Dobrin e 
in formă-și pentru că echipa 
lui nu prea stă pe roze, bă
căuanii nu pot pleca decit 
învinși din Pitești, pentru 
că în tur au învins cu 3—0.

RAPID — STEAUA. Mi se 
pare că din dragoste pentru 
al patrulea frate — Progre
sul —. Rapid și Steaua vor 
termina azj la egalitate : ca 
și în tur cînd au făcut 1 — 1.

PETROLUL — U. T. A. 
Dacă ne gîndim că Petrolul 
a pierdut greu, cu 1—0, du
minică. în fața Rapidului. în 
Capitală, iar U.T.A. n-a re
ușit să treacă acasă dc uni
versitarii clujeni, trebuie să 
acordăm primele șanse plo- 
ieștenilor. In tur : 0—2.

JIUL — „U* CRAIOVA. 
Să nu uităm. Să nu uităm.

PRIMUL
AJUTOR

ÎN
CAZ
DE

FRACTURI
AVANCRONICA
FOTBALISTICA

te bune. Acest derby studen
țesc va da cîștig de 
gazdelor. In tur : 4—

cauză 
■2 pentru 

Politehnica. E vorba deci de 
o revanșă, ca intre colegi.

DINAMO — PROGRESUL. 
Două bucureștene cu scopuri 
diferite : dinamoviștii doresc 
titlul, iar colegii lor luptă 
pentru rămînerea in „A". Se 
pare că rezultatul va fi sta
bilit și în funcție de rezulta
tul celeilalte partide inter- 
bucureștene : Rapid—Steaua, 
care sc dispută azi.

C.F.R. TIMTȘOARA—STEA
GUL ROȘU. Licențiatul dc 
la Covcrciano încearcă, în 
continuare, imposibilul rămi- 
nerea în ...V‘ pe malul Begăi. 
Dacă ar depinde numai de 
rezultatul meciului cu bra
șovenii... In tur : 0—1.

FARUL - C.F.R. CLUJ.
Calculele hîrtiei indică 1 
solist. Dar și clujenii ar pu
tea aduce, cu bunăvoința 
gazdelor, un punct pe Someș. 
Cel din meciul cu F.C. Argeș 
sau, mai bine zis, cc) cedat 
constant enilor în tur : 3—3.

F.C. ARGEȘ — S.C. BA-

cum a pierdut Jiul in ultimii 
ani la Craiova : la limită și 
din greșeli personale. Să 
nu uităm cit dc dificile au 
fost întotdeauna confruntă
rile jiuliștilor cu oltenii, 
chiar la Petroșani, de unde 
aceștia au luat prețioase 
puncte. Să nu uităm ce ar 
însemna pentru Jiul încă un 
eșec sau chiar un semieșec 
acasă. Să nu uite, mai ales, 
toate acestea echipierii Jiului 
și să lupte fără rezerve pen
tru victorie. Acum sau nicio
dată se pune problema obți
nerii celor două puncte de 
care elevii lui Ion Băiănescu 
au nevoie ca dc aer. Indife
rent ce formație va alinia 
Jiul, ea trebuie să învingă. 
Xltmintcri drumul spre „B" 
ar fi atît de scurt. Și cine 
s-ar putea împăca cu acest 
gînd in afară doar de C.F.R. 
Timișoara. Progresul și C.F.R. 
Cluj ? Echipa lui Coidum 
este sobră, tehnică, și nu se 
dă ușor învinsă. Tn tur : 0—1

• prin autogol.

osului). In transporturi, ex- , 
ploatâri miniere, exploatări 1 
forestiere, nerespectarea con
dițiilor de securitate a mun
cii precum și a regulilor de 
circulație duce la creșterea . 
numărului de fracturi. De a- 
semenea. unele condiții spe
ciale de sezon — poleiul, 
sporturile de iarnă — favo
rizează producerea de acei 
dente.

Fracturile se pot evidenția 
ușor, cînd, pe lingă durere, 
deformarea regiunii, scurta
rea aparentă și impotența 
funcțională. întîlnim și o mo
bilitate anormală a unui seg
ment de membru a crepității 
osoase. Bineînțeles că diag
nosticul de certitudine îl 
poate pune numai examenul 
radiologie. Se întîlnesc și ca
zuri în care nu trebuie să

Dumitru GHEONEA

folosite ar fi epuizat posibi. 
tățile noastre.
această linie 
lizăm saltul 
cablate, sail 
necesitate și 
în forma cit 
mijloacelor

Cred că pentru 
sarcinilor ce ne revin pe fron
tul formării conștiinței socia
liste. al educării maselor, este 
bine să avem in vedere nu 
cile acțiuni am inițial, ci in 
primul rînd ce conținui și im
plicit ce eficiență am realizat. 
Desigur, a realiza acest dezide
rat este necesar un spirit de 
discernămint deosebit 'ie dez
voltat in alegerea formelor de 
influențare, corelat cu o înaltă 
responsabilitate și competență 
din partea celor care sînt che
mați să-și aducă aportul la 
acest complex proces al edu
cației.

Ansamblul de măsuri stabi
lit de Congresul al X-lea pen
tru domeniul muncii ideologice 
și politico-educative sc va ma
terializa in ridicarea pe o
treaptă superioară a conștiinței 
socialiste. în fortificai ca ei
ideologică, in activizarea și
sporirea caracterului ofensiv și 
eficient al opiniei publice, fiind 
și o premisă subiectivă esen
țială pentru intensificarea cali
tativă a participării maselor 
la conducerea vieții publice, la 
rezolvarea cu succes a sarcini
lor noului plan cincinal.

■

■

■ 
■BBBBBBBBBBBBB

in ziua de 10 aprilie 1971,
pentru ocuparea următoarelor posturi

— Un maistru miner principal
— Un maistru miner principal 

electro-mecanic
— Condiții «le angajare : 5 ani vechime ca maistru 

miner.
— Salarizarea se va face conform H.C.M. nr. 914/1968 

și a prevederilor in vigoare.
Concurenții «lin alte localități vor depune cereri la 

Exploatare, piuă în ziua de !> aprilie 1971.
Informații suplimentare se pot obține zilnic, intre orele 

7—15, de la biroul personal al exploatării, cu sediul in Vul
can, str. Crividia nr, 52.

PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL PRONOSPORT Nr. li DIN 1 APRILIE 1971

1. Dinamo — Progresul X
2. Petrolul — U. T. Arad 1
3. Farul — C.F.R Cluj 1
■1. „U" Cluj — Politehnica Iași 1
5. Jiul — „U" Craiova 1
6. F. C. Argeș — Sport Club 1
7 C.F.R. Timișoara — Steagul roșu 1
8. Cagliari — Roma 1
9. Catania — Bologna X

10. Fiorentina — Sampdoria X
11. Verona — Milan 2
12. Lazio — Foggia 1
13. Napoli — Torino 1

NOTA
...Se pare că da, după cum 

afirma funcționara Iulia Fodor, 
de la Fabrica de slilpi hidra
ulici Vulcan.

— Pentru noi, locatarii unui 
bloc de pe strada Republicii 
nr. 16 din Vulcan și în mod 
special pentru cei care nu lo
cuiesc la parter, ne spunea 
dînsa, c imposibil să benefi
ciem de un drept comun tutu
ror astăzi si anume AP \. Da, 
așa este, pentru noi apa este 
o raritate. Sectorul l.G.C. Vul
can ne du acest strict necesar 
vieții numai dimineața de la 
orele 5 la 8. Cum insă majori
tatea trebu c să fim la ora 6 
la serviciu, vă dați seama în 
ce situație ne aflăm. In grabă 
trebuie să ne aprovizionăm cu 
apă pentru a putea „supravie-

țui" in restul 
dc-a dreptul 
dimineața, in

Cu baia e
Duminică

zilei. 
comic.
ziua noastră de 

odihnă, toi blocul e in picioare 
la ora cînd soarele încă nu a 
răsărit pentru a face un duș 
cil de cit sumar.

Este oare imposibil să sc re
zolve această problemă ? ne 
întrebăm noi din moment ce 
cu 3—4 luni în urmă situația 
actuală nu exista. Considerăm 
că într-un mod sau uliul pro
blema trebuie rezolvată. Chiar 
dacă cantitatea de apă potabilă 
este mai greu de procurai la 
Vulcan, ar fi poate echitabil ca 
distribuirea ei să se facă la 
ore convenabile tuturor loca
tarilor.

Sfatul 
medicului 

avem neapărat o mobilitate 
anormală a crepității osoase 
pentru a ne da seama că es
te vorba de o fractură.

Tratamentul fracturilor în
cepe din momentul în care 
se dă primul ajutor Intîi 
trebuie suprimată durerea — 
prin algocalmin, infiltrații 
cu novocaină sau xilină in 
focar, prin calmante in ra
port cu varietatea fracturii. 
Condiția următoare este imo
bilizarea provizorie a bolna
vului in vederea transportă
rii sale la cel mai apropiat 
servicii medical.

Imobilizarea trebuie înce
pută cu readucerea ușoara 
a segmcniului fracturat îl 
mai aproape de normal, dai 
cu multă grijă pentru a nu 
depmsa mm mult între ele 
articulațiile suferinde. Trans
portul bolnavului trebuie tă
cui cu grijă, in raport cu 
varietatea și gravitatea tiac- 
turii. cu starea generală a 
bolnavului, cu distanța de 
transport. Dacă sint afectule 
membrele superioare, trans
portul se poale face in picioa
re sau șezînd : in cazul frac
turi: membrelor inferioare — 
in poziție culcată ; iar cînd a 
suferit fracturi calota crania
nă — de asemenea, culc ii, 
pe burtă sau lateral.

Acordarea primului ajutor 
trebuie făcută cit se poate 
de repede, apoi transporta
rea bolnavului de urgență 
la cel ma1 apropiat serviciu 
medical pentru acordarea 
tratamentului special de că
tre personal competent. De 
operativitatea acordării pri
mului ajutor depinde in bu 
nă măsură rapiditatea vin
decării traumei.

Mihai UANAt U
medic specialist ortopedie. 

Spitalul unificat Petroșani

N. ANDREI
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TELEX
Agerpres, 

transmite : 
localitatea 

nord 
Las

HAVANA 2 (Agerpres). — 
Corespondentul 
Victor Stamale, 
In apropiere de
Coralillo. pe coasta de 
a provinciei cubaneze 
Villas, a fost ridicată (urla 
instalației dc forai l -200- 
2 DII . una din cele mai pu
ternice instalații românești 
livrate Cubei in cadrul acor
dului de cooperare româno- 
cubanez.

I

★

BERL1NUL OCCIDENT \1 
2 (Agerpres). — In localul 
primăriei cartierului Wed
ding din Berlinul occidental 
a fost deschisă o expoziție 
poloneză de grafică, afișe și 
gobelinuri — informează a- 
genția PAP.

*

DJAKARTA 2 (Agerpres). 
— Guvernul indonezian a 
interzis toate călătoriile di- 
piomaților străini in interi
orul Indoneziei, piuă după 
alegerile generale din iu
lie. informează agenția Reu
ter. Aceasta este prima in
terdicție de acest fel impu
să diplomaților de la insta
larea guvernului Suharto.

*
DAMASC 2 (Agerpres). — 

Irakul și Siria nu hotărît să 
majoreze volumul anual al 
schimburilor lor comerciale.

*

PEKIN 2 — Coresponden
tul Agerpres, Ion Gălățea- 
nu transmite: Delegația gu
vernamentală din Maurita
nia. condusă de Ilamdi Ould 
Mouknass, ministrul aface
rilor externe, care se află in
tr-o vizită Ia Pekin, la invi
tația guvernului chinez, a 
avut convorbiri cu Ciu En- 
lai. premierul Consiliului de 
Stat, și 
premier 
Stat.

Li Sien-nien, 
al Consiliului

vice- 
de

★
LOS ANGELES 2 (Ager- 

pres). — Alte doua cutremu
re au fost înregistrate joi în 
regiunea denumită San Fer
nando Valley, in perimentrul 
căreia se află unul dintre ce
le mai mari orașe americane 
— Los Angeles.

★
WASHINGTON 2 (Ager

pres). — Președintele S.U.A., 
Richard Nixon, a dispus joi 
eliberarea din închisoare a 
lui William Calley condam
nat de Curtea Marțială de 
la Fort Benning la muncă 
silnică pe viață pentru asa
sinarea cu premeditare a 22 
de civili in timpul masacru
lui comis la 16 martie 1968 
de către plutonul său in sa
tul sud-vietnamez Song My. 
Purtătorul de cuvint al Ca
sei Albe, Ronald Ziegler, a 
precizat că, potrivit hotăririi 
președintelui, Calley va be
neficia, pînă la încheierea 
procedurii legale de apel la 
instanțele superioare, de ace
lași tratament pe care l-a 
avut în timpul desfășurării 
procesului.

Lucrările Congresului 
al xxiv-lca al P.C.U.S.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
Corespondență do la L. Duțâ și 
S. Podină : Congresul al XXIV- 
lea al P.C.U.S. și-a continuat 
vineri lucrările la Palatul con
greselor din Kremlin, sub pre
ședinția lui A. 1. Pelșe, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S.

I. V. Kapitonov, președintele 
Comisiei de validare a Congre
sului, a prezentat raportul a- 
cestei comisii.

Au continuat apoi dezbate
rile pe marginea rapoartelor de 
activitate al C.C. al P.C.U.S. și 
Comisiei centrale dc revizie a 
P.C.U.S.

Despre realizările obținute în 
cincinalul precedent în dezvol
tarea industriei și agriculturii, 
despre creșterea calitativă a 
producției industriale a vorbit 
A. I. Snecikus, prim-sccrctar al 
C.C. al P.C. din Lituania. El 
a subliniat necesitatea procesu
lui dc modernizare continuă a 
activității economice în repu
blică.

Mareșalul Uniunii Sovietice, 
A. A. Greciko, ministrul apără
rii al U.R.S.S., a vorbit despre 
întărirea forței de apărare a ță
rii și despre activitatea organi-

zațiilor dc partid din armată 
și flota sovietică.

I. G. Kcbin, prim-sccrctar al 
C.C. al P.C. din Estonia, a 
subliniat necesitatea întăririi 
legăturii cu masele, a consul
tării directe cu acestea. Rcfe- 
rindu-sc apoi la activitatea în 
domeniul economiei, vorbitorul 
a relevat că, în anii actualului 
cincinal, întregul spor al pro
ducției din republică se va rea
liza pe seama creșterii produc
tivității muncii.

E. M. Tiajclnikov, prim-secre
tar al C.C. al Comsomolului, a 
vorbit despre activitatea dc c- 
ducare și formare profesio
nală a tinerei generații, pentru 
sporirea aportului ei la înfăp
tuirea noului cincinal.

Au mai luat cuvîntul I. I. 
Bodiul, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din R.S.S. Moldovenească, 
A. V. Gheorghiev și G. Maza
nov, președinte de colhoz din 
regiunea Herson.

Congresul a fost salutat dc 
J. Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, Nguyen Van 
Hieu, membru al Prezidiului 
C.C. al F.N.E. din Vietnamul de 
sud, Kim Ir, membru al Comi-

tetului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Corcea, Mialko 
Todorovici, membru al Birou
lui Executiv al Prezidiului U- 
niunii Comuniștilor din Iugo
slavia, Luis Corvalan, secretar 
general al C.C. al Partidului 
Comunist din Chile, Gus Hali, 
secretar general al Partidului 
Comunist din S.U.A., și Rajcs- 
xvara Rao, secretar general al 
Consiliului Național al Partidu
lui Comunist din India.

Lucrările Congresului con
tinuă.

BUDAPESTA 2. — Cores
pondentul Agerpres, Alexan
dru Pinten, transimle : Cu 
prilejul celei de-a 26-a ani
versări a eliberării Ungari
ei de sub jugul fascist, la 
Cimitirul Rakosliget din Bu
dapesta al eroilor români că- 
zuți în luptele pentru eli
berarea Ungariei a avut loc 
solemnitatea depunerii unor 
coroane de flori din partea 
Consiliului Prezidențial al 
Republicii, a Guvernului Re-

voluționar Muncitoresc-Țără- 
nesc ungar, a Consiliului Na
țional al Frontului Popular 
Patriotic, a corpului diplo
matic acreditat la Budapesta, 
precum și a unor organe lo
cale de partid și de stat.

A fost depusă, de aseme
nea, o coroană dc flori din 
partea Ambasadei Republicii 
Socialiste România In Bu
dapesta.

La solemnitate au luat par
te Horgos Gyula, ministrul 
siderurgiei și construcțiilor

- A

de mașini, Valyi Peter, mi
nistrul finanțelor, G.« enes 
Andras, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și al
te persoane oficiale ungare, 
precum și membri ai corpu
lui diplomatic acreditați la 
Budapesta. Au fost dc față 
Dumitru Turcuș. ambasado
rul Republicii Socialiste Ro
mânia la Budapesta, colone- 
lui Emilian Birlea, atașat 
militar și aero .jJ României, 
membri ai ambasadei.

Provocări
PEKIN 2 (Agerpres). — 

Agenția China Nouă infor 
mează că la 1 aprilie un vas 
de război al S.U.A. a pătruns 
in apele teritoriale ale R. P- 
Chineze, la sud de provincia 
Guandun ; in aceeași zi, un 
avion militar american a vi
olat spațiul aerian ai Chinei, 
deasupra aceleiași provincii.

Un purtător de cuvint al 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al R, P. Chineze a fost 
autorizat să dea un aver
tisment in legătură cu aces
te provocări militare.

)

COLOCVIUL
FRANCO-ROMÂN

AL ECONOMIȘTILOR
PARIS 2. — Joi seara, s-a 

încheiat la College de France, 
în prezența ambasadorului 
României Ia Paris, Constan
tin Flitan, și a ambasadoru
lui Valentin Lipatti, repre
zentantul permanent al Ro
mâniei la UNESCO, cel de-al

treilea colocviu franco-român 
al economiștilor, organizat — 
sub înaltul patronaj al mi
niștrilor de externe și ai e- 
ducației naționale — de Insti
tutul de Științe Economice 
din Paris și de Institutul de 
Cercetări Economice din Bu
curești.

Emilio Colombo
vizitează Bonn-ul

Programul 
gis vernuiuâ 
t urc

ANKARA 2 (Agerpres). — 
Primul ministru turc, Nihat 
Erim, a prezentat vineri în fața 
parlamentului programul guver
nului său. Votul de învestitură 
a noului guvern urmează să 
aibă loc miercurea viitoare.

Programul prevede importan
te naționalizări în sectorul in
dustriei miniere, redistribuirea 
pămîntului și revizuirea „siste
mului de menținere a ordinii'1. 
In următoarele șase luni, ur
mează să înceapă aplicarea re
formei agrare și a unei refor
me a învățămîntului menite să 
ducă la laicizarea acestuia și 
la dezvoltarea învățămîntului o- 
bligatoriu.

------$-------

Grevă
generală la
Montevideo

TRANSFORMĂRI ÎNNOITOARE

BONN 2. — Corespondentul 
Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite : Joi scara a sosit la 
Bonn, pentru o vizită de două 
zile, primul ministru italian, 
Emilio Colombo, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, Aldo 
Moro.

Agenda convorbirilor dintre 
premierul italian Colombo și 
cancelarul Brandt, pe de o par
te, și miniștrii de externe ai 
celor două state, Aldo Moro și 
Walter Scheel, pe de altă par
te, cuprinde — conform pre
cizărilor făcute în cercurile po
litice de la Bonn — căutarea, 
cu prioritate, a unei soluții de 
compromis care să permită a-

propierea pozițiilor franceze și 
britanice asupra problemelor dc 
ordin economic, financiar și 
monetar legate de intrarea Ma
rii Britanii în Piața comună. 
Convorbirile vor permite, dc 
asemenea, celor doi șefi de gu
vern să-și confrunte punctele de 
vedere înaintea întîlnirii miniș
trilor de finanțe ai 
celor „șase", care va 
la Hamburg în zilele 
27 aprilie.

Printre problemele 
consideră că urmează a fi a- 
bordate în cadrul discuțiilor 
dintre Brandt-Scheel și Colom- 
bo-Moro figurează și cele pri
vind Europa, precum și situa
ția din Orientul Apropiat.

grupului 
avea loc 
de 26 și

care se

MONTEVIDEO 2 (Agerpres). 
— Capitala uruguayană a fost 
joi paralizată de o grevă ge
nerală de 24 de ore declan
șată la chemarea Convenției 
Naționale a Muncitorilor, prin
cipala centrală sindicală din 
țară.

Transporturile publice au fost 
complet paralizate, magazinele 
și uzinele, cu foarte" mici ex
cepții, au fost închise. Presa 
și serviciile publice și-au sus
pendat, de asemena, activita
tea.

Această grevă a fost declan
șată în sprijinul unor reven
dicări generale, printre care 
retragerea Uruguayului din 
Fondul Monetar Internațional, 
instituirea unui moratoriu a- 
supra datoriei externe, deblo
carea salariilor, autorizarea rea
pariției cotidianului de stînga 
„Ya“ (interzis în februarie dc 
către guvern).

Agențiile de presă informea
ză că nu au fost semnalate in
cidente între greviști și impor
tantele forțe de poliție care 
patrulează pe străzile din Mon
tevideo.

Intr-o convorbire recentă, 
Bondor Jozsef, ministrul con
strucțiilor și urbanisticii mi-a 
descris acea lungă cale a 
transformărilor care au dus 
și duc continuu la schimba
rea, înnoirea și 'înfrumuseța
rea imaginii Ungariei. Am 
discutat despre politica in
vestițiilor, despre construc
tori și șantiere.

Pentru anul 1971 guvernul 
ungar a prevăzut realizarea 
unor investiții de 90 miliarde 
forinți. Din această sumă, 
peste 25 de miliarde vor fi 
destinate construcțiilor unor 
mari obiective din fondurile 
statului. In cursul acestui an 
urmează să fie date in folo
sință 20 de asemenea obiec
tive și vor începe lucrările 
la alte șapte. Dar in Ungaria 
anual se construiesc aproape 
1 000—1 500 de obiective de 
diferite dimensiuni și în di
verse domenii. Marea lor ma
joritate, ca urmare a noii po
litici în domeniul investițiilor, 
sint finanțate direct de către 
întreprinderi și cooperative. 
In 1970 întreprinderile și co
operativele au acoperit 40 
la sută din totalul investi
țiilor, iar în 1975 acest in
dice va spori pînă la 60 la 
sută. Finanțarea investițiilor 
importante de capital care a- 
fectează întreaga economie 
națională se va realiza însă 
și în viitor din bugetul sta
tului. Ținind seama de nece
sitatea întrebuințării mai e- 
ficace a mijloacelor materiale 
ale statului investițiile de ca
pital se vor realiza tot mai 
concentrat. Pentru anul a- 
cesta cea mai importantă in
vestiție de capital o repre
zintă construcția fabricii de 
ciment de la Hejocsaba. Pen
tru realizarea ei fiind alocați 
3,5 miliarde forinți. Aceasta

va fi cea mai importantă și 
mai modernă fabrică de ci
ment din țară, avind o capa
citate de 1 600 000 tone ci
ment pe an. In prezent în
treaga producție anuală de ci
ment a Ungariei este de 2,8 
milioane tone.

îmi amintesc de o însem
nare făcută in cartea de im
presii a unei expoziții orga
nizate anul trecut Ia Buda
pesta, expoziție consacrată e- 
voluției industriei construc
țiilor din Ungaria. „In cei 
25 de ani care au trecut de 
la eliberare — scria printre 
altele vizitatorul respectiv — 
industria construcțiilor din 
Ungaria a parcurs drumul de 
la scripet la macaraua turn 
de 60 de metri înălțime, de 
la lopată la fabrica automa
tă de betoane, de la roabă 
la autobasculantă". Aprecie
rea mi 
pentru 
această 
ungare, 
tul că 
nizarea .
derilor de construcții au fost 
investiți intre 1950—1.970 pes
te 80 de miliarde de forinți.

Din expoziția amintită am 
reținut atunci și alte date 
interesante. Spre exemplu nu
mărul muncitorilor din in
dustria construcțiilor a cres
cut de la 24 000 în 1948 la 
peste 300 000 in 1970. in timp 
ce numărul inginerilor și ar- 
hitecților a sporit de peste 
opt ori. A început și s-a dez
voltat fabricarea in țară a 
diferitelor mașini și utilaje 
necesare înzestrării moderne 
a acestei ramuri: excava
toare, buldozere, screpere, 
macarale, instalații automate 
de preparare a betoanelor etc. 
S-au construit șapte fabrici 
de case, combinate pentru

producerea panourilor prefa
bricate din beton. Nivelul 
tehnic al modernizării și au
tomatizării lucrărilor atins 
astăzi in această industrie 
este reprezentativ ilustrat și 
de faptul că 70 la sută din 
lucrările de fundații și 90 la 
sută din lucrările 
rare a betoanelor 
cutate de mașini.

de prepa- 
sint exe-

Vc

in peisa-
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se pare expresivă 
saltul înregistrat de 
ramură a economiei 
Ilustrativ este și fap- 
numai pentru orga- 
și dotarea intreprin-

In ultimele ‘zile 
jul urbanistic al capitalei un
gare au apărut citeva noi 
șantiere. La prima vedere 
nimic neobișnuit. In Buda
pesta sint in prezent in con
strucție 168 de obiective. In 
piața Kun Bela un gard o- 
bișnuit din rogojini imprej- 
muiește o mică suprafață. 
Cițiva muncitori, un excava
tor și citeva basculante care 
transportă pămînt. Acest mo
dest șantier împreună cu al
tele asemănătoare marchează 
inceperea lucrărilor la una 
dintre cele mai importante 
investiții ale noului cincinal: 
a doua linie magistrală nord- 
sud a metroului budapestan.

In piața Kun Bela, pe ca
lea Uloi, in grădina Karoly 
și în piața Deak au început 
lucrările pentru executarea 
puțurilor de evacuare. Noua 
linie a metroului a devenit 
o necesitate. Budapesta s-a 
extins mult. Dacă in 1931 nu
măra un milion de locuitori, 
astăzi populația capitalei Un
gare atinge 2.1 milioane. Po
trivit datelor statistice in 24 
de ore la Budapesta se în
registrează 5 milioane de că
lători cu mijloacele de trans
port in comun.

Al. PINTEA
Corespondentul Agerpres 

la Budapesta

Noi incidente
în Iordania

t '1

Pâcăleală de 1 aprilie
In primele ore ale dimine

ții de joi, milioane de fran- , 
cezi au aflat, din emisiunile 
postului de radio „France- 
Inter", că țările Pieței comu
ne au hotărît să introducă 
circulația pe stînga, spre a , 
facilita aderarea Angliei la 
C.E.E. Crainicul a precizat 
că acest pas constituie un 
răspuns la recenta adoptare 
de către Marea Britanic a 
sistemului monetar decimal. 
Anunțînd că hotărirea a fost 
luată miercuri seara Ia Bru
xelles de miniștrii transpor
turilor ai -celor șase", pos
tul de radio a relevat că 
delegația Franței a manifes
tat. inițial, temeri, determi
nate de cheltuielile foarte ri
dicate necesare unor opera
țiuni atit de complexe dar. 
că, în cele din urmă, ea a ce
dat, sperind că trecerea la cir
culația pe stingă va urni din 
punctul mort construcția tu
nelului de sub Canalul Mî-

*.............a adăugat
, s-au situat pe o 

I „poziție neutră", intrucit ei 
I „sint obișnuiți să circule tot 

atit de bine pe partea dreap- 
Ită ca și pe partea stingă.

„France-Inter" a pus io 
mișcare toate mijloacele sale 

I pentru a comenta această 
știre senzațională. Corespon 

I denții săi din principalele 
capitale occidentale s-au o- 

I cupat, pe larg, de ecourile 
1 stirnite de hotărirea uiiniș 
I trilor transporturilor ai „ce- 
I lor șase". Din Londra s-a 
I aflat, astfel, că ziarul „Ti

mes" a publicat informația 
Isub titlul „în sfîrșit, conti

nentul nu va mai fi izolat", 
în timp ce in R. F. a Ger- 

I maniei s-au luat deja mă
suri pentru a se trece la 

(circulația pe stingă. Din 
Bruxelles, trimisul special 
al lui „France-Inter" a des- 

I scris cele 15 ore de negocieri 
I între cei șase miniștri, care, 
I la început, erau in dezacord.

După ce noutatea a deve- 
Init cunoscută pe întregul te

ritoriu al Franței, sute 
persoane, intervievate 

I străzi, și-au exprimat protes
tul față de această „hotârirc 

Ia C.E.E.“. Poliția din Bur- 
gundia a anunțat insa, că a 
hotărit să organizeze cursuri 

Ide circulație pe stingă.
Abia seara, răspunziml la 

- numeroasele apeluri telcfo- 
! nice ale ascultătorilor, crai- 
Inicul postului „France-Inter" 

a anunțată că ..totul nu a 
fost decît o... păcăleală de I 

| aprilie

necii. Italienii, 
crainicul,

Pc de altă parte, Coman
damentul general al forțelor 
revoluției palestiniene (CGFRT) 
de la Beirut a dat publicității, 
vineri dimineața, un comunicat 
în care se arată că, în ultimele 
trei zile, au avut loc ciocniri 
între forțele armate iordaniene 
și unitățile dc comando pales
tiniene, în diferite părți ale 
Iordaniei. Potrivit comunicatu
lui, unitățile armatei iordanie
ne au folosit armament greu 
împotriva bazelor palestiniene. 
Unitățile dc fedaini au ripostat 
cu hotărîre, provocând „nume
roase pierderi forțelor iordanie
ne".

Din Amman se anunță că, în 
urma creșterii tensiunii în țară, 
Parlamentul iordanian a fost 
convocat într-o sesiune de ur-

AMMAN -2 (Agerpres). — In 
noaptea de joi spre vineri, si
tuația în Iordania a devenit din 
nou încordată, semnalîndu-se 
incidente mai numeroase decît 
în zilele precedente. Astfel, un 
comunicat oficial al Ministeru
lui de Externe iordanian, dat 
publicității la Amman, arată că 
joi seara unitățile organizațiilor 
palestiniene de rezistență au 
lansat mai multe atacuri, în 
diverse regiuni ale țării, împo
triva posturilor de poliție gu
vernamentale.

Un purtător dc cuvînt al a- 
celuiași minister a anunțat, dc 
asemenea, că în noaptea de joi 
spre vineri fedainii au aruncat 
în aer un tronson al conductei 
petroliere care alimentează cu 
țiței din Arabia Saudită rafi
năria din orașul iordanian Zcr- 
ka, situat la km nord-est 
de Amman.

(Urmare din pag. 1)
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Tiparul —întreprinderea ooligcalică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 396

vile armelor se indreaptă spre 
o țintă adevărată. Servanții 
raportează că sint gata de 
luptă. Ochitorii indreaptă cu 
iuțeală țevile spre direcția 
vestică. Tot atit de iute și 
sigur s-au comportat ei în 
toate luptele. La activul ba
teriei se află 16 avioane ame
ricane doborile. Bateria a luat 
ființă imediat ce a început 
să fie bombardată Republica 
Democrată Vietnam. Toți sol
dați! sint originari din aceas
tă provincie. Aici au intrat 
și prima dată in focul luptei 
in iunie 1965. De atunci pînă 
in noiembrie 1968, cind Sta
tele Unite au fost obligate să 
declare încetarea raidurilor 
aeriene asupra teritoriului 
Republicii Democrate Viet
nam, ei nu au ieșit, practic, 
din luptă. Iar luptele au fost 
crincene. Despre această pro
vincie se spune: „Kuang 
Binh este pieptul republicii". 
Toți își aduc aminte cuvin
tele lui Ho Și Min : „Provin
cia Kuang Binh a intrat pri
ma în luptă și va fi ultima 
care va ieși".

— Aviația americană a a- 
runcat deasupra provinciei 
noastre 1 300 000 tone bombe 
— ne-a spus Teau Van Thong, 
locțiitorul președintelui Co
misiei pentru cercetarea cri
melor americane in Kuang 
Binh. Adăugați încă zeci de 
mii de obuze de pe navele 
flotei a 7-a americane, mii 
de mine aruncate în rîu și 
pe maluri, mii de bombe cu 
napalm și cu fosfor, bombe 
cu bile, și veți avea înaintea 
ochilor tabloul înverșunării 
cu care au atacat agresorii 
această bucată de pămînt 
vietnamez.

Strategii de la Pentagon au 
vrut să fringă voința oame
nilor aflați aici pe prima li
nie a apărării R. D. Vietnam, 
să zădărnicească ajutorul a- 
cordat compatrioților lor, lup
tei eroice a poporului pentru

eliberarea națională a Viet
namului de sud.

Locuitorii provinciei Kuang 
Binh nu au văzut de mult 
cerul liber.

In 1969, aviația americană 
a efectuat 160 de raiduri a- 
supra provinciei și în 1970 
peste 100. Din luna ianuarie 
a acestui an raidurile nu au 
încetat nici o clipă asupra 
provinciei Kuang Binh.

...Pe drumurile din Kuang 
Binh pe sute de kilometri 
am văzut urmele acestor a- 
tacuri.
atacat

cîmp. Acum vecinii sint găz- 
duiți in casa sa.

— Cam înghesuiți, bineîn
țeles — a spus Kuang — dar 
nu mai avem timp să ne 
gindim la înghesuială. In a- 
cești ani cite nenorociri am 
văzut, cite am trăit...

Dar și dușmanul a plătit 
scump pentru acest război. 
Din februarie 1965 și pînă 
in noiembrie 1968 deasupra 
provinciei Kuang Binh au 
fost doborile peste 500 a- 
vioane. In 1969, apărătorii 
provinciei au distrus incă 11 
bombardiere și avioane de

canalele de irigație, iar ță
ranii le reconstruiau; chiar 
mai multe decît înainte. In 
ultimii ani, in Kuang Binh 
au fost construite 72 km de 
diguri. Fiecare părticică de 
pămînt este amenajată pentru 
semănarea orezului. Bombele 
americane au distrus 5 000 
ha de cimpuri de orez.

— Am refăcut aproape in 
întregime aceste cimpuri. Știți 
ce înseamnă aceasta ? Mi-a 
spus Dang Jia Tat, membru 
in Comitetul de partid al 
provinciei. Pentru a astupa 
o singură gaură 
zeci de oameni

— orașul Dong Hoi. Pe lo
cul caselor și străzilor se 
află acum doar grămezi de 
dărimături și nenumărate 
gropi.

Nu au rezistat nici zidu
rile oțetite de vreme ale ce
tății, nici pietrele din zidu
rile caselor, nici grinzile de 
oțel ale acoperișurilor. Dar 
au rezistat oamenii. Ei au 
rămas aici.

In drumul nostru am in- 
tilnit micul sătuleț Tanceat. 
La marginea lui se aflau 
gropi proaspete. Erau urmele 
unuia din ultimele bombar
damente asupra Kuang Binh- 
ului. Avioanele americane au 
aruncat aici 12 bombe. Au 
distrus o școală și 16 case, 
cițiva țărani au fost uciși ;i 
alți cițiva răniți. Dintr-o ca
să ne iese în întîmpinare ță
ranul Nguen Kuang. Sub 
ochii lui casa vecină a fost 
transformată intr-un morman 
de pietre. Din fericire, în
treaga familie se afla la

vînătoare. Anul trecut s-au 
prăbușit alte 15.

Chiar și in toiul bombar
damentelor, pe 
provinciei Kuang 
culația continuă: 
meni din satele 
pentru reconstruirea drumu
rilor. Mii, zeci de mii de ță
rani aduc pămînt, lemn, pie
tre; magistralele de trans
port au devenit adevărate 
cimpuri de luptă. „Dacă este 
nevoie — spun oamenii — 
ne demolăm casele pentru 
a construi drumuri". Și ne-am 
dat seama că acestea nu sint 
simple cuvinte, aruncate la 
întimplare. Fiecare kilometru 
de drum este aici udat cu 
sudoare și singe.

Pînă la inceperea bombar
damentelor se obțineau in 
provincie în medie 13 chin
tale de orez la hectar, iar 
in timpul luptelor coopera
torii au reușit să recolteze 
16 chintale la hectar. Duș
manul bombarda digurile și

de obuz, 
trebuie să 

aducă de la zeii de kilome
tri crengi uscate, cu care își 
aprind focurile i deobicei, să 
aducă cu cobilițele 
coșuri de pămînt.

Grelelor încercări 
boiului trebuie să 
față nu numai oamenii, dar 
însăși bazele noii construcții 
socialiste. Nici un om, a 
subliniat Tat, nu dorește să 
iasă din cooperativă; dimpo
trivă chiar, dacă înainte de 
război doar 93 la sută din 
populația provinciei era gru
pată in cooperative, acum 
procentul este de 99 la sută.

La Kuang Binh, pretutin
deni unde am fost, am in- 
tilnit țărani vietnamezi lu- 
crind pe timpurile insămin- 
țate cu orez, sau construind 
case și drumuri. In întreaga 
provincie, 80 la sută din lo
cuințe au fost distruse sau 
avariate.

— Noi am putea să refa
cem destul de repede toate 
distrugerile — ne spuneau 
oamenii din Kuang Binh — 
dar situația ne obligă să a- 
minăm aceasta pînă vor veni 
vremuri mai bune. De aceea 
nu am reconstruit încă ora
șul Dong Hoi. Dar va veni 
vremea cind vom construi 
acolo un monument al victo
riei, ca simbol al curajului 
și abnegației poporului viet
namez.

TOKIO 2 (Agerpres). — 
De la aeroportul Haneda din 
Tokio a decolat joi spre Co 
penhaga, via Moscova, un 
avion „IL-62" al companiei 
sovietice „Aeroflot", inau- 
gurînd astfel noua linie de
numită „Expresul transsibe
rian".

Cursele pe linia To 
Moscova-Copenhaea vor 
efectuate de „Aeroflot" 
compania aeriană scandinavă 
„SAS". Ruta Tokio—Copen
haga este parcursă pe noul 
traseu siberian înlr-un timp 
mai scurt cu cinci ore față 
de cel necesitat de v 
rută peste Polul Nord.

Insula
Kong este o mica 
colonie britanică 
în Orientul înde
părtat, avind capi
tală orașul Hong 
Kong, cu vestitul 
port, in care se în
tretaie civilizații 
și culturi de pe 
toate continentele.

In foto : Strada 
comercială Hen
nessy, cu intensă 
circulație, cu auto
buze etajate.


