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La începutul ac 
lectivul Atelierului de 
C.F.R. Petroșani s-a ang 
să obțină în cinstea glorio
sului semicentenar al Parti
dului Comunist Român rezul
tate valoroase în activitatea 
de producție. Bilanțul întoc
mit la finele primului tri
mestru confirmă din plin ho- 
tărîrca salariaților de aici de 
a-și respecta acest angaja
ment și chiar de a-1 depăși, 
îmbunătățind substanțial ca
litatea reparațiilor de vagoa
ne. ncavînd semnalate pe a- 
ceastă perioadă nici o defec
țiune în t 
ție datorită aplicării unui 
control mai exigent lucră
rilor efectuate, a fost posibilă 
realizarea planului de pro- I 
ducție pe lunile ianuarie, fe- ’ 
bruarie și martie în propor- I 
ție de 112,04 la sută. Produc
tivitatea muncii a crescut cu 
17 la sută 
de staționare a v 
reparație a scăzut cu 12 la 
sută. Rezultatele bune obți-
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Ității un număr de 25 vagoane ! 

pe 4 osii aparținînd Centralei I

I cărbunelui Petroșani.
Obținerea calificativului I 

■ maxim la majoritatea lucră- ! 
| rilor executate este un ele- |

Ice echivalează cu economii 
în valoare de 70 000 lei. Dc

I menționat că în aceeași pe
rioadă 1 ianuarie — 31 mar-

Itie a.c„ s-au reparat în afara 
planului de producție al uni- 
• tății un număr de 25 vagoane 

1 osii aparținînd Centralei 
■ cărbunelui Petroșani.

. maxim la majoritatea lucră- 
I rilor executate este un ele- 
Iment ce caracterizează acti

vitatea brigăzilor conduse I 
de comuniștii Ion Godcanu, I 

N. L.I
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Evocînd activitatea semicente- 
nară a Partidului Comunist Ro
mân remarcăm că una din tră
săturile fundamentale ale aces
tei activități este spiritul dc 
inițiativă și creație. Acest spirit 
stă la sorgintea unor acțiuni po
litice și organizatorice originale 
și creatoare, pe întregul drum 
de cinci decenii ale istoriei par
tidului. Fără el nu am fi avut 
marile bătălii de clasă de la 
Grivița, coalizarea forțelor anti
fasciste, făurirea unității poli
tice și organizatorice a clasei 
muncitoare, înfăptuirea insurec
ției de la 23 August, deposeda
rea claselor exploatatoare și 
înlăturarea reacțiunii de la 
conducerea statului, activitatea 
constructivă desfășurată în via
ța internă a statului nostru și 
în mișcarea comunistă și mun
citorească internațională.

Spiritul creator, eforturile de 
gîndire și concepție în elabo
rarea procesului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate își găsesc reflectarea 
în întreaga activitate a parti
dului.

Perfecționînd în permanență 
procesul de conducere a vie
ții sociale partidul pornește de 
la considerente de -necesitate. 
In prezent socialismul este o 
chestiune nouă nu numai în 
raport cu societatea tradiționa
lă capitalistă dar și în raport 
cu problemele contemporane 
cărora trebuie să le găsească 
soluții. Țările socialiste sînt con
fruntate cu o diversitate de si
tuații pentru care lipsesc ana
logii în trecut. Niciodată pînă 
acum omenirea nu s-a găsit 
într-un asemenea ritm al pă
trunderii științei și tehnicii în 
viața economică și socială, ni
ciodată nu au existat în trecut 
asemenea posibilități pentru 
realizarea unor ritmuri înalte 
de dezvoltare a economiei, pen

ENGINEERING
export

de Intendentă!
Engineering, iată un cuvînt intrat recent în vocabularul 

limbii române moderne. E drept, el nu este folosit în vor
birea curentă, ci, deocamdată, numai de către specialiști. Ce 
este de fapt „Engineering'-ul ? O formă de cooperare în 
domeniul exporturilor, formă care îmbracă o multitudine de 
aspecte, de Ia simple birouri de consultații pînă la mari 
întreprinderi specializate. Activitatea de engineering este 
stimulată, de altfel, atit de necesitățile de plasare a măr
furilor pe piețele străine, cît și de progresele înregistratei 
in domeniile organizării întreprinderilor, informaticii și 
proceselor tehnologice.

Țara noastră, aflată in plin proces de industrializare, 
a făcut pași înseninați și in domeniul exportului de engi
neering, care este de fapt un export de inteligență. Expe
riența acumulată în multe sectoare industriale (chimie, in
dustria petrolieră, minieră, de prelucrare a lemnului, con
strucția de mașini și altele), ca și formarea unui mare nu
măr de cadre specializate au permis realizarea unor lucrări 
de anvergură nu numai in interiorul țării, ci și peste hotare. 
Astfel, în anii trecuți. țara noastră a construit o rafinărie de 
țiței la Gauhati (India), o instalație de distilare atmosferică 
și in vid, la Bohlen (R. D. Germană), o fabrică de super- 
fosfați la Elazig (Turcia), diverse capacități de producție 
pentru industria cimentului, în R.P.D. Coreeană și R. D. 
Vietnam, și pentru industria minieră în Siria. In prezent, 
specialiștii români finalizează noi acțiuni de cooperare eco
nomică și tehnico-industrială. In Iran, pe lingă linia de 
montaj de tractoare, intrată in funcțiune, ei construiesc o 
fabrică pentru o producție anuală de 10 000 tractoare, o fa
brică de sodă care va furniza anual 60 000 tone, un mare 
combinat pentru industrializarea lemnului, dispunînd (le 
fabrici de mobilă și timplărie, de placaj, furnir, parchete, 
ambalaje și cherestea, un complex agro-industrial. De ase
menea. țara noastră construiește in R.A.U. o fabrică de 
produse sodice cu o capacitate de 100 000 tone pe an. am
plasată la Alexandria, o instalație pentru prepararea fos- 
faților, la Hamrawein, care va realiza anual 600 000 tono 
concentrate de fosfați, în R. D. Vietnam — o fabrică de 
tanin, în R.P.D. Coreeană — o fabrică de acetil salicilic 
acid, iar in Ceylon — un combinat de industrializare a lem
nului. prevăzut cu fabrici de mobilă, placaj, plăci aglome
rate și cherestea. Concomitent, specialiștii români au în
tocmit o serie de proiecte și lucrări pentru deschiderea 
unor mine și prepararea minereurilor, în Tunisia, India. 
Algeria, Turcia și in alte țâri, acordă asistență tehnică pe 
loturi experimentale și demonstrative in Iran, Maroc, Tu
nisia, în care scop au fost livrate și utilaje agricole, se
mințe, produse chimice.

Tudose NIȚESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

SOCIALE
tru un asemenea avînt al știin
ței si culturii, pentru un aseme
nea grad de extindere a in
strucțiunii publice .

Dinamismul dezvoltării tch- 
nico-științificc, pune proble
me proprii pentru progresul 
social al fiecărei țări socialiste 
în parte și reclamă soluții a- 
decvate.

Superioritatea societății so
cialiste se manifestă nu numai 
în rezultatele obținute în di
ferite sfere dar și în modul în 
care se ajunge la aceste rezul
tate. Un rol esențial îl are în 
acest sens organizarea și desfă
șurarea activității sociale pen
tru obținerea unor indici ridi
cați atît în producția materială 
cît și în toate celelalte activi
tăți.

Realizarea cu succes a sarci
nilor prevăzute pentru etapa 
de dezvoltare multilaterală a 
societății socialiste în România, 
cere ridicarea nivelului calita
tiv al întregii activități. In 
acest context, partidul a apre
ciat că un rol deosebit de im
portant, capătă omul, cadrele 
chemate să asigure traducerea 
în viață a sarcinilor puse de 
partid în această etapă. Proble
ma formării de noi cadre ca
pabile să răspundă în bune

St. BARBU

(Continuare în pag. a 3-a)

Vacantă școlară. In cartierul ,8 Martie" din Petrila, cu mic cu mare, copiii — la joacă...
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Ca un fluviu ce curge continuu...
Nu aș putea spune că am 

aflat o noutate, că cineva ar 
fi făcut o descoperire, că am 
aflat un lucru inedit. Dim
potrivă, la o privire sumară 
faptul în sine pare a fi ele
mentar, simplu, arhicunoscut 
și răsdiscutat; examinat însă 
cu lupa, el se dezvăluie nu 
numai prin dimensiuni canti
tative, amplificate, dar și 
ca avînd semnificații profun
de, implicații majore.

Reflectam la toate acestea 
rememorînd o discuție fără 
ordine de zi, fără un punctaj 
prestabilit cu un pasionat 
activist de partid. întrebării 
— de ce n-aș mărturisi ? — 
oarecum întîmplătoare pri
vind modalitățile prin care 
viața internă de partid din- 
tr-un loc sau altul de muncă, 
poate crește în intensitate și 
vigoare, eliberîndu-s^ de ta •-

rele formalismului, interlocu
torul i-a răspuns simplu, con
cis : „Performanțele activită
ții intense, viabile, energice 
ale unei organizații de partid 
se stabilesc prin acțiunile pe 
care ea Ic întren-’r-de zi de

zi, în răstimpul dintre adună
rile generale’.

Am meditat la această afir
mație care nu are o noutate, 
nu prezintă o descoperire și 
pe care nu o auzeam pentru 
înlîia oară rostită. Astăzi în 
condițiile unor exigențe spo
rite, cuvintele acestea simple 
intrate în uzul și arsenalul 
vorbirii curente (cînd ne re

ferim la unele aspecte ale 
stilului muncii de partid) 
par să capete o greutate spe
cifică mai mare decît cea 
pe care o aveau ieri. Ca să se 
explice mai bine, să creeze 
imaginea gîndurilor sale, ca 
să poată să convingă, același 
interlocutor a adăugat:

— Viața intimă, internă de 
partid spre a fi intensă nu 
poate cunoaște pauze sau mo
mente de răgaz. Este ca flu
viul ce curge continuu în
tr-un sens ireversibil și care 
adună în albia lui mii de a- 
fluenți. Spre deosebire de 
toate fluviile, cel la care mă 
refer este incandescent prin 
patosul, voința și abnegația 
oamenilor.

C. MIREA

(Continuare în pag. a -3-a)
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INDIVID - COLECTIVITATE

Ilustrativă, privind preocuparea conducerii I.T.A. Autobaza nr. 3 Petroșani pentru in
troducerea micii mecanizări in procesul de întreținere, este și această macara pentru demon
tarea și montarea motoarelor de autovehicule.

Foto! I. LICIU
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In cadrul acțiunilor organizate în cinstea 
sărbătoririi semicentenarului P.C.R., peste 
100 de elevi ai școlii generale din comuna 
Bănița însoțiți de cadre didactice au plecat 
intr-o excursie omagială pentru a vizita la
gărul foștilor deținuți politici de lingă Tg. 
Jiu. Cu acest prilej, tinerii excursioniști vor

vizita și întreprinderile industriale, noil<
cartiere și centrul orașului, monumentele de 
artă ale genialului nostru sculptor Constan
tin Brâncuși și podul de peste Jiu unde s-au 
dat puternice lupte de apărare in primul 
răboi mondial.
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I
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Vizite ale delegației 
Partidului 

Comunist Român
La uzina dc cinescoape 

,,IIromatron“
MOSCOVA 8. — Cores

pondentul Agerpres. Lau- 
rențiu Duță, transmite : .Toi 
dimineața, delegația Parti
dului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, care participă 
la lucrările Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S., a vizitat 
Uzina .Hromatron" din Mos
cova, specializată în producția 
de cinescoape pentru aparatele 
de televiziune în culori.

Delegația a fost însoțită de 
V. M. Bușuiev, șef de secție 
la C.C. al P.C.U.S., și V. I. Droz
denko, ambasadorul U.R.S.S. în 
România. La intrarea în uzină, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți membri ai delegației au 
fost întîmpinați de A. I. Șcio- 
kin, ministrul industriei electro
nice al U.R.S.S., V. I. Vinogra
dov, directorul general al Cen
tralei „MELS" din care face 
parte uzina, „Hromatronil, pre
cum și de specialiști în dome
niul electronicii.

In sala de consiliu, ministrul 
A. I. Șciokin a prezentat oaspe

ților realizările sovietice în do
meniul producției de cinescoape 
pentru televiziunea în culori, 
însoțind explicațiile cu demon
strații practice — emisiuni rea
lizate atît pe circuitul intern, 
cît și pe programul național. 
El s-a referit, totodată, la preo
cupările pentru ridicarea cali
tății cinescoapelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat de procesul de 
producție, de activitatea specia
liștilor de aici privind soluțio
narea unor probleme legate de 
ridicarea eficienței economice, a 
calității produselor. Secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român a subliniat însemnătatea 
unei mai strînse colaborări în
tre electroniștii români și so
vietici, în cadrul relațiilor de 
prietenie și colaborare româno- 
sovietice. f

Se vizitează apoi cîteva din 
secțiile de bază ale modernei 
uzine, printre care cele de ope
rațiuni chimice și termice, do

(Continuare în pag. a 4-a)

Întîlnire între tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 

și tovarășul 
EDWARD GIEREK

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
La 8 aprilie, a avut loc o în
tîlnire între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Edward Gie- 
rek, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez.

La întîlnire au participat, din 
partea română, tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Janos Fazekas, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Leonte 
Răutu, membru al Comitetului

Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri.

Din partea polonă, âu parti
cipat tovarășii Piotr Jarosze- 
wiez, membru al Biroului Po
litic al 'C.C. al P.M.U.P., pre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Polone, Jozef Tejchma, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.U.P.

In cadrul întîlnirii, au foști 
abordate unele probleme pri
vind dezvoltarea colaborării pe 
linie de partid, de stat și eco
nomică între Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Polonă. Intîlnirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, tovărășească.

„Se caută o vedetă"
Aflat în turneu, Teatrul sa- 

tiric-muzical „C. Tănase" 
prezintă astăzi două specta
cole cu revista „Se caută o 
vedetă" de Aurel Felea și 
Sădi Rudeanu. La realizarea 
acestui spectacol — concurs

participă Horia Căciulescu, 
Margareta Pislaru, Vasile To- 
mazian, Trio Caban și alți 
cunoscuți actori de revistă. 
Spectacolele încep la orele 
17 și 20 în sala mare a Casei 
de cultură din Petroșani.

La sfîrșitul primului tri
mestru al acestui an, indus
tria minieră a obținut o im
portantă depășire la produc
ția globală și marfă, livrînd 
economiei naționale, peste 
sarcinile planificate, 116 000 
tone de cărbune. 3 200 tone 
minereu de fier, 61000 tone 
calcar. 28 000 tone de sare.

Punctul meu de vedere...
Auzi, să zicem că unui cu

tare i s-a intîmplat o mare 
nenorocire. Eh, și ce-i cu 
asta ? Doar nenorocirile-s pe 
oameni, și acum ce trebuie să 
se vaiete atit ? Că nu s-a fă
cut gaură în cer !

...Dar dacă respectiva neno
rocire s-a nimerit să iți vină 
(ie ?! Auleu ! Săriți.' Privi- 
ți-rnă ! Compătimi fi-mă ! Su- 
feriți și voi că doar E VOR
BA DE MINE!

Vasăzică, atita vreme cit 
nu te aflai în cauză, totul 
părea mult prea obișnuit, 
îndată, însă, ce efectul te 
privea personal, dimensiunile 
și proporțiile s-au schimbat. 
Optica! Optica de apreciere, 
de judecare a situației de 
fapt, a sărit fulgerător de la 
banal la extraordinar. Lenti
la prin care priveai lumea 
și-a schimbat — pe întinde
rea unei singure secunde — 
dioptriile.

De ce ?
...Te afli undeva intr-o sta

ție de autobuz. Lume multă, 
grăbită. Minutele trec și ma
șina cu pricina intirzie. In 
sfirșit, stopează nervos, uși
le se . deschid și „asaltul" în
cepe. Te împingi și tu cit 
poți de tare, dai virtos din 
umeri, din coate, intri cu 
capul înainte ca Frazier. Sca
unele sint de mult ocupate și 
acum lupta se dă pentru in
terval. Strigi în ton cu toți 
nemuritorul „avansați înain
te" ! Te răstești la cei care 
au ajuns deja sus și care, in
diferenți de soarta altora, se 
răstesc și ei, înțepați.

— Dar ce, nu vedeți că nu 
mai e loc ?

— Cum nu mai e? Este încă

destul.'... avansați înainte !
Plin de năduf, sătul de 

ghiont uri, ai ajuns cumva să 
pui un picioar pe scară. Iată 
și pe celălalt. Victorie! În
cerci să-ți tragi sufletul, dar 
nu mai ai timp. deoarece 
chiar in clipa aceea cineva 
din urmă ți-a dat un brinci 
și mai multe glasuri te apo
strofează brutal:

— Avansează, tovarășe! Ce 
te-ai înțepenit acolo ?!

Iți întorci capul (pe cit iți 
îngăduie împrejurările) și re
tezi furios:

— Dar ce ? Nu vedeți că 
nu mai e loc ?

Pînă in clipa cit te găseai 
pe afară, ERA ! Din momen
tul in care ai pătruns in in
terior, NU MAI ERA! Opti
ca prin care privești lucrurile 
s-a modificat, ca urinare a 
unui singur pas, acela datori
tă căruia ai intrat pe inter
val. Ai reușit tu, pe ceilalți 
ii privește. Să se descurce ! 
Să mai aștepte, că doar mai 
sint autobuze !

NU a trecut mai mult de 
un minut, de cind gindeai 
altfel.

De ce ?,

...Te afli, să zicem, într-un 
magazin. Vrei să cumperi o 
piine! Înaintea ta, o femeie 
pisăloagă și cusurgie, te cal
că pe nervi:

— Nu aceea tovarășe! E 
prea prăjită .'... a nu, nici a- 
ceea! E prea neprăjită! Și 
tot așa, și tot așa, alege și 
pipăie piinile, din care vei 
cumpăra și tu una!

A plecat și de-acum e ria
dul tău Vinzătoarea iți în
tinde o piine, dar nu, parcă 
ai pus ochii pe alta. Ți-o dă 
pe aceea, numai că ți se pare 
că tot mai frumoasă e una 
de alături. Și ceri, și alegi și... 
pipăi, piinile din care vor 
cumpăra și cei ce urmează 
după tine. Ai uitat de feme
ia pisăloagă și cusurgie, care 
te călca pe nervi și tot așa 
ca uita omul din spatele tău, 
care acum te privește scăpă- 
rind, simțindu-și nervii căl
eați.

De ce ?
Să dau un răspuns ? Să i- 

dentific aici toate regulile de 
conduită, de conviețuire ce 
au fost călcate ? Dar nu aș 
face altceva decît aș spune 
niște lucruri ce se spun me
reu și pe care ne lăudăm că 
le știm cu toții, extraordinar 
de bine.

De altfel nici nu m-am re
ferit la tine, la optica ta de 
a privi lucrurile, ci la aceea 
a cunoscuților mei. Pe tine 
nu te cunosc, iar dacă totuși 
te-am .atins** cumva, nu-mi 
cer scuze. Nu c vina mea.

V. MAN. D.

V
ț
I

1
I
l

)

)

5

J



z VINERI 9 APRILIE 1971Sleaqu/ roșu

V.W.V.7/

%WAW%SV.WW\%\AW.W.WA.VWAWWW. wjww

Prinatît

lentileleMotto la un destin uman
a-

ochelarilor
denigratori

că
51 
în 
15,

cărbune". El, Cornel Pe- 
cra cel mai tînăr. In 
a fost martor ocular și 
de bază la reintrarea în

Sînt mulți ani de cînd co
pilul Cornel Petruț ducea zil
nic legătura cu mîncare ta
tălui său, la mina .Korin" din 
Vulcan. Ii plăcea să se lau
de că tatăl lui e miner, dar îl 
indispunea amarnic munca 
aceea atît dc grea a oameni
lor din adîncuri. Cu mintea 
lui dc copil, decretase atunci : 
nu voi lucra niciodată în 
mină.

Copilul a crescut. A venit 
timpul să învețe o meserie. 
A deprins lăcătușeria la Timi
șoara. A lucrat puțin, apoi a 
venit războiul, cu toate urmă
rile lui de tristă amintire. După 
eliberare s-a întors acasă, în' 
Vulcan. S-a hotărît să pără
sească Valea Jiului. Nu se 
putea împăca cu vitregele 
condiții dc muncă ale mineri
lor, cu câștigurile atît de mici.

— De acum lucrăm pentru 
patrie, Cornele, lucrăm pentru 
noi — îi spuneau minerii mai 
vîrstnici. E drept că încă-i 
greu, dar vor veni și vremuri 
bune. Tu și copiii tăi o să le 
apucați.

Vorbele acestea l-au frămin- 
tat multă \Tcme pe tînârul de 
25 de ani și într-o zi le-a spus 
părinților : .Știți, cu nu mai 
plec la Timișoara, rămîn aici.

V_____________

Drumurile spre apartamentul

La ritmul accelerat de con
strucție în Valea Jiului — ca 
de altfel în întreaga țară — 
s-ar părea că este foarte sim
plu să obții o locuință. Cu atît 
mai mult dacă ești un mun- 
t'tor vrednic, capabil și con
știincios la locul tău de mun
că- Chiar și formalitățile pen
tru a intra în posesia unui 
apartament sînt — s-ar părea 
— ușor de întocmit. O cerere, 
o aprobare, un ordin de repar- 

; tiție și atît. Așa s-ar părea.
Așa ar trebui să fie, în spiri
tul corectitudinii și al echității 
sociale. In realitate, însă, lucru
rile nu se petrec așa de simplu. 
Dimpotrivă, în multe cazuri, 
treburile devin atît de compli
cate că nu mai știi încotro să 
o apuci. Și le complică tocmai 
acei care au datoria să ușu
reze calea oamenilor spre re
zolvarea interesului urmărit.

Exceptînd doza de subiecti
vism a comisiilor de repartiție 
a locuințelor din întreprinderi 
și instituții — căreia îi vom 
acorda atenția cuvenită cu alt 
prilej — să ne oprim la modul 
în care sînt eliberate ordinele 
de repartiție de către serviciile 
autorizate din cadrul consiliilor 
populare. Foarte adesea, sala- 

' riații de aici procedează arbi
trar. din birou, fără a cunoaș
te situația rc-ală din teren, nu 
rareori în virtutea unor inte
rese personale, avantajînd pe 
unii și dezavantajînd pe alții, 
creînd mari nemulțumiri în 
rindul cetățenilor. Afectați de 
astfel de procedee neprincipia
le. oamenii sînt puși în situ
ația să irosească timp, bani și 
răbdare pe la ușile consiliilor 
populare, prin instanțe de ju
decată sau prin diverse alte 
locuri, căutînd dreptatea ce 
întîrzie să-și aducă cuvenitele 
efecte.

Voi lucra la mină. E drept că 
încă-i greu, dar vor veni și 
vremuri bune*.

Nu uitase vorbele minerilor 
mai vîrstnici. In 1945 s-a an
gajat la mina Aninoasa ca lă
cătuș, mina Vulcan fiind încă 
închisă. După un an a fost 
transferat la Vulcan. unde 
începuseră lucrările de redes
chidere a minei. Iși amintește 
cu precizie matematică : „In 
1949 eram 7 dc toți la Vul
can — 6 lăcătuși și un paz
nic*. Ne chemase partidul să 
punem mina pe picioare, să 
dăm “ * — - - -
truț, 
1951 
pion 
producție a minei Vulcan. Au 
trecut de atunci 20 de ani, 
timp in care minerii Vulca
nului au descătușat și trimis 
la ziuă aproape 1 500 000 tone 
de cărbune. Și în lot acest 
timp, în angrenajul complex 
al producției minei, o piesă de 
bază a fost și comunistul Cor
nel Petrut. S-a angajat 
primele zile, cu toată 
gia sa tinerească și cu 
priceperea sa, pe frontul 
ducției de cărbune, 
încă vii în memorie realitățile 
de pe celălalt front pe care 
luptase cu arma în mînă.

Fiind unul din primii oa-

din 
ener- 
toată 
pro-

păstrînd

Specialitatea
casei

au prea

Absentă nemotivată

Bl
LI

O ERECȚIE

cale admimstra- 
legii nr. 10/1968. 
început drumuri-

rezolve 
continua 
exploziv, 

După

educația

Pagină realizată dc
Dumitru GHEONEA și loan DL'RECI. maior 

cu sprijinul corespondenților ziarului

TATE“ Petroșani, 
de spitalul unificat, 
a purtat următorul

„AMA

Dar să exemplificăm, să spu
nem lucrurilor pe nume.

In 8 ianuarie a.c., Consiliul 
popular al orașului Vulcan a 
eliberat minerului Marin Ni- 
colaescu ordinul de repartiție 
nr. 32/1971 pentru apartamen
tul 36 de pe scara I a blocului 
65. strada Republicii. Cum însă 
noul locatar nu s-a putut mu
la imediat în apartamentul pri
mit, urmînd să-și aducă mobila 
tocmai din județul Olt, apar
tamentul respectiv a fost ocu
pat abuziv de Ioan Toma. A- 
ceasta s-a petrecut la 25 ianua
rie. îndată după această „ispra
vă*. Ioan Toma s-a prezentat 
la Consiliul popular orășenesc 
Vulcan, solicitînd și el ordin de 
repartiție. Suspicios de înțele
gători. salariații de aici „au 
uitat" că mai eliberaseră un ast
fel de ordin de repartiție și 
au soluționat favorabil cererea 
lui Ioan Toma, astfel că numai 
la o zi. în 26 ianuarie, a apărut 
ordinul de repartiție nr. 
86/1971.

O dată cu aceasta au început 
complicațiile. Primul locatar — 
Marin Nicolacscu — și-a adus 
mobila, dar și-a găsit aparta
mentul ocupat. De fapt, cei doi 
ocupau legal, în același timp, 
același apartament, prin străda
nia demnă de o cauză mai 
bună a funcționarilor de la Con
siliul popular orășenesc Vul
can. Confruntați cu o aseme
nea situație, cei doi posesori ai 
ordinelor de repartiție au pro
cedat fiecare cum s-a priceput 
și cum a putut: Ioan Toma 
și-a văzut de treabă, rămiriînd 
în apartament, iar Marin Nico- 
laescu a făcut cerere la jude
cătorie pentru evacuarea celui 
dinții. Cum însă cererea a fost 
introdusă greșit, Marin Nicola- 
escu a fost îndrumat să caute 

meni ai .noii" mine, i s-au 
încredințat numai lucrări im
portante pe care le-a dus la 
sfîrșit în cele mai bune condi- 
țiuni, prezcnlînd maximă sigu
ranță pentru mineri. Munca 
era încă grea, manuală. Dc 
aceea l-a preocupat ușurarea 
ei pe cîl era posibil. Așa a 
început pentru Cornel Petruț 
perioada inovațiilor și rațio
nalizărilor care însumează la 
această dată peste 25 dc cer
tificate. lată și cîtcva nume : 
..Mașină dc curățit vagoncți*, 
..Secure de despicat bandaje', 
„Frînă mecanică pentru vago- 
neții de o tonă pentru puțuri 
înclinate și planuri înclinate". 
Inovațiile sale au dus implicit 
la ușurarea muncii minerilor, 
la securitatea muncii în sub
teran, la importante economii.

Cei care au lucrat în preaj
ma comunistului Cornel Pe
truț au avut întotdeauna de 
învățat lucruri bune, intere
sante dc la el și, urmîndu-i 
sfaturile, mulți au devenit azi 
oameni de nădejde ai minei, 
sau ocupă funcții de răspun
dere în alte unități producti
ve. Doar cîteva nume : ingine
rii loan Petrileanu și Teodor 
Avădane, maiștrii Nicolae 
Stan, Alexandru Laszlo și Eu
gen Cibian, lăcătușii Francisc 
Șoradi, loan Bota, loan Dincă 

rezolvarea pe 
tivă, potrivit

Și astfel au 
le, drumuri întortocheate, dese, 
obositoare, iar cei doi — sala- 
riați ai minei Vulcan — au în
ceput cu absențele de la servi
ciu. Bani, timp, nervi, ceartă, 
insulte reciproce.

Așa arată rezultatul unei u- 
șurințe, a unei insuficiente 
competențe profesionale, mani
festate în rezolvarea interese
lor legitime ale cetățenilor.

Se impune, indubitabil, ca 
împotriva unor astfel de soluți-

Pentru că distribuitorii bu
teliilor de aragaz de la Com- 
petrol nu-și fac datoria în 
întregime, adică deservirea 
cu butelii a solicitanților, 
inclusiv montarea lor la fur
tunurile aragazurilor — ope
rațiuni care intră în acel 
preț de 14,40 lei — se întîm- 
plă destule lucruri neplăcute. 
Astfel,,în ziua de 29 martie 
a.c., gospodina I.M. din blo
cul B, scara III, apartamen
tul 11 dc pe strada Construc
torul — Petroșani, vrînd să-și 

monteze butelia primită, a 
constatat că e defectă, pier- 
zînd gaz pe la ventilul dc 
închidere. A doua zi dimi
neața a anunțat Competrolul, 
solicitînd schimbarea bute
liei. Dar numai după-amiaza 
cînd este acasă. A primit 
promisiuni prompte. Au fost 
însă necesare alte telefoane 
la Compelrol, în zilele de 
31 martie, 1 și 2 aprilie, 
toate rămase fără rezultat. 
Adică, cineva a venit în di
mineața de 2 IV și a lăsat 
un bilețel pe ușă, care nu a 
fost în măsură să 
problema. Butelia 
să cmaneze gaz . 
chiar fiind închisă.
cum se vede, la capitolul 
amabilitate, cei de la Com- 
petrol Petroșani sînt de mult 
eorigenț i. 

și alții. Ca mecanic de,sector, 
Cornel Petruț a fost primul 
la mina Vulcan care a intro
dus crațerul TR-1, ciuzda (cu 
scoc oscilant) și iluminatul în 
fostul sector 4.

Dar, pentru a insera aici 
toate succesele obținute dc el 
în producție, în cei 26 de ani 
de muncă intensă, continuă, 
ne-ar trebui mult spațiu ti
pografic. Ceea ce l-a caracte
rizat întotdeauna pe comunis
tul Cornel Petruț a fost mo
destia și pasiunea muncii, do
rința de a face mai mult și 
mai bine pentru oameni, de 
a-i vedea cum progresează sub 
ochii săi blînzi, binevoitori.

Acum șeful de schimb Cor
nel Petruț, de la sectorul IX 
al minei Vulcan, privește re
trospectiv cei 26 de ani dc 
cînd s-a întors de pe un front 
sîngeros și a intrat combatant 
deosebit de activ pe un alt 
front — al muncii pentru căr
bune. Și se gîndește cu res
pect la cei care i-au dat cu
raj în acele clipe de răscruce. 
Cuvintele lor le păstrează ne
alterate, ca pe ceva sacru : ,E 
drept că încă-i greu, dar vor 

onări sa se ia cele mai catego
rice măsuri. Birocratismul tre
buie combătut și înlăturat fără 
ciuțare pentru că prezența lui 
otrăvește, ucide tot ce e bun 
și frumos. Dezideratul „omul 
potrivit la locul potrivit", pus la 
ordinea acestor zile. trebuie 
să-și afle peste tot cea mai vie 
concretizare.

Numai așa se va ajunge a- 
colo îneît drumul spre aparta
mentul repartizat să fie drept 
și simplu, fără „halte* chinui
toare de așteptări si nedume-

Doi minori, elevi ai Liceului 
industrial minier Petroșani, au 
furat în luna ianuarie a.c. pie
se și aparate de radio din a- 
telierul lui Ioan Adam din Pe
troșani. După ample cercetări, 
au fost depistați. Se numeau 
Iacob Rus și Viorel Macavei, 
elevi în anul II ai liceului a- 
mintit . Fapta în sine și a- 
vertismentul primit nu le-au 
fost de nici un ajutor. Familiile 
lor n-au intervenit în nici un 
fel, iar școala s-a spălat pe 
mîini : i-a exmatriculat. Arun
cați la periferia societății cu 
atîta ușurință, au hoinărit fără 
o țintă anume, din ianuarie 
și pînă în 3 aprilie a.c., cînd 
au dat o nouă lovitură : au 
furat o pungă cu lozuri în plic 
de la Ionela din fața policli
nicii Petroșani. La scurt timp 
au fost depistați și arestați.

Doi copii lipsiți de suprave
ghere și educație au ajuns ast
fel infractori, comițînd acte 
dintre cele mai nedemne. Vi- 
novațî nu sînt, evident, numai 
ei. Vinovați sînt și părinții lor. 
care au considerat că trimi- 
țîndu-i la școală au scăpat de 
orice obligație asupra lor. Cre
dem că este necesar să amintim 
și faptu] că părinții lui Iacob 
Rus locuiesc în Lonca și, deci, 

In ultima vreme ne-au parvenit mai multe ecouri des
pre activitatea defectuoasă a unității de frizerie din cartie
rul Praia — Lupeni. Ultimul aparține minerului T. Nicolae 
și ne sesizează comportarea indiferentă a schimbului II din 
ziua de 16 martie. Șefa da schimb servește client ii preferen
țial, cu încetinitorul, mai merge pe-afară, mai trage o dată 
cu briciul, mai dă un telefon, mai face o frecție, mai stă la 
o șuetă, iar clienții așteaptă... Așteaptă ca șefa de. schimb 
să-și termine programul de relaxare. Oare așa procedează 
și minerul in timpul programului lui de lucru ? — se în
treabă cititorul nostru. Ca siguranță că nu. Drept urmare, 
credem că e bine ca respectivei șefe de schimb să i se 
facă o... frecție pe măsura activității ei.

veni și vremuri bune. Tu și 
copiii tăi o să le apucați".

Cită dreptate aveau bătrînii. 
Anii au trecut ca apa — cum 
spune poetul. Mina Vulcan 
funcționează din nou, neîntre
rupt, de două decenii. Astăzi, 
munca în subteran este alta ; 
mai ușoară, mecanizată, căr
bunele este răpus cu mai pu
ține eforturi, minerii cîștigă 
bine, viața lor s-a schimbat, 
a devenit mai plină, mai bo
gată. Despre toate acestea ar 
putea vorbi deosebit de eloc
vent comunistul Cornel Pe
truț — și alții ca el — sub o- 
chii cărora Valea Jiului, ca de 
altfel țara întreagă, s-a meta
morfozat. Iar cînd vorbim des
pre asemenea lucruri, gîndu- 
rile ne poartă instinctiv spre 
călăuza noastră sigură — Par
tidul Comunist Român — spre 
care ne îndreptăm cu venera
ție și profund atașament pri
virea și sentimentele curate, 
spre partidul oamenilor mun
cii care-și aniversează peste 
scurt timp vîrsta de 50 de 
ani. Unul din fiii acestui par
tid muncitoresc este și Cornel 
Petruț din Vulcan, căruia 
i-am dedicat rîndurile de față.

nu puteau fi indiferenți 
comportamentul fiului lor. De 
asemenea, nu este lipsit dc im
portanță faptul că în școala e- 
lementară cei doi copii au în
vățat bine și au fost discipli
nați. La absolvirea clasei a 
VJII-a a Școlii generale din 
comuna sa — Bucium —, ju
dețul Alba, Viorel Macavei a 
fost cotat cel mai bun elev 
din clasă, iar anul I al liceu
lui industrial l-a promovat cu 
media 8. Dar o simplă aven
tură, favorizată și dc insufi
cienta educate primită în fa
milie. în școală și în liceu, l-a 
aruncat departe, pe o insulă 
neliniștitoare a societății. Pen
tru școală a fost mai simplu 
să-i exmatriculeze pe cei doi e- 
levi, decît să se ocupe de e- 
ducația lor, de orientarea lor 
pe drumul cel drept al învă
țăturii și al muncii cinstite.

De aceea, apreciem că dacă 
părinții celor doi tineri nu le-au 
dat o educație aleasă în familie, 
nici școala nu a făcut mai mult 
pentru ei. Cei în mijlocul că
rora vor reveni minorii Iacob 
Rus și Viorel Macavei au da
toria socială de a-i înconjura 
cu dragoste și afecțiune, dc a-i 
ajuta să devină oameni demni, 
utili societății.

O scrisoare la indigo — poa
te a doua sau a treia copie — 
ne-a semnalat o situație 
dc neobișnuită îneît, dacă era 
într-adevăr reală, trebuiau lu
ate astfel dc măsuri îneît să 
nu mai dureze nici măcar un 
minut. Scrisoarea în cauză era 
semnată de Trofim Crislianciuc, 
domiciliat în Paroșeni, Aicea 
Lăcrămioarelor nr. 3. La ce 
nume se referea ?

In principal relata faptul 
la unitatea alimentară nr. 
Paroșeni nu a existat pîine 
tot cursul zilelor dc 12, 13, 
16 și 17 februarie a.c. și că o 
asemenea stare de lucruri dăi
nuie de cîteva luni. E bine ca 
această nemulțumire generală 
să fie știută de toată lumea, se 
spune în încheierea scrisorii la 
care ne referim.

Evident, dacă -ceea ce se 
arăta conținea adevărul, era în
tr-adevăr inadmisibil. Ne-am 
deplasat imediat la respectiva 
unitate alimentară. Era, ca în
totdeauna în ultimul timp, bine 
aprovizionată, curată, ospitalie
ră. Ne-am documentat cu aten
ție și în amănunt în problema 
care ne interesa. Spre surprin
derea și în același timp spre 
satisfacția noastră, lucrurile 
erau departe de a corespunde 
modului în care ne fuseseră în
fățișate. Deci scrisoarea lui 
Trofim Cristianeiuc purtase cu 
sine un dezgustător neadevăr. 
Am discutat cu o seamă de 
cumpărători. Toți și-au expri
mat mulțumirea de modul cum 
este aprovizionat magazinul, 
cum sînt serviți de personalul 
său. Ne-au spus clar că pîinea 
n-a lipsit niciodată, că dimpo
trivă s-a găsit tot timpul din 
abundență.

ACEIAȘI PERSONAJ,
Anul treept am publicat în 

coloanele ziarului nostru o 
notă în care inseram nume
le unui tînăr hoinar prin via
ță, condamnat pentru vaga
bondaj. II chema Aurelian 
Chetreanu și avea 28 dc ani. 

..Eroul" rîndurilor de față 
este tot Aurelian Chetreanu. 
Acum are 29 de ani, dar nici 
una din preocupările lui de 
odinioară nu s-au schimbat. 
Este voinic cît un munte, să
nătos ; mai ales fizic, dar 
nu-i capabil să-și înfrîngă 
pornirile spre fărădelegi și să 
se încadreze într-o muncă 
cinstită, ordonată. Provine 
dintr-o familie de oameni in- 
struiți, de prin părțile Orăș- 
tiei. Toți ceilalți patru frați 
ai săi au dobindit calificări 
superioare, dar el a ieșit cel 
mai mult în evidență. In 
anul 1961 a absolvit Școala 
profesională din Zlatna, de
venind muncitor miner. /\ 
lucrat puțin timp, apoi s-a 
retras pe... spinarea părinți
lor și a rudelor. In 1966—1968 
lucrează Ia mina Petrila, de 
unde se autoconcediază 
motive de... plictiseală,
acum începe, singur, un curs 
practic să ne cunoaștem pa
tria. Cunoaște astfel multe lo
calități. multe lucruri. Pe 
unele le uită repede, altele 
îi rămîn multă vreme in a- 
mintire. Cele trei condamnări 
pentru călătorii clandestine 
pc C.F.R. se pare că le-a uitat 
repede. Anul trecut a cunos
cut în amănunțime Petroșa- 
niul. Noaptea dormea în gară. 
Nici un tron nu-1 fluiera. L-a 
fluierat însă miliția și l-a tri- 

ÎN ACELEAȘI HAINI

pe 
De

Așa fiind, indignarea gestio
narei Lucica Aron — care se 
străduiește și reușește să men
țină unitatea la o ridicată cotă 
de apreciere a cumpărătorilor 
apare întrutotul legitimă.

Dar ce anume a putut deter
mina pe autorul scrisorii, care 
la rindul său a fost întotdeau
na bine servit, să recurgă la 
niște afirmații calomnioase care 
nu tind să discrediteze doar o 
persoană, ci un întreg sector 
de activitate ? Care a fost mo
bilul gestului pe care l-a în
treprins? Ce l-a putut îndem
na să deformeze o realitate, să 
o prezinte anchilozată ? Ce a 
urmării în fond ?

Supunem opiniei publice acest 
caz, în care un om de rea cre
dință s-a apucat să răspîndeas- 
că niște zvonuri, alcrtînd, pro- 
ducînd eroare. Și facem acest 
lucru atît pentru demascarea 
Iui, cît și pentru prevenirea ce
lor la care au ajuns — în mod 
neîndoielnic — originalul și ce
lelalte copii ale menționatei 
scrisori.

Sugestiile, părerile oamenilor 
care, cu aderural urmăresc să 
ajute la înlăturarea anumitor 
deficiențe, sînt fără îndoială de 
mare valoare. Ele prezintă un 
real ajutor.

Atunci însă cînd sub masca 
lor se încearcă discreditarea 
unor nevinovați, cînd se caută 
și se vizează niște scopuri mes
chine, e necesar a se lua cea 
mai categorică atitudine de con
testare, de dare în vileag a ce
lor ce cu răutate și perfidie în
țeleg să arunce cu noroi acolo 
unde e curat si totul în ordine.

Iar pentru a clarifica și mai 
complet cazul la care ne-am 
referit în aceste rînduri, credem 
că e suficient să arătăm că nu
mitul Trofim Crislianciuc nu 
cu prea multă vreme în urmă 
și-a vîrit pînă Ia coate mîinile 
în buzunarul statului, fapt pen
tru care a suferit o pedeapsă 
penală.

E limpede prin urmare. Adică, 
de ce să fie numai el singur 
murdar ? Numai câ socoteala 
de acasă nu s-a potrivit 
cea... de la ziar.

mis în judecată. După 
„pauză" dc trei luni. Aurelian 
a revenit la „normal". Din oc
tombrie 1970 și pînă în ianua
rie 1971 a dus-o bine, prin 
pensia tatălui său. In ianua
rie a revenit în Valea Jiului. 
Și din nou a început să-și pe
treacă nopțile în același ..ho
tel' — gara C.F.R. Organele 
de miliție l-au chemat din 
nou la ordine. .Aurelian va 
ajrea deci o nouă perioadă de 
inactivitate în viața lui. Râu) 
cel mai mare constă în faptul 
că își dă perfect de bine 
seama de mizeria drumului 
pe care a apucat, dar nici 
măcar nu se trudește să-și 
explice alunecarea. Se mul
țumește să ridice cu nedume
rire din umeri.

— Aslti sînt eu. Nu știu 
ce am. Nu mâ pot adapta la 
muncă. M-am obișnuit așa.. 
Dar acum, după ce ies, mă 
apuc de treabă. Nu mai mer
ge.

Se parc că dc data aceasta 
o spune serios, convins. E pu
țin cam lîrziu, dar nu prea 
tîrziu. Dispune de toate con
dițiile pentru ca să pășeas
că ferm pe calea cinstei, a 
demnității omenești. Colecti
vitatea i-a întins mereu mîna 
de ajutor. N-a știut sau n-a 
vrut s-o prindă pînă acum. 
Cînd va reveni, din nou va 
fi înconjurat de oameni, gata 
să-l ajute. Din partea lui nu 
se cere nimic altceva decît 
hotărîrca de-a se îndrepta.

Alte comentarii, eventual 
pentru omo^ ^iii lui Aurelian 
Chetr- >i»i, considerăm că sînt 
de prisos.

In ziua de 1 aprilie a.c., 
cetățeanul P. Stănescu a ape
lat la meșterul în reparații 
de televizoare Ioan Adam, 
pentru a-i procura o lampă. 
A primit-o pentru 75 de lei, 
iar seara meșterul s-a depla
sat la locuința clientului să 
i-o monteze. Pentru a-și face 

■datoria pînă la rapăt. fiindcă 
aparatul tot nu funcționa, 
Ioan Adam l-a invitat pe P. 
Stănescu la atelierul său de 
pe strada Republicii din Pe
troșani pentru a-i curăța te
levizorul de praf și a-i înlă
tura un scurt-circuit. A doua 
zi dimineața, P. Stănescu a 
dus televizorul Ia unitatea nr. 
20 a Cooperativei meșteșugă
rești ..Unirea" de pe strada 
Unirii — Aeroport. Acolo, lu
crătorul Hie Cherciu a con
statai că lampa înlocuită era 
slabă și de aceea nu funcțio
na televizorul. Fiind înlocu
ită cu alta noitâ, procurată 
tot de client, televizorul și-a 
reînceput programul normal. 
Oare Ioan Adam a vrut să-1 
păcălească pe client de 1 a- 
prîlie. sau ăsta-i este obiceiul 
de fiecare zi ?l

Cantina-restaurant din ca
drul restaurantului „Cina" — 
Lupeni dobîndise un bineme
ritat prestigiu in rindul abo- 
naților, pentru mincărurile 
gustoase și consistente, pen
tru curățenia localului și mo
dul dț. deservire al persona
lului. Acum, prestigiul înce
pe să pălească. Deși bucătă- 
resele au rămas aceleași, su
pele și ciorbele sînt prea 
lungi, chiftelele conțin prea 
multă piine (de parcă nu s-ar 
consuma tot cu pîine), sarmale
le parcă-s de post (au mai mult 
orez), sosurile sini prea pi
cante... In plus — curățenia 
este mereu absentă, in bu
cătărie intră lumea ca-n tîrg, 
încălzirea nu funcționează de 
mult decît pe bază de țuică 
sau coniac.

Iată cum un bun dobindit 
cu trudă începe să se „alte- 
reze“ din cauză că entuzias
mul și interesul n-au durat 
decit foarte puțin timp. Vre
mea nu-i trecută, ca speciali
tatea casei la restaurantul 

na“ — Lupeni să revină 
normal.

Cetățeanul H. loan a mers 
după cumpărături la magazi
nul alimentar de pe strada 

•nstrurtârul 
zavi 
colo 

dialog .amical" cu gestiona
rul Erșek:

— Xpuneți-mi, vă mg, ce 
aveți in lăzile acelea ?

— Ce întrebare .'. Dar ce 
te interesează ?

— Am întrebat și eu. pout<* 
mă interesează.

— Dar cine ești dumneata 
să-mi pui mie asemenea în
trebări ? Mă privește ce am 
in lăzi.

Știți, credeam că aveți

l.ămii ?! Nu. n-am lă- 
mii. Altul la riad...

rind ar l re hui să ur- 
chiar el, gestionarul 
Iar la tejghea să Jie 

arășii din comitetul • de 
direcție al O.C.L. Alimentara 
cure să-l servească cu o lec
ție despre conduita iu comerț 
și chiar despre comer| in ge
neral. Că in particular știe 
destule gestionarul Brșek.
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Cite izvoare ac 
viu 1?

Cum se face o 
tul unora nu scade t 
vreme dc secetă, câ i 
unor greutăți vrcrr.cln
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E
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B
B

că debi- 
nici pc 
in fața

* 03“ 
menii țin piept, apără redu
tele cucerite și nu dau nici 
un pas înapoi ? Mai mult ca 
sigur că în această înfruntare, 
decisivă este și tenacitatea, 
perseverența de a depăși ob
stacolele.

L-am iscodit pe interlocutor 
și ponte din naivitate, l-am 
întrebat ce-a avut în vedere 
cind a asemuit, munca de 
partid, viața internă de zi cu 
zi a organizației cu...... fluviul
ce curge continuu-1 și care 
este incandescent ? In viziu
nea (și poate în practica lui)- 
cum se realizează de altfel 
această desfășurare largă de 
energii, de potențe ?

Dacă în munca mea în ca
litate de comunist. există 
vreo aspirație pe care mi-o 
propun s-o am în primul 
rînd în vedere — am intuit 
că era gata să-mi spună in
terlocutorul — și căreia îi 
consacru marca parte a tim
pului de lucru știind cit dc 
bogat ne va fi el rambursat 
apoi. acest lucru vizează 
tocmai stabilirea în activita
tea ciu-cnlă a organizațiilor 
acelor modalități prin care 
ele să-și trăiască efervescent, 
clipă dc clipă, viața.

Și in această privință nu 
sint multe lucruri de filozo
fat. Problema de căpetenie 
constă în aceea de a sădi sen
timentul că în orice moment, 
în orice loc sau împrejurare 
s-ar afla, membrul de partid 
se reprezintă nu numai pe 
sine, ci și idealul căruia îi 
slujește, că întotdeauna are 
asupra sa un cerc alb și este 
debitor permanent la modul 
responsabil cu care își face 
din ce în ce mai exemplar 
datoria.

Dar dacă nu ne-am referi 
la situația .clasică" prin caro

membrul dc partid este che
mat si acționeze permanent 
și energic pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce i-au fost trasate 
nominal — ceea ce este un 
lucru esențial — în ce altfel 
poate „fluviul să curgă conti
nuu și să fie totdeauna in
candescent ?*.

Discuția ce s-a angajat 
spre a găsi răspuns acestei 
întrebări a fost pasionantă. 
Dintre toate opiniile și as
pectele relatate, importante, 
desigur și ele. unul se cuvi
ne cu prioritate relevat.

— Este nemărginit cadrul 
in care sc poate manifesta 
personalitatea și atitudinea 
activă a fiecăruia — s-a spus. 
Există de pidă, pe alocuri e 
mentalitate, după care suges
tiile, observațiile critice, pro
punerile oamenilor s-ar „co
lecta* cel mai bine cu prile
jul ședințelor sau analizelor. 
Proba unei vieți intense, con- 
tinui, pulsul muncii de par
tid sc poate lua între altele 
și după dialogul permanent 
intre organizație și fiecare 
membru al său.

Ideile, sugestiile nu apar la 
o comandă oarecare. Ele se 
nasc continuu, sc dezvoltă, 
se îmbogățesc din frământă
rile curente, din căutările a- 
sidui. De ce ar trebui oare 
ca ideile. soluțiile efici
ente apărute «peste noapte11 
să zacă în păstrare, să aș
tepte... în gestație pînă la 
prilejul primei ședințe în care 
să fie. în fine, mărturisite, 
luate. în considerare ? Sînt 
atîtea ferestre în timp, atîtea 
mijloace ca circulația liberă 
de idei să navigheze nestin
gherită fără bilet de călătorie 
de la un om la altul, să se 
materializeze în rezultate e- 
fective, palpabile !

Condiția esențială a împli
nirii acestor deziderate este 
aceea dc a fi fără preget, oa
meni de acțiune, pasionați și 
credincioși pentru ceea ce 
facem ; de a nu face „econo
mie" din inepuizabila energie 
dc care dispunem.

B
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Echipa complexă de reparare 
a materialului rulant din cadrul 
Reviziei de vagoane Petroșani 
u încheiat primul trimestru cu 
depășiri substanțele executând 
t 1 d-ată numai lucrări de cali
tate. Potrivit planului, echipa 
urma să repare în trei luni 
780 vagoane de marfă. A reușit 
să copaie 889 vagoane din care 
major tatea cu un tonaj de 50 
lone S-au mai făcut 112 repa
rații intermediare în loc de 
109. iar la 40 vagoane s-a pre
lungit cu 3— 6 luni termenul 
între cele două revizii perio
dice.

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Tclcșcoală. 21,50

18.00 1 aminul.
18.50 Lumea copiilor 72 fii• „Mult mi-e dragă pri

măvara" — program de
nu ă și dansuri popu 22,25
lare in interpretarea
copiilor. 22,50

export
de inteligență !

(Urmare din pag, 1)

calea 
țările 
fruc-

Ex-cmplele citate reprezintă etape importante pe 
întăririi relațiilor economice dintre țara noastră și 
respective, constituie componente ale unei conlucrări 
tuoase, reciproc avantajoase, pe tărini economic. In același 
timp, ele reflectă posibilitățile sporite de care dispune țara 
noastră de a furniza, in întregime sau in cooperare cu di
verse firme străine, proiecte și documentații tehnice, insta
lații și ethipamente, procedee tehnologice, patente, licențe 
precum și asistență tehnico-științifică în cele mai variate 
domenii industriale. Este o dovadă că țara Doastră dispune 
de un potențial valoros pentru a se afirma ca exportator 
de engineering.

Evident, acest 
pe care le avem 
conta consfătuire 
rior, care a adoptat o serie de măsuri importante privind 
dezvoltarea, diversificarea și descentralizarea activității de 
comerț exterior, prin apropierea producătorilor de piața ex
ternă, constituie un cadru favorabil pentru promovarea 
permanentă și sistematică a engineering-ului în operațiunile 
de import și export In acest mod, țara noastră va aduce 
o contribuție și mai mare la dezvoltarea și adincirea cola
borării și cooperării internaționale.

gen de activitate nu epuizează resursele 
în materie de export de inteligență. Re- 
a lucrătorilor din comerțul nostru exte-

Cu calificativul
maxim

(Urmare din pag. 1)

loan Straja (lăcătuși). Ion 
Bechea (tîmplar). Nicolae 
Nanu (lăcătuș de frînă), A- 
vram Hoca (forjor). Petru 
Mocanu (sudor) și Ioan 1 li
niă (lăcătuș-banc). Nu tre
buie uitat nici aportul 
maistrului Virgil Colțalu și 
al tehnicianului Nicolae 
Coloer în mobili-urca per
sonalului pentru efectua
rea unor reparații de bună 
calitate în timpul col mai 
scurt.

Datorită măsurilor luate pe 
linie de protecție a muncii 
(prelucrarea normelor speci
fice fiecărui loc de muncă și 
netolerarea abaterilor) în ul
tima perioadă de timp nu a 
fost semnalat nici un accident 
in procesul de producție.

Frig, scaune rupte,

După ce se referă 
că sala de spectacole 
lui 
fost toată iarna
cititorul Eugen I. 
Petrila ne scrie : 
sală se

gălăgie
Ia faptul 
a clubu- 

sindicatelor din Pelrila a 
neîncâlzilă, 

Enachc din 
,.ln această

găsesc multe scaune 
stricate care creează multe ne
plăceri spectatorilor, dar ceea 
ce este mai revoltător e faptul 
că pentru aceste scaune sc 
vînd totuși bilete. De asemenea.

Neglijență

Bnl 1 
a 

i lea" fll 
pre- H 

de 
vin r 
Var- J]

Rezultai' tragerii Loto. 
publicKate.
I (1(11 de seri — cmisiu 
ne pentru cei
Telejurnalul de 
5'( de uni in 50 de 
cări,
Seara Televiziunii

gare.
Film artistic : „Al 8
— film distins cu 
miul „Trandafirul 
aur' la ce) de al ’ 
lea Festival de la 
na, ediția 1909.
Cîntece și Jocuri popu- 
lare bulgărești. fl
„Rodope" — film docu- ■ 
mentar. -q
Un interpret celebru : g 
Nicola Ghiaurov. J
Telejurnalul de noapte

21.55
22,20

DUMINICA 11 aprilie

8,45 Deschiderea -emisiunii. 
Gimnastica de diminea
ță-

9,00 Matineu duminical pen
tru copii.
Orele vacanței.

18,00

10,0(1 Viața Satului. 18,20
11,00 In reluare la cererea 18,40

telespectatorilor. 19,10
Box : Cassius Clay — 19,15
Joe Frazier. 19,30

12,00 De strajă patriei. 20,00
12,30 Concert Strauss.

In interpretarea Filar 20.15
monicii și a Baletului 
Operei din Alena. 21.05

13,00 Emisiune in limba
maghiară.

14.30 Prelucrări de muzică 
populară ale compozi
torului Constantin Ar- 
vinte.

11,40 Rugbi : România — 22.15
Italia — in cadrul 22,30
„Cupei Națiunilor". 22,40
Transmisiune directă
de la Stadionul Dinamo.

16,15 Studioul „N“. Invitatul 
emisiunii — Mihai Bă- 
cescu. Interviu acordat

18.00

Recital Doina Badea. 
Telejurnalul de noapte. 
Sport.

LUNI 12 aprilie Programul

18,00

19,15
19,30
20,00

20,15

20,10

seară. 
de evo-

Cavale-

8 luni
e-

fanfara 
Tul cea in 
„Studioul 

ușoară. A-

in exclusivitate „Stu
dioului N“ de cineas- 
lul francez Claude Le- 
louch. Desene animale.
Trinidad", 

elevilor din 
turneu la... 
N". Muzică
casă la Cella Delavran- 
cea.
Emisiune-concurs cu 
public „Unul din doi". 
Transmisiune de la A- 
rad. Tema : Figuri de 
seamă ale picturii ro
mânești.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de 
50 de ani in 50 
vocări.
Valea Căpușului,
tilnire cu cântecele, dan
surile, portul și peisa
jul unei vetre folclorice 
mai puțin cunoscute.
J-ilin artistic: Cerceta- 
șii din Tc-xas — pre
mieră pe țară.

seară, 
de e-

O în-

19,00
19,15
19,20
19,30
20,00

20,15

20,55

21,10
22,00

22,40

Deschiderea emisiunii. 
Ecranul.
Dialog instrumental. 
Revista economică TV. 
Publicitate.
1001 de seri. 
Telejurnalul de 
50 de ani in 50 
cări.
Film serial : 
rul Furtună. 
Ocolul țării în
Emisiune-concurs — 
(apa a II. Participă e- 
chipele reprezentative 
ale județelor Covasna 
și Timiș. Transmisiune 
de la Timișoara.
„Un cântec de demult". 
Telejurnalul de noapte. 
TelesporL

MARȚI 13 aprilie

radiotehni- 
mccanizatori 

Mureș, 
Prahova,

in 50
seară. 
de e-

din 
Jocuri

istoria 
țără-

Deschiderea emisiunii. 
Brățara de Aur. Eini- 
siune-concurs. Partici
pă tineri strungari, con
structori, 
cieni și
din județele 
Neamț, Olt, 
Satu Mare.
Reflector. 
Publicitate. 
1001 de seri. 
Telejurnalul de 
50 de ani 
vocări.
Momente 
teatrului,
nești cu măști.
Pagini din operete cu 
Cleopatra Melidonea- 
nu. Ion Dacian și Va
lentin Teodorian.
1 ilin documentar TV'. 
Recital Alain Barriere. 
Din înregistrările rea
lizate la cea de-a IV-a 
ediție a Festivalului 
„Cerbul de aur",
1 elcjurnaliij de noapte.

pentru
săptămina
viitoare

MIERCURI li aprilie

18,93

18,30

19,00

19,10
19,20
19,30
20.00

20,15

emisiunii. 
N-am va- 

niuzi-

Deschiderea 
Ai vacanță ? 
canță. Emisiune 
cal-distractivă.
Economie, știință, con
ducere. Idee și timp. 
Dansuri populare in 
interpretarea unui co
lectiv de dansatori al 
Ansamblului „Doina". 
Tragerea Pronoexpres. 
10(11 de seri. 
Telejurnalul de 
50 de ani in 50 
vocări. 
Teie-cinemateca : 
sarul 
scris, 
pretat 
Ies.

seară, 
de e-

secret. Un 
regizat și 
de Orson

1)<>- 
iilm 

inter- 
VVel-

si atitudini

Pronosticul nostru la concursul
PRONOSPORT

nr. 15 din 11 aprilie 1971

a însuși progre- 
noastre socialis-

demonstrat rea- 
de organizare și 

nu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 
11 
12
13

U. T. .Arad 
Sport Club 
St. «ușu 
C.F.R. Cluj 
„U" Craiova 
Politehnica Iași 
Dinam o 
Bologna 
Foggia 
Lanerossi 
Milan 
Torino
Varese

— Rapid
— Steaua
— .U- Cluj
— Jiul
— Petrolul
— F.C. Argeș
— C.F.R. Timișoara
— Cagliari
— Fiorentina
— Juventus
— Napoli
— Verona
— Interra/kinale

in sală e de obicei gălăgie, co
piii aleargă nestingherrți prin
tre scaune făcînd un vacarm 
de nedescris. Aceste stări de 
lucruri nu sînt propice vizio
nării în bune con d iți uni a spec
tacolelor, determinînd oamenii 
să meargă pentru a vedea un 
film sau spectacol la Petroșani. 
Ceea ce, să recunoaștem, 
e o soluție fericită*.

necorespunzătoare
In ziua de 29 martie a.c., am 

fost împreună cu soția la cine
matograful Petrila să vizionăm 
filmul „Z“. Intrînd în sala de 
spectacole am constatat că se 
zugrăveau pereții și peste tot 
era var și murdărie. M-am dus 
la tov. casieră și i-ara relatat 
cele văzute conformîndu- mă 
apoi recomandării sale 
nu mă așeza pe scaunele stro
pite pentru că ,.din acestea 
sînt doar cîteva". Așa am Și 
făcut. După spectacol mare 
mi-a fost mirarea cind am con
statat că eram mînjit peste 
tot de var. La fel erau și alți 
spectatori, mai ales cei intrați 
in sală după ce a început fil
mul. Împreună cu spectatorul 
Matei Vaier am reclamat la 
per onalul cinematografului a- 
ceas.ă stare de fapt dar am 
fost primiți cu vociferări ?’ 
cuvini? nepotrivite. Consider 
că asemenea practici sînt cu

totul nepermise și trebuie sanc
ționate în consecință.

Cornel SZAKACS, Petrila 
corespondent

N.R. Iată, așadar, că aceeași 
sală de spectacole face obiec
tul criticii a doi spectatori A- 
flâni insă că nereguli asemănă
toare pot fi găsite și u> 
săli de spectacole, cum 
pildă cinematograful din 
can, căminul cultural din Is- 
croni (aici se produc tot felul 
de schimbări neprevăzute 'n 
program), cinematograful din 
Barbă*, eu i. Asemenea situații 
trebuie să dea serios de gîndit 
factorilor care poartă răspunde
rea. incit, prin măsuri grabnice, 
ele să fie curmate definitiv.

ft*
’ '-«rs

MICA
PUBLICITATE

CASA DE VTNZARE 100 
m2. Sir. Pomilor 5 Petroșani. 
Lingă UJ.UJ4LP.

21,50
22,00
22,30
22^0

Poșta TV.
Cadran internațional.
Bucuriile muzicii.
Telejurnalul de noaple. 18.50

JOI 15 aprilie 19,10
19,20

18.00 Deschiderea emisiunii. 19,30
Emisiune in limba ma
ghiară.

- 20.0(1

18.30 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto.

20.10

18.50 Viața literară. Dimen
siunea socială a roma
nului.
Amintirile unei bănci 
de liceu. Evocare
filmată. Premieră edi
torială *. „Absenții" de 
Augustin Bu/ura. Cro

21,30

nică literară. 22.00
Noutăți editoriale. 22,40

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară. 5

20,00 50 de ani in 50 de evo
cări.

17,00
20,10 Istorie vie. Plinea in

dustrială. Reportaj. 18,00
20,40 „Ciocîrlia" pe micul

ecran. Selecțiuni din
spectacolul formației

19,00

artistice ..Ciocîrlia". 19,15
21,05 Aventuri în epoca de 19,20

piatră. Film de desene 19,30
animate. 20,00

21,35 Planeta se grăbește.
Film documentar de
montaj

20,10

22,10 Pe strunele viorilor lui 
Mantovani.

22,40 Telejurnalul de noapte.

VINERI 16 aprilie

21,00

17,00 Deschiderea emisiunii.
Teleșcoală. Ciclul de
emisiuni-consultații pen
tru examenul de admi
tere in învățăm intui
superior. Literatura ro

21,31)

mână — Scriitori pa
șoptiști. Istorie — O- 
rinduirea sclavagistă

22,20

pe teritoriul României. 23,30
18,00 Căminul. Ancheta cmi-

lui, o rubrică de nou
tăți pentru toți. Tra
see turistice.
Lumea copiilor. In va
canță... la circ 1 
Tragerea Loto.
1001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
50 de ani în 50 de e- 
v o cări.
Ecran românesc : Ră
sună Valea.
Panoramic științific. 
Din institute și labora
toare — Beton pentru 
viitor. Transportul mag
netic al fluidelor. Lup
ta cu liniștea. De-e”ii'l 
8 — Invitație pe orbita 
terestră. Caleidoscop 
Recital Cliff Richard. 
Telejurnalul

SI.M BÂTĂ 17

de noapte

aprilie

emisiunii, 
lini ba

fete ! 
băieți !

cintă

de
50

ger-

Bu-

pa-

seară. 
<le e-

Pe-
A-

și nu numai

siurtiî. Înnoiri de pri
măvară in apartament. 
Modă, sfatul inedicu-

Deschiderea 
Emisiune in 
mană. 
Bună seara, 
nă seara.
Tineri poeți 
tria. 
Publicitate. 
1001 de seri. 
Telejurnalul 
50 de ani în 
vocări.
Tele-enciclopedia. 
trol. Scara. Repino. 
n im ale... 
atit !
Boschet masculin : Ro
mania — Cehoslovacia 
(repriza a Il-a). Trans
misiune directă de Ia 
Sala Sporturilor Ho
rească.
Film serial : Incorupti
bilii.
Povestea lui Jinnie 
Smith.
Bar s , lie de primăvară. 
Spectacol de varietăți 
folclorice.
(iută și dansează pen
tru dv. Frank Sinatra, 
Rita Hayworth și Kim 
Novak.

Partidul 
promotorul 
perfecționării 
întregii 
vîefi sociale
condiții exigențelor lot mai 
înalte ale organizării și con
ducerii producției, ale întregii 
activități sociale, devine o pro
blemă centrală 
sului societății 
te.

După cum a 
litaiea, formele
conducere a vieții sociale 
sînt imuabile. Structuri care la 
început corespundeau funcțio
nării pentru care au fost crea
te cu trecerea timpului se scle
rozează și la un moment dat 
capătă un caracter birocratic. 
De aceea partidul manifestă o 
preocupare permanentă pentru 
dezvoltarea democrației socialis
te. înlăturarea formelor deve
nite perimate, anacronice, insti- 
tuționalizarea unor forme orga
nizatorice noi, mai eficiente, 
stabilirea cadrului legal a! aces
tor sisteme.

Perfecționarea formelor de 
onducere a vieții sociale urmă

rește asigurarea unei partici
pări cit mai largi a maselor la 
elaborarea deciziilor.
biecliv 
inarJtist-leninistă a 
nostru, potrivit căreia o demo
lat ie cit mai profundă, intr-un 

cadru și forme cît mai adecva
te constituie elementul esențial 
il atragerii maselor la opera 
de conducere a societății.

In cadrul unor forme superi
oare și eficiente ale organizării 
sociale conducerea de către 
p-.rtid capătă o semnificație și 
mai profundă. înlăturarea veri
gilor intermediare, apropierea 
conducerii de unitățile de jos, 
lărgirea atribuțiilor organelor 
locale ale puterii de stat în 
unitățile productive, imprimă un 
caracter nemijlocit legăturilor 
dintre partid și popor. Contac
tul direct cu păturile poporului 
aparținând tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii și ai tutu
ror naționalităților conlocuitoa
re se înfăptuiește in prezent 
in mod nemijlocit.

Găsirea celor mai adecv ite 
forme de organizare socială, 
Însușirea metodelor moderne de 
conducere, vor permite ca acti
vitatea în domeniul social, în 
economie și cultură să fie tot 
mai rodnică și să asigure con
diții tot mai favorabile pentru 
dezvoltarea societății noastre 
socialiste.

Acest o- 
decurge din concepția 

partidului

I
posturi vacante

• zidar
Lămuriri privind condițiile de angajare se pot

primi de la biroul personal al Institutului de
mine din Petroșani sau de la telefon 1050, 1051

anunță următoarele

• șef garaj

PI I ROS HI>

• inginer principal 
la sectorul tehnic
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tUCRARILE CONGRESULUI
Al KM «1 P.C.U.S.

MOSCOV \ 8 (Agerpres). —
Co rcsp®ndență dc■ la Silviu Po-
diriii Joi și-a continuat lu-
erăir;.e iin Sala Congreselor din
Ki colin Congresul al XXIV-
leai al P.C.U.S. A prezidat S. R.
Rașidov, membri i supleant al
Pil•oului Politic al C.C. al
r.t .U.S.

1 .uînd cuvîntul în cadrul dez-
.baii ?rilor pe marginea rapor-
| tutui .Directivele Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S. cu pri
vire la planul cincinal de dez-
1 e naționale 
a U.HS.S. pe anii 1971—1975". 
K. N. Rudnev, ministrul con
strucției de aparate, mijloace de 
automatizare și sisteme de con
ducere al U.R.S.S., a arătat că 
această ramură și-a realizat pla
nul cincinal trecut la toți in
dicii, producția ei crescînd de 
2,3 ori. Vorbitorul s-a oprit a-

; supra introducerii sistemelor au
tomate de conducere în între
prinderi din diferite ramuri ale 
economiei, subliniind că ele 
și-au demonstrat cu prisosință 
eficiența. In cursul actualului 
cincinal, vor fi introduse în 
Întreprinderi industriale și în 
alte unități economice peste
2 600 de astfel de sisteme. Pen
tru construcția de aparate, ac
tualul cincinal va însemna tre
cerea la utilizarea largă a mi-

dica nivelul tehnic și siguran
ța de funcționaro a aparatelor. 

Cuvîntul de închidere a dez- 
baterilor la acest punct al or
dinii de zi a fost rostit de 
A. N. Kosighin, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. El o anunțat 
că o parte a propunerilor fă
cute în cadrul dezbaterilor au 
fost incluse în proiectul de di
rective, iar restul au fost trans
mise spre examinare Consiliu
lui de Miniștri. Forma defini
tivă a planului cincinal va fi 
elaborată pînă la 1 apgust, ui
mind ca apoi documentul să fie 
supus spre aprobare plenarei 
C.C. al P.C.U.S. și sesiunii So
vietului Suprem al U.R.S.S.

Joi. Congresul a fost salutat 
de Luis Carlos Prestes, secre
tar general al P.C. Brazilian, 
și de Jonh Marx, președintele 
P.C. din Africa de Sud.

Congresul a adoptat apelul 
„Libertate și pace popoarelor 
Indochinei !* și declarația ..Pen
tru o pace dreaptă și trainică 
în Orientul Apropiat".

Congresul a trecut apoi la 
punctul următor al ordinii de 
zi - - alegerea organelor cen
trale 'ile partidului.

Lucrările Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S. continuă.

geneva Ședința Comitetului pentru dezarmare ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

LZITE ALE DELEGAW 
PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN
’Urmare din pag. 1)

montaj, centrul de calcul al sis
temului de conducere automată 
a producției.

V. I. Vinogradov, în numele 
colectivului de elcctroniști din 
Moscova, a exprimat mulțumiri 
delegației Partidului Comunist

Român pentru vizita făcută la 
uzină și pentru aprecierile la 
adresa activității acesteia. Sem- 
nînd în cartea de onoare a u- 
zinei. tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu a felicitat colectivul între
prinderii pentru rezultatele ob
ținute și i-a urat noi succese 
în activitatea viitoare.

La Institutul 
pentru problemele conducerii

In aceeași zi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și membrii delega
ției Partidului Comunist Ro
mân au vizitat Institutul pentru 
problemele conducerii (automa
tică și telemecanică).

La intrare. Eroul muncii so
cialiste. acad. V. S. Trapezni
kov. directorul institutului, pre
cum și I. I. Bazilevski, adjunct 
al ministrului industriei con
structoare de aparate și mijloa
ce de automatizare, precum și 
numeroși cercetători științifici 
î-au salutat cu deosebită căl
dură pe oaspeții români.

Creat în anul 1939, institutul 
— un adevărat ..generator de’ 
idei și principii*, o școală pen
tru pregătirea de cadre cu o 
Înaltă calificare — a cunoscut 
o amplă dezvoltare în ultimii 
ani. trecînd de la elaborarea 
unor soluții și principii de con
ducere a secțiilor de întreprin
deri la cele ale conducerii u- 
nor întregi ramuri industriale, 
cu perspectiva abordării și re
zolvării unor probleme privind 
conducerea întregii economii na
ționale. Directorul institutului. 
V. A. Trapeznikov, a prezentat 
unele din preocupările actuale 
ale cercetătorilor și oamenilor 
de știință de aici : dezvoltarea 
teoriei generale a conducerii 
automate — raportul dintre con
ducerea generală și om; mij
loacele tehnice ale conducerii 
automate — sistemele electro
nice și pneumatice; aplicarea 
teoriei și tehnicii pentru crearea 
sistemelor de conducere auto
mată pe ramuri. Printre re
zultatele practice ale activității 
institutului, omul de știință ci
tează concre;izarea studiilor pri
vind repartizarea metalelor fe
roase pe teritoriul U.R.S.S., sis
temul automat de distribuire a 
biletelor de avion și altele. El 
a subliniat totodată larga apli
cabilitate, în diferite domenii 
de activitate, a principiilor și 
metodelor elaborate de institut, 
colaborarea dintre institut și 
diferite unități economice și in
dustriale din Uniunea Sovietică.

Se vizitează apoi unele la
boratoare și secții. Șeful labo
ratorului pentru studierea me
talelor feroase pe teritoriul U- 
niunii Sovietice, V. Mamikonov, 
arată că, datorită mașinilor de 
calcul de înaltă productivitate, 
precum și metodelor elaborate 
(de institut, a fost substanțial 
simplificată activitatea de prelu
crare a datelor cuprinse în sute 
’de mii de documente. D. Aghiei- 
kin. șeful laboratorului pentru 
probleme de psihologie și mij
loace tehnice ale conducerii 
producției, explică tovarășului 
Nicolae Ceaușescu influența po
zitivă pe care o au asupra 
psihologiei muncii aparatele de 
prognozare a eventualelor ava
rii ale unor utilaje. Șeful unui 
alt laborator al institutului, cel 
pentru conducerea în domeniul

prospectării și exploatării stra- 
telor de petrol, M. Meerov, re
latează oaspeților că, prin fo
losirea metodelor elaborate de 
institut, au fost obținute datele 
inițiale, s-a calculat stratul de 
țiței și s-a făcut experimenta
rea industrială de extracție în- 
tr-o zonă petroliferă din Baș- 
kiria, redueîndu-se pe această 
cale, atît durata operațiunilor, 
cit și costul lor. La laboratorul 
pentru standarde, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesea
ză de sistemul de conducere o- 
perativă a rafinăriilor, a pro
ducției de combustibili lichizi și 
uleiuri.

Apoi, academicianul Trapez
nikov relatează amănunțit oas
peților români despre impor
tanța și avantajele oferite de 
mijloacele de conducere pneu
matice, care pot fi folosite și 
în alte domenii, cum ar fi me
dicina.

Se vizitează, în continuare, 
modernul centru de calcul al 
institutului, înzestrat cu ma
șini de înaltă tehnicitate, care 
permit rezolvarea operativă a 
numeroaselor probleme ce se 
ridică în activitatea sa zilnică.

In cadrul convorbirii priete
nești care a avut loc cu cadrele 
de conducere ale institutului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți membri ai delegației, se 
interesează îndeaproape de efi
ciența economică a acestui im
portant centru științific, de con
lucrarea dintre acesta și unitățile 
productive, de posibilitățile de 
extindere a activității institutu
lui asupra economiei naționale. 
Acad. V. A. Trapeznikov rela
tează că pînă în prezent 25 de 
întreprinderi constructoare de 
mașini pentru automatizare din 
Uniunea Sovietică funcționează 
pe baza sistemelor de conducere 
automată a producției.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român subliniază 
marea însemnătate a dezvol
tării relațiilor de colaborare 
prietenească dintre oamenii de 
știință români și cei sovietici. 
„In zilele noastre, a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu, co
li borarea dintre oamenii de ști
ință este deosebit de însemnată 
pentru progresul omenirii. A- 
cest lucru este și mai evident 
atunci cînd este vorba de con
struirea socialismului și comu
nismului".

Directorul institutului, V. A. 
Trapeznikov, în numele său per
sonal, al întregului colectiv dc 
oameni de știință și cercetători 
ai institutului, a mulțumit căl
duros tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, membrilor delegației 
Partidului Comunist Român, 
pentru vizita făcută la insti
tut, pentru interesul deosebit 
manifestat față de activitatea 
acestuia, pentru înalta apreciere 
pe care au dat-o realizărilor ob
ținute de institut.

LUPTELE DIN VIETNAMUL DE SUD
SAIGON 8 (Agerpres). — U- 

nitățile Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Vietnamului 
de Sud au declanșat în cursul 
zilei de miercuri numeroase a- 
tacuri asupra pozițiilor și ba
zelor artileriei saigoneze din re
giunea Platourilor înalte. Cele 
mai puternice lupte, soldate cu 
grele pierderi în rîndul trupe
lor saigoneze, au fost lansate în

apropiere de localitatea Dakto. 
Totodată, au fost atacate obiec
tive importante ale trupelor a- 
mericane din provincia Quang 
Tri, în apropiere de baza de la 
Khe Sanh (în prezent evacua
tă) și de baza Cam Lo, situată 
pe șoseaua nr. 9. Acțiuni ale 
Frontului Național de Eliberare 
au fost semnalate și în provin
ciile Quang Ngai și Binh Linh.

GENEVA 8 (Agerpres). — 
La Geneva a avut loc o nouă 
ședință a Comitetului pentru 
dezarmare. Luind cuvîntul, re
prezentantul U.R.S.S., A. Roscin, 
s-a referit la căile de înfăp
tuire a dezarmării generale, 
care constituie obiectivul final 
al actualelor tratative. Vorbito
rul a relevat că. pentru a se 
obține progrese pe calea dezar
mării generale, este necesară 
adoptarea unor asemenea mă
suri. cum sînt interzicerea 
armelor chimice și biolo
gice, prohibirea folosirii ar
melor nucleare. interzice
rea experiențelor nucleare 
subterane, examinarea, în pa
ralel. a problemei încheierii u- 
nui acord de dezarmare gene
rală și totală. Arătînd că multe

state sc declară pentru anga
jarea unor negocieri asupra 
dezarmării generale și totale, 
delegatul U.R.S.S. a subliniat 
că „soluționarea unei probleme 
atît de complexe reclamă efor
turile tuturor statelor membre 
în comitet și, neîndoielnic, ale 
tuturor puterilor nucleare*. Rc- 
ferindu-se la negocierile S.A.L.T. 
Roscin a menționat că „rezul
tatul lor favorabil ar face po
sibilă evitarea unei noi runde 
în cursa racheto-nucleară și 
eliberarea unor fonduri însem
nate pentru scopuri construc
tive".

Șefa delegat ci Suediei, Al va 
M.vrdal. a evocat îngrijorarea 
opiniei publice internaționale 
în legătură cu situația existen
tă pe planul negocierilor de 
dezarmare. Trebuie să recu

noaștem, a spus reprezentanta 
Suediei, că statele membre ale 
O.N.U. nu vor fi satisfăcute 
dacă vom raporta doar măsuri 
periferice dc dezarmare. In le
gătură cu problema armelor 
chimice și biologice, Alva 
M.vrdal s-a pronunțat pentru 
un acord global, care să inter
zică totalitatea acestor arme. 
Ea a apreciat că interzicerea 
doar a armelor biologice nu 
este suficientă. întrucât, în a- 
cest mod. s-ar amina pe o pe
rioadă nedefinită interzicerea 
armelor chimice.

Șeful delegației Canadei, am
basadorul Ignatieff, a pledat 
pentru interzicerea neîntîrziată 
a experiențelor subterane cu 
arme nucleare, făcînd unele 
propuneri concrete, care în con-

CURT

ccpția guvernului canadian, ar 
putea duce la progrese către un 
acord.

Reprezentantul Marii Britanii, 
ambasadorul Hainworth, și-a 
consacrat discursul său proble
mei interzicerii armelor biolo
gice. Vorbind despre noul pro
iect de convenție al țărilor so
cialiste privind interzicerea 
perfecționării, producției și sto
cării armelor bacteriologice și 
toxinelor, Hainworth a declarat 
că delegația engleză „salută in 
modul cel mai sincer acest pas 
pozitiv*.

In încheierea ședinței, repre
zentantul sovietic a dat citire 
unei declarații a guvernului 
R. D. Germane în problemele 
dezarmării, arătînd că delegația 
U.R.S.S. a cerut ca aceasta să 
fie difuzată ca document al 
Comitetului de dezarmare.

Potrivit unei înțelegeri între 
statele membre, lucrările Co
mitetului pentru dezarmare au 
fost întrerupte pînă la 15 a- 
prilie a.c.

Q De la Centrul de legături 
cosmice la mari distanțe se a- 

'nunță că „Lunoliod-1" și-a re
luat activitatea. După cum se 
știe, laboratorul sovietic auto
mat autopropulsat a fost de
barcat pe satelitul natural al 
Pămintului la 17 noiembrie 197(1 
de stația „Luna-17“.

® Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C. C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președinte
le Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, a primit dele
gația de partid și guvernamen
tală a Mauritaniei.

Tribunalul din Katowice 
a condamnat la 25 de ani închi
soare pe Rudolf Olm, care, la 
26 august 1970, a încercat să 
deturneze peste frontieră un 
avion de pasageri al companiei 
aeriene poloneze „L.O.T.", a- 
nunțâ agenția P.A.P. Această 
încercare, adaugă agenția, s-a 
încheiat în mod tragic : trotilul 
din miinile lui Rudolf Olm a 
explodat Ia bordul avionului 
aflat în zbor, fapt care a pro
vocat rănirea gravă a cîtorva 

și a teroristului însuși.

@ Intr-un comunicat publi
cat în cotidianul „Al Nidaa", 
organul P.C. din Liban, Par
tidul -Comunist din Iordania a- 
preciază că„acordurile dc la 
Amman și Cairo au rămas literă 
moartă". Subliniind că această, 
situație nu se poate prelungi, 
P.C. din Iordania cere încetarea 
luptelor și aplicarea integrală 
a acordurilor de la Cairo $i 
Amman.

0 Președintele Republicii 
Democratice Congo, Joseph Mo
butu, care întreprinde o vizită 
oficială în Japonia, a avui o 
întrevedere cu premierul Eisaku 
Sato. Agenția Kyodo anunță 
că primul ministru nipon l-a 
asigurat pe președintele Mo
butu că Japonia va oferi Re
publicii Democratice Congo 
credite in valoare de 83 de mi
lioane dolari pentru finanțarea 
construcției de căi ferate Ș> 
poduri.

• Pentru prima oară de la 
sfîrșitul războiului civil din 
Spania un organism oficial, te
leviziunea de stat, a fost a- 
fectat de grevă. Incepînd de 
vinerea trecută, două sute de

tehnicieni ai postului de tele
viziune din Madrid se află in 
grevă.

Q .Alte patru mari latifundii 
insumind o suprafață de 10 900 
hectare au fost expropriate în 
Chile dc Corporația pentru în
făptuirea reformei agrare"*— 
Cora. In cele cinci luni de la 
venirea la putere a guvernului 
Unității Populare, Cora a ex
propriat. pînă în prezent. 355 
de mari latifundii cu o supra
față totală de 1 500 000 hectare.

® Postul de radio Colombo 
n anunțat joi că aviația milita
ră ceyloneză a bombardat doua 
poziții ale forțelor insurgente. 
Totodată, au fost trimise noi 
unități de sprijin în orașele 
GaDe. Matara. Hambantota și 
altele, situate de-a lungul coas
tei meridionale.

0 ,Problema frontierelor es
te rezolvată si sînt convins că 
nu vor mai fi neînțelegeri între 
Nigeria și Camerun", a declarat 
generalul Yakubu Gowon, șe
ful statului nigerian, la o con
ferință de presă, după vizita 
sa întreprinsă la Yaounde.

In Japonia a fost realizat un electrocardiograf pentru transmiterea bătăilor inimii 
unui pacient, printr-un circuit telefonic, la un spital, unde se înregistrează și se analizează. 

In foto : Noul electrocardiograf portabil.

Faza critică 
a relațiilor dintre 

șeful statului 
și armata 

ecuadoriană 
a fost depășită

QUITO 8 (Agerpres). — 
„Armata acordă sprijinul său 
președintelui Jose Velasco 
Ibarra", a declarat miercuri 
noul ministru ecuadorian al 
apărării, Luis Robles Fraza. 
Declarația ministrului apără
rii survine, după cum se știe, 
într-un moment de maximă 
încordare a relațiilor dintre 
șefii militari și președintele 
Ecuadorului, Velasco Ibarra.

Marți, a avut loc la Co
legiul militar Luis Alfaro o 
reuniune a ofițerilor supe
riori ecuadorieni cu partici
parea președintelui țării, sta- 
bilindu-se eliberarea celor 29 
de ofițeri arestați și reinte
grarea lor în funcții. Au ră
mas în continuare în stare 
de detențiune liderii partidului 
liberal, Ignacio Hidalgo și 
Pedro Jose Arteta. Totodată, 
președintele a anunțat „cu 
durere* demiterea ministrului 
apărării, Acosta Velasco, ca
re s-a refugiat la ambasada 
Perului. In urma declarației 
noului ministru al apărării, 
Luis Robles Piaza, că gene
ralul Luis Jacome Chavez 
va fi reintegrat în funcția 
de rector al Academiei de 
război, președintele Velasco 
Ibarra a rostit o cuvîntare 
la posturile de radio și te
leviziune, afirmînd că își va 
depune demisia Curții Supre
me, în cazul în care această 
hotărîre va fi transpusă în 
practică.

Observatorii politici acredi
tați la Quito apreciază că ul
tima declarație a ministrului 
apărării, prin care acesta îl 
asigură pe președinte de 
sprijinul armatei, semnifică 
depășirea fazei critice a re
lațiilor dintre șeful statului 
și ofițerii ecuadorieni, mar- 
cînd sfîrșitul crizei.

Se spune că...
...la Washington se așteaptă 

ca încă doi membri ai ca
binetului să-și anunțe demi
sia : ministrul transporturilor, 
John Volpe și ministrul de 
interne recent numit Rogers 
Morton. Principala cauză a 
nemulțumirii lor ar fi dificul
tățile ce le au de învins cind 
doresc să ajungă la președinte.

★
...în cursul acestei luni, 

companiile aeriene cliiliană și 
cubaneză vor inaugura ruta 
Santiago-Havana, via Lima.

★
...Frank Sinatra s-a hotărit 

să sc retragă din viata artistică. 
Binecunoscutul cintăreț și ac
tor american, in virstă de 55 
ani, intenționează să se con
sacre activității pedagogice și 
familiei; i se atribuie, de a- 
semenea, proiectul de a scrie 
o carte eu caracter autobio
grafic. El va apare pentru ul
tima oară in fața publicului 
la 13 iunie, într-un spectacol 
organizat de o societate dc 
binefacere din Los Angeles.

...Valery Giscard d'Estaing, 
ministrul francez de finanțe, 
va plăti ca toată lumea taxa 
pentru dreptul de circulație 
pe autostrăzile Franței. El a 
respins carnetul de circulație 
gratuită pe care i l-a oferit 
președintele consiliului de ad
ministrație a societății auto
străzilor. Mai mult, ministrul 
francez a dat instrucțiuni con
trolorilor de stat pentru a 
opri distribuirea în acest an 
a unor astfel de carnete și 
de a nu le' mai reînnoi pe 
cele deja atribuite. Toată lu
mea va plăti...

...tricolorul francez va flu
tura, la începutul lunii iu
nie, pe culmile Everestului, 
la 8 882 m altitudine. Pierre 
Mazeaud, parlamentar, jurist 
și alpinist se pregătește deja 
de plecare, împreună cu alte 
30 de persoane. Mazeaud, de
putat de Hauts-de-Seine, se 
glndește că excursia va con
stitui, in 1973, un excelent 
argument electoral.

....cuștile de tigri" desco
perite intimplător in 1970 pe 
insula Con Son — cuști 
strimte și murdare in care 
deținuții politici sud-vietna- 
mezi sînt încarcerați in con
diții inumane și torturați — 
vor fi acum „renovate" de ci- 
teva firme de construcții ame
ricane. Autoritățile saigoneze 
au hotărit anumite transfor
mări, astfel incit in noile 
cuști să poată fi închiși pe 
viitor mai mulți prizonieri 
decit pină acum.

*

.. cercurile republicane din 
Washington sînt de părere 
că, in alegerile prezidențiale 
din 1972, cele mai bune șanse 
în rindurile democraților le 
vor avea senatorii Edmund 
Muskie și Henry Jackson.

*
...fostul imam al Yemenului, 

el-Badr, care locuiește actual
mente la Londra, a fost ne
voit să-și reducă substan
țial efectivul haremului său. 
De acum înainte, fostul imam 
va conviețui doar cu două 
soții. Cauza — dificultățile 
financiare ale ex-su peronului.

Amplele demonstrații antirăz
boinice și incidentele repetate 
de la universitățile americane 
au determinat autoritățile Pen
tagonului să promită o revizu
ire a programelor de cercetări 
cu caracter militar la care sînt 
atrase diverse instituții de în
vățămînt superior și centre de 
studii civile. Promisiunea are 
doar o valoare declarativă, de
oarece, ca Și în cazurile pre
cedente, Pentagonul nu este 
dispus să renunțe nici la cadre
le științifice cu o înaltă pre
gătire existente în institutele 
de învățămînt și nici la cen
trele de cercetări civile bine 
utilate.

Interesul manifestat spre a- 
tragerea acestor instituții știin
țifice la programele de cerce
tări militare este ilustrat și de 
fondurile crescînde din buge
tul federal acordate an de an 
acestui gen de cercetări. Astfel, 
in perioada anilor 1956—1968 
acestea au crescut de la 500 
milioane la 2,2 miliarde dolari. 
Numai în 1969 Pentagonul a 
încheiat contracte de cercetări 
cu 100 de universități și 36 
centre de cercetări depinzînd 
de diverse institute de învă
țămînt superior. In baza con
tractului încheiat, evaluat la 
suma de 1,9 miliarde dolari, 
cele două laboratoare ale In
stitutului Tehnologic din Ma
ssachusetts au efectuat cercetări 
privind rachetele strategice cu 
ogive multiple, studii în dome
niul detectării rachetelor stra
tegice — unul din elementele

esențiale ale sistemului defen
siv antirachete „A.B.M.".

Personalul științific care lu
crează la aceste cercetări figu
rează pe lista oamenilor de 
încredere ai Pentagonului, u- 
neori îndeplinind funcții de 
expert { și de consilieri tehnici. 
Printr-un alt contract înche
iat cu Universitatea Stanford 
a fost oferită suma de 1,4 mi
lioane dolari pentru cercetări 
legate direct de războiul pe ca
re S.U.A. îl duc în Indochina,

învățat nimic din lecția Viet
namului și riscă să atragă din 
nou S.UA. în aventuri de genul 
celeia din Indochina, cu conse
cințe imprevizibile asupra si
tuației internaționale.

Subvențiile acordate de Pen
ta ;on și de alte organisme unor 
institute dc învățămînt superior 
pentru efectuarea de cercetări 
cu caracter militar, sub pre
textul că ele nu trebuie ex
cluse de la „eforturile în vede
rea întăririi capacității milita-

NOTA EXTERNA
i

îndeosebi privind folosirea ar
melor chimice și bacteriologice.

Aria de preocupări în cadrul 
cercetărilor finanțate de Pen
tagon este foarte largă. Iată 
cîteva teme făcute cunoscute 
public de revista „Etudiants du 
Monde".

— conflicte eventuale în anii 
’70 ;

— evoluția previzibilă a situ
ației militare în lume ;

— metode de' luptă împotri
va mișcărilor de eliberare na
țională ;

— necesitățile forțelor arma
te americane în domeniul răz
boiului psihologic ;

— previziuni privind crește
rea mișcărilor revoluționare. Re- 
ferindu-se la acest gen de cer
cetări, senatorul William Ful
bright a atras atenția Pentago
nului, arătînd că militarii n-au

re*, influențează negativ pro
cesul normal al activităților de 
bază ale acestor institute — 
crearea de cadre pentru econo
mia țării.

Numeroși profesori universi
tar', cărora li s-au alăturat stu
denții, cer să înceteze amestecul 
militarilor în activitatea insti
tuțiilor de învățămînt, iar fon- 
dur le să fie destinate unor 
cercetări în domeniul construc
ției pașnice. Este semnificativ 
faptul că prima acțiune de 
amploare a fost inițiată chiar 

. de către profesorii de la 30 de 
centre de cercetări care lucrau 
■pentru programele Pentagonu
lui. Au avut loc, de asemenea, 
manifestații în fața Casei Al
be și 
stranții

■ triva

Capitoliului, 
protestînd 

„militarizării 
Demonstrații similare

demon- 
împo- 

științei". 
au loc

aproape permanent la diferite , 
campusuri, studenții boicotînd i 
cursurile profesorilor care par- ' 
ticipă direct la efectuarea de ' 
cercetări cu caracter militar. In i 
urma acestor proteste. Penta- I 
gonul și conducerile unor uni- I 
versități s-au văzut nevoite ' 
să-și restrîngă și chiar să anu
leze unele contracte anterior 
încheiate. Institutul de Analize 
în domeniul Apărării»— prin
cipalul mijlocitor la încheierea 
contractelor Pentagonului cu 
alte institute de învățămînt su
perior — a anunțat renunțarea 
la colaborare cu 12 dintre uni
versitățile care participau la cer
cetările finanțate de Pentagon. 
Universitatea Harvard. Institu
tul Tehnologic din California 
au renunțat la contractele ofe
rite de Ministerul Apărării. U- 
niversitatea Stanford și Univer
sitatea George Washington au 
anunțat că își vor reduce trep
tat colaborarea cu Pentagonul.

Dar acestea sînt doar cîteva 
din institutele de învățămînt 
superior antrenate în cercetări 
cu destinații militare. Există, 
încă, numeroase altele care, a- 
trase de sumele mari oferite 
de Pentagon, continuă să pună 
la dispoziția militarilor labora
toarele lor și mai ales cadrele 
de specialiști cu înaltă cali
ficare. La rîndul lor, oficiali
tățile Pentagonului se strădu
iesc să găsească noi forme „mai 
camuflate* prin care aceste 
cercetări să poată continua fără 
să-și atragă proteste.

Ion PĂTRAȘCU

CHRISTIAN BARNARD:

Grefa de inimă 
în faza actuală

După primele grefe de inimă, 
presa s-a repezit cu entuziasm 
asupra acestui domeniu al me- 
dicinei. Unii afirmau să trans
plantul de cord ar fi un pro
cedeu miraculos, iar alții că 
operațiile de acest gen sint o 
abatere de la etica medicală. 
Si unii și alții, după părerea 
mea au greșit.

Primul transplant de inimă 
a avut loc in anul 1967 iar in 
aprilie 1970 numărul lor a a- 
juns la 159, realizate de 59 e- 
chipe de medici din 20 de țări. 
Numărul grefelor a scăzut dt 
la 13. cile avuseseră loc în 
1969, la 6 in 2970. Se naște 
atunci întrebarea : care este 
cauza acestei diminuări a gre
felor ? in primul rînd-, proba
bil. rezultatele nefericite ale a- 
cestor operații: 65 la sută din 
pacienții cu inimă grefată au 
murit in primele trei luni după 
operație iar aproape jumătate 
din cei care au trecut această 
barieră — in următoarele trei 
luni; doar 3 la sută din nu
mărul celor operați au supra
viețuit un an și doar 1 pro
cent peste 18 luni. Dar există 
și o altă explicație : că, la ac
tualul nivel al evoluției ști
inței, pacientului muribund i 
se promite viața. Dar grefa nu 
poate oferi o viață nouă, sănă
toasă. Ea poate doar să o pre
lungească, să atenueze boala și 
suferințele pricinuite de ea. 
Trebuie să adăugăm că pacien
tul ales pentru transplantul de 
inimă este un bolnav fără nici 
o speranță. El se află la limi
ta oricărui ajutor prin mijloa
ce terapeutice tradiționale. El a 
atins stadiul ultim al bolii iar 
însănătoșirea lui, la actualul 
nivel al științei medicale, este 
exclusă.

Aproximativ jumătate din pa
cienții cu boli incurabile, aleși 
in calitate de purtători ai unei 
inimi străine, sufereau de boli 
ale vaselor coronare; 20 la sută 
sufereau de boli ale mușchiului 
cardiac, iar 10 la sută aveau de
ficiențe congenitale. In orice 
caz, pacienții sufereau de boli 
de inimă atît de serioase incit 
singura speranță ce le mai ră
măsese era transplantul de ini
mă. Colaboratorii mei și cu mi
ne am făcut cinci transplan
turi de inimă; trei dintre pa- 
cienți au trăit peste un an. 
Cu ocazia acestor trei transplan
turi, am obținut tocmai acele 
rezultate pe care le urmăream : 
am prelungit, incontestabil, via

ța lor și le-am atenuat sufe
rințele. In afară de aceasta, am 
dobîndit experiență și cunoștin
țe pe care le-am împărtășit co
legilor noștri din întreaga lume.

Pacienții cu inima grefată au 
murit nu din cauza operației 
ci din a incompatibilității țe
sutului sau a acțiunii toxice a 
medicamentelor administrate 
pentru preintimpinarea reac
ției de respingere. Nu se cu
noaște absolut exact pînă în 
prezent cauza pentru care or
ganismul nu numai că refuză 
să primească un organ străin, 
ci îl și atacă. Din experiența 
noastră știm că anumite medi
camente. intr-o doză anumită, 
pot înăbuși acest „atac imuno- 
logic". Dar, actualele cunoștințe 
privitoare la mecanismul opri
rii imunității sint foarte limi
tate. Pină în clipa cînd pro
blema respingerii va fi rezol
vată, noi vom continua să con
siderăm transplanturile drept o 
terapie paleativă.

Pentru slăbirea funcției or
ganismului de respingere, ime
diat după grefă pacientului i se 
administrează doze mari de me
dicamente cu acțiune imuno- 
depresoare. Dacă ea insă a în
ceput. nu mai poate fi oprită. 
Din experiență am constatat că 
pacientul nu se reîntoarce nici
odată la starea în care se afla 
înainte de începerea procesului 
imunologic.. Aceasta este cea 
mai periculoasă perioadă Dar, 
pe de altă parte, in prezent, 
nu există o inimă artificială 
capabilă să ia asupra sa func
ția celei naturale. Inima donată 
trebuie să preia funcția nor
mală in organism și, în același 
timp, să lupte cu procesul de 
respingere. Din cauza asta deo
sebit de important este să fie 
preîntîmpinat acest proces. Pre
supunem insă că numai atunci 
cind imunoterapia va atinge un 
nivel echilibrat, care să per
mită menținerea unei stări con
stante, pacientul va putea primi 
o dată pe săptămină o doză ma
re dc cortizon.

Am fi neiertat de miopi dacă 
am îngrădi drumul acestei ra
muri a științei medicale. Mai 
mult, fie că o vrem sau nu. se 
impune concluzia că orice aba
tere de la noile frontiere deja 
atinse de medicină, ar fi și prin
cipial imorală, deoarece este de 
datoria noastră să continuăm 
această muncă spre binele o- 
menirii.

(după .Die Welt")

La Amman 
se restabilește calmul

AMMAN 8 (Agerpres) — In 
capitala Iordaniei a fost stabi
lii calmul, după ce mai mult de 
o săptămînă între forțe mili
tare guvernamentale și elemen
te ale mișcării palestiniene s-au 
produs schimburi de focuri —

relatează agențiile de prc<ă. 
Surse militare îordanienc au 
anunțat că forțele de comando 
palestiniene continuă să evacu
eze din Amman depozitele do 
arme grele.
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