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PARTIDUL COMUNIST ROMAN 
apărătorul independenței

și ființei naționale 
a poporului nostru

Itlocul F-3, cu 20 ilc apartamente 
va îi gata...

rodnice în fapte, care pre
merg marea sărbătoare a se
micentenarului, pentru a c- 
xecuta, înainte de termen și 
cît mai corespunzător din 
punct de vedere calitativ, lu
crările de finisaj interior 
zugrăvelile interioare 
obiectivul în cauză.

...pînă la data de 8 mai și 
in acest fel salba de con
strucții a Uricaniului sc va 
îmbogăți cu încă o perlă... 
Formațiile de zidari ale co
muniștilor Ștefan Ban și loan 
Călătoru depun eforturi sus
ținute, în aceste zile febrile,

recepție

I
Conf. univ. dr. Dumitru V. 

FIROIU — Facultatea 
'drept Cluj

Continuînd și dezvoltînd pe 
un plan superior tradițiile is
torice ale luptei poporului nos
tru împotriva exploatării, pen
tru libertate și dreptate socia
lă, împotriva asupririi străine 
și pentru neatârnare. Partidul 
Comunist Român și-a legat 
existența, însăși rațiunea de 
a fi în timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc și de lupta 
pentru apărarea independenței 
și ființei naționale a poporului 
român.

Chiar înainte de deceniul al 
patrulea al secolului nostru, 
cînd independența și ființa na
țională a poporului român au 
fost puse în pericol de elemen
tele reacționare — interne și 
externe — fasciste, revizioniste 
și revanșarde, mișcarea munci
torească din România, parti
dul comuniștilor, creat la 8 
mai 1921, au luat atitudine 
împotriva tuturor acelor ac
țiuni ce ținteau să lovească în 
independența noastră națională.

Demascînd politica războini
că a imperialismului mondial, 
politică revenită la ordinea 
zilei foarte curînd după termi
narea primei conflagrații mon
diale, partidul nostru, subli
niind în „Rezoluția în chestiu
nea luptei împotriva pericolului 
de război" votată la Congresul 
al IV-lea al partidului, că impe
rialismul se pregătește de răz
boi. că României i se acordă 
în viitorul război antisovietlc 
o atenție aparte, din motive

politico-strategicc, a arătat că 
una din sarcinile de bază ale 
activității viitoare a tuturor 
membrilor de partid, a tutu
ror democraților și patrioților, 
este intensificarea propagandei 
împotriva războiului — acest 
spectru ce se profila mereu 
mai pregnant și amenințător.

Obiectivele luptei pentru a- 
părarea independenței și suve
ranității naționale a României 
împotriva fascismului au an
trenat și mobilizat în jurul 
lor, în primul rînd, clasa mun
citoare și Partidul Comunist 
din România, partidul nostru 
exprimînd prin politica sa in
teresele vitale ale maselor lar
gi. In această luptă s-a alătu
rat țărănimea, intelectualitatea, 
în genere păturile mijlocii ale 
societății, inclusiv elemente și 
cercuri ale claselor stăpînitoare 
neliniștite de perspectivele 
sumbre ale atentării la integri
tatea și ființa statului român 
de către forțele fasciste, revi
zioniste și revanșarde.

Partidul nostru, vizînd ne
cesitatea de a se crea o li
teratură politică de masă care 
să dezbată în fața maselor 
largi populare. în lumina mar- 
xism-leninismului. toate pro
blemele actuale interne și ex
terne, contrabalansînd influen
ța otrăvitoare a propagandei 
și literaturii naționalist-șovinis- 
te-fasciste, a atras în activi-

(Continuare în pag. a 3-a)

MINERITUL

Printre acțiunile organizate 
cinstea semicentenarului 

P.C.R. se numără și expoziția 
filatelică deschisă acum citeva 
zile la Muzeul mineritului din 
Petroșani. Realizată cu spriji
nul direct al conf. dr. Ștefan 
Șomlo de Ia I.M.P., care a pus 
la dispoziția muzeului un valo
ros material filatelic, cuprin- 
zînd emisiuni din țară și stră
inătate, expoziția oglindește as
pectele și etapele importante 
ale dezvoltării mineritului și 
industriei extractive. Prin te
matica legată direct de speci
ficul bazinului nostru carboni
fer, expoziția se încadrează în 
profilul de specialitate al mu
zeului, înscriindu-se în proble
matica lui și cinstind cu acest 
prilej lupta și munca minerilor 
din Valea Jiului.

...se găsesc citeva obiective de primă importantă înscrise 
pe agenda de lucru a Șantierului T.C.M.M. Valea Jiului, 
intre care menționăm conducta de aducțiune a agentului 
termic și lucrările de alimentare cu apă a puțului 7 No
iembrie, din cadrul minei Vulcan. Echipele de montori con
duse ■ de Nicolae lorga și loan Popa'țin cu tot dinadinsul 
ca, în pragul aniversării semicentenarului, finisajul rețele
lor și probele tehnologice respective să corespundă tuturor 
exigențelor.

Expoziție
de metaloplastie

La numai un an de la con
stituirea cercului de metalo- 
plastie de pe lingă Casa de 
cultură din Petroșani s-a 
deschis o expoziție ce cuprin
de lucrările cele mai semni
ficative. Printre expozanți se 
află Oscar Brâutigam, iniția
torul și animatorul cercului,

prof. Mihai Ferenczi, M. Ar
deleana, C. Moraru și alții.

Expoziția, găzduită în sala 
bibliotecii — poate fi vizi
tată între orele 9—13 și 17—20 
— prilejuiește o adevărată 
revelație asupra posibilități
lor de exprimare artistică a 
metaloplastiei, componentă re
lativ nouă a artelor plastice.
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Tovarășul Nicolae Ceausescu
t ♦

a primit delegația
Adunării Populare a R.P. Bulgaria

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit la 4 mai delegația Adu
nării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria, condusă de 
acad. prof. Sava Ganovski, 
membru al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Biroului Adunării 
Populare, care ne vizitează ța
ra. la invitația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România.

La primire au participat to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent

al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Emil 
Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii A- 
dunări Naționale, Gheorghe Ne- 
cula, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, și Constantin Scarlat, 
deputat în Marea Adunare Na
țională.

Parlamentarii bulgari au fost 
însoțiți de Spas Gospodov, am
basadorul R. P. Bulgaria la 
București.

In timpul întrevederii, de am-' 
bele părți a fost exprimată sa
tisfacția pentru evoluția mereu 
ascendentă a legăturilor de 
prietenie șl colaborare multi
laterală dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar. A fost 
subliniată dorința comună de a 
dezvolta aceste relații spre bi
nele popoarelor român și bul* 
gar, al cauzei unității țărilon 
socialiste și păcii în lume.

întrevederea s-a desfășura!) 
într-o atmosferă caldă, prieten 
nească.

TELEGRAME
Tovarășului WALTER ULBRICHT

Președinte al Partidului Socialist Unit din Germania
Stimate tovarășe Walter Ul- 

bricht.
In numele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
și al meu personal, vă adresez 
cu prilejul alegerii dumneavoas
tră ca președinte al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
cele mai cordiale felicitări. Vă 
doresc cu căldură ani îndelun
gați, sănătate și succes în ac
tivitatea dumneavoastră pusă în 
slujba dezvoltării Republicii De

mocrate Germane, socialismului 
și păcii.

Folosesc acest prilej pentru 
a-mi exprima convingerea că 
relațiile de prietenie frățească 
și colaborare multilaterală din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Unit din

Germania, dintre Republica So* 
cialistă România și Republica 
Democrată Germană vor cu
noaște o dezvoltare continuă, 
în interesul popoarelor noastre, 
al cauzei socialismului, cola
borării și securității interna
ționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Tovarășului ERICH HONECKER
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania

Stimate tovarășe Erich Honec
ker,

Cu prilejul alegerii dumnea
voastră în funcția de prim-se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, în numele Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român și al meu per
sonal, vă adresez calde felici
tări și urări de succes în înde
plinirea misiunii de înaltă răs
pundere ce v-a fost încredin

țată, in activitatea consacrată 
construirii socialismului în Re
publica Democrată Germană.

îmi exprim convingerea că 
relațiile de prietenie și cola
borare frățească dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Socialist Unit din Germa

nia, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Demo
crată Germană șe. vor dezvolta - 
și în viitor în folosul popoare
lor noastre, al unității țărilor 
socialiste și a partidelor comu
niste și muncitorești, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Adunarea festivă de la Deva 
închinată sărbătoririi 

gloriosului jubileu al partidului

...mîngăie pămintul reavăn . 
mii de simțiri proaspete, ma- I 
terializate in tot at ițea flori ’ 
și firișoare de iarbă, se nasc I 
din dulcea lor îmbrățișare. I 
Florile, iarba și copacii ne I 
sînt mai mult decit necesare. | 
Fără ele, oare, viața n-ar fi . 
tristă și searbădă ? lată de I 
ce zeci de oameni muncesc ! 
amenajind spații verzi, să- I 
dind flori de-a lungul trotua- ! 
relor sau plantind arbori de- ’ 
corativi iu jurul imobilelor I 
nou construite. Munca lor se I 
desfășoară anonim, incepînd I 
in faptul dimineții și sfirșin- I 
du-se in clipele tainice ale I

I 
alee îngrijită, i 
nesaț aerul I

Acțiuni
cu cartea

I amurgului, dar roadele ei le 
(simțim toți atunci cînd ne 

plimbăm pe o alee îngrijită, 
I respirind cu i 
I proaspăt ce învăluie 
I verde din jur.

Din acest punct de vedere, 
■ localitățile municipiului nos- 
I tru sînt poate mai vitregite 
■ decit altele, dar in viitoarele 
I scheme de sistematizare se va 
■ ține desigur cont și de acest 
I lucru. E drept, nu avem un 
■ parc cu care să ne putem

Cu prilejul decadei cărții 
social-politice pentru tineret, la 
librăria nr. 37 din Petrila au 
avut loc mai multe acțiuni. Du
pă cum se poate vedea și din 
fotografia alăturată, recenzia 
lucrării ,.Sub trei dictaturi" de 
Lucrețiu Pătrășcanu a fost pre
zentată în fața a numeroși a- 
uditori. La deschiderea decadei 
s-au vîndut cărți de circa 1 000

mărturie elocventă a în
suflețirii cu care minerii din 
Lonea întîmpină apropiatul e- 
veniment, cea de-a 50-a ani
versare a creării P.C.R., sînt 
succesele însemnate dobîndite 
în îndeplinirea planului pe a- 
nul în curs și a angajamente
lor asumate în întrecerea de
clanșată în cinstea zilei de 8 
Mai.

Un mare număr de brigăzi, 
cum sînt cele conduse de co
muniștii Marin Ciubăr, Vasile 
Haliciuc, Gheorghe Balinca, loan 
Solovan, Ioan Miclea II, Cle
ment Bîrluț, Ion Pop lui Pa
vel, Hristache Borz, Zaharie Bă- 
lăuță, Gheorghe Hagiu, Gheor
ghe Cuzulov, Constantin Chițoiu, 
Dan Tănăsescu, Teodor Flutur, 
Li viu Crîsnic și multe altele 
și-au îndeplinit și depășit pla
nul la toți indicatorii. Rod al 
hărniciei și însuflețirii colec
tivului minei, au fost realizate 
suplimentar de la începutul a- 
nului 5 400 tone cărbune; pro
ductivitatea planificată a fost 
depășită cu 44 kg/post; s-a rea
lizat o economie la prețul de 
cost de 80 000 lei. O contribu
ție de seamă la obținerea a- 
cestor rezultate și-au adus-o co
lectivele sectoarelor I, II, IV și 
V care-în urma succeselor ob
ținute și-au îmbunătățit anga-

jamentele asumate inițial în în
trecere.

Succesele de seamă obținute 
sînt rodul muncii dîrze, pline 
de abnegație a colectivului de 
muncitori, ingineri, maiștri și 
tehnicieni, al întregului nostru 
colectiv. Totodată în ele se ma
terializează munca politică și 
organizatorică desfășurată de 
organele și organizațiile noas
tre de partid pentru dinami
zarea elanului în muncă, a spi
ritului de inițiativă și de dă
ruire al colectivului.

In condițiile actuale, cînd 
realizarea conducerii științifice 
a devenit o problemă de prim 
ordin în toate compartimentele 
edificării socialiste, se impune 
cu deosebită acuitate necesita
tea așezării pe temeiuri și mai 
riguroase a metodelor și forme
lor muncii de partid, realizarea 
unei conduceri în cunoștință 
de cauză. Este lesne de înțeles, 
realizarea unei conduceri do 
partid eficiente nu se poate con
cepe fără o cunoaștere multi
laterală a realităților din aba-

taje, locuri de muncă, schim
buri, fără analizarea temeinică 
a activității specifice din sec
toarele în care își desfășoară 
munca organele și organizațiile 
de partid, fără situarea lor în 
permanență în miezul vieții e- 
conomice a sectorului, brigăzii, 
a minei etc. Examinînd noile 
fenomene care intervin în viața 
minei, a colectivului ei, sub ra
portul consecințelor pozitive sau’ 
negative pe care le pot genera, 
organele și organizațiile de par
tid au posibilitatea de a ela
bora măsuri corespunzătoare 
pentru asigurarea bunului mers 
al activității minei.

Este greu de presupus, de e- 
xemplu, că organul nostru de 
partid ar fi fost în măsură să 
elaboreze soluții optime menite 
să determine redresarea activi
tății sectorului IV, fără să fi 
fost în cunoștință de cauză a- 
supra realităților 
tor.

întrebată fiind 
realizează ritmic 
indicatorii, fosta 
sectorului IV a 
de oameni, în mod deosebit la 
partea electromecanică, lipsa de 
dotare a pieselor de schimb etc.

Intr-o caldă și emoționantă 
atmosferă, ieri a avut loc la 
Deva adunarea festivă închina
tă gloriosului jubileu — 50 de 
ani de la crearea Partidului Co
munist Român. La adunare au 
participat membrii biroului, ai 
Comitetului județean de partid, 
ai Comitetului municipal de 
partid, membrii Comitetului e- 
xecutiv, ai Consiliului popular 
județean și ai Consiliului popu
lar municipal, reprezentanți ai 
organizațiilor municipale și o- 
rășenești de partid din județ, 
conducători ai organizațiilor de

masă și obștești, membri de 
partid din ilegalitate, conducă
tori de întreprinderi și insti
tuții județene, muncitori frun
tași în întrecerea socialistă, ță
rani cooperatori, intelectuali, 
oameni ai muncii aparținînd na
ționalităților conlocuitoare, zia
riști.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Aron Colcer, prim- 
secretar al Comitetului munici
pal Deva al P.C.R. Despre 
semnificația zilei de 8 Mai, des
pre mărețul drum parcurs de 
partidul comuniștilor de-a lun

gul celor cinci decenii a vorbit 
tovarășul Ioachim Moga, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R. Intr-o at
mosferă de puternică insufle* 
țire, participanții la adunare au 
trimis o telegramă Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului.

Un spectacol măreț ..Ziua ta 
e ziua noastră11 a întregit mani
festarea prilejuită de sărbătoarea 
aniversării Partidului Comunist 
Român.

din acest sec-

de ce nu se 
planul la toți 
conducere a 
invocat lipsa

Iparc cu care sa ne putem 
minări, dar suprafața spați- I 
ilor verzi s-a extins conside- •

I
I

rabil in ultimul timp. „In a- 
cest an, ne spune Emilian 

I Bărbulescu, șeful secției re- 
I parații străzi, întrețineri par- 
| curi și zone verzi de la I.G.C.

I 
J.

Ion Lucian BOLUNDUȚ
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SĂ NE IUBIM
PATRIA ȘI PARTIDUL"

Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar generai al P.C.R., președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

In cinstea gloriosului ju
bileu al P.C.R.,Muzeul mine
ritului din Petroșani, în co
laborare cu Consiliul muni
cipal al organizației pionie
rilor, a inițiat un ciclu de 
manifestări pe tema „Să ne 
iubim patria și partidul". 
Desfășurîndu-se în sălile mu
zeului, această acțiune a a- 
tras pînă în prezent sute de

pionieri de la școlile genera
le din Petroșani. In fața ex
ponatelor și a documentelor 
care înfățișează lupta și ac
tivitatea minerilor din Valea 
Jiului sub conducerea P.C.R. 
pionierii au prilejul să cu
noască trecutul istoric al oa
menilor muncii de pe aces
te meleaguri, realizările mă
rețe ale prezentului.

I
I 
I l1
I 
1 
i

i

Intr-o atmosferă de puternică 
efervescență politică, participan
ții la adunarea festivă consa
crată aniversării gloriosului ju
bileu — semicentenarul Parti
dului Comunist Român — trans
mit, în numele celor aproape 
70 de mii de comuniști, al tu
turor oamenilor muncii hune- 
doreni, Comitetului Central, 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele 
mai profunde sentimente de 
dragoste, recunoștință, respect 
și atașament față de politica 
internă și externă a partidului 
nostru iubit, pusă în slujba no
bilelor idealuri de înflorire con
tinuă a României socialiste, de 
ridicare pe o treaptă superioară 
a nivelului de viață material și 
spiritual al poporului nostru.

Colectivele de muncă de pe 
cuprinsul acestui județ adaugă 
tezaurului istoric nestematele 
prezentului. Ele se prezintă la 
acest măreț jubileu cu fapte 
și împliniri remarcabile, in ac
tivitatea laborioasă pentru trans
punerea în viață a programului 
măreț elaborat de Congresul al, 
X-lea al partidului nostru co
munist.

Acest pămint străbun, loc de 
geneză a poporului, a cunoscut 
sub conducerea P.C.R. în anii 
construcției socialiste o înflorire 
fără precedent. Județul nostru, 
ancorat puternic în economia 
dinamică a țării, realizează 5,4 
la sută din producția indus
trială a României Socialiste, 45 
la sută la fontă, 43,3 la sută 
la oțel. 46,4 la sută la lami
nate. 88 la sută la cocs meta
lurgic, 35 la sută la cărbune. 
56 la sută la minereu de fier. 
12,7 la sută Ia energie electrică. 
Angajați cu toate potențele 
materiale și umane, cu expe
riența și bogatele tradiții mun
citorești in marea întrecere ca
re a cuprins țara, minerii, si- 
derurgiștii, energeticienii, con
structorii, ceilalți oameni ai 
muncii de pe aceste meleaguri, 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — au marea 
satisfacție de a cinsti acest e- 
veniment cu succese remarca
bile in toate domeniile. Produ
sele industriale realizate peste 
plan in aceste patru luni de e-

BUCUREȘTI
fort și dăruire, care au trecut 
de la începutul anului, însu
mează o valoare de peste 110 
milioane lei. Au fost puse la 
dispoziția economiei naționale, 
peste plan, 41 600 tone cărbune, 
1 150 tone cocs metalurgic, 8 300 
tone fontă, 12 300 tone oțel, 
4 000 tone laminate finite pline 
și 1 083 tone fier in minereu 
marfă. Beneficiile realizate su
plimentar în primul trimestru 
se ridică la 15 milioane lei.

Strins uniți în jurul Parti
dului Comunist Român, a con
ducerii sale iubite, în frunte 
cu dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, oa
menii muncii de pe acest pâ
ini nt străbun. întinerit sub fla
mura de purpură a comuniști
lor, se angajează plenar să în
deplinească literă cu literă mă* 
rețele obiective pe care parti* 
dul le-a înscris în cartea sa 
de aur ce prefigurează viitorul 
măreț și demn al României so
cialiste în marea familie a po
poarelor lumii.

ADUNAREA FESTIVĂ DIN JUDEȚUL HUNEDOARA 
1 mai 1071.
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Pentru asigurare» punerii uptime în funcțiune a noilor
obiective de dezvoltare

Prevederile cincinalului actu
al dimensionează în proporții 
dinamice ritmul dezvoltării pro
ducției de cărbune la minele 
.Văii Jiului. Reflectînd cerințele 
crescînde de combustibil pri
mar ale industriei noastre so
cialiste, volumul sporit de in
vestiții alocate pentru perioa
da 1971 — 1975 la minele din 
bazin atestă amplitudinea im
presionantă pe cave o va cu
noaște dezvoltarea capacităților 
miniere. Deja. în anul acesta, 
capacitățile miniere trebuie să 
tacă față unei creșteri a pro
ducției de cărbune care va 
trebui să fie cu 6.66 la sută 
wai mare față de nivelul anu
lui 1970, Pentru împlinirea im
portantelor prevederi ale cin
cinalului actual îo domeniul 
învestit iilor destinate sectoru
lui minier din economia muni
cipiului. este imperios necesar 
ca încă din acest an să prindă 
viată măsurile, să fie create 
toate condițiile pentru realiza
rea în termen a noilor obiecti
ve Se acționează cu destulă e- 
nergie și eficacitate în acest 
sens7 în ce măsură sînt ma
terializate în peisajul industri
al al Văii Jiului noile construc
ții industrial-miniere plamfioa- 
<e pentru primul an al cincina
lului?

Au trecut 4 luni din acest an. 
Bilanțul general de realizări 
obținute în economia munici
piului reflectă că și activitatea 
de investiții s-a desfășurat, în 
această perioadă, la o cotă su
perioară celei din perioada co
respunzătoare a anului trecut. 
Șantierele Văii Jiului nu în
scris în bilanțul pînă la I Mai 
realizări importante. Principalul 
constructor do obiective indus
triale pentru dezvoltarea capa
cităților miniere și de preparare 
din bazin — Șantierul T.C.M.M. 
— a realizat și depășit preve
derile planului valoric pe cele 
4 luni cu 150 000 lei și a predat 
beneficiarului (C.C.P.) un nu
măr de 14 obiective, multe din
tre acestea cu un devans apre
ciabil față de termene. Consem
năm pe cîteva din aceștea i a- 
menajare suprafață Dîlja: a- 
menajare incintă. împrejmui
re. cabir.ă portar, drumuri, re
lele de joasă tensiune și de 
iluminat — toate la puțul de 
aeraj nr. 1 Livezeni : rețele 
puțul de aeraj 2 Livezeni ; 
centrală termică Livezeni est: 
instalație de încălzire la puțul 
nr. 10 Vulcan: siloz de cărbu
ne pentru alocații Uricani și 
lot aici linia a 2-a C.FJN. sub 
siloz, depozit de exploziv-, cen
trală termică și rețele termice

Certitudine a dezvoltării extracției cărbunelui in adincurile 
Lenei.

ele. In aceste zile din preajma 
semicentenarului partidului co- 
lectîvul șantierului T.C.M.M. se 
stiădviește să predea a)(e obi
ective astfel ca pînă la 8 Mai 
numărul predărilor să depășească 
20 de obiective de la începutul 
anului, față de 5 cît prevede 
angajamentul de întrecere.

Ce) dc-al doilea trimestru 
constituie pentru constructorii 
T.C.MAÎ. o perioadâ de ma
ximă încercare a forțelor și ca
pacității. Sarcinile de plan în
registrează o creștere însemna
tă reprezentând o medie lunară 
de realizare de 6.5 milioane lei 
față de media de 4,5 milioane 
cit s-a realizat în trimestrul I. 
Rezultatele de pînă acum, con
dițiile create pe loturi și puncte 
de lucru, pentru desfășurarea 
lucrărilor, sînt în măsură să 
asigure un asemenea ritm? E 
adevărat factorii din conduce
rea șantierului și a loturilor a- 
cestuia au luat măsuri pentru 
utilizarea de utilaje grele și de 
mare productivitate la efectu
area lucrărilor cu volum mare 
de muncă șî înlocuirea unor 
operații manuale cu operații 
mecanice, extinderea muncii în 
acord global. îmbunătățirea a- 
provizionârii tehnico-materiale 
adoptîndu-se metode mai ope
rative și mai eficace de descăr- 
eare și transport a unor ma
teriale cu pondere în șantiere 
(cărămizi, ciment, agregate). Cu 
toate acestea există încă incer
titudini, asperități pe calea în
deplinirii sarcinilor sporile. Nu 
la toate obiectivele există crea
te condiții suficiente pentru 
realizarea șî predarea lor ’n 
termen. Ba mai mult, la uncie 
au fost deja operate decalări 
fată de termene tocmai dato
rită neasigurăriî condițiilor — 
soluții tehnice și documentația 
de execuție, utilaje de montaj, 
enereie la timp pentru probele 
de rodaj etc. încă în primul tri
mestru au fost decalate, de 
comun acord cu beneficiarul, 
un număr de 5 obiective. Ca
uza ? Obiectivul deviere racord 
termic uzina Vulcan — insta
lație brichete Coroești a fost 
decalat, datorită lipsei, timp de 
peste o lună, a soluției tehni
ce pentru izolarea termică a 
rețelelor termice din racordul 
respectiv. O parte de vină în 
această decalare are și construc
torul care, luînd forța de mun
că de la acest obiectiv și depla- 
sînd-a în altă parte, nu a maî 
reușit să o regrupeze la timp 
pentru a demara din nou lucră
rile. Funicularul de steri! Paro- 
șen'- — rin alt obiectiv decalat 
— din punct de vedere al exe
cuției ar fi putut fî finalizat 
și pus în funcțiune pe la în
ceputul lunii martie 1971, dar. 
din lipsă de energie electrică 
(bcneficiarul-C.C.P. s-a angajat 
să racordeze noua instalație la 
sm-sa de energie, însă nu și-a 
respectat cuvîntul) nu s-au putut 
face probele de rodaj și ex
ploatare. $i cînd te gîndești că 
e vorba de a investiție din anul 
trecut de a cărei punere în 
funcție mina Paroșcni are atât 
de multă nevoie! Ap mai fi 
și alte asemenea exemple de 
decalaje de obiective ca : udap-

Succesele colectivului

tare flux tehnologic preparați a 
Coroești, conducta agent termic 
Vulcan ctc. Cu ultima lucrare 
menționată este o adevărată po
veste. Conducta pentru agent 
termic se mai află încă in exe
cuție... cu toate că ea este in
trată în exploatare de peste 2 
ani de zile. Constructorul nu a 
reușit sa lichideze în întregime 
șî la termenul planificat toate 
obligațiile economice de recep
ție fiind în restanță cu unele 
lucrări. Nici beneficiarul, ex
ploatând conducta cu pricina, nu 
a asigurat întreținerea ei din 
care cauză s-a degradat izola
ția provocînd perturbați} în 
funcționare, încărcînd nejusti
ficat costul investiției prin lu
crări suplimentare de izolație. 
Este de datoria beneficiarului, 
a comisiei de recepție, să sta
bilească o dată care sînt sarci
nile fiecărei părți în lichidarea 
urgenta a recepției respectivei 
hrerări.

Măsuri mai energice se cer 
luate. în același timp, pen-trn 
asigurarea condițiilor de reali
zare a sarcinilor șantierului pe 
acest an la toate celelalte obiec
tive planificate. Șantierul 
T.C.M.M. acuză în prezent lip
sa unui șir de condiții din pri
cina cărora aproximează un vo
lum de nerealizări de cca. 9.5 
milioane lei. Enumerăm cîteva 
din obiectivele neasigurate cu 
documentație, utilaj pentru 
montaj etc. : amplificare stația 
de compresoare Lonea II — ne- 
asigurarea la timp a compresoa- 
relor respective; turn și casă 
de mașini Valea Arsului tot 
la Lonea — nu s-a dat la timp 
mașina de extracție; cablu 
suspendat 6 KV Petrila — lip
să documentație : stație de ven- 
tilatoare suitor central Petrila
— documentație necorespunză
toare și incompletă; stație 
compresoare și T.D. Petrila — 
lipsă documentație; puțul prin
cipal Dîlja — neasîgurat 
cablul lat de echilibru pen
tru schip; rețea de alimentare 
cu apă potabilă, instalația de 
evacuare a sterilului Bărbăteni
— lipsă expropieri ; depozit 
bitum lichid Coroești — docu
mentație asigurată cu mare în
târziere iar finanțarea neasigu-, 
rată ; depozit de carburanți 
STRA — neadmis la finanțare.

Și lista obiectivelor câre jm 
au asigurate condiții pentru ef 
xecuție ar putea fi continuata. 
In total nu sînt asigurate ast
fel de condiții pentru un volum 
de producție de cca. 4 milioa
ne lei. Ce e de făcut? Șantie
rul apreciază că poate realiza; 
prin intensificarea lucrului la 
aceste obiective, un volum de 
0,8 — l milioane lei. Restul 
pînă la cele 4 milioane impune 
de urgență o analiză din partea 
beneficiarului pentru asigurarea 
tuturor celor necesare execută
rii și încadrării în grafic șî 
în termen a obiectivelor în 
cauză. Centrala cărbunelui să 
asigure documentație corespun
zătoare, amplasamente libere și 
finanțare deschisă la timp, uti
lajele pentru montaj, condiții 
optime efectuării probelor și 
rodajului de exploatare. Șanti
erul să-și mobilizeze toate for; 
țele. să folosească intensiv și 
extensiv timpul favorabil : de 
lucru din timpul primăveri? șî 
verii pentru accelerarea execu
ției lucrărilor.

I. bAlan

Transportor de
Intr-unui din abatajele 

frontale ale straiului 5, blo
cul IV de Ia exploatarea 
minieră Lupcni 3 fost intro
dus un transportor „Samson" 
de mare capacitate. Noul u- 
tilaj se folosește pentru pri
ma oară în bazinul carbo
nifer al Văii Jiului, aflîndu- 
se pentru moment în faza ex
perimentelor. Grație înaltelor 
performanțe tehnice ce ca-

mare capacitate
raclerizcază transportorul 
.Samson'* (puterea de acțio
nare este dotă de patru mo
toare a cîte 40 lew; lungi
mea maximă a lui ; 200 m: 
debilul de transport : 250 
tone cărbune/oră) se evită o 
serie de inconveniente în 
procesul de vehiculare a u- 
tik-iului de la frontul de lu
cru, creîndu-se în același 
timp premisele creșterii vi
tezelor de avansare.

Al doilea complex OMKT - 
la Paroșeni

ParoșeniuT se afirmă tot mai viguros în categoria ex
ploatărilor moderne din țara noastră. După ce șeful de bri
gadă Costache Zaharia împreună cu ortacii au devenit pro
prietarii morali ai unui complex OMKT. stabilind cu aju
torul acestuia randamente foarte ridicate, iată că e altă bri
gadă fruntașă, aceea condusă de comunistul Gheorghe 
Deak. răpește adîncurilor, de cîteva zile, diamantul ne
gru cu un utilaj aproape similar. Am spus aproape, deoa
rece noul complex OMKT introdus în abatajul cu front 
lung 6 13» din stratul 15. deși are aceeași combină de tăiere 
KS-1—KG, diferă prin modul de execuție și funcționare a 
cadrelor de susținere. Capacitatea portantă a acestora este 
superioară primului OMKT introdus în adincurile Paro- 
șeniului.

Cărucioare de susținere
Perforatoarele grele au tui 

larg domeniu de aplicabili
tate în lucrările miniere. Uti
lizate atît In abataje cît și 
la executarea unor lucrări 
miniere de pregătire, ele tre
buie montate pe cărucioare

speciale de susținere. Recent, 
în dotarea exploatărilor mi
niere Dîlja, Uricani. Bărbă
teni și Paroșeni au intrat n- 
semenea cărucioare care se 
deplasează pe cale ferată în
gustă.

Ventil anticoroziv
Ventil electromagnetic în construcție anticorozivâ — 

acesta este numele inovației și bineînțeles a noului produs 
conceput de ing. Alexandru Scroban. Inovația are domeniu 
de aplicabilitate la noua secție de galvanizare a F.S.H. Vul
can. Executîndu-se după proiect propriu, ventilul poate fi 
folosit în mediu coroziv, aducînd economii de peste 100 
mii lei.

CONSEMNĂM
Cînd neglijența își face cuib...

In galeria de cap a panoului 
l de In abatajul frontal din 
stratul 18. blocul II Nord, sec
torul I. E. xi. Uricani. 
s-a găsit I —1,2 la sută 
metan în profil ca urmare a 
faptului că secțiunea respectivei 
lucrări, pe o lungime de circa 
40 de metri, a fost mult mic
șorată, circulația putîndu-sc e- 
fectua numai prin tîrîre. Din 
loc în loc, din cauza ncînlo- 
cuirii la timp a bandajelor 
rupte, cărbunele căzut forma 
maldăre dificil de escaladat... 
Starea proastă a galeriei a fa
vorizat acumularea metanului 
și înspre lucrul vechi, detec- 
tîndu-sc aici 4 la sută CH4 în 
pînză și peste 5 la sută în cui
buri». Cînd neglijența își face 
„cuiburi1" se mai «înmulțesc" și 
asemenea situații anormale, sur
se potențiale extrem de peri
culoase. cu consecințe iremedia
bile. Tn panoul vecin, II. alt

„bai“ constatat : grinzile nemon
tate cap la < ap și lăsate, de 
regulă, nesusținutc în consolă 
au condus la o surpare păgu
bitoare pentru producție într-o 
zonă de strai cu coperiș fria
bil. Cu ce s-or ocupa oare 
maiștrii mineri in cauză, de 
nu urmăresc, așa cum s-ar cu
veni, respectarea întocmai a 
monografici di- irmare7 Mai 
mult. în zonele eu crăpătbri și 
roci instabile, plafonul nu este 
bandajat decît extrem de su
perficial. Lipsa materialului de 
susținere în cantități suficienta 
a devenit proverbială. La bri
gada lui Samoilă Pecsi nici nu 
s-a găsit monografia de armare 
la locui de muncă Oare rine 
să aibă grijă de frontul de lu
cru. dacă nu membrii brigă
zii ? E puțin probabil ca pe 
cineva din afara minei să-1 preo
cupe în mod special această 
problemă...

Ar fi prea tîrziu...
In limitele panoului IU, în 

galeria de cap a abatajului 
frontal din același strat 18, unde 
lucrează brigada lui Gheorghe 
Scorpie, concentrația metanului 
era la limita 1 la sută, în pro
fil... Cine răspundea de viața 
celor 4 muncitori care au fost 
găsiți trebăluind la planarea 
vetrei în zona periclitată ? încă 
ceva : nu se urmărește o utili
zare normală a debitului de 
aer, constatîndu-se perturbați! 
cauzate și de folosirea necores
punzătoare a ușilor de aeraj. 
Conducerea sectorului I nu a 
plasat zilnic personalul nece
sar pentru menținerea unui cu
loar de circulație optim, așa

cum prevede de fapt programul 
de lucru. Acumulările pericu
loase de metan de la fronturi 
și pe traseele de evacuare a 
aerului viciat se vede că nu-i 
prea pun pe jăratec pe facto
rii răspunzători de bunul mere 
al activității •'oleetlvuluî res
pectiv.

A se ține seum» că s-a atras 
atenția, în mai multe rânduri, 
conducerii sectorului asupra si
tuațiilor necorespunzătoare din 
punct de vedere al securității 
muncii miniere și a pericolelor 
de explozii, survenite. Și totuși... 
Să se aștepte, cumva, declan
șarea iremediabilului și apoi să 
ne scuturăm de neglijență și 
nepăsare? Ar fi prea tîrziu...

Dacă răspundem, să răspundem...

Tehnica nouă în lume
Folosirea apei în procesul 

de extracție minieră

In cadrul sectorului II. 
de la aceeași mină, atît 
cu ocazia controlului din apri
lie a. c., cît și a verificărilor 
efectuate în lunile anterioare, 
s-au constatat unele deficiențe 
(repetate 1) cum sînt :
• nerespeclarea monografi

ilor de armare (nebandajare, 
neînlocuirea ia timp a susți
nerii distruse etc.);
• neaprovizionarea ritmică 

și în cantități suficiente, pen
tru cel puțin 8 ore din schim
bul următor, cu materiale de 
susținere:

• lipsa monografiilor de ar
mare de la unele locuri de 
muncă precum și necontrolarea 
existenței lor de către persona
lul de control al sectorului:

In plus, dispozitivele de pro
tecție nu răspund prezent la 
apel, iar cînd răspund (la li
nele utilaje în funcțiune) nu 
merg_

Conducerea sectorului nu s-o 
sinchisit să urmărească. în. vir
tutea datoriei, rezolvarea unor 
atari deficiențe grave la terme
nele stabilite de către organele 
de control. De ce ?

Ingineri din Ucraina au 
realizat o instalație hidrau
lică de lip haveză, pentru 
dislocarea în mine a antra
citului de mare duritate.

Haveza ejectează jeturi de 
apă care, la o presiune de 
500 at., taie fante în strat. 
După aceasta, un tambur cu 
coroane de foraj mobile smul
ge din masivul slăbit de apă 
bucăți mari de antracit care 
sînt azvârlite pe o bandă ru
lantă.

Productivitatea instalației,

în care se folosește forța 
apei pentru dislocarea și tă
ierea mecanică, atinge 300 
t/h.

Antracitul obținut cu aju
torul acestei instalații se 
compune în proporție de 80 
la sută din fracțiuni mari și 
medii din cele mai valoroase. 
Acest procentaj este de 2-3 
ori superior celui obținut prin 
folosirea procedeelor obișnui
te. Concomitent, apa reduce 
apreciabil conținutul de praf 
din atmosfera minei.

O nouă mașină 
minieră

La uzina din Dneprope
trovsk a început fabricarea 
unei combine pentru înainta
rea rapidă în minele de 
mangan. Randamentul acestei 
mașini este de 2 ori mai ma
re dccît cel al mașinilor e- 
xistente.

Instalația automată pe șe
nile este dotată cu o freză

telescopică, dintr-un aliaj de 
mare rezistență. In decurs 
de o oră» mașina înaintează 
cu 1 m și dislocă 50 mc de 
rocă, care sînt ridicate de 
un eonveior.

Un singur operator mânu
iește combina și banda trans
portoare.

„Educație"
Tot la sectorul II, în gale

ria de aeraj sud, unde lucrează 
brigada lui Constantin Grădi
nar», în ziua de 16 aprilie a.c. 
rămăsese o gaură stată încăr
cată cu exploziv, din schimbul 
III al zilei precedente. Mine
rul șef de schimb Victor Colțea 
a predat... verbal aceasta schim
bului următor al lui Alexandru 
Donciu. Dar artificierul loan 
Ciuclea nici nu a controlat, mă
car, în schimbul de noapte, 
frontul de lucru după efectua
rea împușcării, respectiv nu a 
consemnat (lucru elementar...) 
în registru existența găurii ne
explodate în vederea predării 
în scris artificierului din schim
bul următor, conform prevede
rilor normelor de protecția 
muncii.

...Dar cea mai tare „poantă4 
vine abia acum » în schimbul 
I maistrul miner loan Ștefan, 
In urma controlului efectuat la 
locul de muncă cu pricina, 
constată prezența găurii state, 
dar nu dispune imediat, cum 
era firesc, artificierilor din 
subordine, lichidarea ei neîntâr
ziată. Adică minerul șef. de 
schimb să se descurce curri o 
ști. să aprecieze și singur că-i 
matur și doar de aia ia leafă, 
tovarășe... Bravo, maistrule. doar 
trebuie stimulată și inițiativa 
altora... N-ar fi rău ca „stimu
lentele" pentru cei vinovați de 
neregulile semnalate să fie din 
ce în ce mai serioase...

M. T.

AVERTIZĂM
(Urmare din pag. 1)

Pentru cineva mai puțin îni- 
asemenea motive puteau 

fi plauzibile Dar comitetul de 
partid care nu s-a rezumat la 
înregistrarea justificărilor ci a 
întreprins investigații detaliate 
asupra stării de fapt, și-a putut 
da seama care este realitatea. 
Intr-adevăr. se simțea nevoia 
'de muncitori, însă la partea 
electro-mecanică era deajuns în 
raport cu nevoile planului. De
ficiența a fost de altă natură : 
^repartizarea și gradul de ocu
pare al acestora erau necures- 
punzâtoare. Conducerea sectoru- 
îuî. la întocmirea programelor 
de lucru pe locuri de muncă, 
nu consulta șefii de brigadă și 
schimb, ba mai mult, nici cor
pul mediu-tehnic. Sarcinile și 
ordinele se dădeau numai în 
serfs, fără a e sta de vorbă 
cu oamenii. S-au constaim se
rioase deficiențe tehnico-organi- 
zatorice. Colectivul de lăcătuși 
șr electricieni nu erau dirijați 
țî îndrumați de către maiștri, 
repartizarea sarcinilor se făcea 
fără un program dinainte sta
bilit. Acestea și alte neajunsuri 
eu dus la nerealizarea sarcini
lor de plan cu 2 500 tone căr
bune în luna februarie.

Perpetuarea acestor neajun
suri a fost posibilă prin fap
tul că nici biroul organizației 
<?e bază care, deși cunoștea si
tuația, nu a intervenit prompt 
pentru curmarea neajunsurilor. 
Biroul comitetului de partid pe 
mină( în urma investigațiilor 

pe teren, a convocat în fața 
sa membrii biroului organiza
ției ie bază. nr. 4, cărora li 
s-a cerut să informeze asupra 
activității desfășurate pe linie 
economică. Discuțiile purtate au 
confirmat fără drept de apel 
cele constatate cu ocazia investi
gațiilor făcute și în concluzie, 
biroul comitetului de partid pe 
mină a trasat ca sarcină pre
ședintelui comitetului de direc
ție ca în cel mai scurt timp 
să analizeze activitatea secto
rului IV și să ia măsurile ne
cesare pentru remedierea nea
junsurilor și redresarea activi
tății sectorului.

Analiza făcută, măsurile luate 
pe linie economică și organi
za teri că nu au întîrziat să-și 
urate roadele. Astfel, colectivul 
sectorului, în luna martie a dat 
l»este plan 585 tone cărbune iar 
în luna aprilie peste 3 200 to
ne. reeuperînd minusul înregis
trat pe luna februarie. Astăzi, 
brigăzile nu mai reclamă lipsa 
de aprovizionare, de dotare și. 
în consecință, reunesc să-și rea
lizeze sarcinile de plan în mod 
ritmic, fără ca sectorul să fi 
primit oameni în plus, sau 
transportoare; s-au schimbat 
doar câțiva conducători, maiștri 
și ingineri care nu reușeau să-și- 
îndeplinească obligațiile, să or
ganizeze munca în sector.

Așadar, studierea și cunoaș
terea minuțioasă a realității este 
condiția esențială de care de
pinde fundamentarea temeinică 
a acțiunilor și măsurilor politice 
și organizatorice pe care le în

treprind organizațiile de partid.
La mina noastră, ca de alt

fel la toate minele din bazin, 
prin crearea sectoarelor, a or
ganizațiilor de partid pe sec
toare, munca de partid a pri
mit un cadru organizatoric nou, 
cu multiple avantaje. In cadrul 
sectoarelor s-au creat cundițri 
pentru concentrarea producției, 
folosirea mai rațională a per
sonalului tehnico-ingineresc, 
creșterea răspunderii și a com
petenței acestora. Tată de ce 
noi am stăruit ca întregul ac
tiv de partid să înțeleagă sen
sul și importanța măsurilor 
luate. O deosebită grijă am ma
nifestat pentru promovarea în 
comitetul de direcție a celor 
mai capabile cadre de ingineri 
și muncitori, repartizarea judi
cioasă a comuniștilor pe locuri 
de muncă și schimburi, orien
tarea întregii activități de par
tid, de sindicat și U.T.C. in 
conformitate cu cerințele recla
mate de noua organizare.

Străduindu-ne să ne însușim 
profund politica partidului, con
ținutul și determinarea reală, 
obiectivă a măsurilor pe care 
le adoptă într-o etapă sau alta, 
urmările pe care le va genera 
aplicarea acestora. îmbogățin- 
du-ne neîncetat cunoștințele i- 
deologice, profesionale și de 
cultură generală, noi, comuniș
tii de la mina Lonea vom fi 
în stare să hotărâm, întotdeauna 
competent asupra soluțiilor, mo
dalităților menite să asigure 
înfăptuirea hotărîrilor partidu
lui în domeniul nostru de ac
tivitate.

straielor 
utilajului

In urmă cu apraajx: 8 luni, 
în curtea exploatării miniere 
Aninoasa era zarvă muie. Un 
grup de angajați forfotea -în 
jurul unei instalații noi nouțe- 
Era o combină KB-125-Z pen
tru exploatarea 
subțiri. Sosirea 
a produs o deosebită satisfac
ție în inimile acelora > care, 
sperau ca în timpul cel mai 
scurt munca să le fie ușura
tă prin intrarea în funcțiune 
a noului „ajutor". Șeful sec
torului II, ing. Victor Ghioan
că îșj etala radios bucuria de 
a deveni, împreună cu colegii, 
proprietarul moral al acestei 
bijuterii a tehnicii miniere...

Au trecut cîteva zile și at
mosfera caldă (atît la propriu 
cît și Ia figurat) a început să 
fie înlocuită cu una sumbră. 
Voia bună și entuziasmul oa
menilor pierea nu atît dato
rită despărțirii de dulcele a- 
notimp al vacanțelor, ci mai 
mult de imposibilitatea folo
sirii acelui mult așteptat u- 
tilaj. El sosise la destinație 
fără documentația completă. 
Mai precis, din mapa cote 
cuprindea dale și indicații a- 
supra alcătuirii și funcționă
rii combinei KB-125-2 lipsea 
schema electrică. Era clar 
pentru toată lumea că în ase
menea condițîuni, introduce
rea utilajului în subteran era 
imposibilă. După ce au mai 

trecut cîteva zile, organele 
competente din cadrul Cen
tralei cărbunelui Petroșani 
au solicitat prin telex, firmei 
străine constructoare, docu
mentația completă. Un răs
puns laconic, însă a așternut 
tăcerea asupra combinei r 
„In momentul expedierii ori
cărui produs noi anexăm o 
mapă cu documentație com-

COMBINA
pletă". Din acest moment cei 
care au intrat în alertă au 
fost tovarășii de la sectorul 
II al minei Aninoasa, aceia 
care contau atît de mult pe 
intrare-a în circuitul produc
tiv a combinei, aceia care își 
și întocmiseră un plan pre
liminar în funcție de capaci
tatea de realizare a combinei 
(desigur preliminarul sub a~ 
ccastă formă a fost realizat 
la indicația unor foruri su
perioare). La insistența șe
fului de sector, au fost făcute 
unele încercări de completare 
a documentației, dar degeaba. 
Săptămînile se scurgeau cu 
repeziciune și combina buclu
cașă era din ce în ce mai mult 
dată uitării. Au venit și plo
ile. a venit și zăpada. Rînd 
pe rînd, toate au avut în bă
taia lor un obiect atît de pre
țios care zilnic ar fi putut ri- 

diea productivitatea muncă 
cu cel puțin o tonă/post. (So
cotiți și dumneavoastră cîte 
tone de cărbune s-au pierdut 
în aceste aproape 8 luni, da
că în 3 schimburi, în abata
jele în care trebuia să func
ționeze combina se perindă 
mai mult de 50 de mineri). 
Desigur, acesta ar fi argumen
tul forte, dar nu trebuie să 

„IAÎ\T(»1Â“
uităm nici valoarea mare a 
combinei. Și aceasta toentai 
în perioada în care toate re
comandările converg înspre 
reducerea pe eît posibil a chel
tuielilor valutare, iar acolo 
unde se impun, să se utilize
ze în cel mai eficient mod. Se 
pare că recomandările acestea 
au fost complet uitate. Sute 
de mji de lei valută ruginesc 
și se degradează sub prigoana 
vremii și a nepăsării.

O recentă vizită la exploa
tarea aninoseanâ ne-a edificat 
asupra situației în această 
problemă. Combina KB-I25-Z 
era demontată în o serie de re
pere (demontarea se 
pentru a se «dezgheța* 
jul în atelierele de 
ale minei). La rîndul 
te repere împrăștiate 
prafață destul de 

fâeure 
utila- 

roparații
lor aces- 
pe o su
mare, și

eu greu ne putem închipui 
că î» situația mai sus amin
tită, lipsurile din documenta
ție nu voi- fj completate de 
altele din însăși complicata 
instalație.

— Am apelat la forurile 
competente, ne spunea cu a- 
mărăciune ing. Ghioancă. dar 
degeaba. Oamenii reclamă 
cu insistență introducerea u

tilajului. Inițial se preconizase 
folosirea lui la stratul 18 un
de urma să se ridice producti
vitatea de la 3,7 tone/post la 
peste 4,5 tonc/post. Timpul a 
trecut, exploatarea acestui 
strat s-a încheiat. Apoi am 
pregătit straiele 16 și 17 pen
tru lucrul eu combina, cred 
însă :-â în cele din urmă ter
minăm și aici tot cu metodele 
mai vechi. întregul sector ar 
fi putut avea rezultate supe
rioare și oameni» ar fi fost 
retrîbuîți altfel, dar...

—Iată că dună atîta frig si 
zloată, o veste mai bună de 
la serviciul mecanic al C.C.P.t 

. a sosit documentația de la 
fivma constructoare. Urmea
ză verificarea combinei, su
punerea utilajului ta unele 
teste și mai apoi avizarea fo
losirii lui de către Stația de 

cercetări pentru securitate 
minieră. Cît vor dura aceste 
operațiuni, nimeni nu știe 
Cert este că și actualul grafic 
de producție după care se 
ghidează întreaga activitate 
a sectorului și chiar a ex
ploatării a fost întocmit tot 
în condițiile funcționării în 
plin a combinei „fantomă- 
(după cum o numeau aceiași 
optimiști din luna culesul»” 
viilor a anului trecut).

Este de dorit ea cel puț n 
acum, să se ia măsurile cele 
mai urgente pentru a da 
combinei KB-125-2 destinații 
cuvenită. Conducerea exploo 
tării. îmnreună cu orcanele d** 
resort ate Centralei cărbune 
lui au datoria de a apăsa pe 
accelerator. Ne aflăm într-o 
perioadă în care fiecare tonă 
de cărbune materializează r- 
forturile unui erun de oamen* 
Do ce să nu se acorde aces
tora sprijinul necesar. din 
moment ce pos»b;lităt>ie reni” 
există Să se curme odală _is 
toria" atît de complicată și 
plină de combinații a unei 
combine pentru care statul 
nostru a cheltuit o sumă a- 
precîabilâ de bani. Amortiza
rea prețiosului utilaj nu se 
face prin scurgerea timpului 
ci prin valorificarea deplină 
în procesul de producție.

Nicolae LOBONȚ
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Steagul roșu

Un nume despre care s-a mai scris. 
Dar nu s-a scris destul

KOPETIN - 
m i 11 e i* ii I a ii o n i m

I
I

Vn nume cunoscut. Un nume 
care a ridicat prestigiul mineri
lor Ia cote de rară afirmare 
lîrofcsională, a inspirat în de
curs de peste un deceniu, reci 
de jx'ne măiestrite ale tot Mi
to» «cei de reporteri porniți 
prin abataje și galerii de mină 
in căutarea acelui senzațional 
care — pe vremea aceea, a nor
melor doborîle de la o zi la 
atlla — se numea totală dăruire 
<lc sine, nemăsurată ambiție a 
au'odepășirii. neînfricată luptă 
cu capriciile adîncurilor. 1 n 
nume oare — nu avem temeri 
că vom exagera — a deveni 
exemplu. chemare, lozincă. Cine 
tvu-s» amintește, oare, cui îi 
esle necunoscut acest nume — 
X n pot in ?

Ș lotuși...
Viața ne oferă, atunci cînd 

»'a așteptăm mai puțin, excep
ții dintre acelea capabile să ne 
deruteze în propriul nostru 
Fpnțiu al cunoașterii. Omul din 
Mața mea este o asemenea ex
cepție. l-am scris numele cu o 
sfială firească, cu sentimentul 
primului vizitator pe teritoriul 
«ne» biografii necunoscute.

— Vă numiți, deci, Kopetin, 
Rintcți de profesie miner, iar 
s<tăzi, după 33 de ani lucrați 
fără întrerupere la mina Lonea. 
rinteti pensionar. Cu ani in ur
mă, pentru merite deosebite vi 
F-a acordat Ordinul Muncii cla- 

l <a și numeri' ’«.p alte dis
tincții.

— E adevărat.
— Tatăl dv. a fost un miner 

destoinic despre care se spune 
că nu a ezitat să înfrunte, in 
tinerețe, represiunile cu care pa
tronii ii răsplăteau uneori pe 
muncitorii revendicativi. Veți 
un trate, tot miner...

— E la fel de adevărat.
— Și lotuși, afirmați că des

pre dv. nu s-a scris niciodată 
nici un rînd. in nici un ziar?

— Și acesla-i adevărat.
— Vreți să vă explicați ?
— Ca să înțelegi trebuie 
-mi încep explicațiile de un

de le-ai început și dumneata. 
jA* amintit despre un miner 
vestit care are și un frate. Ei 
bine, cu sînt... fratele. Mă nu- 
mesi Kopetin Vasile, sînt pen- 
cionar fratele minerului des
pre care s-a scris de nenumă
rate ori, • are a realizat recor
duri. a duhorit norme, ajungînd 
ennos< ut în acele vremuri chiar 
și peste hotare. Sînt născut în 
Hxmea și am îmbrățișat de tim
puriu meseria de miner ; m-am 
feneajat la 17 ani ca vagonetar
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Răspundem CITITORILOR
@ M1HAI L'DREA. LUPENI. Cerce tind cele relatate 

•de dv redacției am constatat că lucrurile s-au petrecut in
to- mai cum Ie-Mi descris. Pentru rezolvarea problemei, con
ducerea secției L 4 C.F.R. Petroșani a luat măsuri cores
punzătoare.

$ AUREL ROMAN. BARBATENI. Salariații transfe
rați la cerere în altă localitate, cazul dv„ au dreptul la un 
concediu de 5 zile lucrătoare acordate 
lalea la care se transferă, în vederea 
gospodăriei sale.

• 
de dv.
presiv.

ANTON VIOREL,
este nepublicabjlă
iar ideea greu de

PETRE DANC1U,
test obligat ca urmare a 
ne scrieți, nu se bucură 
țiului de Stat al R.S.R din 24 decembrie 1970. privind gra
țierea unor pedepse

• A. B. PETROȘANI. Urmare a sesizării dv.. Oficiul far
maceutic Deva, ne face cunoscut că preparatul în cauză 
a fost scos din nomenclatorul pe anul 1971.

0 iON CALIN, LUPENI. Din cele relatate de dv. 
se înțelege care vă este doleanța. Treceți personal pe 
redacție pentru a ne furniza amănunte complementare.

nu
laÎ
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Partidul Comunist Român, apărătorul independenței și ființei naționale a poporului nostru
(Urmare din pag. 1)

Matca de combatere a fascismu- 
lU) și legionarismului cele mai 
pulenlice valori ale intelectua
lității. Este meritul său că, in 

‘ ifața pericolului grav ce-1 re
prezenta fascismul și varianta 
Iui din România — legiona- 
rismul — pentru poporul ro
mân, pentru libertatea. inde
pendența .și suveranitatea na
țională a țării, a luptat fără 
preget pentru unitatea de ac- 

ițiune a tuturor forțelor patrîo- 
jlice, democratice pentru ere
tica Frontului popular antifas
cist

Afirmarea proletariatului, în 
frunte cu partidul său comu
nist, în marile bătălii de clasă 
iflin 1933 a făcut ca proleta- 
•riatul din România să con- 
eiiluie baza regrupării forțe
lor sociale și politice angaja
te în frontul luptei antifasciste 
și din inițiativa comuniștilor, 
jcu toată lipsa unui front unic 
piun» itore«c pe scară națională, 
câ se realizeze în ciuda pri
goanei organelor statului bur- 
ighezo-moșicresc român. în iu
nie 1933 Comitetul Național 
(Antifascist din al cărui apel 
6pjcuim : „Stringind în jurul 
•«{junii antifasciste pe toți cei 
re lucrează cu brațul sau cu 
/nintea la orașe și sate, vom 
putea stăvili in România trium
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la sectorul de investiții, după 
vreo linei oui am devenit aju
tor miner, apoi miner. In amil 
1950 am lost ales președintele 
comitetului sindicatului pe mi
nă. Du|Xi un scurt timp, care 
a însemnat o expcricn'ă con
densară, am solicitat să lucrez 
din nou în producție. Intre 
1952—1956 am lucrai ca maistru 
minier principal la conducerea 
sectorului de investiții. De alt
fel pot spune <ă ei 33 de ani 
i-am lucrat numai în acest sec
tor.

— In tot acest timp atenția 
generală era îndreptată înspre 
activitatea și oamenii sectoare
lor de producție din rindurile 
cărora făcea parte Kopetin Ge- 
z.a Așa se face că despre inve
stiții nu s-a scris...

— Cam așa. Dar să nu crezi 
că le găsesc vreo vină ziariști
lor. așa cum nici Geza nu îți 
va căuta dumitalc. că ai venit 
la mine.

— Spuneți-mi, Vasile Kope
tin. ce amintiri păstrați despre 
activitatea dv. de miner?

— In primii ani am dus o 
viață destul de grea. Primăva
ra, cînd porneam cu toții spre 
Surduc, abia atunci ne dădeam 
seama cît eram de săraci, unul 
mai desculț decît altul, cu hai
nele peticite. Pe vremea aceea 
■xmtofarii o duceau bine, aveau 
de lucru. .Astăzi prea puțini 
sînt cei care își mai repară în
călțămintea uzată.

— Au venit apoi anii mari
lor întreceri socialiste, cînd mi
nerul Kopetin Gcza s-a afirmat 
pc plan național, alături de alți 
mineri din Valea Jiului.

— I.a această afirmare a fost 
ajutat mult de către oameni. 
Îmi amintesc, cînd începeau zi
lele de producție lărgită, di
rectorul de pe atunci al minei 
mergea în abataje și se adresa 
minerilor : ..Măi tată — ne spu
nea el. prietenește — poimiine 
dăm producție lărgită*. Asculta 
poveștile minerilor, se consulta 
cu maiștrii, ne ocupam cu toții 
de aprovizionare.

— Iar rezultatul ?
— De obicei fiecare zi adu

cea după sine o surpriză plăcu
tă pe graficul minei.

— Care era secretul acestor 
realizări ?

— Cunoașterea exactă a fîe- 
: ărui loc de muncă. Și mai era 
ambiția minerilor. Cînd am vă
zut cu toții că muncim pen
tru noi, pentru popor, cu totul 
altfel lucram.

și plătite de uni- 
mutării familiei și

Caricatura trimisăANJNOASA.
din două motive : desenul neex- 

con creți za l

PETRI LA. Amenda la care ați 
contravenției silvice despre care 
de prevederile Decretului Consi-

ful unui curent care J»oartă in 
el germenele de destrugere a 
tot ce e i/.vor de muncă și 
gindire. l'accni apel la unirea 
tuturor forțelor muncitorești, 
intelectuale să formeze pretu
tindeni, în toate orașele, sate
le fabricile, birourile și cartie
rele din țară, comitetele anti
fasciste."

Atent la cvoluUa cv< ./mon
telor interne .și internaționale, 
la creșterea continuă a pericolu
lui fascist și de război. Parti
dul Comunist din România 
preciza într-un document din 
1 noiembrie 1935 în legătu
ră cu criminala politică revi
zionistă promovată de fascism 
și de acoliț.ii săi următoarele : 
„Noi comuniștii sintem gata 
să apărăm cu arma in mină 
independența României dacă 
țara noastră ar fi silită să du
că un război național de apă
rare contra imperialismului 
fascist."

Ținînd scama de voința po
porului nostru, manifestată în 
numeroase adunări, mitingu
ri, demonstrații etc, cu un 
pronunțat caracter antifascist 
.și antirevizionist. C.C. al P.C.R. 
a elaborat o platformă de front 
popular antifascist care pre
vedea desființarea și interzi
cerea tuturor organizațiilor 
fasciste din tară, apărarea re
gimului constituțional și a

— Desigur, rezultate hune 
s-nu obținut in sectorul de in
vestiții. Puteți să ne vorbiți 
despre ele ?

— Lucrările de investiții sînt 
foarte importante dar în cele 
din urmă sînt concretizate tot 
în producție. Realizam, la a- 
vansări in galerie, viteze des
tul dc sporite. Principalul era 
ca fronturile de lucru să fie 
deschise la timp. Dacă auzeam 
că brigăzile de producție sînt 
în frunte, simțeam că putem 
să ne mîndrim și noi cu ele.

— Anii marilor întreceri so
cialiste, pe care i-am denumit 
astfel, au însemnat o perioadă 
specifică numai acelor timpuri ?

— Bineînțeles că această în
trecere există și astăzi; ea nu a 
fost ceva specific doar acelor 
timpuri. Întrecerea îi va carac
teriza întotdeauna pe mineri. 
Dar astăzi sc lucrează altfel. .A 
intervenit mecanizarea, s-a re
dus efortul fizic, a sporit gri
ja pentru securitatea muncii. 
Intr-un cuvin’,, se lucrează mai 
organizat

— Dar oamenii ?
— Nici ei nu mai sînt ace

iași. Acum 20 de ani întâmpi
nam ziua de 1 Mai cu lozinci 
în abataje. Astăzi, oamenii poar
tă cu ei, în inimă, ideile de pe 
lozincile noastre, ca și altele 
mai noi. Nu mai sînt necesare 
pancartele de-atunci, în abata
je. A ; rescut conștiința mineri
lor.

— In ce constă, Vasile Kope
tin, experiența de viață a unui 
om care a lucrat neîntrerupt în 
aceeași întreprindere?

— Cred că îți pot răspunde. 
In primul rînd înveți să cunoști 
oamenii.

— In al doilea rînd ?
— înveți să te porii între a- 

cești oameni pe care deja îi 
cunoști.

— Cu ce amintiri ați rămas 
despre acești oameni ?

— In general frumoase și 
foarte frumoase. De la unii am 
învățat cinstea, de la alții răs
punderea față de muncă. Tot 
alît de adevărat că au fost și 
oameni de la care n-am avut ce 
învăța. Nu mi-au plăcut ce; în- 
crezuți, mi-au plăcut oamenii 
modești. Modestia e o trăsătu
ră specifică minerilor. Și mi-au 
mai plăcut conducătorii care au 
știut întotdeauna să se apropie 
de mineri

— Vă referiți la cineva în 
mod deosebit ?

— Da. Și dacă, din întâmplare 
el te-a trimis la mine, te rog 
să-i transmiți toată simpatia 
mea.

*

Un cm, un nume cunoscut. 
Cine nu-și amintește oare de 
Kopetin ? Un miner destoinic 
ca și tatăl său — de la care a 
moștenit ambiția și priceperea 
într-o meserie grea — ca și 
fratele său — cu care a împăr
țit gloria, cedîndu-i generos 
fronturi de cărbune gata pre
gătite — ca și numeroși alți mi
neri din Lonea, sau de pretu
tindeni, din Valea Jiului. Un 
om pe care l-am cunoscut, re
cent, care mi-a vorbit cu căldu
ră, scăpând prietenește, uneori, 
cîte-un .măi tată ...tu nu știi 
cum a fost ...astăzi nu poți com
para..."

1. MUSTAȚA

MICA 
PUBLICITATE

VIND autoturism Skoda 
1000 M.B. — 14 000 km str. 
8 Martie bl. 6/6, Petrila

tuturor instituțiilor democrati
ce, încheierea unui pact de 
asistență mutuală cu Uniunea 
Sovietică, strîngerea legăturilor 
cu Uniunea Sovietică, cu țările 
din Mica înțelegere și înțele
gerea Balcanică.

Este demn de subliniat că 
la lupta împotriva politicii 
fasciste, revizioniste și revan
șarde au participat, alături de 
poporul român, de organizații
le sale revoluționare și demo
cratice, și oameni ai muncii 
din rîndul naționalităților con
locuitoare și organizațiilor lor 
democratice. Se știe rolul ju
cat de Madosz în această pe
rioadă. „Dacă rcacțiunca fas
cistă, pentru planurile sale 
războinice, vrea distrugerea 
frontierelor actuale, nimicirea 
stărilor de pace, degeaba în
cearcă cu noi.* In ce ne pri
vește „vrem să păstrăm pacea 
noastră comună, să lărgim 
drepturile noastre, vrem să 
luptăm alături de frații noș
tri români, ca politica externă 
a României să se îndrepte spre 
statele mari democratice care 
respectă independența națiu
nilor mici* —declara Madosz- 
ul.

Evenimentele care au avut 
loc pe plan internațional du
pă instaurarea dictaturii re
gale în România demonstrau 
cn Pală claritatea că .inde

*

*

(Urmare din pag. 1)

Petroșani, această suprafață 
se fa extinde și mai mult. 
• rescind totodată numărul 
florilor și arbuștilor decora- 
t ivi.

Pînă la jumătatea lui mai, 
în întreg municipiul se va 
face o extindere a zonelor 
verzi prin gazonare, cu peste 
29 000 mp, din care mai bine 
de jumătate numai in Petro
șani. In cursul lunilor martie 
și aprilie au fost plantați 7000 
de arbori și arbuști, aproape 
‘>000 bucă(i de trandafiri și 
au fost sădite 87 000 bucăți 
flori de talie mică, 580 000 de 
talie mijlocie și 2160 de talie 
mare. In cadrul acestor acți
uni s-au remarcat tehniciar.- 
nul floricol Gheorghe Rusu, 
Jloricultorii peisagiști Con
stantin Crișan și Dumitru

FDLM
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Ambasador al L’.R.S.S. 
(3—5 mai); Republica : Se
chestrul de persoană (3—5

Confort pe verticală Foto: C. CORNOIU

pendența țării noastre este grav 
amenințată" cum s-a subliniat 
într-un manifest al C.C. al 
P.C.R. din aprilie 1938 prin 
care s-a dat glas indignării 
poporului român față de ocu
parea Austriei de către hitlc- 
riști.

La 30 august 1940 ne-a fost 
impus dictatul de la Viena, 
„una din cele mai nelegiuite 
transferări de suveranitate te
ritorială pe care le-a înregis
trat vreodată evoluția relațiilor 
teritoriale internaționale.* In 
acele zile de grea cumpănă 
pentru poporul român, cînd 
trupul țării era sfârtecat de 
ghiarele hienei fasciste. Parti
dul Comunist din România s-a 
dovedit forța politică consec
vent revoluționară și patrioti
că. sihiîndu-se în fruntea în
tregii campanii de condamnare 
a odiosului dictat, iar docu
mentul de partid elaborat cu 
acest prilej. „Punctul nostru de 
vedere" este un act de mare și 
demnă ținută revoluționar-pa- 
triotică.

Finele anului 1940 a adus pe 
capul poporului român d:cla- 
tura militaro-faseistă, d<sclii- 
yîndu-se în istoria patriei 
noastre fila cea mai întuneca
tă. In aceste condiții tragice 
pentru țară, pentru existen
ța poporului nQStru. Partidul 
Comunist din România a de

Călcescu precum și munci
toarele Maria Haneș, Elisabe- 
ta Tocar și Nicotină Pivodă.

I.a Vulcan au fost amena
jate de asemenea două tere
nuri de joacă pentru copii iar 
terenurile din jurul comple

CÎND SUFLUL CALD
AL PRIMĂVERII...

xului comercial care n-au a- 
vut iarbă acum se gazonează.

Tot in această perioadă au 
avut loc, sau sini in curs de 
execuție modernizări ale u- 
nor străzi din toate localită
țile municipiului. In Petro
șani s-au reparat străzile E- 
caterina Varga și Construc
torului, prin îmbordurarea și 
așternerea de piatră spartă, 
Piața Victoriei și străzile

mai); LONEA — Minerul : 
Frunza de viță (3—3 mai): 
VULCAN : Flacăra olimpică 
(3—5 mai): BARBATENI : 
Zosia (1—5 mai): LUPENI — 
Cultural : Pe luciul gheții 
(3—7 mai); Muncitoresc : Fe
restrele timpului (4—5 mai).

venit practic organizatorul și 
conducătorul mișcării de re
zistență antifascistă și a fă
cut lotul — cu mari sacrifi
cii — pentru a uni într-un 
șuvoi în jurul clasei munci
toare tot ce avea mai bun na
țiunea noastră, toate forțele 
patriotice antifasciste și anti
războinice. la lupta împotri
va celei mai odioase dictaturi, 
pentru ieșirea României din 
războiul antisovietic, pentru 
eliberarea națională și socială 
a poporului român.

După dezlănțuirea războiului 
antisovietic, P.C.R., și-a preci
zat poziția prin circulara C.C. 
din 8 iulie 1941 și apoi prin 
Platforma-program din 6 
septembrie 1941. în care a de
finit sarcinile în vederea mo
bilizării forțelor populare pen
tru „zdrobirea fascismului sin- 
geros german și a slugilor sale 
din (oate țările, pentru alun
garea ocupanților germani din 
România. pentru doborirea 
bandei de trădători dc ta cir- 
ma țării in frunte cu genera
lul A-itnnescu. pentru elibera
rea tării de sub jugul sîngeros 
german, pentru victoria Uniu
nii Sovietice, pentru România 
liberă și independentă".

In a doua jumătate a anului 
1943, C.C, al P.C.R. a obținut 
un prim succes 1 s-a creat 

Cloșca și Mihai Viteazul au 
fost plombate cu mixtură 
asfaltică. I.a Vulcan s-a ba
lastul și imborderat strada 
G. Rarițiu, iar la Lupeni s-a 
reparat strada Eroilor, prin 
balastare, așternerea de pia

tră spartă și canalizarea ape
lor pluviale. Va fi, de ase
menea, reparată strada Repu
blicii pe porțiunea Tunel (Pe
trila) — Lonea prin plombări 
cu mixtură asfaltică. Citez 
doar citeva nume ale celor 
care s-au evidențiat in aces
te acțiuni: șefii de echipă 
Nicolae Stoica și Dumitru 
Stoica, muncitorii Ion Țiștea, 
Ion llinca ș.a.

!Z5 ani de la nașterea 
lui

HfNRYK SIENKIEVICZ
Sărbătorim astăzi 125 de ani 

de la nașterea marelui scriitor 
polonez Henryk Sienkievicz. la
ureat al Premiului Nobel. Năs
cut în 1846, intr-o familie a- 
parținînd șleahtei mijlocii, este 
crescut de mic in spiritul dra
gostei fierbinți pentru patria sa 
alît de lovită de soartă. De la 
mama sa moștenește deprinde
rea de a citi cu pasiune poves
tiri, nuvele, romane mai ales 
din literatura poloneză, de a 
visa pe marginea unor file, de 
a compune singur mici încer
cări literare, cea ce îl va îm
piedica să consacre timpul ne
cesar studiilor liceale, absolvi
te cu dificultate. încă din stu
denție colaborează la presa vre
mii cu recenzii, foiletoane, schi
țe, nuvdi ronici teatrale, des- 
coperindu-și adevărata vocație, 
aceea de scriitor, căreia îi va 
dedica toată viața.

Primul său roman, intitulat 
..In zadar", apare în anul 1872 
într-un periodic și este inspirat 
din viața de stadent. Cei care 
l-au citit nu au putut să între
zărească în autorul acestei lu
crări pe marele scriitor de mai 
tîrziu. date fiind precarele mij
loace literare deținute de de
butant. neadîncirea și nediferen- 
țierea ps;h >1 >gîcă a o * -sora‘>e!or. 
rezolvarea neinspirată a con
flictului. Poate de aceea Sien
kievicz abordează cîțiva ani de 
acum încolo numai genul scurt 
care-i servește ca un excelent 
exercițiu pentru romanele de 
mai țâreiu.

Intre 1882—1883, din nevoia 
de a avea o tribună proprie, 
editează ziarul „Slowo" care-i 
permite să-și clarifice anumite

Frontul Patriotic Antihitlerist 
în cure, alături de partidul co
munist au mai intrat : Fron
tul Plugarilor, Uniunea Patrio- 
ților. Partidul Socialist Țără
nesc și Madoszul.

„O importanță deosebită a 
avut făurirea Ia 1 Mai 1944 a 
Frontului Unic Muncitoresc" 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceausescu, „înțelegerea interve
nită intre Partidul Comunist 
și Partidul social-democrat a 
sporit capacitatea de acțiune și 
forța «Ie organizare a clasei 
muncitoare, deschizind perspec
tiva realizării unității sale po- 
Iitico-organizatorice, a exerci
tat o puternică influență asu
pra unirii celorlalte forțe pa
triotice antihitleriste*.

Frontul Unic Muncitoresc a 
constituit un instrument de 
mare însemnătate pentru lupta 
de eliberare socială și naționa
lă a poporului român, iar prin 
Manifestul său programatic dat 
publicității la 1 Mai 1944, au 
fost chemate toate forțele pa
triotice, antihitleriste și anti
fasciste să se unească în : 
.luptă hotărită pentru pace i- 
mediată. Răsturnarea guvernu
lui .Antonescu. Formarea unui 
guvern național din reprezen
tanții tuturor forțelor antihitle

1
Se cuvin remarcate și ac

țiunile voluntare întreprinse 
de locatarii imobilelor, care 
participă la amenajarea spa
țiilor verzi din cartierele de 
locuințe și grija lor pentru 
păstrarea acestor zone. Aș 
crea să argumentez acest ul
tim aspect printr-un amă
nunt banal. Inlr-una din zile, 
îndemnat poate mai degrabă 
de tremurai dc libelulă al a- 
ripioarclor cupidoniene decît 
de vreo faptă necugetată, am 
rupt o floare dintr-un copac, 
o floare numai. I.a blocul din 
apropiere s-a deschis un 
geam și un bărbat intre două 
vârste mi-a dezaprobat in 
mod categoric neinspiratul 
gest... l-aș fi strins mina pen
tru aceasta, dar n-am mai a- 
cut timp să i-o spun, căci o- 
mul s-a retras indignat în 
spa l ele perd el el or...

l
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idei, să-și expună părerile per
sonale asupra evenimentelor 
timpului și a situației țării. Pe 
plan literar el începe acum a 
fi preocupat cu precădere de 
istoria Poloniei pe care o urmă
rește in momentele sale cruci
ale. In 1884 scrie romanul .Prin 
foc și sabie" care-l impune de
finitiv .și în care prezintă un 
amplu tablou al răscoalei ncrai- 
niene condusă de Hme’.nițki. La 
doi ani după aceea publică ro
manul „Potopul" care împreună 
cu romanul „Pan Wolodyjiw- 
ski*. apărut în anii 1387—1888. 
evocă situația tragică a Poloni
ei atacată din toate părțile de 
dușmani. în secolul al XVII-lea.

Dar succesul de răsunet euro
pean al lui Henryk Sienkie
vicz este romanul istoric .Quo 
vadis" (î896) al cărui subiect 
se petrece la curtea împăratu
lui roman Nero, cel care i-a 
persecutat pe primii creștini. 
Romanul dovedește marea pu
tere de evocare, pătrunderea 
psihologică. resursele literaro 
de-a dreptul impresionante pe 
care le slăpinește acum roman
cierul. Tradus rapid în nume
roase limbi de circulație, roma
nul acesta îi aduce lui Sienkie
vicz Premiul Nobcl, în anvil 
1905 și renumele universal.

Henryk Sienkievicz moare în 
1916 în Elveția, dar cărțile sale 
își continuă călătoria triumfală 
pe toate meridianele globului. 
Astăzi ele sînt traduse în aproa
pe 50 de limbi. In țara noastră 
operele lui Sienkievicz au apă
rut in numeroase ediții, numai 
romanul ..Quo vadis" fiind pu
blicat de 15 ori pînă acum.

C. P.

riste. Izgonirea armatelor hitlc- 
riste din țară. Sabotarea și dis
trugerea mașinii de război 
germane. Sprijinirea armatei 
roșii eliberatoare. Alianța eu 
Uniunea Sovietelor, Anglia și 
Statele Unite. Pentru o Româ
nie liberă, democratică și inde
pendentă*.

Pregătind cu toată priceperea 
actul insurecției armate de la 
23 August 1944, Partidul Comu
nist din România și-a dovedit 
din plin capacitatea de organi
zator și conducător al luptei 
poporului nostru pentru liber
tate socială și națională, răstur
narea dictaturii mi li taro-fascis
te fiind „vitală pentru însăși 
existența națională, pentru salv
gardarea intereselor supreme 
ale întregului popor, pentru 
dezvoltarea viitoare a societății 
noastre".

Sub înțeleaptă conducere a 
Partidului Comunist Român, a- 
părător neînfricat al intereselor 
naționale ale poporului nostru. 
România a înlăturat pentru tot
deauna jugul dominației impe
rialiste, și-a cîștigat deplina 
independență de stat, creîndu-se 
pentru poporul nostru toate po
sibilitățile de a-și făuri un vi
ilor fericit, dc libertate Și pros
peritate.
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ALEXANDRU GR1ZEA - 
acest tinăr fotbalist timișo
rean, care nu a avut loc 
nici la Jiul Petroșani și nici 
măcar la Minerul Lupeni 
(chestie de selectare și pro
movare a celor buni !) — 
s-a înrolat de o lună de zile 
in detașamentul Științei Pe
troșani După un joc de reaco- 
mudare la Lupeni (in urmă 
cu 3 săptămini), el și-a de
monstrat duminică clasa ,’pe 
terenul Jiul, in intilnirea Ști
ința — Minerul Motru. Sandu 
Grizea a făcut tot ce a dorit 
cu balonul și cu adversarii, 
a înscris două goluri magis
trale. fiind coautor Ia al trei
lea Un înflăcărat suporter 
comenta : Grizea redivivus... 
Vives !...“

In aceeași zi. .»» același 
timp, un alt ex-jiulist făcea 
demonstrații de fotbal pe sta
dionul din Deva și înscria 
trei goluri în poarta adver
sarului. Pe acest al doilea 
talent il cheamă IOAN A- 
CH1M și s-a născut acum 25 
de ani la Lonea.

Fără Cosma 
și portar!

Handbalistele de la Jiu) de
cepționaseră. După meciul lor 
(de duminică) a urmat o îh- 
lîlnire de băieți : Știința Pe
troșani — Dacia Orăștie. in 
cadrul campionatului jude
țean. După o încălzire gre
oaie, studenții au intrat în 
mină, jucîndu-se cu adversa
rul ca șoarecele cu pisica. 
Lupui, Anghel, Dan și ceilalți 
dădeau spectacol în fața »- 
nui număr apreciabil de spec
tatori. Și totuși, ochi exigenți 
au .filat" esențialul ; „Băieții 
noștri nu-s jucători de județ. 
Trebuie să cîștige ncapăi-al 
barajul de promovare în di
vizia B Fără Cosma și făfă 
un portar de talent și de in
spirație nu le va fi ușor".

Intr-adevăr; era evidentă 
absența lui Cosma — idea) 
conducător de joc și excelent 
realizator — și a portarului 
Mărgulescu, carc-și conducea 
foștii coechipieri de pe banca 
antrenorilor.

In 14—16 mai a. c. (dată 
modificată față de cea stabi
lită inițial). Știința va fi pre
zentă la Reghin cu tot efec
tivul apt de luptă pentru 
străpungerea barajului și po- 
posirea în „B".

Le-o dorim din inimă.

Planeta 
se grăbește...
Duminică cu lutbal obosi

tor. .Cadeții* Jiului, cu Geor
gescu avansat la rangul de 
căpitan de echipă, se pre
dau. La limită, in fața li
derilor clujeni, dar se pre
dau. In tribune se aud cuvin
te liniștitoare: „Nu i nimic, 
bat cei mari"

Și iată pomul lăudat la ca
re s-a mers cu sacul : me
ciul celor mari. Minutele se 
scurg uluitor in defavoarea 
Jiului. Golul implorai minute 
in șir de spectatori nu cade. 
Cineva din tribuna 1, la cu
rent cu programele TV, ii în
deamnă pe jiuliști : .Haideți 
băieți" ! Planeta se grăbește. 
Voi ce așteptați ? Vreți să 
rămincți in aer ?"

Pînă in final, Libardi și-a 
lui... ceată n-au înscris, deși 
s-au grăbit. S-au grăbit încet 
pe bulevardele autopopulate 
ale Clujului...

R.PORTF.li
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româno-sovietic
Sesiunea Comisiei Economice Maurice Schumann vizitează Moscova

O.N.U. pentru Europa
(Agerpres)

Prelungirea Acordutui 
de colaborare culturală

La I mai a. c., Vasile Gtiga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și X’ I Drozdenko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, au efectuat un schimb de note pri
vind prelungirea pe un termen dc încă 5 ani a valabilității 
acordului de colaborare culturală între Republica Socialistă 
România și U.R.S.S., semnat in anul 1956.

James Earl Ray condam
nat la 99 ani închisoare pentru 
asasinarea fostului lider al 
populației dc culoare. Martin 
Luther King, a încercat să e- 
vadeze. După ce a reușit să 
iasă din celula în care a fost 
închis, gardienii au observat 
dispariția sa și au dat alarma. 
El a putut fi prins în momen
tul cînd încerca să escaladeze 
zidul închisorii.
r

C In Argentina se semna
lează în ultimele săptămîni o 
epidemie de poliomielită. Potri
vit cifrelor publicate Ia Bue
nos Aires, această maladie a 
provocat pînă în prezent 36 de 
victime. Noi îmbolnăviri se în
registrează zilnic aproape în 
toate provinciile țării. Autorită
țile sanitare argentiniene au 
lansat o campanie intensă de 
vaccinare pe scară națională.

® Universitatea americană 
Brandeis, a conferit premiile 
„Rodale". pe care le acordă anual 
unor personalități marcante a- 
!e lumii artistice. Printre lau- 
reațij din acest an se numără 
și Charlie Chaplin.

@ De la „Muzeul Melzi 
d’Eril" din Bellaggio (situat pe 
malul lacului Como), au fost 
sustrase un basorelief atribuit 
lui Diirer, un bust al lui Mi
chelangelo. sculptat de unul 
dintre elevii săi si alte lucrări, 
acestea din urma datînd din 
perioada neoclasică. Intre obi
ectele dispărute se află și o 
tabacheră, dăruită de Napoleon 
ducelui Francesco Melzi d’ Eril.

Po’itia italiană. 
eorcptSri 
autorilor furtului. A fost, 
asemenea, avertizat Interpol-ul.

întreprinde 
descoperirea 

de
oenfru

& La Rio de Janeiro au fost 
descoperite două noi victime 
ale „escadroanelor morții". Ca
davrele purtau urme de tortu
ră.

Ungariei, 
t prilej, 

ale 
ce- 
un

® După cum anunță agenția 
C.T.K., la Bratislava a avut loc 
Ia 2 și 3 mai o întîlnire a mi
nistrului de externe al Cehos
lovaciei, Jan Marko, și minis
trul de externe al ’ 
Janos Peter. Cu acest 
au fost discutate probleme 
dezvoltării relațiilor dintre 
le două țări și a avut loc 
schimb de vederi.

de@ Premierul Consiliului 
Slat al R-P. Chineze Ciu En- 
!ai, l-a primit pe Chester Al
vin Ronning, om politic cana
dian. care face o vizită la Pe
kin. Cu acest prilej,informează 
agenția China Nouă, Ciu En-lai 
și Chester Alvin Ronning au 
purtat o discuție prietenească.

Eram intr-o stare de soc“

£ Potrivit unui recent son
daj efectuat dc Institutul Gallup, 
56 la sută dintre americani se 
pronunță pentru retragerea tru
pelor S.U.A. din Vietnam pînă 
la sfîrșitul acestui an. Pe de 
altă parte, sondajul relevă fap
tul că 67 la sută dintre cetă
țenii americani sc îndoiesc de 
veridicitatea declarațiilor Ad
ministrației privind războiul 
din sud-estul Asiei.

Premierul desemnat al 
Republicii Arabe Yemen, Ali- 
med Mohamed Noaman, a for
mat noul guvern yemenit. In 
noul cabinet, alcătuit din 18 
membri, primul ministru deți
ne și portofoliul afacerilor ex
terne.

Stabilirea relațiilor co
merciale între Peru și Republi
ca Populară Chineză „constituie 
o afirmare a independenței ca
re caracterizează politica exter
nă a guvernului peruvîan". scrie 
ziarul „Expreso" care apare la 
Lima. Documentul corespunză
tor semnat de reprezentanții 
celor două țări, adaugă ziarul, 
reprezintă baza unor schimburi 
comerciale reciproc-avan ta joa
se.

P La Bonn au avut Ioc con
vorbiri între ministrul federal 
al economiei Karl Schiller și 
Toma Granfil. membru al Vc- 
cei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia. Un purtător de cu
vînt al Ministerului Federal al 
Economiei a precizat că în cen
trul discuțiilor s-au aflat pro
bleme ale dezvoltării relați-ilor 
economice dintre cele două 
țări în special cele privind 
construirea de către R.F.G. a 
unor unități industriale în Iu
goslavia.

La Moscova a fost semnat 
comunicatul comun referitor la 
întilnirea conducătorilor orga
nelor sindicale din U.R.S.S. și 
Chile. După cum relevă docu
mentul, în urma convorbirilor 
s-a stabilit un program de co
laborare a sindicatelor din cele 
două țări pe anii 1971—1975. 
Delegația Consiliului Central al 
Sindicatelor Sovietice a fost 
condusă de președintele aces
tuia, Alexandr Șelepin, iar cea 
chiliană de președintele Centra
lei Unice a oamenilor muncii 
din Chile, Luis Figyeroa.

@ Reprezentanți din 41 de 
state africane independente s-au 
întrunit la Addis—Abeba pen
tru a discuta perspectivele dez
voltării industriei și comerțu
lui pe continentul lor. Inițiată 
de Comisia Economică a orga
nizației Unității Africane, con
ferința are drept scop intensi
ficarea cooperării economice și 
elaborarea unei strategii comu
ne pentru următorul „Deceniu 
al dezvoltării".

1 (Agerpres).
In ultimele 48 de orc, forțele 
patriotice din Vietnamul de 
sud au atacat mai multe po
ziții americano-saigonezc dc 
pe întreg teritoriul țării. La 
6 km sud de fosta bază 
pușcași 
Thien, 
cincea divizii americane de 
infanterie mecanizată a fost 
atacată de patrioți, suferind 
pierderi în oameni și mate
rial de luptă. In același sec-

de 
marini de Ia Con 

o unitate a celei de-a

Succese 
ale forțelor 
patriotice

Vietnamul 
de sud

tor, forțele patriotice au bom
bardat cu rachete o bază a- 
mericană de artilerie situată 
la 7 km sud de localitatea 
Gia Linii. Alte operațiuni mi
litare au avut loc în centrul 
și sudul țării. Patrioții au 
bombardat cu mortiere pozi
țiile saigoneze din districtul 
Ben Cat, de la numai 30 km 
nord de Saigon. Pierderi în
semnate au suferit trupele 
saigoneze în luptele din lo
calitatea Ba Xuyen, din Delta 
Mekongului, la 155 km sud- 
vest de capitală. După cum 
relatează agențiile de presă, 
ciocnirile din această zonă 
au durat mai mult de 11 ore.

O rezoluție 
a P. S. D.

Danez
COPENHAGA 4 (Agerpres). 

— Partidul Social Democrat 
danez, aflat în opoziție, a a- 
adoptatlunio rezoluție, în ca
re cere organizarea unui re
ferendum în legătură cu c- 
ventuala aderare a Danemar
cei la C.E.E. Referindu-se la 
această propunere, primul 
ministru danez, Hilmar Ba- 
unsgaard . a declarat că nu 
se opune unei asemenea ce
reri. In favoarea referendu
mului s-au declarat, de ase
menea, liderul fracțiunii con
servatoare în Parlament, pre
cum și alte numeroase perso
nalități politice.

Partidele din coaliția gu
vernamentală, care dețin 
majoritatea locurilor în Par
lament, ar putea ușor res
pinge cererea opoziției, în- 
trucît, potrivit Constituției 
daneze, organizarea unei ase
menea consultări pe plan na
țional trebuie să fie apro
bată de 85 la sută din numă
rul deputaților.

Observatorii politici din 
Copenhaga apreciază că ac
ceptarea de către primul 
ministru și de celelalte per
sonalități oficiale a cererii o- 
poziției urmărește un scop e- 
lectoral, întrucît Ia sfîrșitul 
acestui an în Danemarca 
vor avea loc alegeri genera
le.

GENEVA 4 (Agerpres). — In 
ședința finală a celei de-a 26-a 
sesiuni a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa, delega
țiile statelor membre au pro
cedat la adoptarea rezoluțiilor, 
care sintetizează amplele dez
bateri purtate pe parcursul 
celor două săptămîni ale lucră
rilor și indică principalele di
recții ale activităților viitoare 
ale comisiei. Sesiunea a apro
bat raportul de activitate al 
Comisiei Economice a O.N.U.

Conferința de presă a 
ambasadorului român în R. F, 

a Germaniei
BONN 4. — Corespondentul A- 

gerpres, Mircea Moarcăș, trans
mite i Ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R. F. a 
Germaniei, Constantin Oancea, 
a ținut o conferință de presă 
cu prilejul organizării în ora
șul Diisseldorf, între 4 și 13 iu
nie, a unor manifestări reunite 
sub denumirea ’ „România se 
prezintă — Zile ale economiei 
și culturii românești". Aceste 
manifestări se vor desfășura sub 
auspiciile Camerei de Comerț

BEIRUT 4 (Agerpres). — Se
cretarul de stat al S.U.A., Wil
liam Rogers, și-a încheiat marți 
vizita la Beirut — a treia e- 
tapă a turneului său în Orien
tul Apropiat. Șeful diplomației 
americane a fost primit de pre
ședintele Libanului, Suleiman 
Frangieh, cu care a abordat 
diverse aspecte ale situației din 
Orientul Apropiat. El a avut, 
de asemenea convorbiri cu pre
mierul libanez, Saeb Salam, și 
cu ministrul de externe, Khalil

INCIRENTE 
îără precedent 
la Washington

WASHINGTON 4 (Agerpres). 
— Capitala Statelor Unite a 
fost luni teatrul unor incidente 
fără precedent între forțele de 
ordine și cele cîteva zeci de 
mii de demonstranți împotriva 
războiului din Indochina care, 
în scopul de a perturba activi
tățile guvernamentale, au în
cercat blocarea traficului. Pen
tru dispersarea manifestanților, 
care au ocupat temporar cîteva 
din podurile și intersecțiile im
portante ale orașului au fost 
mobilizați aproximativ 18 000 
de polițiști care au utilizat 
grenade cu gaze lacrimogene 
și alte mijloace. Arestările âu 
depășit cifra record de 7 000 dc 
persoane. Printre cei reținuți 
se află cunoscutul pacifist dr. 
Benjamin Spock și doi dintre 
principalii organizatori ai ma
nifestărilor care au loc de pes
te două săptămîni la Washing
ton, Abbie Hoffman și Rennie 
Davis.

Manifestanții au ocupat un 

pentru Europa, document care 
urmează să fie supus spre exa
minarea Consiliului Economic și 
Social al O.N.U. Raportul cu
prinde principalele realizări 
ale comisiei în perioada 1970— 
1971, pe linia promovării coo
perării intereuropene în dome
niile concrete care fac obiec
tul activităților comisiei, pre
cum și unele recomandări pri
vind lărgirea cooperării între 
națiunile europene.

a Republicii Socialiste România 
și societății vest-germane de 
tîrguri și expoziții ,Nowea“. 
Expoziția economiei naționale 
românești, care va fi organizată 
la Diisseldorf, a spus ambasa
dorul român, va fi cea mai ma
re manifestare de acest fel or
ganizată de România în R. F. 
a Germaniei, ea propunîndu-și 
să ofere vizitatorilor o imagine 
cît mai cuprinzătoare asupra 
potențialului economic al țării 
noastre.

Abouhamad. „Convorbirile noas
tre au fost sincere și utile, a 
declarat secretarul de stat a- 
merican. Cunosc acum mai bine 
poziția Libanului în ce privește 
criza din Orientul Apropiat", 
întrebat de ziariști despre șan
sele unei soluționări a conflic
tului, Rogers -a precizat: „Nu 
pot prezice rezultatul eforturi
lor noastre. Recunosc că pro
blema este dificilă, dar Statele 
Unite sînt încurajate în misiu
nea lor de evoluția intervenită 
de trei luni încoace".

număr de 13 puncte cheie ale 
capitalei, improvizînd pe a- 
locuri baricade. La intervenția 
forțelor de poliție, întărite cu 
efective ale armatei aduse în 
ajun Ia Washington pacifiștii 
s-au dispersat, pentru a se re
grupa ulterior într-un alt 
punct. Incidentele s-au prelun
git aproape toată ziua, avînd 
drept urmare dacă nu blocarea 
completă a traficului, cel puțin 
o îngreunare considerabilă a 
lui. Cîteva sute de persoane 
au fost rănite sau intoxicate 
cu gaze lacrimogene. Mai mul
te zeci de vehicule au fost in
cendiate sau avariate.

Spre seară, demonstranții 
s-au declarat satîsfăcuți de re
zultatele acțiunii arătînd că 
obiectivul lor a fost de a pro
voca o „criză de conștiință". 
Ei au făcut cunoscut că vor 
continua manifestările de aceas
tă natură și în cursul zilei de 
marți, în ciuda măsurilor spe
ciale adoptate de poliție.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
La invitația guvernului sovie
tic, marți a sosit la Moscova 
într-o vizită oficială Maurice 
Schumann, ministrul afaceri
lor externe al Franței. La 
aeroport, Maurice Schumann 
a fost întîmpinat de Andrei 
Gromlko, ministrul de exter
ne al U.R.S.S., și de alte per* 
soane oficiale.

Cu prilejul sosirii ministru
lui de externe francez, zia
rul „Izvestia" publică o scurtă

131 atentate!
BELFAST 4 (Agerpres). — 

Noi atentate au fost înregis
trate la Belfast în cursul 
nopții de luni spre marți. O 
stație de radio dintr-o subur
bie a capitalei nord-irlandeze, 
care deservea serviciile do 
ambulanțe și echipele de in
tervenție ale Asociației au- 
tomobiliștilor, a fost scoasă 
din funcțiune în urma explo
ziei unei bombe. Numeroase 
pagube materiale au fost pro
vocate. do asemenea, în re
giunea docurilor.

l’ltimele explozii au făcut 
ca numărul atentatelor înre
gistrate de la începutul a- 
nului în Irlanda de nord să 

idice la 131. 

biografie a acestuia, amin
tind că Maurice Schumann a 
mai vizitat în repetate rîn- 
duri Uniunea Sovietică. „Oa
menii sovietici salută sosirea 
ministrului de externe al 
Franței și își exprimă con
vingerea că această vizită va 
sluji dezvoltării în continua
re a colaborării sovieto-fran- 
ceze, întăririi securității în 
Europa și în întreaga lume", 
subliniază ziarul.

Sesiunea O.M.S
GENEVA 4 (Agerpres). — 

Marți au început la Geneva 
lucrările celei de-a 24 sesiuni 
a Organizației Mondiale a Să
nătății la care participă delega
ții din 129 de țări membre. Din 
România este prezentă o dele
gație condusă de Mihail Al dea, 
adjunct al ministrului sănătă
ții.

Pe ordinea de zi a sesiunii, a- 
le cărei lucrări vor dura trei 
săptămîni. figurează, între alte
le, aprobarea proiectului de 
buget al O.M.S. pentru anul 
1972 și luarea în discuție a 'i- 
nor noi cereri de aderare la 
O.M.S. Pe plan medical parti- 
cipanții la sesiune vor dezbate 
rezultatele campaniei de eradi
care a variolei, probleme pri
vind poluarea mediului încon
jurător, efectele nocive ale fu
matului. fabricarea de produse 
farmaceutice în țările în curs 
de dezvoltare etc.

0 Un eveniment fără pre
cedent in istoria Elveției s-a 
produs duminică intr-unui din 
cele mai vechi cantoane ale 
acestei țări. Locuitorii canto
nului Glaris, reuniți in 
„Landsgemeinde" (adunarea 
populară), au hotărît să a- 
corde femeilor dreptul la vot 
și la eligibilitate in organele 
administrative cantonate și 
municipale.

• Președintele leii Amin a 
declarat că o nouă constitu
ție va intra in vigoare in 
Uganda înainte ca guvernul 
militar să transfere puterea 
unei administrații civile, re
latează agenția France Presse. 
Noua constituție va fi elabo
rată de actuala administra
ție militară din Uganda.

ț La l mai 1)71, populația 
Republicii Arabe Unite era 
de 34 milioane de locuitori 
— s-a anunțat oficial la Cai
ro. Potrivit ultimelor statis
tici, orașul Cairo are, în pre
zent, 5 126 000- locuitori.

• Primul ministi 
Zeelande, Keith 
care se află într-o 
cială la Roma, a 
o întrevedere cu ,_____ _
italian. Emilio Colombo. Cei 
doi oameni de stat au trecut 
în revistă relațiile dintre cele 
două țări, precum și unele 
probleme actuale ale situației 
internaționala

Iru al Noii
Holyoake, 
vizită cfi- 
avut luni 
premierul

® Președintele Republicii 
Africa Centrală, Jean Bedel 
Bokassa, a sosit Intr-o vizită 
oficială in capitala Libiei.

@ Alan Shepard, decanul 
corpului de astronauți ame
ricani. a fost avansat la ran
gul de contra-amiral in ma
rina militară a S.U.A In ca
drul aceleiași ceremonii a (ost 
anunțată și numirea lui Ja
mes Johnson, un ofițer de 
culoare, în postul de adjunct 
al ministrului marinei, care 
se va ocupa îndeosebi de 
serviciile de recrutări. Este 
pentru prima dată cînd unui 
ofițer de culoare i se încre
dințează un post atît de im
portant în marina militară a 
Statelor Unite.

T IE IU

După
alegerile 

parlamentare
din Olanda

HAGA 4 (Agerpres). — Din 
pă alegerile parlamentare, des
fășurate miercurea trecută șî 
soldate cu înfrîngerea coaliției 
guvernamentale, în Olanda au 
început consultările în vederea 
alcătuirii unui nou cabinet. Luni, 
regina Juliana a primit, suc
cesiv la reședința sa pe preșe
dinții celor două vechi camere 
ale parlamentului și pe vice
președintele Consiliului de Stat.

Pe de altă parte în sinul 
partidelor politice continuă dis
cuțiile în vederea propunerii 
unei persoane care să alcătu
iască noul cabinet. Camera de
putaților se va întruni la 11 
mai pentru a desemna aceas-4 
tă personalitate.

WASHINGTON 4 (Ager
pres). — Daniel Spencer 
Notley, fost sergent în divi
zia „America!**, dislocată în 
Vietnamul de sud, a dezvăluit 
în fața membrilor comisiei 
parlamentare de anchetă, con
dusă de Ron Dellmus, mem
bru al Camerei Reprezen
tanților, că trupele america
ne au comis un alt masacru 
similar celui de la Song My. 
Solicitat să dea amănunte, 
Notley a dezvăluit că, la 18 
aprilie 1969, cînd un soldat

„FENOMENUL" DON HELDER CAMARA 19

In peisajul politico-social la- 
tlno-american, Don Helder Ca
mara s-a detașat ca „primul 
simbol" al protestului religios 
din .cea mai catolică regiune 
a lumii". Cine este, de fapt, 
Don Helder Camara ? Cu cîțiva 
ani în urmă, acest prelat auto
didact, mărunțel și agil în su
tana sa neagră pe care poartă 
ca singură podoabă o cruce 
de lemn, era departe de a fi 
e personalitate cunoscută. A ve
nit însă vara lui 1968, cînd 
la Medellin (Columbia) a avut 
loc conferința CELAM și cînd 
arhiepiscopul de Recife și O- 
tlnda și-a ridicat glasul pentru 
participarea bisericii la aboli- 

american a fost ucis de ex
plozia unei mine, superiorii 
săi au organizat o expediție 
de pedepsire în satul vecin 
bazei de Ia Truong Khan, 
în provincia Quang Ngai. „O 
patrulă, din care făceam parte 
și eu, a fost trimisă pentru 
a da foc satului. Am întîl- 
nit un grup de femei și co
pii. Nici un cuvînt nu a fost 
adresat și deodată a fost des
chis focul asupra lor. Eram 
într-o stare de șoc“ — a de
clarat Notley.

U

rea inechităților structurale ale 
Americii Latine. Au urmat tur
neele din vara trecută, cînd 
o serie de capitale vest-euro- 
pene l-au ascultat pe acest a- 
dept al non-violenței venit de 
peste ocean.

Conducător al unei dioceze 
din nord-estul secetos al Bra
ziliei, Camara a devenit apă
rătorul săracilor, „contestatarul" 
clerului brazilian, „avocatul lu
mii a treia pe lingă Vatican". 
Pentru „avîntul pe care l-a dat 
în țara sa acțiunilor sociale 
non-violente", i-a fost decernat 
honoris causa, premiul „Martin 
Luther King" (conferit anterior 
reverendului Albemathy). In-

Reuniunea guvernului iordanian
AMMAN 4 (Agerpres). — 

Consiliul de Miniștri al Iorda
niei s-a reunit luni seara pen
tru a examina rezultatele con
vorbirilor dintre oficialitățile 
de la Amman și secretarul de 
stat american, William Rogers. 
Premierul Wasfi Tall a prezen
tat un raport asupra convor
birilor iordaniano-americane.

tr-adevăr,. așa cum atestau in
terviurile acordate unor publi
cații ca „Le Nouvel Observa- 
teur" sau „L’Europeo", episco
pul brazilian lua atitudine în 
favoarea non-violenței sau, mai 
bine zis, recomanda ca soluție 
a ieșirii din impas .violența 
pașnică", soluție care respin
ge ca insuficiente reformele 
formale și propune o restruc
turare amplă, mai echitabilă a 
societății.

După apreoierea episcopului 
brazilian, biserica a fost prea 
mult timp preocupată de men
ținerea autorității 6ale și a unui 
anumit tip de ordine socială, 
nesesizînd că această „ordine 

Un purtător de cuvînt ofici
al iordanian a declarat că ce
le două părți au avut discuții 
sincere și utile, în timpul că
rora s-a făcut un schimb dc 
păreri asupra modalităților de 
aplicare a rezoluției Consiliu
lui de Securitate din noiem
brie 1967. Partea iordaniană a 
precizat purtătorul de cuvînt, 
și-a reafirmat adeziunea la a-

decît o dezor-
Don Helder

socială1' nu era 
dine stratificată. 
Camara nu este convins că este 
suficient să vorbești în numele 
săracilor, i se pare mai impor
tantă încercarea de „a deschide 
ochii maselor", de a le insufla 
conștiința propriilor drepturi.

„Avem la noi, în America 
Latină, — afirmă prelatul bra
zilian — cel mai rău colonia
lism 3 cel intern. Guvernele ră- 
mîn adesea prea legate de pri- 
vilegiați, libertatea se încheie 
exact acolo unde încep inte
resele diverselor firme". O so
cietate inechitabil împărțită con
ține în sine spirala violențelor i 
prima treaptă, și izvorul tutu- 

H

ceastă rezoluție, subliniind ne
cesitatea aplicării ei pentru a- 
sigurarea retragerii trupelor is
rael iene de pe toate teritoriile 
arabe ocupate. In context, ofi
cialitățile de la 
subliniat că o 
va fi realizată 
timp cît partea 
limului nu vai 
Iordaniei.

H■

Amman au 
pace justă nu 
în regiune atît 
arabă a Ierusa- 
fi retrocedată

B

B

■■
■

■
ror celorlalte, este violența ca
re poartă numele „mizerie" sau 
„nedreptate socială". De aceea, 
trebuie să se ajungă la înțele
gerea unui lucru esențial i lu
mea va cunoaște pacea abia 
atunci cînd vor fi înfruntate 
injustițiile care sînt violența 
numărul unu.

Don Helder Camara este con
vins că pentru a fi atins acest 
ideal trebuie să participi și nu 
să contempli. Să participi cu 
arma în mînă, îmbrăcat în su
tană, asemeni lui Camilo Tor
res, sau, așa cum o face el în
suși, pe calea elocinței convin
gător argumentate a lui Luther 
King.

Eugenia DAMIENESCU

■
■
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„CUȘTILE DE TIGRI"
„Ne aflăm pe un fel de 

acoperiș plat cu o cărare la 
mijloc mărginită cu o balus
tradă din fier și care avea la 
stingă și la dreapta deschi
zături tăiate in beton. Sub 
grilajele care acopereau a- 
ceste deschizături am zărit 
oameni, sute de oameni, cite 
3—5 intr-o cușcă avînd di
mensiunile de circa 1,50-2,50 
m. Nici unul din acești oa
meni nu putea să stea în 
picioare. Cu ajutorul miini- 
lor ei se deplasau ir.tr-un 
colț al cuștii, de unde puteau 
să ne vadă mai bine:

— Donnez moi de l'eau!
— Cunosc vietnameza. Sin- 

tem un grup trimis de Con
gresul S.U.A. — am venit 
să cunoaștem condițiile din 
închisorile vietnameze".

Relatări cum sînt cea de 
mai sus, făcute de grupul de 
congresmeni americani care a 
vizitat cu citea timp in ur
mă Vietnamul de sud, des
pre regimul de detenție și 
tortură de pe Con Son — 
insula cu închisori — au a- 
tras, la vremea respectivă, 
atenția opiniei publice față 
de tratamentul aplicat deți
nut ilor politici in închisorile 
sud-vietnameze. Dezvăluirea 
condițiilor inumane din

n-au dispărut
■■■■■■■■■■■■■■■a

„cuștile de tigri" — faimoa
sele celule ale „morții len
te “de pe Con Son — unde 
autoritățile saigoneze își su
puneau prizonierii politici, in 
mare majoritate civili, unui 
tratament înjositor, au stir- 
nit oprobriul întregii opinii 
publice, inclusiv in Statele 
Unite. Dezvăluirea nu a fost 
nici pe placul autorităților 
sud-vietnameze și americane 
de la Saigon care își adre
sau reproșuri reciproce pen
tru ușurința cu care s-a per
mis membrilor Comisiei de a 
■vizita respectivul pavilion din 
Con Son.

Ziaristul american Don Lu
ce, care cunoștea vietname- 

■

ca, a petrecut 12 ani în 
Vietnamul de sud pentru a 
culege materiale privind atro
citățile comise aici. Intr-un 
ziar din San Francisco, 
„People's World", Don Luce 
a făcut cunoscut recent că 
deține informații sigure asu
pra faptului că faimoasele 
„cuști de tigri" continuă să 
funcționeze, cu toată vilva 
stirnită anul trecut in jurul 
lor; ba mai mult, o firmă 
de construcții din California
— Raymond, Morrison, Nad- 
son, Brotvn, Roth and Jones"
— a încheiat un contract de 
construire la Con Son a trei 
noi blocuri „cu camere de 
regim sever"; fiecare bloc 
urmind să aibă 96 de ase
menea camere. Atît firma cit 
Și oficialitățile americane și 
saigoneze păstrează cu stric
tețe secretul extinderii com
plexului de represiune din 
insula Con Son. „Oricine in
troduce un aparat de fotogra
fiat va fi imediat evacuat"
— sună primul pasaj din re
gulamentul șantierului. De la 
precedenta vizită la Con Son 
a congresmenilor 
nici unui civil nu 
mis să mai intre

■ 
a
■■

■■

■

■
■ 
■ 
a

americani, 
i s-a per- 
pe insulă.
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