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Un eveniment cu adinei si
multiple semnificații în viața
științifică și culturală a țării

Reducerea cheltuielilor materiale de producție, respectarea disciplinei financiare
FACTORI HOTÂRÎTORI PENTRU

CREȘTEREA EFICIENTEI ÎNTREGII
ACTIVITĂȚI ECONOMICE
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FILE DE #4/
D

Plenara C.C. al P.C.R. din 18 
aprilie a.c. punind în centrul 
preocupărilor cadrelor din eco
nomie, ale tuturor oamenilor 
muncii sporirea eficientei pro
ducției materiale — .problemă 
fundamentală a construcției so
cialiste în etapa actuală, a acce
lerării progresului economic și 
social al țării — a atras aten
ția asupra utilizării raționale și 
intensive a fondurilor materia
le și bănești, reducerii costuri
lor de producție, întăririi disci
plinei financiare și sporirii a- 
cumulărilor bănești ale statului, 
ca obiective de prim ordin. 
Conștienți de importanța creș
terii eficienței întregii activități 
economice pentru sporirea ve
nitului național, pentru ridica
rea în continuare a bunăstării 
întregului popor, colectivele de 
oameni ai muncii din unitățile 
economice ale municipiului nos
tru își concentrează tot mai 
mult eforturile ca, în pas cu în
deplinirea planului de produc
ție, să se realizeze în condiții 
din ce în ce mai bune indicato
rii planului financiar pentru a 
contribui Ia realizarea bugetului 
statului, la creșterea acumulă
rilor bănești cu beneficii tot 
mai mari. Apreciind — în lumi
na cerințelor puse de această 
plenară a C.C. al P.C.R. — rezul
tatele pozitive obținute pe an
samblul economiei Văii Jiului, 
comitelui municipal de partid, 
într-o analiză cu factorii de 
conducere din economia muni
cipiului a apreciat că în acest 
domeniu au existat și există 
reale posibilități de a se obți
ne realizări mult mai bune, că 
există mari rezerve nevalorifi
cate atit în fiecare întreprinde
re cit și pe ansamblul munici
piului Dacă fiecare unitate e- 
conomică și-ar fi îndeplinit in
tegral sarcina de beneficii în 
perioada care a trecut de Ia în
ceputul anului, economia muni
cipiului nostru ar fi putut con
tribui suplimentar Ia bugetul 
statului cu beneficii însumînd 
zeci de milioane. Numai la Cen
trala cărbunelui, de exemplu, 
ca urmare a depășirii cheltuie
lilor la 1000 Iei producție mar
fă prețul de cost a fost depășit 
cu aproape 20 milioane Iei, be
neficiul planificat nefiind 
iizat cu 17 milioane lei. In 
torul comerțului de stat 
municipiu s-a înregistrat o
cîență economică scăzută ca ur
mare a nerealizării planului de 
desfacere în primele patru luni 
Ia O.C.L. Industrial cu 2 785 mii 
.lei, și la C.L.F. cu 2183 mii lei. 
iar la O.C.L. Alimentara în lu
na aprilie cu 493 mii Iei. Desfă
șurarea unei activități eficiente 
în fiecare întreprindere este o 
cerință imperioasă. La Confe
rința pe tară a cadrelor de con
ducere din întreprinderi și cen
trale industriale și de construc
ții s-a subliniat cu insistență

economică, 
tovarășul 
secretarul

necesitatea imperioasă de a se 
lua toate măsurile ca nici o u- 
■nitate să nu înregistreze pier
deri în activitatea 
Cu acest prilej, 
Nicolae Ceaușescu,
general al C.C. al P.C.R. a ară
tat că reducerea cheltuielilor 
materiale de producție constitu
ie un factor hotărîtor pentru 
creșterea eficienței întregii ac-
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tivități economice.
In unitățile miniere și în ce

lelalte întreprinderi din munici
piul Petroșani există foarte 
mari posibilități de reducere a 
cheltuielilor materiale de pro
ducție pe seama consumurilor 
de materiale, în special lemn de 
mină și cherestea, armături me
talice, metal, celuloză pentru 
viscoză, energie electrică și al
tele. Din păcate, aceste posibi
lități sînt folosite în prea mică 
măsură. Analiza făcută la nive
lul Comitetului municipal de 
partid a evidențiat o seamă de 
neajunsuri privind gospodări
rea și folosirea bunurilor mate
riale. Astfel, în 
lelor efectuate 
miniere 
băteni, 
plusuri 
ordinul 
provenind în special din con
strucția unor mijloace fixe din 
fondurile de producție ; confec
ționarea în atelierele proprii, 
fără a se înregistra, a unor o- 
biecte de mică valoare — în-

deosebi scule, echipament de 
protecție și de lucru; ne- 
eliberarea integrală a materia
lelor înscrise în bonurile de 
consum și fișele limite. In ges
tiunile B.A.T., minei Aninoasa, 
cantinei Lupeni, ca urmare a 
gestionării necorespunzătoare a 
valorilor materiale și sustrage
rii de bunuri din gestiuni s-au 
găsit lipsuri ; la majoritatea ex
ploatărilor miniere recepția și 
eliberarea materialelor sînt or
ganizate în mod necorespunză
tor mai ales în schimburile II 
și III: la exploatările miniere 
Paroșeni, Dîlja, Bărbăteni, Li- 
vezeni nu s-au înregistrat în e- 
vidențele gestionare și contabile 
deșeurile de material lemnos, 
metal decît pe măsura valorifi
cării lor. Diferențele în plus 
sau în minus în gestiunile de 
valori materiale, neoglindirea în 
evidențele gestionare și conta
bile a stocurilor faptice și alte 
stări de lucruri care reflectă 
slaba preocupare pentru redu
cerea cheltuielilor materiale de 
producție sînt generate de ne- 
efectuarea corespunzătoare a 
lucrărilor de inventariere perio
dică a valorilor materiale și 
bănești, insuficienta atenție a- 
cordată modului de întocmire, 
conducere și ținere la zi a do
cumentelor de evidentă prima
ră, de evidență tehnico-opera- 
fivă și contabilă. Cit de mari și 
de păgubitoare pot fi deficien
tele existente Ia mai toate ex
ploatările miniere privind orga
nizarea și conducerea eviden
țelor gestionare rezultă din ca
zurile, cit se poate de semnifi
cative după părerea noastră, 
constatate Ia minele Paroșeni 
și Vulcan care au primit și des
cărcat în depozite cite un va
gon de cherestea fără a se în
tocmi formele de recepție, ceea 
ce a condus Ia neplata în ter
men a facturilor, efectuarea de 
cercetări ulterioare, penalizări 
bancare, cheltuieli de arbitraj 
etc.

Numeroasele defecțiuni cu 
privire la slaba preocupare pen
tru urmărirea și recuperarea de
bitelor provenite din diverse 
pagube, controlul insuficient și 
lipsa de exigență pentru pre
venirea sustragerilor de bunuri 
și executării unor lucrări par
ticulare în atelierele unităților, 
deficiențele
nejustificată a unor 
de locație, dobînzi și alte pe
nalizări ca și plata unor lu
crări neexecutate afectează, de 
asemenea negativ cheltuielile de 
producție cauzînd numeroase 
prejudicii avutului obștesc, e- 
conomiei naționale. Intr-o serie 
de unități miniere ca Dîlja, A- 
ninoasa, Paroșeni, Vulcan, Băr
băteni, Uricani, Lupeni s-i
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in vremuri imemorabile, tuna MAI face să primenească 
străbunul nostru pămînt. Printr-o interesantă ana
logie, primenirea DE MAI din cadrul naturii a pă
truns și in cel al cărții timpului care păstrează intre 

scoarțe sacre, pentru eternitate, istoria acestui pămint. ZII.E 
DE MAI, pagini de istorie, păstrează simboluri de neui
tat pentru poporul nostru pe drumul propășirii în toate do
meniile vieții.

MAI, 1877. Se realizează un vis de veacuri, pentru a 
cărui înfăptuire și-au adus jertfa supremă, cei mai buni fii 
ai poporului român. S-a pus capăt subjugării naționale, țara 
afirmîndu-se ca un stat liber și independent.

MAI, 1921. Poporul și cel mai reprezentant braț al său, 
clasa muncitoare, și-a făurit forul călăuzitor care să-l con
ducă la înfăptuirea țelurilor năzuite de veacuri. In acel 
MAI glorios s-a aprins speranța nestrămutată în izbînda de 
a păși ferm și hotărit înainte. In apriga luptă pentru înfăp
tuirea țelului propus, cei mai aleși fii ai poporului au avut 
un scut șt o garanție sigură în victorie: partidul comuniști
lor.

MAI, 1945. După ani de întuneric, de încleștare acerbă 
cu cea mai brutală violență, omenirea a învins și a răsuflat 
ușurată. Printr-o nemaipomenită jertfă colectivă, răul a fost 
înfrînt. Pe altarul acestei uriașe jertfe umane, poporul nos
tru a depus un obol fără seamăn

Zile de mai ce poartă adine săpate pe făgașul vremii 
semne spre mai bine. De aceea, poate, pe meleagurile noas
tre, adierea acestor dimineți e mai caldă ca oriunde, șopotul 
apei mai melodios ca cel din legendă, florile mai albe ca 
neaua peste care a răzbit puterea primăverii.

T. KARPATIAN
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Luni, 8 mai, în preziua sărbăto
riră a nouă decenii și jumătate dc 
la proclamarea independenței de stat 
a României, Capitala a trăit un 
eveniment cu adînci și multiple sem
nificații în viața științifică și cul
turală a țării — deschiderea Mu
zeului dc Istorie al Republicii So
cialiste România.

Inaugurarea importantului așeză- 
rnînt muzeal — creat prin grija 
partidului și statului — a avut loc 
în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a tovarășilor Entil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Radulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Vcrdeț, Maxim Berghianu, Gheor
ghe Cioară, Florian Dănalache, Emil 
Drăgăncscu, Janos Fazekas, Petre 
Lupii, Dumitru Popescu, I.eonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc, Petre Blajovici, Cor
nel Burtică, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
Ion Pățan, Ion Stănescu, Ștefan An
drei și Ion Dincă.

La festivitate au luat parte, de a- 
semenea, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai unor instituții 
centrale, organizații dc masă și ob
ștești, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, activiști de partid și 
de stat, reputați oameni de știință, 
artă și cultură, reprezentanți ai cul
telor, istorici și muzeografi din în
treaga țară, ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

Erau dc față membrii Comisiei dc 
organizare a muzeului.

Miile de cetățeni ai Capitalei ca
re se aflau în Calea Victoriei, în

Manifestări culturale consacrate
proclamării independenței de stat

a României și „Zilei Victoriei"
Momente de răscruce în istoria poporului nostru, care a luptat se- 

sînt pro- 
1877 și în- 

b______ — ___ - . care sc sar"
i. Aniversînd 95 de ani dc la cucerirea independenței de 

oamenii muncii din Valea Jiului, alături 
au luptat și 

istorie la

cole de-a rîndul pentru libertate națională și socială, 
clamarea independenței de stat a României, la 9 mai 
irîngerea fascismului german, la 9 mai 194a, exenimente 
bătoresc astăzi. ------------
stat în condițiile socialismului,
de toată țara, își aduc recunoștința și omagiul înaintașilor ce 
s-au jertfit eroic peniVu a. scrie pagini nemuritoare 
1877 și 1944—1945.

in

Printre acțiunile 
pionierești închinate me
morabilelor evenimente, 
am reținut omagiul or
ganizațiilor de la Lu
peni care primesc as
tăzi noi membri în or
ganizații și susțin pro
grame artistice comemo
rative. Pionierii din Pe
troșani și Iscroni

clepunc flori la cimiti
rul eroilor.

In zilele trecute, 
în adunările organizați
ilor U.T.C. din între
prinderi și instituții s-a 
vorbit despre semnifica
țiile istorice complexe 
ale acestor evenimente 
și, ca semn de caldă a- 
ducerc aminte, au fost

noi 
s-au

membri că- 
înmînat car

primiți 
rora li 
netele în mod festiv.

& Ieri după-amiază 
tinerii din Lupeni au 
participat la o evocare 
istorică ce a avut loc 
la monumentul eroilor 
„Lupeni ’29“.

<e> Aniversarea inde
pendenței de stat a Ro

mâniei și a „Zilei Victo
riei" a fost întîmpinatU 
de un florilegiu de ac
tivități cultural-artistice 
organizate de cluburi. 
La Casa de cultură din 
Petroșani, în sala de 
lectură a avut loc, du
minică, un recital „Poe
ții romani cîntă virtuți
le de la 1877" iar as
tăzi, la ora 18, este ini
țiat colocviul „O zi cu 
dublă semnificație". Și 
la cluburile din Lonea, 
Vulcan, Aninoasa, Pe- 
trila, Lupeni, vor avea 
loc expuneri în care vor 
fi evocate mărețele eve
nimente de la 9 mai 
1877 și 9 mai 1941.

fața și pe treptele scării magistral- 
a vechiului palat al poștelor — im
punătoare clădire ridicată la sfîrși- 
tul secolului trecut, acum gazda 
Muzeului de Istorie a Republicii So
cialiste România — au făcut o în
suflețită, o călduroasă primire tova
rășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți 
conducători ai partidului și statului.

Muzeul, care și-a deschis ieri por
țile, înscriindu-se printre prestigioa
sele lăcașuri de cultură și știință, de 
educație patriotică a maselor, repre
zintă o emoționantă retrospectivă 
istorică, concepută la mari dimensi
uni; el însumează o vastă suprafață 
de expunere și reunește un 
tezaur de o inestimabilă va
loare privind istoria zbuciumată a 
pămîntului românesc și a poporului 
nostru. Intr-un spirit dc profundă o- 
biectivitate științifică, este redată — 
prin mărturii vibrante — viața po
porului român în milenara sa dezvol
tare, din cele mai vechi timpuri, de 
la apariția omului pe teritoriul Ro
mâniei, pînă astăzi, în epoca în
floritoare a edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Pie
sele și documentele aflate în cele 
62 dc săli ale muzeului ilustrează 
continuitatea societății umane în 
spațiul carpato-dunărean, evolu
ția mereu ascendentă a forțe
lor de producție și, pe această bază 
a întregii societăți. Prin documente 
indubitabile este argumentată origi
nea daco-ronrană a poporului ro
mân, unitatea sa etnică, continui
tatea sa neîntreruptă pe întreg te
ritoriul locuit azi dc români. Este 
urmărită, în toate fazele și formele 
ei de manifestare, lupta dîrză, înflă
cărată, de un înalt patriotism, dusă 
dc-a lungul veacurilor de poporul 
român pentru apărarea ființei sale, 
pentru unitate, independență națio
nală și emancipare socială, pentru 
socialism, luptă ridicată pe o treaptă 
superioară, în ultima jumătate dc 
secol, de Partidul Comunist Român. 
Strîns împletită cu istoria poporu
lui român, este înfățișată istoria na
ționalităților conlocuitoare, tradițiile 
revoluționare comune, lupta desfă
șurată în comun pentru libertatea și 
progresul patriei, pentru apărarea 
valorilor materiale și spirituale . fău
rite în strînsă unitate. Numeroase 
exponate pun în lumină contribuția 
poporului nostru la îmbogățirea cul
turii și civilizației mondiale. Tot
odată, sînt prezentate pe larg rela
țiile de prietenie dintre România și 
celelalte țări socialiste, legăturile sta
tornicite în decursul vremii între 
poporul român și celelalte popoare 
ale lumii, solidaritatea sa cu po
poarele care luptă pentru eliberarea 
națională și socială, activitatea neo
bosită a României pusă în slujba 
înfăptuirii aspirațiilor de libertate, 
pace și prosperitate ale omenirii.

Cuvîntul de deschidere a festivi
tății este rostit de tovarășul Miron 
Constantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al G.G. al 
P.C.R., președintele Academiei de 
Științe Sociale și politice.

Se împlinesc
la proclamarea independenței 
stat a României, eveniment de mare 
însemnătate în istoria țării noastre, 
rezultat al luptei de veacuri a po
porului român — a spus vorbitorul. 
Comitetul Central al Partidului 
munist Român și Consiliul de 
niștri celebrează acest moment 
portant al istoriei patriei prin 
multe manifestări, printre care un 
loc de scamă îl are inaugurarea Mu
zeului de istorie al Republicii So
cialiste România, la care a lucrat un 
larg colectiv de istorici, arheologi,

95 de ani ie 
de

arhitecți, constructori, muncitori, 
tehnicieni. Rod al inițiativei Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român și a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, Muzeul de isto
rie al Republicii Socialiste România 
sintetizează, de pe pozițiile ideolo
giei marxist-leniniste, prin miile sale de ■ 
exponate, drumul eroic străbătut de 
poporul nostru din cele mai vechi 
timpuri pînă în epoca societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
care o construim astăzi. Avînd Ia 
bază concepția materialismului isto
ric, concepția despre istorie și so
cietate a partidului nostru, această 
nouă înfăptuire cultural-științifică 
se adaugă moștenirii progresiste lă
sate dc înaintașii noștri în domeniul 
activităților muzeografice, înccpînd 
cu Muzeul de antichități crea' în 
1864 prin decretul lui Alexandru 
Ioan Cuza, acum peste un veac.

Deschiderea Muzeului, a spus în 
continuare vorbitorul, constituie o 
nouă și vie expresie a înaltei pre
țuiri pe care Partidul Comunist o 
dă trecutului glorios al patriei, nă
zuințelor statornicite ale poporului 
român spre păstrarea și afirmarea 
ființei sale naționale, liipteloi sale 
împotriva exploatării și asupririi, 
împotriva feudalismului și imperia
lismului. Exponatele stau mărturie 
încercărilor deosebit de grele prin 
care a trecut poporul nostru, dar pe 
care a găsit întotdeauna forța mo
rală și materială să le înfrunte și 
să le înfrîngă.

Ele jalonează drumul dificil, dar 
ascendent, al acestui popor spre u- 
nitate și independență națională, 
spre asigurarea continuității sale pe 
teritoriul străbun, spre progres, eli
berare socială și neatîrnare. Muzeul 
înfățișează momentele de seamă din 
lupta forțelor sociale avansate, ri
dicate pe trepte superioare de miș
carea muncitorească, de Partidul Co
munist Român. In același timp, isto
ria poporului român s-a împletit 
strîns cu istoria naționalităților 
conlocuitoare, cu care a conlucrat 
și luptat împreună împotriva ex
ploatatorilor sau asupritorilor co
muni.

Documentele expuse prezintă is
toria României în legătură firească 
cu istoria universală, înainte de toa
te cu cea a popoarelor din zona 
în care trăim de veacuri și milenii, 
năzuința nedezmințită a poporului 
român spre relații de bună vecină
tate și strînsă prietenie cu popoarele 
țărilor din jur. Ele înfățișează con
vingător cuceririle istorice ale po
porului nostru, după eliberarea ță
rii, în procesul construirii societății 
socialiste.

Valoarea informativă a Muzeului 
este reliefată nu numai prin fru
musețea și valoarea intrinsecă a ex
ponatelor, ci, mai ales, prin restabi
lirea adevărului istoric pe care ele 
îl degajă și înfățișează vizitatoru
lui. In cadrul acțiunii permanente 
dc îndrumare a colectivului Muzeu
lui din partea conducerii partidu
lui, menționăm, în mod deosebit, 
acele indicații date personal de se
cretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în sensul ca Mu
zeul să reflecte adevărul istoric de
plin, evitîndu-se orice denaturări ale 
realității istorice.

Patrimoniul civilizației
crește 
menit 
cru și 
cetare
rice. El însuși rod al unei îndelun
gate activități de cercetare, Muzeul 
inaugurat astăzi va impulsiona, la

(Continuare în pag. a 3-a)

rea- 
sec- 
din 
efi- care duc la plata 

cheltuieli

urma controa- 
la exploatările 
Paroșeni, Băr- 
s-au constatat

Co- 
Mi- 
im- 
mai

românești 
deci cu un lăcaș de cultură 
să devină un îndemn la lu- 
un valoros laborator de cer- 
pentru iubitorii științei isto-

Dîlja,
Vulcan
de valori materiale de 

sutelor de mii de Iei

(Continuare în pag. a 4-a)

A lOOOO-a operație
de eduzare

La nuna
AUTOUTILAREA Paroșeni

corespondenți

in pagina

a 2-a:

SPORTT. M.

r

Leon PITIC 
corespondent

La Porțile de i iei

Porțile de Pier ce sc 
Pe 117 km între Tr 
și Moldova Veche, 

care în prezent se

în situațiile opera- 
Administrației flu- 

Porților de Fier a 
cea

o preocupare curentă

După 36 de ani

Cine din uzina noastră nu-l 
cunoaște pe comunistul GHEOR
GHE HERMAN, lăcătuș cu 
inaltă calificare, priceput și 
pasionat meseriaș I A venit in 
uzină acum 36 de ani. Era fe
cior, tînăr, plin de viață și do
minat de gîndul ca aici, in u- 
zină, să devină un adevărat 
meșter al meseriei, să-și însu
șească zilnic ceva nou pentru 
ca mai tîrziu să fie în măsu
ră să împărtășească experien
ța sa generațiilor tinere. 36 de 
ani a lucrat in același loc de 
muncă. A devenit un valoros, 
respectat și stimat meșter, și-a 
format sute de prieteni, astăzi 
continuatori

planurilor pe care el le-a îm
plinit cu prisosință. După ati- 
ția ani parcurși in aceeași u- 
zină, obișnuit cu colegii, încon
jurat de nenumărați prieteni, nu 
i-a fost ușor să se despartă de 
colectivul nostru. In ziua ple
cării sale în pensie, Ghiuri- 
baci, cum ii spun toți cei ca
re au venit in urma lui în uzi
nă, a fost felicitat călduros de 
către secretarul comitetului de 
partid, tovarășul Dumitru Boța 
de inginerul șef, Alexandru Tol- 
vay, de șefa de secție Claudia 
Kyleny, de maistrul principal 
Viorel Anghel, de colegii de 
muncă Visnovski Ștefan, loan 
Bașca, loan Gurka, Alexandru 
Arcz. Totodată, i-au fost adre
sate mulțumiri pentru activita
tea îndelungată și invitația de 
a trece încă pe Ia uzină, un
de va fi primit, ca și pînă a- 
cum, cu dragoste și stimă.

Am dori ca tinerii care se an
gajează Ia uzina noastră, să 
vină stăpîniți de gîndurile și 
faptele acestui vrednic înain
taș, să-și fixeze drept ghid de 
conduită exemplul lăcătușului 
de ieri, al pensionarului de 
- Gheorghe Herman.

U.U.M. PETROȘANI;
Oțelarul Petru Duță in 

pul reparației cuptorului 
intea elaborării unei 
șarje.

Luni, 
tive ale 
viale a 
fost consemnată cea de-a 
10 000-a operație de eduzare.

In legătură cu acest ju
bileu, inginerul Alexandru 
Petrescu, reprezentantul țării 
noastre în Comitetul Admi
nistrației fluviale a Porților 
de Fier, a declarat cores
pondentului Agerpres, Marin 
Coandă > Cea de-a 10 000-a e- 
cluzare a fost realizată în in
stalațiile iugoslave — culoa
rul românesc aflîndu-se în 
revizii tehnice. După perioa= 
da de funcționare a celor 
două ecluze, prin care pînă

acum au trecut, navigînd sub 
pavilioanele țărilor dunărene, 
triaj mult de 50 000 de nave, 
se poate aprecia că toate in
stalațiile lucrează la parame
trii tehnici stabiliți. Astăzi, 
un convoi de 9 nave de dife 
rite capacități traversează 
ecluza în circa 60 de minu
te. S-au îmbunătățit substan 
țial condițiile de trecere prin 
sectorul ~ 
întinde 
Severin 
sector 
parcurge într-un timp redus 
la aproape un sfert față de 
cel anterior construirii eclu
zelor.

azi

ai năzuințelor și

Un nucleu de
de la preparația cărbunelui Lu
pani ne-a scris că, în perioada 
de efervescentă întrecere pen
tru realizarea unor bogate bi
lanțuri în cinstea zilei muncii, 
colectivul de aici — în lumina 
directivelor de partid — a ma
nifestat preocupări necontenite 
pentru autoutilare, pentru a nu 
se mai face simțită nevoia pie
selor de schimb din import. 
Astfel, nu de mult, un colec
tiv de inovatori compus din 
Ioan Cranciova, Ioan Dragomir, 
Teodor Moldovan și Petru Mun
tean a reușit proiectarea con
fecționării pe plan intern a co
șurilor de desecare a cărbune
lui mărunt prin care se elimină

complet procurarea lo.r de la 
.parteneri străini. In plus, coșul 
realizat este mai ieftin cu 5 200 
lei, iar randamentul de dese
care, greutatea, durata de func
ționare. constituie parametri 
identici cu cei ai înlocuitului.

De asemenea, pentru vulcani
zarea pieselor de cauciuc s-a 
const.'uit presa de vulcanizare 
de 300 atmosfere ; autori, loan 
Cranciova și Gheorghe Bodean. 
Utilajul contribuie la majora
rea substanțială a duratei pie
selor vulcanizate, la eliminarea 
importului la lamele de cauciuc 
și a semcringurilor pentru ciu
rurile de rezonanță și filtru 
presă de la Stația de epurare a 
apelor reziduale.

In vederea autautilării cu noi 
utilaje, în prezent se află în 
construcție concasoruj pentru 
măcinarea cărbunelui special la 
5 mm. Autori t Aurel Aștelean, 
Liviu Avramescu, Carol Hențu, 
Ștefan Cosma. Lopata mecanică 
pentru descărcarea cărbunelui 
de 3—5 mm, din vagon, care va 
contribui la creșterea producti
vității muncii, e o inovație con
cepută de D. Szabo.

„Problema autoutilării va sta 
în centrul atenției și pe viitor 
pentru întreg colectivul de an
gajați ai preparației cărbunelui 
Imperii” — se încheie corespon
dența cu vești atît de îmbucu
rătoare.

B
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Brigada de mineri condu
să de Andrei Sandor, de la 
sectorul I al minei Paroșeni 
a înregistrat în cursul lunii 
aprilie un „record" propriu i 
a realizat într-o galerie prin 
mixt o înaintare de 108 ml. 
Aceasta le-a asigurat mine
rilor din brigadă un cîștig 
de 193 lei pe post de miner 
Este un succes promițător 
care a permis ca la începutul 
acestei lttnj să fie luate și al
te inițiative asemănătoare 
pentru creșterea vitezelor de 
avansare, în scopul redresării 
producției.

CITITI>
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Minerul Uricani — 
Preparatorul Petrila 

1-1

RUGBI

Știința Petroșani 
învingătoare la scor

In cadrul campionatului jude
țean de fotbal, pe stadionul din 
Uricani s-au întâlnit echipele 
Minerul Uricani — Preparato
rul Petrila. Deși jucătorii din 
Uricani au atacat mai tot tim
pul, la capătul celor 90 de mi
nute au trebuit să se mulțu
mească cu un rezultat de ega
litate. Numărul mare de spec
tatori prezenți la stadion 
plecat dezamăgiți, nu atît 
rezultat, cît de jocul prestat 
echipa favorită.

In general, jocul a fost
slabă factură tehnică, fnainta- 
rea echipei din Uricani a jucat 
încîlcit, fără orizont, ca spre 
mijlocul reprizei a doua să ce
deze complet, permițând apără
torilor din Petrila să domine în
tâlnirea.

Scorul este deschis 
nici prin Perju. care 
mă o lovitură de la
minutul 13 Velea, de la Prepa
ratorul. aduce egalarea în mi
nutul 36. printr-un șut bine pla
sat de la aproximativ 30 metri. 
In repriza a doua ambele echi
pe fac eforturi pentru majora
rea scorului dar pripeala îna
intașilor face ca rezultatul să 
nu fie modificat.

Arbitrul I Panait (Petroșani) 
a condus bine jocul.

La juniori ■ —0 pentru Mi
nerul Uricani.

Ilie COANDRAȘ, 
corespondent

au 
de 
de

de

Numeroșii amatori de rugbi caic 
au ținut să fie prezenți duminică 
dimineața pe stadionul din Lonea, 
se pot declara mulțumiți pentru că 
partida dintre Știința Petroșani și 
Agronomia Gluj le-a îndeplinit toc
mai ceea ce-și doreau de atîta vre
me : o victorie ia scor a liderilor 
în urma unui veritabil spectacol rug- 
bistic. Avînd în față un adversar 
lipsit de veleități, rugbiștii Științei 
ți-au permis să abordeze întîlnirea 
ct> o rară dezinvoltură

Din nou. punctul forte al gazde
lor l-a constituit pachetul de îna
intași. învingător detașat în lupta 
cn „opușii" clujeni. Cu Dinu. Tal

pă și Băltăreții în excelentă formă, 
cu Ortelecan, Moromete, Stănculescu 
și Ionescu dăruiți totalmente jocu
lui, Știința a câștigat majoritatea 
baloanelor ivite din grămezile orga
nizate sau deschise, punîndu-și coe
chipierii din linia de treisferturi în 
poziții excelente de a iniția șarje 
înspre buturile oaspeților. Neagu s-a 
străduit să fie același jucător inspi
rat ca și în partida sa de debut în 
reprezentativa țării, conlucrînd ma
gistral cu Marinescu, Fălcușan și 
Abribula. O notă bună celor două 
aripi, Rădulescu (în mod deosebit) 
și Burghelea. mai bătăioase în în
cercările de finalizare.

Oaspeții au reușit prea puțin. în
cercările lor de a sparge ofensiva 
gazdelor s-au izbit, în ultimă in
stanță, de siguranța și promptitu
dinea lui Bucos. De altfel, deși fun
daș, Bucos s-a instalat în repetate 
rînduri în linia de treisferturi nu- 
mărîndu-se printre cei mal peri
culoși realizatori ai Științei. După 
cum declara la sfârșitul meciului 
și antrenorul agronomilor, N. Pa- 
loșeanu, dorința elevilor săi a fost 
de a obține un scor cît mai strâns. 
Dar au avut de-a face cu un ad
versar dezlănțuit, dornic de a-și ro
tunji esaverajul înaintea celor 4 dis
pute cu Steaua și Universitatea Ti-

Fază din întîlnirea de rugbi dintre Știința Petroșani — Agronomia Cluj
__  __ __ _________________________________________________Foto ; V. IORDACIIESCU

HANDBAL

mișoara, în deplasare, Dinamo și 
Grivița, la Petroșani, ce vor hotărî 
câștigătorul campionatului din acest 
an.

Jocul a început în nota de do
minare a gazdelor, dar timp de 17 
minute au avut loc doar tatonări 
asupra tacticii adversarilor. De abia 
în minutul 18 Bucos transformă cu 
precizie o lovitură liberă, deschi
zând scorul. Fălcușanu (min. 25) fi
nalizează o splendidă acțiune ini
țiată de Băltăreții, culcînd balonul 
în terenul de țintă advers (7—0) 
pentru ca peste numai 5 minute, 
Abribula să majoreze scorul la 
10—0, printr-un precis drop-gol. 
Cordoș reduce din scor, în min. 34, 
transformînd o lovitură liberă a- 
cordată oaspeților în apropierea 
buturilor Științei. Scorul reprizei este 
stabilit de același Bucos (min. 40). 
Moromete schimbă balonul tu Nea- 
gu; urmează o lansare pe treisfer- 
turi, Bucos recepționează balonul la 
cca. 25 metri de terenul de țintă 
advers, apoi printr-o frumoasă cursă 
în slalom realizează eseul cel mai 
spectaculos al jocului. Deci, la pau
ză, Știința — Agronomia, 14—3.

In repriza a doua, Ortelecan 
(min. 52 — eseu), Bucos (transfor
mare), Fălcușanu (min. 67 — lo
vitură de picior căzută), Lomotă 
(min. 70 — eseu) și Abribula (min. 
76 — eseu), ridică scorul la 34—3 
în favoarea gazdelor.

Surprinzător, cînd cronometrele 
consemnau minutul 76 al întilnirii, 
și pe bună dreptate speram încă în 
majorarea scorului, arbitrul bucureș- 
tean Dragoș Grigorcscu fluieră sfîr
șitul întilnirii.

Antrenorul Theodor Radulescu a; 
trimis în teren, în jocul cu Agro
nomia Cluj următorii jucători : 
Dinu, Ortelecan, Stănculescu — Io
ne seu, Talpă, Florian Constantin, 
Băltăreții, Moromete — Ncagu. 
(min. 62 Lomotă), Marinescu (min. 
52 Truța) — Fălcușanu, Abribula 
— Radulescu. Bur^helea — Bilcos.

N'icolae LOBONȚ

de local- 
transfor-
25 m în

Minerul Vulcan -
Minerul Aninoasa

7-0
întîlnirea de fotbal dintre 

Minerul Vulcan și Minerul A- 
ninoasa a plăcut publicului 
spectator, nu numai prin fap
tul că s-au 
însuși prin 
au acționat 
teren, de-a 
minute 
multe faze de gol, în care 
doi mijlocași din Vulcan, 
renezi și Florea au făcut o le
gătură bună între apărare și 
atac. Concludent, în acest sens, 
este faptul că 
joc. scorul era 
gazde, iar ta 
reprize, jocul 
scorul fiind de

La reluare, gazdele, mulțumi
te parcă de rezultat, nu mai in
sistă cu alîta vigoare ca în pri
ma repriză. Totuși, domină co
pios, dar una singură din mul
tele ocazii create este finaliza
tă.

Au marcat 
4. 7), Florea 
renezi (min. 
(min. 33).

marcat 7 goluri, ci 
modul cum gazdele 
în mod tactic.

lungul celor 90 
intr-un joc rapid,

pe 
de 
cu 
cei 
Fe-

în min. 16 de 
de 3—0 pentru 
sfârșitul primei 
părea încheiat. 
6—0.

Cugereanu (min. 
(min. 16, 59), Fe- 
29, 30) și Maioș

T. MOCLJȚA 
cor 

•k 
Alte rezultate : 

Lupeni — Parîngul

respondent

Minerul II 
Lonea <1—7.

ȘTIINȚA PETROȘANI -
TIMIȘUL LUGOJ 13-10

Pe terenul de zgură roșie din 
iincinta stadionului Jiul, dumini
că, „7"-le reprezentativ al stu
denților petroșăneni a primit 
replica Timișului Lugoj, echipă 
cu care s-a mai întîlnit, în a- 
cest sezon. în cadrul turneului 
de handbal disputat în locali
tatea bănățeană (scor 22—14).

. Elevii prof. Ironim Ceacu au 
abordat partida cu toată serio
zitatea. intrînd în teren hotărîti 
să învinsă Am avut ocazia să 
urmărim un joc spectaculos cu 
multe acțiuni complete, presă
rat cu un întreg arsenal de cu
noștințe tehnice șl scheme făc
lier- subtile, finalizate impeca
bil Dar. din păcate, aceste fru
moase faze, cesînt deliciul spec
tatorilor conferind totodată o 
notă de atractivitate acestui 
sport au fost alternate și de 
greșeli inadmisibile, comise în 
momente decisive ale partidei 
(pase date la adversar, priză de
fectuoasă la balon, ratarea unor 
aruncări de la 7 m).

Scorni este deschis de gazde 
în min 4 prin Mastiei (cel mai 
prolific jucător al Științei, în 
acest meci autorul a 5 goluri), 
ca. numai după 3 minute, tot el 
să majoreze scorul. în min. 19 
oaspeții reduc din handicap 
prin Mihali la o frumoasă ac
țiune de contraatac. Este apoi 
rîndnl lui Lupui și Cosma (nun. 
20 și. respectiv, min. 21) să în
scrie pentru Știința. Sauer trans

formă o aruncare de la 7 m, 
în favoarea Timișului în min. 
23. Din nou Mastiei (min. 24), 
Lupui (min. 26) și Bora (min. 
30) fac ca la încheierea primei 
reprize a întâlnirii scorul să de
vină favorabil cu 7—2 petroșă- 
neni'lor.

După pauză, atacurile oaspe
ților se succed cu mai multă in
sistență și periculozitate spre 
poarta lui Boy (excelent în pri
ma repriză). Lugojenii pătrund 
de cîteva ori prin culoarele 
create inexplicabil în unele mo
mente. în blocajul studenților, 
reușind să reducă din handicap. 
Astfel. în min. 49, diferența de 
scor era de numai un gol (10—9) 
între cele două combatante. 
Deci. în numai 19 minute oaspe
ții au înscris de 7 ori, pe cînd 
petroșănen-ii de numai 3 ori. 
Eficacitatea scăzută a jocului 
prestat de Știința în această 
perioadă este evidentă Da 
aceasta s-a mai adăugat și 
ratarea a 3 aruncări de la 7 m, 
de către Lupui și Cosma — 
jucători specialiști în asemenea 
lovituri.

Gîndul că vor termina parti
da la egalitate pe teren propriu 
(cum s-a mai întîmplat, de 
altfel) nu le surîdea .băieților11 
Științei Fapt ce a făcut ca în 
ultimele minute ale întâlnirii să 
se distanțeze din nou. prin go
lurile înscrise de Lupui (min.

50), Mastiei, (min. 52) și Măr- 
gulescu (min. 54). Scor final i 
13—10.

Fără acele cîteva minute de 
scădere din evoluția lor — 
timp în care au fost ușor de
pășiți de adversari — Mârgu- 
lescu Cosma et comp., puteau 
obține o victorie la un scor mai 
concludent care ar fi reflectat, 
valoric, adevăratul potențial al 
echipei dovedit de dăruirea to
tală cu care au abordat întâl
nirile în această parte a cam
pionatului. cît și de dorința ar
dentă — conjugată cu un opti
mism real și obiectiv — de a 
nu părăsi divizia secundă a 
handbalului românesc

De la gazde au înscris ■ Mas- 
tici (5). Cosma (3). Lupui (3), 
Mărgulescu și Bora iar de la 
oasneți : Grancea (3) Mihali (2), 
Godeanu (2). Pangert, Sauer și 
llolodneac. Ara arbitrat N. 
Andrea și V. Rădulescu. ambii 
din Craiova.

— ..Băieții Științei sînt hotă- 
rîți să-și joace șansa tor în a- 
cest retur" — ne spunea la în
ceputul acestuia profesorul V. 
Mărgulescu. Le dorim — și cre
dem totodată că sîntem în a- 
sentimcntul tuturor iubitorilor 
handbalului din orașul nostru 
— să și-o joace cît mai bine, cu 
pasiune dăruire și stoicism pînă 
la capăt 1

Ionel 'ȚA BRE A

VOLEI

Puternică revenire a Energiei Paroșeni
Returul campionatului muni

cipal de volei a programat doar 
două întîlniri, celelalte două 
fiind amânate datorită faptului 
că studenții au participat la 
campionatele universitare de la 
Pitești, iar voleibaliștii clubului 
Jiu] Petroșani au fost prezenți 
la etapa județeană a campiona
tului republican, rezervată ju
niorilor.

Meciul cel mai spectaculos 
a avut loc între echipele I.P.S.P. 
Livezeni și Energia Paroșeni 
unde oaspeții, după ce au con
dus cu 2—0 la seturi, au pier
dut întîlnirea cu 3—2. echipa 
gazdă dovedind o revenire pu
ternică și o pregătire fizică și 
tehnică superioară adversarului.

A condus corect, Mihail Nichi- 
tescu din Petroșani.

TENIS DE MASĂ
Școala sportivă din Petroșani

confirmă tradifia
Cea de-a doua ediție a cam

pionatului județean de tenis de 
masă pe echipe, rezervat echi
pelor feminine, a programat 
sîmbătă 6 mai. întîlnirea din
tre Viscoza Lupeni și Școala 
sportivă din Petroșani. Prezen- 
tînd o echipă mai omogenă, 
componentele școlii sportive din 
Petroșani, însoțite de antreno
rul Eduard Gyongyosi, au re
purtat victoria cu 9—2.

Punctele au fost obținute de 
către sportivele Catia Văcări uc, 
Violeta Grădinaru, Lavițica 
Samsudean pentru oaspete și 
Georgeta Bondoc, Rodica Coz- 
ma, pentru gazde.

De menționat faptul că actu
alul sistem de desfășurare re
zervat separat fetelor și separat 
echipelor de băieți este organi
zat pentru prima oară.

Miercuri, pe stadionul din Petroșani, Jiul a câștigat cu ușu
rință în fața ieșenilor. In clișeu, primul gol marcat de Stoian.

Și cel de-al doilea, înscris 
de Urmeș.

Tot duminică, 
studenții au reali
zat un adevărat 
spectacol rugbistie 
la Lonea.

Din lipsă de ocupație, Su- 
ciu pozează fotoreporterilor.

Georgevici, întotdeauna 
post, așteaptă atacurile ieșe
nilor

Duminică, la handbal, joc 
limpede în prima repriză, în
cordare maximă în repriza a 
doua.

Marincan — spectator.

In atac — Bora.

Aspect din 
tribună a 
suporteri ai 
balului 
nean.

Trei suporteri 
convinși ai rtigbiu- 
lui.

TELEX • TELEX . TELEX •TELEX
BERLIN — La Karl Marx 

Stadt s-a desfășurat un concurs 
internațional de scrimă la care 
au participat sportivi și sporti
ve din Austria, Bulgaria, Cuba, 
Cehoslovacia, Elveția, România, 
U.R.S.S. și R.D. Germană.

Un frumos succes a obținut 
serimeru] român Alexandru Is- 
trate, care a terminat învingă
tor în proba de spadă, cu 4 vic
torii. Pe locurile următoare 
s-au clasat Gigger (Elveția) și 
Uhlig (R.D. Germană) — ambii 
cu cite 3 victorii.

Concursul feminin de floretă 
a fost dominat de reprezentan
tele țării gazdă, care a« ocupat 
primele trei locuri. A cîștigat 
Dirnhofer — 4 victorii, urmată 
de Raschke și Eltz — cu cîte 3 
victorii fiecare. Tânăra scrime- 
ră sovietică Knasova a ocupat

locul 4, cu 3 victorii.
Turneul masculin de floretă 

s-a încheiat cu victoria lui Je
sus Gil (Cuba) — 4 victorii, ur
mat de Romankov (U.R.S.S.) — 
3 victorii și Koukal (Cehoslova
cia) cu 2 victorii.

LONDRA — Au început în
trecerile turneului internațional 
de tenis de Ia Bournemouth 
(Anglia). In preliminariile pro
bei de simplu bărbați, jucătorii 
români Sever Mureșan și Ion 
Sântei au obțin.ut victorii. Pri
mul — a învins cu 6—8, 6—3, 
6—1 pe englezul R. Lewis, iar 
cel de-a] doilea a dispus cu 
6—3, 6—3 de vest-germanul K. 
Meiler. Alte rezultate i McDo
nald (Australia) — Meyer (Fran
ța) 6—3, 6—0 ; Cano (Argenti
na) — Velasco (Spania) 6—2,

5—7, 6—4; Ryan (S.U.A.) — Se
egers (Republica Sud-Africană)
7— 5, 5—7. 6—1 ; Vilas (Argen
tina) — Warwick (Australia)
8— 6, 9—8.

Campionul român Ilie Năsta- 
se este favoritul nr. 1 al con
cursului de la Bournemouth, la 
care va lua parte și Ion Țiriac.

MOSCOVA — După cum 
transmite corespondentul spor
tiv al agenției TASS, la cam
pionatele europene de haltere 
ce vor avea loc între 13 și 21 
mai ta Constanța. echipa 
U.R.S.S. va avea în frunte pe 
cei mai valoroși recordmeni și 
campioni ai țării. Amatorii de 
sport din România vor avea 
prilejul să-1 vadă Ia lucru pe 
multiplul recordman șî campion 
■mondial Vasili Alekseev, care

recent a ridicat la trei stiluri 
haltere în greutate de 642,500 
kg. Alături de cel mai puternic 
halterofil din lume vor face 
deplasarea în România > David 
Riegert. Tan Talts, Ghenadi 
Ivancenko, Viktor Kurențov, 
Adam Gnatov, Rafail Belenkov, 
Dito Șanidze, Muharbi Kirjinov, 
Aleksandr Kolodkov, Boris Pa
vlov, Pavel Pervușin și Stanis
lav Batîșev.

Săptămâna fotbalistică inter
națională este dominată de 
.partidele retur ale sferturilor 
de finală din cadrul campiona
tului european de fotbal inter- 
țări. Sîmbătă, 13 mai, se vor 
disputa trei meciuri i R.F a 
Germaniei — Anglia (în tur 
3—1), U.R.S.S. — Iugoslavia (în 
tur 0—0) și Belgia — Italia (în 
tur 0—0). Cel de-al patrulea joc

este prugramat duminică 14 
mai la București și va opune 
reprezentativele României ți 
Ungariei. După cum se știe me
ciul tur. desfășurat la Budapes
ta. s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate ; 1—1. Miercuri. 10 
mai, în preliminariile campio
natului mondial de fotbal e- 
diția 1974, echipa Maltei va în- 
tîlnii. pe teren propriu forma
ția Portugaliei, iar la Varșovia 
selecționata Poloniei va susține 
un meci amical cu echipa F've- 
ției. In aceeași zi, Glanda va 
întâlni Bulgaria pentru campio
natul european rezervat echipe
lor de tineret. Tn cadrul aceleași 
competiții. Joi, 11 mai. se va 
disputa partida dintre selecțio
natele U.R.S.S. și R.F. a Germa
niei.
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I propiata Conferință națională a
E scriitorilor din Republica Socia-

I

Juiiile pentru decernarea pre
miilor pe anul 1971 ale Asocia
țiilor de scriitori din Brașov, 
Cluj, Iași, Tg. Mureș, Timișoara, 
întrunite recent în ședință de lu
cru, după ce au supus dez.baterii 
cefe mai valoroase lucrări literare 
aflate în atenția lor, potrivit cri
teriilor regulamentului în vigoa
re, au hotărît prin vot secret să 
acorde următoarele premii :

Asociația scriitorilor din Bra
șov : Marin Preda pentru „Impo
sibila întoarcere" (publicistică) și 
Voicu Bugariu pentru „Incursiuni 
în literatura de azi" (critică).

Asociația scriitorilor din Cluj : 
Nicolae Prelipceanu pentru „13 
iluzii" (versuri), Virgil Ardelea
na pentru „A urî, a iubi" (criti
că), Kantor Lajos și Lang Gusztav 
pentru „Literatura maghiară din 
România 1945—1970" (istorie li- 

' ~ ' t pentru 
„Ochi de panteră" (nuvele), am- 

?_ în limba maghiară.
Asociația scriitorilor din lași: 

t „Cîntînd 
dintr-un arbore" (versuri) și Afi- 
hai Ursachi pentru „Missa solem-

Asociația scriitorilor din Tg. 
Mureș: Farkas Arpad pentru 
„Cercul plopilor" (versuri) și 
Veress Daniel pentru „Peregri
nări" (eseuri), ambele în limba 
maghiară.

Asociația scriitorilor din Timi
șoara : Alexandru Deal pentru 
„Lașii" (roman) și Damian Ureche 
pentru „Elegie cu- Francesca da 
Rimini" (versuri).

Premiile au fost înminatc de 
către președinții juriilor respec
tive cu prilejul adunărilor gene

le asociațiilor, convocate 
pentru a-și alege delegații Ia a-

Elogiu vitejiei
romanești

șl muncitorești din România
(80 de ani de la nașterea lui Ștefan Foriș)

4 a-'

publicitate

constitui un mo- 
juridic pentru a- 
măsuri represive 
După 23 August

organiza-
unor

95 de ani de Ia proclamarea

F0LIM
EVENIMENTE

VfeeM^Hmergem

„Ziua Victoriei",

Foriș

TEHNICIAN PRINCIPAL PROIECTANT

Salarizarea, conform H.C.M. 914z1968.

SPITALUL UNIFICAT PETRO
angajează prin concurs

— UN MAGAZIONER

E. M. PAROȘENI
se- I

* MINERI MUNCITORI NECALIFICAȚILivezeni
— SUDOR AUTOGEN ȘI ELECTRIC

— MECANIC AUTO

— FOCHIST CAZANE STABILE

de 
ca- angajeazâ urgent

cartierul Aeroport — 
1668.

Vulcan — 108. Spita-

-cm,, lemperatuia maximă 
lost la Petroșani de plus 
grade, iar la Paring de plus

i unor e- 
strecura- 
încălcă-

a
18
9 

grade. Minima din cursul nopții 
a oscilat între plus 3 grade și

independeefi^eî de stat a Komânîei
Bătăliile purtate de 

dorobanții și roșiorii ro
mâni pe cîmpurile de 
jertfă 
pentru cucerirea 
pendenței din 1877—
1878 sînt înscrise cu li
tere de aur în marea 
carte a gloriei și vite
jiei românești. Imortali- 
zind în versuri de a- 
dincă vibrație patriotică 
eroismul legendar al a- 
celora ce prin lupta și 
sîngele lor au făcut să 
strălucească pe fruntea 
țării laurii neatîrnării, 
bardul de la Mirceșli li 
se adresa continuatorilor 
gloriei străbune: „Vin 
acum la rîîidul vostru 
să v-aduc o închinare / 
Vin cu inima crescută 
și cu sufletul mai tare/ 
Ca eroi de vechi legen
de, vin să vă privesc în 
față I Voi, netemători 
de moarte, disprețuitori 
de viață [ Ce-a(i probat 
cu-avîntul vostru lumii 
pusă în mișcare / Că 
din vultur, vultur naște, 
din stejar, stejar răsare".

Presa vremii, din țară 
și de peste hotare, a a- 
dus un înalt elogiu e- 
roismului de care au dai 
dovadă în lupte ostașii 
români. Iată cîteva spi
cuiri :

ale războiului 
inde-

După cucerirea redu
tei Grivița, la 30 august 
1877, ziarul „Războiul" 
consemna : „Zi memora
bilă, în care tinerii vul
turi ai României s-au a- 
coperit de glorie". La 3 
septembrie, același an,

din Berna și „Gazeta de 
Chicago" din America: 
„Mi -ar trebui mult timp 
ca să numesc pe toți 
bravii... Armata română 
merită a fi pusă lingă 
orice altă armată a Eu
ropei și oricine poate fi

ziarul „România liberă" 
scria: „S-au luptat ca 
niște lei copiii Carpați- 
lor!... Au murit mutți. 
Dar au murit ca eroi, 
au murit jertfindu-se 
pentru o patrie adevă
rată, pentru deșteptarea 
trecutului glorios al Ro
mâniei". Iar ziarul „Ro
mânul" scria despre lup
tele de la Plevna: „Vi
tejia strămoșească este 
încă vie între români". 
Același ziar publica la 
3 septembrie scrisoarea 
lui Lachman, corespon
dent al ziarului ..Bond"

mândru de soldații și o- 
fițerii ei, care au dat 
probe atit de strălucite 
de vitejie".

Iar din presa străină 
din acel timp spicuim:

Ziarul italian ,Jl Do- 
t’ere": „Intrați în lup
tă, românii au dat pro
bă de o vitejie singula
ră, de o valoare tactică 
puțin comună ți noi ita
lienii trebuie să salutăm 
cu o sinceră bucurie re
deșteptarea unui popor 
de care sîntem atașați 
prin legături de rudenie 
atit de strînse",

Ziarul francez „Me
morial diplomatique" : 
„In numeroasele lupte 
care au inundat cu sin
ge vecinătățile Plevnci, 
românii au dovedit un 
eroism căruia Europa ii 
aduce omagii".

Ziarul pragbez „Poli- 
tik": „Multe avantaje 
oferă ocuparea acestei 
localități (e vorba de 
Rahova — n. r.f... Ar
mata română a dat o 
nouă dovadă despre vi
tejie".

Ziarul spaniol „Im
partial" : „Efectul mo
ral produs în sufletul 
trupelor române de ulti
mele operații este exce
lent. Toată lumea e 
martoră că armata ro
mână știe să se bată".

Ziarul englez „Londo
ner Journal" : „Românii 
s-au bătut ca leii și alt 
cîștigat lauri de glorie".

Chiar și numai aceste 
cîteva exemple extrase 
din numeroasele comenta
rii elogioase ale presei 
vremii, vorbesc cu pri
sosință de marile virtuți 
morale și de luptă ma
nifestate cu strălucire 
de străbunii noștri în 
războiul pentru indepen
dență dm 1877—1878.

MAR 11 9 MAI

Soarele răsare la ora 4,56 și 
apune la ora 19.29. Zile trecute 
din an — 130. Zile rămase —

1918 — A murit poetul Geor
ge Coșbuc (n. 1866); 1966 ■— A 
murit compozitorul Alfred Men
delsohn (n. 1910); 1895 — (S-a 
născut poetul și filozoful Lucian 
Blaga (m. 6. V. 1961); 1877 — 
95 de ani de la proclamarea in
dependenței de stat a României; 
1945 — Eliberarea Cehoslovaciei 
de sub ocupația hideristă. Săr
bătoare națională; 1805 — A 
murit poetul german Friedrich 
Schiller (n. 1759); 1972 — In 
statele Nebraska și Virginia de 
vest (S.U.A.) au loc alegeri preli
minare; 1945 — Ziua Victoriei, 
capitularea necondiționată a Ger
maniei hitlerrste; 1972 — La Ge
neva se deschide a 25-a Aduna
re Mondială a Sănătății

N. POP

Un militant al mișcării comuniste
CLUBUR1 : Aninoasa : La ora 

17, o expunere cu tema „95 de 
am de la proclamarea indepen
denței de stat a României"; La 
ora 18,30, o conferință despre 
„Ziua Victoriei", urmată de un 
Ulm documentar; Pelrila : La că- 

ora 19, o 
semnificațiile

minul muncitoresc, 
expunere despre 
cuceririi independenței de stat de 
către țara noastră; Vulcan: I.a

ora 14, un moment istoric
de ani dc independență" comple
tat de un montaj, literar; Lupeni t 
La ora 18, în cadrul clubului 

1 inginerilor și tehnicienilor, un. 
schimb de experiență între minele 
I.upeni și Uricani pe tema meca
nizării și automatizării produc
ției.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Poveste sîngeraasă; Repu
blica : I.a patru pași de infinit; 
PETRIT.A : Eliberarea, seriile 
I—II; LONEA — Minerul: La 
patru pași de infinit; VULCAN : 
Dincolo de brazi; LUPENI — 
Cultural: Puterea și adevărul, 
seriile I și II; Muncitoresc : Vul
pile și șoriceii.

0 Pompierii inilirari Petroșani 
08 și 1150; Serviciul de urgențe 
Petroșani — 1313; Miliția Pe
troșani — 1212; Inspectoratul 
comercial de STat — 1220, inte
rior 43. Pentru anunțarea și re
medierea deranjamentelor electri
ce exterioare în Petroșani — 
t65>

Pentru anunțarea și remedie
rea defecțiunilor ivite la siste
mele de încălzire centrală și Ia 
ascensoare — orașul Petroșani:

— în cartierul Carpațj-, str. 
Republicii și str. Constructorul 
— 1862.

— în 
1C85 sau

Miliția
Iul miificat Vulcan, serviciul de 
urgențe — 103. Inspecția comer
cială Vulcan — 105

MARII 9 MAI
9,00 Deschidere a emisiunii 

dimineață. Telex; 9.05 Teleșcoa- 
fâ; 9,55 Curs de limba rusă. Lec
ția a 14-a; 10.30 Ex-Terra ’72; 
10,55 Căminul (reluare); 11,40 
Film, serial : „Patru tanchiști și 
un eîine" (XIII) — reluare: 
12,35 Telejurnal; 16,3C—17,00 
Cttrs de limba franceză. Lecția 
a 14-a — reluare; 1-7,30 Deschi
derea emisiunii de după-am iaz.ă. 
Clin» vorbim; £7,45 Steaua po
lară — Cabinet de orientare șco
lară și profesională. Școala, fa
milia și profesia aleasă; 18,15 
Universitatea TV; 19.00 .,9 Mai"
— film documentar; I9,Î5 Pu
blicitate; 19220 1 001- de seri :
Bolek și l.olek. — „Aventură ma
rină"; 19,30 Telejurnal; 20.10 
„Eroi att fost, croi sîn-t încă..."
— emisiune de cîntece și ver
suri; 20,30- Seară de teatru. Pre
mieră TV: „Agent dublu" de 
Ștefan Berctu; 2î.50‘ Telcglob : 
0rno. Reportaj; 22,10 Vedete ale 
muzicii ușoare — Helene Von- 
draekova și Enrico Macias; 22,30 
„24 de ore".

11,00 Buletin de șuri, 11,05 Mc 
lodii de Florentin Delmar; 11.2 
Schcrzo-trri instrumentale; 11,35 
Medalion coral Gavriil Musices- 
ru; 12,C0 Muzică ușoară; 12,15 
Recital de operă; 12,30 Intîlni- 
re cu melodia populară și inter
prețul preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13,15 Avanpremieră coti
diană; 13,30 Melodii de ieri și 
de azi; 14.00 Compozitorul săp- 
tămînii; 14.40 Ansamblul folclo
ric „Țara Oașului" din Satu Ma
re; 15,CC Buletin de știri; 15,05 
Pagini din opera „Puntila" dc 
Pani Dessait; 15,33 Piese de es
tradă; 15,46 Sonatina pentru 
pian op. 44 de Mihail Jora. 
16,00 Radiojurnal; 16.15 Gru
puri vocal-instrumemale; 16,35 
Cintecele noastre; 16.50 Publici 
tare radio; 17,00 Antena tinere
tului; 17.30 Melodii populare; 
17,45 Profil muzical Ricardo del 
Turco; 1,8.00 Orele serii; 20,00 
Tableta de seară; 20,05 Zece me 
lodii preferate; 20,40 La micro 
Ion. Iliuță Rudăreanu;. 20.55 Ști
ința la zi; 21,00 Revista șlagă 
rclor; 21,30 Bijuterii muzicale: 
22,CO Radiojurnal; 22,30 Conceri 
dc seară; 22.55 Moment poetic; 
23,00 Concert de seară (conți 
nitare); 24,00 Buletin dc știri 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

I
I

MARII 9 MAI
PROGRAMUL 1: 6,00 Mu

zică și- actualități; 7,00 Radio
jurnal;, 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Atlas cultural; 10,00 Buletin, de 
știri; 10.05 Mîndră floare din 
Cimpic — muzică populară; 
10,30 Start la intersecție; 10,50 
Opereta „Omul din La Mancha" 

T.ciuli ttragmenie):

plus 5 grade.
Pentru următoarele 24 de ore t 

Vreme instabilă. Vor cădea pre
cipitații sub formă de averse, 
însoțite de descărcări elcctr|ice. 
Vînt slab, din sectorul sudic.

i 
I
I 
I 
I
I 
i
I
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I
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rii regulilor de conspirativitate 
de către unele cadre de partid. 1

In activitatea lui Foriș au e- 
xistat lipsuri serioase și grave 
greșeli, datorate unor metode 
nepartinice în muncă și unor 
trăsături negative de caracter, 
care au dus Ia fracționarea și 
dezorganizarea unor 
ții de partid, la încălcarea 
reguli ale conspirativității.

Plenara din aprilie 1968 pre
ciza că „demiterea lui la 
prilie 1944 din funcția de se
cretar general <tl C.C. a) P.C.R. 
a fost necesară pentru a asigura 
unitatea de acțiune a partidu
lui. capacitatea sa combativă și 
mobilizatoare".

Plenara a apreciat însă că lip
surile și greșelile lui Ștefan Fo
riș nu puteau 
tiv politic sau 
plicarea unor 
îmootriva lui.
1944 el a fost arestat în mod a- 
buziv, iar în vara anului 1946 
fără a fi iudecat si condamnat, 
a fost ucis.

Apreciind temeinicia consta
tărilor făcute de comisia de par
tid cu privire la Ștefan Foriș. 
s-a hotărît reabilitarea sa poli
tică post-mortem. In semn de 
prețuire a activității revoluțio
nare și pentru cinstirea memo
riei. osemintele Iui Ștefan Foriș 
se găsesc astăzi depuse la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
penitru socialism.

Ștefan Foriș, de la a cărui 
naștere se împlinesc la 9 mai 
a.e. 80 de ani, face parte din a- 
cei militanți ai mișcării munci
torești și comuniste din țara 
noastră, a căror reabilitare poli
tică a fost făcută de Plenara 
C.C. al P.C.R. din aprilie 1968.

Măsurile adoptate de plenara 
amintită, expresie a principiali
tății partinice, a responsabilită
ții față de popor, atestă o dată 
în plus forța întregului nostru 
partid, capacitatea conducerii 
sale de a instaura un climat în 
care viața, cinstea, onoarea Ș> 
demnitatea nimănui să nu fie 
periclitate. Acest act de drepta
te, de respect față de adevărul 
istoric demonstrează tăria par
tidului. capacitatea sa de a-și 
îndeplini rolul de frunte în a- 
păraraa adevărului, a eticii și 
‘legalități socialiste.

Ștefan Foriș. cum arătam 
mai sus. s-a născut la 9 mai 
1892, în comuna Tîrlungeni, ju
dețul Brașov. După terminarea 
cursurilor medii, urmează facul
tatea de fizico-matematică dc 
la Budapesta, unde obține ti
tlul de licențiat. Tn 1921, după 
revenirea în țară. Ștefan Foriș, 
devine membru al PC.R. A în
deplinit diferite funcții în mun
ca de partid și în publicistică : 
redactor la ziarele ..Munkâs*. 
„Facla". „Vilagosăg". In 1927 
este ales în conducerea Blocu
lui Muncitoresc Țărănesc. Pen
tru activitatea desfășurată în 
anii ilegalității a fost de cîteva 
ori arestat și condamnat.

listă România

A fost membru al C.C. al 
P.C.R., al Secretariatului, iar în 
1940 a fost numit secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., funcție pe 
care a îndeplinit-o pînă la 4 apri
lie 1944, cînd a fost înlăturat 
datorită lipsurilor și greșelilor 
săvîrșite.

Pe baza unor ipoteze proveni
te din examinarea, insuficient 
de documentată în condițiile ile
galității, a cauzelor unor ares
tări efectuate de siguranță în 
rîndurile comuniștilor în peri
oada 1940—1944, Ștefan
a fost bănuit că ar desfășura o 
activitate trădătoare, de agent 
al siguranței burghezo-moșie- 
rești. Din cercetările minuțioa
se făcute de o comisie de par
tid. care a analizat documente
le aflate în airhiva C.C. al P.C.R.. 
lucrările de anchetă efectuate 
de serviciul secret de informa
ții și de organele siguranței, de
clarațiile foștilor polițiști care 
au acționat împotriva comuniș
tilor, cît și din relatările făcu
te comisiei de către cei care au 
lucrat împreună cu Foriș, în a- 
nii războiului, reiese că învinu
irea adusă acestuia de agent in
formator al siguranței nu este 
întemeiată. Cercetările au ară
tat că arestarea unor activiști 
ai Partidului Comunist. Român, 
în perioada dictaturii mblitaro- 
fasciste. nu s-a datorat vreunui 
act de trădare din partea lui 
Ștefan Foriș ci acțiuni 
lemente provocatoare
te în partid, precum și Stelian POPESCU

Factori hotărîtori 
pentru creșterea eficienței 

întregii activități economice
VIND casă și anexe

20 000 lei. Slătinioara, nr. 14 
— Petroșani.

(Urmare din pag. /)

produs — ca urinare a neapli- 
cării corecte a actelor norma
tive in vigoare de către perso
nalul însărcinat cu calcularea, 
și plata drepturilor de personal, 
întocmirea incorectă a fișelor 
de stabilire a normelor de pro
ducție. neurmărirea acordării 
corecte a concediilor de odih
nă, sporurilor și ajutoarelor, 
frecventelor erori de calcul arit
metic. lipsa unui control pre
ventiv și operativ eficient etc 
— pagube care în anul 1971 și 
primul trimestru din anul 1972 
Se cifrează la sume însemnate.

Serioase deficiențe în gospo
dărirea bunurilor materiale și a 
fondurilor bănești se constată și 
pe șantierele de construcții. La 
șantierele T.C.M.M.. ea urmare 
a proastei gospodăriri și lipsei 
celor mai elementare măsuri 
pentru păstrarea unor obiecte 
de inventar, confecții metalice. 
s> alte bunuri, acestea au fost 
lăsate in părăsire fără pază, 
eeea ce a facilitat sustragerea 
unor importante cantități de 
materiale descărcate și lăsate la 
voia întîmplării. La depozitele 
T.( M.M.. pe șantierele energo- 
eonstrucții, I.L.H.S., sectorul 
I.G.L. Vulcan ș.a. importante 
cantități de materiale s-au de
gradat datorită depozitării și 
păstrării lor în mod neglijent. 
Lipsa de control și exigență ca 
mijloacele de transport de pe 
șantierele de construcții să fie 
garate la unitățile de care apar
țin a facilitai efectuarea unor 
curse clandestine, săvîrșirea a 
numeroase infracțiuni și abu
zuri care au cauzat importante 
prejudicii materiale și pagube 
bănești, influențînd creșterea 
cheltuielilor de producție.

Enumerarea unor astfel ele 
stări de lucruri negative, de- 
monstrînd ce posibilități mari 
există în unitățile noastre de 
reducere a cheltuielilor de pro-

ducțic, duce totodată la între
barea firească : cum poate fi a- 
prcciată răspunderea factorilor 
de conducere din unitățile in 
care există asemenea stări de 
lucruri față de activitatea eco
nomică. față de gospodărirea 
avuției obștești ? Este evident 
că printr-o preocupare res
ponsabilă și exigentă din 
partea 
muncii 
dărire

preocupare 
și exigentă 

comitetelor oamenilor 
pentru buna gospo- 

a materiilor și ma
terialelor, pentru reducerea 
cheltuielilor materiale de pro
ducție, pentru lichidarea orică
ror cheltuieli neeconomicoase. 
pentru apărarea avutului ob 
ștcsc, rezultatele financiare pu
teau să fie mult mai bune. E- 
xistența unor stări de lucruri 
de felul celor arătate, care di
minuează eficiența economică a 
întreprinderilor, duce Ia conclu
zia că în unele unități proble
mele economico-financiare nu 
sînt suficient de cunoscute și 
stăpinite de către cadrele de 
conducere, că aceste cadre nu 
urmăresc cu responsabilitate 
cum se încheie din punct de ve
dere economico-financiar luna, 
trimestrul, anul. Directorilor de 
Întreprinderi, conducătorilor de 
compartimente economico-finan- 
ciare le revine cea mai mare 
răspundere pentru a opri per
petuarea manifestărilor care 
slăbesc activitatea economico-fi- 
nanciară, pentru a stăvili încăl
carea prevederilor legale, pen
tru punerea la punct a consu
murilor de materii și materia
le, pentru înlăturarea neglijen
țelor și superfieialităților în e- 
fectuarea recepțiilor, în ținerea 
evidenței și gospodărirea mate
rialelor și pentru sancționarea 
severă a celor vinovați de pre
judiciile financiare aduse între
prinderilor. Nimănui nu-i este 
permis să rămînă pasiv față de 
proasta gospodărire a bunurilor 
materiale și fondurilor bănești 
ale întreprinderilor ! Legea pre

vede că cei care din neglijen
ță, nepricepere, lipsă de răspun
dere provoacă pagube materia
le, cauzează cheltuieli fără nici 
o justificare economică, trebuie 
puși să plătească, să suporte 
din propriile buzunare conse
cințele materiale ale nerespec- 

financiare. Se 
să se pună ca- 
față de cei ca- 
tlauna activită-

tării disciplinei 
impune viguros 
păt îngăduinței 
re ..greșesc" în 
ții econoinico-financiare a între
prinderii.

Orice îngăduință față de a- 
baterile de la normele financi
are este păgubitoare pentru stat, 
pentru avuția națională și 
aceea trebuie să i se pună 
păt.

Existența unor deficiențe
vioase în activitatea economico- 
financiară a întreprinderilor 
trebuie să determine comitetele 
oamenilor muncii să analizeze 
cu seriozitate și răspundere căi
le concrete de îmbunătățire a 
acestei activități, să se între
prindă acțiuni sistematice pen
tru soluționarea problemelor de 
care depinde îmbunătățirea in
tr-un termen cit mai scurt a ac
tivității economi co-financiare.

Concentrindu-și eforturile în 
mai mare măsură decît pînă a- 
cum pentru realizarea ritmică 
a planului Ia toți indicatorii ■— 
nu numai la cei cantitativi ci 
și Ia cei calitativi — pentru ob
ținerea de beneficii cit mai 
mari, pentru creșterea eficien
tei întregii activități economi
ce, colectivele de oameni ai 
muncii din unitățile productive 
ale municipiului nostru își în
deplinesc o datorie de onoare 
sporindu-și contribuția la întă
rirea economică a patriei, la 
crearea veniturilor necesare 
dezvoltării pe mai departe a e- 
conomiei naționale și îmbună
tățirii continue a nivelului de 
trai material și spiritual al oa
menilor muncii.

FAMILIA Ovidiu
anunță cu ailîncă durere în
cetarea din viață a scumpu
lui tor tată și bunic, Bogă- 
țeanti Nicolae. Inmormînta- 
rea; 9 mai, ora 14, Vulcan.

S-au îmbunătățit micro-climatul 
și calitatea produselor

La secția uscătoria nouă a Prcparației cărbunelui Pe- 
trila s-au montat recent două ventilatoare de cite 63 000 
me/oră fiecare, acționate electric. Ca rezultat, a fost îmbu
nătățit micro-climatul din interiorul secției precum și cali
tatea produselor, a căror uscare Se face acum la tempera
tura dorită și în timp mai scurt.

La montaj, au participat echipele de lăcătuși conduse de 
comuniștii Liviu Kiss, Ștefan Brinzan, Francisc Focht și cea 
de electricieni condusă de Carol Rusu.

Întreprinderea de industrializare 
a laptelui Hunedoara — Simeria

pentru Fabrica de produse 
lactate Petroșani

— PRIMITOR-DISTRIBUITOR PRODUSE 
PENTRU RUTELE COMERCIALE (GESTIO
NAR)

— ȘEF DEPOZIT BRlNZETURI LA DEPO
ZITUL HALE

Condiții de angajare și salarizare conform 
H.C.M. 914/1968, Legea nr. 12/1971 și Legea 
nr. 22z1969.

Informații suplimentare, la sediul Fabricii de 
produse lactate Petroșani, telefon 1823 și 1824.

organizează
ocuparea unui post de

Concursul va avea loc la sediul unității în 
data de 20 mai 1972.

Candidații vor prezenta actele de studii și de 
vechime în funcție potrivit prevederilor Legii 
nr. 12/1971 (anexa 2).

Informații la biroul personal al unității, tele
fon interurban : 149.

— DOUA SURORI SAU ASISTENTE ME
DICALE

Condiții de angajare, conform Legii 22z1969 
și H.C.M. 2351/1969.

angajează urgent pentru subteran
♦ LĂCĂTUȘI DE MINĂ ♦ ELECTRICIENI DE MINĂ

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute de H. C. M. 
914z1968 și Legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 6—14, de la biroul 
personal al exploatării cu sediul în Paroseni.

»-
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DESCHIDEREA MUZEULUI VIA ȚA IN TERNA TIO NA L A
(Urmare din pag. 1)

rîndu-i, cercetarea științifică a tre
cutului și prezentului, devenind — 
prin numărul și valoarea fondului 
său de materiale exponabile ca și 
prin sîrguința valorosului său co
lectiv de muzeografi — un nou 
centru de investigație științifică în 
domeniul istoriei și al muzeografiei.

Muzeul Național — a spus to
varășul Miron Constantinescu •— va 
fi o școală, o școală vie, pentru 
toți cei ce-i vor călca pragul — 
cetățeni ai României socialiste sau 
vizitatori de peste hotare — și ca
re vor putea să retrăiască și să în
țeleagă trecutul zbuciumat al aces
tui popor, să-și explice astfel pe 
deplin strălucirea prezentului și vi
itorului său. Menirea unui muzeu 
este ca : după ce oamenii trecutului 
au tăcut, să facă documentele și 
lespezile să vorbească. Eliminarea 
omisiunilor, precum și a înfrumuse
țărilor artificiale e de natură să 
sporească valoarea educativă și efi
ciența socială a Muzeului, să dea 
vizitatorului certitudinea că are în 
fața ochilor istoria reală a țării, 
fresca tuturor momentelor principale 
de înălțare și de restriște ale nea
mului.

Reunind, pe o suprafață expozi- 
țională de peste 15 000 m pătrați, 
circa 30 000 de exponate — între 
care originale dintre cele mai va
loroase păstrate în țară (inclusiv te
zaurul istoric al României și un 
marc lapidarium, o bogată colecție 
numismatică și o secție de istorie 
a culturii), exponate rînduite cro
nologic pe orînduiri social-economi- 
ce — Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România întrunește 
cerințele de ordin științific și estetic 
ale unui muzeu central al națiunii 
noastre socialiste, realizat la nive
lul celor mai înalte și noi cuceriri 
pe plan mondial în acest domeniu.

In încheiere, vorbitorul a spus: 
Aducem cu acest prilej înălțător 
pentru cultura românească un recu- 
noscătoi omagiu marelui făuritor al 
istoriei noastre naționale, celui ce 
construiește acum societatea socia
listă multilateral dezvoltată — po
porului român.

In numele Prezidiului Academiei 
de Științe Sociale și Politice, vă 
rugăm, tovarășe secretat general 
Nicolae Ceaușescu, să binevoiți a 
inaugura Muzeul de istoric al Re
publicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu taie, 
apoi, panglica inaugurală.

Se vizitează muzeul. Prof. dr. Flo
rian Georgescu, directorul muzeului, 
îi conduce pe oaspeți, dă ample 
explicații.

Conducătorii de partid și de stat, 
participanții la festivitate, se opresc, 
mai întîi, în cîteva din sălile consa
crate istoriei străvechi, unde este 
oglindită evoluția treptată a cultu
rii materiale a populațiilor ce au 
trăit pe pămîntul României în neo
litic, în epoca bronzului și a fieru
lui, răstimp în care a înflorit aici 
o civilizație remarcabilă. Sîm edi
ficatoare, în acest sens, statuetele de 
lut „Gînditorul" și „Femeie șezînd", 
aparținînd civilizației Hamangia — 
capodopere de valoare mondială ale 
artei antropomorfe neolitice din Ro
mânia. Este remarcabilă, prin tehni
ca de lucru, prin formele grațioase 
și arta decorațiunii ceramica apar
ținînd civilizației Cucuteni. Cerami
ca de Cucuteni este apreciată ca 
una din cele mai măiestrit lucrate 
din întregul neolitic european.

Se trece, în continuare, prin sec
ția de istorie veche, care prezintă 
perioada de înflorire a statului dac, 
sub Burebista și Dccebal, cîrmui- 
torii cei mai de seamă pe care i-au 
avut îndepărlații noștri strămoși. 
Tot aici, este evocată crînccna în
fruntare dintre daci și romani, care 
a culminat cu transformarea Daciei 
în provincie romană, cu coloniza
rea Daciei de către romani, bază a 
formării poporului român.

Epoca dacică, și în succesiune, cea 
daco-romană înfățișează o impor
tantă dezvoltare a forțelor de pro
ducție. înfloresc meșteșugurile, unel
tele de fier sînt remarcabile pentru 
tehnica de execuție. Arta prelucrării 
metalelor prețioase stîrnește admira
ție prin obiectele de podoabă, de o 
rară frumusețe și gingășie. Bogatele 
tezaure monetare descoperite pe în
treg cuprinsul țării relevă nu numai 
faptul că exista o tehnică evoluată 
a baterii monedei din timpurile pre- 
romane, dar că circulația monetară 
era cerința firească a unei bogate 
vieți economice.

Alte materiale ilustrează în mo
dalități sugestive organizarea nou 
provincii romane Dacia, dezvoltarea 
culturii daco-romane, începerea pro
cesului de formare a poporului ro
mân.

Ca piese de o deosebită valoare 
rețin atenția, prin însemnătatea și 
înțelesurile lor, vasul cu inscripția 
„Decebalus per Scorillo", capul sta
tuii lui Traianus Decius, de la Sar- 
misegetuza, tăblițele cerate, diplome
le militare, statueta de bronz aurit 
a zeiței Diana de la Sarmisegetuza.

In itinerariu se înscrie în con
tinuare secția de istorie medie. Do
cumentele vorbesc acum despre con
stituirea primelor formațiuni politi
ce în Transilvania, Țara Romaneas
că, Moldova și Dobrogea, despre po
tențialul uman, economic și militar- 
politic al poporului român în seco
lele XIII—-XIV, despre marile 
tonalități ale neantului nostru, 
cea cel Bătrîn, Alexandru cel 
lancu de Hunedoara, Ștefan
Mare, Mihai Viteazul, domnitori lu
minați care s-au acoperit de glorie 
în lupta necurmată pentru neatîr- 
narea țării. Ele vorbesc, totodată, 
despre mișcările maselor populare 
împotriva împilării feudale. Sînt c- 
vocate figurile legendare ale 
Gheorghe 
Crișan.

Printre 
deosebire
ntentul cu titulatura lui Mircea cel 
Bătrîn, tiparul sigilat din vremea lui 
Alexandru cel Bun, Hrisovul emis

de Vlad Țepeș în 1459 referitor la 
orașul București, Tetraevangheliarul 
lui Nicodim — manuscris cu ferecă- 
tură de argint aurit —, un steag 
din vremea lui Ștefan cel Mare, 
Tetraevangheliarul de la Humor, ca
re conține cel mai autentic portret 
al lui Ștefan, documente din tim
pul lui Mihai Viteazul, sabia lui Si- 
nan Pașa, Liturghierul tipărit de 
Macarie la Tîrgoviște, Scrisoarea lui 
Neacșu din Cîmpulung din 1521 că
tre judele Brașovului, sceptrul lui 
Constantin Brîncoveanu, tehnică mi
litară de epocă.

Pe dimensiunile a cîtorva secole 
sînt urmărite pe viu dezvoltarea 
tehnicii construcțiilor, înflorirea cul
turii și artelor, a vieții economice, 
toate acestea în pofida condițiilor 
vitrege în care evolua societatea ca 
urmare a necurmatelor presiuni din 
afară.

La secția de istorie modernă, pe 
baza unui bogat material documen
tar, sînt reînviate epoca mișcării re
voluționare conduse de Tudor Vla- 
dimirescu, revoluția de la 1848, 
Unirea Principatelor, războiul pentru 
cucerirea independenței naționale, 
dezvoltarea României pe calea ca
pitalismului, desăvîrșirea unității 
statale, începuturile și dezvoltarea 
mișcării muncitorești din țara noas
tră.

_ Sînt expuse în original Proclama
ția de la Padcș, scrisă de Tudor 
Vladimirescu, Sigiliul lui Nicolae 
Bălcescu, steagul participanților la 
Adunarea de la Blaj, din 3—5 mai 
1848, Proclamația de la Islaz cu 
semnăturile membrilor Guvernului 
Provizoriu, Proclamația lui Alexan
dru Ioan Cuza despre definitiva 
unire, Memorandumul adresat de 
transilvăneni Curții din Vicna la 
sfîrșitul veacului trecut.

O sală este consacrată dezvoltă
rii, în epoca de după Unire și pînă 
în pragul primului război mondial, 
a culturii și științei. Găsim aici ex
puse piese originale : actul consti
tutiv al Academiei Române, obiecte 
personale aparținînd lui Vasile A- 
lecsandri și Ion Creangă, biroul de 
lucru al lui I. L. Caragiale, costu
mul de călătorie la Polul Sud al 
lui Emil Racoviță, ediții princeps 
Eminescu, machete ale aparatelor 
pionierilor aviației Traian Vuia, Au
rel Vlaicu, H. Coandă și altele.

Un moment deosebit în istoria 
poporului nostru îl reprezintă înche
ierea procesului de constituire a sta
tului național unitar român în de
cursul anului 1918. In cadrul creat 
de Unirea tuturor teritoriilor 
locuite de români, țara a intrat în- 
tr-tin nou stadiu de dezvoltare. 
Au luat avînt forțele de pro
ducție, s-au împlinit la dimen
siuni mai ample, știința,

pro-

siuni mai ample, știința, cultura. 
Totodată, s-au adîncit contradicțiile 
sociale. Luptele revoluționare cunosc 
un puternic avînt. Ia ființă Parti
dul Comunist Român, forța de a- 
vangardă a clasei muncitoare. Tot 
în acest răstimp, România desfășoa
ră, prin ilustrul său reprezentant 
Nicolac Titulescu, o prodigioasă ac
tivitate diplomatică. Epoca este în
cărcată de contradicții și pe acest 
fond își fac apariția pe scena poli
tică elemente fasciste care tind la 
instaurarea terorii, la aservirea ță
rii față de Germania hitlcristă. Toa
te aceste fenomene își găsesc în mu
zeu o amplă și veridică ilustrare.

23 August 1944, jalon care mar
chează în istoria noastră națională 
începutul unei noi epoci, a celei mai 
luminoase și eroice dintre toate e- 
tapele care se înscriu pe traiectoria 
a două milenii de existență a po
porului român, își află în muzeu un 
loc bine conturat. Este înfățișată, 
prin mijloace și tehnici sugestive, 
ampla acțiune a forțelor democrati
ce pentru înlăturarea dictaturii an- 
tonesciene, pentru scoaterea țării din 
războiul antisovietic, pentru croirea 
unui nou curs în istoria țării.

Evenimentele care au urmat după 
eliberare sînt expuse în succesiunea 
lor : instaurarea guvernului demo-. 
cratic de la 6 martie 1945, legi
ferarea reformei agrare din martie

per- 
Mir- 
Bun, 

cel

lui
Doja, Horia, Cloșca și

exponatele care rețin cu 
atenția se numără docu-

/n partea cea mai de 
nord a Cehiei, prin
tre culmile înalte ale 

Munților Izerske, își duce e- 
xistența multiseculară un o- 
rășel căruia astăzi i se atri
buie multiple semnificații is
torice și economice — Most. 
Asistăm, ca invitați, la inau
gurarea celei mai mari și mo
derne exploatări carbonifere 
din preajma orașului, căreia 
i s-a atribuit numele de „9 
Mai". Evenimentului i s-a dat 
un caracter sărbătoresc, noul 
obiectiv al industriei carbo
nifere cehoslovace fiind me
nit să contribuie substanțial 
la sporirea cantităților de 
cărbune extrase. O dată cu 
intrarea în funcțiune a minei 
„9 Mai“, din marele bazin 
carbonifer Most începea să se 
scoată anual la suprafață, cu 
mijloace dintre cele mai mo
derne, 57 milioane tone de 
cărbune, adică jumătate din 
producția totală a țării. Iată 
pentru ce numele acestui ve
nerat oraș se identifică deo- 
bicei cu această ramură de 
bază a industriei socialiste 
cehoslovace.

Mostul— ne spune Rudolf 
Franek, secretarul Comitetu
lui național orășenesc, — tră
iește în conștiința poporului 
nostru și prin marile bătălii 
de clasă care s-au. dat pe 
străzile lui în anii grei ai 
trecutului. In zilele grevei 
din 1920 și apoi ale celei 
din 1932, muncitorilor, care 
au ieșit pe străzi să ceară 
piine și condiții omenești de 
muncă, li s-a răspuns prin 
gloanțe de mitraliere. Ducind 
mai departe tradiția, detașa-

1945, victoria forțelor democratice 
asupra reacțiunii în alegerile parla
mentare din noiembrie 1946, aboli
rea monarhici și proclamarea Repu
blicii Populare Române la 30 de
cembrie 1947. Transformările revo
luționare, care au urmat după acest 
eveniment epocal, în toate domeniile 
de activitate, economic, social, poli
tic, diplomatic, cultural, au pus te
melia creării, în august 1965, a Re
publicii Socialiste România, au ridi
cat pe noi și noi trepte de progres 
și civilizație patria noastră socialistă. 
O nouă etapă a deschis dezvoltării 
României Congresul al X-lea al 
partidului, din august 1969, care a 
elaborat programul construirii socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te pe perioada 1971—1975, precum 
și liniile directoare ale dezvoltării 
țării pînă în 1980.

Cu ajutorul graficelor, imaginilor, 
machetelor, hărților luminoase și al 
altor mijloace muzeografice, se 
înfățișează vizitatorului amplul ta
blou al României socialiste în ne
contenită devenire, în neîncetată și 
rapidă evoluție în toate sferele ac
tivității sociale.

Un alt punct important al mu
zeului îl reprezintă lapidariul, care 
cuprinde copia Columnei lui Traian 
și un număr de peste 160 de docu
mente epigrafice, monumente sculp
turale, fragmente arhitectonice — 
antice și feudale — dintre cele mai 
renumite, descoperite pe teritoriul 
patriei noastre, ele delimitîndu-se 
cronologic între începutul secolului 
al IV-lea î.e.n. și secolul al XIII-lea.

Ultima sală vizitată — tezaurul 
istoric — prezintă prin exponatele 

pe mc- 
timpuri 
concen- 
tezaure 
de ani,

sale arta prelucrării aurului 
leagurile noastre, din vechi 
și pînă astăzi. Aici se află 
trate cele mai însemnate 
descoperite în ultima sută 
precum și alte obiecte de inestima
bilă valoare.

Rețin atenția vizitatorilor piese de 
o măiestrie excepțională, printre ca
re tezaurul de la Pietroasa — ves
tita „Cloșcă cu puii de aur" —• 
mai multe piese, obiecte de podoa
bă, și de cult ce demonstrează iscu
sința meșterilor locali.

înainte de plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a scris în cartea 
de onoare a muzeului:

„Am vizitat cu deosebit interes 
Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România — inaugurat as
tăzi, 8 mai 1972, — care evocă 
sugestiv, prin mărturiile sale, isto
ria milenară a poporului român, cul
tura materială și spirituală, tradi
țiile luptei comune a poporului ro
mân și a naționalităților conlocui
toare pentru eliberare socială și in
dependență națională. Exponatele 
redau veridic eroismul luptei clasei 
muncitoare, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, pentru cuceri
rea puterii politice, triumlul socia
lismului pe pămîntul României, în
fățișează contribuția poporului ro
mân la civilizația umană.

Sîntem convinși că prin aceste 
minunate mărturii ale glorioasei is
torii a poporului nostru, muzeul va 
constitui un mijloc eficient de edu
care patriotică, internaționalistă, a 
tinerei generații, a tuturor oameni
lor muncii din patria noastră.

Adresez istoricilor, arheologilor și 
tuturor acelora care au contribuit la 
organizarea acestui lăcaș al istoriei 
poporului român calde felicitări și 
urări de succes în activitatea viitoa
re a muzeului".

La încheierea vizitei, mii 
participanți la festivitatea de inau
gurare a muzeului fac din nou o 
călduroasă și entuziastă manifestare 
de stimă și atașament tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți condu
cători de partid și de stat. Se joacă 
Hora Unirii. Secretarul general al 
partidului, și tovarășă Elena 
Ceaușescu, alți oaspeți se prind în 
horă. Mulțimea ovaționează 
suflețire, aclamă îndelung 
Partidul Comunist Român, 
patria noastră socialistă.

® Situația bazelor saigoneze în zona Kontu
mului este critică ® Forțele de eliberare conti
nuă să bombardeze bazele de artilerie inamice
• Răscoala patrioților de pe insula Phu Quoc
• Aviația și marina americană lansează zilnic 
mii de tone de bombe asupra localităților elibe
rate

SAIGON B (Agerpres). — Si
tuația bazelor saigoneze din zo
na Kontumului, care au fost 
puternic bombardate și atacate 
duminică și luni dimineață, es
te critică, relatează agenția 
France Presse, citind surse mi
litare din Pleiku, unde se află 
cartierul general al celei de-a 
doua regiuni militare saigoneze.

In aceleași zile, forțele patri
otice au atacat bazele „Novem
ber", „Ben Het" și „Polei Kleng" 
— situate la 10—15 km în ju
rul Kontumului. Trupele saigo
neze au înregistrat în cursul a- 
cestor lupte noi pierderi însem
nate în oameni și materiale.

tuții de cultură și religioase, 
declarația subliniază că aceste 
exale reprezintă încălcări fla
grante ale dreptului internațio
nal.

★

SAIGON 8 (Agerpres). — Un 
avion american de tipul „Phan- 
tom-4" a bombardat, vinerea 
trecută, din greșeală, o unitate 
a armatei saigoneze din locali
tatea My Chanh, provocînd 
moartea a nouă militari saigo- 
nezi și rănind alți 21, aiu anun
țat Ju.n.i la Saigon surse milita
re cătate de agenția Associated 
Press.

★

I

★

VIETNAMUL DE SUD 8 (A- 
gerpres). — Ministerul Afaceri
lor Externe al Republicii Viet
namului de sud a publicat o 
declarație prin care condamnă 
noii, acțiuni de bombardament 
ale aviației și flotei Statelor U- 
nite împotriva unor orașe și 
centre urbane din zonele eli
berate ale Vietnamului de sud. 
Relevînd că aviația și marina a- 
mericană lansează zilnic mii de 
tone de bombe și proiectile a- 
supra unor localități eliberate, 
ca Don.g Ha, Quang Tri, Tam 
Quan, care provoacă victime în 
rîndul populației civile și dis
trug cartiere de locuințe, insti

SAIGON 8 (Agerpres). — Pa- 
trioții deținuți de forțele repre
sive saigoneze în lagărul de pe 
insula Phu Quoc s-au răsculat 
sîmbălă seara, anunță agenția 
France Presse, citind un comu
nicat militar saigonez. Poliția a 
deschis focul, omorând 13 și 
nind 56 de prizonieri.

Nu se știe exact care este 
mărul total al persoanelor
ținute -în lagărul de pe aceas
tă insulă, însă agenția mențio
nată arată că, în cursul săptă- 
mînii trecute, lagărul de prizo
nieri de la Pleiku a fost integral 
transferat în insulă, din cauza 
situației grele în care se află 
trupele saigoneze în zona nor
dică a Vietnamului de sud.

ră-

nu
de-

8 (Agerpres). — Luptătorii Fron
tului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud au con
tinuat luni să bombardeze bazele de artilerie ale trupelor 
americano-saigoneze din jurul localității Kontum, în zona 
Platourilor Centrale, la 435 km nord de Saigon. Forța prin
cipală a loviturilor patrioților a fost îndreptată asupra ba
zelor „41“, Le Khanh și Ben Het. Comandamentul trupelor 
regimului de la Saigon a recunoscut oficial gravitatea situa
ției în care se află efectivele saigoneze dislocate în zonă.

BudapestaDepuneri de coroane la cimitirul eroilorromâni
BUDAPESTA 8 — Corespon

dentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite : Luni dimineața, cu 
prilejul Zilei independenței na
ționale a României și a victo
riei asupra fascismului, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta. loan 
Cotoț, și colonel Ion Pușcaș, a- 
tașat militar al României, au 
depus o coroană de flori la ci
mitirul „Rakosliget" din Buda
pesta al eroilor români căzuți 
în luptele pentru eliberarea 
Ungariei de sub jugul fascist. 
Au fost de față reprezentanți ai 
Ministerului de Externe ungar, 
precum și membri ai coloniei 
române din Budapesta.

In ultimele zile, au mai fost 
depuse coroane de flori din 
partea Ambasadei Republicii 
Socialiste România la Budapes
ta la monumentele și cimitire
le eroilor români care și-au jert
fit viața în luptele pentru eli- 
berarea Ungariei, din localită
țile Debrecen, Nyregysaza și 
Gyor.
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peste hotare
BERLIN 8 — La încheierea 

vizitei în R.D. Germană a de
legației Comitetului de ra
diodifuziune și televiziune din 
România, luni a fost sem
nat la Berlin un protocol 
de lucru Pe anii 1972 și 1973. 
Din partea română, protoco
lul a fost semnat de preșe
dintele Comitetului de radio
difuziune și televiziune, Mihail 
Bujor Sion, iar din partea 
R.D. Germane, de președinte
le Comitetului de Stat pentru 
Televiziune al R.D.G.. Hein
rich Adameck.

La semnare au fost de față 
membri ai conducerii televizi
unii și radiodifuziunii R.D.G., 
însărcinatul cu afaceri a. i. al 
României în R.D.G., Nicu Șer- 
ban, precum și membrii dele
gației române.

In aceeași zi, delegația Ra- 
dioteleviziuni; române a ple
cat spre patrie.

SOFIA 8 — Corespondentul 
Agerpres, C. Amariței, trans
mite : Luni s-a deschis la So
fia cel de-al patrulea festival 
internațional al filmelor teh
nice pe teme legate de organi
zarea și automatizarea com
plexă a producției și de siste
mele automatizate de condu-

al Uninnll Comuniștilor 
din Croatia

ZAGREB 8 (Agerpres). — La 
Zagreb, informează agenția Ta- 
niug, au avut loc lucrările Ple
narei Comitetului Central al U- 
niunii Comuniștilor din Croația, 
prezidată de Milka Planinț, pre
ședintele C.C. Plenara a exa
minat un raport întocmit de o 
comisie formată de Comitetul 
Central în scopul cercetării cau
zelor și consecințelor • pătrun
derii naționalismului în rîndul 
comuniștilor din Croația.

Raportul — relatează agenția 
iugoslavă — prezintă în mod 
detaliat o serie de manifestări 
ale naționalismului croat Și de

cerc. La festival participă 17 
țări, printre care și România.

In cele cinci zile ale festi
valului, vor fi proiectate pes
te 75 de filme tratînd despre 
realizările din domeniile con
strucțiilor de mașini, indus
triei chimice, construcțiilor, a- 
griculturii, transporturilor, in
dustriei ușoare și altor ra
muri economice.

LONDRA 8 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolac Plo- 
peanu, transmite: Luni dimi
neața, în pavilioanele sălii 
„Olympia" din capitala An
gliei, s-a deschis cea de-a 
IX-a Expoziție internațională 
„Instruments, Electronics and 
Automation", una dintre cele 
mai importante manifestări 
europene din domeniul tehni
cii de automatizare.

La expoziție participă fir
me din 18 țări, printre care 
și țara noastră. La standul 
românesc, întreprinderea de 
comerț exterior „Electronum", 
uzinele „Automatica" și Fa
brica de calculatoare electro
nice din București expun pro
duse reprezentative din do
meniul electronicii industria
le, automatizării și tehnicii 
de calcul.

Plenara (. €

I
exemple concrete privind legă
tura mai mult sau mai puțin fă
țișă a unor foști conducători de 
partid cu principalii promotori 
ai naționalismului în Croația.

Luînd cuvîntul pentru a expli
ca activitatea comisiei, Ante Io- 
sipovici, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al U.C. din 
Croația, a spus că au fost exa
minate în mod deosebit mate
rialele referitoare la răspunde
rea politică a lui Savka Dabcc- 
vici—Kucear, Miko Tripalo, Pc- 
ro Pirker și Marko Koprtla, ac
tiviști în Comitetul Central Re
publican și în Biroul Executiv 
al Prezidiului U.C.I. Pe baza 
faptelor cuprinse în raport, a 
arătat el, comisia propune exj 
cluderea lor. Plenara a aprobat 
în unanimitate această propunc-

VIETNAMUL DE SUD

Berlin

eliberării

cu 111- 
pentru 
pentru
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Manifestări 
cu prilejul

mente de partizani au spriji
nit activ, prin multiple și 
îndrăznețe acțiuni, eliberarea 
orașului de sub ocupația 
fascistă.

Mărturii ale acestor încleș
tări bărbătești, ale numeroa
selor jertfe date de . cei mai 
buni fii ai clasei muncitoare 
din bazinul carbonifer Most 
sînt adunate astăzi și păstra
te cu grijă intr-un impresio-

1948 s-a hotărît construirea 
unui nou oraș. In blocurile 
lui moderne, confortabile, 
ridicate in anii de după eli
berarea tării, s-au mutat pînă 
acum 45 000 locuitori, în cea 
mai mare parte muncitori mi
neri. Remarcăm cu admirație 
preocuparea arhitecților și 
constructorilor de a da di
mensiuni și înfățișări noi a- 
șezării sociale demne de tim-

NOUL MOST -
CITADELA CĂRBUNELUI

CEHOSLOVAC

nant muzeu din centrul ora
șului nou.

Recurgînd la date statistice, 
secretarul Comitetului orășe
nesc demonstrează că din 
punct de vedere al stării locu
ințelor, Mostul avea situația 
cea mai grea în trecut. Pe a- 
tunci, orașul număra 40 000 
locuitori. Mici căsuțe, multe 
dintre ele improvizate, insa
lubre, adăposteau mii de fa
milii muncitoare.

Abandonarea acestor așa- 
zise locuințe și trecerea mun
citorilor și a familiilor lor in 

. locuinfe noi, moderne deve
nise o necesitate absolută. 
Din aceste motive, in anul

pul pe care-l trăim. Blocu
rile, printre care și-au fă< ut 
apariția 
naturale, 
cu mari 
cu flori, 
vii, pastelate. Plantarea 
îngrijirea pomilor și florilor, 
care semnifică aici, la Most, 
lupta omului cu aerul poluat,, 
aviditatea lui după lumină și 
culoare a devenit un adevă
rat cult. Celor care extrag 
din adincurile pămîntului 
cărbunele li s-au pregătit, 
pentru orele lor libere, ade
vărate oaze de aer proaspăt, 
verdeață și flori. Pentru ei și 
familiile lor funcționează in

adevărate parcuri 
iu fost prevăzute 
balcoane încărcate 

cu fafade în culori 
Și

noul oraș un teatru modern, 
numeroase cinematografe, 
școli medii și de cultură ge
nerală, case de cultură, se or
ganizează concerte, se edi
tează ziare și reviste. In ime
diata apropiere a noului 
Most a fost amenajat un 
modern complex de o- 
dihnă și distracții ce se întin
de pe 250 hectare. Noul Most 
va deveni unul dintre cele 
mai mari și moderne orașe 
ale Cehoslovaciei. In el vor 
trăi, în faza finală de con
strucție, 70—80 000 locuitori.

Pentru a-i prezenta întrea
ga semnificație, trebuie spus 
că Mostul, cărbunele și în- 
cercații lui mineri au făcut 
din Cehia de nord una din
tre cele mai industrializate 
‘regiuni ale țării. De existența 
cărbunelui este legată întrea
ga salbă de termocentrale — 
Pocerady. Prunerov, Tusimi- 
ce — toate la un loc asigu- 
rind peste 35 la sută din pro
ducția globală de energie e- 
lectrică a Cehoslovaciei. Tot 
aici, cu peste 50 de ani în 
urmă au fost puse bazele in
dustriei chimice care astăzi 
se dezvoltă.

Cărbunele — Energia — 
Chimia, trei ramuri de bază 
ale industriei, își datorează 
in ultimă instanță existența 
muncii armatei de mineri din 
Mostul venerat pentru modul 
în care înțelege să ducă mai 
departe tradiția de muncă și 
luptă a generațiilor trecute 
de mineri.

c. prisAcaru
Corespondentul Agerpres la

Fraga

Redacția și administrația ziarului! Petroșani, strada Republicii Nr, 90, telefon l 1662 . I

S. II. A. : 
Washington 
o demonstrație de pro
test împotriva războiu
lui din Indochina, de
monstrație inițiată de 
organizația progresistă 
„Femei, luptați pentru 
pace" !

Recent la 
a avut loc

BERLIN 8 — Corespondentul 
Agerpres, Șt. Dcju, transmite l 
Cu ocazia Zilei eliberării de sub 
jugul fascist, Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Willi Stoph, președintele Consi
liului de Miniștri, și alți condu
cător; de partid și de stat ai 
R.D. Germane au depus jerbe 
de flori la Monumentul ostașu
lui sovietic din Berlin — Trep- 
tow. Au fost prezenți reprezen
tanți ai oamenilor muncii din 
întreprinderi și instituții din ca
pitala R.D.G., precum și membri 
ai corpului diplomatic acredi
tați în R.D.G.

Cu prilejul Zilei eliberării de 
sub jugul fascist, au avut loc și 
în alte localități din R.D.G. de
puneri de jerbe de flori Ia 
mormintele ostașilor sovietici.

ioî incidente în Irlanda de nord
BELFAST 8 (Agerpres). — 

Duminică, s-au semnalat nume
roase incidente în 
orașe ale Irlandei 
soldat britanic a 
Londonderry. La 
pele britanice au 
turtei cînd demonstrația 
grup de protestanți în cartierul

Turcia

mai multe 
de nord. Un 
fost rănit la 
Belfast, tru- 
intervenit a- 

unui

(predominant catolic) New Lod
ge Road a provocat violențe 
de proporții. De asemenea, s-au 
înregistrat atentate cu bombe 
în apropierea unui post militar 
britanic din Belfast și la o eli
nică în curs de construcție în 
orașul Rathfriland.

Demisia lui Inonu din funcția
de președinte al Partidului

Republican al Poporului
ANKARA 8 (Agerpres). — 

Ismet Inonu a demisionat luni 
din funcția de președinte al 
Partidului Republican al Popo
rului din Turcia, ca urmare a 
respingerii unui vot de neîncre
dere, prezentat în cadru] con
gresului extraordinar al parti
dului. Ismet Inonu a condus a- 
cest partid fără întrerupere din

anul 193B, după moartea fonda
torului P.R.P., Kemal Ataturk ; 
la acea dată, Inonu fusese decla
rat președinte pe viață al par
tidului.

In vederea alegerii unui nou 
președinte, în următoarele 15 
zile urmează să se întrunească 
Congresul Partidului Republi
can al Poporului, forul său su
prem.

® I an I, ministru pentru re
lații economice cu străinătatea 
al R.P. Chineze, a oferit dumi
nică seara, o recepție în onoa
rea delegației Ministerului In
dustriei Ușoare al Republicii 
Socialiste România, condusă de 
ministrul Ion Crăciun, care se 
află într-o vizită la Pekin, a- 
nunță agenția China Nouă. Re
cepția s-a desfășurat într-o at- 
mosfe’-i nrîof encască.

© Referindu-sc ia vizita e- 
featuată de primul ministru al 
Cubei, Fidel Castro, în Sierra 
Leone, agenția Prensa Latina, 
subliniază că premierul cuba
nez a inclus această etapă (ca
re, inițial, nu era prevăzută) în 
călătoria sa africană, „folosind 
■apropierea Freetownului de ca
pitala guineeză și invitația pre- 

I ședintelui Siaka Stevens, pre- 
I cum și recenta stabilire de re
lații diplomatice între cele do- 

. uă țări".

© După cum anunță agenția 
D.P.A., luni seara a început lu 
Bonn o nouă rundă de convor
biri pentru găsirea „unei posi
bilități limitate de colaborare 
între guvern și opoziție referi
toare Ia ratificarea tratatelor în
cheiate cu Uniunea Sovietică și 
Polonia", Au luat parte cancela
rul federal Willy Brandt și cei
lalți lideri politici ai partidelor 
reprezentante în Bundestag.

La încheierea ediției, agenția 
D.P.A. relata că întrevederile 
urmau să se desfășoare pînă 
noaptea tîrz.iu.

duminica,
preluat
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© Incepmct de 
Justin Ahomadegbe a 
atribuțiile de șef al statului, 
succedînd lui Hubert Maga, ca
re, conform Cartei privind func
ționarea Consiliului prezidenți
al, rămîne membru al acestui 
organism executiv (consiliul 
prezidențial este, în Dahome.y, 
un triumvirat; cel de al trei
lea membru este ex-președinte- 
le Soi iron Migan Apith’v).

,®‘ La 8 mai, s-au deschis la 
Tirana lucrările celui de-al 
VH-lea Congres al Sindicatelor 
din Albania. Pe ordinea de zi 
a lucrărilor se află: raportul 
de activitate al Consiliului .Cen
tral și sarcinile sindicatelor pri
vind aplicarea hotărîrilor celui 
de-al VI-lea Congres al Parti
dului Muncii din Albania: ale
gerea 
sindicatelor

noilor organe centrale ale 
albaneze

® Pentru prima oară în is
toria Elveției, femeile au parti
cipat, duminică, în localitatea 
Glaris, la o ..Landsgemeinde" 
— adunare care reunește anual 
un marc număr de cetățeni din 
cantoane diferite, în vederea a- 
doptării de hotărîri în proble
me de interes comun

® La Lyon s-a deschis al 
V-lea Congres al Organizației 
„Schimburile franco-germane", 
la care participă delegați din 
toate regiunile Franței și din 
R.D.G. In raportul prezentat 
Congresului, secretarul general 
al organizației. Ronald Lenoir, 
s-a pronunțat pentru recunoaș
terea Republicii Democrate Ger
mane și a subliniat necesitatea 
sprijinirii acestei țări în vede
rea admiteri' ei în O.N.U.

© Inundațiile care s-au pro
dus săptămîna trecută în nordul 
Siriei, ca urmare a ploilor to
rențiale și a revărsării fluviului 
Eufrat, au provocat moartea a 
25 de persoane, anunță agenția 
France Presse. Locuitorii satu
lui Sued al Arag, din regiunea 
sinistrată, au fost evacuați, de
oarece nivelul apelor Eufratu
lui continua să crească.
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