
Marea adunare populară din 
Capitală consacrată aniversării 

a 130 de ani de la revoluția din 
1848 și a 3 decenii de la actul 

naționalizării

leag roșu
PROLFTARI DIN TOATE TARILE, UNITI-VAI

Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au 
participat, sîmbătă diminea
ță, la marea adunare popu
lară organizată în Capitală 
cu prilejul aniversării a 130 
de ani de la Revoluția 
burghezo-democratică din 
1848 și a trei decenii de la 
înfăptuirea 
principalelor 
producție. .

încununare 
lor evocatoare 
de-a lungul mai multor săp- 
tămîni pe tot cuprinsul pa
triei, această grandioasă a- 
dunare a constituit cel mai 
înalt omagiu pe care națiu
nea noastră socialistă îl adu
ce celor două evenimente 
memorabile.

Impresionanta adunare 
popuiară are loc în Piața Re
publicii, care are o înfățișare 
sărbătorească.

Este ora 10. Mulțimea 
flata în piață întîmpină cu 
multă căldură și însuflețire 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți tova
răși din conducerea partidu
lui și statului, la ieșirea în 
balconul sediului Comitetului 
Central al P.C.R.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului iau parte 
la această entuziastă adu
nare, la această mare sărbă
toare, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii losif 
Banc, Emil Bobu, Cornel Bur
tică, Virgil Cazacu, Gheor
ghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupii, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Leonte Rău- 
tu, Virgil Trofin, losif Uglar, 
liie Verdeț, Ștefan Voitec, 
Ștefan Andrei, Ion Coman, 
Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Ion Ursu, Richard Winter, 
Vasile Marin, Vasile Mușat, 
precum și membri de partid 
cu stagiu din : ilegalitate,

naționalizării 
mijloace de

a manifestări- 
desfășurate

a-

membri ai C.C. al P.C.R., af 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de ins
tituții centrale și organiza
ți: de masă și obșteșt .

La adunare participă, de 
asemenea, peste 120 000 de 
oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile Capi
talei. Sînt muncitori care au 
dobîndit, în acei istoric 11 
iunie 1948, dubla calitate de 
producători și proprietari ai 
mijloacelor de producție, 
sînt intelectuali, militari, stu- 
denți și elevi. Printre ei. se a- 
flă reprezentanți ai primului 
detașament d'e conducători 
comuniști ai economiei - cei 
dintîi directori-muncitori care 
au asigurat, imediat după 
naționalizare, buna funcțio
nare a întreprinderilor, au 
contribuit la înfăptuirea poli
ticii de industrializare socia
listă a țării.

Deasupra pieței răsună so
lemn acordurile Imnului de 
stat al Republicii Socialiste 
România.

în aplauzele puternice ale 
mulțimii, grupuri de pionieri 
și șoimi ai patriei se apropie 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de ceilalți tova
răși din conducerea partidu
lui și statului, oferindu-le 
garoafe roșii, în semn de 
caldă mulțumire pentru copi
lăria fericită pe care o tră
iesc.

Adunarea este deschisă de 
tovarășul Ion Dincă, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. a! P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., prima
rul general al Capitalei.

In numele participanfilor 
la adunare, tovarășul' Ion 
Dincă adresează apoi tovară
șului Nicolae Ceaușescu ru
gămintea de a lua cuvîntuL 

în aclamafile celor pre
zent!, în entuziasmul și în
suflețirea generală ia cuvîn- 
tui t o v a r â ș u I Nicolae 
Ceaușescu, secetar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialis’e România.

Ampla cuvîntare a secre
tarului general al partidului,

urmărită cu deosebita aten
ție, cu larg interes, cu depli
nă satisfacție și aprobare, 
este subliniată, în repetate 
rînduri, cu vii și îndelungi a- 
plauze, cu ura'e și ovații.

La sfîrșitul cuvîntării, cei 
prezenți aclamă din nou, cu 
înflăcărare, minute în șir, 
pentru partid și secretarul 
său general, pentru eroica 
noastră clasă muncitoare, 
pentru minunatul nostru po
por, constructor al socialis
mului, pentru patria noastră 
liberă, demnă și înfloritoare 
- Republica Socialistă Romă 
niâ. Se scandează, neîntrerupt, 
„Ceaușescu — P. C. R, 1", 
„Ceaușescu și poporul!", „Sti
ma noastră și mîndria - 
Ceaușescu - România I"

Urinează clipe emoționan
te, care întregesc atmosfera 
acestei zile sărbătorești. To
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului 
vin în mijlocul oamenilor, 
participant! la adunare, se 
prind în horă alături de ei.

Manifestarea fierbinte -de 
dragoste, stimă și recunoștin
ță pe care participanții o fac 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu exprimă în modul 
cel mai grăitor coeziunea 
strînsă a poporului în jurul 
partidului și a secretarului 
său general, deplina concor-, 
danță între politica partidu
lui și năzuințele națiunii.

In această zi de glorioa
să aniversare, oamenii mun
cii, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
întregul nostru popor, și-au 
reînnoit legămîntui de a da, 
prin faptele lor de muncă, 
noi străluciri momentelor ne
pieritoare din istoria țării, 
și-au reafirmat voința fermă 
de a asigura înaintarea vi
guroasă a patriei pe calea 
bunăstării, progresului și ci
vilizației, de a înfăptui poli
tica internă și externă a 
partidului, hotărîrile Congre
sului al Xl-lea și Conferinței 
Naționale ale P.C.R., măre
țului Program de edificare a 
socialismului și comunismu
lui pe pămîntul României.

(
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130 de ani de Ia revoluția burghezo-democratică
din 1848
30 de ani de la naționalizarea principalelor
mijloace de producție

Stăpîn pe întreaga 
ție a țării, pe destinele 
le, poporul român 
sează două 
importanță 
de ani de 
rămas în conștiința 
lui sub cunoscutul ____
revoluției pașoptiste, și 30 
de ani de la actul naționa
lizării, înscris în cronica 
.României contemporane sub 
un nume bineștiut : „expro
prierea expropriatorilor".

Despărțite în timp pe în
tinderea unui veac întreg, ce
le două evenimente păs
trează asemuiri profunde, 
sub semnul cărora își con
topesc semnificațiile. Cel 
dinții, revoluția pașoptistă a 
marcat un pas hotărîtor în

aniver-
evenimente de 

deosebită : 130
la actul istoric

neamu-
nume al

1

SI-

i 
j

minerești

s

1

î

i
î

Minerii celor două sec
toare de producție ale în
treprinderii miniere Bărbă- 
teni au realizat și depășit 
în 19 iunie sarcinile zilni
ce planificate.
, Sectorul I, cu o depăși
re ae 22,1 la sută, se
tuează pe primul loc în 
întrecerea socialistă ce se 
desfășoară la această mi
nă, fiind urmat de secto
rul II cu o depășire de 7,9 
la sută. Demnă ae remar
cat este eficiența muncii 
minerilor de la sectorul II 
care, prin contribuția bri
găzilor conduse de Andro- 
nie Grumăzescu, Lazăr 
Kacso și Constantin Ono- 
frei, au obținut o produc
tivitate superioară sarcini
lor de plan, la nivelul în
tregului sector, cu 333 
kg/post. De la sectorul I 
s-au evidențiat brigăzile 
cunoscuților mineri Nico- 
lae Oprea, Carol Marton 
și Gheorghe Onofrei.

Datorită hărniciei, ab
negației și ambiției mine 
riior celor două sectoare, 
sarcinile de plan ale zilei 
de 9 iunie, au fost depă
șite pe întreprindere, cu 
13,5 la sută.

l
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Constanta in depășirea sarcinilor de plan, exemplu în rea
lizarea unor lucrări de calitate, brigada minerului Pavel De- 
diu se numără printre colectivele fruntașe ale minei Aninoasa.

(Vă in/orntătn
DE APRECIERI FRUMOA

SE se bucură printre coope
ratorii de la „Unirea" echi
pele de tîmpi-ari și zugravi 
conduse de loan Istvan și 
Alexandru Dobay, datorită 
reușitelor lucrări executate 
pentru dotarea și amenaja
rea unităților cooperativei. 
Echipa de tîmplari (din ca
re mai fac parte Ernest 
Francisc și Mircea Pleșa) a 
realizat în întregime mobi
lierul necesar unităților des

chise în Petrila (la parterul

II
I
I

blocului 31) și Petroșani 
(blocul J 2 Aeroport). Cu 
același bun gust, echipa e- 
xecută și comenzi pentru 
public. (I.M.)

ZESTREA EDILITARĂ a 
circumscripției electorale 
nr. 16 din orașul Lupeni a 
sporit cu o nouă dotație 
de larg interes cetățenesc. 
Este vorba de o conductă 
de alimentare, cu apă cu 
o lungime de circa 120 
metri instalată pe strada 
Victoria. La realizarea ei 
și-au dat concursul prepa- 
rația Lupeni, deputatul Ion 
Moldovan, cetățenii I. Mi-

încredere spre viitor
dezvoltarea conștiinței na
ționale a poporului român. 
Îndreptată împotriva feu
dalismului și a regimurilor 
absolutiste, reacționare,- miș
carea revoluționară de la 
mijlocul veacului trecut a 
zdruncinat puternic rînduieii- 
le sfrîmbe ale vremii, adu- 
cînd la ordinea zilei proble
mele fundamentale ale dez
voltării societății românești: 
desființarea iobăgiei și îm
proprietărirea țăranilor, e- 
galitafea în drepturi, uni
rea celor trei țări româ
ne, libertatea și independen
ța națională. Deși înfrîntă, 
revoluția pașoptistă s-a a- 
firmat ca un eveniment de 
o însemnătate excepțională 
în procesul de dezvoltare a
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principalelor mijloace de producție, 

moment de seamă în
AFIRMAREA PUTERII POLITICE A

CLASEI MUNCITOARE
(In pag. a 3-a)

națiunii 
ferul de 
maselor - îndeosebi a 
lor țărănești - prin comuni
tatea de aspirații a poporu
lui care a năzuit spre înlă
turarea granițelor artificiale 
ce despărțeau Moldova, Ța
ra Românească și Transilva
nia.

Viața politică a țărilor ro
mâne a fost puternic do
minată, după 1848, de lupta 
pentru împlinirea idealu
rilor de unitate națională și 
independență ale poporu
lui. Istoria păstrează în pa
gini de aur evenimentele cru
ciale ce au urmat : 1859 - 
unirea Moldovei cu 
mânească ; 1877 - 
Independenței de 
României ■ 1918 - 
statului național unitar 
mân, care a consfințit 
nirea pămînturilor 
șești, despărțite de vicisitu
dinile unei frămîntate isto
rii.

noastre, prin caraiJ 
larga participare a

i ce-

Țara Ro- 
cucerirea 
stat a 
făurirea

ro-
u-

strămo-

• (Continuare în pag. a 2-aj

Manifestări 
omagiale

Vineri și sîmbătă, în în
treprinderi și instituții din 
întregul municipiu au avut 
loc manifestări dedicate a- 
niversării celor 130 de ani 
de la revoluția din 1848 
și 30 de ani de la națio
nalizarea principalelor 
mijloace de producție.

Cu acest prilej, în fața 
colectivelor de oameni ai 
muncii au fost expuse con
ferințe care au evocat me
morabilele. evenimente, au 
reliefat succesele dob.îndi- 
te de clasa muncitoare, 
de întregul nostru popor, 
sub conducerea înțeleaptă 
a partidului, în anii fertili, 

ai construcției socialiste. 
Au avut loc, de asemenea, 
emoționante întîlniri ale 
oamenilor muncii cu cadre 
de partid și muncitori 
vîrsfnici care, cu 30 de ani 
în urmă, au luat parte ac
tivă la înfăptuirea națio
nalizării.
.... s................ ...........

hai, V. Năstase, C. Lupu-
ij, 
T. 
Și

iescu, Gh. Pop, A. Stanciu, 
I. Dănesc, Gh. Vlaicu, 
Narița, Gh. Moldovan 
I. Radu. (T.V.)

EXAMEN DE GHIZI, 
sediul O.J.T. Petroșani 
ayea loc, în ziua de 14 
nie a.c., ora 12, examenul 
de ghizi. Se pot prezenta 
solicitant! cu studii medii 
și superioare din toate lo
calitățile Văii Jiului pre
cum și, cu obligativitate, 
cadrele didactice care în
soțesc grupuri de elevi în 
excursii. Se vor prezenta 
de asemenea pentru ridi-

La
va
iu-

„Nedeia vulcăneană *«

Ample manifestări dedicate
folclorului Văii Jiului

Capul de afiș al celei de 
a șasea zi din cadrul celei 
de a Vl-a ediții a tradițio
nalei Nedei Vulcănene, l-a 
constituit simpozionul „Va
lorificarea folclorului local 
în activitatea -de educare 
patriotică a tineretului", des
fășurat sub egida Consi
liului municipal de educa
ție politică și cultură so
cialistă și a Filialei Petroșani 
a Societății de științe filo
logice. De atenție deosebită 
s-au bucurat comunicările 
prezentate de cadre didac
tice de specialitate din ju
dețul și municipiul nostru, 
între care îi amintim pe pro
fesorii Constantin Clemente, 
Cornelia Stănescu, Caro
lina Tîrjoianu, Mircea Mun- 
teanu, Petru Eana, Valeria 
și Ion Blaj, Dumitru Susan

carea carnetelor, soiicitan- 
ții care au susținut acest 
examen în seria trecută. 
(M.P.)

CROAZIERA PE MAREA
NEAGRĂ. La sediul O.J.T. 
Petroșani se fac înscrieri 
pînă în ziua de 15 iunie 

a.c., pentru croaziera din luna 
octombrie a.c., pe itinerariul 
Constanța - Odesa - (alta 
- Soci -Batumi - Suhumi - 
Varna - Constanța, timp 
de 9 zile. (M.P.)

I

I
I 

_______ I 
oâ inf&rniăm J

și Ion Vulpe. Participanții la 
simpozion au trecut apoi 
în revistă sugestiva paradă 
a costumelor naționale pre
zentate în cadrul expozi
ției etnografice, deschisă în 
sala mică a clubului mun
citoresc Vulcan, după care 
am fost martorii unui specta
col al obiceiurilor tradițio
nale momîrlănești, susținut 
de artiștii amatori la Cîmpu 
iui Neag.

Tot ieri, în același așeză- 
mînt cultural, gazdă a ne- 
deii din Vulcan, a fost ver
nisată expoziția foto pe te
me folclorice, realizată de 
artiști amatori din Vulcan 
și Lupeni : Ion Florii, Fran
cisc Nemeth, Oscar Simonis, 
Ion Ardelean și Atilla Fu-. 
lop, a continuat să stîrneas- 
că interes expoziția de cre
ație științifică și tehnică, des
chisă în localul grădiniței de 
copii nr. 1 Vulcan, viziona
tă de numeroase grupuri de 
elevi ai școlilor din oraș.

Astăzi, ca un corolar al 
amplelor manifestări înscri
se în programul Nedeii Vul- 

, cănene, vor avea loc para
da portului popular și spec
tacolele folclorice susținute 
de formațiile artistice din 
județul și municipiul nostru 
în pitorescul loc de agre
ment „La Brazi".

Invitația organizatorilor Se 
adresează tuturor iubitori
lor folclorului din munici
piul nostru.

Sever NOIAN



cetățenilor
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_ Sărbătorirea la 11 iunie a 
Zile, miliției este un minu
nat prilej de' evocare a bo
gatelor traaijii de luptă ale 
organelor Ce miliție. încă 
de la crearea, sa de către 
partid, miliția s-a încadrat 
organic în lupta termă pen
tru făurirea și apărarea noii 
orînduiri, cadrele sale pro
venite din rîndul muncitori
lor, țăranilor și intelectuali
tății legate de popor, ne- 
precuperind eforturile și nici 
chiar viața pentru îndeplini
rea misiunilor încredințate. 
Succesele pe care ie-a ob
ținut mii.fia în cei 29 de ani de 
existență, sînt indisolubil le
gate de conducerea ei de 
către partid, își au izvorul 
în grija permanentă a 
partidului și statului nos- . 
tru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
întărirea ordinii publice.

în Raportul prezentat la 
Conferința Națională a parti
dului din decembrie 1977, 
secretarul general al pcirti- 
oului, comandantul nostru 
suprem; , tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, arăta : „...Este 
necesar să fie îmbunătățită 
activitatea Ministerului de 
Interne, a organelor de mi
liție și securitate. Ele 
buie să-și | 
continuu munca, să-și 
tărească vigilența, acționînd 
cu mai multă fermitate pen
tru prevenirea abaterilor și 
infracțiunilor, pentru des
coperirea celor vinovați. în 
activitatea lor, trebuie să 
pornească necontenit de la 
răspunderea pe care o 
în fața poporului, de a 
ra ordinea și liniștea 
blică, proprietatea de 
și obștească, bunurile 
cărui cetățean, de a asigu
ra munca pașnică a popo
rului nostru". Aceste sarcini 
șr indicații deosebit de pre
țioase au o puternică . în- 
rîurire dinamizatoare și a- 
supra tuturor cadrelor de 
miliție din municipiul Petro
șani, determinîndu-le să-și
sporească energia și hotă-
rîrea de a aplica cu stric-

ZAWAV.WAV.V.V.WAV

PENTRU FRACTURILE DE 
FEMUR

Specialiștii de la Spitalul 
de urgență din Capitală au 
pus la punct o interesantă 
metodă de tratament pen
tru fracturile de femur. No
ul procedeu constă în con
solidarea osului fracturat 
cu ajutorul unor tije meta
lice care se introduc prin ca- 

. naiul medular departe de 
■fractura femurului. Avan

tajele pe care le reprezintă 
-.față de metodele clasice sînt 
’multiple .- nu necesită o des
chidere a zonei de fractură 
pentru introducerea cuielor 
metalice, se elimină la frac
turi muldple: intervenții chi
rurgicale repetate, tijele a- 
mintife conso! dează . toate 
fracturile, asiuurînd o re
zistentă mai mare chiar de 
cît a femurului sănătos. Pro-

tețe măsurile 
stabilite de 
organele de 
partid și de 
sfat pe lima 
apărării pro- 
pr etății 
cialiște, 
bunurilor 
tregului 
por și a 
nurilor per
sonale ale 
ordinii și liniștii publice.

Acționăm pentru traduce
rea în viață a hotărîrilor și 
orientărilor stabilite de 
Conferința Națională a parti
dului cu privire la creșterea 
rolului colectivelor de oa
meni ai muncii, a societății

Ziua miliției

tre-
perfccționeze 
, sâ-si în

au 
apâ- 
pu- 
stat 
fie-

în general, în prevenirea și 
combaterea manifestărilor ce 
contravin normelor de convie
țuire socială.

.Drept rezultat, un în
semnat număr de persoane 
din rîndul celor certate 
normele .ce guvernează 
cietafea noastră s-au
regrat în viața ș; activitatea 
normală, au fost ajutate să 
înțeleagă în mod just sensul 

a ma-
noas-

cu
șo- 

rei li

generozității pe care 
nifestat-o societatea 
tră prin actele de demență 
ce și-au. găsit reflectarea în 
decretele de amnistie și gra
țiere din 1977. Acordînd o 
atenție tot mai mare muncii 
de prevenire a faptelor an
tisociale, reeducării elemen
telor care săvîrșesc abateri 
de la normele legale, orga
nele noastre 'sînt preocupate 
în același timp de sporirea, 
operativității și fermității în 
descoperirea faptelor pe
nale, de creșterea exigen
tei față de elementele in
fractoare,. care continuă să 
sfideze legile țării, norme
le de etică și echitate so
cialistă, călăuzindu-ne în a-

cest sens prmcipiulu adop
tat la Conferința Națională 
a partidului, potrivit că
ruia 
drept și _ 
se bazeze pe o atitudine in
transigentă față de orice 
încălcare a legilor, pe creș
terea vigilenței față de ma
nifestările incompatibile 
normele de conviețuire 
societatea noastră".

Cu prilejul sărbătoririi 
lei miliției, a! celui de 
29-lea an de existență 
muncă neobosită 
tă intereselor i 
cialiște, putem 
ofițerii, subofițerii și 
naiul civil din Miliția 
nicipiului Petroșani se 
Ta datorie, 
tienți de răspunderea 
au..în față partidului 
porului, de a apăra ordinea 
și liniștea publică, proprie
tatea socialistă, bunurile
fiecărui cetățean, viața, li
bertatea și demnitatea per
soanei, că sîntem ferm ho- 
tărîți șă nu precupețim nici 
un efort, la nevoie nici via
ța, pentru a ne îndeplini 
și în continuare sarcinile.

Continuînd să desfășoare 
o. activitate de populariza
re a legilor, de informare a 
populației asupra unor as
pecte referitoare la preve
nirea și combaterea fapte
lor infracționale, organele 
de miliție, își sporesc vigi
lența și combativitatea în 
apărarea valorilor funda
mentale ale societății noas
tre.

Lt. colonel Emil ClCIC, 
șeful miliției municipiului 

Petroșani

potrivit 
asigurarea ordinii de 
și legalității trebuie să

eu
din

Zi- 
al 
și 

consacra- 
revoluției so- 

raporta că 
perso- 

mu- 
qflă 

pe deplin conș- 
î ce o 

i și po-

Cel de-al doilea eveni
ment, „exproprierea expro
priatorilor", ne apare, în re
trospectiva istoriei, ca un 
act dialectic. Insurecția na- 
țiohaiă; armată antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 Au
gust 1944 a inaugurat pe
rioada celor mai profunde 
transformări în noitoare,
mareînd începutul revoluți
ei populare în România, 
deschizînd perspectiva în
făptuirii revoluției socialis
te. Din cronica anilor des
prindem iarăși evenimente 
cruciale:: 6 Martie 1945 -
instaurarea primului guvern 
democratic din istoria țării ; 
octombrie 1945 - Conferința 
Națională a partidului, ca
re a adus în centrul preocu
părilor reconstrucția țării, 
dezvoltarea economiei na
ționale pe calea industria
lizării, consolidarea unității 
clasei muncitoare și a alianței 
dintre muncitori, țărani și 
intelectuali ; decembrie 1946 
- etatizarea Băncii Najiona- 
le ; .30 Decembrie 1947 -
abolirea monarhiei și pro
clamarea Republicii Popu
lare RomâWe, stat al oame
nilor muncii de la orașe și 
sate, în acest context de 
împrejurări, legea adopta
tă la 11 iunie 1948 privind 
naționalizarea principalelor 
mijloace de producție a con
dus la dobîndirea unei vic
torii de mare preț a po
porului român. Sub condu
cerea partidului comunist, 
s-a trecut la lichidarea pu
terii economice a marii bur
ghezii industriale 'si financi
are, la desființarea exploa
tării: omului de către om, la 
înlocuirea relațiilor de pro
ducție capitaliste cu noile 
relații, socialiste, generali
zate în scurt timp, în în
treaga economie, prin cre
area economiei socialiste u- 
nitare.

1848..., 
rea unui 
nul cînd 
țională a 
luptă ce avea să nu mai fie 
învinsă, poporul român a nă-

1948... Pe întinde- 
veac întreg, din a- 
conștiinfa sa na- 
devenit o armă de

zuit să dobîndească drep
tul legitim de a stăpîni ța
ra, cu toate bogățiile so
lului și subsolului, dreptul 
de a. decide asupra desti
nelor sale, de a se dez
volta în libertate și inde
pendență. Acest vis avea, să 
fie împlinit după o sută de 
ani, prin actul pe care l-am 
numit ca fiind profund dia- 
lechc, în deplin consens cu 
mersul istoriei, cu dezvolta- 
:ea ' societății' românești.

1948.., 1978... în răsi im
pui celor trei decenii; co-

. pori i român, în noua ta 
calitate de proprietar și pro
ducător al tuturor bunuri
lor societății, de beneficiar 
al întregului rod al muncii 
sale, a înaintat cu fermita
te sub conducerea partidu
lui comunist pe calea dez
voltării libere, creatoare, în
locuind greaua moștenire 
lăsată de regimul burghezo- 
moșieresc - o industrie slabă 
și subechipată, o agricultu
ră încă și mai înapoiată - 
cu o economie puternică, în
floritoare, aflată în plin pro
ces de modernizare. Propri
etatea socialistă asupra mij
loacelor de producție,

. țiile noi, 
oamenii 
maghiari, 
te naționalități - egali în 
drepturi în fața societății, 
au condus la consolidarea 
cuceririlor revoluționare.Vale 
•clasei muncitoare, ale în
tregului popor. Sub con-; 
ducerea clarvăzătoare a par
tidului, poporul nostru a dat 
măsura realelor sale vir
tuți, angajîndu se în șirul u- 
nor neîntrerupte perfecțio
nări avînd drept țel dez
voltarea în ritm rapid a so
cietății românești, creșterea 
bunăstării materiale și spiri
tuale a oamenilor muncii, a 
tuturor locuitorilor țării, 

în cronica celor trei dece
nii sînt înscrise victorii mă
rețe. Congresul al IX-lea a 
inaugurat 
socialiste 
prefaceri 
milenara
care au urmat, 
binte angajare 
sînt marcați de alte eveni

rela- 
sfatornicite . între 

thuncii — români, 
germani și de ed
ilități - egali în

intrarea României 
într-o etapă 
fără 
sa

de 
precedent în 
istorie. Anii 
ani de fier- 

patriotică,

rezonanță : Con- 
X-leq al ; partidu-

mente de 
greșul al 
lui, de documentele căruia 
sînt legate începuturile 
construirii . societății socia
liste multilateral dezvolta
te ; Congresul q.l Xl-lea, de 
lucrările căruia ț este legată 
elaborarea vastului Pro
gram ăl partidului de edifi
care a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și î- 
naintare a României spre 

, comunism. Victoriile po
porului, dobîndite în ulti
mii ani, afirmarea și întă
rirea democrației socialiste, 
perfecționările aduse în toa
te domeniile vieții economi
ce și sociale sînt strîns le
gate de numele conducă
torului partidului: și statu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, inițiatorul Pro
gramului ce cuprinde obiec
tivai măreț al societății 
dezvoltarea 
chîlibrată, __ ___ . ,
namfarea fermă a Români
ei spre zările luminoase ale 
comunismului.

Alături de întregul popor, 
oamenii, muncii din Valea 
Jiului, toți locuitorii acestor 
meleaguri cinstesc cele do
uă» evenimente jubiliare 
printr-o avîntafă activita
te creatoare, închinată în
tăririi economiei naționale, 
consolidării și dezvoltării cu
ceririlor revoluționare în
scrise cu litere de aur în

- istoria patriei noastre. Strîns 
uniți în jurul partidului, al 
secretarului său general, to
varășul Nicoiae Ceaușescu, 
minerii,, preparatorii, cons
tructorii, ceilalți oameni ai 
muncii și locuitori ai mu
nicipiului contribuie zi de zi 
la înfăptuirea unei politici 
care răspunde aspirațiilor 
de veacuri ale poporului ro
mân, acționează cu înflăcă
rată conștiință muncitoreas-

' : ' ’ c’’ •• • ■• ■■ : ■
că pe calea înfăptuirii vas
tului program de dezvolta
re economico-socială 
Jiului, înscriindu-se 
în efortul general ol 
etății, de înaintare 
noi culmi de civilizație, de 
progres și bunăstare.

armonioasa, 
multilaterală,

a Văii 
plenar 

soci- 
spre

poate adăposti

meu

UI El
(surpriză)

3
a- 
cu

de portul 
Din tancuri, petro- 

fi transportat direct 
cu ajutorul unei con-

cedeul ’omânesc a stîrnit un 
interes deosebit Ia diferite 
manifes'ăr științifice de spe
cialitate de peste hotare

Sj ne srradă mâ simt ca in... .eagan"* 1 Foto : Gh. OLTEANU

DEPOZIT PETROLIER 
ÎN MINA

Firma japoneză „Kadzima 
Construction" și Compania 
chimică „Isihara Sanghio"

au hotărîț să construiască un 
depozit de petrol într-o mi
nă de cărbune părăsită, a- 
flată la 30 km < 
Owase.
Iul va 
în mină 
duete.

Mina 
milioane tone de petrol, 
dică o cantitate egală 
cea consumată în Japonia 
în decurs de 3 zile. Amena
jarea noului depozit este 
mult mai ieftină decît cons
truirea unui depozit petroli
er de asemenea proporții.

i

ORIZONTAL: 1) BANUT - Nu-I ajungi cu 
prăjina ; 2) RATA - STOC ; 3) COTE ; 4)
Contrar - Ramă metalică plină de cuie ; 
5) SUTE - Diminutiv feminin ; 6) ANTRACT; 
7) CAS - SOLD; 8) Acut! - Solitar; 9) Ci
lindru cu mișcare rectilinie - Posesiv ; 10) 
TEST - Carne măcinată.

VERTICAL: 1) BROȘA - Potrivit; 2) Aria!
- PUNCTE; 3) Fixată cu nituri - Paris ! 4)
Ușițe I - START ; 5) AC - Rîu în liliricum - 
O notă mijlocie ! 6) Scoase din foc I - Ju
mătate de șnur ! 7) STORS ; 8) Baie frișca
- TONA; 9) NOTE - Lege! 10) Posezi - 
ALBUȚĂ; 11) între etaje... - o fărîmă.

Victor IAȚENCO

Cugetări despre 
NOTE

Ospăiarul : „Eu găsesc că 
cea mai bună notă e... NO
TA DE PLATA".

Solistul : „Deoarece 
foarte scund, nu pot 
niciodată o notă înaltă".

Elevul : „Nu înțeieg de ce 
atunci cînd profesorul mi-a 
spus „să iau notă" că 
știu nimic, nu mi-a dat 
ie să aleg... nota",

Surioara : „Fratele 
din clasa a cincea mi-a spus 
că are nevoie de un 6 ca 
să-și „facă" media 5. l-am 
spus că moi bine e să ia un 
3 că din el se poate face 
foarte ușor 8".

Mircea ANDRAȘ

D i a 1 o
Gică, bine că te văd. Hai 

că tac cinste.
- Ce, ai avansat ?
- Da de unde.

de tensiune.
- Cum ?
- Mi-a luat-o

Am scăpat

doctorul.../ ■ .••• • •
*

- Hai Goqule
Iută.

- Gata cu cafeluța în tim
pul serviciului.

ia o cafe-

guri
- Dar ce s-a întîmplat ?
- Nu-i place noului șef...
- Păi, atunci bem fără el 1

★
- Uite, abia s-a uscat as

faltul pe trotuar și-i sparg 
cei de la telefoane...
- Păi, dacă au luat-o ei 

înaintea celor de la canali
zare I

M. MUNTEANU

S-au cunoscut 
întîmplător. De 

<T»W despărțit s-au
espărțit... la fel.

r'S / Stăteau îm-
f brățișați de vreo
ifirf 30 de secunde

cuprinși de o
r țj 1 dragoste fulge-
| S1 j- rotoare.
Ici
\/l / Ing. Zoltan
'IM KIRALY jr, 8
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anul 1953 au 
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fracției de cărbune a 
noscut, în continuare, 
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Valea Jiului —* sub semnul 
prefacerilor mereu înnoitoare
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uiiiuiiiii-u juy'iii'vu, anul 
1978 atingînd un nivel al 
producției nete de peste 
7,3 milioane tone. Deschi
derea noilor cîmpuri mi
niere de ia Paroșeni - 
și, de dată mai recentă, 
de la Bărbăteni și Live- 
zeni - dezvoltarea ca
pacităților de producție 
și modernizarea minelor 
vechi, introducerea meca
nizării și a metodelor î- 
naintate de extracție au 
fost însoțite de ample mă
suri pe linia îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și 
viața ale minerilor.

In cei treizeci de ani, Valea 
Jiului și-a schimbat în mod 
radical înfățișarea. în
scriem drept argument o ci
fră edificatoare: au fost 
construite aproape 30000 a- 

con- 
fortabile - echivalentul, u- 
nui oraș cu 100 mii de 
locuitori, ridicat din teme
lie. Acestei cifre îi mai 
pot fi alăturate și altele, 
ilustrînd creșterile înregis
trate în activitatea comer
cială, dezvoltarea pe care 
a cunoscut-o rețeaua de

Asemenea tuturor zone
lor țării, Valea Jiului a 
cunoscut în cele trei de
cenii care s-au scurs de la 
actul istoric al naționali
zării, profunde mutații în
noitoare. Crearea sectoru
lui socialist de stat în e- 
conomie a făcut posibilă 
trecerea fa conducerea pla
nificată a extracției și pre
parării cărbunelui. Anul 
1948 consemnează începu
tul lucrărilor de redeschi
dere a minei din Vulcan, 
care a început să producă 
în 1951. Din '-----
început .alte 
deschidere a 
cani și Dîlja.

După cum 
cronica acestor trei 
cenii, producția de cărbu
ne a crescut în ritm verti
ginos, ajungînd de la 1,5 
milioane tone, cit s-a ex
tras în 1948, la peste 3,6 parlamente moderne, 
milioane tone în 1958, pen
tru ca în 1965 să Înregis
treze 5,7 milioane tone. în 
anul 1966, producția în
tregului an 1938 - an de 
vîrf in regimul burghezo- 
moșieresc - a fost realiza
tă în numai 100 de zile.

Ritmul de creștere a ex-

învățămînt, de ocrotire 
sănătății. Orașele Iu 
noase de astăzi, în care 
viața pulsează după nor
mele noi ale confortului și 
bunăstării, ilustrează gri
ja deosebită pe care con
ducerea de partid și de 
stat o poartă municipiului 
minerilor.

Beneficiari ai întregului 
rod al muncii lor, gospo
dari ai avuției ce le este 
încredințată, minerii, 
lalți oameni ai muncii 
români, maghiari, g 
mani și de alte naționali
tăți - acționează strîns U- 
niți în jurul partidului, al 
secretarului său general 
pentru îndeplinirea sarci
nilor actualului an și cin
cinal, pentru creșterea pro
ducției materiale, răspun- 
zînd astfel grijii cu care 
sînt înconjurați, măsuri
lor adoptate în vederea 
dezvoltării neîntrerupte a 
Văii Jiului. Stau mărturie 
rodnicia din abataje în do
meniul cercetării învățămîn- 
tului, ocrotirii sănătății, în 
celelalte ramuri de activi
tate ale bogatei vieți spi
rituale a municipiului.

A Jis

EA

eorologică 
nică : Ieri, 
iximâ a a- 
>ani a tos. 
ir ia Pa- 
ide. Mim 
e 10 grade 
de 7 grai

oare.e
a se menți- 
umoasă, cu 
cursul du- 

rt se vor 
de ploaie 

ărcări elec, 
urile maxi- 
inse între 
^minimele 
,i 14 grade

I I

DREPTUL DE A 
DECIDE

Ne întrunim cu iegula- 
ritate în consiliul oameni
lor muncii, organul coiec 
tiv de conducere care ho

tărăște asupra bunului 
mers al activității între
prinderii. Ne spunem pă
rerea, în mod deschis, fa
cem p opuneri, apoi a 
doptăm o decizie. Este 
dreptul nostru al muncito
rilor, de a dc- le, de a 
conduce, un drept pe care 
clasa muncitoare l-a do- 
bîhdit printr-o îndelunga
tă bătălie.

S'întem chșmați să no 
întărim acest drept. Și 
nul vom putea întări ma; 
bine decît înfăptuind -în 
mod exemplar propriile 
noastre decizii, ele fiind 
întotdeauna în Folosul so
cietății, al bunăstării 
noastre; a tutu. or.

Francisc FAZAKAS, 
miner, șef de brigadă, 

membru în consiliul 
i oamenilor muncii de la 

I.M. Paroșeni

c;

SENTIMENTUL 
RĂSPUNDERII

Calitatea de proprietari 
ai întregii avuții a societă
ții ridică în fața noast ă 
sarcina de a munci astfel 
încît avuția să creai' ă ne
contenit. Știm bi.-o că la 
temelia bunăstării noastre, 
a progresului societății, nu 
slau alte surse decît avu- 
;:o pe care o avem, și 
munca pe care o desfășu
răm. Cu sentimentul răs
punderii ce ne revine, al 
răspunderii muncitorești, 
sîritem datori să acționăm 
ca adevărafi proprietari, 
ca producători harnici, ne
obosiți. Știm tot at't de 
bine că ceea ce producem 
— cărbune, pîme sau ope 
ră de artă - are un sin
gur beneficiar : poporul 
muncitor..........

Dumitru SABAU, 
miner, șef de brigadă, 

membru în consiliul 
oamenilor muncii de la 

I.M. Vuica.i

l

Cu 30 de ani în urmă, 
pe suprafața actualei 
platforme industriale de 
la Paroșeni nu erau decit 
pășuni. Astăzi, platforma 
cuprinde o modernă între
prindere minieră și o uzină 
electrică, obiective care 
au adus profunde mutații 
în viața locuitorilor de pe 
aceste meleaguri.

e-
în-

CONSOLIDAREA 
AVUȚIEI 

NAȚIONALE
Cu 30 de ani în urmă 

om fost însărcina.- să par
ticip direct, în orașul Că- 

- lan, la înfăptuirea actului 
naționalizării. De atunci 
pînă astăzi, clasa munci
toare care a preluat mij
loacele de producție, a 
consolidat neîncetat a- 
ceastă avuție.,, s-a preocu
pat continuu de dezvolta
rea industriei, de întărirea 
economiei naționale.

Întreprinderea noastă 
parcurge o etapă de pro
funde înnoiri. Ne dăm sea
ma că pe măsură ce se 
întărește întreprinderea, 
crește ș.i puterea noastră, 
a muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor, care con
ducem și înfăptuim proce
sul de producție.

Gavrilă DAN, 
maistru, membru în 

consiliul oamenilor muncii 
de la I.U.M.P.

CALITATEA 
GINDIRII 

MUNCITOREȘTI
Alături de mineri, pre

paratorii contribuie ia rea
lizarea unor sarcini im
portante. Producția extrasă 
din abataje este prelucra
tă în secțiile noastre, unde 
se muncește cu răspunde
re sporită pentru prepara
rea cărbunelui. In activita
tea noastră, am așezat în 
față imperativui de a 
transforma cantitatea în 
tr-o nouă calitate, 
așa cum ne îndeamnă se
cretarul ge.erol al parti
dului. Pentru îndeplinirea 
acestui imperativ, zi de z , 
din gîndirea preparatori
lor izvorăsc idei de valoa
re dovedind calitățile î- 
naintate ale muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor 
noștri.

Gheorghe PANĂ, 
secretar al comitetului de 

partid, președintele 
consiliului oamenilor 

muncii de la Preparația 
Lupeni

O coincidență face ca în 
acest an cînd întregul po
por aniversează două 
venimente istorice de 
semnătate majoră - 130 de
ani de la revoluția din 1848 
și 30 de ani de la națio
nalizarea principalelor mij
loace de producție - se îm
plinesc și 110 ani de ex
ploatare industrială a căr
bunelui în Valea Jiului. A- 
nul 1868 marchează pu
nerea bazelor unei industrii 
carbonifere în adevăratul în
țeles al cuvîntului, mina Pe
trila situîndu-se printre pri
mele unități deschise pentru 
extragerea cărbunelui 
abata|e.

Faptul ne prilejuiește 
teva reflecții. Cu HO 
în urmă, și muit timp după 
aceea, baza extragerii căr
bunelui a constituit-o mun
ca manuală, cu unelte din 
cele mai primitive. Propri
etarii minelor nu erau in
teresați în cheltuirea unor
sume de bani pentru ușu
rarea muncii, sau îmbună
tățirea condițiilor de lucru
a)e muncitorilor. Viața mun
citorimii era agravată de
exploatarea și asuprirea la 
care erau supuși Intr-un re
gim politic care apăra doar 
interesele marilor proprie
tari, aie claselor exploata
toare.

din

et
ani

Jiului s-a construit un număr

tenii de la

1951

• Anual, prin comerțul de stat se desfac mărfuri care 
tiesc 1 miliard lei.

• In Valea
de apartamente echivalent cu un oraș de 
aproape 100 mii locuitori.

brut a Văii 
în cele trei

• Producția de cărbune 
Jiului a crescut de 4,56 ori 

naționalizare.
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Anii au trecut. Mersul is« 
toriei a consemnat victoria 
luptelor desfășurate de clasa 
muncitoare, în frunte cu 
partidul comunist, pentru 
dreptate socială și libertate 
națională. Eliberarea țăriif’ 
a deschis drumul înfăptui-’ 
rii marilor prefaceri pofitL 
ce și social-economice care 
au urmat. în noua ipostază^ 
a muncitorilor, de proprietar? 
și producători ai tuturor bu-d 
nurilor societății, munca - a

; dobîndit un conținut no»s| 
An de an au fost luate tot' 
mai multe măsuri pentru 
dezvoltarea mineritului nos
tru, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de 
viață ale minerilor. >

Mina Petrila, asemenea ce
lorlalte unități din Valea 
Jiului, se află înscrisă în- 
tr-un proces de continuă 
modernizare. Amintim că de 
două zile 
tragă din 
bataj de mare capacitate 
al doilea de acest gen . 
dotat cu combină de 
iere și complex de si 
re mecanizată realizat 
întreprinderea de utilaj 
nier din Petroșani, 
de notat faptul că 
a:est abataj se extrage în nu
mai două zile, toată pro
ducția extrasă în 1868, îr> 
Valea Jiului, prin mijloace
le muncii manuale și cu u- 
nelteie primitive pe care 
muncitorii trebuiau să și le 
plătească.

Colectivul minei noastre, 
avînd în frunte organizația 
de partid, este hotărît să 
răspundă în mod exem
plar sarcinilor ce-i stau în 
față privind creșterea pro
ducției și a productivității 
muncii, sporirea eficienței e- 
conomice a întreprinderii, 
să dea astfel viață docu
mentelor adoptate de Con
gresul al Xl-I.ea și Confe
rința Națională ale partidu
lui, de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 22-23 martie a.c. în ve
derea dezvoltării neîntrerupte 
a societății românești, creș
terii bunăstării materiale și 
spirituale a poporului;./

Marcu ANDRONE, 
secretarul comitetului de 

partid de la întreprinderea 
minieră Petrila

a început să ex-, 
plin un nou a-
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Un nou atac israelian
dezarmării în sudul Libanului

al O N U.

o n.u. încheierea dezbaterilor 
sesiunii speciale consacrate

NAȚIUNILE UNITE 10 (A- 
gerpres). — Adunarea Gene
rală a O.N.U., convocată în 
«esiune specială consacrată 
dezarmării, și-a încheiat dez
baterile sale generale desfășu
rate pe parcursul a două săp- 
tămîni și jumătate, la care au 
luat parte reprezentanții a 
126 dintre cele 149 de state 
membre al organizației mon
diale.

Intre vorbitori au figurat 
patru șefi de stat, 16 prim- 
miniștri, 4 prim-vicepreședinți 
și vicepreședinți și 49 de mi
niștri de externe.

In următoarele 5 săptămmi 
ale sesiunii speciale consa
crată diferitelor aspecte ale 
cursei înarmărilor care, anul 
trecut, s-a cifrat la aproape

400 de miliarde dolari, Adu
narea Generală își va con
centra atenția asupra elabo
rării unei declarații și a unui 
program de acțiune care să 
stabilească principiile și di
recțiile realizării unuia din 
dezideratele fundamentale a- 
le popoarelor - înfăptuirea 
dezarmării generale și com
plete.

Se așteaptă, de asemenea, 
ca Adunarea Generală să a- 
dopte o serie de recomandări 
cu privire la componența și 
metodele de lucru ale acelui 
organism denumit oficial 
Conferința Comitetului pentru 
dezarmare, creat în 1962, a- 
le cărui lucrări sînt apreciate 
de majoritatea statelor lumii 
ca nesatisfăcătoare.

Secretarul general al P.C. Italian 
despre problemele guvernului

ROMA 10 (Agerpres). - 
Secretarul general al Partidu
lui Comunist Italian, Enrico 
Berlinguer, a adresat o scri
soare președintelui Consiliu
lui de Miniștri, Giulio Andre
otti, în legătură cu proble
mele actuale ale politicii eco
nomice și sociale ale guver
nului. Textul documentului — 
precizează agenția ANSA - 
a fost făcut cunoscut, de ase
menea, secretarilor generali 
ai partidelor majorității par
lamentare ce sprijină cabine
tul democrat-creștin.

Considerăm că este nece
sară o nouă întîlnire a pri
mului ministru cu reprezen
tanții celor cinci partide ale 
majorității, care să discute „în 
special problemele de poli
tică economică și socială", 
documentul exprimă îngrijora
rea P.C.I. față de incertitudi-

nile și insuficiența acțiunilor 
prin care „guvernul și gru
parea majoritară realizează 
programul asupra căruia au 
căzut de acord". Este necesa
ră o clarificare a probleme
lor „de substanță și metodo
logie" - arată secretarul ge
neral al P.C.I. Partidele ma
jorității parlamentare și gu- 
vernul 'trebuie să înfrunte cu 
energie probleme cum sînt: 
programul extraordinar de 
recalificare profesională, pu
nerea în practică mai activ a 
prevederilor legii privind lo
curile de muncă pentru tine
ret, respectarea programului 
economic în favoarea sudu
lui, relansarea construcțiilor 
de locuințe, în special a ce
lor populare, cheltuielile pu
blice, dificultățile regiunilor, 
reconversiunea industrială.

NAȚIUNILE UNITE 10 (A- 
gerpres). - Luînd cuvîntul la 
încheierea dezbaterilor gene
rale ale sesiuni, speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate dezarmării, preșe
dintele Adunării Generale, 
Lazar Moisov, a subliniat că 
luările de cuvînt la 
dezbateri 
xistă cel 
începerii 
măsurilor 
realizării 
de discuții, acceptabile 
tru toți. Un mare număr de 
vorbitori - a arătat el - au 
subliniat necesitatea presan
tă pentru Națiunile Unite de 
a depune eforturi pentru în
cetarea cursei înarmărilor, iar 
apelurile lor au fost prirmfe 
cu deplină înțeleaere de A- 
dunarea Generală.

*
NAȚIUNILE UNITE 

gerpres). - Poziția și 
nerile României în 
trecerii la măsuri efective de 
dezarmare, prezentate, din 
însărcinarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, de primul 
ministru al guvernului, Ma
nea Mănescu la sesiunea spe
cială a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmă
rii au trezit un larg ecou în 
rîndul unor personalități poli
tice aflate în aceste zile ,1a 
O.N.U., al presei din diferite 
țări. Acest fapt reflectă o da
tă în plus aprecierea față de 
contribuția României la suc
cesul întrunirii extraordinare, 
de conținutul programului a- 
vansat de țara noastră pen
tru înfăptuirea dezarmării - 
program ce vizează deschide
rea unei perspective 
constructive și rodnice, 
această problemă vitală 
contemporaneității.

aceste 
demonstrează că e- 
puțin posibilitatea 

unui dialog asupra 
de dezarmare și 
unei baze comune 

pen-

10 (A-
propu- 

vederea

noi, 
în

a

R-s-A- Record de tristă faimă

Act de violență în dezacord cu eforturile 
de înfăptuire a rezoluției Consiliului de 

Securitate
BEIRUT 10 (Agerpres). - 

Agenția palestiniană de presă 
WAFA anunță că un co
mando israelian — format din 
150 de oameni - a debarcat, 
vineri, la primele ore ale di
mineții pe^litoralul sudic al 
Libanului, la 12 km sud de 
orașul Saida (Sidon). „Forțe
le noastre - precizează a- 
genfia - au interceptat ime
diat comandoul, urjnînd un 
violent schimb de focuri". 
„In același timp - continuă 
WAFA — nave de război is
raeliene împreună cu aviația 
au bombardat regiunea pen
tru a sprijini acțiunea coman
doului".

In cursul ciocnirilor care, 
potrivit WAFA, au durat
proximativ o oră, fedainii 
palestinieni au reușit să scoa
tă din luptă mai multi mili
tari israelieni, evacuați 
ajutorul elicopterelor.

Patru fedaini palestinieni ou 
fost uciși, iar alti șase răniți.

TEL AVIV 10 (Agerpres). - 
Potrivit unui purtător de cu
vînt militar israelian citat de 
agențiile U.P.I., A.F.P. și Reu
ter, în noaptea de joi spre

a-

cu

vineri, un grup de comando 
israelian a atacat baza nava
lă palestiniană de la Dar-Ei 
Burg situată la sud de orașul 
libanez Sidon (Saida). Aceas
tă operațiune - precizează 
purtătorul de cuvînt - la ca
re au participat și parașutiști 
israelierii, a avut loc pe ma
re. In rîndul comandoului is
raelian s-au înregistrat 
morti si opt răniți.

NAȚIUNILE UNITE 10 (A- 
gerpres). - Secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a exprimat profunda sa în
grijorare în legătură cu ata
cul comis de trupele israelie- 
ne, care ocupă ilegal sudul 
Libanului împotriva pozițiilor 
palestiniene.

Kurt Waldheim subliniază 
într-o declarație făcută pre
sei că acest nou act de vio
lență se află în dezacord cu 
eforturile comunității inter
naționale pentru înfăptuirea 
rezoluției Consiliului de Se
curitate al O.N.U., care cere 
retragerea completă și neîn- 
tîrziată a trupelor israeliene 
de pe întreg teritoriul Liba
nului.

în legătură

BOGOTA 10 (Agerpres). - 
Guvernul columbian a inter
zis demonstrațiile de stradă 
și a intensificat măsurile de 
securitate pe întreg teritoriul 
țării, în a|unul începerii unei 
noi operațiuni de numărare 
a voturilor înregistrate la a- 
legerile prezidențiale desfășu
rate la 4 iunie a.c.

Potrivit rezultatelor 
crise în registrul oficial

îns-
na-

doi

Situația din 
Nicaragua

MANAGUA 10 (Agerpres). 
- In Nicaragua continuă de
monstrațiile împotriva regimu
lui antipopular al președin- 
telui Anastasio Somoza.

In orașul Matagalpa, aflat 
Ia 120 km nord de capitală, 
muncitori și studenți au ridi
cat baricade pe străzi. In ur
ma intervenției brutale a po
liției, moi mulți manifestanți 
au fost arestați.

Aceeași atmosferă este 
semnalată și la Jinotepec - o- 
raș care se găsește doar la 
45 km sud de Managua - 
unde demonstrațiile de stradă 
continuă pentru a treia zi 
consecutiv.

Pe de altă parte, la Ma
nagua s-au înregistrat o serie 
de atentate,între care atacul 
armat săvîrșit de „persoane 
necunoscute" împotriva edifi
ciului ziarului „La Prensa", 
principalul organ de presă al 
opoziției.

In ciuda acestei situații 
pline de tensiune și a cereri
lor repetate ale opoziției de 
a renunța la prerogativele 
funcției, președintele Anasta
sio Somoza a declarat că 
nu va ceda în fața nici unei 
„presiuni subversive" și că va 
rămîne la putere pînă în 
1981, dată la care ar urma 
să se încheie ultimul său 
mandat.

cu alegerile prezidențiale 
din Columbia

țional, 
liberal, 
și-a asigurat în rood 
victoria în aceste alegeri, 
mînd să devină viitorul pre
ședinte al Columbiei pe o pe
rioadă de patru ani, succe- 
dînd în funcție actualului șef 
al statului, Alfonso Lopez 
Michelsen. Reprezentantul 
Partidului conservator, Beli- 
sario Betdncur, principalul

candidatul Partidului
Julio Turbay Ayala, 

virtual 
ur-

contracandidat la funcția su
premă în stat, a refuzat însă 
să accepte aceste rezultate ca 
fiind definitive, întrucît — con
sideră el - au avut loc. frau
de electorale.

Rezultatul operațiunii de 
renumărare a voturilor, care 
va începe duminică, va servi 
ca bază pentru Curtea Supre
mă în vederea declarării în
vingătorului în aceste alegeri.

PRETORIA 10' (Agerpres). 
Cunoscută și dezaprobată, 
pe plan intern și extern, pen
tru crunta politică de discri
minare rasială și apartheid 
pe care o promovează, Re
publica Sud-Africană „se re
marcă", în această epocă 
caracterizată prin acțiuni 
sporite pentru instaurarea u- 
nei atmosfere de destindere 
și securitate, pentru eforturi 
creatoare și pașnice, prin 
tristul record al celui mai 
mare număr de sentințe ca
pitale pronunțate și executa
te. Astfel, după cum ș-a a- 
nunțat oficial la Pretoria, nu
mai în ultimii doi ani au fost 
executate, în această țară, 
151 persoane (semnificativ 
este faptul că, dintre acestea, 
trei au fost albi, iar restul

a-

î
I

I

s

FUMATUL Șl FEMEILE

Trei pătrimi dintre feme
ile în vîrstă de peste 50 de 
ani, care nu sînt dispuse 
prin nimic la atacuri car
diace, sînt victime ale in
farctului miocardic numai 
pentru că fumează 
firmă cercetătorii de la U- 
niversitatea din Boston 
(Massachusetts) într-un stu
diu publicat în „New En
gland Jurnal of Medicine11.

Cercetătorii de la Univer
sitatea 
mează 
de ani 
nate" ___________
țigări (în jur de 35 de ți
gări pe zi) au de 20 de ori 
mai multe „șanse“ de a fi 
victime ale unui atac car
diac decît nefumătoarele.

Riscurile unui infarct se

din Boston ești- ' 
că femeile sub 50 
care -sînt „pasio- 
consumatoare de

argu- 
regimul

de culoare). Un nou 
ment ai faptului că 
minoritar rasist de la Preto
ria, sfidînd orice proteste ale 
opiniei publice interne și in
ternaționale, persistă în a 
promova o pol.tică represivă 
împotriva tuturor celor care 
se pronunță contra practici
lor de apartheid și discrimi
nare rasială.

Tn altă ordine de idei, șe 
remarcă faptul că închisoa
rea specială de pe insula 
Robben (rezervată, în exclu
sivitate, deținuților politici, 
cu alte cuvinte celor care 
s-au pronunțat mai ferm îm
potriva politicii de apartheid) 
se află inclusiv copii ce su
feră același regim de cruntă 
teroare aplicat și deținuților 
adulți.

Faptul divers pe glob
diminuează rapid în pro
porție de numărul țigărilor 
consumate zilnic. Astfel, o 
femeie fumînd maximun 14 
țigări pe zi are de 4 ori 
mai multe perspective de 
a suferi un atac cardiac 
decît o nefumătoare, re
levă studiul amintit.

FURTUNI Șl PLOI

Miercuri după-amiază, în 
zone întinse din Republica 
Democrată Germană au 
continuat să se semnaleze 
furtuni și puternice ploi to
rențiale — informează a- 
genția ADN. La Magdeburg, 
la ora 15,00 (ora locală) ce
rul a fost atît de întunecat, 
încît iluminarea automată a 

însuși ministrul sud-african 
al justiției, Jimmy Kruger, a 
precizat astfel, că șase per
soane, sub vîrsta de 16 ani, 
sînt încarcerate la Robben 
Island, fiind supuse, potrivit 
afirmațiilor sale, „celui mai 
strict regim de securitate". 
Cel mai mic din‘re aceștia 
nu a împlinit încă 14 ani.

în această situație, se pune 
firesc întrebarea: cum pot 
fi interpretate afirmațiile re
gimului minoritar de la Pre- 
toria privind dorința sa de 
„reconciliere națională" dacă 
pînă și copiii sînt închiși în 
carcere speciale și supuși u- 
nui regim de tortură pentru 
că, într-o formă sau alta, 
s-au pronunțat împotriva re
gimului de apartheid ?

străzilor a intrat în funcțiu
ne. La Gustrow (districtul 
Schwerin) trăsnetele au de
teriorat rețeaua de distribu
ție a curentului electric. In 
districtul Karl Marx—Stadt, 
ploile puternice au provocat 
inundareâ unor subsoluri.

INCENDII

Mai multe filme valoroa
se din perioada mută a ci
nematografului și aproxima
tiv 100 000 de fotografii ve
chi au fost distruse într-un 
incendiu izbucnit la Muzeul 
„George Easbrian", de la 
Rochester (statul New.York). 
Printre filmele pierdute fi
gurează cîteva pelicule rea
lizate de Buster Keaton. Pa-

ÎN CADRUL acțiunilor con
sacrate celei de-a 60-a ani
versări a formării statului 
național unitar român, con
ducerea Teatrului „Vagan- 
tenbuhne" din Berlinul Occi
dental a organizat o seară 
de proză și poezie româ
nească. Directorul teatrului 
dr. Horst Behrend, a făcut o 
prezentare a istoriei țării 
noastre.

VINERI SEARA, s-a înche
iat în Italia campania elec
torală în vederea 
referendumuri de 
cerute de Partidul 
cadrul acestei 
populare, alegătorii italieni 
sînt chemați să răspundă prin 
„nu" sau „da" întrebărilor 
cu privire la utilitatea men- 

celor doua 
duminică, 

radical. In 
consultări

gube'e sînt evaluate la mai 
multe milioane de dolari. î

sca- 
du- 
de-

DIAMANT

Un diamant de 353,9 
rate - a cărui valoare, 
pă șlefuire, ar putea 
păși 12 milioane dolari - 
a fost extras dintr-o mină 
din apropiere de Pretoria.

Piatra, de mărimea unei 
mingi de golf, cîntărește 70 
de grame și a fost găsită 
cu două luni în urmă în mi
na Cullinam, unde a fost 
descoperit, în 1905, cel mai 
mare diamant din lume 
de 3 025 carate.

In marea ierarhie a dia
mantelor, „Primul trandafir", 
cum este el denumit, se si
tuează înaintea diamantului 
negru „Bahia" (350 carate), 
descoperit în Brazilia în 
1850.

î
l

>

î

ținerii finanțării partidelor 
politice de către stat și a 
unei legi în domeniul ordinii 
publice, legi pe care micul 
partid radical le respinge 
și le dorește respinse și de 
masa alegătorilor.

AMBASADORUL ROMÂ
NIEI în Finlanda, Constantin 
Vlad, a oferit, Bibliotecii mu
nicipale din orașul Rovaniemi 
- centrul administrativ al La- 
poniei - din partea guvernu
lui român un set de cărți e- 
ditate în țara noastră. Printre 
acestea se numără lucrări aie 
președintelui României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu edi
tate în limba finlandeză și în 
limbi de circulație universală, 
lucrări de literatură social- 
politică și beletristică, albu
me de artă.

LA DACCA a fost anun
țată eliberarea secretarului 
general al Partidului Comu
nist din Bangladesh, Moha
mmed Farhad, arestat în oc
tombrie 1977, cînd a_ fost

organizeazâ concurs pentru ocuparea a

— două posturi de contabil cantină

Concursul va avea loc în ziua de 15 iunie
1978

interzisă activitatea partidu
lui - anunță agenția TASS.

CEL MAI LUNG TUNEL 
rutier din Iugoslavia se va 
realiza în regiunea mun
toasă Ucka din Istria. El 
va avea o lungime de 5070 
metri, o înălțime de 6,5 me
tri și o lărgime de 9,4 metri. 
Panglica de asfalt a șoselei 
va permite trecerea prin tu
nel a aproximativ 1800 ve
hicule pe oră.

CEA DE-A VI-A EDIȚIE 
a Concursului internațional 
muzical „P. I. Ceaikovski", 
organizată în Uniunea Sovie
tică, s-a deschis vineri seara, 
într-un cadru festiv, la Pala
tul congreselor din Kremlin. 
Pe parcursul a mai bine de 
trei săptămîni, în fața juriilor 
de la secțiile pian, vioară, 
violoncel și soliști vocali se 
vor prezenta peste 280 de 
interpreți din 37 țări. Școala 
muzicală românească este re
prezentată la concurs de 17 
tineri interpreți.

SIMBĂTÂ, în Uni unea So 
vietică a fost lansat sateliiu 
„Cosmos - 1021". Aparate!" 
instalate la bordul satelitului 
- destinate continuării . cerce
tărilor în spațiul cosmic 
funcționează normal.

minieră lonea
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