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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEALȘEȘCE 
in județele Arad și Timiș

Mai caldă decît această caldă 
și strălucitoare zi de iulie, a 
fost primirea pe care cetățenii 
(județelor Arad și Timiș au fă
cut-o secretarului general al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, so
sit într-o vizită de lucru, îm
preună cu tovarășii Gheorghe 
Fană, Ilie Verdeț, Iosif Banc.

Conducătorul partidului și 
statului nostru a fost întîmpi- 
nat cu bucurie, cu aceleași ma
nifestări vibrante întîlnite pre
tutindeni pe cuprinsul patriei, 
ori de cite ori tovarășul 
Ceaușescu vine pentru a cu
noaște direct preocupările oa
menilor muncii, a se sfătui cu 
muncitorii, țăranii, intelectualii, 
cu activul de partid și de stat 
asupra problemelor construcției 
socialiste. Aceste vizite de lu
cru, care sînt proprii stilului 
de muncă al secretarului gene
ral al partidului nostru, dau 
de fiecare dată dimensiunea 
reală, impresionantă a unității 
de granit a întregului popor în 
(jurul partidului, a conducerii

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la Adunarea populară din municipiu! Arad

Dragi tovarăși,

Doresc, în primul rînd, să vă 
adresez dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor municipiului și ju
dețului Arad un salut călduros 
din partea Comitetului Central 
al partidului, a Consiliului de 
Stat .și a guvernului Republicii 
noastre socialiste. (Aplauze pu
ternice, se scandează „P.C.R.— 
P.C.R.). Doresc, totodată, să 
mulțumesc tuturor cetățenilor 

.care astăzi ne-au făcut o pri- 
'mire cordială, și-au manifestat 
dragostea și atașamentul față 
de partid, de conducerea sa. 
In aceasta noi vedem expresia 
încrederii și hotărîrii cu care 
întregul popor înfăptuiește po
litica marxist-leninistă a parti
dului nostru comunist. (Aplauze 
prelungite; se scandează „P.C.R.- 
Ceaușescu").

Este pentru mine o deosebită 
plăcere de a mă afla din nou 
în mijlocul arădenilor. (Vii a- 
plauze). In timpul vizitei la cele 
două întreprinderi din oraș, la 
cooperativa agricolă și ferma 
agricolă de stat am putut con
stata că aceste unități indus
triale și agricole — ca de alt
fel toate întreprinderile și u- 
nitățile agricole din județul A- 
rad — au obținut rezultate bu
ne în activitatea lor pe pri
mele șase luni ale anului în 
curs. Doresc să adresez calde 
felicitări muncitorilor din Arad 
pentru rezultatele obținute în 
realizarea planului pe primele 
șase luni. (Aplauze).

Deși în această primăvară 
condițiile climatice nu au fost 
favorabile, se poate spune că 
și în agricultură, lucrătorii, spe
cialiștii, țăranii cooperatori au 
depus și depun eforturi susți
nute pentru a obține recolte 
bogate. Doresc să le adresez și 
lor felicitări pentru munca pe 
care o depun. (Aplauze).

In învățămînt s-a încheiat 
recent anul școlar și trebuie 
să remarc că s-a încheiat cu 
rezultate bune. Intelectualita
tea din Arad, ca de altfel in
telectualitatea din întreaga 
noastră țară, depune o muncă 
intensă și își aduce din plin 
contribuția la formarea tinerei 
generații, la pregătirea viitoa
relor cadre pentru industrie, 
agricultură, pentru toate dome
niile vieții sociale. De aceea 
doresc să adresez felicitări tu
turor oamenilor de cultură și 
știință. întregii intelectualități 
din Arad pentru rezultatele pe 
care Ic obțin în domeniul lor 
de activitate. (Aplauze).

După cum știți, în luna mai 
am avut o situație deosebită, 
datorită inundațiilor mari — aș 
putea spune catastrofale — ca
re s-au abătut asupra țării 
noastre. Au fost lovite de inun
dații zeci de județe, sute și su
te de comune, sate, orașe, în
treprinderi; au fost distruse 
zeci de mii de locuințe, multe 
ferme agricole. Pagubele se ci
frează la circa 10 miliarde lei; 
este însă greu să socotești în 
bani tot ceea ce s-a pierdut în 
această perioadă. Calamitățile 
naturale — de proporții nemăi- 
întîlnite în istoria noastră — 
au provocat mari daune patriei. 
Doresc însă să menționez și 
aici la Arad — care a avut de 
suferit de pe urma calamită
ților. și unde populația, sub 
conducerea organizației de par
tid, a acționat cu eroism, cu 
fermitate, reușind să împiedice 

sale marxist-leniniste, a încre
derii de nezdruncinat și hotărî- 
rii fiecărui om al muncii de 
a înfăptui neabătut politica in
ternă și externă a partidului 
și statului nostru, politică în 
care masele văd- întruchipate 
propriile lor năzuințe, propriile 
lor idealuri.

Pe străzile municipiului Arad, 
în marile sale citadele indus
triale, născute în anii socia
lismului — Uzina de strunguri 
și Uzina textilă — pe ogoarele 
aflate acum la ceasul împlini
rii rodului de la Nădlac și Pe- 
cica, în vasta piață din cen
trul Aradului, transformată în 
timpul adunării populare într-o 
clocotitoare mare umană, iar 
mai apoi, la Timișoara, am 
văzut zeci și zeci de mii de 
cetățeni care cu zîmbete și 
flori, cu urale, țineau să-.și ma
nifeste sentimentele cele mai 
umane, să-și exprime,. în cele 
mai felurite chipuri, tot ceea 
ce simt în aceste momente cîhd 
în mijlocul lor se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

apele să provoace distrugeri 
însemnate în oraș — că între
gul nostru popor a răspuns in 
mod unanim chemării partidu
lui, și-a unit eforturile pentru 
a învinge greutățile și, a asi
gura dezvoltarea în continuare, 
in ritm intens, a patriei noas
tre socialiste. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Nu este acum cazul să vor
bim mult despre ceea ce a fost. 
Este cunoscută lupta și munca 
eroică a sute și sute de mii 
de cetățeni ai patriei noastre
— români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — care, 
acționînd înfrățiți, au știut să 
facă față greutăților. Armata 
noastră s-a dovedit, de aseme
nea la înălțimea datoriei sale, 
a răspuns chemării partidului, 
s-a aflat în primele rînduri ale 
luptei cu furia apelor. Gărzile 
patriotice, unitățile de tineret 
au muncit, de asemenea, cu e- 
roism, aducînd o contribuție 
de seamă în înfrîngerea greu
tăților pricinuite de inundații. 
Toate acestea demonstrează ri
nul și același lucru t că între
gul nostru popor, toți cetățenii 
patriei, fără deosebire de na
ționalitate — muncitori, țărani, 
intelectuali, ostași, membri al 
gărzilor patriotice, ai unităților 
de pregătire ale tineretului, copiii
— au acționat și acționează u- 
niți în lupta pentju- înfrînge
rea greutăților provocate de 
calamități și pentru progresul 
continuu al României, pentru 
victoria socialismului și comu
nismului în patria noastră ! 
(Aplauze puternice, urale).

Nu pot să nu evidențiez încă 
o dată spiritul de solidaritate 
al întregului nostru popor ca
re, la chemarea partidului, a 
venit în sprijinul populației din 
zonele calamitate — cu băni, 
alimente, cu îmbrăcăminte — 
a muncit pentru repararea cit 
mai grabnică a unităților lo
vite pentru a le reda în cel 
mai scurt timp producției. A-, 
ceastă uriașă și unanimă ma
nifestare a solidarității, de la 
un capăt la altul al țării, do
vedește înalta conștiință socia
listă a națiunii noastre. In anii 
făuririi noii orînduiri, ea a de
venit conștientă că numai uni
tatea indestructibilă îi dă ga
ranția înfrîngerii tuturor greu
tăților, garanția înfăptuirii cu 
succes a programului de dez
voltare multilaterală a socie
tății, de creștere a bunăstării 
și fericirii întregului popor. 
(Aplauze prelungite; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.").

Se cuvine să menționez aci 
și faptul că în aceste grele îm
prejurări, organizațiile de par
tid, comuniștii, organizațiile co
munale și din întreprin
deri, comitetele județene și 
orășenești de partid au tos) 
permanent la datorie, s-au 
aflat în primele rînduri 
ale luptei oamenilor muncii, ale 
eforturilor generale pentru limi
tarea la minimum a efectelor 
inundațiilor, pentru asigurarea 
refacerii grabnice a unităților 
economice și reluarea cursului 
normal al întregii noastre, ac
tivități. De aceea, doresc 
să adresez calde felici
tări organizației dumneavoas
tră de partid, tuturor orga
nizațiilor de partid din județ, 
comitetului județean Arad, pre
cum și tuturor celorlalte comi
tete județene, comuniștilor din 
întreaga țară care au dovedit

La ora 9,00 avionul avînd la 
bord pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți conducă
tori de partid și de stat a ate
rizat pe aeroportul, sărbătoresc 
împodobit, din Arad.

Tov. Teodor Haș, prim-secrc- 
tar al Comitetului județean da 
partid, președintele Consiliului 
popular județean, adresează 
conducătorilor de partid și de 
stat un cald cuvînt de bun 
sosit. Tradiționala pîine și sare 
sînt oferite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de un grup de tinere 
îmbrăcate în pitorești costume 
naționale specifice zonei fol
clorice. a Aradului, vestită in 
toată țara, o dată cu buchete 
de flori.

Din mașina deschisă, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat 
răspund aclamațiilor, zecilor de 
mii de oameni ven-iți să-i în- 
tîmpine cu toată căldura.

La intrarea în Uzina de strun
guri conducătorii de partid și 
de stat sînt întîmpinați cu căl
dură, cu însuflețirea specifică 

că sînt strîns legați de popor, 
că pun mai presus de toate 
cauza poporului, fericirea și 
bunăstarea lui. (Aplauze puter
nice)..

Cred că veți li de acord cu 
mine să adresăm, de asemenea, 
mulțumiri organizațiilor de ti
neret și organizațiilor de femei, 
sindicatelor, care au fost și ele 
permanent la datorie, au făcut 
totul pentru a-și aduce contri
buția la înfrîngerea greutăților 
și la reintrarea în normal a 
întregii vieți sociale. (Aplauze).

Doresc, totodată, să adresez 
mulțumiri oamenilor muncii din 
Arad, care, muncind fără răgaz 
zile întregi, au reușit să împie
dice revărsarea apelor, ca de 
altfel tuturor locuitorilor patriei 
pentru activitatea depusă, pen
tru eroismul și unitatea de care 
au dat dovadă în aceste împre
jurări. (Aplauze prelungite).

Desigur, tovarăși, mai avem 
mult de făcut pentru a lichida 
complet urmările grele ale aces
tor calamități catastrofale. 
Avem însă satisfacția să consta
tăm că aproape toate întreprin
derile industriale și-au reluat 
activitatea normală; de aseme
nea, cele mai multe cooperative 
agricole au reînceput munca, 
trecînd la reînsămînțarea — pe 
măsura retragerii apelor — a 
suprafețelor inundate. Putem 
spune că de pe acum am depă
șit o. parte din greutățile pro
vocate de calamități. Mai avem, 
desigur, mult de muncit, dar 
rezultatele de pînă acum ne 
dau temeiul să afirmăm că stă 
în puterea noastră că încă în 
cursul acestui an să lichidăm 
pe deplin urmările ’'"stei ca
tastrofe, să îndepliniri’ în bune 
condiții planul producției indus- 

■ tfiale și să asigurăm îndeplini
rea sarcinilor ce ni le-am pro
pus în agricultură, să obținem 
recolte care să satisfacă apro
vizionarea populației. în felul 
acesta vom realiza în întregime 
actualul cincinal -creînd o bază 
bună pentru următorul plan de 
cinci ani. (Aplauze prelungite).

Este adevărat, pentru a obține 
aceste rezultate trebuie să lu
crăm mai mult de 8 ore; 
trebuie să lucrăm și du
minicile și în alte zile 
de sărbătoare. Dar să ne 
punem întrebarea tovarăși: ce 
avem de făcut după asemenea 
pierderi ? Să încrucișăm bra
țele, să ne uităm în sus, să 
așteptăm ca Dumnezeu sau alt
cineva să rezolve problemele 
noastre ? Sau să ne suflecăm 
mînecile — cum se spune în 
popor — și prin munca noastră, 
prin hotărîrea noastră să re
parăm ceea ce au distrus apele, 
să asiqurăm prin măsuri hotă- 
rîte îndeplinirea programului 
făuririi societății socialiste si 
comuniste în România ? Nu 
avem decît acest drum : drumul 
muncii hotărîte nentru învinge
rea greutăților. în unitatea și „ 
în munca noastră. a tuturor ce
tățenilor — români, maghiari, 
germani șl de alte naționalități 
— sub conducerea partidului, 
stă garanția înfrîngerii greută
ților, garanția că în curtnd 
vom putea da uitării nenoroci
rea care ne-a încercat. (Aplauze 
puternice).

Doresc să menționez faptul 
deosebit de îmbucurător că în 
aceste împrejurări grele, Româ
nia a s’mtit snriiinu.1 popoarelor 
din țările socialiste, al altor 

marilor colective de oameni ai 
muncii, cu convigerea că aceas
tă vizită a tovarășului Ceaușes
cu va constitui prilejul unor 
noi și prețioase indicații referi
toare la organizarea muncii, 
perfecționarea producției.

Sînt vizitate pe rînd secțiile 
uzinei.

In secția II mecanică grea, to
varășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește la strungul orizontal 
unde lucrează muncitorul loan 
Mihai, unul din acei oameni 
care numai cu cîte-va săptămînl 
în urmă se lupta cu apele pen
tru salvarea acestui oraș pe 
care nu-1 cunoaște decît de 
vreo 15 ani, de cînd a coborît 
din Țara Moților. Secretarul 
general a-1 partidului îl întreabă 
dacă nu există posibilitatea 
să-și sporească veniturile lu- 
crînd la două mașini în loc de 
una, ceea ce ar crea și un spor 
de producție pentru uzină? 
„Să nu așteptăm ce spune, mi
nisterul — precizează în același 
sens tovarășul Ceaușescu unul 
alt muncitor, rectificatorul Ioan 

zeci și zeci de popoare din în
treaga lume care, într-o formă 
sau alta, și-au manifestat senti
mentele de simpatie față de po
porul nostru și i-au acordat 
ajutor pentru învingerea greu
tăților. Mulțumim pentru aceste 
manifestări și pentru sentimen
tele de prietenie, atît oamenilor 
muncii din țările socialiste, cît 
șl tuturor acelora care, de pe 
toate meridianele, ne-au adresat 
cuvinte de îmbărbătare și ne-au 
dat ajutor. Noi vedem în aceas
ta atît o expresie a simpatiei 
de care se bucură țara noastră, 
cît și o prețuire a muncii po
porului român, a politicii noas
tre de pace, de colaborare cu 
toate statele lumii. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Ceea ce așteaptă însă lumea
— chiar și cei din străinătate
— este să vadă cum vor rduși 
românii să se descurce din 
aceste greutăți. Unii și-au pus 
chiar întrebarea: Cîți ani Ie 
vor trebui pentru a infringe 
greutățile ? Se pare că aceștia 
nu cunosc bine de ce este în 
stare un popor liber, stăpîn pe 
destinele sale, care are o ase
menea organizare și un condu
cător atît de încercat cum este 
Partidul Comunist Român. Vom 
dovedi tuturor că poporul aces
ta de 20 de milioane de oameni, 
cu cei peste 2 milioane de co
muniști ai săi, este într-adevăr 
în stare să facă minuni I Vom 
reface încă în acest an tot ceea 
ce s-a distrus, vom asigura ca 
tara noastră - să-și continue 
mersul ascendent în toate do
meniile de activitate. (Aplauze 
puternice, urale).

Dragi tovarăși,
Preocupîndu-ne de probleme

le și greutățile de care am vor
bit mai înainte, nu am uitat și 
nu uităm nici un moment că 
trebuie să facem totul pentru 
a aduce contribuția la cauza so
cialismului și păcii în lume. De 
aceea, chiar în aceste împreju
rări grele, partidul, guvernul 
patriei noastre au desfășurat o 
intensă activitate internațională; 
noi știm că succesele în 
construcția socialistă, în dez
voltarea patriei noastre, sînt in
disolubil legate — și contri
buie — la întărirea forței so
cialismului în lume. De aceea 
noi vedem o strînsă unitate 
dialectică între politica inter
nă și internațională, între sar
cinile naționale și cele inter
naționale — și facem totul pen
tru a contribui la întărirea co
laborării și unității țărilor so
cialiste, a tuturor forțelor pro
gresiste, colaborăm cu toate po
poarele în lupta pentru pace și 
dezvoltare democratică a ome
nirii. (Aplauze puternice).

Desigur, tovarăși, în lume 
mai sînt încă multe probleme 
de rezolvat. Din păcate, răz
boiul mai omoară încă zilnic 
mulți oameni în diferite părți 
ale globului pămîntesc. Se pare 
că nu s-au tras toate învăță
mintele din istorie, din dezvol
tarea evenimentelor ultimilor 
ani care atestă că a apus pen
tru totdeauna vremea asupri
rii și dominației nestingherite 
asupra altor popoare, că poli
tica' colonialistă, imperialistă 
este sortită eșecului și nimic 
în lume nu mai poate face po
poarele să rabde jugul domina
ției străine, (Aplauze puter
nice).

Hîrcăian, aceasta depinde de 
posibilitățile, de calificarea oa
menilor". Examinînd apoi dife
ritele faze de lucru la alte ma
șini de prelucrat, tovarășul Ni
colae Ceaușescu remarcă o se
rie de posibilități tehnice de 
modificări constructive, care, o 
dată realizate, ar duce la spo
rirea productivității și, implicit, 
a cîștigurilor celor ce lucrează 
la aceste mașini. „Nu trebuie 
să ne închinăm la mașini, noi 
le facem, noi le putem perfec
ționa", spune secretarul gene
ral al partidului.

La sfîrșitul vizitei, sinteti- 
zînd observațiile făcute pe par
curs, tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, adresîndu-se conducerii teh
nice a uzinei, spune : Aveți un 
colectiv bun, o dotare tehnică 
bună, o experiență valoroasă. 
Cu toate acestea, există și ră- 
mîneri în urmă. Desigur, au 
fost greutăți, cauzate de cala-

(Continuare in pag. a 4-a)

Iată de ce Partidul Comunist 
Român, guvernul României so
cialiste militează activ pentru 
a se încetățeni în viața inter
națională relații bazate pe res
pectul independenței și suvera
nității naționale, pe neames
tec :.în treburile interne, pe res
pectarea dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî destinele fără 
nici o imixtiune din afară. Noi 
sîntem convinși că aceste prin
cipii — în ciuda forțelor im
perialiste, reacționare care se 
mai opun promovării lor — 
vor triumfa, vor deveni baza 
conviețuirii viitoare a popoa
relor lumii. (Aplauze puter
nice).

Noi înțelegem că trebuie să 
acordăm în continuare multă 
atenție dezvoltării socialiste a 
patriei noastre. Avem încă mul
te probleme de rezolvat. Tre
buie să muncim intens pentru 
a asigura o cît mai bună con
ducere a economiei, înfăptuirea 
programului elaborat încă de 
Conferința Națională privind 
lărgirea democrației economice 
și creșterea participării oame
nilor muncii la conducerea în
treprinderilor și a ■tuturor sec
toarelor de activitate. Partidul 
nostru acționează pentru ca 
toate măsurile și hotărîrile ca
re privesc atît dezvoltarea in
ternă cît și politica externă să 
fie luate cu acordul întregului 
nostru popor, ca, într-adevăr, 
democrația socialistă să fie ex
presia voinței unice a întregii 
națiunii. Facem totul pentru a 
realiza în cît mai bune con- 
dițiuni programul dezvoltării 
multilaterale a țării, adînci- 
rea democrației socialiste în pa
tria noastră. (Aplauze puter
nice).

Nu vreau să vorbesc acum 
pe larg despre problema na
țională. Am vorbit de altfel 
chiar- aici — acum un an mi se 
pare — despre această proble
mă. Cunoașteți cu toții cu ce 
mare atenție înfăptuiește con
ducerea partidului nostru prin
cipiile marxist-leniniste ale e- 
galității depline între toți ce
tățenii patriei. Numai realizîn- 
du-se în toate domeniile de 
activitate această egalitate de
plină se poate asigura făuri
rea cu succes a socialismului. 
Să privim cum se înfăptuiește 
așezarea pe întregul teritoriu a 
industriei, dezvoltarea forțelor 
de producție; prin această po
litică se creează condiții ca

Ion MĂRGINEANU 
Paul DIACONESCU 

Stelian CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. a 4-a)
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tu „taiesa Maritza“
Opera de stat din Timișoa

ra prezintă astăzi, în sala 
Casei de cultură din Petro
șani la ora 20, un singur 
spectacol în Valea Jiului cu 
opereta „Contesa Maritza“ de 
Emerich Kalman. Biletele 
vîndute pentru spectacolul de 
ieri își păstrează valabilita
tea.

De sub cupola verde, o privire spre lumină Foto - Ton LTCIU

APORT POZITIV
LA CAUZA APROPIERII 

între târî și popoare

In cadrul dezvoltării relații
lor țării noastre cu toate sta
tele lumii, indiferent de siste
mele lor politice, agenda lunii 
iunie a consemnat evenimente 
de o deosebită importanță, 
printre care menționăm vizi
tele președintelui Consiliului 
de stat, Nicolae Ceaușescu, în 
Franța și a Șahinșahului Ira
nului, Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr, la București. 
In acest context se înscrie și 
vizita oficială efectuată, între 
22 și 26 iunie, de președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, în Republi
ca Federală a Germaniei, la 
invitația cancelarului federal 
al R.F.G., Willy Brandt. A- 
cesta a fost un moment im
portant în evoluția pozitivă a 
relațiilor dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Federală a Germaniei.

Ion Gheorghe Maurer a a- 
vut convorbiri cu cancelarul 
federal, Willy Brandt, cu vi
cecancelarul și ministrul de 
externe, Walter Scheel, cu 
președintele Bundestagului, 
Kai Uwe von Hassel și cu 
alte personalități ale republi
cii federale. Primul ministru 
român a fost primit de pre
ședintele federal în funcțiune 
și președinte al Bundesratu- 
lui, Franz Rbder, căruia i-a 
transmis, din partea președin
telui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, 
invitația adresată președinte
lui Federal, dr. Gustav Hei
nemann, de a face o vizită în 
România, invitație ce a fost 
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Agregate hidraulice asimilate
In cadrul Uzinei de utilaj minier Petroșani este în curs 

de fabricare primul lot de agregate hidraulice asimilate 
care pînă acum se importau (un agregat hidraulic deser
vește în abataje un complet de 250 stîlpi hidraulici SVJ).

Deja documentația pentru cele 10 agregate ce se vor 
produce în acest an e întocmită, iar în cadrul secției de 
turnătorie și a fabricii de stîlpi hidraulici Vulcan se lucrea
ză o parte din piesele componente ale noilor agregate.

primită cu plăcere. După două 
zile de convorbiri, desfășurate 
la Bonn, președintele Consi
liului de Miniștri al Româ
niei, împreună cu membrii 
delegației care l-au însoțit, a 
vizitat landurile Hamburg, 
Renania de nord-Westfalia și 
Bavaria, aceste vizite permi- 
țînd oaspeților români să ia 
contact direct cu o serie de 
realități din R. F. a Germa
niei, să se întîlnească cu re
prezentanți ai industriei, eco
nomiei, științei, culturii și pre
sei. Miniștrii și celelalte per
sonalități române care l-au în
soțit pe șeful guvernului țării 
noastre au avut, în paralel, 
convorbiri cu personalități 
vest-germane asupra diverse
lor aspecte ale relațiilor bila
terale.

Ambianța constructivă, des
chisă, de comprehensiune asu
pra punctelor de vedere ale 
fiecăruia, în care au avut loc 
discuțiile româno-vest-germa- 
ne, primirea cordială făcută 
oaspeților români, cît și în
treaga desfășurare a vizitei, 
constituie o mărturie a utili
tăților unor asemenea contac
te bilaterale, a unor schim
buri de vederi care să con
tribuie Ia îmbunătățirea cli
matului politic nu numai pe 
continentul nostru, ci și în 
întreaga lume. Este cunoscut 
faptul că politica externă a 
României se bazează pe dez
voltarea relațiilor cp toate 
statele, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, în spiritul co
existenței pașnice și al cola

borării active. La baza aces
tor relații, țara noastră pune 
principiile respectării indepen
denței, suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc. In acest 
cadru au fost evocate, în 
cursul vizitei, relațiile în di
ferite domenii între România 
și R. F. a Germaniei și pers
pectivele lor de dezvoltare.

Ținînd seama de situația e- 
xistentă astăzi în lume, țara 
noastră consideră imperios 
necesară recunoașterea reali
tăților statornicite pe conti
nentul european după cel 
de-al doilea război mondial, 
respectarea frontierelor actua
le și inviolabilitatea lor. In 
acest spirit al realităților con
temporane, România a salutat 
convorbirile ce se desfășoară 
în ultimul timp între Uniunea 
Sovietică și Republica Fede
rală a Germaniei, între Po
lonia și R.F.G. și a apreciat 
ca importante convorbirile în
cepute între conducătorii gu
vernelor celor două state ger
mane, exprimîndu-și speranța 
că toate aceste convorbiri vor 
fi încununate de succes, în 
interesul părților respective, 
al cauzei păcii și securității. 
In ce privește relațiile Ro
mâniei cu Republica Federală 
a Germaniei, acestea confir
mă, o dată în plus, că deose
birile în modul de organizare 
a vieții sociale a statelor nu

(Continuare în pag. a 4-a)

La cabina manevranților 
din partida de manevră nr. 
1 din stația C.F.R. Petroșani, 
se află în curs de realizare 
un grup sanitar destinat îm
bunătățirii condițiilor socia
le ale personalului'respectiv.
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la intensitatea
creatoare

a țării întregi
mistuia totulUrgia apelor 

în cale: orașe, sate, unități 
industriale, mari suprafețe 
de terenuri agricole. Intr-unu 
din zile presa a scris că au 
căzut pradă furiei puhoaielor 
și termocentralele de la Lu
duș și Fintinele. In sistemul 
energetic național era o si
tuație grea : se pulsa mai pu
țină forță și lumină. Această 
știre i-a unit și mai mult pe 
energeticienii de la Paroșeni 
cu colegii lor de la cele două 
centrale inundate. Ei și-au 
mobilizat toate forțele și s-au 
angajat să lucreze in așa 
fel, să exploateze cu cea mai 
mare atenție agregatele, in
cit uzina să funcționeze la 
puterea maximă, fără avarii 
sau deranjamente. Intimpla- 
rea a făcut insă ca revărsa
rea oarbă a apelor să-i gă
sească pe salariații termocen
tralei Paroșeni cu grupul III 
(de 50 MW) in reparații ca
pitale. Dind dovadă de un 
înalt spirit de responsabili
tate civică, ei au muncit fără 
preget, zile și nopți la rind, 
reducînd termenul de repa
rații cu 10 zile la turbină și 
cu 5 zile la cazan. Brigă
zile de meseriași conduse de 
Alexandru Radu, Ion Salte- 
lichi, Nistor Vilvoi, Ion Țen- 
tit, Vasile Surdu și-au dove
dit încă o dată inalta pre
gătire profesională și opera
tivitatea în muncă, dind lu
crări de bună calitate într-un 
termen scurt.

In acele condiții grele, cînd 
la Luduș și Fintinele se du
cea lupta cu apele, la Paro
șeni conștiințe treze asigu
rau funcționarea normală, la 
parametri optimi, a tuturor 
agregatelor, compensînd în 
perioadele de virf golurile 
produse de inactivitatea ce
lor două mari 
avariate. Deși 
Paroșeni nu a fost afectată 
de calamități 
pentru scurtă vreme și nrin 
Valea Jiului — au existat to
tuși unele îngrijorări. In- 
tr-una din zile la grupul IV 
(de .100 MW) s-a defectat o 
vană pentru repararea că
reia trebuia oprită mașina. 
Aceasta ar fi însemnat un 
mare volum de muncă, de 
lucrări pregătitoare, ar fi di
minuat puterea sistemului e- 
nergetic național. Dună o 
matură chibzuință, s-a hotă- 
rît repararea vanei din mer
sul grupului. Lucrarea era 
deosebit de anevoioasă. im
punea ctiraj și inițiativă, 
suportarea unor condiții difi
cile de presiune si tempera
tură. Dar oamenii s-au încu
metat ca întotdeauna Ia areu. 
Sudorul specialist Matei Șuș- 
ter și colegul său Alexandru 
Rad și-au asumat toată răs
punderea reparației pe care 
au efectuat-o la vreme, de 
bună calitate, în timp ce 
turbooeneratorul pulsa maxl- 

• mum de putere. în marele

V______

rezervor energetic al țării. 
Tot la grupul IV au inter
venit și alte lucrări importan
te pe care echipele de inter
venții din uzină, in frunte 
cu sudorii Gheorghe Mareș 
și Iosif Horvath, le-au re
zolvat cu promptitudine, din 
mers, fără ca uzina să înre
gistreze pierderi, fără ca sis
temul energetic național să 
fie afectat.

Intr-o termocentrală deran
jamentul poate surveni în 
orice moment, din cele mai 
neașteptate puncte, creînd 
greutăți apreciabile, intre ca
re principală este căderea 
unui grup pe o perioadă mai 
mică sau mai mare de timp. 
La un asemenea deznodământ 
ar fi dus in două rinduri 
funcționarea in continuare a 
transformatoarelor de 60 MV A 
nr. 3 și de 10 MVA nr. 3 — 
servicii interne — cu cite un 
contact defect, pe lingă care 
electricienii de serviciu 'tre
ceau de 
troalele 
gind cu 
vățată :
ochiul versat, exigent, al șe
fului secției electrice, i ingi
nerul Dumitru Vlădeanu, a 
„filat" anomalia și a trecut 
imediat la măsuri de înlătu
rare. Electricianul principal 
Ion Dărăban a fost trimis 
la fața locului și într-un gol 
de sarcină, care a permis e- 
fectuarea manevrelor prin ca
re se putea remedia defecțiu
nea, aceasta a fost îndepăr
tată într-un timp record, îna
inte ca ea să-și lase conse
cințele asupra funcționării 
uzinei. Aproape similar s-a 
procedat și la remedierea ce
lei de a doua defecțiuni e- 
lectrice.

Cu grijă și spirit de răs
pundere. energeticienii de la 
Paroșeni veghează zi și noap
te la bunul mers al între
prinderii lor — 
re de forță și 
nu-și menajează 
tunci cînd uzina
de intervenția lor, punîndu-și 
în valoare pregătirea, mo
destia. conștiința datoriei. 
Iar în condițiile grele prin 
care a trecut în ultimul 
timp țara noastră, cauzate 
de revărsarea furioasă a 
pelor, energeticienii de 
Paroșeni și-au racordat 
promptitudine, hotărîre și
ficientă. intensitatea inimilor 
lor Ia intensitatea de acțiu
ne si izbîndă a țării întregi.

De altminteri, harnicul co
lectiv de aici păstrează trai
nic „paralelul" cu eforturile 
susținute ale întregului nos
tru popor — de refacere și 
prosperare a economiei, de 
progres economic și social. 
Aici, puterea kilowaților se 
îngemănează cu forța brațe
lor și a mintii, oamenilor, 
cu forța conștiinței lor. Și 
nu e lucru puțin.

Peste tot, la mina Lupeni, 
unde am adus în discuție nu
mele său, ni s-a vorbit în ter
meni elogioși, ne-a fost descris 
ca un muncitor de nădejde, 
foarte bine pregătit profesio
nal, conștiincios in muncă, bun 
coleg și sfătuitor cu meseriașii 
din suborcinea sa. Cel mai bi
ne ni l-a caracterizat maistrul 
principal Petru Oravetz, șeful 
atelierului mecanic. „Eu lucrez 
aipi de 33 de ani și îl cunosc 
ca pe mine însumi. Aici a 
crescut, aici a făcut primii pași 
în meserie, aici a învățat ce 
este munca și viața. Este unul 
dintre cei mai buni — dacă 
nu chiar cel mai bun — me
seriaș al atelierului mecanic. 
Cum a ajuns la înalta sa 
lificare profesională nu-i 
secret pentru nimeni : a 
vățat, a muncit, a vrut să 
totul \i nu s-a lăsat pînă
prins „chichița" fiecărui lucru. 
I-a plăcut să se pregătească, 
să persevereze, i-a plăcut mun
ca. Acum este șef de echipă și

la atelierul de re- 
utilajelor miniere, 
a făcut să-1 între- 
cel căutat tocmai 

nu aveam nici un
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fiecare dată, in con
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inovator. Acum el îi pregătește 
pe alții. Stați de vorbă cu el 
și vă veți convinge și de carac
terul lui".

Am merș 
parații ale 
Intîmplarea 
băm despre 
pe el, deși
indiciu despre aspectul său fi
zic. Discuția s-a legat cam.greu. 
Interlocutorul se arăta stînjenit 
cînd i-am spus pentru ce-1 cău
tăm.

— Bine, dar de ce tocmai 
pe mine ? Doar n-am făcut ni
mic extraordinar. Sînt un sim
plu muncitor lăcătuș ca atîția 
alții. Poate îmi place să mun
cesc mai mult, poate muncesc 
mai bine, nu știu... In fond asta 
e o datorie sau mai bine zis e 
o pasiune a mea. Nu-s liniștit 
pînă nu știu că lucrul e gata, 
că e de calitate, că folosește 
oamenilor. Dar sînt și alții ca 
mine. Chiar destui.

— Dar dumneavoastră aveți 
ceva aparte care vă caracteri-

zează. Deși tînăr, nu cred să 
aveți mai mult de 40 de ani 
(38, ne corectează prompt), lu
crați de 22 de ani în acest a- 
telier, sînteți unul dintre cei 
mai apreciați meseriași de la 
mina Lupeni, inovator de frun
te și, în plus, dascăl — dacă 
pot spune așa. Cîți tineri au 
trecut prin preajma dumnea
voastră cărora le-ați inoculat 
dragostea pentru profesia alea
să, le-ați călăuzit pașii în me
serie, i-ați învățat să lucreze, 
să distingă binele de rău ?

— Cine mai știe... Poate sute... 
Discuția a continuat mai viu, 

pe îndelete. Din cuvintele lă
cătușului șef de echipă 
ținut destule care pot 
demn și învățătură 
mulți tineri care fac 
pași în producție. El a 
întotdeauna fără preget,
și oriunde a fost nevoie. Așa 
muncește și acum. Ziua, noap
tea, duminica, sărbătorile lega-

am re- 
fi în- 
pentru 
primii 

muncit 
oricînd

ACT

le; 
de 
Pe 
la 
pînă ce lucrurile nu sînt puse 
la punct. Mai mult, preocupat 
de ușurarea muncii oamenilor, 
de mecanizarea și creșterea 
procesului de producție în sub
teran, el este și un valoros ino
vator, numărul inovațiilor sale, 
aplicate deja în galeriile Lu- 
peniului, depășind cifra de 20. 
Ultimele două sînt : „îmbina
rea tuburilor flexibile folosite 
în abatajele frontale" și „Con
fecționarea de role pentru ban
da transportoare din subteran". 
Și un amănunt: el experimen
tează 
producție 
mulțumit 
înaintează
Este un

cînd producția are nevoie 
brațele și mintea lui, nu stă 
gînduri, se prezintă imediat 
mină și nu pleacă acasă

mai întîi inovațiile în 
și numai dacă este 
de eficiența lor le 
cabinetului tehnic, 

lucru care vorbește
despre autoexigență, despre in
teresul acordat muncii, este un 
lucru pe care nu-1 fac mulți.
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___ • Tăria colectivului a învins
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Angrenați în efortul comun 
de refacere a țării de pe urma 
ravagiilor provocate de inun
dații, oamenii muncii se 
ruiesc cu abnegație caugei 
mune de reconstrucție, de 
cuperare a pagubelor, de 
dresare într-un timp scur' 
economiei naționale. Fiecare, la 
locul său de muncă, înscrie 
fapte diurne demne de laudă, 
ce semnifică nu doar înaita lor 
responsabilitate civică și sim
țul datoriei, ci mai mult, so
lidaritatea patriotică, încrederea 
în politica consecventă a parti
dului și statului nostru, con
vingerea că rodul muncii lor 
adaugă valențe noi bunăstării 
generale, progresului continuu 

. al patriei noastre. In 
încercărilor grele prin 
trecut poporul nostru, 
nii, minunății oameni 
mâniei socialiste au luptat e- 
roic, au învins val după val, 
pentru a trece imediat la e- 
tapa refacerii. Și roadele mun
cii lor sînt vizibile pretutin
deni : în fabrici, pe șantiere, 
pe ogoare. Fiecare a lucrat 
colo unde a fost nevoie de 
Mii, poate zeci de mii de 
neri și-au alăturat eforturile 
greu, muncipd cu brațele lor 
vînjoase oriunde a fost nece
sar. Aceeași muncă asiduă se 
desfășoară și în prezent pe toa
te fronturile reconstrucției. 
N-am auzit ca cineva să refuze 
să lucreze undeva. Dimpotrivă.
Tinerii s-au oferit să munceas
că voluntar, să-și aducă partea 
de contribuție Ia realizările ge
nerale ale țării. In fabrici și 
uzine; pe șantiere și pe ogoare, 
tinerii nu-și precupețesc efortu
rile, dăruind producției mai 
mult decît timpul normal de

dă-
co-
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timpul 
care a 
oame- 

ai Ro

a- 
el. 
fi
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lucru, oriunde producția îi 
cheamă.

Prin acest vizor am privit și 
chemarea comitetului de direc
ție al F.F.A. .Viscoza" Lupeni 
către tinerii lăcătuși de la sec
torul mecanic al fabricii, de a 
ajuta la reparația capitală a 
decantorului pentru apă indus
trială, bineînțeles, în. timpul 
programului lor normal de lu
cru. Și nu putem înțelege, du
pă cum nici conducerea fabri
cii nu-și poate explica, refuzul 
a trei tineri muncitori de a lu
cra acolo unde este nevoie de 
ei. Este paradoxal, dar aceasta 
a fost atitudinea a trei uțeciști, 
ale căror nume le transcriem 
aici cu majuscule, .AUREL 
BÎRSAN, MIHAI SZOCS?. VOI
CHIȚOIU GĂINA, pentru a 
6coate mai pregnant la supra
față atitudinea lor retrogradă, 
concepția lor fisurată de slaba 
muncă patriotică a organizației 
U.T.C. din fabrică 
chiar de lipsa 
ar fi trebuit 
familie și

Se ivise 
Decantorul 
pentru că 
altceva de
tizați pentru cîteva 
fectueze niște lucrări auxiliare 
la acest loc de muncă. Era vor
ba de o lucrare deosebit d« 
importantă, a cărei tărăgănare 
s-ar fi repercutat negativ asu
pra realizării planului de pro
ducție și, implicit, asupra câș
tigurilor tuturor salariaților. 
Cei trei au refuzat să lucreze 
acolo unde i-a trimis inginerul 
Eugen Cosma, șeful sectorului 
mecanic, considerînd că este o 
dezonoare pentru ei și, în semn 
de protest, au părăsit uzina, 
preferind să stea la ștrand. Si-

și poate 
educației pe care 
s-o primească în 
școală.
situație specială, 

reparat și, 
nu aveau 

fost reoar- 
zile să e-

în 
o 
trebuia 
lăcătușii 

lucru, au

gur că acestei atitudini i s-a 
aplicat imediat un tratament 
corespunzător. Cei trei tineri au 
fost chemați în fața organiza
ției U.T.C., criticați aspru pen
tru tendința lor de subestima
re a muncii și sancționați cu 
promptitudine, pe merit. De a- 
semenea, conducerea sectorului 
mecanic le-a aplicat juste mă
suri administrative. Aurel Bîr- 
san, înainte Vreme un băiat 
conștiincios și disciplinat, acum 
nervos, nesupus și nestatornic, 
a fost penalizat cu reducerea 
cu 5 la sută a salariului pe 
luna iunie și transferarea la 
altă secție a fabricii; Mihai 
Szocs a fost retrogradat cu o 
treaptă de salarizare pe trei 
luni de zile, iar lui Voichițoiu 
Găină i s-a aplicat reducerea 
cu 5 la sută a salariului pe 
luna iunie.

Dincolo de aceste măsuri, 
dincolo de implicațiile cazului 
în speță, un alt aspect reține 
atenția. Tinerii Mihai Szocs și 
Voichițoiu Găină au venit nu 
de mult în fabrică de pe băn
cile Școlii profesionale Lupeni. 
Școlarizarea lor a fost supor
tată de către F.F.A. „Viscoza". 
Deci fabrica a cheltuit cu ei a- 
preciabile sume de bani, fabri
ca îi aștepta cu nerăbdare și 
încredere, cu convingerea că 
ei se vor încadra cît mai re
pede și cît mai omogen în an
grenajul întreprinderii, deve
nind oameni de nădejde pe ca
re colectivul să se poată ori
cînd bizui. Dar lată că la pri
ma chemare a conducerii fa
bricii ei și-au refuzat prezen
ța, pretextînd că la școală au 
învățat lăcătușeria și în 
că nu vor face altceva 
lăcătușerie.

La data vizitei noastre 
brică tocmai avea loc ședința

fabri- 
decît

în fa-

SaSHBE

FURTUL

dezonorantă ?

organizației U.T.C. care ana
liza cazul „celor trei" așa că 
n-am putut sta de vorbă cu ei. 
Am discutat, în schimb cu to
varășii ing. Rodica Tatulici, 
președintele comitetului de di
recție al fabricii, Ilie Vasile, 
inginer șef, Ludovic Venczel, 
șeful serviciului plan, cu in
ginerii Augustin Ardeleanu, șe
ful serviciului tehnic și Eu$en 
Cosma. Toți și-au manifestat 
nedumerirea și regretul că, în 
fabrica lor, trei tineri uteciști 
au ajuns să refuze o sarcină 
de producție de o deosebită 
importanță, asigurîndu-ne că 
măsurile vor fi aspre pentru 
evitarea unor situații simila
re. Do jir tovarășul Petru Piena- 
ru, secretarul organizației de 
partid pe atelierul mecanic, 
considera că fapta nu-i chiar 
atît de gravă, mai ales că bă
ieții au înțeles 
mă“ că trebuie 
acolo. Da. „pînă 
au fost obligați
colo unde fabrica avea nevoie 
de forța lor de muncă, dar de 
ce a trebuit să se rezolve a- 
cest lucru prin măsuri statu
tare și administrative, mai ales 
că era vorba de interesul fa
bricii, de prestigiul ei, de cîș- 
tigul oamenilor.

Forța colectivului de la F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni și-a dovedit 
nu o dată tăria, oportunitatea 
și eficiența. Intr-o asemenea 
colectivitate animată de cele 
mai bune intenții, indivizi izo
lați nu pot frîna elanul crea
tor, mersul impetuos înainte. 
Ceea ce mai trebuie accentuat 
aici este resortul activității 
politico-educative a membrilor 
U.T.C. și de partid, a tuturor 
salariaților fabricii. Altminteri, 
„Viscoza" Lupeni are o meri
tată faimă In întreaga țară. '

„pînă la ur
să lucreze și 
la urmă'* ei 

să lucreze a-

■SSȘ>

X

vre- 
acest 

aceas-
Cu rădăcini adînci în 

muri de demult, furtul — 
substantiv comun oribil, 
tă deprindere înjositoare a unor 
inși — a făcut nu o dată obiec
tul unor articole publicate în 
ziarul nostru, sub diferite ter
me. Carență socială cu adînci 
implicații morale și materiale, 
furtul a devenit apanajul, în 
special, al unor persoane cer
tate cu munca cinstită, cu eti
ca noastră socialistă, aducînd 
după sine o serie de urmări, 
pe care însă „autorii" le îndu
ră cu smerenie, apoi le uită 
cu ușurință de copii sau le ig
noră pur și simplu, revenind 
repede la aceleași gînduri rele.

în legislațiile presocialiste a- 
cest delict era sancționat în ra
port cu poziția socială a făptu
itorului. De pildă, dgcă era 
un om liber, era bătut cu nuia
ua și lăsat în seama victimei 
pentru a-i munci ; dacă era un 
sclav era ucis prin aruncarea 
de pe o stîncă. Asemenea me
tode crude au dispărut de mult, 
deși furtul a continuat și con
tinuă să domine un număr a-

preciabil de indivizi.. In socie
tatea noastră socialistă pedep
sirea acelora care fură este un 
mijloc de apărare a intereselor 
tuturor și ale societății, de li
chidare a 
bazată pe principiul 
iești” tu pe altul, ori altul 
tine,- ori ești stăpîn de 
ori ești rob", de îndreptare și 
educare în 
muniste.

Dar, deși 
majoritatea 
duale fac eforturi susținute pen
tru prevenirea comiterii 
asemenea infracțiuni deși 
gile tării noastre — aspre 
drepte — sînt aplicate fără 
tare infractorilor de acest 
și nu numai lor mai există 
tui indivizi care ignoră legile — 
scrise și nescrise — ale societă
ții, ale omeniei, indivizi certați 
cu munca și cu etica cetățe
nească, recurgînd la lucrul atît 
de nedemn și de murdar care 
este furtul, pătîndu-și onoarea 
de om. adunînd referințe negre 
în cartea de vizită a personali
tății lor.

în anul 1964, Ștefan Tipa a

condamnat la un an de 
închisoare corecțională

vechii mentalități, 
„ori jefu- 

pe 
robi,

spiritul moralei co-

organele de stat, 
persoanelor indivi-

unor 
le- 
dar 
ezi- 
fel, 

des-

fost, 
zile

- pentru furt. Această privațiune 
de libertate i-a fost parcă... sti- 
mulatorie pentru că în aprilie 
a.c. comite un alt furt. Aflat 
la grădina de vară „Gambri- 
nus", împreună cu bunul său 
amic Mihai Simon, lui Tipa îi 
încolțește gîndul să-și jefuias
că prietenul de pahar. Pleacă 
amîndoi la restaurantul „Mine
rul" din Petroșani, Ștefan Tipa 
consumă cu viclenie și, cînd 
Simon este doborît de alcool, 
amicul îi ia din buzunar port- 
moneul cu 700 lei. Sigur că In
fracțiunea 
vreme și 
legilor în 
cinstea și 
pa n-are rost să mai cheltuim 
cuvinte în zadar.

IJnii își fură prietenii, alții 
fură de la necunoscuți, iar alții 
aduc pagube propriilor unități 
unde sînt angajați și de unde 
iau salariu. Astfel Gheorghe 
Andrei, Nicolae Ganga și Flo
rin Ganga, toți salariați ai șan
tierului nr. 17 C.F. Lainici, au 
sustras cazarmament de pe

a fost depistată la 
sancționată conform 
vigoare. Cît despre 
omenia lui Ștefan Ti-

șantier pe care l-au vîndut la 
prețuri derizorii... Oameni cu 
familii, cu servicii bune, cu sa
larii corespunzătoare' calificării 
lor profesionale, au fost tentați 
de bani nemunciți, pentru care 
suferă acum rigorile

La Lupeni, tinerii 
Larg și Visalon Tod 
prinși în noaptea de 
19 mai a.c. furînd cartofi 
piața orașului de la cetățeanul 
Mihai Bajesi. Cîți cartofi ar fi 
putut fura, cîți bani ar fi putut 
căpăta pe ei ? In orice caz, nu 
mulți dar fapta lor este incali
ficabilă și just pedepsită de le
ge. De altminteri, cei doi nu se 
aflau la primele lor fapte 
acest fel.

Un alt tînăr, pe nume 
stantin Tacea, a venit din 
țile Olteniei să învețe mineri
tul la Petroșani. S-a înscris șl 
a reușit la școala profesională 
din localitate. Dar nu a ajuns 
s-o termine deși mai avea doar 
cîteva luni. Banii nemunciți 
l-au ispitit și pe Tacea. In luna 
martie a.c. el a pătruns în lo
cuința lui Marin Staicu, din 
cartierul Aeroport, de unde a

legii.
Gavrilă 
au fost 
18 spre 

în

de

Con-
păr-

în va-furat 6 200 lei și obiecte 
loare de 4 500 lei. Nu s-a pu
tut bucura însă multă vreme de 
reușita „loviturii" lui. A fost 
prins și arestat. în curînd va 
primi pedeapsa meritată a legii.

Sînt doar cîteva exemple de 
indivizi cu conștiința viciată 
prejudecăți, tineri scăpați 
sub controlul părinților sau 
coliți de munca educativă din 
școlile prin care au trecut, din 
întreprinderile în care au lu
crat, oameni pe care colective
le în care s-au aflat, chiar și 
pentru scurtă vreme, nu le-au 
întins mîna de ajutor necesa
ră, lăsîndu-i pradă unei îndelet
niciri antisociale oribile — fur
tul. Nici ei însă n-au gîndit 
singuri prea departe. Ignorînd 
munca cinstită — singurul Iz
vor al binelui Lși bunăstării — 
îmbrățișînd practici ce lezează 
cinstea și umanitatea, au ajuns 
pe băncile acuzării și de acolo 
mai departe laolaltă cu răufă
cătorii de tot felul care, con- 
știenți sau inconștienți, frînea- 
ză mersul înainte al societății. 
Ei nu sînt însă oameni ratați ; 
pentru ei cauza binelui nu este

de 
de 
o.

lremediabil pierdută. Reîntoar
cerea din detenție, ajutorul pri- ' 
mit cu generozitate din partea 
celor aflați în preajma lor la 
muncă cinstită și ordonată, re
flecția lor lucidă asupra a ceea 
ce este demn, uman și pur îi 
pot reașeza pe treapta de va
lori a societății noastre socia
liste, pe care poate sta orice 
om cu gînduri curate, cu sen
timente de cinste și adevăr, cu 
conștiința trează a responsabili
tății sale civice.

Pagină realizată de

D. GHEONEA

ș»
Ioan DURECI

maior de miliție

A .ști că piesa ieșită din mîna 
lui este utilă acolo unde va fi 
montată, că ea va asigura bu
nul mers al utilajului și ușu
rarea eforturilor omului, a ob
serva că tînărul din preajma 
sa prinde repede și bine. tai
nele meseriei sînt lucrurile cele 
mai importante pentru omul 
modest din fața noastră. Dar 
el nu așteaptă ca tînărul să-i 
fure meseria, ci îi împărtășește 
cu tact și răbdare din ceea ce 
știe, din ceea ce a învățat el 
în 22 de ani de-muncă asiduă, 
pasionantă. Drept urmare, co
lectivul de lăcătuși pe care-1 
conduce se bucură de bune a- 
precieri la mina Lupeni; nu se 
cunosc cazuri ca reparațiile e- 
fectuate aici la diferite utilaje 
miniere să nu poarte însemnul 
înaltei calități.

— Dacă, totuși, vreți să 
scrieți ceva, scrieți mai l^ne 
despre băieții cu care lucrez. 
Sînt cuminți și buni meseriași. 
Și Iosif Boțoni, și Pavel Gri
gor, și Aurel Oancea, și Zaha- 
ria Ciutre, și ceilalți. Muncim 
în perfectă armonie, în bună 
înțelegere. Sînt tineri, dar se 
străduiesc să învețe, să lucre
ze tot mai bine. Și mai puteți 
scrie 
unul 
aici, 
deșt.
și el, la reparații de pompe. 
Bun băiat ! Notați-1 și pe Mi
hai Jura, un alt fost elev al 
meu, om de nădejde în echipa 
fui Covaci.

despre Ludovic Covaci, 
dintre foștii mei elevi 

la atelier, harnic și mo- 
Acum este șef de echipă

I

A

IN
TOATA
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TA
Am respectat dorința interlo

cutorului meu. La plecare 
mi-am aruncat mai insistent 
privirea prin atelierul de re
parații. Nu era prea dimineață, 
dar peste tot domnea ordinea 
și curățenia. Frumos aliniate, 
combine, trolii, haveze, alte u- 
tilaje miniere își așteptau rîn- 
dul să intre în reparație. Mi
nerii le așteaptă întotdeauna cu 
încredere. Ei știu că lucrările 
efectuate în atelierul condus 
de Antoniu Duban nu pot fi 
decît de înaltă calitate.

Acesta este lăcătușul 
echipă de la atelierul 
parații al minei Lupeni, 
NIU DUBAN, secretar
ganizației de bază a sectorului 
XIII A... Cu asemenea oameni, 
colectivitatea nu poate decît să 
se mîndrească.

șef de 
de re- 
ANTO-
a’l or-

DRUMUL
spre infracțiune 
și „haltele" lui

nu gre- 
adevăr 

un argu- 
parte a

fami- 
în ce
ea re 
mult

în societatea noastră socia
listă munca este singurul temei 
al existenței. Cei care ignoră 
munca, cei care urmăresc avan
taje materiale pe căi necinsti
te sînt, în adevăratul înțeles 
al cuvîntului, paraziți ai socie
tății, indivizi care viciază me
diul din jur, care nu numai că 
nu pun umărul la progresul so
cial, dar aduc prejudicii mate
riale și morale colectivității în 
care trăiesc. O maximă spune 
că cine nu muncește 
șește. Un sîmbure de 
există, dar vom aduce 
ment care infirmă o
acestui crez. Există oameni care 
nu muncesc (referindu-ne la în
țelesul pur al cuvîntului), dar 
care săvîrșesc greșeli de pe 
urmă cărora suferă toată viata, 
și nu numai ei, dar și familiile 
lor.

Mircea Petrilă este un om 
ca atîția alții veniți în Valea 
Jiului de pe alte meleaguri 
pentru a-și găsi un loc în via
ță, în societate. El a părăsit 
frumoasele ținuturi moldovene 
și s-a stabilit la Petrilă unde 
spera să-Și realizeze visul de 
demult: de a învăță o meserie, 
de a munci cinstit și a cîștiga 
bani, de a-și întemeia o 
lie. Și Mircea Petrilă și-a 
put drumul în viață, pe 
și-a presărat îhsă mai
spini decît flori. Căsătorit, tată 
a trei copii, el a preferat. în 
locul muncii oneste, căi necin
stite de cîștig, înșelătoria, es
crocheria sub diferite măștj. La 
34 de ani. Mircea Petrilă are la 
activ 11 condamnări, care în
sumează mai mulți ani decît 
vîrsta sa. Pentru ce a fost con
damnat ? De trei ori pentru u- 
zurpare de funcție și nort ile
gal de uniformă, de alte 
ori pentru 
bigamie și 
pentru alte 
s-ar aduna 
constata că 
mis aproape toate relele posi
bile, îneît cineva ar putea ere/ 
de că nu este în deplinătatea 
facultăților mintale. Dar nu. 
este complet sănătos, acționînd 
în întreprinderile sale cu mul
tă viclenie si sînge rece, nqgli- 
jîndu-si cele mai elementare 
obliqații de tată și soț.

Din ultima detenție s-a reîn
tors în anul 1964 Dar nil s-a 
încadrat într-o muncă cinstită, 
nu i-au fost învățătură do m;n- 
te atîtia ani de închisoare. Cu 
mterobul 
trims;

trei 
escrocherie, viol, 
furt, de cinci oii 
infracțiuni. Dacă i 
infracțiunile, s-ar 
acest individ a co-

necinsfei arlînc nă- 
în constvntă. Mircea Pe

trilă si-a reluat șirul escroche
riilor, ajutat do naivitatea și 
credulitatea excesivă a unor ce
tățeni. Prezentîndu-se ca ofițer 
de miliție, el a încasat aprecia-

bjle sume de bani de la Aurel 
Cojocaru și Ana Kandulth, în 
schimbul unor servicii promise, 
credulii rămînînd, bineînțeles 
cu banii luali și cu promisiu
nile... doar făcute. Lui Gneor- 
ghe Gberlan și Tecla Ghinze» 
le-a încasat cite 200 și 400 lei 
in schimbul unor cantități d® 
lemne și cărbuni pe care cei 
doi clienți nu le-au văzut decît 
în visul lor naiv. In zadar vor. 
aștepta și Florentina Stanbin- 
gher, llona Șerban și Angela 
Diaconu fasolea promisă de 
Mircea Petrilă pentru care au 
dat banii dinainte ca nu cumva 
să rămînă fără fasolea pe care 
o pot cumpăra oricînd din uni
tățile C.L.F.. Și nici Victor Dră- 
ghici, Vasile Diaconu, Nicolae 
Ancuța și alți clienți ai lui Pe
trilă nu vor vedea vreodată 
hainele de piele ce le-au fost 
promise și pentru care au dat 
banii acestui escroc cu expe
riență.

Iată, dar, tipul de individ 
periculos pentru societate, ca
re, ignorînd principiile muncii 
și vieții oneste, acționînd cu 
calm și -.înge rece în acțiuni de 
înșelătorie și găsind în preaj
mă oameni legați la ochi, ama
tori de chilipiruri, a ajuns din 
nou în boxa acuzaților, 13-înd 
fără ajutor trei oopii care au 
atîta nevoie de tată, de îngri
jire și educație. Dar ce educa
ție le-ar mai putea da un ase
menea tată este lesne de bănu
it. Om tînăr, în deplinătatea 
forțelor de muncă, Mircea >’e- 
trilă a ajuns pe treapta cea 
mai de jos a societății, lăsînd 
în urmă reqrote și deziluzii 
pentru copiii săi care-1 vor ju
deca aspru mîine, cînd mintea 
lor va orinde pulsul vieții, cînd 
vor fi în măsură să ■ cîntăreasc ă 
ceea ce e bine si rău. De ace
ea. acești copii trebuie încon
jurați cu toată grija, ei trebuie 
să crească în afara tarelor ta
tălui lor. să nu știe necazul, să 
do”ină 
tatii.

oameni integri ai socie-

lar acele persoane care, ij^- 
', i-au înlesnit lui Petrilădirect,

și altora ca el drumul spre in
stanță. oameni creduli, ama
tori de avantaje ușoare, să me
diteze la propria pățanie și la 
pățania altora, să-și facă pro
cese de conștiință că 
munca cinstită asigură, 
existentei și bunăstării, 
plinei liniști sufletești.
drumul spre infracțiune al u- 
nora trece prin halte ale ușu
rinței, eaoismului și interesu
lui mascat al altora. Și mai vor
bim desnre unii 
noi îi împingem 
conștienți, spre 
meni sîntem...

numai 
temeiul 
al de- 

Adesea,

și alții pe care 
nu o dată, ln- 
prăpastie. Oa- 

l

z
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Direcție în care activita
tea stației C.F.R. Petro
șani prezintă rezerve de 

îmbunătățire :5

Descărcarea . 
în termen 
și utilizarea 
vagoanelor 

la capacitate!
După încheierea ultimei luni 

Ab semestrul I a. c., cdfbctivul 
Tk1 muncă al stației C.F.R. Pe
troșani raportează următorul 
bilanț :
• planul operativ la tone 

expediate a fost realizat în pro
porție de 101,11 la sută, ceea 
ce echivalează cu încărcarea 
a peste 2 500 tone peste sar
cina pre\ăzută;

* staționarea la incărcare- 
descărcare a fost redusă cu 0,46 
ore/vagon;

(I tranzitul cu manevră, în
să, prezintă o depășire de 0,81 
ore/vagon;

® la sarcina statică se con
semnează o nerealizare de 140 
kg/osie.

Neincadrarea in indicatorii 
tranzit cu manevră și sarcina 
statică are, la bază, • cauzele : 
pe de o parte, din pricina ca
lamităților naturale care s-au 
abătut și asupra regiunii noas
tre, circulația pe secțiile Si- 
meria — Petroșani, respectiv, 
Petroșani — Craiova a fost în
treruptă, neputîndu-se expedia 
bruto cu trenurile în circulație
programate; iar, pe de altă par
te, s-au dirijat, in majoritate, 
vagoane de capacitate mică, 
fapt datorat ploilor excesive pe 
regionala Deva. Mai mult, 
U.E.L. Petroșani n-a utilizat în 
întregime capacitatea vagoane
lor puse la dispoziție, provo- 
cîndu-se pierderi între 15—20 
fene/vagon. Colectivul forestie
rilor va trebui să acorde o mai 
mare atenție sortării buștenilor 
j»e dimensiuni.

Colectivul de coiWucere al 
stației se va axa în continua
re pe :

® accelerarea descărcării va
goanelor in termen, pentru a- 
sigurarea ritmului de încărcări 
Ja planul zilnic;

O utilizarea vagoanelor la 
capacitate în scopul realizării 
indicatorului sarcina statică;
• expedierea brutului cu 

trenurile in circulație folosind 
puterea de remorcare a loco
motivei la tonajul prevăzut.

Mai trebuie adăugat faptul 
că pe viitor, se impune o in
tensificare a activității în vede
rea bunei Serviri a călătorilor 
j>rin instruirea, educarea cores
punzătoare, la nivelul cerințe
lor și exigențelor, a întregului 
jtersonal din compartimentele 
stației.

T. MULLER
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DRUMURI PE
Pe 
Și 
în

150
nece-

la mare. Reali- 
cu mult înain- 
lui Petru cel 

cargouri și i-

...și terestre 
lalea a luat-o 
te imaginației 
Mare. Marile 
mensele spărgătoare de ghea
tă atomice au înlocuit 
mult flota dăruită de el 
siei.

Străbătută de 100 000

de 
Ru-

km 
de cursuri de apă navigabile, 
înzestrată cu nave de trans
port moderne și noi (80 la 
sută din totalul lor au fost 
construite în ultimii ani), U- 
niunea Sovietică exploatează 
intens căile navigabile de pe 
rîuri, mări și oceane. Jonc
țiunea riurilor și fluviilor cu 
mările și oceanele prin ca
nale, amenajarea porturilor 
și modernizarea instalațiilor 
portuare permit marii indus
trii să nu depindă în mod 
exclusiv de apropierea sur
selor de materii prime, aces
tea putînd ii aduse pe calea 
ieliină a apei de la distan
țe uneori considerabile. Și

transporturile navale își au 
contribuția lor în asigurarea 
ritmului de 39 la sută cu cit 
a crescut producția industri
ală a U.R.S.S. în ultimii pa
tru ani. Pe Volga și Don, 
Obi și Ienisei, pe Dvina 
Amur, se vor transporta 
acest an aproximativ 
milioane tone mărfuri
sare diverselor obiective in
dustriale din țară sau vor 
fi expediate spre graniță 
pentru a-și continua drumul 
pe- ape. Și anul acesta, flu
viile vor transporta, după 
cum apreciază specialiștii, cu 
14 la sută mai multe mărfuri 
decît în anul precedent. Nu
mai in R.S.F.S.R., republică 
cu un adevărat păienjeniș de 
căi navigabile, se vor tran
sporta, pînă la sfîrșitul aces
tui an, cu 12,5 milioane to
ne mai multe mărfuri decît 
s-a prevăzut în planul cin
cinal pentru 1970, a anunțat 
recent S.A. Kucikin, minis
trul navigației din această 
republică.

Puțini sînt aceia care, au
zind pronunțîndu-se numele 
Volga să nu se gindească la 
celebrul tablou al lui Repin. 
Fluviul, care purta pe vre
muri în el sudoarea edecari- 
lor, transportă acum enorme 
cantități de cherestea din 
centrul țării spre Marea Cas- 
pică, și petrolul din Bacu 
spre Marea Baltică, Moscova 
sau Urali. Minereurile Ucrai
nei iau drumul apelor de pe

Don pe Volga și mai departe 
in cuptoarele din Ural, iar 
peștele Caspicei este trans
portat tot pe Volga spre pie
țele Moscovei sau mai de
parte prin Marea Baltică. Tot 
aici, la Arhanghelsk, cantități 
imense de material lemnos 
sini plulărite pe Dvina iar 
pe Obi și Irtîș se transportă 
spre regiunile 
nale cantități 
lemne. Aceste 
o contribuție 
în transportul , 
regiunile vest-siberiene Tomsk 
și Tiumen, spre Oceanul în
ghețat de Nord, cel mai scurt 
drum de la Atlantic la Pa
cific.

In Siberia, cu apele sale 
paralele ce se varsă în Ocea
nul înghețat de Nord, hidro
logii proiectează o arteră de 
comunicație pe ape de-a lun
gul întregii Siberii.

Pe lingă cele 65 de porturi, 
mari centre de convergentă 
a industriei, nume noi apar 
pe hartă : Petropavlovsk-Kam- 
cialsk, Nagaevo, Uicevski, 
Soci. In perimetrul lor sau în 
zonele limitrofe s-au dezvol
tat industrii, instalațiile por
tuare s-au amenajat în func
ție de mărfurile ce trebuie 
manipulate. In ultimii ani s-a 
vorbit mult de portul Nahod- 
ka din Extremul Orient sovie
tic. Aici, unde 
petrol Siberians 
rea Japoniei, se 
unul dintre cele

arctice însem- 
de cereale 
două iluvii 
importantă și 

petrolului din

$i 
au

conducta de 
atinge Ma- 
va construi 
mai moder-

✓

APE
primele 

U.R.S.S.
utilaje, 
ciment,

va 
cinci 

Navele 
produse 

hîrtie, 
regiuni- 

1n

ne jKțjuri care încă de pe 
acum aduce un • beneficiu 
anual de 17 milioane ruble. 
Prevăzut cu instalații moder
ne dirijate prin intermediul 
televiziunii, Nahodka se 
situa printre 
porturi ale 
cu mașini și 
petrolifere,
aluminiu și pește din 
le siberiene acostează 
250 de porturi ale lumii.

Planurile de dezvoltare a 
transporturilor navale prevăd 
ca prin continua îmbunătă
țire și extindere a rețelei de 
navigație, flota comercială a 
UR.S.S. să transporte pînă la 
sfîrșitul anului 7970 pe liniile 
maritime interne 70 milioane 
tone mărfuri, iar pe cele ex
terne 90 milioane tone.

Construcția unor nave mo
derne cu sisteme automate 
de navigație și cu mare capa
citate de transport va spori 
in continuare traficul maritim 
și fluvial al U.R.S.S, Petrolie
rul gigant de 150000 tone, 
nave pe perne de aer capa
bile să circule pe cursuri de 
apă cu o adîncime de numai 
20 cm, „Svetlogorsk", nava 
cu aparatură complet , auto
matizată care poate fi con
dusă doar de un singur om 
— sînt doar cîteva din suc
cesele recente ale industriei 
constructoare de nave din 
U.R.S.S.

Florica VRÎNCEANU

<

„Cine știe circulație, ciștigă“
Serviciu! miliției municipiu

lui Petroșani a întreprins o 
serie de măsuri pentru popu
larizarea noilor reglementări 
legale privind respectarea le
gilor de circulație, prin pre
zentarea noului decret în 
școli, la garajele auto, la sta
țiile de radio-amplificare, in 
întreprinderi. Cu cîtva timp 
In urmă a fost organizat Ia 
I.G.C, Petroșani un concurs 
gen „Cine știe, cîștrgă", pe 
teme de circulație. S-au în
trecut conducători auto repre- 
zentînd două dintre cele mai 
mari garaje din Valea Jiului: 
S.U.T, Iscroni și S.T.R.A. Pe
troșani susținuți frenetic de 
un mare număr de colegi ai 
lor care au umplut pînă la 
refuz sala de la I.G.C. Petro
șani. Concursul, inițiat și or
ganizat de serviciul miliției 
Petroșani, împreună cu șefii 
coordonatori ai celor două 
garaje, a fost pregătit din 
vreme și a constat din 12 în
trebări, cite 6 de fiecare e- 
chipă. La întrebările adresate 
concurenților de maiorul loan 
Dnreci s-au -dat răspunsuri 
prompte, corecte, amănunțite, 
fără... limitare de viteză, no
tate cu calificative dintre ce
le mai bune de juriul format 
din ing. Petru Iosif, președin
te.. Vasile Negrescu și Florea 
Costache reprezentanți ai 
celor două oaraje. Pe rînd, 
fiecare echipă și-a... depășit 
partenera de întrecere, de
partajarea cîstiaătoarei fă- 
cîndu-se abia pe linia de so
sire cînd... s-a pus frîna.

Acumulînd un număr mai 
mare de puncte, reprezentan
ții garajului S.U.T. Iscroni și- 
au lăsat în 'urmă adversarii la 
o distanță nu prea mare.

Pentru desemnarea celui 
mai bun cunoscător ai legilor 
de circulație s-a dat o dis
pută dîrză între Nicolae Nagy 
de la S.T.R.A. și Ilie Bălălău 
de la S.U.T. Dînd răspunsuri 
mai competente, mai solide, 
rostite cu mai multă... sigu
ranță, Nicolae Nagy a cîști- 
gat primul loc, primind drept

premiu suma de 800 lei și al
te obiecte. Pe locurile II și 
III s-au situat Ilie Bălălău și 
Gheorghe Moisiu de Ia S.U.T., 
recompensați, de asemenea, cu 
premii în bani și obiecte. Con
ducătorii auto Ștefan Șchiopu 
și Eugen Bird au primit men
țiuni. Nu s-au înregistrat ac
cidente grave de... răspunsuri, 
semn bun pentru securitatea 
circulației rutiere în Valea 
Jiului.

D. G.

Maiorul loan Dureci înmînează premiul cîștigătorului con 
cursului.

Sporește zestrea 
minelor

Săptămîna trecută, s-au re
cepționat încă trei lucrări 
industrial-miniere de. supra
față aflate în execuția con
structorilor de la T.C.M.M. 
E vorba de instalația de ex
tracție de la puțul 3 al E. M. 
Dîlja, șopronul de reparat 
vagoneți și culoarul de le
gătură între puțul auxiliar 
și lămpărie, ambele de la 
Paroșeni. Sporește deci zes
trea industriei miniere a 
Văii Jiului.

In Editura politică au apărut ;

George Antoniu,
Marin Popa,
Ștefan Danes :

Codul penal 
pe înțelesul tuturor

Anastasie Toma :
In numele legii

PR06RAMUL

PENTRU 
SAPTAMINA 
VIITOARE

DUMINICA 5 IULIE

9,00 Deschiderea emisiunii.
10,00 Viața satului,
11,00 Căminul
12,00 De strajă patriei.
12.30 Tele-vacanța
13.15 Emisiune în limba ma

ghiară.
16,00 Fotbal: Steagul roșu 

— Crișul Oradea.
17,45 Studioul „N"
19.30 Telejurnalul de seară.
20.15 La horă-n sat.
20,40 Reportaj TV.
21,00 Palmaresul Festivalului 

internațional al filme
lor de animație „Ma
maia 1970“.

22,00 O oră deasupra plane
tei.

22,50 Telesport,
23,00 Telejurnalul de noap

te.

Știați că... Știați că... Știați că...
S-a calculat că furtunile de putere medie la 

care se mai adaugă puterea fulgerelor și a pi
căturilor de ploaie, au o energie egală eu aceea 
a 5—6 bombe atomice.

★
Potrivit ultimelor statistici, un număr din ce 

în ce mai mare din populația globului se con
centrează la orașe: în Australia și Oceania — 
75 Ia sută, în Europa — 60 la sută, în U.R.S.S. 
și S.U.A. — 55 Ia sută, în Asia și Africa — nu
mai 5 la sută.

Demografii prevăd că pînă în anul 2 000, trei 
sferturi sau chiar patru cincimi din populație 
va trăi în marile orașe. Dacă dezvoltarea ora
șelor va continua în ritmul actual, încă din anul 
1980 un oraș, cum este Calcutta, va avea o 
populație de 36—50 milioane locuitori, iar Cairo 
va atinge proporțiile New Yorkului de astăzi : 
14 milioane de locuitori.

Potrivit calculelor Comisiei pentru energia 
atomică, puterea centralelor electrice atomice 
ale Japoniei va fi în anul 1970 de' 1,3 mi
lioane kW, pînă în 1975 de 6 milioane, iar 
în 1980 între 30—40 milioane kW.

★
Organismele acvatice care se fixează pe păr

țile navelor ce stau sub apă, pricinuiesc mari 
pagube navigației, deoarece ele împiedică vasele 
să înainteze. Se cunosc 1 344 specii de asemenea 
vietăți marine și 615 specii de plante marine.

★
In prezent, în lumea întreagă se produc a- 

nual 23,5 tone de uraniu. O dată cu creșterea 
continuă a numărului și puterii centralelor ato
mice, crește și nevoia de uraniu. Conform pre
vederilor, în 1973—1974 producția anuală de u- 
raniu va atinge aproximativ 38 tone.

VINERI 3 IULIE

18,00 Deschiderea emisiunii.
18,05 „Litoral — vacanța ’70" 

— emisiune pentru tu
riști.

18,30 Teleglob. Filmul docu
mentar „Congo-Brazza
ville".

18,50 La volan — emisiu
ne pentru conducătorii 
auto.

19,20 1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei miei.

I
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film artistic : „Frații ■

Karamazov" (III). O 
producție a studiourilor ■
sovietice. I

21,15 Actualități literare. >
21.30 Mai aveți o întrebare?

„Calculatoarele și civi
lizația contemporană".

22.30 Ilustrate... muzicale.
22,50 Telejurnalul de noapte.
23.30 închiderea emisiunii.

PETROȘANI — -7 Noiem
brie: Bănuiala (2—5 iulie); 
Republica: Testamentul dr. 
Mabuse (2—5 iulie); PETRI- 
LA : Omul, orgoliul, vendeta 
(1—3 iulie); LONEA — 7 
Noiembrie: Contemporanul

tău, seriile I și II (2—4 iulie); 
Minerul: Femeia îndărătni
că (2—5 iulie); ANINOASA i 
Baltagul (5—6 iulie); VUL
CAN i Noapte cu ceață (2—5 
iulie).

Anecdote
INTORC1NDU-SE a- 

casă, soțul găsește u- 
șa încuiată. După în
cercări zadarnice de a 
deschide ușa se cață
ră pe acoperiș reușind 
să pătrundă în casă 
printr-o tereastră de 
la etajul Tntîi. Pe ma
sa din sufragerie gă
sește următorul bi
let : „Am treabă la 
mama. Găsești U.r’a

sub preșul de la in
trare".

★
MEDICUL: Mi-ați

ascultat sfatul să dor- 
miți cu fereastra des
chisă ?

Pacientul: Da, doc
tore.

Medicul: Și v-a dis
părut guturaiul care 
vă supăra ?

Pacientul: Nu. Mi-a 
dispărut numai costu- 
tumul și ceasul.

★
PE UN pod stă un 

bărbat. După compor

tarea lui ciudată este 
clar că omul a hotărit 
să se sinucidă, iri1 a-, 
propierea lui se învîr-' 
teșle un reporter foarte 
nervos, care își con
sultă din minut în mi
nut ceasul. In cele 
din urmă, pierzîndu-și 
răbdarea, se adresează 
cetățeanului.

—Domnule, sînt ne
voit să vă aduc la cu
noștință că dacă nu 
săriți in apă, știrea nu 
va mai putea intra In 
ediția de seară a zia
rului.

UN BĂRBAT se 
plinge :

— Aseară, în timp 
ce cîntam la saxofon, 
un vecin a aruncat o 
piatră în fereastra mea 
și mi-a spart geamul.

— Mare prost 1 A- 
cum are să audă țl 
mai bine cînd ai să 
cînți.

Anecdote
UIIIIIIIIIHHUIIIIIIlIHIBIllllllllllUIIIMIIIIIIIIllinillllllllllllllW

In fază finală de reamenajare

• Sala de
Știam de multă vreme că 

sala de sport din Lupeni se a- 
flă în stadiu de reamenajare. 
Lucrările au început în toamna 
anului trecut și au continuat, 
cu încetinitorul, toată iarna, 
toată primăvara lui 1970, in- 
trînd în miezul verii. In discu
ții cu iubitori ai handbalului 
din localitate se arunca de fie
care dată anatema asupra ace
lora care nu se grăbesc să ter
mine sala de sport, pentru a 
avea unde-și susține meciurile 
— de antrenament și oficiale 

4 (Lupeniul are o echipă buni- 
șoară de handbal în campiona
tul județean). Diriguitori ai 
sportului din Lupeni și de la 
C.M.E.F.S. Petroșani erau, de 
asemenea, îngrijorați de mer
sul atît de lent al lucrărilor, 
făcîndu-i răspunzători pentru 
aceasta pe cei de la mină care 
efectuează modificările respec
tive.

Dacă există una sau mai mul
te persoane răspunzătoare de 
ritmul de melc al lucrărilor la 
sala de sport din Lupeni are 
acum mai puțină importanță.

sport din Lupeni
Cert este că timpul — destul 
de lung — a trecut și sala es
te aproape gata. Zicem aproa
pe, deoarece mai sînt cîteva lu
cruri importante de făcut.

Curiozitatea profesională ne-a 
îndemnat zilele trecute să pă
șim pragul acestei săli. Era 
înainte de ora 9 și în ea n-am 
aflat ritm intens de muncă. 
Doar neobositul instructor spor
tiv voluntar Gheorghe Crișan, 
veteran al sportivilor Văii Jiu
lui, se afla în sală, în aștepta
rea „meșterilor." Crișan-baci 
ne-a mărturisit că în ultimele 
zile „s-a dat bătaie la sală, așa 
că în cel mai scurt timp va fi 
gata". De asemenea, a ținut să 
aducă mulțumiri acelora care 
în timpul lor liber au venit și 
au muncit voluntar, știind că 
muncesc pentru ei, pentru o 
bază sportivă modernă în o- 
rașul lor. La rîndul său, to
varășul Ladislau Pancsur, pre
ședintele A. S. Minerul Lu
peni, al cărui puls bate 
de mulțl ani pentru dezvol
tarea sportului local, ne-a în
credințat că în cel mai scurt 
timp va fi terminată turnarea și

finisarea stratului de bitum (ce 
va străluci ca oglinda), se vor 
spăla pereții, tavanul și gea
murile, vor fi puse la punct 
vestiarele și instalațiile sanita
re.

Bineînțeles că vor trebui apoi 
instalate porțile pentru hand
bal, stîlpii pentru volei, panou, 
rile pentru baschet, marcat te
renul, și abia atunci, se va pu
tea spune cu certitudine că sa
la de sport din Lupeni este 
complet feamenajată, că prime
le echipe pot pătrunde pe te
renul sclipitor... Stadiul lucră
rilor este, într-adevăr, în fază 
finală, dar pentru ca sala să 
arate așa cum o dorim cu to
ții, este necesară încă o cotă 
de contribuție a serviciului ad
ministrativ al minei, a consi
liului A.S. Minerul Lupeni, a 
comitetului coordonator U.T.C. 
pe mină, prin mobilizarea tine
rilor la muncă patriotică. Să 
sperăm că acest act final nu se 
va prelungi mult. Este numai 
în interesul sportului și al spor
tivilor din Lupeni.

G. DINU

S1MBĂTĂ 4 IULIE

PROGRAMUL I i 5,05—6,00 
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 
Radiojurnal; 9,30 Miorița; 
10,05 Piese instrumentale;
10.30 Din țările socialiste;
11,05 Laureați ai Festivalului 
de artă studențească — edi
ția 1970; 11,45 Sfatul medi
cului; 12,00 Recital de operă; 
12,15 Muzică ușoară; 12,30 
Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,10 A- 
vanpremieră cotidiană; 13,22 
Muzică ușoară; 13,30 Aten
țiune șoferi, atențiune pie
toni... !; 13,45 Publicitate ra
dio; 14,00 Radioexpediție pio
nierească; 15,00 De la 3 Ia 
7 — emisiune de « divertis
ment muzical; 16,00 Radio
jurnal; 19,00 Gazeta radio;
19.30 Săptămîna unui melo
man 20,05 Tableta de seară; 
20,10 — 365 de cîntece; 20,20 
Argheziană; 20,25 Zece melo
dii preferate; 21,00 In jurul 
globului; 21,20 Cîntă chitara;
21.30 Moment poetic; 21,35 
Solista serii — France Gali; 
22,00 Radiojurnal; 22,20 
Sport; 22,30 Muzică de dans: 
23,00 Expres melodii; 0,03 — 
6.00 Estrada nocturnă.

Mica 
publicitate
V1ND Renault 10 — 50 000 

lei, Petroșani, Vasile Roaită 
7/11.

PIERDUT cartea de muncă 
seria C.d. 328368 cu nr. ma
tricol 2 499 — Graure loan.

I

I

i

I
I
I
I

Ii -

Pronosticul nostru
la concursul Pronosport

nr. 27
1. U.T. Arad 

F. C. Argeș 
Steagul roșu 
Rapid
„U“ Craiova

2.
3.
4.
5.
6. Dinamo Bacău
7.
8.
9.

10.
11. Steagul roșu
12. „U“ Cluj
13. Petrolul

„U“ Cluj 
Petrolul 
U.T. Arad 
F. C. Argeș

din 5 iulie 1970
— Dinamo București

_ — Politehnic® Iași
, — Crișul

— A.S.A. Tg. Mureș
— Jiul
— Farul
— Steaua
— C.F.R. Cluj
— Dinamo Buc. câmp, ttneret
— Politehnica „ „
— Crișul „
— Steaua . .
— C.F.R. Cluj

Vara e a copiilor.... a lor, toată...

LUNI 6 IULIE

18,00 Deschiderea emisiunii, 
18,05 „Ex-Terra 70".
78.30 Performanțele științifi

ce ale secolului XX.
79,00 Actualitatea în econo

mie. f
Front de lucru.

79,75 Anunțuri — publicita
te.

19,20 7 007 de seri.
Emisiune pentru cei 
mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,15 Roman foileton. Casa 

Buddenbrook (VI).
21,00 7 întrebări.

Un nou concurs de cul
tură generală.

22,00 Cîntece/e Moscovei. 
Filme produse de tele
viziunea soviejică.

22.30 Rampa.
22,50 Telejurnalul de noapte.

MARȚI 7 IULIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Reportaj TV.

18.45 Nestemate folclorice.
19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1 001 de seri.

Emisiune pentru cei 
mici.

19,30 Telejurnalul de seară.
20.15 Călătorie în lumea de

senului animat.
20.45 Seară de teatru TV. 

Discursul pentru o floa
re de Paul Everac.

21.45 Filme TV. 
Prin Africa.

22.15 Tinerelul la rampă.
22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

MIERCURI 8 IULIE

76,00 Fotbal: Dinamo Bucu
rești — F.C. Argeș.

17.45 Microavanpremieră. 
18,05 Universal-șotron.
18.30 Cabinetul economic TV.
19.15 Anunțuri — publicitate. 
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.15 Tele-cinemateca :

Grădina de cretă (pre
mieră pe țară).

22,05 Cronica literară de Șer- 
ban Cioculescu.

22.15 Gala marilor interpreți 
români.
Ion Dacian și iarmecul 
operetei.

22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Închiderea emisiunii.

JOI 9 IULIE

77.30 Deschiderea emisiunii. 
18,00 La volan.
18.20 Mult e dulce și frumoa

să.
18.45 Cadran international.
19,15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film serial: Trei prie

teni (III).
20.30 Cîntă fanfara.

» .21,00 Teatru scurt : Cea mai 
tare de August Strind
berg.

21.30 Reportaj-anchelă.
22,00 Rapsodia romăfiă.

Balada ilfoveană.
22.30 Poșta TV.
22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 Închiderea emisiunii.

VINERI 10 IULIE

18,00 Deschiderea emisiunii.
1F,2O Teleglob.
18,45 Turism — Vacanță 70.
79,00 Reflector.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film artistic. Un oare

care Rocca.
27,50 Mai aveți o întrebare ? 

Dialog cu știința.
Ce este regenerarea ?
Ce știm despre radiația 
cosmică ?
Mai există pete alb& pe 
glob ?

22,40 Invitata noastră?
Recital între două tre
nuri : Julie Saget.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 Închiderea emisiunii.

SÎMBĂTA 11 IULIE

77,00 Descliiderea emisiunii.
18,1.5 Bună seara, fete!

Bună seara, băieți!
19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1 001 de seri.

Emisiune pentru cei 
mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Fapt divers.
21.15 Spectacol de varietăți 

cu Torn Jones.
22,05 Of, inimioară.
22,35 Aventuri în epoca de 

piatră.
23,00 Telejurnalul de noapte.

Sport.
23.30 Închiderea emisiunii.
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Vizita de lucru a tovarășului
N1COLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1)

mități, dar trebuie să mobili
zați toate rezervele pentru re
cuperarea rămînerilor în urmă, 
pentru a depăși planul de pro
ducție, există condiții pentru 
aceasta — ministerul trebuie să 
vă ajute, comitetul județean de 
partid să fie mai activ, organi
zația de partid și cea de 
U.T.C. din uzină trebuie să 
concure la atingerea acestui 
scop.

De la această uzină, cu spe
cificul ei de accentuat colec
tiv de muncă bărbătesc, se tre
ce la o altă unitate arădeană, 
într-un univers de culori și 
chipuri feminine zîmbitoare — 
vestita U.T.A., una din cele 
patru unități ale combinatului 
textil Arad.

Adresîndu-se tehnicienilor, se
cretarul general recomandă să 
se preocupe de policalificarea 
muncitorilor, astfel încît fiecare 
să cunoască cel puțin două me
serii, ceea ce este atît în inte
resul întreprinderii, cît și al 
lucrătorilor.

In încheierea vizitei, secreta
rul general al partidului urează 
colectivului de textiliști noi 
succese în activitate.

★
Elicopterul zboară deasupra 

Văii Mureșului. După jumătate 
de oră de zbor, aterizează în 
marginea orașului Nădlac, un
de localnicii fac o entuziastă 
primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și celorlalți conducă
tori de partid și de stat. In 
timpul vizitei de lucru la co
operativa agricolă de producție 
„Victoria" — Nădlac oaspeții se 
interesează despre stadiul cul
turilor de grîu și porumb, apoi 
vizitează construcțiile fermei 
de animale.

La marginea unui lan de cî- 
nepă înalt pînă la piept, se 
desfășoară o discuție vie între 
conducătorii de partid și de stat 
și președinții celor două coo
perative agricole de producție, 
Ilie Cioarsa și loan Loczi.

Din nou la Nădlac. Aici are 
loc un scurt miting. în cuvinte 
simple, dar de o mare căldură 
sufletească, cei doi președinți 
mulțumesc tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru vizita ce le-a 
făcut-o. Ei îl asigură pe secre
tarul general al partidului că 
nu vor precupeți nici un efort 
pentru ca în ciuda condițiilor 
climaterice vitrege din această 
primăvară. înciuda inundațiilor 
care au afectat suprafețe agri
cole întinse, să îndeplinească 
cu succes sarcinile propuse 
pentru acest an.

Înfîmninat cu vii aplauze, cu 
îndelunoi ovații, ia cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Dragi tovarăși,
Doresc să vă adresez dumnea

voastră, membrilor celor două 
cooperative și tuturor locuitori
lor orașului Nădlac, un căldu
ros salut din partea Comitetu

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1)

toți cetățenii patriei să găseas
că’ de lucru, să se poată in
strui, să participe efectiv la în
treaga viață socială a țării. A- 
ceasta este prima problemă le
gată de realizarea egalității în 
drepturi a tuturor oamenilor 
muncii și pe care noi o in făp
tuim cu consecvență. Dezvol- 
tînd în mod planificat econo
mia, am ridicat multe zone, 
multe județe la un nivel de 
industrializare la care nici nu 
se putea visa în trecut. In 
planul cincinal următor avem 
înscrise, de asemenea, prevederi 
privind dezvoltarea puternică a 
industriei, agriculturii, științei, 
culturii pe întreg teritoriul ță
rii. Fără îndoială că îndeplini
rea acestor prevederi va Tavo- 
riza și mai mult ridicarea tu
turor regiunilor țării. Aceasta 
va contribui, de asemenea, la 
întăriiea coeziunii tuturor oa
menilor muncii care se conving 
zi de zi că între vorbele 
comuniștilor și faptele lor există 
o unitate indisolubilă, că socie
tatea ' socialistă pe care o în
făptuim realizează în practică 
deplina egalitate între toți cei 
ce muncesc, fără deosebire de 
naționalitate. (Aplauze puter
nice).

Vorbim de toate acestea, to
varăși, pentru că ele fac parte 
inseparabilă din eforturile noas
tre pentru construcția noii so
cietăți. care trebuie să fie 
o societate a dreptății și echi
tății sociale, a frăției între 
oameni, societatea în care fie
care cetățean să-și poată mani
festa din plin aptitudinile, ca
pacitățile, societatea în care, 
cu adevărat stăpîn pe destinele 
sale, noporul să-și făurească 
liber propriul viitor. (Aplauze 
niifernic.e. urale. Se scandează 
P.C.R.—P.C.R.).

Poate cineva m-ar putea în
treba : Dar oare de ce Ceaușes
cu nu vorbește și de dușmanul 
de clasă din România ? Pentru 
simplul motiv, tovarăși, că noi 
am lichidat de mult clasele 
exploatatoare, că la noi puterea 
se găsește în mîinile muncito
rilor, țăranilor, intelectualilor, a 
poporului; tot ceea ce se fău
rește în România socialistă a- 
parține poporului și nu există 
forță care să poată pune în 
pericol cuceririle socialiste din 
patria noastră. (Aplauze puter
nice, urale; se scandează 
„Ceaușescu—Ceaușescu"). 

lui Central al partidului, a Con
siliului de Stat și a guvernului 
patriei noastre socialiste. (A- 
plauze îndelungi).

Am vizitat lerma zootehnică 
a cooperativei, precum și cîteva 
din culturile ei de grîu, de po
rumb, de sfeclă și cinepă. Mi-au 
făcut o impresie bună atît 
ferma zootehnică — mai bine 
zis felul cum se prezintă vacile 
și porcii — cît și culturile. Se 
vede că în gospodăria dumnea
voastră se lucrează bine, Cu 
atît mai mult doresc să subli
niez acest lucru, cu cît în pri
mele luni ale anului condițiile 
climatice n-au fost din cele mai 
favorabile. Totuși, datorită 
muncii depuse de dumneavoas
tră, de toți cooperatorii, se 
prevăd recolte bune. Ni s-a 
spus că ați avut și inundații. 
Desigur, acestea au diminuat 
întrucîtva veniturile gospodă
riei, dar aveți posibilitatea ca 
în lunile care au mai răjpas să 
reînsămînțați terenurile afecta
te, să puneți culturi duble încît 
să recuperați pierderile suferite 
din cauza inundațiilor. De alt
fel, cunoașteți că am avut pier
deri mari în acest an, dar ță
ranii cooperatori, lucrătorii din 
agricultură, întregul nostru po
por a acționat cu toată fermi
tatea, atît pentru a evita pa
gube mai mari cît și pentru a 
reînsămînța, a lichida pa
gubele într-un timp scurt și 
a asigura ca pînă la sfîrșitul 
anului să îndeplinim în bune 
condițiuni toate sarcinile pe 
care le avem, atît în industrie, 
cît și în agricultură. Vă .felicit 
pentru rezultatele pe care le 
aveți pînă acum în activitatea 
dumneavoastră. Totodată, do
resc să-mi- exprim convingerea 
că veți lua toate măsurile, atît 
pentru a recupera pierderile 
suferite de pe urma inundațiilor, 
cît și pentru a obține recolte 
mai mari anul acesta, și mai 
cu seamă în anul viitor. Avem, 
după cum se știe, un mare pro
gram de dezvoltare a agricul
turii — atît în ce privește zo
otehnia, cît și culturile de cîrap. 
La dumneavoastră se obține o 
producție medie la lapte de 
2 500 litri. Desigur, la o aseme
nea fermă, producția de 2 500 
este o producție bună, dar se 
pot obține de la 3 000 în sus, 
chiar 3 500 litri. Vă închi
puiți că aceasta va contribui 
mult la creșterea veniturilor tu
turor cooperatorilor.

Trebuie luate măsuri pentru o 
furajare mai corespunzătoare a 
animalelor, pentru o selecție 
mai bună, deoarece numai pe 
această cale se va putea ridica 
în următorii 3—4 ani produc
ția de lapte. Totodată, trebuie 
să reducem consumurile de 
hrană pe kg de porc îngrășat 
— consumuri care sînt încă 
mari. De asemenea, trebuie lua
te măsuri pentru a putea să 
obținem producții mai mari la 
grîu, porumb, sfeclă. Toate a- 
cestea vor contribui la crește
rea veniturilor cooperatorilor,

Desigur, acționînd pentru 
dezvoltarea societății trebuie să 
judecăm bine lucrurile; facem 
de aceea apel la părerile oame
nilor muncii; trebuie să ne ple
căm urechea, să înțelegem și să 
ținem seama de aceste păreri. 
Faptul că cineva exprimă un 
punct de vedere despre felul 
cum să făurim mai bine și mai 
repede socialismul în patria 
noastră nu reprezintă nici un 
pericol pentru socialism ; dim
potrivă, tocmai în aceasta con
stă forța și viabilitatea socialis
mului și comunismului. întregul 
popor trebuie să-și spună păre
rea și să caute cele mai bune 
căi pentru a făuri societatea 
menită să asigure bunăstarea 
și fericirea tuturor. (Aplauze 
prelungite).

Desigur, așa cum am mai spus, 
în procesul elaborării politicii 
interne și externe se pot ex
prima și păreri greșite. N-avem 
decît să le dezbatem, să , le 
discutăm, să dovedim netemei
nicia unor asemenea păreri. 
Trebuie să înțelegem că socie
tatea noastră nu se poate înfăp
tui fără ca constructorul socia
lismului să aibă posibilitatea de 
a gîndi, de a-și exprima liber 
părerea asupra felului cum să 
edificăm mai bine noua orîn- 
duire. /Aplauze).

Mă refer la toate acestea, 
tovarăși, pentru că cuvîntările 
care au avut loc aici, și mai 
cu seamă cuvîntul tovarășului 
Șiclovan, ilegalist, mi-au rea
mintit de activitatea noastră din 
ilegalitate, de faptul că șl 
atunci noi eram cei mai con
secvenți luptători pentru demo
crație, pentru participarea po
porului la conducerea societății. 
Astăzi, cînd sîntem pușfcsă re
zolvăm aceste probleme avem 
obligația față de partid. față 
de Comitetul nostru Central, 
fată de ponor să facem totul 
ca ideile comunismului să se în
făptuiască asa cum le-au visat 
făuritorii lor — Marx, Engels, 
Lenin — așa cum le-am visat 
noi, care am înfruntat închiso
rile și cîteodată și gloanțele 
știind că societatea comunistă 
va fi societatea omului liber, 
stăpîn pe destinele sale. 
(Aplauze puternice ; urale; se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R.").

Stimați tovarăși,

Doresc să revin la problemele 
din Arad. Avem și aici cîteva 
lucruri de rezolvat pentru a 

la sporirea avuției generale a 
țării, la ridicarea bunăstării 
întregului popor. Sînt convins 
că toți Cooperatorii din Nădlac, 
ca de altfel întreaga noastră 
țărănime, vor face totul pentru 
a realiza în bune condițiuni 
programul de dezvoltare al a- 
griculturii în România. (Aplau
ze puternice).

In încheiere, vă urez dum
neavoastră, tuturor locuitorilor 
orașului, precum și conducăto
rilor celor două cooperative, 
comuniștilor, organizației de 
partid, multe succese în acti
vitatea viitoare. Tuturor — 
multă sănătate și fericire. (A- 
plauze, urale, îndelungi se 
scandează „P.C.R.—Ceaușescu").

Vizita pe ogoarele din cîmpia 
Mureșului se încheie cu un 
scurt popas la întreprinderea 
agricolă de stat „Avicola" din 
hotarul Aradului, una din cele 
mai mari și mai moderne între
prinderi de acest gen din țară.

★
...Ora 13,30. Elicopterul ateri

zează pe stadionul U.T.A, din 
binecunoscutul cartier munci
toresc al Aradului. In mașina 
oficială, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori de partid și de stat se 
îndreaptă apoi spre piața cen
trală a orașului, străbătînd car
tiere vechi și noi, aduse însă, 
toate, la același numitor de u- 
riașul val de entuziasm ■'popu
lar care le animă în aceste 
clipe.

Adunarea populară este des
chisă de tov. Teodor Haș, prim- 
secretar al Comitetului județean 
de partid Arad, președinte al 
Consiliului popular județean.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, de caldă manifes
tare a atașamentului față de 
politica internă și externă a 
partidului — în uralele și o- 
vațiile ce nu contenesc minute 
în șir, ia cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

★
Curînd, prin hublourile, eli

copterului încep să se zărească, 
luminate de un soare străluci
tor, soare de vară, marile e- 
dificii și întinsele cartiere noi 
ale Timișoarei.

încă din primele momente, 
asistăm la una din acele vi
brante manifestări prin care 
cetățenii Timișoarei țin să-și 
exprime înalta lor prețuire și 
dragoste pentru conducătorul 
partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cărei pre
zență în mijlocul oamenilor 
muncii prilejuiește de fiecare 
dată un dialog viu, plin de 
căldură umană.

Momentul sosirii în orașul de 
pe Bega a prefigurat ambianța 
țle mare însuflețire, de puternic 
entuziasm în care se desfășoa
ră vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducă
tori de partid și de stat, la Ti
mișoara și în alte localități ale 
județului, în cursul zilei de 
astăzi.

lichida complet urmările inunda
țiilor. De altfel catastrofa a- 
ceasta ne-a arătat că se im
pun și măsuri de ordin mai ge
neral pentru a împiedica pe 
viitor apele să mai provoace 
asemenea pagube. Aceste mă
suri se studiază de Comitetul 
Central," de guvern. Va trebui 
să ne ocupăm de baraje, de 
înălțarea digurilor vechi, de 
făurirea unor diguri noi. în 
afară deci de măsurile prevăzu
te în program'll național, privind 
irigațiile și ameliorarea terenu
rilor agricole — pe care l-am 
adoptat anul acesta în luna 
martie — va trebui să luăm 
măsuri suplimentare. Realizarea 
lor va cere, pe lingă eforturi 
materiale și multă muncă : fie
care trebuie să pună umărul 
pentru a realiza lucrările menite 
să facă imposibilă repetarea 
unor pierderi asemănătoare 
celor din acest an. Asemenea 
sarcini vă vor reveni și dum
neavoastră, celor din Arad.

Am definitivat planul cincinal 
și trebuie să vă spun, tovarăși, 
că, cu toate greutățile care 
le.-am avut, nu am diminuat pre
vederile stabilite de Congresul 
al X-lea ; dimpotrivă, în pro
cesul definitivării planului am 
ajuns la majorări în dezvoltarea 
unor ramuri, Vom avea deci un 
plan cincinal chiar ceva mai 
mare decît cel schițat de Di
rectivele Congresului al X-lea. 
Avem toate condițiile să reali
zăm cu succes ceea ce ne pro
punem ; în 1975 România se 
va situa la un nivel de dez
voltare mult mai ridicat decît 
astăzi, va deveni o puternică 
forță a sistemului socialist mon
dial. a mișcării nrooresiste din 
întreaga lume. (Anlauze puter
nice >.

îmi exprim convingerea că 
oamenii muncii din Arad, în 
frunte cu organizația de partid, 
își vor aduce și în viitor con
tribuția la înfăptuirea marilor 
sarcini ce le stau în față. înain
te de a încheia, doresc să apre
ciez încă o dată munca depusă 
de Comitetul județean de par- 
țid, de primul secretar, care în 
aceste împrejurări grele au fost 
la datorie. (Aplauze puternice). 
Vă urez din toată inima noi 
succese în activitatea dumnea
voastră, multă sănătate și feri
cire. (Aplauze puternice, pre
lungite i urale și ovații; se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R.").

AJUTOARE PENTRU SINISTRAT!! DIN ROMÂNIA
Jean Emile Vie, prefectul 

regiunii Loire-Atlantique, Socie
tatea de binefacere „Frers des 
Hommes" din Paris, Chambre 
regionale de commerce et 
d'industrie d Alsace din Stras
bourg și firma Produits d’usines 
metaiurgiques-Station service 
d’acier din Reims, precum și 
mai mulți cetățeni francezi, din 
Asociația olandeză de întraju
torare socială din Paris au do
nat 9 830 de franci.

Cu prilejul concertului Beetho
ven, care a avut loc la Royal

APORT POZITIV LA CAUZA APROPITRIi 
ÎNTRE ȚĂRI Șl POPOARE

(Urmare din pag. 1)

reprezintă o piedică în stator
nicirea unor bune raporturi, 
ci, dimpotrivă, asemenea ra
porturi sînt perfect posibile 
atunci cînd se întemeiază pe 
înțelegere și respect reciproc. 
„Relațiile dintre țările noas
tre — arăta președintele Con
siliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer — nu pre
supun nici un fel de dislocări 
în relațiile cu alte state, nu 
implică opțiuni sau alterna
tive eliminatorii, ci, din con
tră, constituie un aport pozi
tiv la cauza apropierii între 
țări și popoare, a instaurării 
unui climat de înțelegere și 
pace în întreaga lume".

Stabilirea, cu trei ani în 
urmă, a legăturilor diplomati
ce între România și Republi
ca Federală a Germaniei a 
depășit, prin implicațiile ei, 
importanța strict bilaterală, 
răspunzînd — pe un plan mai 
larg — cerințelor reale ale 
vieții internaționale, necesită
ții de a crea condiții favora
bile destinderii, înțelegerii și

Comunicatul succeselor cambodgiene
PNOM PENH 2 (Agerpres). 

— Ministerul Apărării Naționale 
din cadrul Guvernului regal de 
Uniune națională al Cambod- 
giei a dat publicității un opmu- 
nicat referitor la sucqeselp ob
ținute în ultimele trei, lupi de 
către forțele de rezistență 
populară în lupta împotriva 
trupelor regimului lui Lon Noi 
și a unităților militare ameri-

Peste 80 de specialiști în medicină din Europa și Africa 
s-au reunit, începînd de miercuri, la Noordwijk (Olanda), 
pentru a dezbate problema rolului medicinei de prim-ajutor 
în acțiunea sanitară.

Această conferință, organizată de O.M.S., la care parti
cipă și o delegație din România, intenționează să preconi
zeze mijloacele de reorganizare a învățămîntului universitar 
pentru revalorizarea medicinei generale. Vor fi dezbătute, 
de asemenea, probleme legate de asigurarea socială.

____________________________________________________________________________________________________________

Luptele din 
Vietnamul de sud

SAIGON 2 (Agerpres). — 
Marea bază navală americană 
de la Cam Ranh s-a aflat prin
tre principalele obiective ale 
atacurilor declanșate de forțele 
patriotice din Vietnamul de sud 
în cursul nopții de miercuri 
spre joi. Totodată, patrioții au 
bombardat cu rachete cartierul 
general al unei brigăzi din ca
drul celei de-a 25-a divizii de 
infanterie americană de lîngă 
Tay Ninh.

Eșecul unei tentative 
de deturnare a unui avion

RIO DE JANEIRO 2 (Ager- 
pres). — Pentru prima dată< po
liția braziliană a reușit să ză
dărnicească miercuri o tentativă 
de deturnare a unui avion 
aflat în zbor. La 40 de rrfinute 
după decolarea din Rio de Ja
neiro cu destinația Sao Paulo, 
patru bărbați și o femeie, aflați 
printre cei 34 de pasageri au 
forțat pilotul să schimbe rula, 
dar acesta le-a spus că trebuie 
mai întîi să se alimenteze cu 
carburanți.

Avionul s-a reîntors pe ae

Inundații în Japonia
TOKIO 2 (Agerpres). — în 

regiunea de sud-est a Japoniei, 
ploile torențiale au provocat 
puternice inundații și o adevă
rată „epidemie" a alunecărilor 
de teren. Zona cea mai afectată 
se află în împrejurimile orașu

La Manila s-a deschis joi cea de-a 15-a conferință anuală 
a S.E.A.T.O. (Organizația Tratatului Asiei de Sud-Est), la care 
participă delegați din șapte țări membre ale acestei organi
zații. Ca și în anii trecuți, Franța, deși face parte din 
S.E.A.T.O., a refuzat să-și trimită reprezentanții la confe
rința din capitala filipineză. O atare consecvență este in
terpretată de observatorii politici ca un nou indiciu al dis
tanțării tot mai accentuate a Franței de Organizația Trata 
tului Asiei de Sud-Est.

Festival Hali, susținut de Radu 
Lupu, orchestra Royal Philar- 
monica și pianistul român au 
donat 350 lire sterline.

Societatea Caritas a trimis un 
cec în valoare de 500 000 șilingi 
pentru fondul de ajutorare a 
zonelor calamitate din Româ
nia. De asemenea, în același 
scop, guvernul landului Styria 
a donat 150 000 de șilingi.

Compozitorul de origine ro
mână Vlad și soția sa, precum 
și un grup de cetățeni italieni 
șl mai multi cetățeni de origine 

colaborării între țările conti
nentului european. Din 1967 
pînă acum relațiile româno- 
vest-germane au progresat pe 
multiple planuri, ambele părți 
fiind încurajate să caute noi 
posibilități de a extinde in 
continuare colaborarea reci
proc avantajoasă în domeniile 
economic și al schimburilor 
de mărfuri, turistice și cultu
rale. După cum releva can
celarul federal, Willy Brandt, 
cu prilejul vizitei în R.F.G. 
a oaspeților români, retro
spectiva dezvoltării din multe 
puncte de vedere a relațiilor 
dintre România și R. F. a 
Germaniei „constituie un pri
lej de a face o serie de con
statări îmbucurătoare. Acest 
lucru este valabil în special 
pentru schimburile economice 
reciproce, care s-au dezvoltat 
în mod satisfăcător, dar care 
pot fi încă lărgite".

Schimburile de păreri între 
cei doi șefi de guverne asu
pra unor probleme internațio
nale au evidențiat interesul 
și preocuparea ambelor părți 
pentru realizarea securității 

cano-saigoneze._ In această pe
rioadă — precizează comunica
tul — armata de eliberare na
țională a scos din luptă peste 
25 000 de militari din rîndul 
trupelor administrației de la 
Pnom Penh. Se menționează, 
totodată, că numai între 1 mai 
și 20 iunie forțele patriotice au 
ucis sau rănit aproximativ 
20 000 de militari saigonezi și 
americani.

Instalațiile militare ale trupe
lor saigoneze, situate în zona 
septentrională a Vietnamului de 
sud au fost, de asemenea, su
puse unor atacuri succesive cu 
mortiere de către forțele patrio
tice.

Bombardierele americane 
„B-52" au efectuat în cursul 
nopții șase raiduri, concentrate 
mai ales în împrejurimile Da 
Nangului.

roportul din Rio, unde a fost 
imobilizat ca urmare a focurilor 
trase de polițiști asupra pneuri
lor trenului de aterizare.
In cele din urma poli
ția a reușit să plaseze
în interiorul avionului un ames
tec de gaze lacrimogene și 
spumă contra incendiilor. în 
urma învălmășelii create, poliția 
a intrat în acțiune împușcînd 
pe unul din răpitori și rănind 
un al doilea. Ceilalți trei răpi
tori au fost apoi capturați.

lui Tokio, capitala țării, unde 
peste 3 000 de case au fost 
inundate, înregistrîndu-se, tot
odată, 190 alunecări de teren.

Potrivit unui prim bilanț, 19 
persoane au pierit, 29 au fost 
rănite și alte 1 500 au rămas 
fără adăpost.

română au trimis 987 085 lire 
italiene.

Corespondentul ziarului „A- 
kahata" la Praga, Iishi Mago- 
saburo, a donat 500 de coroane 
cehoslovace din partea comu
niștilor japonezi aflați în acest 
oraș.

Societatea „Ajutorul bisericii 
daneze" a donat peste 24 000 de 
pansamente.

Mai multi cetățeni polonezi 
au donat 7 200 zloți și 700 kg 
obiecte de îmbrăcăminte și în
călțăminte. (Agerpres) 

prin crearea în Europa a unui 
climat de destindere și încre
dere reciprocă, excluzând orice 
posibilitate de folosire a for
ței, sau a amenințării cu for
ța. Cele două părți au fost de 
acord, de asemenea, in ce 
privește necesitatea ținerii u- 
neia sau a mai multor con
ferințe consacrate •dezbaterii 
problemelor securității euro
pene. Deși, cum este și firesc, 
asupra unora dintre proble
mele internaționale, aflate în 
discuție, punctele de vedere 
se deosebesc, abordarea lor 
deschisă își dovedește utilita
tea pentru o mai bună cu
noaștere și înțelegere recipro
că. Astfel, vizita în R.F.G. a 
președintelui Consiliului de 
Miniștri al României, Ion 
Gheorghe Maurer, și convorbi
rile avute cu personalitățile 
politice vest-germane vor sluji 
atît celor două țări pentru îm
bunătățirea în continuare a 
relațiilor lor, cît și cauzei ge
nerale a instaurării unui cli
mat de colaborare, progres și 
pace în Europa și în lume.

Comunicatul informează, de 
asemenea, că patrioții au do- 
borît 300 de avioane, au distrus 
1 400 vehicule militare, și au 
capturat o importantă cantitate 
de armament aparținînd trupelor 
inamice.

Făcînd bilanțul acțiunilor o- 
fensive lansate de patrioți, co
municatul subliniază că au fost 
atacate pozițiile deținute de 
trupele regimului Lon Noi în 
12 din cele 19 capitale de pro
vincii ale țării, și a fost stabilit 
controlul asupra a 4 dintre a- 
cestea, precum și asupra multor 
alte orașe și sute de' sate, for- 
mînd astfel o vastă zonă elibe
rată, cu o populație totală de 
peste I milion de locuitori.

în încheiere, comunicatul re
levă hotărîrea forțelor patrio
tice de a continua lunta împo
triva regimului Lon Noi și a 
forțelor intervenționiste, pînă 
la victoria finală, pentru edifi
carea unei Cambodgii indepen
dente, pașnice, neutre, democra
tice și prospere.

JAPONIA : Ochelari care pot fi purtați și pe întuneric, 
prevăzuți cu două lanterne mici de o parte și de alta, ali
mentate cu o baterie electrică. Ei pot fi folosiți și pe ca
muflaj. Ochelarii au fost tăcuți de compania Nissan Brain 
din Tokio.
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® La Moscova se constru
iește un Muzeu al muzicii, care 
va ii inaugurat in anul 1971. 
Noua instituție de cultură va 
cuprinde expoziții permanente 
și periodice, săli de audiție și
de înregistrări, aule pentru 
conlerinte, săli de concerte.

• //I bazinul carbonifer
Lvov Volîpski (Ucraina de vest) 
a fost ext'rasă zilele acestea cea 
de-a 100 000 000-a tonă de căr
bune de la deschiderea exploa
tărilor din acest finut, in urmă 
cu 16 ani.

In cele 19 mine, care for
mează complexul carbonifer, se 
folosesc pe scară largă mașini 
perfecționate cu înaltă produc
tivitate. Fiecare din aceste ma
șini extrage cca. 2 000 de tone 
de cărbune pe zi.

@ Peste 84 la sulă din volu
mul mărfurilor care fac obiec
tul comerfului exterior al Bul
gariei se transportă cu ajuto
rul navelor flotei comerciale 
bulgare. Capacitatea de trans
port a acestei flote a ajuns în 
prezent la peste un milion tone.

9 Minerii din bazinul car
bonifer al Cehiei de nord au 
îndeplinit cu trei zile înainte

Situația 
din

Irlanda 
de Nord

BELFAST 2 (Agerpres). — 
Ministrul britanic al afaceri
lor interne, Reginald Maud- 
ling, și-a încheiat vizita în 
Irlanda de Nord, tăcută cu 
scopul de a examina situația 
la tafa locului și de a in
forma autoritățile locale în 
legătură cu politica preconi
zată fată de această provincie 
de noul guvern conservator. 
In ceea ce privește acest a! 
doilea aspect al vizitei. Mnud- 
ling a declarat că „politica 
actualului cabinei va li 1- 
dentică in principiile și telu
rile sale cu cea a fostului 
guvern laburist". înainte de 
plecare, Maudling a conferit 
cu un număr de membri al 
Parlamentului, nare s-au de
clarat satisfăcufi, potrivit 
agenției France Presse, de 
rezultatul schimbului de ve
deri.

La scurt timp după pleca
rea ministrului britanic. în 
localitatea Coalisland, situată 
la 64 km nord de Belfast, 
s-au produs noi ciocniri intre 
protestanți și catolici. Mai 
multe persoane au fost rănite. 
Politia a operat arestări. 

de termen planul de extracție 
pe primul semestru al acestui 
an. De la începutul anului și 
pini la 27 iunie, in bazin au 
fost extrase 26,5 milioane ton» 
de cărbune. Realizarea celor.
53 de milioane de tone de căr
bune, care reprezintă planul 
tuturor minelor din bazin pe 
anul în curs, va însemna o de
pășire a cifrelor stabilite initial 
prin planul de stat cu 1,5 mi
lioane tone și, în același timp, 
o contribuție importantă ta 
creșterea bazei de combustibil 
a R. S. Cehoslovace.' ,

• Producția de gaze natu- 
rale în R. P. Ungară va ajunge 
în anul 1975 la 5,5 miliarde 
metri cubi, fată de 3 470 000 000 
metri cubi în acest an. în vede
rea realizării acestui plan, pen
tru lucrările de prospecțiuni 
geologice au fost cheltuite în 
decurs de cinci ani 8 miliarde 
forinți.

@ Parcul de autocamioane al 
R. P, Mongole transportă în
prezent numai în zece zile lot 
atît cit în tot anul 1947. Cu
ajutorul autocamioanelor se
realizează în prezent cca. 80
la sută din întregul volum de
transport al tării.

® Miercuri a avut loc la 
New York o nouă întîlnire a/ 
ambasadorilor la O.N.U. al 
Uniunii Sovietice, Statelor, 
Unite ale America, Marii Bri
tanii și Franței în problemele 
referitoare la reglementarea pe 
calea pașnică a conlliclului diri 
Orientul Apropiat. Următoarea 
întîlnire a lost fixată pentru 15 
iulie a c.

® Șeful statului sirian, 
Noureddin El Atassi, a avui 
miercuri seara o primă Între
vedere cu președintele Consi
liului Prezidențial al Republicii 
Populare a Yemenului de sud, 
Salem Robaye, aflat tntr-o vi
zită oficială la Damasc.

® Greva celor aproximativ 
6 000 de muncitori de la rafi
năriile aparținînd companiei 
engleze „Attok Oil Company* 
din apropiere de Rawalpindi a 
intrat în- cea de-a doua sărită/ 
mînă. Greviștii cer mărirea sa
lariilor și eliberarea tuturor 
muncitorilor și liderilor sindicali 
arestați în momentul declan
șării mișcării revendicative.

• Comisia economică a Par
lamentului European (organ 
consultativ al Pielei comune), 
întrunită la Bruxelles, a consta
tat existenta unor „tensiuni 
inllafioniste persistente și ne
liniștitoare" în țările membre 
ale C.E.E., precum șl In alt» 
țări industrializate din lumea 
occidentală.

9 O comisie mixtă a Con.' 
greșului "S.U.A. a dat publicită
ții un raport în care apreciază 
că deficitul bugetar pentru 
anul fiscal în curs, se va ridica 
la cel puțin 10,3 miliarde de 
dolari, fată de numai 1,3 miM- 
arde, cît s-a movăzut initial.

9 In galeriile unei mine d» 
cărbune din Eregli (Turcia) s-t 
produs o explozie ce a provo
cat moartea a trei mineri șt 
rănirea altor șase. Cetcelăril» 
nu au reuși! să indice cauza 
exploziei.

® Generalul Gaalar, Moham
med El Numeiry, președintei» 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției Sudaneze, primul mi
nistru al Sudanului, a sosit la 
Berlin pentru o vizită oficială 
la 'invitația președintelui Consi
liului de Stat al R. D. Germane, 
Walter Ulbricht.

9 Începînd de la 1 iulie. 
Pakistanul de vest a lost împăr
țit în patru provincii, adminis
trate de către guvernatori mi
litari. Acestea vor fi provincia 
Penjab /capitala Lahore), pro
vincia Sind (capitala Carnet), 
provincia de frontieră din nord- 
vest (capitala Peshawar) șt pro
vincia Baluciston. /cu capitala 
la Quetta).

9 Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii vietna
mului de sud a deschis miercuri 
un Birou de Informații la Co
penhaga.

• O demonstrație împotriva 
politicii S.U.A. în Asia da 
sud-est a avut lco miercuri, p» 
aeroportul international Arian- 
da din Stockholm, ou oaazia 
sosirii în Suedia a ministrului 
american al locuințelor și dez
voltării urbane, George Rom
ney.
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