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Petroșani, strada Republicii nr. 90 
Telefoane: redactor șef — 1638; redactor 
șef adjunct și secretariat do redacție — 
1662; secțiile ziarului, prin centrală — 
1220 (1221): viata do partid — interior 71; 
social — interior 71; economică — interior 
32; cultură-invâțămînt — interior 11; ad
ministrație — interior 68; prin Centrala 
cărbunelui — 269. După ora 16, telefon 

do serviciu — 1663.

Autoritatea
și competența sindica

telor în pas cu
cerințele actuale !

In contextul multiplelor mă
suri stabilite de partid pentru 
perfecționarea conducerii și 
planificării economiei, a vieții 
sociale, pentru atragerea ma
selor la soiuționarea efectivă 
« problemelor pe care le ridică 
construcția socialistă un rol tot 
mai însemnat rovine sindica
telor. Așa cum au subliniat 
documentele plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie a.c-., hotă- 
rîrile Congresului U.G.S.R., sin
dicatele reprezintă cadrul organi
zat de manifestare a democrației 
muncitorești, de mobilizare a cla
sei muncitoare, a intelectuali
tății la dezvoltarea forțelor de 
producție, la înfăptuirea pla
nurilor de stat, la stabilirea și 
realizarea tuturor obiectivelor 
ce le impune mersul înainte al 
societății. Analiza critică la 
care Congresul a supus acti
vitatea sindicatelor, prețioasele 
Indicații ale secretarului gene
ral al partidului constituie ja
loane valoroase în viata sin
dicatelor. în afirmarea lor tot 
mai pregnantă în viața socie
tății noastre socialiste.

ticipat efectiv la organizarea 
adunărilor generale ale sala
riaților, la dezbaterea sarcini
lor de plan și stabilirea an
gajamentelor de întrecere pe 
acest an. In perioada ultimului 
an au fost organizate peste 
40 schimburi de experiență, 
consfătuiri, dezbateri în scopul 
generalizării experienței colec
tivelor și formațiilor fruntașe 
în întrecerea socialistă. Pe 
baza sarcinilor reieșite din do
cumentele de partid, sindicate
le au sprijinit stabilirea și în
făptuirea programelor stabilite 
privind calificarea și speciali
zarea salarjaților în raport cu 
cerințele actuale și de perspec
tivă ale unităților miniere etc. 
Sub îndrumarea organelor de 
partid sindicatele au desfășu

rat o susținută activitate pen
tru organizarea întrecerii so
cialiste între secții, sectoare, 
șantiere și formații de lucru, 
pentru asigurarea condițiilor 
necesare ca sarcinile și anga
jamentele în cinstea semicen
tenarului partidului, ca și pe 
întregul an, să fie realizate și 
depășite. Sînt acțiuni care și-au 
găsit eficiența în bilanțul bogat 
de realizări cu care colective
le de muncă din municipiu au 
încheiat primele cinci luni ale 
anului.

Concomitent cu realizările, 
cu experiența dobîndită, în ac
tivitatea sindicatelor din mu
nicipiu persistă încă o seamă 
de deficiențe. In unitățile noas-
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Hotărîrile adoptate de Con
gres în concordanță cu atribu
țiile sporite cu care partidul 
a investit sindicatele în etapa 
actuală au dat un nou și pu
ternic impuls procesului de 
.perfecționare continuă a mun
iții sindicatelor din Valea Jiu
lui, strădaniilor organelor și or
ganizațiilor de sindicat de a-Și 
ridica activitatea la nivelul 
sarcinilor stabilite de partid. 
Organizațiile de sindicat din 
municipiul nostru au pus în 
centru preocupărilor lor mobi
lizarea salariaților la înfăptu
irea principalelor obiective e- 
conomice și social-cultural, la 
depășirea planului de stat și 
a angajamentelor colectivelor 
de muncă în cadrul întrecerii 
desfășurate în cinstea semicen
tenarului partidului. Au fost 
Inițiate multiple acțiuni pentru 
antrenarea salariaților la orga
nizarea producției, utilizarea 
mai deplină a capacități
lor de producție, realizarea 
de economii, dezvoltarea miș

La 
practică 
în Valea 

Jiului
Un grup de 16 elevi ai Li

ceului economic din Orăștie 
au fost repartizați să efectue
ze practica de vară, pe o pe
rioadă de cinci săptămîni, la 
unitățile miniere și de pre
parare din Valea Jiului. Pri
mul lot de 8 elevi — din a- 
nul II, secțiile planificaro- 
contabilitate și merceologie 
— au început practica ieri, 
16 iunie, fiind repartizați la 
exploatările miniere Lupeni 
și Dîlja, la preparațiile de 
cărbune Lupeni și Petrila. 
Din perioada de practică, 
patru săptămîni vor fi efec
tuate la diferite servicii eco
nomice operative (plan și a- 
nalize economice, organizarea 
muncii și salarizare, conta- 
bilitate-producție, contabili- 
tale-investiții etc.) de la u- 
nitățile C.C.P., urmînd ca 
ultima săptămînă de practică 
să se desfășoare în cadrul 
serviciilor din Centrala căr
bunelui.

De remarcat că toți elevii 
veniți în practică sînt din 
municipiul nostru — fii și 
fiice de mineri și cadre teh
nice din unitățile miniere, 
sau ai unor salariați din uni
tățile comerțului de stat.

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE, CONDUSE 

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎN REPUBLICA DEMOCRATĂ 

VIETNAM

cării inovatorilor — care au 
contribuit la creșterea efici
enței activității economice a 
unităților. Sindicatele au par

O imagine ce poate fi întîlnită zilnic la I.T.A. — auto
baza Petroșani. înainte de plecarea in cursă, autovehiculul 
„se supune" docil unei atente verificări privind starea sa teh
nică, funcționarea motorului. De fapt, măsura de prevedere 
este mama înțelepciunii I

------------------------------------------------------------------------------------

„Trimestrul
Schimb de 
experiență

Un șantier 
al tineretului 

școlar
Tineretul școlar al orașu

lui Petroșani s-a angajat să 
contribuie efectiv la amena
jarea bazei de agrement care 
se află în execuție în apro
pierea lacului de navomode- 
lism. Constituiți în brigăzi 
de muncă voluntară, elevii 
Liceului teoretic și Liceului 
industrial efectuează în serii 
de cîte 12 zile muncă pa
triotică la săparea de ca
nale, stivuiri de materiale, 
nivelări de teren etc. Ieri, ou 
ocazia inaugurării acestui nou 
șantier al tineretului petro- 
șănean, 100 de elevi din cla
sele anilor II—III ai Liceului 
teoretic au lucrat timp de 6 
ore la amenajarea acestui 
viitor punct de atracție și 
de destindere al orașului.

Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socia? 
liste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, face o vi
zită oficială de prietenie în 
Republica Democrată Vietnam, 
la invitația Comitetului Central 
al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam și a guvernului 
Republicii Democrate Vietnam.

Din primul moment al vizi
tei, Hanoiul a făcut tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, mem
brilor delegației române o 
primire deosebit de călduroa
să.

In întîmpinarea oaspeților, 
la aeroportul Gia Lam se aflau 
tovarășii Le Duan, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, Truong Chinh, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului celor ce Muncesc din 
Vietnam, președintele Comite
tului Permanent al Adunării 
Naționale, cu soția, Fam Van 
Dong, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, pri
mul ministru al Republicii De
mocrate Vietnam, Vo Nguyen 
Giap, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului celor oe Muncesc

din Vietnam, vicepi im-minis- 
tru și ministru ai Apărării na
ționale, Nguyen Duy Trinh, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului celor ce Muncesc din 
Vietnam, viceprim-ministru și 
ministru al afacerilor externe, 
cu soția, lioang Van Hoan, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidu
lui celor ce Muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adunării 
Naționale, Le Thanh Nghi. 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului celor ce Muncesc din 
Vietnam, viceprim-ministru. 
Nguyen Van Tran și Hoang 
Anh, secretari al C.C. al Par
tidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, precum și alți con
ducători de partid și de stat 
ai Republicii Democrate Viet
nam.

Erau de față Constantin Bă- 
beanu. ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R. D. 
Vietnam, și ceilalți membri ai 
ambasadei române. Erau pre- 
zenți șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la Hanoi, co
respondenți ai presei străine.

Pe platoul central se aflau 
numeroși locuitori al eroicei 
capitale a R. D. Vietnam, caro 
au ținut ca, încă de la sosirea 
solilor poporului român, să-și

exprime sentimentele de stimă 
și prețuire față de conducăto
rii partidului și statului nos
tru, față de România socialis
tă frățească.

In sunetele de salut ale trom
petelor, în mijlocul aplauzelor 
puternice și ovațiilor călduroa
se, din avionul special coboară 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
soția sa, Elena Ceaușescu, pre
cum și membrii deiegației ro
mâne, tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Manea Mă- 
nescu. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al Parti
dului Comunist Român, prima
rul general al Capitalei, Ion 
Iliescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
George Macovescu. membru al 
Comitetului Central al Parti

dului Comunist Român, pr’m-» 
adjunct al ministrului afaceri-» 
lor externe. I

Conducătorii de partid și da 
stat români și vietnamezi îșt 
string mîinile cu căldură.

Un grup de pioniere ofer# 
mari buchete de flori. Pe clă-» 
direa aeroportului sînt arbo-» 
rate drapelele de stat ale Re-» 
publicii Socialiste România șf 
Republicii Democrate Vietnam^ 
Ele încadrează inscripția în 
cele două limbi, „Salutăm căi-» 
duros delegația de partid șl 
guvernamentală a RepubliciF 
Socialiste România, condusă da 
tovarășul Nicolae Ceaușescu^

Fanfara militară intonează 
imnurile de stat ale celor două' 
țări în timp ce sînt trase 21 de 
salve de artilerie în semn de 
salut. . •

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
șl Le Duan trec în revistă? 
garda de onoare, formată din- 
militari ai armatei populare 
a R. D. Vietnam în uniforma 
de parada.

Conform ceremonialului de 
aici, la aeroport sînt schimba-» 
te textele mesajelor de saluți 
și de răspuns dintre tovarășii 
Ton Duc Thang, președintele 
Republicii Democrate Vietnam- 
și Nicolae Ceaușescu, secretau 
general al Partidului Comu-» 
nist Român, președintele Con-» 
siliului de Stat.

Itajol de salul al tovarășului
Ton Duc Thang

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia,

Stimată doamnă,

Stimate tovarășe Ion Gheor
ghe Maurer, președinte al Con
siliului de Miniștri,

Stimați tovarăși membri ai

delegației de partid și guver
namentale române,

Doamnelor și domnilor mem
bri ai corpului diplomatic,

Dragi tovarăși și prieteni.

Poporul vietnamez este foarte 
fericit că are prilejul să pri
mească astăzi delegația Parti
dului Comunist Român și a gu
vernului Republicii Socialiste

(Continuare in pag. a 4-a)

faini de I9SUUU1 al lotaiăsolui
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Le Duan,

Stimate tovarășe Truong 
Chinh,

Stimate tovarășe Fam Van 
Dong,

Dragi tovarăși și prieteni,

Permiteți-mi să vă adresez 
dumneavoastră, Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, guvernului 
Republicii Democrate Vietnam,

eroicului popor vietnamez un 
fierbinte salut de prietenie și 
solidaritate tovărășească din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
Consiliului de Stat și a guver-» 
nului Republicii Socialiste Ro-» 
mânia, a tuturor comuniștilor 
și tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră,

Sîntem bucuroși că avem prî-» 
lejul de a cunoaște nemijlocit 
munca și lupta neînfricatului

(Continuare in pag. a 4-a)

pionieresc"
1 Vacanța pionierilor și școlarilor, așteptată de aceștia

cu multă și justificată nerăbdare, a început. Pe drept cu- 
vînt, perioada aceasta a lunilor de vară a mai fost de
numită „trimestrul pionieresc", fiindcă ea oferă pionieri
lor și școlarilor numeroase surprize, bucurii, acțiuni de 
toate felurile, recreative și totodată educative.

Consiliul municipal al Organizației pionierilor, con
siliile din școli, sprijinite de către organizațiile de partid, 
au luat măsuri din timp pentru a asigura copiilor condiții 
minunate de odihnă și recreerc, de re on forțare fizică și 
intelectuală, largi posibilități pentru desfășurarea unor acti
vități interesante și variate, cu un mare grad de atrac- 
tivitate.

In anul acesta se va acorda o atenție deosebită forme
lor noi de organizare a vacanței, ineditul va fi prezent in 
fiecare școală, fapt ce va determina antrenarea unui nu
măr mare de pionieri și școlari la acțiunile inițiate pe 
toată perioada de vară.

I In programul de activitate sînt cuprinse dorințele,
opiniile și preferințele copiilor, ținîndu-se seama de con
dițiile locale și posibilitățile concrete ale fiecărei școli. Nu 
vor lipsi taberele autofinanțate de la cabanele din Retezat 
și Paring care în ultimul timp au devenit tot mai soli
citate dc pionierii Văii Jiului, drumețiile, excursiile, jocu
rile- și concursurile de orientare turistică, întrecerile spor
tive, întîlnirile cu diverse personalități, taberele de odih
na, activitățile social-utile, înotul etc., activități care vor 
înfrumuseța viața copiilor în această perioadă.

Printre activitățile mai deosebite la care copiii vor lua 
parte amintim : „Cupa cutezătorii" la fotbal, care va reuni 
în anul acesta 25 de echipe, ..Cupa aurul verde" la orien
tare turistică, a cărei finală se va desfășura la cabana 
Straja la sfirșitul lunii iulie, „Cupa străzilor" la minifot- 
bal. „Cupa cravata roșie" la atletism. Amatorii de pescuit 
se vor reuni într-un concurs la Cîmpu lui Neag, dotat cu 
trofeul „Peștele de aur", iar pentru prima dată consiliul 
municipal va organiza un concurs de construcții în nisip 
și construcții de adăposturi turistice. Interesantă și atrac
tivă se anunță a fi acțiunea „Mersul localităților" în ca
dru] căreia echipele de pionieri însoțite de cadre didactice 
vor străbate pas cu pas timp de zece zile satele județului,

Dumitru CORNEA, j
activist al Consiliului municipal 

i al Organizației pionierilor
Petroșani

<Continuare in pag. a 3-a)l_______________ >

Astăzi, începînd de la ora 
8, se desfășoară în munici
piul Petroșani schimbul de 
experiență între șefii unită
ților din cadrul alimentației 
publice din județul Hune
doara. Cu acest prilej se vor 
dezbate problemele actuale 
ce le ridică în sezonul esti
val acest sector de activitate 
și vor fi vizitate unitățile 
T.A.P.L. din Valea Jiului.

Organizat de inspecția co
mercială județeană. acest 
schimb de experiență se în
scrie în cadrul măsurilor lua
te de organele de partid și 
de stat pentru îmbunătăți
rea activității unităților de 
alimentație publică.

Colocviu 
despre 

educație
In cadrul joii pentru tine

ret care se organizează la 
clubul sindicatelor din Vul
can, astăzi după ora 18, pen
tru tinerii de la Preparația 
Coroești, va avea loc și un 
original colocviu despre edu
cație i „La loeul de muncă 
și pe stradă cu politețea de 
mînă".

Amprenta înnoitoare a zi

lelor noastre la mina Dîlja 
— o salbă de monumentale 

construcții industriale ce dau 
locului, cu liniile lor moder
ne, nota dominantă de pros
pețime, de dinamism indus

trial.

i ECCE HOMO!

I

pășită : aceea care vede în femeie „eterna 
minoră", iar in bărbat, pe stăpînul ei. Pen
tru acel tinăr, revoluția culturală din țara 
noastră a trecut, peste el, fără să lase urme, 
iar emanciparea femeii nu reprezintă pen
tru el decît cel mult o simplă lozincă sau 
un deziderat social. Dintr-o asemenea men
talitate — expresia lipsei de respect față 
de femeie — era firesc să se nască acel 
„drept de corecție" al soțului asupra soției 
(sursa unui însemnat procent de divorțuri), 
îmi aduc aminte că îl întrebasem in pre
zenta soției sale maltratate, de ce și-a bătut 
partenera de viață. Mi-a răspuns fără nici o 

ezitare i „e ne
vasta mea" ! 
A spus-o ca și 
cînd ar fi fost 
vorba de un o- 
biect de inven
tar agricol din 
gospodăria sa.

- Nu știu dacă omul „meu" — cel ce stă
tea înfipt in scaun cu aerul unui stăpin — 
a devenit mai respectuos față de femeie. 
Știu insă, că pentru asemenea oameni, va 
mai trece multă apă pe Jiu și se va mai 
depune multă muncă pină cînd vor înțe
lege acel sublim adevăr • „pe femeie să n-o 
lovești nici măcar cu o floare"!.

...Participam la o ședință importantă. La 
un moment dat s-a deschis o ușă ce se afla 
în spatele prezidiului. Prin ea, s-a stre
curat un personaj pe care-l știam deosebit 
de autoritar și rigid in relațiile sale cu „cei 
mai mici" de care răspundea. U vedeam 
acum, înaintind îndoit, intr-o poziție neechi
vocă de „prea plecat și prea supus servi
tor". S-a retras la fel de... unghiular cum 
a intrat, cu partea dorsală în față și cu fața 
la partea dorsală a celor de la masa prezi
diului. Dispăruse, în această poziție inco
modă pentru obezitatea sa și nedemnă pen
tru „autoritatea" sa țeapănă de toate zilele, 
orice ideie de personalitate. Mi-a venit a- 
tunci in minte o întrebare — cu valoare de 
aforism : „cînd poți merge, de ce trebuie să 
te Urăști ?". Ecce homo ! Dar cit de departe 
este acest om de Omul in jaf a căruia Juvenal 
scosese acea exclamație. Acela avea demni
tate.

David MANIU

Este in firea omului să caute: Diogene 
căuta un Om; Arhimede, uri „punct de 
sprijin"; pionierii Vestului sălbatic, aur, iar 
prozeliții moderni ai acestora, mirificul au
toturism intr-un bilet de Pronosport.

Caut și eu; pe om, pe semenul meu în 
diferitele lui ipostaze etice. Dar nu Omul 
lui Diogene și nu-l caut cu felinarul, cum 
o făcea marele cinic atenian. 11 caut, mai 
simplu, in gesturile (faptele și atitudinile) 
lui, oriunde și cind nici nu se așteaptă. 
Căci gestul este întotdeauna o fereastră des
chisă spre universul din om. Dacă mai este 
și reprezentativ pentru omul respectiv, ges
tul e ca o o- 
glindă vie in 
care se răsfrin
ge chipul său 
moral, cu fru
musețea sau cu 
■urîțenia lui. Bi
neînțeles, caut, 
ca piese de „co
lecție", numai astfel de gesturi căci numai 
prin ele descoperi omul. Sînt, deci, într-un 
anumit sens, un colecționar chiar dacă nu 
unul obișnuit ca cel ce colecționează mo
nezi, insigne sau cutii de chibrituri (apropos, 
pe cind și colecționari de potcoave de Cai 
morți ?!).

Desigur, aș dori să „colecționez" numai 
gesturi frumoase — acele nestemate de u- 
manitate caldă care dau cetățeanului, dis
tincție și colectivității lui, gradul de civili
zație. M-aș abate insă de la acea minu
nată cugetare a lui Terențiu, atit de îndră
gită de Marx : „sînt om și nimic din ceea ce 
este omenesc nu mi-e străin". De aceea ma
nifest chiar o oarecare predilecție pentru 
gestul urit căci el te obligă nu numai la 
reflecție, ci și la luări de poziție. „Colecțio
narul" de gesturi devine astfel un militant 
în slujba unui (el nobil: înfrumusețarea fi
zionomiei morale a omului, descoperind u- 
ritul din faptele sale. Așa cum încerc să o 
fac în continuare.

...Nu de mult, am văzut intr-o vitrină o 
fotografie i un tinăr țăran șezînd țeapăn în
tr-un scaun. Alături, rezemată cu o mină 
pe umerii lui, în picioare, sofia sa. 11 mai 
văzusem undeva în postură de pint pentru 
că își bătuse „măr" soția. Pozițiile celor doi 
din fotografie — aparent nesemnificative — 
trădează, totuși, o mentalitate de mult de

I



2

Foc de
tabără

în Retezat
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din cele

mai bune

copios
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(Material publicitar realizat la cererea T.A.P.L. Petroșani)

ultimul an investițiile fa
de T.A.P.L. Petroșani ou 
dirijate cu bunâ intenție

Un prînz

piin 
bucură 

este vizi-

de laudă se pot spu- 
despre colectivele de 
de Io unitățile „Pro- 
și Agrement" din Lu- 

„Cocoșul de aur" din 
, „Carpcți" și ,,Tic—tac" 

Petroșani, „Transilvania" 
Petrila, „Zori de zi" din

și restouran- 
n reședința

special, ii așteaptă in 
zi cu gustări consis- 

și Io un preț

tale comercială ouă Io pahar, 
salom sau șuncă, unt, gem, 
dulceață, cafea cu lapte, ceai 
cu rom. Dacă unii dintre con
sumatori doresc să servească 
un mic dejun format din alte 
produse, il pot solicita la 
oricare dintre ospătarii care 
se găsesc în ziua respectivă de 
serviciu in unitate.

Un tînăr făurește „Atlași

am '-'T im OF1

Sore piscuri mai inalte
Din timpuri imemorabile 

ți piuă mai acum vreo două 
a existat, nu prea 

irele Jiului 
Vest, o localitate de oieri 
cîteva gospodării risipite 
cele coclauri. ’ O 'alitatea 
chema Uricani. Există și

decenii 
departe di 
de 
cu 
pe 
se 
arum pe harfă dar nu ca sat, 
ci ca oraș in adevăratul în
țeles al cucintului. Peste 90 
la sută din locuitorii Urica- 
niului trăiesc în apartamente.

at iția 
din 

mi na 
i nume. Oraș nou 

'uri, cu magazine, cu 
cu tot ceea ce se nu- 
urbanizare și, de ce 

’-o, cu oameni noi 
mult la cartea de 
orașului in care

confortabile. Cam tot 
din totalul salariaților 
localitate lucrează la 
cu același 
cu bloci 
liceu, 
meștt 
n-am spune- 
care țin 
vizită a 
muncesc și trăiesc. Că urică- 
nenii iși iubesc mult orașul 
o dovedește participarea lor 
masivă la acțiunile patriotice 
de înfrumusețare.

Potrivit angajamentului, pi
uă la sărbătorirea semicente
narului partidului urmau să 
se execute prin 
triotică lucrări 
podărești in- 
600 000 ’ ’ 
a fost 
Cind a 
rea și 
verzi, cetățenii orașului 
răspuns prezent. S-a pus pro
blema extinderii zonelor ver

muncă pa- 
ndilitar-gos- 

valoare de 
lei. Cifra respectivă 
substanțial depășită, 
fost vorba de curăți- 

amenajarea zonelor

zi cu încă două hectare, 
biectivul a fost atins. Intr-o 
singură zi s-au plantat pes
te 800 de arbori și arbuști 
ornamentali. S-au reparat 
drumuri și podețe s-au cură
țit străzile, s-au pus la punct 
locurile de joacă pentru co
pii și încă multe altele. Par- 
ticipanții la acțiunile de în
frumusețare au efectuat 
200 000 ore de muncă. Prin
tre harnicii gospodari enume
răm pe Estera Ordbg, loan 
Geană. Pompiliu Caragea, 
loan Neguț și încă mulți 
alții.

Cind e vorba de orașul lor. 
uricănenii sind aidoma al- 
piniștilor care după ce au 
cucerit un virf de munte o 
pornesc spre alte piscuri mai 
semețe. Acum ei se ocupă de 
îngrijirea zonelor verzi, de 
amenajarea unor noi locuri 
de joacă pentru copii și a 
unor baze sportive. Unul din 
aceste locuri de joacă se con
struiește pe strada 1 Mai, 
iar celălalt pe strada 23 Au
gust. Despre ceea ce s-a în
făptuit și se va mai înfăptui 
în orașul Uricani se pot spu
ne multe, iar locuitorii lui 
au satisfacția că își aduc par
tea lor de contribuție la as
pectul urbanistic al localită
ții.

A intrat în tradiția școli
lor noastre ca, o dată cu în
cheierea cursurilor care mar
chează sfTrșitirl unui ciclu de 
muncă organizată în clasă, 
în conformitate cu cerințele 
programei de învățămînt, e- 
levii, însoțiți de cadrele di
dactice, să-și îmbogățească 
cunoștințele prin excursii și 
drumeții.

începutul vacanței înseam
nă, de fapt, intrarea într-o 
nouă perioadă de activitate 
în care primează cînteceic și 
Jocurile pionierești, focurile 
de tabără și întrecerile spor
tive.

Credincioși acestei tradiții, 
elevii școlii generale din 
Cîmpu lui Neag au plecat 
miercuri, 16 iunie. într-o ex
cursie de trei zile în masi
vul Retezat, unde vor vizita 
cabanele turistice Buta și Pie
trele, lacurile Bucura, Ga
leșii și Zănoaga, precum și 
vîrful Retezat. Ei vor fi în
soțiți de tov. Visalon Ginim, 
directorul școlii și de învă
țătorul Gheorghe Vilejan. In 
timpul excursiei, pionierii și 
elevii vor organiza un foc de 
tabără lingă cabana Pietrele, 
urmat de un concurs de cîn- 
tece și poezii învățate 
timpul anului școlar.

»OI ft IlWIB 1571

Prevenirea și stingerea

incendiilor

consiliilor populare

în atentia
1

Fabrica de stilpi hidraulici 
din Vulcan pare un uriaș 
stup de albine. De pretutin
deni te întimpină zumzetul 
neîntrerupt al mașinilor-unel- 
te. In această unitate, unde 
se nasc .Atlași" care țin pe 
..umerii" lor pămintul, lucrea
ză mulți, foarte mulți tineri. 
La o mașină l-am intilnit pe 
Gheorghe Cîmpeanu, mem
bru al biroului organizației 
de bază de la F.S.H. Privim 
împreună la cei ce muncesc 
de zor lingă mașini. Deodată 
privirea lui Gheorghe Cim- 
peanu se oprește asupra u- 
nui tinăr ce prindea in man- 
drina strungului o piesă:

— II vedeți — ne spune 
— are doar 20 de arii dar 
este deja un strungar price
put. Se numește Francisc Du- 
șa și execută strunjirea ce
purilor port ventile pentru 
stîlpii hidraulici. Cu aseme
nea tineri ți-e mai mare 
dragul să muncești.

— Putem schimba cîteva 
vorbe cu el ?

— Desigur.
Am făcut-o, și astfel am 

aflai că este fiu de miner 
din Lupeni.

— Unde ai învățat me
seria ?

— La Școala profesională 
din Petroșani. După termi
narea școlii am fost repar
tizat direct aici și aici am 
rămas.

— Ce evenimente mai im

portante ai avut in v
— Păi... in ordine absolvi

rea școlii profesionale... dar 
cel mai important și mai e- 
moționant însă a fost în luna 
februarie din acest an.

— Important și emoțio
nant ?

— Da, chiar așa. Comuniș
tii organizației de baza m-au 
primit în rindurile lor. E- 
xista oare un eveniment mai 
important și mai emoționant ? 
Eu cred că nu.

— In timpul liber ce preo
cupări ai ?

- Multe. Prioritate are î 
învățătura. Sînt elev 

mul 11 la liceul seral, așa 
e clar. învăț, învăț, in- 

dar mă și recreez fă- 
sport sau vizionind un 
ori un spectacol. Cel 

mult mă atrag drume- 
De altfel sînt președin- 
comisiei U.T.C. de tu- 
din cadrul F.S.H.
Ești la virsta năzuin- 
■și visurilor îndrăznețe.

Activitatea Trustului de oli- 
entoție publica din Petroșa

ni se desfășoară in acest on pe 
un fogoș bun — ne-o mărturisit 
tovarășul Constontin Ciolofan, 
directorul acestei organizații co
merciale. Toți indicatorii de 
pion pe cele șase luni au fost 
îndepliniți in totalitate și chior 
depășiți. Lo bunele realizări cu 
care se mindrește pe drept di
rectorul Trustului de alimenta
ție publica din localitate a 
contribuit in primul rind colec
tivul de salariați. Cele 80 de 
unități de servire o poptîla- 
ției în care își desfășooră ac
tivitatea un număr apreciabil 
de oameni harnici, au reușit in 
acest an să-și îndeplinească cu 
cinste sarcinile ce le-au fost 
încredințate. Desigur că pe 
lingă comportarea demnă, 
civilizată o personalului de ser
vire a populoției, un alt aspect 
esențial la frumoasele reolizări 
l-o constituit și buna apro
vizionare cu produse de ca
litate.

Cifra de aproape 6 milioane 
de lei pe care Trustul de ali
mentație publică din Petroșa
ni a realizat-o in plus față de 
sarcinile de plan pe cele 
șase luni, reprezintă de fopt, 
garonțîa că in anul 1971 a- 
ceasto organizație comercială 
își va îndeplini cu succese 
sarcinile și indicatorii de 
plah prevăzuți.

spre schimbarea înfățișării 
unor localuri mult solicitate 
de consumatori. Dacă la oro 
octuolă restaurantul Păltiniș 
din Uriconi este considerat ca 
unul dintre localurile cele 
moi frumoase, meritul este nu 
numai ol constructorilor care 
i-ou dat această înfățișare, ci 
și al solorioților de aici care 
se ocupă de păstrarea mo
bilierului din dotare. Aceleași 
cuvinte 
ne și 
munco 
greșul" 
peni, „ 
Vulcan, 
dir “ 
din Petrila, „Zori de zi" 
Loneo și altele. In curind 
intra în renovare 
tul „Minerul" dir 
municipiului Petroșani. După 
lucrările de renovare ce i se 
vor aduce, se speră ca acest 
local să fie apreciat ca unul 
din cele moi frumoase restau
rante din Valea Jiului.

buna servire

Municipiul Petroșani, 
prestigiul de care se 
in județ și in țară, 
tal zilnic de un număr însem
nat de turiști sau de delega
ți. Mulțj dintre aceștia popo
sesc in primele ore ale dimi
neții in Valea Jiului după o 
noapte de nesomn.

Am vreo ca vizitatorii Văii 
Jiului să știe - ne-a relatat 
tovarășul Emil Abalașiu, direc
torul comercial de la T.A.P.L 
Petroșani - că atit restauran
tele cit și unitățile de cofetă
rie, in ...........................  ’
fiecare 
tente, 
cit se poate de accesibil. Ama
torii pot solicita la orice uni-

Unitățile aparținătoare 
T.A.P.L. Petroșani s-au pregătit 
în acest ansa ofereexigenților 
consumatori mincorurr din cele 
mar olese, pregătite după re- 
rețete străvechi dor deosebit de 
gustoase din diferite zone ale 
țării sou creații ale unor ti
neri sau moi vîrslnfci, dor ta- 
lentoți meșteri ai polonicului 
de la restaurantele ce func
ționează in Valea Jiului.

Tinărul bucătar șef Gheorghe 
Enoche de la restaurantul 
„Minerul", Stan lolanda de la 
„Carpați" sau Cornel Floroiu 
de la „Păltiniș" din Uricani, 
luliana Kendy de la „Cina" 
Lupeni, Ioana Mesaroși de la 
modernul restaurant „Progre
sul" — de curind renovat de 
la cămara de alimente și pină 
Io sala de servire — și mulți 
alți bucătari ce își desfășoară 
activitatea in unitățile Trustu
lui de alimentație publică din 
localitate — și-au propus ca 
in oceastă vară să ofere pen
tru băștinași și turiști meniuri 
din cele mai olese. Dorința 
lor, dar și a celorlalți solariați 
ce lucreoză fie in sălile res
taurantului, fie la depozite 
este ca toți clienții ce vizitea
ză una din cele 80 de unități 
să spună „da, într-odevăr a 
fost un prînz copios". Pentru 
convingerea dv. vă invităm să 
le fiți oaspeți. Sugestiile și 
propunerile dv. legate de buna 
deservire vor constitui ghidul 
lor de lucru pentru viitor.

să 
ai 
că, 
făf. 
cînd 
film, 
mai 
{iile, 
tele 
rism

feloi
Ce gînduri de viitor ai ?

— După ce termin liceul, 
intenționez să urmez cel pu
țin o școală tehnică. Bine
înțeles tot în domeniul me
canicii.

dm plecat de la Fabrica de 
stilpi hidraulici gindindu-ne 
cu stimă la acest tinăr ce 
făurește .Atinși" și la alții

Gli. BOZU
corespondent

Pe timpul presărat

Apărarea bunurilor obștești 
împotriva distrugerilor de orice 
natură, necesită o bună orga
nizare și o activitate susținută 
din partea fiecărui cetățean, 
indiferent de locul pe care-l 
ocupă în sfera producției ma
teriale.

Ca urmare a preocupării co
misiilor de prevenire și stin
gere a incendiilor de pe ingă 
comitetele executive ale consi
liilor populare, întreprinderi, 
instituții, organizații comerci
ale etc. s-a reușit ca în ulti
mul timp numărul incendiilor 
să scadă în Valea Jiului, 
această activitate bună un 
port însemnat l-a 
municipală pentru 
și stingerea incendiilor de 
lîngă Comitetul executiv 
Consiliului popular al munici
piului Petroșani. Din comisie 
fac parte cadre cu munci de 
răspundere în diferite sectoare 
de activitate și conducătorii 
unor obiective ecortomice cum 
sînt ing. Gheorghe Galan, di
rectorul I.G.L., ing. Emerik 
Farcaș, directorul T.I.L., ing. 
Gheorghe Romoșan, directorul 
I.G.C.. Cazimir Davidovich di
rectorul O.C.L. Alimentara,
Dumitru Poienaru, directo
rul O. C. L. Produse industriale. 
Nicolae Rădică, directorul
U.E.L., ing. Victor Goța, șeful 
Ocolului silvic Petroșani, Con
stantin Ciolofan, directorul 
T.A.P.L, .și alții.

Inscriindu-și în planurile de 
măsuri semestriale sarcini le
gate de buna păstrare a avu
tului obștesc și din controalele 
efectuate la unități, comisia 
municipală a avut posibilitatea 
să cunoască, în mare măsură, 
starea pazei contra incendiilor 
din obiective, lipsurile 
mai există pe această 
stabilind măsuri pentru 
turarea lor. Desigur însă, 
cei care au lucrat mai 
care au acționat cu operativi
tate depistând și înlâturînd nea
junsurile, au fost conducătorii 
de obiective, membrii comisii
lor tehnice și formațiilor P.C.I- 
din întreprinderi și organizații 
economice.

Tn ultimul timp în ziarul lo
cal s-a scris mult despre modul 
în care se prezintă starea pre
venirii incendiilor în obiective
le din municipiul Petroșani; 
au fost apreciate măsurile lua
te la nivelul unităților respec
tive împotriva incendiilor. 
Insă cu toate acestea, la con
troalele efectuate de către or
ganele de specialitate și 
membrii comisiei 
P.C.I. la unitățile 
organizațiile comerciale, 
tuții de învățământ șl altele, 
au fost constatate, la majorita
tea lor, deficiențe comune, con
siderate ca abateri de la pre
vederile II.C.M. 983/1957, H.C.M. 
2 285/1969 și instrucțiunile de 
ramură, pentru care organele 
de pompieri iau aplicat un nu
măr mare de sancțiuni pentru 
contravenții.

Considerăm necesar a arăta 
cîteva din deficiențele comune 
constatate, pentru a căror în
lăturare conducătorii de uni
tăți, comisiile tehnice P.C.I. șl 
toți salariații care au sarcini 
pe linia prevenirii și stingerii 
incendiilor trebuie să ia mă
surile ce se impun, cum sînt i

© instalații și aparate elec
trice defecte sau improvizate 
cu conductori neizolați, cu pri
ze sau întrerupătoare defecte, 
cu doze și derivații fără capa
ce :

tablouri electrice blocate 
cu diverse materiale ;

0 siguranțe în folosință su
pradimensionate ;

@ corpuri de iluminat sus
pendate direct de conductorii 
de alimentare ;

® prelungitoare și cordoane 
defecte j

La 
a- 

adus comisia 
prevenirea 

pe 
al

care 
linie, 
înlă- 

că 
mult.

de 
municipale 
economice, 

instl-

•• tablouri electrice neprote- 
jatc în carcase corespunzătoa
re și asigurate cu încuietori ;

•- întrerupătoare, prize și 
conductori electrici amplasi'e 
direct pe materiale combusti
bile ;
• aparate electrice sub ten

siune lăsate ncsupra veghea le :
hidranți interiori și exte

riori care satisfac condițiile de 
presiune și debit necesar stin
gerii incendiilor, însă nu sînt 
dotați cu toate accesoriile pre
văzute în normele de dotare, 
pentru a se putea interveni în 
caz de incendiu ;

stingătoarele nu sînt ve
rificate periodic, nu sînt între
ținute în bună stare de func
ționare și nu se cunoaște mo
dul de folosire a lor în caz de 
incendiu :
• posturile de incendiu n« 

sînt dotate cu materialele nece
sare după) normativele în vi
goare și nici nu este asigurată 
întreținerea și păstrarea lor :

© normele de prevenire și 
stingere a incendiilor nu sînt 
afișate la fiecare loc de mun
că după instrucțiunile de ra
mură ;

© personalul nu este instru
it asupra sarcinilor ce i n 
pe linie <le prevenire și stin
gere a incendiilor:

© nu există peste tot întoc
mite planuri de alarmare, stin
gere și evacuare Ia specificul 
și particularitățile obiectivelor 
respective, iar acolo unde sînt 
(puține la număr) ele nu sînt 
prelucrate cu toți salarații, 
peDtru cunoașterea sarcinilor 
concrete ce le revin?

Am relevat aceste exemple 
pentru a demonstra că în une
le unități din municipiul nos
tru, mai trebuie încă acționat 
pentru ridicarea activității de 
prevenire la nivelul cerințelor. 
Cauza care determină o ase
menea stare de lucruri cs'.e 
aceea că unii factori responsi- 
bilj tratează cu indiferență în
datoririle ce le revin pe linie 
de prevenire și stingere a in
cendiilor. In activitatea unor 
comisii tehnice pentru preveni
rea incendiilor mai există înră 
formalism în privința calității 
controlului de n-evenlre și a 
sarcinilor stabilite în planurile 
de măsuri, deoarece organele 
de specialitate au consemnat în 
procesele verbale în mai multe 
rînduri aceleași sarcini care 
nu se rezolvaseră de luni de 
zile. Așa stînd lucrurile, n’i 
ne mai surprinde de ce- in 
mare parte, proceseie-verbaie 
de constatare a contravențiilor 
sînt întocmite chiar de condu
cătorii locurilor de muncă, care, 
în același timp, fac parte și 
din comisiile tehnice 
cazul la T.C.R.M., LU.. 
tele.

Exemplele de mai sus 
scop de a atrage atenția con
ducătorilor de unități pentru a 
trece fâră înlîrziere la lichida
rea neregulilor constatate. Ace
lași lucru trebuie făcut și în 
unitățile care nu aia fast a- 
mintite, dar unde axistă o sta
re de lucruri asemănătoare, 
cunoscut fiind fupt'-il că nu 
poate fi admisă nici o abatere 
de Ia prevederile actelor nor
mative pentru prevenirea Ș> 
stingerea incendiilor, elabora
te Je organele centrale. Un lu
cru trebuie însă reținut ! apă
rarea bunur-Jor obștești ce:e 
din partea consiliilor populare 
orășenești și comunale din mu
nicipiul nos’ru să vegheze cu 
mai multă ex:gență 
modului cum factorii 
cu 
ȘI 
ÎȘi

Un soi de...... ieșire '
Unit au mania vitezei, alții 

fobia cititului, alții predilec
ția ieșirilor in natură iar c' 
ții pe cea a ieșirilor prin...

I 
II 

ții pe cea a ieșirilor prin... . 
magazine ! Și aceștia din ur- |

Imă sînt profilați... Cind ies 
din magazine, nu ies cu mi
na goală, ci cu... pe ce pot | 
pune mina. Profilarea lor e 
in funcție de articolele (de 
îmbrăcăminte,

I 
, dulciuri etc) I 
autoinzestrează. I

Cetățeana Munteanu Salomia 
nu se știa pe ce fel de arti
cole e profilată pentru că a 
„pus mina", in autoservirea 
din Petrila, pe două 
cu rom și un. 
nul, se crede

sticle 
săpun. Să pil

’d nu l-a luat 
pentru a spăla cu el romul, 
ci... putina. Dar n-a fost .să
punul de calitate". Tocmai de 
aceea a fost adusă în instan
ță pentru o săpuneală de du
rată...

Costumul dorit
ieșire, dar 
In sensul 

Zamfira

E vorba tot de o 
ceva mai serioasă, 
că la 41 de ani, 
Pantelimon din Petrila (reci
divist pentru .ieșiri** mai 
mici a schimbat macazul la 
o ieșire mai mare). Și,

■isupra 
investiți 

răspunderea PREVENIRII 
STINGERII INCENDIILOR 
îndeplinesc sarcinile.

tru a putea ieși, a intrat in R 
magazinul nr. 18 (solduri) [l 
din Petroșani de unde a luat r. 
fa se citi Jurat) un costum | 
in valoare de 420 lei strecu- t 
rîndu-se, profitind de înghe- | 
suială, in stradă. Numai că 
aici nu mai era aglomerație 
și onestul public a — 
na" pe t.' ...J............ .
ei.

Pentru cei doi ani și șase 
luni, stabiliți 
ță i s-a dat un

„înviorare"
Gheorghe COSTEA, 

secretar al Comisiei municipale 
P.C I.

urmare

Cînd sîngele și petrolul se amestecă
La începutul lunii aprilie, un 

reprezentant al administrației 
de la Washington recunoaște în 
fața membrilor Senatului că la 
bordul unor avioane și vapoare 
purtând însemnele US-NAVY, 
experți americani și ai unor 
organizații internaționale între
prind prospecțiuni petroliere. 
Pînă aici nimic deosebit. Nu 
este prima oară cînd armata 
americană își pune la dispo
ziție serviciile în scopuri „ma
jore" (nu neapărat militare...). 
Interesant de menționat este 
regiunea în care se întreprind 
aceste prospecțiuni : sud-estul 
asiatic. Avioanele și navele mi
litare americane sînt -aici un 
mijloc curent de deplasare căci 
regiunea la care ne referim 
este de mai mulți ani scena 
unui sîngeros război. Oare nu 
este periculos să întreprinzi 
prospecțiuni într-o regiune în 
care se poartă război ? Și încă 
unu) de talia celui vietnamez? 
Sau interesele economice sînt 
atît de mari îneît justifică cele 
politice și militare ?

PROBLEMELE POLITICE
AL SUBSTRAT ECONOMIC...

pasiuni pentru petrolul din a- 
ueastă „Alaska de la Ecuator".

Prin anii 1950 o serie de spe
cialiști în domeniul petrolului 
întreprind prospecțiuni, fără a 
avea însă prea multe rezulta
te. Adâncimile de foraj erau 
insuficient de mari.

4 1965 : ambasadorul S.U.A. 
la Saigon (pe atunci Henry 
Cabot Lodge), indică. în pre
mieră, interesele petroliere a- 
mericane în Vietnamul de sud 
și Asia de sud-est.

4- In 1969 o serie de mari 
companii americane, canadiene, 
japoneze trec la prospecțiuni in
tense bineînțeles, cu acordul 
guvernului-marionetă de la Sai
gon.

4 11 noiembrie 1969, Unger, 
ambasadorul american la Bang
kok prevestește, referitor la 
prospecțiunile petroliere din A- 
sia de sud-est! „un • foarte, 
foarte mare business" aflat în 
plină înflorire. Posibilul peri
metru petrolier ar cuprinde, în 
afară de regiunea Tailandei, la 
care se referea în principal, 
coastele Maiayeziei, Indoneziei.

4- 1970 guvernul marionetă 
de la Saigon emite legea 011/70 
referitoare la petrol. Se acordă 
garanții, facilități fiscale. Se 
promit considerabile avantaje. 
Se întrevăd mari afaceri (pen
tru companiile americane în 
primul rînd).

4 Mai 1970 hebdomadarul 
elvețian „Die Weltwoche" ci
tează declarația unui conducă
tor de companie petrolieră 1 
„Comparate cu cele ce se gă
sesc în largul coastelor Asiei 
de sud-est, resursele Lousianei 
seamănă cu o marcă poștală 
aplicată pe spatele unui ele
fant"...

4- Martie 1970 — „Fortune"
— publicație economică ame
ricană de regulă bine informată
— anunță că firmele „Tenneco", 
„Standard Oil of California", 
„Gulf Continental", „Union OU 
of California", .British Petro
leum" au investit (pentru în
ceput !...) în prospecțiuni, circa 
2 milioane dolari.

4 Martie 1970, situația din 
Laos se agravează prin inter
venția unor 'trupe sud-vietna- 
meze sprijinite de unități ame
ricane. Agenția A.F.P. apre
ciază că petrolul ar fi unul 
din mobilurile ultimelor eveni
mente din această țară.

4’ 18 martie 1970, guvernul 
legal al prințului Norodom Sia- 
nuk este răsturnat printr-un 
puci organizat de forțele de 
dreapta. In scurt timp, la Pnom 
Penh se încheie un acord cam- 
bodgiano-tailandcz de prospec
țiuni...

4 1970 — președintele băn
cii „Chase Manhattan", David 
Rockefeller, declară că, încă în 
acest deceniu, industria petro-

licră ar putea investi 36 mi
liarde dolari pe coastele asia
tice ale Oceanului Pacific.

4* 21 ianuarie 1971, Ellsworth 
Bunker, ambasadorul Statelor 
Unite la Saigon, rostește un 
discurs. Să încercăm că citim 
printre rînduri : „O strategie e- 
ficace trebuie aplicată, de că
tre sud-vietnamezi, pentru ca 
ei să participe în mai mare 
măsură la comerțul internațio
nal (eventual, cu un export de 
petrol — n. n.) și ca să atragă 
investiții particulare străine" 
(fie ele chiar și americane — 
n. n.)...

4 1971. experți ai Comisiei 
economice O.N.U. pentru Asia 
și Extremul Orient (E.C.A.F.E.) 
consideră că rezervele de hi
drocarburi ale sud-estului asia
tic 
din

sînt mai mari decît cele 
Gol fu) Persic.

...ClND PROBLEMELE
ECONOMICE SE DOVEDESC

POLITICE

de diverse naționalități au so
licitat aprobări pentru a face 
prospecțiuni atît în delta Me- 
kongului (deja împărțită în 18 
timpuri petrolifere) cit și pe 
platforma continentală din re
giunea insulelor Con Son.

Se poate spune că, la această 
oră, generalii sud-vietnamezi 
„s-au îmbolnăvit" de o verita
bilă maladie : febra petrolului. 
Ei văd în aceste resurse fa
buloase o portiță de scăpare. 
Economic vorbind, săptămâna
lul vest-german ,.Der Spiegel" 
aprecia că pentru prima oară 
regimul de la Saigon pare a fi 
găsit o posibilitate să-și atenue
ze măcar criza economică cro
nică. Pînă acum, numai im
porturile de petrol 
devize în valoare de 
oane dolari anual.

Dar mai există și 
față a monedei î cea 
Un comentator al 
France Pressc considera 

descoperirea

numai 
înghițeau 

’ 21 mili-

Solicitat să-și expună părerea 
asupra noilor descoperiri, unul 
din experții americani în do
meniul petrolului, Walter Levy 
declara ! „Nu vreau să fac nici 
un comentariu. Această proble
mă a devenit politică11. Căci 
pentru acapararea terenurilor 
respective concurenta a și în
ceput. 27 de firme petroliere

cealaltă 
politică, 
agenției 

î recent 
că descoperirea zăcămintelor 
(petroliere și gaze naturale) ar 
fi fost unul din motivele în
cetinirii retragerii trupelor a- 
mericane din Vietnam, și că 
Statele Unite va face tot po
sibilul pentru a împiedica alte 
state din această regiune să 
profite de aceste zăcăminte.

I 
ul public a „pus mî- i 
el deferindu-l miliți- |
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prin sentin- 
coslum gratu-

cu...

Cine nu știe 
viorează organismul și că o 
înviorare judicios făcută a- 
duce bună dispoziție și o de
osebită tragere de inimă fie
căruia la locul de muncă ? 
Totul e să vrei și să-ți faci 
un program riguros. Dar nu 
cum a fă<'ut Regeny losif, e- 
ledrician la mina Dilja care, 
cu .ceva" alcool in el. și-a 
zis că seara de 5 mai a.c. e 
dimineață și a tras o... lec
ție de înviorare în familie. 
Soția, cu toate că era gra
vidă, a fost supusă „învio
rării" lui feroce și ca aceas
tă .gală" să aibă un caracle*- 
unic, cu cuțitul a început 
să .învioreze" și îmbrăcă
mintea din casă pînă a fă
cut-o ferfeniță. Pe soție a 
făcut-o musafira vecinilor.

Să vedeți acum ce înviora
re, o să mai favă...

La închisoare.

Răzbunarea
Prietenii, colegii de serviciu 

il știau pe Constantin Feraru 
ca om nervos. Se supăra re
pede pentru lucruri de nimic. 
De la o vreme s-a hotărit 
să se răzbune pe colegii im 
de lucru care locuiau in ca
bana muncitorească Valea 
Cimpei. Și-a ales moine 
în seara zilei de 2 iunie a. >. 
La ora 21,30. a stropit <u 
benzină cabana și i-a dat 
chibrit. Flăcările s-au întins 
in fracțiuni de secundă. Nu 
mai intervenția oportună a 
unor oameni cinstiți a sal
vat cabana și bunurile ma
teriale din ea de la piei><- 
sigură. Răzbunarea (tocmai 
pe cabană!) il va costa a- 

nervosul Feraru.
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Birou de proiectări
și devize...

■>

'Unnore din pag. 1)

in sectorul particular 
socialist din municipiu 
realizează numeroase c 
strucții civile de mai n

TBisiiîiii

In beneficiul populației
oliva „Unirea11 
continuă străda- 

— însoțite de noi oău- 
inițiative și măsuri fap

tice — pentru lărgirea ga
mei serviciilor către popu
lație, pentru perfecționarea 
și îmbunătățirea continuă a 
Activității. satisfacci»ea cît 
snai deplină a cerințelor 
crescîndc în acest important 
■domeniu.

amploare dar la care, pen
tru execuție, este necesară 
documentație tehnică (proiec
te. devize). Pentru a veni în 
sprijinul populației și unită
ților socialiste interesate in 
acest sens, cooperativa „U- 
nii’ea* a deschis zilele aces
tea, în Petroșani, un -birou 
dc proiectări și devize. Aici 
se execută, la comandă, pro
iecte și devize pentru execu
ția dc construcții de locuin
țe, lucrări de extinderi, trans
formări și reparații la imo
bile proprietate pcinonnlâ cît 
și proprietate dc stal.

Biroul funcționează în com
plexul cooperatist din carti- 
erul Aci’Oport. cu orarul 
.7—15.30 zilnic.

...și alte unități
• i ot in cartierul pclr 

șimean Aeroport, pe stra 
Unirii, aceeași cooperativă 
desdhis, fie ciiex.i -ile, o n 
•iă scoție de reparații, 
vorba de secția specitfli 
în reparații dc obiecte 
încălțăminte de ca»»c:’r .

# Soci ia ceasornicărie d 
complexul Aeroport, 
funcționa la etajul c*H 
(cu rază de in fluență co 
cială limitată) a fost mutată 
intr-un local amenajat spe
cial, situat în vad comercial, 
în locul fostei unități -G.L.F. 
dc )M? strada Unirii din ace
lași cartier. Și această măsli
nă -este menită să se 
intereselor populației.

I nul dintre minorii harnici 
ai minei Petrila : Șeful de 
schimb Petru Rus surprins 

ibiectiv îndreutindu-se
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NOTĂ

vor culege folclor, date istorice etc. In centrele Lupeni, 
’ Vulcan și Aninoasa se vor organiza duminici cullural- 
| sportive la care vor fi invitați utecișli, părinți, reprezen- 
1 fanți ai organelor locale. In cadrul acțiunii „Delfin '71' s-au 

luat măsuri ca tot mai mulți elevi să învețe să înoate. La 
. Lupeni, Vulcan, Paroșeni și Petrila, în colaborare cu clu

burile și asociațiile respective, se vor înființa centre de 
înot pentru toată perioada de vară, Școlile vor lua măsuri 
ca pe apele curgătoare să amenajeze locuri de învățare a 
înotului. In acest scop, un ajutor vom primi din partea 
clor două cadre care au fost instruite la București de către 

■C.N.O.P.
Un număr de 300 de elevi vor participa la excursiile 

in Ier județene, iar peste 1 000 de pionieri vor fi antrenați 
în excursii pentru cunoașterea județului, municipiului și 
județelor limitrofe. Peste 247 pionieri și școlari vor fi oas- 

1 :peții taberelor de pe litoral, 180 își vor petrece vacanța 
! '.n tabăra de la Budila, județul Brașov, 40 de copii vor

pleca în tabăra arheologică din munții Orăștiei, iar peste 
30 în taberele speciale de foto, radio, arte plastice, litera- 
tură. Zece echipaje, cu un total de 100 pionieri, vor fi an
trenate in „Expedițiile pionierești -. Temerarii aaestor ex- 

I pediții — timp de 10 zile, la o altitudine de peste 2 500 m — 
vor înfrunta vioiul, ploaia, chiar zăpada, vor supune na- 

! tura, completînd prin forme specifice cunoștințele dobîndrte 
In școală.

In majoritatea școlilor vor funcționa cluburi ale ele
vilor ce vor fi dotate cu materiale de practică cultural- 
■spdrtivă, și în cadrul cărora se vor organiza întreceri la 
•diferite ramuri sportive, concursuri cultural-artistiee. dru
meții pentru culegerea plantelor medicinale, a fructelor de 
pădure.

Casele pionierilor vor sprijini pe toată perioada acti
vitățile orașelor, școlilor, vor organiza acțiuni proprii, con
cursuri și demonstrații de cercuri — aeromodele și navo- 
modefe, orientare turistică etc. Conducerile de școli, aso
ciațiile sporii re din școli au datoria să pună la dispoziție 
întreaga bază- materială pentru elevi pe toată perioada de 
vacanță.
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(3 Dumitru Roibu. Petrila. 
Corespunzător legislației în 
vigoare, reducerile de impo
zit cu 30 la sută se aplică 
muncitorilor și funcționari
lor care au în întreținerea 
lor mai mult de 3 perssaoe 
țdeci cel puțin patru în -afa
ră de salariatul în cauză) și 
au un salariu brut lunar sub 
2 500 lei. Intrucît, așa cum 
arâtați în scrisoarea adre
sata redacției, nu aveți în 
întreținere decît 3 persoane 
care trăiesc exclusiv din mij
loacele dv., -nu puteți bene
ficia de reducerea impozitu
lui.

rea salariului tarifar de în
cadrare corespunzător mun
cii prestate și cotei parte din 
pensia de invaliditate ce 1 
se plătește în timpul anga
jării.

® Pițul Nicu, Lupeni. 
Primită cu întârziere, carica
tura, pe care am considerat-o 
reușită, și-a pierdut actuali
tatea. Mai trimiteți.

E
Răulioargă, 

conformitate

g Glieorgbe Osiac, Lupeni. 
In baza datelor cuprinse în 
scrisoarea dv., vă comunicăm 
că puteți cere pensionarea, 
pentru limită de vîrstă, după 
ce împliniți 53 ani.
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@ Elisabeta
Petroșani- In
cu articolul 21. -alineatul 4 
din H.C.M. nr. 880/1965 pen
sionarului de invaliditate 
grupa IT1. reangajat în pro
duci, ie. ajutorul de boală i se 
calculează pe baza salariului 
tarifar, rezultat din însuma-

@ Nicolap Mânu. Lupeni. 
Taxele comunale achitate de 
dv. în trimestrele TTI și IV 
1970 au fost stabilite cores
punzător cu prevederile le
gale. Pentru arice alte lămu
riri vă puteți adresa Servi
ciului de abonați al I.G.G. 
Petroșani.

■■■
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Obiective utilitare
In cadrul școlii profesiona- 

' Ic care funcționează la Uzina 
de utilaj minier Petroșani 
activează o organizație U.T.G 
puternică, entuziastă ce a re
ușit — prin întărirea muncii 
de educație în rîndurile tine
rilor — să dezvolte dragos
tea acestora față de meserie, 
■dorința de a-și ridica în per
manență calificarea profesio
nală, -să întărească disciplina 
j.ub toate aspectele.

Din inițiativa lăudabilă a

ți <ie «ijreiiient
acestei organizații de tine
ret, la începutul primăverii 
trecute a fost înființat șan
tierul tineretului nr. 1, care 
are ca obiectiv principal rea
lizarea unui solar și a unui 
bazin de înot. Aici lucrează 
zilnic colective organizate pe 
probleme și specialități care 
se străduiesc să finalizeze, 
ceea ce și-au propus.

In viitorul apropiat se in
tenționează amenajarea unor 
baze sportive și de agrement, 
destinate ooleclivului U.U.M.P.

16.30 Deschiderea emisiunii. 
Campionatele europene 
<le box — sferturi de 
finală. Înroșiși rare de ia 
Aladrid.
Emisiune in limba ma
ghiară.

18.30 La vodan — emisiu
ne pentru conducătorii 
auto.

18,50 Timp și anotimp în a- 
Ericulturfl.

19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de sori — emisiu

ne pentru cci mici.
19.30 Telejurnalul dc seară.
20.00 15 minute despre sănă

tate. ..Atenție, exame
nele

20.15 Anchetă TV : Apele in 
pericol !

21,05 Antologia umorului. 
„Frumos c în septem
brie la Veneția" dc 
Teodor Mazilii.

21.35 Festivalul <Je muzică u- 
șoară ..OrfeuJ de aur" 
dc la SIînccv Briag 
(R. P. Bulgaria). Sclec- 
țiuni dc Ia gala laurea- 
ților.

,IW) Telejurnalul de noapte. 
.10 Campionatele europene 

dc box — semifinale. 
Transmisiune directă de 
Ia Madrid.

Autoritatea și competenta sindicatelor
(Urmare din pag. I)

tie economice există încă mari 
neajunsuri privind folosirea 
fondului dc timp maxim dis
ponibil, gradul de utilizare a 
capacităților tehnice, realizai ea 
indicatorilor planului tehnic, 
cum ar fi tăierea și încărcarea 
mecanică în exploatările mi
niere. folosirea rațională a 
mașiniloj- și utilajelor pe șan
tierele 71 C.F.R., I.L.H.S.,
T.C.M.M., l.T.A. etc. Datorită 
ncasigurării tuturor condițiilor 
de muncă, deficiențelor în or
ganizarea producției și a mun
cii, mai multe sectoare de pro
ducție și peste 20 la.sută din 
brigăzi nu și-au realizat nor
mele de producție. In fața a- 
cestor neajunsuri nici sindica
tele nu au avut întotdeauna o 
atitudine activă, combativă, nu 
au intervenit cu promptitudi
ne, cu exigență pentru reme
dierea neajunsurilor semnalate. 
Neajunsurile sînt un rezultat 
și al stilului de muncă încă 
deficitar al sindicatelor, al lip
surilor în munca directă cu 
oamenii, cu colectivele din în
treprinderi, șantiere, instituții, 
a] prezenței încă insuficiente

în iweocupările și frăminli'uiJe 
acestora — cerință ce a fost
reliefată în documentele ple
narei C.C. al P.C.R. din fe
bruarie și hotăririle Congresu
lui U.G.SJi. ~ 
a existat o 
entă pentru 
zentanților 
sindicatelor ca aceștia să-și în
deplinească cu competență a- 
tribuțiile încredințate de către 
partid și colectivul pe care-J 
reprezintă în organele dc con
ducere. Conlucrarea cu alte or
ganizații în educarea salaria
ților în spiritul disciplinei, al 
răspunderii față de îndeplini
rea sarcinilor profesionale Și 
respectării normelor de pro
tecție a muncii nu s-a ridicat 
la nivelul cerințelor.

In remedierea neajunsurilor 
semnalate, în activitatea lor de 
zi cu zj pentru perfecționarea 
stilului de muncă, în afinua- 
rea competenței și autorității 
lor, sindicatele trebuie să aibă 
în vedere cerința formulată de 
secretarul general al partidu
lui și anume că „Sfera primor
dială iu care sînt chemați să 
se manifeste clasa muncitoare 
și ceilalți oameni ai muncii

De asemenea, nu 
preocupare sufici- 
pregătirea repre- 

salariaților și «u

este adoptarea hotăririlor și 
măsurilor care privesc mersul 
înainte al societății, perfecțio
narea activității in toate dorne- 
n-iîlc construcției socialiste. In 
alcătuirea planurilor de stat, 
sindicatul trebuie să participe 
activ și să asigure, in același 
timp, participarea tuturor ce
lor ce muncesc la studierea și 
punerea in evidență a marilor 
rezerve de creștere a produc
ției existente în toate unită
țile. a resurselor și .posibilită
ților de care dispune economia 
n<taslră națională. Aceasta va 
oferi garanția că planurile și 
programele noastre vor fi te
meinic fundamentate, vor avea 
un caracter profund realist, 
disnunînd de girul celor care 
sînt chemați să le înfăptu
iască".

In acest an. orimuJ an al 
noului cincinal. în fața sindi
calelor. a tuturor oamenilor 
muncii din Valea Jiului stau 
sarcini mobilizatoare. Tn lumi
na rezoluției Congresului 
U.G.SJț. organele și organiza
țiile sindicale sînt datoare să 
mobilizeze muncitorii, maiștri’, 
inginerii la elaborarea și apli
carea măsurilor menite să con4

ÎN TABĂRA
DE INSTRUIRE

Ieri, 8 elevi, președinți ai 
asociațiilor sportive din șoo- 
lile generale din municipiu, 
au plecat în tabăra de vară

de la Costinești unde vor 
participa la un schimb de 
experiență privind auganr/u- 
rea și desfășurarea competi
țiilor sportive.
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De ce nu vă respectași
promisiunea
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' In sala -de apel a minei Dîl- 
funcționează de trei ani de 

sile un ..Punct .alimentar11 pen
tru servirea salariaților de la 
această exploatare. Aproviziona
rea lui s-a făcut pînă 
mult ținîndu-se seama 
ri-nțele cumpărătorilor, 
out îpsă mai mult de 
de zile, de cînd la acest 
aJime-ntar-* nu se mai

nu de- 
de oe- 
A tre- 
un an 
„Punct 
desfac

spre vînzare produse lactate. 
Minerii și ceilalți angajați de 
la E. M. Dîlja au solicitat de 
multe ori ca la punctul ali
mentar din incinta exploatării 
să se pună în vînzare și a- 
ceste produse.

Dar, cu loate promisiunile fă
cute de conducerea fabricii de 
produse lactate Livezeni, pînă 
în prezent această problemă nu

a fost rezolvată. Oare este atît 
de greu să se trimită și aici 
anumite cantități de Lapte, ia
urt, brînză și smîntînă ?

Așteptăm ca cei care au pro
mis Ia consfătuirea de lucru 
cu cadrele din comerț că vor 
aduce produse lactate și la mi
na DiJja să-și respecte cuvîn- 
Uil.

..

trib.uie Ja buna desfășurare a 
activității economice, prin va
lorificarea largă a rezervelor 
interne, a experienței avansate 
in întrecerea socialistă. Sindi
catele sînt chemate să spriji
ne conducerile administrative 
in menținerea unei largi acți
uni de masă în vederea redu
cerii cheltuielilor de producție, 
să desfășoare o intensă activi
tate politică în vederea îmbu
nătățirii calității producției, 
premorârii tehnicii noi, dezvol
tării mișcării inovatorilor în 
scopul unei eficiențe economi e 
cît maj sporite. • Sindicatele 
trebuie să sprijine mai efectiv, 
împreună cu arganizațiile 
U.T.C. acțiunea de calificare și 
ridicare a calificării cadrelor, 
reciclarea salariaților.

Adunările generale ale sala- 
riaților, formă superioară -le 
conducere colectivă a unități
lor, forma multilaterală a de
mocrației muncitorești ca 
dezbaterile în comitetele 
direcție — se cer folosite mai 
eficient pentru perfecționarea 
acljvității economice. Ele tre
buie să permită participanților 
să analizeze problemele majo
re din activitatea economică, 
socială și culturală a întreprin
derilor și instituțiilor. înfăptui
rea controlului muncitoresc a- 
supra unităților respective.

Concomitent cu mobilizarea 
salariaților la înfăptuirea sar
cinilor 
gurarea 
de
un .. . . — -
să-l ocupe în activitatea sindi
catelor. munca cultural-edu- 

cativă pentru dezvoltarea con
științei socialiste, a răspunderii 
salariaților față de îndatoririle 
lor profesionale și obștești.

Sînt cerințe majore, cu im
plicații sociale multiple care 
reclamă din partea sindicatel''- 
multă inițiativă, un stil de 
muncă dinamic, dezbaterea și 
soluționarea problemelor îm
preună cu colectivele oameni
lor muncii, cu toți membrii de 
sindicat. Tn acest sens există 
indicații prețioase, o experien
ță bogată, deci și siguranța că. 
sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, sindi
catele își vQr afirma autorita
tea și competența la nivelul 
sarcinilor actuale.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Haiducii lui Șaplecai 
— seria 1 sau Zestrea dom
niței Ralu (17—20 iunie); 
Republica : Eliberarea, seriile 
I și II (17—20 iunie); PE
TRI LA : Ursul și păpușa 
(16—18 iunie); LONE.A — 
7 Noiembrie: Misteriosul X 
din Cosmos (17—19 iunie); 
Minerul : Pe luciul gheții 
(17—20 iunie); ANINOASA: 
Omul din Sierra (J7—18 iu
nie); BAJîBATENI : Explozie 
în munți (17—J8 iunie); 
VULCAN : Circ fără frontie
ră (17—20 iunie).

PROGRAMUL l : 6.(M Muzica 
și actualități; 9,30 Odă limbii 
române; 10,00 Buletin de știri; 
11),03 Cîntece și jocuri popu
lare; 10,30 Clubul călătorilor; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 For
mația Gerhard liemer; 
Din țările socialiste; 
rul 
12,00 
lușu; 12,10 Un interpret și 
lurile sale: ’ *’ ’
melodia populară și interpretul 
preferat; 13;00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 13,27 
Cînlccul e pretutindeni; 14,00 
Compozitorul săptămînii; 14,33 
Itinerar folcloric muzical; 15,00 
Buletin de știri; 15,05 Curente 
și idei. Neopozitivismul în fața 
propriilor contradicții: 15;25 
Pagini vocale și orchestrale din 
muzica de estradă; 16.00 Radio
jurnal; 16,15 Cinstire ție patrie I 
— cîntece; 16,30 Muzică popu
lara; 16,50 Publicitate radio; 
17.00 Antena tinerelului; 17,30 
Radior-ecording muzical; 18,00 
Orele serii; 20,00 Tableta de 
scară: 20,05 Zece melodii pre
ferate; 20,40 La microfon Maria 
Lătărețu; 20,55 Știința la zi; 
21,00 Bijuterii njuzicale: 21.30 
Revista șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal; 22.30 Pentru magneto
fonul dumneavoastră; 22,55 Mo
ment poetic; 23,00 Concert de 
seară; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

a Gerhard l'tdmer; 11,15 
.ărilc socialiste; 11,30 Co- 
Filarmonicii din Arad; 
Miurorecilal Ana Lăcă- 

vo- 
12,30 Inlîlnire cu

Și 
de

economice. . 
condițiilor 

muncă și de 
loc important

cu asi- 
optime 
viață, 

trebuie

Preocuparea continuă a or
ganelor locale pentru creșterea 
gradului edilitar gospodăresc 
nl orașului Petrila s-a .infir
mat și în acest an printr-o 
serie dc lucrări dc amplsarc 
efectuate -de-a lungul -*i<îz'i 
Republicii. Recent a fost ter
minată recondiționarca 
lui pe întregul traseu rutier 
care străbate orașul, s-au con
struit noi trotuare, au fost 
plantați arbori și arbuști. Ser
viciul dc gospodărie și secto
rul I.G.C. se străduiesc să 
mențină permanent curățenia 
orașului. Toate acestea au per
mis ca la încheierea primei 
etape a -întrecerii dintre loca
lități, orașul Petrila să ocupe 
un Ioc fruntaș pe municipiu 
In ultimul timp însă curățenia 
orașului nu mai poate fi men
ținută din cauza mașinilor care 
lucrează pentru lotul nr I din 
cadrul șantierului I.L.H.S In 
fiecare zi, autocamioanele care 
transportă balast pentru stația 
de betoane ca și cele care duc 
mortarul de beton la locul de 
turnare murdăresc asfaltul cu 
noroi și cu materialele care se 
pierd în timpul transportului.

Această situație înlilmtă pe 
întreaga distanță a șoselei as
faltate se agravează ma< ales 
în două zone una situată în 
cartierul ..8 Martie11, în fața 
stației de betoane, cealaltă în 
cartierul ,.M. Eminescu". la ca
pătul liniei de autobuz.

Repetatele intervenții fă-.ute 
de serviciul de gospodărie la 
conducerea lotului nr. 4 Petrila 
au rămas fără urmări prac
tice deoarece mașinile amintite 
continuă să murdărească șo
seaua. Mulțl conducători auto

tare lucrează aici nu respectă 
dispozițiile primite în accsl 
gens, nu-și întrețin maș'n-’e, 
în stare bună, fapt cârc per-- 
mite scurgerea materiale)'.! pe 
care le transportă. Uni din- 
tre ci, printre cane se umflră 
șj Constantin Neagoe, pleacă 
totdeauna grăbiți fără 3â veri
fice dacă obloanele mașin'i s-au 
închis bine, descarcă materia
lele mai departe de lacul indi-* 
cil sau pur și simplu le • isfJ 
pese de-a lungul traseului. Din 
cauza acestora, strada princi
pală a orașului Petrila este 
foarte murdară, iar sectorul 
I.G.C. nu mai poate întrr- r.o 
curățenia ei. Considerăm -5 în 
acest sens o vină o are șt 
cdnsilinl popular ca și organe
le de miliție care n-an apJTat 
măsurile corespunzătoare îm
potriva celor vinovați. Cel.nțe-1 
oii orașului Petrila doresc ca 
localitatea lor să fie mereu 
frumoasă și curată. Ei vor e- 
fectua și de acum înainte -ol 
acțiuni de gospodărire si înJ 
frumusețare. Dar pentru i'cas-’ 
ta este necesar ca șoferii an-» 
loeamioanclor care lucrează în 
cadrul Jetului nr. 4 al șanlieru-' 
lui T.L.H.S. să înțeleagă că șf 
ei. trebuie să contribuie la men^ 
ținerea curățeniei orașului Pe-* 
trila. Cînd unii distrug c€€® 
cp fac alții, fapta respectivă o’* 
poate fi calificată decît ca •’ 
lipsă de respect față de muncă. 
Oare cum s-ar simți cei vizați 
dacă și munca lor ar fi dis* 
trusă de cineva ? Conducerea 
lotului respectiv nu are nimio 
de zis în legătură ca această 
problemă ?

C. II.

Expediția nautică pe Mureș

„Pasărea Phonix"
Patru reporteri de la Radio- 

Cluj au plecat miercuri într-o 
expediție nautică pe Mureș. 
Ambarcațiunea lor a fost con
struită la Reghin și tot aici 
a fost lansată la apă. Navigația 
pe Mureș, unul din cele mai 
mari și mai capricioase riuri 
interne ale țării, nu este lip
sită de pericole, de dificultăți 
„marinărești". Expediția celor 
patru temerari — Teodor Ma-

teescu, Iosif PaLocsek, Constan-» 
tin Dumitrescu și Alexandru 
Csep — poartă denumirea de 
„Pasărea Phonix" (simbolizînd 
procesul de refacere și înfio-» 
rire a localităților de pe Mu
reș care au avut de suferit de 
pe urma inundațiilor de 
trecut) și se va încheia le 
Arad.

Medalii și diplome obținute
de cartea romanească

Editurile românești partici
pante la ediția din acest an 
a Expoziției internaționale de 
artă a cărții (I.B.A.) — presti
gioasă confruntare de produc
ție editorială ce se organizea
ză o dată la șase anî în R. D. 
Germană, la Leipzig — au ob
ținut aprecieri deosebite din 
partea juriului expoziției. In 
cadrul concursului special „Cele 
mai frumoase cărți pentru co
pii*. producția noastră edito
rială a obținut o medalie de 
aur și trei diplome, iar 
„Concursul internațional 
machetare" o medalie de bronz 
și o diplomă. Au mai fost, de 
asemenea, conferite o medalie 
de argint ilustratorului de car
te Dan Petrescu Mogoș, pentru 
ilustrațiile la piesa „O noap
te furtunoasă11 dc I. L. Cara- 
giale. o medalie de bronz 'ui 
Dumitru Verdes, pentru ciclul 
de ilustrații la volumul „Poe-

zii populare' de Vasîle A'ecsan- 
dri și diploma „Concursului 
internațional de ilustrație' lui 
Mircea Dumitrescu, pentru ci
clul de ilustrații 
„Povești" de Ion 
cărțile expuse în 
poziției naționale 
care au participat
rile speciale. România a ob
ținut 2 medalii de aur, 4 de 
argint, 6 de bronz și 11 diplo
me.

la volumul 
Creangă. Ci> 
standul ex- 

și cu cele 
la concursu-

la 
de

PRONOEXPRES
La concursul nr. 24 din 18 

iunie au fost extrase următoa
rele numere ’.

Extragerea 1 1 28 6 7 10 15 2L»
Extragerea a Il-a 32 42 13 

19 35.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Trustul de construcții căi ferate

Grupul de șantiere Turnu Severin B-dul Republicii nr. 53 
TELEFOA 2063

ANGAJEAZĂ
pentru șantierele din Petroșani, Cîmpulung, Ciceu — 
Adjud și Orșova următoarele categorii de saiana|i ;

1. MUNCITORI CALIFICAȚI
— zidari tencuilori și pietrari
— dulgheri
— ficrar-betoniști
— instalatori sanitari și caloriferiști
— mineri tuneliști

2. PERSONAL T. A.
— 1
— 1
— 1
— 4
— 6
— 6

șef de secție utilaj-transport 
șef sector economic 
inginer mecanic 
contabili 
gestionari
maiștri constructori

Condițiile de angajare pentru personalul T-A sînt cele prevăzute de H.C.M 2 383/1969 
și H.C.M. 914/1068.

Șantierele asigură, pentru toate categoriile de salariați :
— cazare gratuită, la grupul social;
— permise C.F.K. pentru salariați și membrii familiei;
— 3 tnese contra cost la cantină;
— permisii legale pentru vizitarea familiei, la 45 zile, pe cheltuiala șantierului;
— iudeninizație șantier conf. H.C.M. 1 053/1959.
La șantierul Petroșani, pentru loturile de pe defileul Jiului, se acordă in plus I treaptă 

de salarizare muncitorilor și o clasă de salarizare maiștrilor;
— sporul de vechime conform 11.C M. 914/1968.
La angajare sint necesare toate actele legale care se aduc la sediul fiecărui șantier 

din localitățile arătate mai sus, sau la sediul Grupului de șantiere C.F.R. Turnu Severin.
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID Șl 
GUVERNAMENTALE ROMÂNE IN R. D. VIETNAM

Lucrările
Congresului P.S.U.G.

[faini de salol al lofati
Ton Duc 1 hang

tajul iii! răspuns al lovarăsului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. 1)

Ronvlnia. condusă dc tovarășul 
«Nicolae Ceaușescu, secretar gc- 
’ncral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
^ile Stat al Republicii Socialiste 
^România. în vizita de prietenie 
fn Republica Democrată Viet
nam. In numele poporului viet
namez, al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, al gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam, urez un călduros bun 
venit tovarășului președinte și 
doamnei Ceaușescu. tovarășului 
președinte Ion Gheorghe Maurer 
și celorlalți tovarăși din de
legație.

In ciuda marii distante care 
separă Vietnamul de România, 
cele două popoare ale noastre 
sînt de multă vreme legate 
printr-o profundă prietenie, ca
re urmăresc același țel — a 
construi cu succes socialismul 
și a apăra pacea în lume. Po
porul nostru își va aminti în
totdeauna de ajutorul și spri
jinul activ pe care Partidul 
Comunist Român, guvernul Re

Membrilor delegației române 
le sînt prezentate celelalte per
soane oficiale vietnameze aflate 
pe aeroport! membri ai Comi
tetului Central al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 
ai Comitetului Permanent al 
jAdunârii Naționale, ai Prezidiu
lui Comitetului Central al Fron
tului Patriei, membri ai gu
vernului, conducători ai altor 
.'partide și organizații de masă, 
'generali și ofițeri superiori ai 
'armatei populare, reprezentanți 
?ai minorităților naționale și co- 
’munităților religioase. Oaspeți
lor români le sînt apoi pre
zentați șeful ad-interim al Re
prezentanței speciale a Republi- 
'cii Vietnamului de sud la Ha- 
noi, Nguyen Phu Soai. și cei
lalți membri ai corpului diplo- 
Jmatic, prezeriți la ceremonia 
'de primire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
.răspunde saluturilor prietenești 
fale oamenilor muncii din Ha- 
inoi. prezenți pe aeroport. Mul
țimea scandează lozinci de bun 
t'enit, aclamă pentru prietenia 
militantă dintre cele două parti
de, țări și popoare, flutură ste- 
gulețe românești și vietnameze.

Tovarășul Le Duan invită pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
soția sa, Elena Ceaușescu, să 
ia loc în prima mașină. In ur
mătoarea mașină se află to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
și Fam Van Dong. Coloana o- 
ficială se îndreaptă spre cen
trul orașului, printre șiruri ne

Recepție în cinstea delegației de 
partid și guvernamentale române

La Palatnl Prezidențial a a- 
ivut loc o recepție oferită de 
Comitetul Central al Partidu
lui celor ce Muncesc din Viet
nam și guvernul Republicii De
mocrate Vietnam în cinstea de
legației de partid și guverna
mentale române, conduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Ghirlande de becuri multico
lore dădea un aspect festiv

Stimate tovarășe președinte 
Nicolae Ceaușescu și doamnă 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe președinte al 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer,

Stimați tovarăși din delega
ția de partid și guvernamen
tală română,

Doamnelor și domnilor mem
bri ai corpului diplomatic,

Dragi tovarăși și prieteni,

ÎNTÎLNIRE
PROTOCOLARĂ

In momentul sosirii la re
ședința oficială, în fața căreia 
era arborat drapelul de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu soția sa, Elena Ceaușescu, 
membrii delegației române au 
'fost salutați de președintele 
Republicii Democrate Vietnam, 
ffon Duc Thang.

In marele salon a avut loc 

publicii Socialiste România I 
l-au acordat și continuă să i-1 
acorde in rezistența patriotică 
împotriva agresiunii americane 
și în opera de construire a so
cialismului. El le va fi in veci 
recunoscător.

Actuala vizită a delegației 
Partidului Comunist Român și 
a guvernului Republicii Socia
liste România in Vietnam este 
un eveniment important, care 
marchează o nouă și măreață 
etapă a acestei prietenii; ea 
constituie un imbold de preț 
pentru lupta noastră în vederea 
eliberării sudului, apărării și 
edificării nordului socialist și a 
progresului spre unificarea paș
nică a patriei.

Vă doresc din toată inima, 
tovarășe președinte Ceaușescu 
și doamnă Ceaușescu, tovarășe 
președinte Ion Gheorghe Maurer 
și tovarăși membri ai delega
ției, multă sănătate și succes 
deplin în cursul acestei vizite.

Trăiască solidaritatea și prie
tenia între poporul vietnamez 
și poporul român!

întrerupte de locuitori ai capi
talei veniți în întîmpinarea de
legației române. Convoiul de 
mașini traversează podul Long 
Bien, arcuit peste apele maies
tuoase ale Fluviului Roșu. Ha
noiul, oraș erou, aduce sub pri
viri, ca niște acte de acuzare 
la adresa agresorilor imperia
liști, distrugerile provocate de 
bombardamentele americane. Se 
văd clădiri cu zidurile afuma
te, vagoane de cale ferată sfîr- 
tecate de bombe, rănile adînci 
din pămînt, pricinuite de na
palm. Avariat de bombarda
mentele aviației americane, po
dul Ix>ng Bien a fost reparat 
grație abnegației, tenacității și 
puterii de sacrificiu a fiilor 
Vietnamului, care, dînd o ri
postă dîrză agresorilor impe
rialiști, ’ provocîndu-le grele 
pierderi, desfășoară, în același 
timp, cu succes opera de con
strucție socialistă.

De pe Long Bien se pot ve
dea siluetele unor întreprinderi 
industriale care conferă dimen
siuni noi dezvoltării economice 
a capitalei.

Pe principalele bulevarde și 
în cele mai' importante piețe 
sînt arborate drapele. Pe pan
carte roșii se poate citi în 
limbile vietnameză și română i 
„Trăiască în veci solidaritatea 
și prietenia- frățească dintre po
porul vietnamez și poporul ro
mân". înfățișarea Hanoiului în
vederează în chipul cel mal 

marelui parc al palatului.
La intrarea în sală a tova

rășului Nicolae Ceaușescu și a 
soției sale, Elena Ceaușescu, a 
tovarășului Ion Gheorghe Mau
rer, a tovarășilor Le Duan, 
Truong Chinh, Fam Van Dong, 
precum și a celorlalți condu
cători de partid șl de stat ro
mâni și vietnamezi cei prezenți 
au aplaudat cu căldură.

Toastul tovarășului LE BIM
In numele poporului vietna

mez, al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam și al gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam, urez un călduros bun 
venit delegației Partidului Co
munist Român și a guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
aj Republicii Socialiste Româ
nia, in vizită de prietenie în 
R, D. Vietnam.

Noi, vietnamezii, care ne a- 
flăm în prima linie de luptă 

apoi o întîlnire protocolară a 
celor doi șefi de stat. Au parti
cipat, din .partea vietnameză, 
tovarășii Le Duan, Truong 
Chinh, Fam Van Dong, alți con
ducători de partid și de stat, 
iar din partea română tova
rășul Ion Gheorghe Maurer și 
ceilalți membri ai delegației.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

(Urmare din pag. 1)

dumneavoastră popor, care, prin 
dîrzcnia și abnegația cu care 
își apără patria, cuceririlo sale 
revoluționare, stîrnește admira
ția întregii omeniri progresiste.

Doresc, do aceea, ca, în nu
mele meu, al tovarășei melc 
șl al întregii delegații să vă 
mulțumesc în modul cel mai 
cordial pentru invitația ce 
ne-ați adresat-o de a face a- 
ceastă vizită în R. D. Vietnam, 
cît și pentru primirea deose
bit de călduroasă și sentimen
tele tovărășești cu care ne-ați 
întîmpinat.

Vizita noastră constituie o 
expresie a relațiilor de priete
nie statornicite între țările și 
popoarele noastre, și. totodată, 
o manifestare a solidarității cu 
lupta dumneavoastră dreaptă îm
potriva agresiunii Imperialismu
lui american, pentru apărarea 
independenței naționale, a drep
tului sacru al poporului vietna
mez de a decide de sine stă
tător asupra propriilor destine. 
Aceste relații de prietenie și 
solidaritate frățească dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul celor ce Muncesc din 

sugestiv sentimentele de pro
fundă prietenie, stima și afec
țiunea frățească cu care solii 
poporului român sînt așteptați 
pe pămîntul vietnamez. Capi
tala întreagă respiră o atmos
feră festivă. Sînt amplasate 
ghirlande de becuri și panglici 
multicolore — podoabe tradi
ționale pentru zilele de săr
bătoare ale orașului. Frontispi
ciile multora dintre clădirile 
marcante ale orașului sînt a- 
coperite de mari panouri, re- 
prezentînd în chip simbolic o 
tînără româncă în costum na
țional. îmbrățișîndu-se cu o 
combatantă din forțele popu
lare de apărare ale R. D. Viet
nam. Dedesubt, cu litere mari 
stă scris i „Viet-nam — Ru-ma-ni 
doan ket huu nghi — Vietnam 
— România, prietenie și soli
daritate".

Pe străzile orașului vechi, si
tuat pe malul drept al Fluviu
lui Roșu, o mare mulțime de 
oameni agită stegulețe ale ce
lor două țări, fac semne prie
tenești cu mîna, ovaționează 
îndelung. In fața reședinței o- 
ficiale a oaspeților de pe ma
rele bulevard Ngo Guyen, din 
apropierea lacului Hoan Kiem, 
grupurile de locuitori al Ha
noiului devin tot mai compac
te. Răsună urale puternice, se 
scandează pentru prietenia ro- 
mâno-vietnameză.

Prin întreaga sa desfășurare, 
primirea făcută delegației de

La recepție au participat ’ re
prezentanți ai organizațiilor de 
masă șl obștești, generali și o- 
fițeri superiori, oameni de cul
tură și artă.

Au fost prezenți șefii misiu
nilor diplomatice acreditați Ia 
Hanoi și alți membri ai cor
pului diplomatic.

La recepție au rostit toasturi 

împotriva imperialiștilor ame
ricani agresori, sîntem extrem 
de emoționați și de fericiți de 
a vă primi, tovarăși români, 
pe dumneavoastră, care ați fă
cut o călătorie de zece mii de 
leghe pentru a ne aduce mesa
jul do solidaritate, de priete
nie și de sprijin călduros al 
celor peste 20 de milioane de 
frați români.

In numele Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, ai gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam și al întregului popor 
vietnamez doresc să mă folo
sesc de acest prilej pentru a 
mulțumi sincer Partidului Co
munist Român, guvernului și 
poporului român pentru sim
patia, ajutorul și sprijinul lor 
prețios aduse luptei poporului 
nostru împotriva agresiunii a- 
mericane, pentru salvarea na
țională și edificarea socialismu
lui.

Poporul vietnamez nutrește o 
profundă satisfacție față de rea
lizările strălucite pe care po
porul român harnic și taleutat 
le-a obținut în construirea so
cialismului și în lupta pentru 
pace. Sîntem ferm convinși că, 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, poporul român 
va dobîndi succese și mai mari 
în opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, așa cum s-a hotărit Ia 
Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Român.

Vietnam, dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Vietnam se dezvoltă 
în mod trainic pe baza princi
piilor marxism-Ieninismului și 
internaționalismului socialist.

No exprimăm convingerea că 
vizita pe care o facem va con
tribui la întărirea colaborării 
și întrajutorării tovărășești din
tre popoarele noastre în lupta 
împotriva imperialismului, pen
tru socialism și pace în lume. 
Vă asigurăm, dragi tovarăși, că 
poporul vietnamez are în po
porul român un aliat de nă
dejde care n-a pregetat și nu 
va pregeta nici în viitor să-i 
acorde întregul său sprijin — 
moral, politic și material — 
pînă la victoria finală, pînă la 
triumful cauzei sale drepte 1

Trăiască prietenia și solida
ritatea frățească dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Democrată Vietnam, 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul celor co Mun
cesc din Vietnam, dintre po
porul român și poporul viet
namez !

Trăiască eroicul popor viet
namez, să învingă cauza sa 
dreaptă 1 

partid și guvernamentale ro
mâne reprezinjă o elocventă 
manifestare a sentimentelor de 
trainică prietenie, de solidari
tate internationalist, care unesc 
pe comuniștii români și viet
namezi, popoarele și țările noas
tre. Dînd expresie acestor sen
timente calde, dr. Tran Duy 
Hung, președintele Comitetului 
administrativ al orașului Ha
noi, ne-a declarat > „Sîntem 
deosebit de bucuroși de a avea 
în orașul nostru, pe pămîntul 
Vietnamului aflat în luptă, o 
delegație română la nivelul cel 
mai înalt care a vizitat vreo
dată Vietnamul. Populația ca
pitalei, și prin ea întregul nos
tru popor, transmite un căldu
ros salut oaspeților -noștri dragi. 
Sîntem convinși că tovarășul 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori români vor avea prilejul 
să cunoască realitățile noastre, 
să simtă nemijlocit prietenia 
frățească pe care o nutrește fa
ță de poporul român poporul 
nostru. Pentru noi, vizita dele
gației române constituie un 
mare sprijin și imbold în lupta 
noastră pentru respingerea a- 
gresiunil și salvarea națională, 
pentru construcția socialistă a 
nordului și eliberarea sudului. 
Adresăm scumpilor noștri prie
teni din România, locuitorilor 
Buoureștiului, orașului atît de 
mare și frumos, cele mai bune 
urări de succes în edificarea 
noii orînduiri în patria dum
neavoastră".

tovarășii Le Duan și Nicolae 
Ceaușescu.

Toasturile au fost subliniate 
în repetate rînduri cu vii a- 
plauze.

Conducătorii de partid și do 
stat români și vietnamezi s-au 
întreținut într-o atmosferă deo
sebit de cordială, atmosferă ca
re a caracterizat desfășurarea 
întregii recepții.

Sîntem foarte fericiți să re
marcăm că, în cursul Ultimi
lor ani, relațiile de prietenie 
și colaborare frățească dintre 
Vietnam și România s-au con
solidat și dezvoltat continuu. 
Actuala vizită de prietenie în 
Republica Democrată Vietnam 
a delegației de partid și guver
namentale române, condusă de 
tovarășul președinte Nicolae 
Ceaușescu, va contribui cu si
guranță la consolidarea și dez
voltarea Pe mai departe a so
lidarității și a prieteniei profun
de care unesc de multă vreme 
cele două popoare ale noastre.

Lupta poporului vietnamez, a 
celor trei popoare din Peninsu
la Indochina împotriva agresiu
nii americane, pentru salvarea 
națională, este, în acest mo
ment, în plin avînt victorios. 
Imperialiștii americani se gă
sesc în fața unei înfrîngeri de 
multă vreme evidentă; totuși, 
ei se încăpățînează în continua
re să prelungească și să ex
tindă războiul.

împlinind testamentul sacru 
al veneratului președinte Ho 
Și Min, poporul vietnamez, bi- 
zuindu-se pe simpatia și spri
jinul viguros al Uniunii So
vietice, al Chinei și al celor
lalte țări frățești, precum și 
al popoarelor progresiste din 
lumea întreagă, depune în mo
mentul de față toate eforturile 
pentru a continua cu tenaci
tate și vigoare războiul de re- 

zislcnțâ patriotică împotriva a- 
grcsorilor americani pînă la 
victoria totală, indeplinindu-și 
obligațiile sale naționale și a- 
chitîndu-se, in același timp, de 
datoriile sale internaționale. Țin 
să exprim profunda noastră 
gratitudine pentru ajutorul și 
sprijinul mare și eficace al tu
turor țărilor frățești și prie
tene din întreaga lume.

In această atmosferă de pro
fundă prietenie, propun să toas
tăm :

Pentru solidaritatea și prie
tenia frățească între poporul 
vietnamez și poporul român I

Pentru solidaritatea țărilor so
cialiste și a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
pe baza marxism-Ieninismului 
și a internaționalismului pro
letar !

JoastuL tovarășului

muE
Stimate tovarășe Le Duan,

Stimate tovarășe Truong 
Chinh,

Stimate tovarășe Fam Van 
Dong,

Dragi tovarăși și prieteni,

Este pentru noi o deosebită 
plăcere de a vizita — la invi
tația Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam și a guvernului Re
publicii Democrate Vietnam — 
frumoasa dumneavoastră țară, 
de a ne întîlni cu conducerea 
de partid și de stat, de a fi 
oaspeții eroicului popor vietna
mez. Folosesc acest prilej pen
tru ca, în numele meu și al to
varășei mele, al întregii dele
gații de partid și guvernamen
tale române, să exprim Comi
tetului Central al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 
guvernului R. D. Vietnam, pre
cum și locuitorilor Hanoiului, 
întregului popor vietnamez cele 
mai cordiale mulțumiri pentru 
primirea plină de căldură prie
tenească ce ni s-a făcut, pentru 
aprecierile rostite la adresa Ro
mâniei, a partidului și poporu
lui nostru. In aceste manifestări, 
noi vedem o expresie grăitoare 
a bunelor relații existente între 
partidele, țările și popoarele 
noastre, o vie ilustrare a prie
teniei și solidarității româno- 
Vietnameze, care, in anii răz
boiului, împotriva agresiunii 
imperialismului american, s-au 
dezvoltat și s-au întărit 
și mai puternic. Teme
lia trainică a acestei prietenii 
o constituie faptul că popoare
le noastre sînt însuflețite de 
aceeași ideologie — ideologia 
marxist-leninistă, de aceleași 
idealuri — făurirea socialismu
lui și apărarea păcii.

Stimați tovarăși,

In țara noastră sînt cunos
cute și se bucură de o deose
bită apreciere realizările pe 
care oamenii muncii din Repu
blica Democrată Vietnam le-au 
obținut, sub conducerea Parti
dului celor ce Muncesc din 
Vietnam, în opera de făurire 
a orînduirii noi, socialiste. 
Știm că aceste realizări au fost 
dobindite în condiții deosebit 
de grele, cu prețul unor uriașe 
eforturi și sacrificii. Dorim, de 
aceea, să felicităm din toată 
inima poporul Republicii De
mocrate Vietnam pentru erois
mul și tenacitatea cu care 
muncește, pentru victoriile pe 
care le-a obținut în activitatea 
de construcție a socialismului 
și în lupta împotriva imperia
lismului.

Poporul român înțelege lupta 
dumneavoastră de eliberare și 
unificare a patriei, pentru că 
și el a simțit din plin, în de
cursul îndelungatei sale isto
rii, ce înseamnă asuprirea și 
dominația străină, care este 
prețul libertății și independen
ței. Lupta plină de curaj și 
bărbăție a poporului vietna
mez împotriva agresorilor ame
ricani și a marionetelor lor de 
la Saigon, victoriile pe care le 
obține în încleștarea cu un ad
versar cu o tehnică militară 
din cele mai moderne demon
strează întregii lumi că atunci 
cînd un popor se ridică și este 
hotărit să-și apere indepen
dența nu există forțe în stare 
să-l îngenunche. să-i răpească 
dreptul de a trăi în mod liber 
și suveran! Exemplul Vietna
mului însuflețește lupta de eli
berare a popoarelor din întrea
ga lume! Noi avem deplina 
încredere, dragi tovarăși, că 
veți obține victoria, că va tri
umfa cauza voastră dreaptă! 
Poporul român va continua să 
acorde și în viitor Vietnamului 
luptător întregul său sprijin 
politic, moral și material.

România susține în mod ac
tiv cererea legitimă a poporu
lui vietnamez pentru retrage
rea totală a trupelor S.U.A. din 
această zonă a lumii, cere 
curmarea oricăror acțiuni mi
litare împotriva Republicii De
mocrate Vietnam și a celorlal
te țări din Peninsula Indochi- 
neză 1 Ne unim glasul cu toți 
cei care cer ca popoarclo 
vietnamez, cambodgian și lao-

Pentru noi succese alo po
porului român frate in opera 
de construire a socialismului 1

Pentru noi succese ale po
porului vietnamez, ale poporu
lui laoțian șl ale poporului 
khmer in războiul de rezis
tență patriotică împotriva a- 
gresiunii americano și in fău
rirea prosperității in țările lor I

In sănătatea tovarășului pre
ședinte Nicolae Ceaușescu și a 
doamnei Ceaușescu !

In sănătatea tovarășului pre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, Ion Gheorghe Maurer, și a 
celorlalți tovarăși din delega
ție !

In sănătatea membrilor cor
pului diplomatic și a soțiilor 
lor !

In sănătatea tuturor tovară
șilor și prietenilor de față !

CEAUȘESCU
\

țian să fie lăsate să-și hotă
rască elo însele calea dezvoltă
rii viitoare, așa cum o doresc, 
fără amestec din afară, să-și 
poată consacra forțele muncii 
de construcție pașnică !

Ca prieteni și tovarăși de 
luptă împotriva imperialismu
lui, pentru socialism și pace, 
noi vă dorim din inimă să 
dați viață cît mai curind îm
plinirii idealurilor de libertate 
și independență ale poporului 
vietnamez, de construire a so
cialismului în Republica De
mocrată Vietnam, pentru reu- 
nificarea pașnică a țării.

Dragi tovarăși,

Angajat cu toate forțele sale 
în lupta pentru îndeplinirea 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român — care a 
inaugurat etapa făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate în (ara noastră — po
porul român asigură dezvolta
rea în ritm susținut a econo
miei, științei și culturii, înflo
rirea continuă a patriei.

Muncind și luptînd pentru 
succesul operei de construcție 
socialistă, poporul român își 
aduce contribuția, alături de 
celelalte țări socialiste, la 
creșterea forțelor socialismului, 
la întărirea frontului antiimpe
rialist, la cauza generală a 
păcii.

Caracteristica lumii de azi 
este procesul de afirmare tot 
mai puternică a forțelor socia
lismului, democrației și păcii, 
al înrolării a noi și noi deta
șamente de luptători în marele 
front al luptei antiimperialiste, 
pentru progres social și pace.

Acționînd în sprijinul conso
lidării și întăririi unității de 
luptă a acestor forțe, partidul 
și statul nostru acordă o aten
ție deosebită relațiilor sale cu 
toate țările socialiste, sprijină 
lupta de eliberare a popoare
lor, eforturile tinerelor state 
pentru dezvoltarea de sine stă
tătoare, își aduce contribu
ția la dezvoltarea colaborării 
internaționale, promovînd le
gături cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire so
cială, pe baza principiilor co
existenței pașnice, a respectă
rii independenței și suverani
tății naționale, egalității, nea
mestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc.

Dragi tovarăși,

Cu convingerea că vizita pe 
care o facem în țara dumnea
voastră, convorbirile pe care le 
vom avea cu conducerea de 
partid și de stat a Republicii 
Democrate Vietnam vor con
tribui la dezvoltarea și întări
rea prieteniei și solidarității 
dintre cele două partide și po
poare ale noastre, permiteți-mi 
să toastez:

Pentru victoria deplină a lup
tei eroice a poporului viet
namez !

Pentru dezvoltarea prieteniei, 
colaborării și solidarității din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată 
Vietnam, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
celor ce muncesc din Vietnam, 
dintre popoarele român și viet
namez !

In sănătatea președintelui 
Republicii Democrate Vietnam, 
tovarășul Ton Duc Thang!

In sănătatea primului secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, tovarășul Le 
Duan !

In sănătatea președintelui 
Comitetului Permanent al A- 
dunării Naționale a Republicii 
Democrate Vietnam, tovarășul 
Truong Chinh !

In sănătatea președintelui 
guvernului R. D. Vietnam, to
varășul Fam Van Dong!

In sănătatea membrilor cor
pului diplomatic care iau par
te la acest dineu și a soțiilor 
lori

In sănătatea tuturor celor 
prezenți!

Reportajul vizitei a fost re
alizat de

Ion MARGINEANU
Romulus CAPLESCU
Cornel VLAD

BERLIN 1G. — Corespon
dentul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite i In cea dc-a doua 
zi a lucrărilor celui de-<il 
VUI-lca Congres al P.S.U.G. au 
continuat discuțiile pe margi
nea raportului C.C. al P.S.U.G. 
Și al raportului Comisiei Cen
trale de revizie. De asemenea, 
*n cursul zilei do 10 'unic, 
Congresul P.S.U G. a fost salu
tat de conducătorii delegații
lor partidelor comuniste și 
muncitorești din țari socialislc.

In numele Partidului Comu
nist Român a luat cuvîntul 
conducătorul delegației, tovară
șul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv,

încheierea convorbirilor 
dintre delegația P. C. li.

și delegația P. C. A.
VIENA 1G — Corespondentul 

Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite i Miercuri dimineața, 
delegația Partidului Comunist 
Român a continuat convorbi
rile cu delegația P. C, din Aus
tria. La discuții au participat 
tovarășii Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., conducătorul 
delegației, Vasile Vlad, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
șeful Secției relații externe a 
C.C. al P.C.R., Traian Dudaș, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi- 
teului județean Mehedinți, Du
mitru Ghișe, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
iar din partea austriacă — 
Franz Muhri, președintele P. C. 
din Austria, Friedl Furnberg și 
Walter Wachs, membri ai Bi
roului Politic, Heinrich Fritz,

Convorbirile oficiale 
româno-canadiene

OTTAWA 16 (Agerpres). — 
Corespondență de la C. Alexan- 
droaie i Miercuri dimineața, la 
sediul Ministerului de Externe 
canadian au început convorbi
rile oficiale dintre ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, și secretarul de stat 
pentru afacerile externe al Ca
nadei, Mitchell Sharp.

„In cursul acestei prime în
trevederi oficiale avute cu dl. 
Sharp și care s-a desfășurat 
în atmosfera obișnuită de cor
dialitate ce caracterizează rela
țiile româno-canadiene — ne-a 
declarat ministrul de externe 
român — au fost abordate o 
serie de probleme bilaterale, 
precum și probleme internațio
nale de Interes comun. S-a e- 
vidențiat încă o dată dorința 
ambelor părți de a folos! po
sibilitățile existente și a ex
plora noi căi în vederea pro
movării relațiilor dintre Româ
nia și Canada".

Intr-o declarație pe care ne-a 
făcut-o ministrul Canadei, Mit
chell Sharp, domnia sa subli
nia, printre altele • „Canada 
promovează o politică de con
tinuă extindere a contactelor și 
relațiilor sale. Recent, premie
rul Pierre Eliott Trudeau a 
vizitat Uniunea Sovietică. Țara 
noastră a stabilit relații diplo
matice cu Republica Populară

Vizita delegației II A. N. 
in R. F. a Germaniei

BONN 16. — Trimisul special 
Agerpres, Ion Badea, transmi
te i Miercuri dimineața, dele
gația Marii Adunări Naționale, 
condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec, a asistat la o ședință 
plenară a Bundestagului, Sa- 
lutînd prezența deputaților ro
mâni, președintele Bundestagu
lui, Kai-Uwe von Hassel, a re
afirmat convingerea că prima 
vizită oficială a unei delegații 
a Marii Adunări Naționale în 
Republica Federală a Germa
niei va netezi calea spre noi 
contacte și o colaborare tot mai 
largă între parlamentele celor 
două țări.

Deputății români au discutat 
apoi cu Gerhard Schroder, pre
ședintele Comisiei de politică 
externă a Bundestagului, și cu 
alți membri ai Comisiei, aspec
te ale colaborării interparla
mentare româno-vest-germane, 
precum și chestiuni legate de 
rolul parlamentelor în asigura
rea unei atmosfere de înțele
gere, cooperare, destindere și 
pace în Europa și în lumea 

al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C'.R,

★
Lucrările Congresului conți-4 

nuă.
In dimineața zilei de 16 iu

nie, delegația Partidului Co- 
munlst Român, condusă de to
varășul Paul Niculescu-Mizil, 
care participă la cel de-al 
Vlll-lca Congres al P.S.U.G., 
a depus coroane dc flori la 
Monumentul eroilor socialiști 
din Berlin — Friedrichsfelde 
și la Monumentul sovietic din 
Berlin — Treptow. Concom:-* 
tent, și alte delegații din țări 
socialiste care participă la 
Congres au depus coroane do 
flori la cele două monuments 
din R.D.G.

membru al C.C., șeful secție! 
externe a C.C. al P, G. din 
Austria. ,i

In încheierea discuțiilor, des
fășurate într-o atmosfera da 
prietenie tovărășească, s-a 
convenit asupra unui comuni
cat comun care urmează să 
fie dat publicității.

Seara, Biroul Politic al G.GL 
al P. C. din Austria a oferii 
un dineu în cinstea delegației 
Partidului Comunist Român.

★
In cursul zilei de miercuri/ 

delegația P.C.R. a făcut o vi
zită la Institutul Politehnic 
din Viena. Cu acest prilej, a 
avut loc o convorbire amicală 
cu rectorul institutului, prof, 
univ. Erich Bukovics, și cu 
alte cadre didactice. Au fost), 
vizitate facultățile do chimioj 
și electrotehnică.

Chineză. Acum avem plăcerea' 
de a primi vizita d-lui Corneliu 
Mănescu. „Relațiile dintre Ca
nada șl România sînt bune, 
ne-a declarat în continuare mi
nistrul canadian. Noi credem în 
continua lor îmbunătățire, prin 
lărgirea, printre altele, a schim
burilor comerciale și culturale1’. 
In încheierea declarației sale, 
secretarul de stat pentru afa
cerile externe al Canadei, 
Mitchell Sharp, a subliniat t 
„întotdeauna am apreciat în 
mod deosebit punctele de ve
dere ale României privind pro
blemele internaționale".

In dimineața aceleiași zile, 
ministrul de externe al Româ
niei, Corneliu Mănescu, a fă- 
out o vizită la sediul Parla
mentului și a asistat la dezba
terile din Camera Comunelor 
care se află în sesiune. Pre
ședintele Camerei, Lucien La
moureux, 1-a salutat cordial pe 
ministrul român și l-a prezentat 
deputaților.

După întrevederile avute cu 
președintele Senatului, Jean- 
Paul Deschatelets, și președin
tele Camerei Comunelor, Lu
cien Lamoureux, desfășurate în
tr-o atmosferă cordială, minis
trul de externe al României a 
participat la un dineu oferit în 
onoarea sa de Jean-Paul Des
chatelets în saloanele de re
cepție ale Parlamentului.

întreagă. Cu această ocazie, to
varășul Ștefan Voitec a trans
mis lui Gerhard Schroder in
vitația de a vizita România, în 
toamna acestui an, invitație ca
re a fost acceptată cu deosebită 
plăcere.

După-amiază, membrii dele
gației M.A.N. au făcut o vi
zită la Uniunea Sindicatelor» 
din R.F.G., care își are sediul 
la Diisseldorf. Ei au avut o 
convorbire cu Bernhard Tacke, 
vicepreședintele Uniunii, și cu 
alți membri din conducerea a- 
cesteia, asupra unor aspecte 
privind organizarea și activita
tea sindicatelor vest-germane.

In vizitele făcute, delegația 
a fost însoțită de ambasado
rul României în R.F.G., Con
stantin Oancea.

Seara, ambasadorul român a 
oferit o recepție la Koln în 
onoarea membrilor delegației 
M.A.N. Au participat Kai-Uwe 
von Hassel, membri ai guver
nului, parlamentari, funcționari 
superiori din ministerele fede
rale.
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