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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEALȘESCE 

ân portul și pe șantier ai I 
de construcții navale Constanța

In cursul zilei de vineri, cele 
mai reprezentative unități in
dustriale ale municipiului Con
stanța — portul și Șantierul 
nava! — au fost vizitate de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu soția sa. Elena 
Ceaușescu. Secretarul gene
ral . al partidului a fost 
însoțit de tovarășii Ma
nea Mănescu, Paul Nicu- 
Lescu-Mi7.il, Maxim Berghia- 
nu, Florian Dănălache, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru 
Popescu, Vasile Vîlcu, Petre 
Blajovici, Mihai Gere. Ion Io- 
niță. Vasile Patilineț și Ion 
Stănescu. Este pentru a 
doua oară în această săp- 
tămînă cînd conducători de 
partid și de stat, în 
frunte cu secretarul general al

ÎNTÎLNIRE CU ACTIVUL JUDEȚEAN DE PARTID
După vizitarea întreprinderi

lor economice constănțene. în 
Sala sporturilor din localitate 
a avut loc o adunare cu acti
vul de partid din județ.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți 
conducători de partid și de stat, 
tovarășul Vasile Vîlcu. membru 
a! Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stima»i tovarăși,
Doresc să incep prin a vă 

adresa dumneavoastră, precum 
și celor 60 000 de comuniști ai 
organizației județene, tuturor 
locuitorilor municipiului și ju
dețului Constanța, un salut căl
duros din partea Comitetului 
Central al partidului, a Con
siliului de Stat și a guvernului 
României socialiste. (Aplauze 
puternice)

In aceste zile, am vizitat li
nele unități din județul și mu
nicipiul Constanța, atit în in
dustrie cit și în agricultură. 
Cunosc, dealtfel, mai de mult 
județul Constanța — încă din 
anii imediat următori eliberă
rii țării, precum și din anii mai 
apropiați — și pot să apreciez 
marile realizări, transformări
le adinei care au avut loc aici, 
atit in industrie și agricultură 
cit și in domeniul științei, în- 
vâțâmintului și culturii, în ri- 
di*area bunăstării oamenilor 
muncii. Astăzi, Constanța este 
un puternic centru industrial 
al patriei, iar în curind va de
veni și orașul cu cel mai im
portant șantier naval al Româ
niei Sper că atit organizațiile 
de partid de la șantierul 
naval. cit și organizațiile 
municipiului și comitetul ju
dețean vor acționa în așa 
fel incit programul de dez
voltare a șantierelor navale 
din Constanța să se realizeze 
cel puțin la termenele planifi
cate. dacă nu chiar ceva mai 
devreme (Aplauze puternice)

Constanța a fost prima regi
une in care s-a terminat co

partidului, iau contact, în ju
dețul și municipiul Constanța, 
cu realitățile din economie, cu 
stadiul îndeplinirii sarcinilor de 
producție, cu modul cum sînt 
transpuse in practică obiecti
vele de perspectivă ale planu
lui cincinal.

Pe întregul traseu, de la Man- - 
galia Nord și pînă la Constanța, 
in comunele 23 August și Tuzla, 
la Eforie Sud, Eforie Nord, A- 
gigea și Lazu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți con
ducători ai partidului și 
statului sînt salutați cu multă 
căldură de mii și mii de ce
tățeni.

In fața Gării Maritime, oas
peții sînt așteptați de un mare 
număr de muncitori portuari, na
vigatori, constructori navali. 
Pe o mare pancartă este înscri

mitetului județean Constanța al 
P.C.R., a spus i

Avem astăzi plăcutul prilej 
să vă exprimăm direct, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, din 
adincul inimii, cele mai calde 
sentimente de prețuire ale co
muniștilor, ale tuturor oameni
lor muncii din județul Con
stanța, pentru eforturile pe care 
le depuneți, pentru ajutorul ne

operativizarea agriculturii (Vii 
aplauze). Sînt de atunci 14 ani. 
Am vizitat acum cîTSVa zile 
unele cooperative, o întreprin
dere de stat, o stațiune agricolă 
de cercetare și am putut con
stata cu satisfacție succesele 
remarcabile obținute în dome
niul agriculturii — atit în ce 
privește recoltele la producția 
vegetală, rezultatele în zooteh
nie, cît și în mecanizarea lu
crărilor agricole; pot spune 
că astăzi județul Constanța se 
numără printre județele frun
tașe în agricultura din Româ
nia. (Aplauze puternice).

Realizările obținute în jude
țul Constanța in dezvoltarea 
industriei, agriculturii și în ce
lelalte domenii de activitate fac 
parte integrantă din mărețele 
victorii obținute de poporul ro
mân in făurirea societății so
cialiste, în transformarea Ro
mâniei într-o țară cu o indus
trie dezvoltată, cu o agricul
tură în plin progres, cu o ști
ință și cultură socialistă îna
intată. (Vii aplauze). înfăptui
rile din județul dumneavoastră 
vorbesc de munca depusă de 
comuniști, de organizațiile de 
partid, de comitetul județean 
de partid, de toți oamenii mun
cii, în frunte cu muncitorii. La 
fel ca întreaga noastră clasă 
muncitoare, ca întregul nostru 
popor, ei traduc în viață neabă
tut politica Partidului Comunist 
Român, ce corespunde intere
selor vitale ale națiunii noas
tre socialiste. (Aplauze puter
nice).

Aveți, fără îndoială, realizări 
și în ridicarea nivelului de 
viață. Tovarășul Vîlcu s-a re

să urarea „Bine ați venit in 
mijlocul nostru, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu'1.

O companie de onoare for
mată din militari și membri 
ai gărzilor patriotice, prezintă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
comandantul suprem al forțelor 
noastre armate, onorul. Se in
tonează Imnul de Stat al Repu
blicii Socialiste România. To
varășul Nicolae Ceaușescu tre
ce în revistă compania de o- 
noare. Sînt de față ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, loan Avram, colectivele 
de conducere ale portului și 
șantierului, alți specialiști din 
industria constructoare de na
ve din țara noastră, precum și 
cercetători și proiectanți ai in
stitutelor de specialitate. Se 
dau ample explicații în legă

precupețit pe care ni-1 acor
dați, pentru grija cu care vă 
interesați de activitatea noas
tră.

Salutăm, de asemenea, pre
zența celorlalți conducători de 
partid și de stat, care vă în
soțesc în această vizită cu mul
tiple și profunde semnificații 
pentru noi.

Au mai luat apoi cuvîntul, 

ferit aici la condițiile de trai 
tot mai bune create oamenilor 
muncii din județul Constanța. 
Dacă privim ce s-a construit 
și se construiește în munici
piul și în județul dumneavoas
tră, putem afirma că Constan
ta ilustrează în mod grăitor 
transformările înnoitoare și suc
cesele pe care le obținem în 
toată țara. Nu există astăzi ju
deț, oraș sau sat al patriei 
noastre, unde să nu se simtă 
pulsul viu al activității con
structive — în industrie, în a- 
gricultură, în celelalte domenii 
ale vieții sociale, unde să nu 
se reliefeze cu putere preocu
pările partidului și statului 
pentru creșterea bunăstării po
porului. Viața demonstrează că 
tot ceea ce întreprinde parti
dul nostru, întreaga sa poli
tică, întreaga sa activitate sînt 
închinate omului, făuririi feri
cirii lui. (Aplauze puternice).

Aș dori să adresez, cu acest 
prilej, călduroase felicitări co
muniștilor, muncitorilor, țărani
lor, intelectualilor, tuturor lo
cuitorilor din municipiul și ju
dețul Constanța pentru felul 
cum au realizat sarcinile cin
cinalului care a trecut, pentru 
rezultatele obținute în primele 
6 luni ale noului cincinal. 
(Aplauze prelungite).

Cunoașteți programul de dez
voltare a României în anii 1971- 
1975. Județului Constanța ii re
vin sarcini mari; în acest cin
cinal, în județul dumneavoastră 
se prevede un program de in
vestiții de peste 20 miliarde lei. 
din care un volum important 
reprezintă dezvoltarea portului 
și a șantierului naval. Dezvol

tură cu obiective intrate în 
funcțiune, cu cele care urmea
ză a fi realizate în cursul a- 
ccstui cincinal.

In continuare, se vizitează 
cargoul de mărfuri generale 
„Tîrgoviște", ancorat în fața 
Gării Maritime. Pe punte, tova
rășul Nicolae Ceaușescu primeș
te raportul comandantului na
vei, Eroul Muncii Socialiste, 
Ștefan Vasiliu. Oaspeții sînt 
conduși prin compartimentele 
cargoului, li se oferă explica
ții de ordin constructiv și func
țional cu privire la navă, asu
pra rutelor pe care le străbate 
și mărfurilor transportate.

Cu nava „Lancea", se vizitea
ză apoi portul. Ca două uriașe 
brațe de piatră, impunătoarele 
diguri, construite în ultimii ani

Ion Voicu, secretar ai Comi
tetului P.C.R. din port, Alexan
dru Tunschi, directorul între
prinderii de Rețele Electrice 
Constanța, Ion I. Lungu, rec
torul Institutului pedagogic. 
Ion Păun, președintele Coope
rativei Agricole de Producție 
din comuna Castelu, Liliana 
Bucur, directoarea întreprinde
rii integrate de lînă și Marin 

tarea în domeniul naval va 
crește mult față de prevederile 
inițiale ale cincinalului. Șantie
rul naval din Constanța are sar
cina ca pînă în 1975 să con
struiască nave de 60 000 tone 
și, in același timp, să înceapă 
construirea unui vas de 150 000 
tone. Acestea sînt sarcini mă
rețe, de înaltă răspundere, a 
căror îndeplinire presupune 
luarea tuturor măsurilor și e- 
forturi susținute din partea or
ganizației de partid județene și 
a municipiului Constanța, din 
partea comuniștilor de la șan
tierul naval, a conducerii ad
ministrative, a specialiștilor, a 
tuturor oamenilor muncii. Nu 
mai vorbesc de sarcinile deo
sebite ce revin Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini; el are obligația de a lua 
toate măsurile ca oamenii mun
cii, colectivul șantierului naval 
să poată îndeplini în cele mai 
bune condiții marile obiective 
cuprinse în noul cincinal.

Sîntem convinși că județul 
Constanța va realiza in între
gime sarcinile ce-i revin în do
meniul industriei, că muncito
rii, tehnicienii și inginerii nu 
vor precupeți nici un efort pen
tru a îndeplini și depăși pro
gramul ce le stă în față. Le 
doresc tuturor succes deplin în 
activitatea lor ! (Aplauze puter
nice).

In agricultură, județul Con
stanța are, de asemenea, de în
deplinit un program vast. Su
prafețele irigate vor fi aici cele 
mai mari din țară; Constanța 
va continua, deci, și acum, du
pă cooperativizare, să ocupe lo
cul I în preocupările pentru 

închid imensa incintă a noului 
bazin portuar.

Nava înaintează încet în larg. 
La cheiuri se află aliniate nu
meroase nave românești și străi
ne de mare tonaj; în onoarea 
sosirii conducătorului partidu
lui și statului, ele au arborat 
marele pavoaz. O originală 
simfonie de sirene îl însoțește 
pe secretarul general al parti
dului, pe ceilalți conducători 
de partid și de stat, în călăto
ria în rada portului.

Se acostează apoi la dana 
nr. 63, recent dată în folosin
ță. Aici se dau noi explicații în 
legătură cu dezvoltarea portului 
Constanța.

Constructorii portului dau 
explicații în legătură 'cu ame-

(Continuare in pag. a 4-a)

Croitoru, secretarul Comitetului 
U.T.C. de la Șantierul Naval 
Constanța.

Primit cu vii aplauze, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea a fost ascultată cu 
deosebită atenție și subliniată 
în repetate rînduri de aplauze 
prelungite.

dezvoltarea agriculturii. Sîntem 
convinși că țărănimea coopera
tistă, muncitorii din agricultu
ră. specialiștii, organizația de 
partid a județului, vor munci 
în așa fel incit să ocupe locul 
I și la producția pe hectar și 
la producția animalieră. Du
pă cite știu, tovarășul Vil- 
cu și-a luat angajamentul 
că se va obține anul acesta în 
județ, pe terenurile irigate, o 
producție de 12 000 kg porumb 
la hectar. Am vizitat unele lo
curi unde s-au obținut, anul 
trecut, peste 10 000 kg la hec
tar și cu acest prilej tovarășii 
m-au asigurat că, anul acesta, 
vor obține 12 000 kg. Desigur, 
e vorba de anumite suprafețe 
de sute sau, poate, de mii de 
hectare. Județul Constanța va 
avea, insă, la sfîrșitul cincina
lului peste 250 000 de hectare 
irigate și va trebui să obțină 
asemenea producții nu pe cîte- 
va mii, ci pe zeci și zeci de mii 
de hectare cultivate cu porumb. 
Chiar dacă nu anul acesta, 
dar aș dori să realizăm ase
menea producții, pe mari su
prafețe, pînă la sfîrșitul cin
cinalului. Cred că sînt condiții 
pentru aceasta și trebuie lua
te toate măsurile ca de pe te
renurile irigate să obținem 
producții tot mai mari, să ob
ținem cîte două culturi, iar la 
legume chiar trei culturi. A- 
ceasta este singura cale de a 
face ca agricultura să aducă 
o contribuție tot mai puterni
că |a dezvoltarea societății 
noastre socialiste, la ridicarea

(Continuare in pag. a 4-a)

AGITATORII
nucleu activ

în cadrul muncii politice 
de la om la om

In amplul program prezentat 
de secretarul general al parti
dului, în vederea îmbunătăți
rii muncii politico-educative, un 
loc însemnat îl ocupă munca 
politică de masă, activitatea co
muniștilor în rîndul salariați- 
lor în vederea dezvoltării con
științei socialiste, a responsa
bilității lor moral-cetățenești 
față de îndatoririle profesionale 
și obștești. Sînt cu totul de a- 
cord cu indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a se ex
tinde și activiza printre cele
lalte forme ale muncii politice, 
colectivele de agitatori, colec
tive chemate să militeze zi de 
zi „atît în vederea populariză
rii și generalizării experienței 
pozitive, a realizărilor și ati
tudinilor înaintate, cît și pen
tru combaterea activă a stă
rilor de lucruri negative. Vor 
fi orientate organizațiile de 
partid să întărească munca po- 
litico-educativă nemijlocită de 
la om la om, cu fiecare mem
bru de partid, cu fiecare ce
tățean".

Pe baza indicațiilor organe
lor superioare, biroul organiza
ției noastre de bază a acordat 
o atenție deosebită reactivizării 
colectivului de agitatori. In 
constituirea acestui colectiv am 
avut în vedere necesitatea de a 
încredința sarcina de a fi în 
nucleul cel mai activ al mun
cii politice de masă celor mai 
pregătiți, competenți și autori
tari comuniști. Socotesc această 
cerință drept o condiție fun
damentală a eficacității activi
tății agitatorilor. In acest scop 
am recrutat în colectivul de 
agitatori membrii de partid cu 
experiență, cu o bună pregă
tire politică și profesională 
cum sînt maiștrii mineri Stan 
Dragu, Gheorghe Olaru, Dioni- 
sie Ambruș, ing. Pavel Vitan, 
minerii șefi de brigadă Con
stantin Sirop, Gheorghe Aște- 
lean, Mihai Blaga, Nicolae O- 
prea, Cristian Pompei, Titu Pîr- 
vu, precum și șefii de echipă 
electromecanici loan Gros, Si- 
mion Pon o ran și alții. In ve
derea cuprinderii întregului co
lectiv în sfera de înrîurire a 
muncii politice, agitatorii au fost 
repartizați pe brigăzile mari 
sau raioane cu misiuni precise.

Acestea au fost doar măsurile 
organizatorice în vederea reac
tivizării colectivelor de agita
tori. Esențial e însă ca fiecare 
să știe ce are de făcut. In acest 
sens o mare însemnătate o are 
înarmarea agitatorilor cu pro
blemele, sarcinile care stau în 
fața organizației de bază, cu 
preocupările noastre. Aici inter
vine rolul instruirilor, a pune
rii în temă a colectivului de 
agitatori cu aceste preocupări. 

Cum acționăm în acest sens ? 
In organizația noastră de bază 
a devenit o regulă ca în fie
care lună, după instruirea ac
tivului de partid din cadrul 
exploatării, secretarul organi
zației de bază sau locțiitorul 
acestuia să informeze agitatorii 
asupra sarcinii ce constituie 
obiectivele muncii politice de 
masă. Cu acest prilej informăm 
agitatorii asupra situației reali
zării sarcinilor de plan în ca
drul sectorului, asupra situației 
brigăzilor, a neajunsurilor, stă
rii disciplinare la diferite lo
curi de muncă. Agitatorii sînt 
folosiți de asemenea în cadrul 
muncii de partid pentru a pre
găti pe cei mai buni munci
tori în vederea primirii în 
partid, pentru a îndruma sala- 
riații să se aboneze la presă. 
Totodată, sarcina permanentă a 
agitatorilor o constituie desfă
șurarea unei intense munci po
litico-educative în vederea dez
voltării conștiinței socialiste a 
salariaților, a responsabilității 
profesionale a tinerilor, a noi
lor angajați. Agitatorii popu
larizează formațiile de lucru 
fruntașe, intervenind totodată cu 
promptitudine pentru combate
rea unor fenomene negative ca
re frînează realizarea sarcini
lor de plan, a atitudinilor îna
poiate în conduita unor sala- 
riați. Avem, de asemenea, obi
ceiul ca după adunările gene
rale să stabilim modul cum 
trebuie să acționeze agitatorii 
pentru a traduce în viață sar
cinile reieșite din dezbateri. 
Un exemplu în acest sens l-a 
constituit chiar și adunarea ge
nerală din luna trecută care 
a analizat modul cum se re
flectă în practica muncii dc 
fiecare zi preocuparea membri
lor dc partid pentru ridicarea 
pregătirii lor politice și profe
sionale. Cu acest prilej au reie
șit o seamă de deficiențe în 
pregătirea politică și profesio
nală a unor membri de partid, 
lucru ce se reflectă și în pro
ducție: unele formații de lucru, 
mai ales de la regie, nu folo
sesc din plin timpul de lucru, 
nu-și aduc aportul cuvenit la 
realizarea sarcinilor de plan. 
In urma acestei adunări s-a 
cerut agitatorilor să acorde o 
deosebită atenție remedierii a- 
cestor deficiențe, să îndrume 
salariații cu o slabă pregătire 
dc a urma școala de calificare, 
de a se abona la ziare — mij
loc important pentru ridicarea 
pregătirii lor politico-ideologicc. 
să urmărească ca personalul de 
regie să aibă sarcini precise 
în vederea sprijinirii brigăzi
lor dc mineri. Vreau să mai 
spun, agitatorii sînt „puși în 
ternă11 cu operativitate, ori 

de cîte ori e nevoie, asu
pra problemelor oe apar în ac
tivitatea sectorului, li se soli
cită să acționeze cu promptitu-» 
dine pentru remedierea neajun
surilor ce se ivesc în privința 
respectării disciplinei, a norme
lor de protecție a muncii etc^ 

Un exemplu elocvent în pri
vința eficacității activității a- 
gitatorilor îl constituie munca 
lor stăruitoare din luna tre
cută pentru mobilizarea colec
tivului la realizarea sarcinilor

Vasile RUȘITORU, 
miner șef de brigadă, 

secretarul organizației de baza 
a sectorului VI 

E. M. Lupeni

(Continuare in pag. a 3-a)

Se 
construiește 

digul...
In aceste zile, in dreptul 

atelierului de zonă C.F.R. 
Petroșani, continuă cu asidui
tate construcția digului de 
proteefie de pe malul drept 
al piriului Jigoreasa. O e- 
chipă de muncitori — pen
sionari — compusă din Cio
banii Spiridon, șeful forma
ției. Haidu luliu, Zlatski Vil- 
moș, Vasinca Alexandru, Er
nest Ghiula, Teriș loan și To- 
toc Matei, au terminat deja 
cca. 70 m din totalul de 140 
m liniari ai lungimii respec
tivului dig. In munca lor, 
harnicii muncitori sint ajutați 
de o betonieră modernă și 
mijloace de transport sufi
ciente. care le asigură o bu
nă aprovizionare cu mate
riale.

In curind, noul dig va asi
gura cele două unități eco
nomice din apropiere (Tria
jul C.F.R. și depozitul „Var- 
nița“ al B.A.T.) împotriva e- 
ventualelor viituri mari de 
ape !

M. PLTU

Schimb 
<lc experiență
In ultima parte a lunii iu

lie, comitetul sindicatului de 
la E. M. Petrila organizează 
schimburi de experiență în
tre comitetele sindicale de 
sector pe tema : ..Rolul adu
nărilor sindicale în întărirea 
disciplinei în producție și a 
răspunderii pentru îmbunătă
țirea Calității cărbunelui11.

Sondaj de opinii, la Petroșani

VĂ PLACE ORAȘUL 
DUMNEAVOASTRĂ ?

Ce considerați că s-ar mai putea face 
în vederea creării unui climat 

de viață cît mai favorabil 
locuitorilor săi ?

Sondajul de opinii organizat de ziarul nos
tru pe această temă, are drept scop să con
tribuie la buna gospodărire și înfrumusețare 
a orașului, la luarea unor măsuri concrete 
in privința depoluării aerului, a eficienței

de limpezire și sedimentare a apelor rezi- 
duualc, precum și a altor probleme edilitar- 
gospodărești care sint înscrise pe agenda 
preocupărilor la ordinea zilei.

(Continuare in pag. a 3-a)

CALITATEA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII MINIERE
LA COTE SUPERIOARE!

In întreaga activitate politică 
și organizatorică a partidului 
și a statului nostru se sublini
ază cerința imperioasă a etapei 
actuale de a considera proble
ma calității ca o pîrghie esen
țială în acțiunea de perfecțio
nare a sistemului economic și 
de satisfacere a nevoilor so
cietății contemporane, de a ac
ționa în consecință in lumina 
acestui imperativ în toate sec
toarele activității productive.

In raportul prezentat la Con
gresul al X-lea al P.C.R. tova
rășul Nicolae Ceaușescu a evi
dențiat încă o dată acest 
imperativ arătînd că „ri
dicarea calității produselor, rea
lizarea de produse cu caracte
ristici tehnico-economice supe
rioare, trebuie să constituie o 
preocupare de prim ordin, o 
sarcină de cea mai mare în
semnătate a ministerelor și u- 
nităților economice, a tuturor 
muncitorilor, tehnicienilor, in
ginerilor și specialiștilor din 
industria noastră socialistă".

Legea privind controlul cali

tății adoptată de Marea Aduna
re Națională în luna martie 
1971, stabilește, printre altele, 
și metodele prin intermediul 
cărora trebuie să se realizeze 
ridicarea necontenită a calită
ții produselor și a lucrărilor.

In cadrul Centralei cărbu
nelui pentru satisfacerea pre
vederilor acestei legi s-au ini
țiat, în ultimul timp, o serie 
de măsuri menite să ridice 
nivelul calitativ al lucrărilor 
miniere de investiții. Merită 
să fie scoasă în evidență una 
din acțiunile premergătoare 
fazei de elaborare a măsurilor 
concrete preconizate a avea o 
eficiență care să se reflecte 
în obținerea de lucrări calita
tiv superioare. Astfel, în de
cada a IlI-a din luna iunie, un 
grup de ingineri principali din 
cadrul serviciului metode din 
C.C.P. au efectuat o analiză 
aprofundată la toate exploată
rile miniere asupra probleme
lor complexe ce le ridică cali
tatea lucrărilor, acțiune care 
s-a încheiat cu evidențierea u- 
nor aspecte negative multiple. 

Este știut că lucrărilor de in
vestiții li se fixează de Ia pro
iectarea lor o durată mai ma
re de viață ca oricăror lucrări 
de alt gen. De aceea și susți
nerea lor se execută cu mate
riale de o rezistență superioa
ră : in fier și în beton mono
lit sau cu blocuri de beton 
prefabricat (bolțari).

La susținerea în fier a gale
riilor, un lucru de calitate sa 
poate obține dacă se respec
tă distanța între armături, dacă 
îmbinarea elementelor metali
ce componente ale armăturilor 
T.H. se face corect (strîngerea 
butoanelor să se facă cu forța 
prescrisă) și se respectă cu 
strictețe dimensiunile și esen
ța bandajelor — în cazul ban
dajelor de lemn.

Deși de -așa puțini factori 
este condiționată susținerea

Alexandru MOZEȘ 
inginer principal, 

serviciul Metode C.C.P.

(Continuare in pag. a 3-a)
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r
DOCUMENTE

DUNEDORENE
DIN ISTORIA

PUȘCĂRII
MUNCITOREȘTI

Despre utilitatea unei cărți de documente, indiferent 
din te domeniu, e de prisos să mai vorbim. Există insă oa
meni care, fie din comoditate intelectuală, fie din alte mo
tive asemănătoare, strimbă din nas cînd aud de o aseme
nea lucrare fiindcă alcătuirea sa, chipurile, n-ar solicita 
decît o simplă muncă de arhivă, excluzând total sinteza, 
contribuția proprie. Acestora trebuie să le amintim că mulți 
oameni mari, intre care și Nicolae Iorga (vezi de pildă 
„Studii și documente cu privire la istoria românilor") nu 
s-au sfiit să adune în tomuri voluminoase mii de documente 
rare, pină Ia ei ignorate, apte a lumina o perioadă din 
multiple unghiuri de vedere. Aceste lucrări au servit ca 
sursă de cercetare multor generații de oameni de știință. 
Dar oare alcătuirea unei asemenea lucrări nu presupune o 
sinteză ? Ne îndoim. Pentru că altfel cum am putea numi 
operațiunea de selectare din noianul de documente pe 
cele care interesează numai tema propusă ? Nu mai vorbim 
de munca enormă pe care o pretinde alcătuirea unei astfel 
de cărți și Pe care o poate îndeplini doar un cercetător 
avizat, îndelung familiarizat cu fondurile de arhivă, în
zestrat cu o tenacitate deosebită.

Toate aceste ginduri nc-au fost iscate de recenta apa
riție în librăriile din municipiul nostru a lucrării .Docu
mente hunedorene din istoria mișcării muncitorești" (Deva, 
1971) dedicată glorioasei aniversări a semicentenarului Parti
dului Comunist Român.

Rod al unei munci asidue și răbdării de depistare a 
materialului de arhivă, masiva lucrare, realizată de harnicii 
arhiviști Ion Frățilă și Nicolae Wardegger, se impune ca

Eveniment editorial
și exigențele bibliotecii

Acest pămint bogat in frumuseți 
Din Dunăre in văile carpate, 
Al sondei subteran, vulcanic puls, 
Meridianele de tensiune, toate.

Miracolul hunedorean, perpetuu, 
Mindru precum o grea pofta de rouă, 
Sclipind la cingătoarea dimineții 
Acest ev nou. incandesce nț a-i nouă...

Iubim acest pămint străbun. Iubim 
Frumosul, tinerețea, veacul, glia. 
Cu cel mai mare amperaj iubim 
Republica Socialistă România.

Ion DRAGANESCU

un instrument de lucru indispensabil oricărui cercetător 
care se ocupă de perioada anilor 1920—1944. Ea este alcă
tuită din 231 mărturii felurite: scrisori, rapoarte, procese 
verbale, note informative, dări de seamă, referate, ordine 
oficiale, telegrame, articole din presa vremii ș.a.m.d., cu 
ajutorul cărora putem reconstitui cronologic cu fidelitate 
frămintările sociale, lupta comuniștilor, a forțelor demo
cratice din județul nostru în perioada interbelică.

Ținem să remarcăm faptul că cele mai multe docu
mente (peste 130) se referă Ia mișcarea muncitorească din 
Valea Jiului, centru revoluționar de prim rang, înlăuntrul 
căreia partidul comunist a desfășurat o luptă permanentă, 
multilaterală de luminare, de organizare și activizare a 
maselor de mineri împotriva regimului de tristă amintire 
din trecut. Aceste documente, provenind din fondurile Ar
hivelor statului. Filiala județului Hunedoara, Arhiva C.C. 
al P.C.R., presa muncitorească etc. aduc de multe ori amă
nunte necunoscute privind unele evenimente, lată, de pildă, 
un citat revelator din primul document, datat „9 aprilie 
1920", euprinzînd relatările unui miner despre reprimarea 
singeroasă a grevelor muncitorilor din Valea Jiului : ..Ra
portul comisiunii de anchetă spune că muncitorii in număr 
de 3 mii au demonstrat spre comandamentul 7 vinători și 
că pentru împiedicarea acestei demonstrații s-a trimis un 
pluton de soldați și o secție de mitraliere. El nu spune însă 
că au fost alte plutoane și companii îndărătul și de amin- 
două părțile cortegiului. Și, cînd mitralierele din frunte au 
început să funcționeze, soldații din spate și din flancuri 
s-au repezit asupra mulțimii, lovind cu armele în femei, 
bărbați și copii". Alte documente se referă la mișcarea co
munistă și sindicală din Valea Jiului, la revendicările mi
nerilor, starea lor revoluționară de spirit, pregătirea unor 
demonstrații ale minerilor, condițiile inumane de muncă 
ale acestora, evenimentele din august 1929 de la Lupeni, 
concedierile efectuate Ia minele din bazin, răspindirea unor 
materiale propagandistice comuniste ș.a.m.d.

Lucrarea este prefațată de tovarășul loachim Moga» 
membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar a) Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R. ..Scoaterea la lumină și pu
blicarea acestor documente — se subliniază in „Cuvint îna
inte" — constituie un fierbinte omagiu adus partidului, con
ducătorul cel mai strălucit al poporului nostru din de
cursul întregii sale istorii, celor care prin munca și lupta 
lor, și-au adus contribuția la obținerea înfăptuirilor cu care 
se mindrește astăzi întregul popor".

Beneficiind de un riguros aparat științific, format din 
docu- 
de o 
hune- 
certă

Recunoscînd imensul rod civi
lizator al cărții, această adevă
rată „pâine" cotidiană a spiritu
lui, socialismul a creat premi
sele răspîndirii sale la nivel de 
masă prin nenumărate mijloa
ce, precum editarea în tiraje 
impresionante a unor valoroa
se lucrări românești și străine, 
clasice șj contemporane, prin 
deschiderea de biblioteci publi
ce accesibile oricărei vîrste etc. 
Tn Valea Jiului funcționează 
astăzi pe lîngă fiecare cămin 
cultural, club sindical ba chiar 
șl pe lîngă fiecare întreprinde
re și instituție, biblioteci cu 
mi) de volume de beletristică, 
știință, artă, cu zeci de colecții 
de ziare și reviste. Pînă anul 
trecut în Petroșani exista și o 
bibliotecă municipală cu un 
fond impresionant de cărți și 
cu peste I 500 de cititori sta
bili. Din păcate, în urma unei 
decizii emise de forul superior 
de resort, biblioteca municipală 
și-a încetat existența, fondurile 
sale de cărți fiind împărțite 
altor biblioteci din municipiul 
nostru (apropo, pînă cînd 
mai fi păstrată vechea 
pe fostul local al ncestci 
teci ?). Prin desființarea 
tecii municipale, care 
cum am arătat în mai

va 
firmă 

biblio- 
biblio- 

după 
multe

prilejuri, nu-și îndeplinea în- 
trutotul sarcinile ce-i reveneau, 
s-a comis — după părerea noas
tră — un act pripit, orașul 
pierzînd un lăcaș de cultură 
menit să răspundă unor necesi
tăți spirituale ale tineretului 
îndeosebi.

Aidoma altor lăcașe asemă
nătoare, bibliotecile cluburilor 
muncitorești au menirea de a 
întreține în raza lor de activi
tate o atmosferă culturală 
propice cunoașterii și răspîn
dirii celor mai valoroase lu
crări contemporane ori clasice. 
Pentru aceasta la îndemâna bi
bliotecarilor stau nenumărate 
mijloace, dar din constatările 
noastre ei preferă mai ales cî
teva dintre acestea și anume 
pe cele mai comode : conferin
țe. dimineți de basm, seri li
terare etc. Nu am mai auzit j 
demult despre un proces lite
rar, despre o ghicitoare litera-1 
ră, despre invitarea unui scri
itor care să vorbească în le
gătură cu ultima sa lucrare 
etc. Se pare că în acest do
meniu de activitate intervine 
mai puțin fantezia biblioteca
rilor și mai mult rutina. Mulți.' 
dintre ei se complac în situ
ația de simpli distribuitori de 
cărți ceea ce este, evident.

Colocviu
Cu concursul tinerilor din 

întreprindere, cititori ai bi
bliotecii, clubul sindicatelor 
din Lupeni organizează mîi-

ne, la ora 10, un colocviu 
pe tema : „Cartea preferată 
— genul preferat".

Dimineață de basme

l

adnotări pe marginea unor pasaje și denumiri din 
mente, un cuprinzător indice de nume, precum și 
suită de ilustrații revelatoare, lucrarea ..Documente 
dorene din istoria mișcării revoluționare" este o
reușită a istoriografiei noastre, ca puțind interesa deopo
trivă pe cercetători și pe cititori. Elogiind strădania celor 
doi arhiviști care au alcătuit lucrarea, ne exprimăm dorința 
ca asemenea evenimente editoriale pe plan județean (și 
chiar și național) să se repete cit mai des.

c. p.

Mîine, la ora 11, la clubul 
sindicatelor din Lonea va 
avea loc o dimineață de bas-

Sala de lectură a clubului sindicatelor din Vulcan găz
duiește mîine dimineață, la ora 10,30, o întîlnire cu cititorii. 
Temele în discuție; „Ce trebuie și ce nu trebuie să citim-'! 
„Cum trebuie citite și păstrate cărțile împrumutate'-. In 
continuare, bibliotecara .Adela Vintilă va prezenta recenzia 
cărții „America" de F. Kafka.

prea puțin neglijînd sarcinile 
educaționale ale muncii lor. 
Dar să privim mai bine pla
nurile pe luna iulie ale unor 
cluburi din Valea Jiului spre 
a urmări ce acțiuni și-au pro
pus în • acest răstimp cei care 
se ocupă de bibliotecile din ca
drul acestor lăcașe de cultură.

Conducerea clubului din Lo
nea a prevăzut în planul de 
activitate de pe luna în curs 
nu mai puțin de 10 acțiuni, 
reprezentând aproape jumăta
te din totalul acțiunilor organi
zate de club în această perioa
dă. Intre acestea găsim simpo
zioane privind viața și opera 
lui M. Kogălniccanu, La Fon
taine. V. Alecsandri, prezen
tarea unor cărți, expuneri, seri 
literare, dimineți de basme și 
chiar și o audiție muzicală. 
Care este situai ia la biblioteca 

4de pe lîngă clubul dn Lupeni ? 
Planul prevede realizarea unor 
medalioane literare. dimineți 
literare (4) etc. Dintre acțiuni
le organizate aici mai intere
sante ni se par cele dedicate 
prezentării noutăților literare 
intrate în bibliotecă și mai a- 
les colocviul pe tema „Cartea 
preferată — genul preferat". 
La Vulcan, unde clubul se a- 
flă în reparație, biblioteca a 
devenit în această lună ..vioara 
întîi*. De aceea planul de ac
tivități al bibliotecii este foar
te bogat și mai diversificat, 
euprinzînd prezentări, consul
tații pentru elevi, dimineți de 
basme, seri de versuri, simpo
zioane, evocări etc. Din această 
sumară privire asupra celor 
trei planuri observăm că, indi
ferent de club, natura acțiuni
lor este cam aceeași, 
acuză spiritul rutinier de care 
aminteam mai sus. Tn unele bi
blioteci s-a încetățenit o prac
tică nu prea fericită : există 
un așa zis raft ..de mînă" de 
unde cititorii sînt invitați să-și 
aleagă lucrarea dorită. Dar a- 
cest raft cuprinde cîteva sute 
de cărți care de atîla lectură 
arată jalnic, murdare, ferfeni- 
țate, cu pagini rupte. In schimb, 
marea majoritate a cărților zac 
prăfuite în rafturi fără a fi 
atinse. Este momentul ca în 
fiecare bibliotecă să se intro
ducă un fișier în care să fie 
cuprinse dalele necesare des
pre fiecare carte din fond. 
Numai în felul acesta cititorul 
obișnuit Vq putea solicita orice 
carte, iar cel mai pretențios va 
putea folosi cartea din bibi io

fapt ce

tecă drept un util instrument 
de lucru. Pentru întocmirea 
unui asemenea fișier și în ge
neral pentru familiarizarea cu 
exigențele științifice ale mun
cii cu cartea ar fi util ca fie
care bibliotecar să viziteze bi
blioteca Institutului de mine 
ccrînd lămuririle necesare. Poa
te că n-ar fi lipsite de interes 
nici întâlnirile de 
bibliotecarilor din 
cu specialiști din c 
niu pentru însușii- 
dc cunoștințe de 
mie.

Tn privința popularizării căr
ților noi s-ar putea face mai 
mult. La biblioteca din Vulcan 
există o < 
împrospăta 
tate cele mai noi apariții edi
toriale. E un lucru bun care 
ar putea fi preluat și de alte 
biblioteci. De asemenea, ar fi 
util ca la intrarea fiecărei bi
blioteci să existe liste cu ulti
mele cărți intrate în fond, în
soțite eventual de scurte reco
mandări și lămuriri. Și, pentru 
că am amintit de expoziție, la 
biblioteca aparținând Casei dc 
cultură din Petroșani s-a înscă
unat do mai bine de un an un 
foarte bun obicei : se organi
zează periodic expoziții cuprin
zând lucrări de artă plastică 
de mici dimensiuni. Nu s-ar 
putea ca acest obicei să fie 
preluat și de alte biblioteci ? 
Avantajele ar fi multiple : s-ar 
oferi artiștilor amatori noi spa
ții de expunere (cu atît mai 
mult cu cît la majoritatea bi
bliotecilor există condiții adec
vate) și în același timp s-ar 
oferi cititorilor un nou prilej 
de a cunoaște preocupările 
artistice ale amatorilor care 
activează în cadru) clubului. 
Mai multe sondaje privind 
preferințele cititorilor, observa
țiile lor asum-a cărților con
temporane citite, mai multe în
tâlniri cu scriitori și chiar cu 
artiști plastici, muzicieni etc. 
ar fi binevenite. Și, fiindcă 
sîntem la acest capitol, nc per
mitem să sugerăm conducerilor 
cluburilor ca în cadrul fie
cărei biblioteci să se înființeze 
și să funcționeze cîte un cerc 
literar care să fie condus de 
oameni comoetenti din locali
tatea respectivă. Sîntem siguri 
că se vor găsi multi amatori de 
literatură dornici să se confrun
te în ședințele dc cerc asupra 
creației proprii.

lucru ale 
municipiu 

acest dome- 
■a unui minim 

bibliotecono-

expoziție, permanent 
ată, unde sînt prczen-

C. PASCU

Expoziția pictorului Horia Popp I
CRONICĂ PLASTICĂ

Aflat la a șasea expo
ziție (a doua personală), Horia 
Pupp se prezintă acum în fala 
publicului petroșănean cu 13 
lucrări în tempera și 4 în tuș, 
Intr-o expoziție recent deschi
să la Casa de cultură, în sa- 
lu bibliotecii.

Horia Popp are obsesia '■Pa
liului, a înălțimii (deformație 
profesională, a terminat „monu
mentala'-). Lucrările sale sînt 
realizate in tehnica fragmen
tării (nu reținem decît detalii 
ale obiectelor și nu obiectul, 
detaliul devine astfel simbolul 
subiectivismului 
total 
wl

pur, imaginea 
â denotind pasivitate, ca- 
a par a tul ui de fotografiat, 

noi trebuie să devenim ecoul 
sensibilității noastre). Dar Ho
ria Popp unifică imaginea în- 
tr-o coerentă logică, subordo- 
nînd-o ideii.

Ciclul „Cintece" pare a ilus
tru o frază muzicală preclasi
că : notele își pierd „înălți
mea*. „prinse" in plasa culorii. 
Sunetele se sparg in obiecte.

* de 
gra- 
ani- 

nn 
care

asistăm la o „aglomerare' 
tipul celei realizate în 
vura medievală germană • 
male fabu’<i-c populează 
spațiu reificat. dar în

fiecare obiect apare ca un 
reflex al omului (masca, ba
lanța, candela). Dincolo de acest 
spațiu ghicești mâinile 
tului „ordonînd* acest 
dezarticulat.

„Cîntec II" este o 
apocrifă a genezei muzicii; 
„și vor învăța stelele să cadă 
și oamenii să iasă de după 
măști în acel unic spectacol 
al scenei albastre". „Cîntec III'’ 
ridică îndoiala la vibrația tra
gicului : o balanță-cruce, îndo
iala față de tine și de ceea 
ce te înconjoară, face ca ochiul 
să refuze cornul abundenței și 
chiar aspirația (pasărea albă 
prăbușită sub cascadă).

Ciclu) „Carnaval" redă ima
ginea lumii văzute ca specta
col dinamic, o permanentă pa
radă a culorilor și a forme
lor în fața ochilor. Dincolo 
de alte sensuri mai adinei, des
cifrăm pe acesta • prin fata 
privirii dansează mereu ace
leași (și parcă alte) forme în- 
tr-un permanent ..spectacol". 
Pe Horia Popp nu-l interesează 
arii obiectul cit „defilarea" sa. 
„După cortină' este o odă a 
voinței : omul-erijbrion anunță 
prin trompeta-vioară invazia

C3

pianiS- 
spațiu

istorie

supunerea 
printr-un 
memoriei, 
a omului 

re

sa asupra mediului, 
acestui mediu. Dar, 
reflux violent al 
imaginea „primară"
se alterează persistând pe 
tină obsesia epocii mecaniciste 
și a lumii zoomorfe (pasărea- 
pă’anjen). „Marionete" pune in 
antiteză ipostazele omului, o- 
inul religiei, „eminențele cenu
șii" alături de arlechîni. Sta
ticului, Horia Popp îi opune 
dinamicul : arlechinul va dan
sa in biserică. Dar, oricare ar 
fi ipostazele sale, omul se în
conjoară de aceleași „obiecte" i 
lacrima, inelul, pușca-opaiț, 
steaua cu coadă.

Ciclul „Monere" mi se pare 
a fi cel mai izbutit ciclu din 
expoziție. Acum, oameni, obiec
te își pierd formele, topindu-se 
sub suflul aceleiași vibrații. 
Monerele sînt acele sfere <ie 
albumină perfect translucidă, 
păstrând toate însușirile orga
nismului ; excitabilitate, nu
triție, aspirație ele. Pentru Ho
ria Popp fiecare obiect este o 
„moneră". Dincolo de acest 
sens major a) ciclului, desci
frezi si alt sens, al fiecărui 
tablou.

.Zmeul" amintește de telini- 
ca bazorelicfului ; există • aici 
o tehnică a banalului: culoa
rea stinsă inundă tabloul. Doar 
„zmeul" (fantasticul) mai poa
te sparge imaginea cotidianului 
transcedentîndu-1. „Focul" ar 
fi „revelația" omului în fața 
ideii, însemnele ei trec unde
va în spate, totul aspiră spre 
o contemplare a tragicului, 
spre o golgotă imaginară. 
„Apa" este acel principiu uni
ficator al obiectelor în spațiu i 
coexistă calul de mare cu ra
cheta, submarinul, omul. „Ae
rul" traduce mitul „păsării cu 
capul înnodat în batistă", tri
umful logicii fasciculare ssh- 
pra celei dc succesiune. Cel 
mai reușit tablou din expozi
ție mi se pare a fi însă „Mona
da". Imaginea roții în spițele 
căreia sînt înfipte capete de 
oameni devine fie un simbol 
al permanenței umane fie un 
simbol al ascensiunii și decă
derii omenești.

Neîncadrate în vr(
„Familie", „Portret"
lenția fie prin fermitatea 
niilor („Portret") fie prin dra
matism (..Ora atomului" sub

Alegerea lui .Alexandru Ioan 
.'uza ca domn atît al Moldo

vei (5 ianuarie 1059) cît și al 
Țării Romanești (24 ianuarie), 
1 constituit fără îndoială un 
triumf al maselor populare și 

r un ion iști ro
mâni, o dovadă de superbă so
lidaritate patriotică, dar toto
dată, și o încălcare — cel pu
țin formală - a convenției de 
la Paris din 7/19 august 1858 
a Marilor Puteri, prin care se 
stabilise că Principatele vor 
trebui să-și aleagă doi domni, 
să aibă două capitale și două 
organisme de guvernăinînt.

Pentru confirmarea pe plan 
extern a îndoitei alegeri era 
însă nevoie de o recunoaștere 
expresă a tuturor semnatarilor 
Convenției, recunoaștere cate,

instrucțiuni pentru 
reprezentantului roman. 

In zilele următoare a fost pri
mit în audiență de lordul Mal
mesbury, ministrul de exter
ne, precum și de lorzii Cla
rendon și John Russel, care se 
arătară la început destul de 
rezervați, dar care, după ple
doaria lui Alecsandri, acesta ne- 
uitînd să Ic pună în vedere po 
sibilitalea unor largi relații 
comerciale, sfârșiră, ținând sea
ma și de insistențele Franței, 
prin a promite și ei concursul 
așteptat. După o nouă trecere 
prin Paris, unde a fost iarăși 
primit de Napoleon al Ili-lea, 
Alecsandri a pornit spre Torino 
pentru a vedea 'și pe conducă
torii Piemontului. La 11/23 ipor- 
tie diplomatul român a fosil

u.. ..... „I al luptătorilor 
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VASILE ALECSANDRI
DIPLOMAT

imperiul c 
lie").

„Orele*
sat și nici 
va spune mai mult.

Din ciclul „Ipostaze" 
realizat în tuș) reținem 
mul tablou, un imn al femini-

Popp se face in aveas- 
iție izbutită, ecoul sen-

; între gînd, 
neexistînd nici

Lucian STROCII1

odată obținută, deschidea în 
mod peremtoriu drumul spre 
adevărata unire.

Pentru obținerea acestei re
cunoașteri Cuza a făcut apel 
la eîțiva din cei mai presti
gioși luptători pentru unire, și 
în același timp vechi ș- încer
cați prieteni ai săj. Unul dintre 
aceștia, alături de C. Negri, a 
fost Vasile Alecsandri, — de 
la a cărui naștere s-au împli
nit la 21 iulie 150 de ani — 
autorul marilor poeme un'-.’.isto 
Deșteptarea României și Hora 
Unirii.

Lui Alecsandri. care își fă
cuse studiile în Franța și a- 
vea întinse legături printre pu
bliciștii și scriitor' i francezi, 
i s-a atribuit misiunea -- în 
calitate de ministru dc externe 
al Moldovei — de a obține 
din partea Franței, a Angliei 
și a Regatului Sardiniei (Pie
montul) recunoașterea lui Cuza 
ca domnitor al ambelor Princi
pate.

Momentul trimiterii lui V. 
Alecsandri în cele trei țări a- 
pusene coincidea eu pregătiri
le de război ale Piemontului șl 
Franței împotriva Austriei, 
pentru ca, prin izgonirea aces
teia din Lombardia și Vercțîa 
să se lase liberă calea înfăp
tuirii unității italiene.

Atît Napoleon III. împăratul 
francezilor, cît și Victor Ema
nuel II, regele Piemontubr. și 
Camillo Cavour, primul săli 
ministru, protagoniștii alianței 
Cran co-piemon teze, nu puteau 
privi astfel decît cu simpatie 
lupta pentru Unirea Principa
telor, consolidarea acestora în- 
scmnînd implicit o amenințare 
pentru Austria.

La 11/23 februarie reprezen
tantul lui Cuza se afla la Pa
ris, iar ziua următoare era 
nrimît în audiență de contele 
Walewski. Ministrul de exter
ne al Franței i-a vorbit cu 
cordialitate, dar totodată și cu 
o anumită îngrijorare despre 
atitudinea Marilor Puteri față 
de alegerea do la București. 
Peste două zile avea să fie pri
mit de însuși îmoăratul Napo
leon al ITT-lea. în fața căruia 
a pledat cu însuflețire și talent 
cauza domnului său, care era 
în același timp cauza unirii. 
împăratul, căruia Alecsandri 
i-a predat și o scrisoare din 
cartea alesului de la Iași si 
P.ucurești, s-a arătat cu mult 
mai însuflețit decît n.in'strul 
său, promițând diplomatului ro
mân nu numai aju'orul pentru 
recunoașterea dublei alegeri a 
lui Cuza, dar. totodată, la ce

rea acestuia, și un număr 
• 10 000 puști, o echipă de o- 
eri instructori pentru tânăra 
mată română, precum și «n 

împrumut de 12 000 000 franci.
La 15/27 februarie Alecsan

dri se îndrepta spre Londra, 
unde, înainte de a vedea ®ficîJ 
alitățile engleze, a vizitat pe 
ambasadorul Franței, care pri-

primit de contele Camillo Ca
vour, primul ministru — sus
ținător al Unirii Principatelor,’ 
prin Congresul de la Paris, 
încă din 1856 — și apoi de 
regele Victor Emanuel al II-?ea, 
care, luptând și ei în același 
timp pentru unitatea Italiei, <e, 
arătară încântați de alegerea, 
lui Cuza prin care avea să se' 
definitiveze Unirea Principa-1 
telor, după care în mod fiveso 
avea să le urmeze și unire^1 
Transilvaniei și a Bucovinei,- 
cotropite de habsburgi.

Misiunea lui Alecsandri pe 
lîngă cele trai puteri apusene 
a fost încununată de un desă- 
vîrșit succes, prin conferința 
ținută la Paris in septembrie^ 
1859, după înfrîngerea Austriei' 
la Magenta și Sol feri no, dubla 
alegere a lui Cuza, deși corn-, 
bătută de Turcia și Austria, 
fiind recunoscută de toate pu-j 
tcrile.

Lupta pentru unire făcuse un', 
uriaș pas înainte 1

Asupra acestei părți a acli-. 
di ol ornat ice Aîec- 
să scrie mai tir- 

în liniștea de Ia 
substanțial memo- 
Estrarf din istoria 

ele politice — publi- 
c.it în 1878 în care a destăinuit 
în mod detailat convorbirile 
sale cu capetele încoronate șî 
cu miniștri vizita'i. cărora le-a 
dedicat totodată strălucite por
trete. oferind astfel istoriogra
fiei române un bogat material.

In 1863 Cuza a făcut din nou 
apel la devotamentul și ia- 
lentul de diolomat al lui Alec
sandri — deși acesta nu mai 
ora ministru — încredințîndu-i 
misiunea discretă de a informa 
pe Nano’eon al lll-lca asum-a 
intenției sale de a da țării, prin- 
tr-o lovitură de stat — con
servatorii împotrivindu-se do
rinței domnitorului — o nouă 
eonstiintie care sâ-î permită 
să treacă la înfăptuirea refor
melor politice și economice 
necesare progresului României. 
La 29 și ’30 noiembrie 1863 A- 
lecsandn a lost primit în audi
ență de ministrul de externe 
Drouyn Lhuys și apoi de Na
poleon, după convorbirile cu 
aceștia deși nu i s-a dat un 
răspuns precis, cl puțind comu
nica lui Cuza că Franța 
recunoaște faptul împlinit.

După răsturnarea lui Cuza, 
provocată de „monstruoasa co
aliție", V. Alecsandri va trăi • 
bună bucală de vreme retras 
din viața politică, dedieîndu-se 
in întregime literaturii, iar în 
1877 — piîn noi și entuziaste 
pcezii — susținerii războiului 
de independentă.

In 1885, el va fi solicitat să 
reintre în diplomație, acceplind 
postul de ministru plenipoten
țiar la Paris, unde avea să ră- 
mînâ pină in primăvara anului 
1U9D, cînd se va retrage ia 

Mircești.
Prof. dr. Vasile NETEA

vitalii sale 
sandri avea 
ziu, retras 
Mircești un 
riu intitulat 
misiilor me’

va
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Steagul roșu

Vă place

orașul dumneavoastră ?
(Urmare din pay. 1

vi<

ȘI-AU DAT CONCURSUL : dr. 
Ing. Nagy Bela. conferențiar la 
catedra de lucrări miniere și 
preparare a Institutului dentine;

Dumitru Cristea, șef de ser- 
■iu la baza de aprovizionare

d»n cadru! C.C.P.;
losif Cioară, tehnician la 

U.U.M.P.;
Ionel Radu, medic la Spitalul 

unificat Petroșani;
Maria Boța, gospodină.
REP. : Problema in discuție 

vă solicită interesul ?
N. B. : Fără îndoială. Mai 

ales că m-um născut în Valea 
Jiului, in această zonă deose
bit de bogată și de pitorească 
a țârii. Inti iubesc orașul și, 
din acest motiv, îmi rezerv tim
pul liber pentru rezolvarea u- 
nor probleme sociaJ-cetâțenești 
de interes mai larg. De mai 
mulți ani mă ocup de două 
chestiuni esențiale și anume î 
depoluarea atmosferei și limpe
zirea apelor reziduale. Studiile 
pe care le-am efectuat în a- 
ccastâ privință m-au condus la 
ccxncluzia că depoluarea aeru
lui ar putea fi realizată, cu 
deplin succes, prin gazeifica- 
rea cărbunilor alocați pentru 
centralele termice și arderea ga
zelor obținute, direct în foca
rele acestora. In afară de e- 
fectu) esențial scontat s-ar va
lorifica cu maximum de eficien
ță o serie întreagă dc resurse 
Industriale. De pildă, randamen
tele de ardere a cărbunilor ar 
crește de la 30 la 85 la sută iar 
prețul de cost al încălzirii s-ar 
micșora considerabil. De ase
menea, beneficiile Centralei căr
bunelui ar spori prin micșora
rea consumului de cărbune în 
centrale. De altfel, în ve
derea depoluării atmosferei am 
mai propus să se troacă la în
cercări industriale la fabricile 
de produse ceramice refracta
re din Alcșd sau Aghireș pen
tru a se vedea rezultatele care 
sc obțin prin folosirea cărbu
nilor actuali în procesul de ga- 
Beificare. Am susținut totodată 
propunerea ca primele blocuri 
care se dau în folosință aici 
să fie prevăzute cu instalații 
de genul acesta.

Cea de-a doua problemă o 
constituie apele reziduale care 
periclitează fauna și flora zonei 
deoarece decantoarele nu pot

reține, în întregime, reziduurile. 
In această privință am întoc
mit două studii. Unul privind 
precentrifugarca șlamurilor în 
prezența reactivilor, urmată de 
procesul de sedimentare în de- 
cantoare. încercările de labo
rator au dat rezultate bune. 
Celălalt studiu de laborator a 
avut drept scop urmărirea efi
cienței de limpezire și sedi
mentare a apelor reziduale 
prin unii parametri fizico-chi- 
mici. Păcat însă că nu s-a tre
cut pînă în prezent la probe 
industriale. Personal consider că 
cfeotelc care s-ar înregistra ar 
schimba in întregime aspectul 
Văii Jiului, ar îmbunătăți con
dițiile de viață și muncă ale 
oamenilor.

REP. : Mai aveți și alte pro
puneri ?

N. B. : Dat fiind faptul că 
orașul Petroșani este centru u- 
niversitor, ar trebui să se creeze 
tineretului și studenților condi
ții mai largi de folosire plă
cută și utilă a timpului liber i 
un ștrand, o bază sportivă pen
tru diferite discipline, (cea în 
construcție la Institutul de mi- 

a stagnat...). Atît pen- 
4ocal nici cit și pentru

ne 
tiu 
turiști ar fi necesară deschi
derea unui magazin speciali
zat care să închirieze (conta-a 
cost) unelte sportive și muzi
cale. Cred că e cu putință...

De la Centrala cărbunelui 
ne-a răspuns la întrebare tov. 
Dumitru Cristea.

— Desigur că-mi iubesc o- 
rașul. Poate că e singurul mo
tiv care mă determină să ob
serv, pe lingă realizările deo
sebite obținute în ultimii ani. 
și o serie de aspecte care tre
buie să constituie obiectul pers
pectivei sale. După mine, Pe- 
troșaniul ar trebui să fie de
clarată localitate turistică. Pen
tru aceasta se simte însă ne
cesitatea construirii unui hotel 
modern, spațios, cu un com
plex corespunzător de servire 
a populației. Frumusețile zonei 
în care ne aflăm cer însă o 
preocupare nemijlocită a edili
lor orașului. In acest sens s-ar 
ajunge la concluzia asfaltării 
șoselelor de la Petroșani spre 
cabanele Rusu. Voievodu și Lun
ca Florii, puncte de atracție 
de o mare frumusețe. De ase
menea, Institutului de

muie există o porțiune mare 
de brădet deteriorat. Dacă s-ar 
proceda la defrișarea acesteia, 
prin acțiuni dc muncă patrio
tică ale cetățenilor la care 
subscriu și cu, s-ar putea a- 
menaja un parc de țecreere al 
orașului.

Dacă-mi dați voie am să mă 
refer la... fantezie. Ea poate fi 
concretizată in lucrări de în
frumusețare a orașului nostru. 
Mă gindesc la fin tini arteziene, 
la blocurile turn de pe strada 
Republicii. în spațiile verzi e- 
xistente... Mă gîndcsc la ele
mentele decorative de sculptură 
care ar putea schimba aspec
tul orașului. In perspectivă aș 
vedea construirea unei pasarele 
la Dărănești pentru traversarea 
liniei ferate, obiectiv care ar 
devia circulația auto și ar lipsi 
orașul de zgomot șj praf.

La U.U.M.P. ne răspunde teh
nicianul losif Cioară :

— Problema pusă în discuție 
este destul de complexă. 'To
tuși aș avea citeva propuneri 
și anume : pe viitor să se țină 
scama de o anumită estetică 
în amplasarea și construcția 
noilor blocuri; la curățenia o- 
rașului să participe atît I.G.C. 
cit și cetățenii, cărora trebuie 
să li se stimuleze în mai ma
re măsură educația estetică. 
Iregat de aceasta aș spune că 
Filiala Uniunii artiștilor plas
tici ar trebui să contribuie la 
înfrumusețarea orașului prin 
lucrări care să exprime gi*on- 
dioasele realizări contempora
ne a.lît pe plan material cit 
și spiritual.

In altă ordine de idei, aș con
sidera că este necesar să se 
extindă rețelele de iluminare 
fluorescentă (în special în co
lonia veche) și să se amplaseze 
mai multe instalații trafo pen
tru asigurarea tensiunii nomi
nale pe rețelele electrice de 
consum public. Aș mai spune 
apoi că la blocurile turn de 
pe strada Republicii ar trebui 
canalizată (pe o porțiune de 
70 ml) albia fostului pîrîu Slă- 
tinioara. iar pe strada care duce 
la U.U.M.P. să se sporească ca
pacitatea de colectare a cana
lului pentru a evita bălțile sta
ționare care se formează în 
timpul ploilor.

Dr. Ionel Radu ne-a decla
rat :

— Consider că gazcificarea 
centralelor termice este una din 
cele mai importante probleme 
căreia ar trebui să i se acorde 
prioritate. In felul acesta s-ar 
reduce considerabil afecțiunile 

ilor respiratorii și. alături de

intensificarea măsurilor de pro
filaxie și educație sanitară am 
ajunge la o substanțială 
nuore a 
ladii.

Am și 
exemplu, 
are 18 000 locuitori, 
că aici, cei 
ponderea., 
acest motiv

dîmi- 
unor asemenea nia-

citeva propuneri. Dc 
noul cartier Aeroport 

Aș spune 
•i mai mici formează 

cea mai mare. Din 
ar trebui create 

mai multe locuri de joacă pen
tru a nu se folosi aleile unde 
circulația rutieră este destul de 
intensă. Datorită creșterii nata
lității, creșa și căminele de co
pii vor trebui extinse ca spa
țiu. Orașul nostru s-ar înfru
museța dacă ar mai apare un 
nou edificiu î o secție de pre
zentare a unor spectacole pen
tru copii, eventual formată din 
artiști amatori. Și încă o ches
tiune : 
tră, a cetățenilor, este posibil 
ca în orașul Petroșani 
construiască mai multe terenuri 
de tenis dc cimp și să se dez
volte turismul — ramură tot 
mai îndrăgită de tineret.

Gospodina Maria Boța, din 
cartierul Constructorul ne-a 
spus :

— Fiecare gospodină dorește

prin contribuția noas-

;ă se

ca orașu] nostru să devină din 
ce * 
că
cineva care nu și-ar aduce con
tribuția. Eu aș zice însă că 
una dintre preocupările zilnice 
care ar trebui să mobilizeze pe 
toți locatarii ar fi păstrarea cu
rățeniei orașului. Cu toate a- 
cesloa trebuie să amintesc că 
în cartierele de blocuri sînt 
spații verzi neîngrijite. Mă în
treb de multe ori unde sînt flo
rile atât dc îndrăgite de sufle
tele noastre ? Răspunsul îm
bracă însă un alt aspect din 
care rezultă că nu toate comi
tetele de blocuri dau dovadă 
de suficientă inițiativă...

în ce mai frumos. Nu cred 
în această privință ar exista

★

După investigațiile întreprinse 
și după propunerile făcute cu 
ocazia acestui sondaj de opi
nii. considerăm că se poate a- 
junge lesne la concluzii. Aș
teptăm din partea organelor vi
zate, investite cu răspunderi și 
cu posibilități de rezolvare a 
problemelor ridicate, din par
tea tuturor cetățenilor care-și 
iubesc orașul și doresc sâ-J 
vadă din ce în ce mai prosper, 
opinii și sugestii. In folosul 
nostru, al tuturor..,

'///////////Z///Z/////////////////////////////////z//y///////////Z//////////Z//////z////////////////////z/////////Z/////////////z//////>
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PROGRAMUL I : 6,00—6.30 
Muzică și actualități; 7.00 
Radiojurnal; 7.25 Bună dimi
neața, copii 1; 7,45 Sfatul
medicului: 8,00 Sumarul pre- 

8,08 Matineu muzical; 
Moment poetic; 8,30 La 

preferată; 
știri; 9.03 

microfon, melodia prefe- 
i (continuare); 9,30 Mio- 
; 10,00 Buletin de știri; 

Piese instrumentale; 
Emisiune muzicală de

5 Concursul de haltere din 
Ș cadrul Spartachiadei de vară 
£ a popoarelor din U.R.S.S. a con- 

tinuat eu desfășurarea inlrece- 
$ rilor de la categoria semigrea. 
Ș La totalul celor trei stiluri vic- 
Ș toria a revenit lui Vasili Ko- 
îî lolov.

•5 ♦ In ziua a 5-a a turneu-
Iui internațional dc volei (ju- 
rtioarc) dotat cu „Cupa Prie- 
tenia", care se desfășoară la

5 Bilina, echipa României a in- 
k tîlnit selecționata U.R.S.S. in 
» fața căreia a pierdut cu scoru) 
5 <lc (1—3 (7—15. 10—15, S—15).
$ Intr-un alt joc, reprezentativa 
Ș Cubei a întrecut cu 3—0 (15—5, 
' - - np.ii.

mondială. Fotbaliștii italieni 
au obținut victoria cu scorul de 
5—2 prin punctele marcate de 
Firman! (3), Bassetto și Ockwirk 
(autogol). Punctele învinșilor au 
fost realizate de Puskaș și John 
Charles. Printre jucătorii care 
au evoluat în selecționata mon
dială au figurat Merrick (An
glia), Larson (Suedia), Bonifaci 
(Franța) etc.

5 15—4, 15—13) formația 
Ș Coreene.

In clasament conduce 
cu 10 puncte

♦ Maratonul nautic de la 
Bagolville (Quebec), desfășurat 
în prezența a peste 20 000 de 
spectatori, s-a încheiat cu vic
toria înotătorului argentinean 
Horacio Iglesias cronometrat pe 
distanța de 45 km cu timpul de 
8h38’50”.

• Cunoscuta echipă brazi
liană de fotbal F. C. Santos, în 
frunte cu celebrul Pole, va în- 
tilni Ia 1 august la New York 
într-un meci demonstrativ for
mația columbiană „Deportivo de 
Caii". Meciul constituie revan
șa jocului disputat anul acesta 
în februarie, cînd fotbaliștii co- 
lumbicni au obținut o surprin
zătoare victorie cu scorul de 
3—2. La 4 august echipa San
tos va evolua la Chicago.

echipa 
(din 5

s
$ U.R.S.S.
Ș partide), urmată de Cehoslova- 
5 cia — 8 puncte (4 partide), Ro- 
Ș mânia — <8 puncte (5 partide), 
$ R. D.
J; 7 puncte

I
Germană. Bulgaria 

etc.

8,25 
microfon, melodia 
9.00 Buletin de 
La i 
rată 
rița;
10,20
10 30 
la Moscova: 11,00 Buletin de || 
știri; 11.05 O melodie... trei li 
interpreți; 11.15 Radioclub tu- “ 
ristic; 11,30 Patrie, pămînt iu- B 
bit — cîntece; 12,00 Muzică I 
ușoară de Radu Șerban; 12,10 | 
Recital de operă Mario del 
Monaco; 12,30 întâlnire cu 
melodia populară .și i ' *
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13,15 Avanpremieră co
tidiană; 13,30 RadiocLivertis- 
ment muzical; 1 
de știri; 16.00 Radiojurnal; .. 
17.00 Știință. Tehnică, Fante- || 
zie; 17,30 Cîntece de dragoste 
și jocuri; 18,00 Orele serii; 
20.00 Tableta de seară; 20.05 
Cîntece și jocuri populare;
20.30 Concursul ns 
creație și interpretare de mu
zică ușoară r 
maia 1971“. Aspecte din ziua 
a doua; 2
22.30 Concert de seară; 22,55 
Moment poetic. Versuri de 
Vasile Alecsandri; 23,00 C 
cert Je seară — continuare; 
24,00 Buletin de știri; 
6,00 Estrada nocturnă.

I
inlerpre- 11
Radio jur- II

.........I
15,00 Buletin I

-.1 • 11

I
—... 5populare; u
laționa) de I. 

..^.r.^ware de mu- " 
i românească, „Ma- | 
. Aspecte din ziua n 
22,00 Radiojurnal: |

I
Con- II 

__ uare;
; 0.03— j

■

• Comitetul de organizare al 
Jocurilor- Olimpice dc vară a 
stabilit ca meciurile turneului 
olimpic de fotbal să se desfă
șoare în 5 orașe. Intîlnirile vor 
fi găzduite de stadioanele prin
cipale din Numbcrg, Passau. 
Augsburg. Ingolstadt și Munchen 
(finala).

4» După disputarea a 9 par
tide din cadrul meciului semi
finală pentru titlul mondial Ia 
șah, dintre marii maeștri sovie
tici Tigran Petrosian și Viktor 
Korcinoi, scoru] este favorabil 
cu 5—1 Iui Petrosian.

In partida a 9-a, Petrosian 
(cu piesele albe) a obținut vic
toria Ia mutarea a 42-a.

minier

IMPERIUL-CONGLOMERAT

OE INVESTIȚII MINIERE
(Urmare din nr. 6 756)

AGITATORII
(Urinare din pag. 1)

(Va urma)

să
pa

ni ergeau 
compania 
deficitară, 
atunci 
1966,

Eventualul vizitator trebu
ia să se prezinte la postul 
de gardă de la intrarea în 
hotel. O dată primit un or
din telefonic din partea se
cretarului Iui Ilughes, vizi
tatorul trebuia să-și prezinte 
spre cercetare actele de iden
titate- In fine, era suit în 
ascensorul care-l duce la e- 
tajul al 7-lea. unde era luat în 
primire de o altă gardă per
sonală. După a doua verifi
care. ascensorul — prin in
termediul unui dispozitiv 
special — îl Iasă pe vizita
tor la etajul al 8-lea. Per
cheziție corporală, reverifi- 
care a identității, după care 
„mormonii" îl introduceau 
pe vizitator în biroul lui 
Ilughes. Dar, după cit se știe 
pînă acum, nimeni nu a fost 
introdus vreodată la Las Ve
gas în apartamentul marelui 
patron. Din biroul Iui, Hu
ghes comunica prin inter
mediul secretarului care 
făcea naveta cu tot felul de 
bilete scrise. Biroul era e- 
echipat 
speciale, 
probabil 
gresivă. 
nia sa 
nimeni i 
înclinat să o atribuie 
de maladii contagioase.

Toate acestea nu-l împie
dicau însă pe Ilughes să ră- 
mînă un redutabil om de a- 
faceri, abil și competent ca
re să tragă foloase de peste 
tot. Operația cea mai spec
taculoasă pe care a făcut-o 
Ilughes a fost cumpărarea 
și vinderea companiei aeri
ene Trans World Airlines. 
Timp de mai mulți ani, Hu
ghes a fost virtual patronul 
acestei companii, dar afaceri
le, sub direcția sa 
doar mediocru, și 
a devenit repede 
Hughes a reușit 
revîndă, în mai 
chelul său de 78 Ia sută din 
titluri pentru 546 549 771 do
lari, pachet cumpărat cu 
ani în urmă contra a circa 
80 milioane. Dar, încă din 
timpul în care Hughes de
ținea majoritatea titlurilor, 
directorii companiei l-au ur
mărit pe cale judiciară pen
tru infracțiune la legea anti
trust și proastă administrare. 
Acest din urmă cap do acu
zare se baza pe faplul (ă Hu
ghes nu a cumpărat avioane

reacție. Hughes a pierdut 
procesul mai ales pentru că 
a refuzat să se prezinte in 
audiență. A fost condamnat 
să plătească 137,6 milioane 
dolari și 8 milioane pentru 
cheltuieli de judecată, adică 
un total de 145.4 milioane. 
Miliardarul nu s-a prea gră
bit să plătească și afacerea 
a trecut la apel.

<î> In memoria regretatului 
fotbalist italian Armando Picchi, 
la Genova s-a disputat un meci 
internațional de fotbal dintre o 
echipă alcătuită din fostele glo
rii ale Italiei și o selecționată

CALITATEA LUCRĂRILOR

4* In ziua a doini a con
cursului internațional atletic de 
la Verona, sprinterul italian 
Fiasconaro a câștigat proba de 
400 m plat cu timpul de 46". 
Proba dc săritură în înălțime 
s-a încheiat cu victoria ameri
canului R. Brown cu 2,13 m. 
iar cea de 200 m plat cu suc
cesul compatriotului său Tur
ner. cronometrat în 20”9/10.

(Urinare din pag. 1)

scrise. Biroul era 
cu amplificatoare 

, miliardarul suferind 
I de o surditate pro- 

In ce privește ma
de autosurghiunire. 

nu a fost vreodată 
fricii

După ce Howard Hughes 
s-a evaporat din Las Vegas, 
ziarele americane s-au gră
bit să publice date privind 
..imperiul" miliardarului. Fir
ma cea mai importantă ră- 
mîne cea de la care a ple
cat — ..Hughes Tool". Ea cu
prinde un personal de circa 
30 000 persoane și produce 
nu numai sonde, ci material 
petrolier de toate categoriile. 
La Culver City (statul Cali
fornia) se află secția aerona
utică a firmei care constru
iește elicoptere. Modelul „Hu- 
ghes-300" este folosit în spe
cial de serviciile polițienești, 
in (imp ce modelul militar 
„OHGA" servește Ia disper
sarea materialelor toxice 
Vietnam.

O altă companie 
..Hughes Aircraft', își 
sediul tot la Culver City. Es
te una din cele mai impor
tante companii acrospațiale 
din Statele Unite; are un 
personal de 26 000 oameni. 
In luna ianuarie, agenția 
Reuter a anunțat că Depar
tamentul Apărării din Japo
nia a cumpărat de la ..Hu
ghes Aircraft" un sistem de 
ghidaj automatic pentru a- 
părarea antiaeriană, in va
loare de 45 800 milioane yeni, 
adică 130 milioane dolari.

In mod cit se poate de cu
rios, proprietari»] legal al 
acestei companii este Institu
tul de medicină Howard Hu
ghes din Miami. Oficial, este 
un așezămint de cercetare 
deservit de vreo 40 de me
dici care se dedică studiilor 
in citeva universități cele
bre : Harvard, Vale, Califor
nia de sud. ..Howard Hu
ghes Institute" este scutit 
de impozite, presupunindu-se 
că lucrează pentru binele 
public, chiar dacă posedă o 
importantă companie pentru 
deservirea industriei de răz
boi aerospatial.

metalică de calitate, totuși 
deficiențele întâlnite la exploa- 
ări sînt destul de multe i
• nu se folosesc corespun- 

ător cheile dinamometrice, cu 
are au fost dotate exploată

rile miniere, tocmai în scopul 
de a aplica pe cleme forța de 
strîngere prescrisă ;

® dacă admitem că esența 
lemnului în general la ban
da jare este respectată, nu a- 
celași lucru se poate afirma și 
despre dimensiunile bandaje
lor. La majoritatea exploatări
lor miniere se pun în operă 
bandaje total necorespunzătoa- 
re (subțiri, confecționate din 
lemn parțial putrezit).

Dacă acestea au fost citeva 
din problemele care condițio
nează obținerea de lucrări de 
calitate la galeriile susținute 
metalic, mult mai grav apar 
deficiențele constatate la lucră
rile susținute definitiv în beton 
monolit și blocuri de beton.

Din controalele efectuate la 
exploatări a reeșit că acestor 
aspecte, legate de calitatea be
toanelor, nu li se acordă o 
atenție majoră din partea fac
torilor răspunzători de la ex
ploatări. Astfel la minele Uri- 
cani, Vulcan și mai puțin Li- 
vezeni, instrucțiunile legate de 
executarea betonului monolit 
la puțurile în săpare cu meto
da modernă (cofraj glisant) au 
cam fost date uitării. In res
pectarea rețetelor de preparare 
a betonului s-a constatat că 
există o doză ridicată de su
perficialitate din partea perso
nalului executant și a celui de 
control. 1-a locurile de muncă

muncitorii in loc să respecte 
proporțiile între agregate, pen
tru care sînt dotate cu lăzi spe
ciale de capacități stabilite, 
recurg la amestecarea agrega
telor în mod cu totul arbitrar. 
Exemple se pot da nenumă
rate. Ne limităm numai la cîte- 
va : La E.M. Petrila oamenii 
din brigada lui Baran au fost 
găsiți preparând beton numa: 
cu cîntărirea agregatelor după 
cantitatea ce se ia... pe lopată : 
la E.M. Livezeni brigada con
dusă de minerul Tira a proce
dat similar.

Constatările negative făcute 
cu ocazia controalelor efectua
te la lucrările miniere de in
vestiții invită la o preocupare 
exigentă, la toate nivelele, din 
partea cadrelor tehnico-ingine- 
rești de Ia exploatările noastre 
miniere — pentru respectarea 
unui complex de măsuri meni
te să îmbunătățească activita
tea din acest domeniu atît de 
important pentru prezentul și 
viitorul dinamicii producției de 
cărbune.

In contextul acestor preocu
pări se recomandă a se avea 
în vedere, ca măsuri de mai 
mare însemnătate :

O Baza de aprovizionare din 
cadrul C.C.P. să pretindă fur
nizorilor de agregate (balast, 
criblură, ciment) respectarea 
condițiilor prevăzute prin ac
tele normative și să pretindă 
prezentarea certificatelor de 
calitate din partea acestora;

© conducerile exploatărilor 
miniere să trezească și să per
manentizeze în rîndul formați
ilor de lucru preocuparea pri
vitoare Ja confecționarea și con
trolul epruvetelor beton

pentru stabilirea caracteristi
cilor mecanice ale betoanelor 
(rezistența mecanică la compre
siune, marca betonului). In a- 
cest sens serviciul Metode din 
C.C.P. a elaborat și difuzat in
strucțiuni concrete ;
• să se doteze toate brigă

zile de la activitatea de be- 
tonare și zidire cu lăzi-etalon 
reprczentînd cantitățile de a- 
gregate ce trebuie să intre în 
operă la volum redus. Legat de 
această problemă, se cere din 
partea cadrelor tehnice să pre
tindă personalului executant mai 
mult simț, de răspundere faț 
de obligațiile ce le revin pri 
vind prepararea betoanelor;

© personalul tehnic med: 
să nu tolereze abateri constata
te la locurile dc muncă față 
de rețetele de preparare, să 
pretindă refacerea lucrărilor 
dacă s-a lucrat cu beton 
dozat.

Avem convingerea 
creearea unei opinii de 
cu aportul activului sin 
lor, în rîndul salariaților dc la 
exploatări cu privire la exigen
ța sporită față de condițiile 
de calitate atît ca materiale 
cit și față de modul de execu
tare a șarjelor de beton, vom 
face un pas înainte spre o ca
litate superioară a lucrărilor 
miniere susținute definitiv cu 
beton. Dar preocupările nu 
trebuie să se limiteze numai la 
atît.

In atenția cadrelor inginerești 
de la 
trebuie 
găsirea 
care să 
ere din

Intîlnirea triunghiulară de 
atletism desfășurată la Ancona 
între selecționatele feminine ale 
Bulgariei, Iugoslaviei și Italiei 
s-a încheiat cu următoarele 
scoruri : Bulgaria — Italia 85— 
61 puncte; Bulgaria — Iugosla
via 80—66 p; Iugoslavia — Ita
lia 83—53 p.

ExiMffl in finii»
ANUNȚĂ

Organizarea unui CONCURS pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
® Maistru principal minier 
® Maistru principal electro

mecanic
• Maistru
* Maistru aeraj

Concursul va avea loc în ziua de 31 iulie 1971, 1a ora 12. 
Informații suplimentare se pot obține zilnic, intre orele 

7—15, de Ia biroul personal al întreprinderii, cu sediul 
Aninoasa. str. Uzinei nr. 1.

că.

exploatări și centrală 
să fie în permanență 
căilor celor mai bune 
situeze lucrările mini- 
punct de veder 

tativ. la cote superioare.

de plan. In această lună în 
primele două decade sectorul 
rămăsese sub plan. Biroul nos
tru a inițiat o discuție la ni
velul conducerii sectorului pen- 
Lru stabilirea măsurilor nece
sare în vederea redresării si
tuației. Măsurile elaborate au 
fost aduse la cunoștința agita
torilor, cxplicindu-li-se cum să 
acționeze în vederea înfăptui
rii acestora. Pe această linie 
agitatorii D. Ambi-uș Gh. Ular, 
Dragu Stâncii; au acționat mai 
ales in brigada lui Cristian 
Pompei din abatajul frontal, 
ajutînd-o în folosirea cu ma
ximă eficiență a combinei, în

învingerea greutăților apărute 
in abataj din cauza unor lucrări 
vechi. De asemenea, agitatorii 
loan Gros, Ion Savu și Ion 
Cătană au desfășurat o susți
nută muncă politică mai ales 
în rîndul personalului electro
mecanic pentru îmbunătățirea 
întreținerii utilajelor și evita
rea stagnărilor. In urma măsu
rilor elaborate, a sprijinului a- 
cordat de agitatori înfăptuirii 
acestora, colectivul nostru a 
reușit să recupereze rămînerea 
în urmă și să depășească pla
nul cu 140 tone cărbune.

Rezultatele de pînă acum sînt 
neîndoios doar un început pe 
calea reactivizării colectivului 
de agitatori. Măsurile elaborate

de conducerea partidului, 
gcnțele puse de secretarul nos
tru general în fața muncii po
litico-educative sînt pentru noi 
un puternic imbold, un valoros 
îndreptar pentru intensificarea 
și îmbogățirea conținutului 
muncii politico-educative. Ne 
vom strădui să facem din toți 
comuniștii agitatori activi, edu
catori neobosiți în rîndul colec
tivului, militanți exigeați, com
bativi împotriva mentalităților 
retrograde, a atitudinilor oara 
contravin normelor morale ale 
societății noastre, pentru a dez
volta conștiința socialistă, dem
nitatea muncitorească a tuturor 
membrilor colectivului sectoru
lui.
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Cuvintarea tovarășului 
MI COL A E CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1)

bunăstării poporului. Urez, tu
turor lucrătorilor din agricul
tură. organizației de partid din 
județul Constanța succese tot 
mai mari în realizarea acestor 
sarcini de cinste ( \plau.ie pu
ternice).

Sini justificate preocupările 
de care s-a vorbit aici privind 
pregătirea cadrelor, precum și. 
in general, privind ridicarea 
nivelului de cunoștințe, de cul
tură al tuturor oamenilor mun
cii. Fără îndoială, dezvoltarea 
în următorii ani, intr-un ritm 
răpii’, a marinei noastre co
mer "'s’e necesită măsuri de 
pregă ire a cadrelor — atit a 
marinarilor, cit și a cadrelor 
de comandă, a ofițerilor de 
marină. Probabil că va trebui, 
intr-adevăr, să revenim asupra 
măsurii privind concentrarea in
tr-un singur loc a școlilor de 
marină. Pregătirea marinarilor 
și a ofițerilor pentru marina 
comercială impune cunoștințe 
vaste, din multe puncte de ve
dere superioare celor ce se 
predau în actuala formă de or
ganizare. Va trebui să rezol
văm rapid această problemă.

Desigur, probleme de pregă
tire a cadrelor se pun și în 
alte sectoare. Cunoașteți preo
cupările conducerii de partid și 
de stat privind pregătirea ca
drelor de conducere pentru toa
te sectoarele de activitate, pro
gramul de recalificare și re
ciclare a cadrelor, valabil și 
pentru industrie, și pentru a- 
gricultură și pentru comerț. Fă
ră îndoială că și turismul se 
încadrează in programul de re
ciclare și pregătire a cadrelor. 
Vom adopta în acest sens acele 
forme care și pe plan mondial 
se dovedesc eficace și care co
respund cel mai bine necesită
ților dezvoltării activității noas
tre iu diferite domenii. Ceea ce 
trebuie să ne preocupe este 
ca. indiferent de formele pe ca
re le vom adopta, indiferent 
de locul unde vor funcționa di
ferite cursuri sau școli, să a- 
sigurăm cadre bine pregătite, 
în stare să îndeplinească in mod 
conștiincios toate sarcinile ce le 
revin. Pe măsură ce trec anii, 
societatea noastră se diversifi
că. pretențiile cresc, deci și o- 
bligațiile cadrelor — la toate 
nivelele, de jos pînă sus — 
cresc. Acesta este sensul mă
surilor luate de Comitetul nos
tru Central privind reciclarea 
și calificarea cadrelor, sensul 
măsurilor adoptate în ultimul 
timp dc Comitetul Executiv pri
vind îmbunătățirea activității 
ideologico-educative în rindul 
tineretului, al întregului nostru 
popor.

\ >. sîntem un partid revo- 
luț.uuar; am înfăptuit revoluția 
și am trecut la construirea so
cietății socialiste — sarcină pe 
care am realizat-o cu succes. 
Congre->ul al X-lea a stabilit un 
program vast de făurire a so- 
cietă’ii socialisto multilateral 
dezvoltate; ne propunem ca, rea- 
lizind această nouă etapă in 
dezvoltarea socialistă a Româ
niei, să creăm condițiile pen
tru a trece la edificarea socie
tății comuniste. Toate aceste e- 
tape ale dezvoltării noastre sînt, 
de fapt, etape ale revoluției so
cialiste și comuniste. Ele cu
prind diferite domenii de ac
tivitate. toate sferele vieții so
ciale. Și procesul de dezvoltare 
a industriei și agriculturii este 
un proces revoluționar. EI in
cumbă dezvoltarea și introdu
cerea in producție a științei și 
tehnicii celei mai înaintate. 
Mersul nostru înainte presupu
ne, in același timp, transfor
marea omului; nu Se poate con
cepe făurirea societății comu
niste fără transformarea revo
luționară a omului, fără ca o- 
mul. care constituie figura cen
trală a societății comuniste, să 
devină un om nou, pătruns de 
spirit revoluționar, hotărît întot
deauna să lupte împotriva ve
chiului, pentru victoria noului. 
Lupta pentru nou în toate dome
niile de activitate este o luptă

J (Urmare din pag. 1) 

revoluționară. Noi sîntem re
voluționari și trebuie să rămî- 
nem tot timpul revoluționari 
dacă vrem să răminem comu
niști 1 (Aplauze puternice).

Doresc să remarc cu satis
facție că aiit in cuvintul tova
rășului Vilcu cît și al celorlalți 
tovarăși care au vorbit aici, 
s-au făcut referiri la preocu
pările organizației de partid 
din Constanța privind activi
tatea ideologică-educativă, de 
făurire a omului nou, construc
tor al socialismului și comu
nismului. Este, intr-adevăr, o 
preocupare de onoare care tre
buie să stea permanent in a- 
tenția partidului nostru. Numai 
îmbinind activitatea de dez
voltare a industriei și agricul
turii cu preocuparea pentru 
formarea omului nou. pentru 
ridicarea conștiinței socialiste, 
pentru realizarea unor relații 
noi intre oameni, întemeiate 
pe echitate și dreptate socială, 
pe colaborare și ajutor reci
proc, relații în care fiecare 
să-și înțeleagă răspunderea 
menirea în societate, în lupta 
pentru făurirea orînduirii co
muniste, numai astfel vom a- 
sigura fiecărui membru al so
cietății tot ceea ce este nece
sar, atît din punct de vedere 
material cît și spiritual, pen
tru înflorirea personalității sa
le. Să ne gîndim permanent 
că ceea ce facem trebuie să 
servească fiecărui membru al 
societății; în același timp, fie
care membru al societății tre
buie să se gindească la faptul 
că are obligații și îndatoriri, 
că trebuie să facă totul pen
tru a-și aduce contribuția la 
înfăptuirea programului minu
nat de făurire a comunismu
lui în România. (Aplauze pu
ternice).

Am arătat la întilnirea cu 
activul de partid din domeniul 
muncii ideologice că avem re
zultate bune în toate domeniile 
de activitate, inclusiv în edu
cația comunistă a maselor. Și 
în acest domeniu ne propunem 
sarcini sporite. Trebuie să a- 
vem un program de perspec
tivă și in sfera activității po- 
litico-ideologice, așa cum a- 
vem în producția materială. în 
formarea cadrelor, în cerceta
rea științifică. Numai îmbi- 
nînd în mod armonios toate 
aceste laturi ale activității so
ciale vom reuși să ținem sus 
steagul luptei revoluționare 
pentru făurirea comunismului 
și. totodată, să ne aducem con
tribuția la cauza victoriei so
cialismului și comunismului în 
întreaga lume. (Aplauze puter
nice).

Așa cum am subliniat nu o 
dată, noi considerăm că între 
sarcinile naționale și cele in
ternaționale există o unitate 
strinsă. Fără îndoială, rezulta
tele. succesele noastre — ca ale 
oricărei țări socialiste — în fău
rirea socialismului sînt un bun 
al sistemului socialist mondial, 
un bun al cauzei socialismului 
în lume; de aceea, noi consi
derăm că prima noastră înda
torire, ca partid de guvernă- 
mînt, este de a lucra în așa 
fel îneît să asigurăm edifica
rea, în condiții cît mai bune, 
cu lipsuri cît mai puține, a so
cialismului în România. Să de
monstrăm, prin preocuparea 
noastră de zi cu zi, superiorita
tea orînduirii socialiste. In felul 
acesta, ne îndeplinim nu numai 
o obligație sacră față de po
porul român, ci și o importantă 
îndatorire internaționalistă, pen
tru că exemplul țărilor care 
construiesc socialismul consti
tuie un imbold pentru popoa
rele care mai gem sub jugul 
colonialismului și imperialismu
lui. care luptă pentru eliberare 
națională și socială, pentru so
cialism. (Vii aplauze).

Desigur, ca țară socialistă, 
România se preocupă perma
nent de dezvoltarea relațiilor 
sale cu toate țările socialiste. 
Noi acționăm pentru depășirea 
divergențelor existente în rela
țiile dintre țările socialiste, do

reu algerian, se află în curs 
de descărcare. Directorul portu
lui, Nicolae Zeicu, înfățișează 
oaspeților și unele aspecte pri
vind dezvoltarea flotei comer
ciale.

La clubul navei, în sala ma
șinilor, în cabine, secretarul 
general al partidului se între
ține cu marinarii asupra condi
țiilor de viață și activitate pe 
vas, asupra problemelor cu care 
se confruntă în lungile lor 
curse pe oceanele lumii. „Dună
rea1 II* face legătura între Con
stanța și porturile japoneze.

I najările interioare ale bazinu- 
I lui portuar în care au prins 
I contururi precise noi cheiuri 
Iși dane mineraliere, petroliere 

și pentru mărfuri generale, 
I platforme, depozite și magazii, 

căi ferate de rulare a macara- 
Ilelor, clădiri administrative și 

feroviare etc. S-au și dat în 
I exploatare primele dane, plat

forme și magazii pentru depo- 
I zi tarea mărfurilor. Se trece pe 

lingă podurile descărcătoare de 
mare randament pentru mine- 

Ireuri — 100 tone pe oră — pe 
lingă instalațiile pentru ma- 

Inipularea produselor petrolie
re. de iluminare, semnalizare 

Iși dirijare a navigației și tran
sporturilor feroviare din incin- 

Ita portului.
Reconstruit și modernizat, I portul Constanța se va situa 

în categoria marilor porturi eu- 
Iropene. Prin darea in exploa

tare a celor 48 de noi dane, 
la care vor putea acosta nave 

I pină la 80 000 tdw, capacita- 
tea traficului de mărfuri va 

■ atinge, la stadiul final, 51 mi-
II ioane tone pe an.

La dana 64, conducătorii de 
I partid și de stat sînt invitați 

să viziteze cargoul mineralier 
..Dunărea", cu un deplasament 

I de 25 000 tdw, construit în Ja- 
■ ponia. Cargoul, întors cu o im- 
I portantă încărcătură de mine

Din nou pe nava ..Lancea".
Se pătrunde în larg și, după 

ce se descrie un arc de cerc, 
se acostează în fața imenselor 
instalații ale șantierului naval 
constănțean. Sute și sute de 
constructori navali au venit 
să-l salute pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, oferindu-i buchete 
de flori, pe ceilalți conducă
tori de partid și de stat.

In fața unor sugestive plan
șe și machete, ing. Dumitru 
Fuiorea prezintă stadiul actu
al și perspectivele de dezvol
tare ale acestei întreprinderi 
a construcțiilor de nave care, 
nu de mult, a sărbătorit 75 de 
ani de existență. Planurile de 
dezvoltare a navigației mariti
me, precum și a celei pe riu- 
rile interioare ale țării, pun 
în fața șantierului sarcini de 
mare importanța. Șantierul de 

rim să facem totul ca existen
ta unor deosebiri dc păreri, în- 
tr-o problemă sau alta, să nu 
influențeze în nici un fel asu
pra raporturilor dintre state și 
partide. Considerăm că mai 
presus de orice trebuie să fie 
colaborarea strinsă a țărilor so
cialiste, întrajutorarea lor in 
lupta pentru făurirea in fie
care (ară, a socialismului, in 
lupta împotriva imperialismu
lui. pentru progres social și pa
ce in lume. (Aplauze prelun
gite).

Ne preocupăm și acționăm 
pentru dezvoltarea colaborării 
cu țările din cadrul C.A.E.R. 
De altfel, în curînd va avea loc, 
în România, o sesiune consa
crată colaborării în C.A.E.R. 
Noi considerăm C.A.E.R.-ui ca 
Un organism important în rea
lizarea colaborării dintre țările 
socialiste membre ale acestei 
organizații. Considerăm că a- 
ceastă colaborare trebuie să con
tribuie la dezvoltarea economiei 
fiecărei țări, la întărirea bazei 
tehnico-materiale a socialismu
lui din fiecare țară, la crearea 
în fiecare stat membru al or
ganizației a condițiilor pentru 
făurirea societății comuniste. In 
aceasta vedem noi prima obli
gație și direcția principală a 
colaborării dintre țările membre 
ale C.A.E.R., pentru că numai 
așa socialismul se va putea a- 
firma ca orînduire superioară 
din toate punctele de vedere. 
Desigur, formele de cooperare 
pot fi diverse, dar oricit de 
diverse ar fi ele, oricit de mult 
se va dezvolta interdependența 
în producție intre diferite sec
toare de activitate, aceasta nu 
trebuie să ducă în nici un fel 
la încălcarea suveranității na
ționale, nu trebuie să impieteze 
cu nimic asupra dreptului parti
dului comunist din fiecare țară, 
al clasei muncitoare — care 
este clasa conducătoare —, al 
poporului respectiv, de a hotărî 
de sine stătător programul dez
voltării, potrivit propriei voințe. 
(Aplauze puternice).

Noi ne preocupăm de a dez
volta larg relațiile cu toate ță
rile socialiste, pentru că siste
mul socialist mondial este to
talitatea celor 14 state socia
liste care construiesc astăzi, 
în condiții diverse, noua orîn
duire și considerăm că între toa
te aceste țări trebuie să existe 
relații de colaborare în toate do
meniile de activitate. In spiri
tul acesta au acționat și acțio
nează partidul, guvernul țării 
noastre.

Vizita pe care am făcut-o în 
țările socialiste din Asia este 
tocmai expresia acestei politici 
a partidului și guvernului nos
tru — politică de dezvoltare a 
colaborării cu toate țările socia
liste. de întărire a unității și 
colaborării tuturor țărilor socia
liste. Considerăm că, prin vi
zita pe care am făcut-o, am 
adus o contribuție uriașă la 
dezvoltarea relațiilor dintre 
partidul nostru și partidele co
muniste din aceste țări, la lăr
girea relațiilor dintre România 
și aceste state socialiste și că, 
totodată am dat prin aceasta 
un aport de seamă la cauza u- 
nității tuturor țărilor socialiste, 
a tuturor partidelor comuniste 
și muncitorești, a tuturor for
țelor antiimperialiste. (Aplauze 
puternice).

In lume au loc schimbări 
foarte mari; popoare întregi 
se ridică la luptă împotriva 
dominației străine, denunță 
acorduri și tratate vechi, înro
bitoare, atit^ în domeniul eco
nomic, cit și militar, punînd 
Pe primul plan afirmarea drep
turilor lor de a-și hotărî sin
gure dezvoltarea, fără nici un 
amestec din afară. Priviți în 
America Latină, in Africa, pri
viți chiar în Europa — în 
Islanda, în Malta ! Peste tot 
noi și noi popoare și guverne 
cer denunțarea vechilor acor
duri imperialiste impuse cu 
forța, cer retragerea trupelor 
străine, cer dreptul ca bogăți
ile naționale să aparțină popo
rului respectiv. Noi conside

construcții navale din Constan
ța, care cu numai doi ani în 
urmă a realizat prima navă 
maritimă cu o capacitate dc 
1 920 tone, devine șantierul na
val nr. 1 al țării, din ale că
rui docuri vor fi lansate la a- 
pă nave maritime cu capaci
tăți cuprinse între 25 000— 
60 000 tdw, iar, în perspectivă 
coloși plutitori de 150 000 tdw.

In viitoarele docuri uscate 
se va realiza un ciclu produc
tiv cu o capacitate anuală în 
șantier de 5—6 nave mari. Se 
analizează problema pregătirii 
cadrelor, al căror număr va 
trebui să sporească de la 1 850 
în prezent, la 4 600 în 1975.

In prezent, în partea sudică 
a portului vechi, constructorii 
hidrotehnicieni din Constanța 
execută lucrările vizînd închi
derea incintei viitoarelor docu
ri uscate. Acestea — unul pen
tru construcții și altul pentru 
reparații de nave — vor semă
na cu două bazine alăturate, 
fiecare avînd cîte o ecluză și 
instalații puternice pentru e- 
vacuarea sau introducerea apei 
care va atinge o adîncime de 
14 m. In interiorul lor vor pu
tea intra la reparații sau vor 
fi construite pe uscat nave de 
mare tonaj, inițial de 50 000— 
80 000 tdw, iar în perspectivă 
pînă la 150 000 tdw.

In timpul vizitei pe șantier, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

răm că acest proces revoluțio
nar, care se afirmă cu putere, 
constituie o caracteristică prin
cipală a epocii actuale și ara
tă că au apus pentru totdea
una vremurile politicii de asu
prire și dictat, că popoarele 
sînt hotărite să trăiască libere, 
fără dominație străină ! (A-
plauze prelungite).

Noi am sprijinit și sprijinim 
lupta popoarelor care se ridi
că pentru eliberarea lor na
țională. împotriva colonialis
mului și neocolonialismu- 
lui. pentru independență na
țională, pentru dreptul de 
a-și hotărî singure soarta. Vom 
acorda și in viitor tot spriji
nul nostru acestor popoare, 
vom dezvolta colaborarea și 
unitatea în lupta împotriya im
perialismului cu toate popoa
rele, cu toate forțele care se 
înregimentează in această lup
tă, considerînd că aceasta es
te una din îndatoririle noastre 
internaționale ca partid comu
nist, ca popor care construieș
te societatea socialistă.

România trăiește în Balcani 
și de aceea se preocupă ca în 
această zonă să existe înțele
gere și colaborare. Dorini ca 
Balcanii să nu mai fie un „bu
toi cu pulbere", ci o zonă a 
colaborării, a păcii, fără ar
me atomice, fără baze milita
re străine. Dorim ca in Balcani 
să se pună capăt cu desăvîr- 
șire oricăror încercări de ațî- 
țare a unui popor împotriva 
altuia; se cunoaște din expe
riența trecutului că politica 
marilor puteri imperialiste de 
dezbinare a țărilor balcanice 
și, in general, a țărilor mici 
nu a adus decit daune popoa
relor respective, ușurînd domi
narea și asuprirea lor. Iată de 
ce ne-am adresat și ne adre
săm tuturor popoarelor din 
Balcani de a găsi calea cola
borării. a unirii pentru a asi
gura întărirea păcii și colabo
rării în această zonă !

Dorim ca în Europa să se 
înfăptuiască securitatea, să fie 
promovate relații noi, care să 
excludă folosirea forței și a- 
menințarea cu forța in rapor
turile dintre state. Dorim să 
se asigure condiții ca Europa 
— continentul de unde în mai 
puțin de 50 de ani au pornit 
două războaie mondiale — să 
devină un continent al cola
borării și păcii, care să contri
buie la dezvoltarea progresis
tă a omenirii, la lichidarea îna
poierii de pe alte continente, 
din alte zone ale lumii. In a- 
cest sens și in această direc
ție acționăm, împreună cu țu- 
rile socialiste și alte state din 
Europa, pentru înfăptuirea secu
rității pe continent, pentru 
realizarea în cel mai scurt 
timp a unei conferințe euro
pene care să deschidă calea 
realizării acestui deziderat. 
Noi apreciem că există condiții 
pentru a se ajunge la ținerea 
acestei conferințe și vom ac
ționa cu toată forța pentru 
organizarea ei, pentru înfăptu
irea securității pe continentul 
nostru.

Dorim să dezvoltăm continuu 
relațiile de colaborare cu cele
lalte state din Europa în toate 
domeniile de activitate. Consi- . 
derăm că activitatea pe care 
am desfășurat-o pînă acum în 
această direcție corespunde a- 
cestui țel, ea ilustrînd felul 
armonios în care se îmbină 
politica internă și politica in
ternațională a partidului și gu
vernului nostru (Vii aplauze).

Ne pronunțăm pentru înce
tarea războaielor și a conflicte
lor militare, pentru retrage
rea trupelor americane din 
Vietnam, din Cambodgia, din 
Laos, din întreaga Indochinâ. 
pentru ca popoarele din a- 
ceastă parte a lumii să fie lă
sate să-și hotărască singure 
dezvoltarea, să-și rezolve pro
blemele interne fără nici un a- 
mestec din afară ; așa cum ne 
pronunțăm pentru încetarea 
conflictului din Orientul Apro

i se prezintă cîteva cargouri 
de 1 920 tdw, aflate în con
strucție. Se subliniază că pre
ocuparea constructorilor este 
reducerea continuă a timpului 
de asamblare a unui asemenea 
vas și că eforturile și progre
sele constructorilor în această 
direcție sînt remarcabile. Ulti
mele cargouri din această fa
milie au o greutate mai mică 
cu 15—20 tone și dispun de 
instalații de navigație cu un 
grad superior de automatizare.

La sectorul mecanic al șan
tierului, constructorii se află 
în plină activitate pentru livra
rea în termen a tuturor comen
zilor solicitate de beneficiar. 
Muncitorii opresc pentru cîte
va clipe lucrul, vin înaintea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
îl salută, exprimîndu-și bucu
ria de a-1 avea ca oaspete.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se întreține cu muncitorii asu
pra metodelor de lucru folosite, 
asupra condițiilor lor de muncă 
și de viață.

In hala mecanică, secretaru
lui general al partidului i se 
prezintă o serie de instalații și 
dispozitive realizate pe șaptier 
în cadrul acțiunii de autodo- 
tare. Printre altele, de buhe a- 
precieri se bucură o instalație 
hidraulică de lansare a navelor, 
realizată pe șantier, care a-adus 
economii însemnate întreprin
derii. 

piat, pentru soluționarea sa în 
spiritul rezoluției Consiliului 
de Securitate.

Considerăm că dezvoltarea e- 
venimentelor internaționale de
monstrează in mod pregnant că 
trebuie pus cu desăvîrșire capăt 
politicii imperialiste de forță, de 
dictat șî amestec în treburile 
altor state, că dezideratul păcii 
internaționale nu se poate rea
liza decit prin renunțarea la 
politica de război, la orice fel 
de presiuni împotriva altor sta
te. Viața arată că e absolut 
necesar ca la soluționarea pro
blemelor internaționale să ia 
parte toate statele fie de mari 
sau mici. Desigur nu este un 
secret pentru nimeni că, întot
deauna, primele victime ale po
liticii imperialiste de forță și 
dictat au fost țările mici. De 
aceea noi acordăm o atenție 
deosebită faptului ca țările mici 
să acționeze cu toată fermita
tea pentru apărarea indepen
denței și suveranității lor, să 
se opună politicii imperialiste 
de forță și dictat, să-și afirme 
și să-și apere dreptul la o viață 
liberă ! Subliniind aceasta, por
nim tocmai de la principiile de 
clasă, precum și de la ceea ce 
dovedește experiența — aș pu
tea spune de milenii — a is
toriei, că atunci cînd popoarele 
mici și mijlocii s-au ridicat în 
apărarea independenței lor au 
putut juca Un rol important in 
viața internațională. Exemplul 
poporului vietnamez, al celor
lalte popoare din Indochina a- 
duce noi și noi confirmări a- 
cestui adevăr. Tocmai privind 
de pe poziții de clasă, pornind 
de Ia necesitatea unirii tuturor 
forțelor lumii contemporane 
împotriva politicii imperialiste, 
ne pronunțăm pentru o largă 
colaborare cu țările mici și mij
locii, acționăm împreună cu toa
te statele, fără deosebire de mă
rime, pentru pacea și securita
tea tuturor popoarelor, libere 
și egale în drepturi. (Vii a- 
p lăuze).

Realizarea acestui deziderat 
cere găsirea de soluții la pro
blemele spinoase ale vieții in
ternaționale. O importanță deo
sebită au in acest sens crește
rea rolului O.N.U., realizarea u- 
nivcrsalității sale. Republica 
Populară Chineză trebuie să-și 
ocupe locul pe care-1 merită 
de drept în această organiza
ție. Este timpul să se înțelea
gă de către toată lumea că as
tăzi nu se mai pot soluționa 
problemele internaționale fără 
participarea marelui popor chi
nez de 800 milioane de oameni. 
Ignorarea acestei realități a zi
lelor noastre nu poate decit să 
dăuneze atît cauzei socialismu
lui și luptei împotriva impe
rialismului, cît și cauzei des
tinderii și păcii în lume. Este 
știut, de altfel, că politica im
perialiștilor de ignorare Pe o 
perioadă, de asemenea, destul 
de lungă, a Uniunii Sovietice 
— primul stat socialist din lu
me, a cărui creare a marcat o 
cotitură radicală in istoria ome
nirii — a suferit un eșec to
tal. Astăzi, Uniunea Sovietică, 
datorită succeselor obținute in 
dezvoltarea sa economică și so
cială, în construirea societății 
comuniste, joacă un rol deose
bit de important pe arena mon
dială, se manifestă ca un factor 
de seamă în rindul forțelor pro
gresului și păcii, in lupta pen
tru colaborare, destindere și se
curitate, în rezolvarea marilor 
probleme care frămîntă ome
nirea contemporană. Apare cu 
toată claritatea că și politica de 
izolare a R. P. Chineze, ca și 
politica de izolare, la timpul 
respectiv, a celorlalte țări so
cialiste, a suferit un eșec total. 
Nimeni în lume nu poate îm
piedica un popor care a pășit 
pe calea socialismului — fie 
el mare sau inie — să-și con
struiască noua orînduire așa 
cum o dorește el. De aceea, 
noi considerăm că afirmarea și 
participarea Chinei la viața in
ternațională, în activitatea 
O.N.U. și a celorlalte organis

— Trebuie să acordați o deo
sebită atenție realizării pe șan
tier a tot mai multe instalații 
și dispozitive necesare procesu
lui tehnologic, indică tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reprezentan
ților conducerii șantierului. Nu
mai astfel se pot însuși tehno
logii înaintate, pot fi asimilate 
produse noi.

In încheierea vizitei pe șan
tierul naval constănțean, între 
conducătorii de partid și de stat 
și specialiștii din construcția 
de nave are loc o amplă dis
cuție cu privire la perspectivele 
de dezvoltare a industriei 
navale.

O problemă însemnată luată 
în discuție este asimilarea în fa
bricație a unor motoare de ma
re putere. In legătură cu aceas
ta, s-a evidențiat necesitatea 
cooperării între întreprinderi, 
construcțiile navale fiind o acti
vitate deosebit de complexă, 
de mare anvergură. Se arată 
că este necesar ca toate tipu
rile de nave produse în țară 
să fie echipate cu mijloace de 
propulsie fabricate de indus
tria noastră. Altă problemă; 
profilarea șantierelor navale 
din Galați și Brăila pe con
strucția anumitor tipuri de 
vase. Sc abordează problema 
producției de nave pescărești 
și se indică să se elaboreze un 
studiu pe această temă. Se re
comandă să se studieze posibi
litatea creării unui nou șanti

er naval la Mangalia, profilat 
atît pe producția de nave pes
cărești, de transport, cît și pe 
reparații generale de nave.

Răspunzînd întrebărilor se
cretarului general al partidu
lui în legătură cu gradul do 
integrare și tipurile de nave 
ce se vor construi în țara noas
tră, specialiștii arată că este 
prevăzută producerea în țară 
a întregii game de agregate și 
a tuturor aparatelor cu care 
sînt înzestrate navele. In cîțiva 
ani, se va realiza un nivel 
înalt de integrare. Gama ac
tuală de produse va fi lărgită 
cu alte tipuri de nave pentru 
diferite nevoi ale economiei na
ționale și, îndeosebi, vase des
tinate transportului de produ
se petrolifere, dc minereuri, dc 
cărbuni, cargouri pentru che- 
restea și de mărfuri generale.

După încheierea vizitei în 
port și în incinta șantierului 
naval, coloana mașinilor ofi
ciale străbate din nou centrul 
municipiului Constanța și a- 
junge în fața Sălii sporturi
lor din localitate, unde secre
tarul general al partidului, cei
lalți conducători de partid și
de stat sînt așteptați de un ma
re număr de oameni ai muncii.

Reportajul vizitei a fost rea
lizat de :

N. POPESCU-BOGDĂNEȘTI 
Mircea S. IONESCU

me internaționale constituie un 
factor de mare importanță pen
tru cauza socialismului, pentru 
lupta împotriva imperialismului, 
pentru progres și pace in lume. 
(Aplauze puternice).

Partidul și statul nostru mi
litează ca în lume, în relațiile 
dintre state, să se instaureze 
principii noi, să se pornească 
de la deplina egalitate in drep
turi între toate țările, de la 
respectarea independenței și su
veranității lor naționale, de la 
renunțarea la forță și amenin
țarea cu forța în raporturile 
dintre state, de la neamestecul 
în treburile interne, de la ne
cesitatea colaborării pe baza a- 
vantajului reciproc. Numai in 
spiritul acestor principii se pot 
instaura relații noi, care să ex
cludă războaiele și să asigure 
fiecărui popor posibilitatea dc 
a se dezvolta independent.

Nu uităm pericolul pe care-1 
reprezintă continuarea cursei 
înarmărilor și nu sîntem deloc 
partizanii teoriilor care încear
că să convingă opinia publică 
că arma nucleară ar fi o armă 
a păcii. Nu există „armă a pă
cii" și cu atît mai mult nu 
poate fi armă a păcii arma 
nucleară. Desigur, cit timp e- 
xistă imperialism, cît timp se 
menține pericolul unui război, 
fiecare stat socialist — ca, de 
altfel, fiecare națiune — este 
în drept să ia măsuri de a se 
înarma, fiind gata să-și apere 
independența, cuceririle revolu
ționare. Dar, fiind comuniști, 
noi nu putem uita că arma nu
cleară este o armă a distruge
rii și că ea trebuie scoasă in 
afara legii. Noi nu considerăm 
că trebuie să ascundem poporu
lui nostru — și tuturor popoa
relor lumii — realitatea despre 
pericolul armei nucleare, pentru 
că oriunde ar cădea bomba a- 
tomică ea nu va aduce decit 
moarte și distrugeri. Iată de ce 
partidul și guvernul nostru se 
pronunță cu hotărîre împotriva 
armelor nucleare, pentru distru
gerea și interzicerea lor. Consi
derăm că avem datoria să ac
ționăm în această direcție cu 
toată fermitatea și energia, să 
chemăm toate popoarele să-și 
ridice vocea pentru a scoale ar
ma atomică și armele de dis
trugere în masă în afara legii, 
să lupte pentru dezarmarea ge
nerală. (Vii aplauze). Și această 
luptă exprimă poziția noastră 
revoluționară ! Dacă sîntem re
voluționari, dacă sîntem comu
niști, trebuie ca în activitatea 
internațională, in problemele 
fundamentale ale dezvoltării 
contemporane, ca și in proble
mele viitorului României, să ne 
plasăm pe aceeași poziție! Să 
analizăm totul în spiritul mate
rialismului dialectic și istoric, 
al marxism-leninismului, și să 
acționăm ca revoluționari ! Or, 
a fi revoluționari. comuniști, 
înseamnă a lupta pentru apăra
rea vieții popoarelor, împotri
va politicii dc înarmare care 
amenință viața întregii omeniri. 
(Aplauze puternice).

In acest spirit, îmbinînd sar
cinile naționale cu cele inter
naționale, partidul nostru ac
ționează și va acționa consec
vent și în viitor pentru a con
tribui la realizarea unei poli
tici de colaborare între toate 
țările socialiste. între toate sta
tele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, pentru a con
tribui la cauza păcii și coope
rării în lume. (Aplauze prelun
gite).

In încheiere, doresc să urez 
Comitetului județean de partid, 
comuniștilor, muncitorilor, țăra
nilor, intelectualilor, tuturor oa
menilor muncii din municipiul 
și județul Constanta succese tot 
mai mari în activitatea lor, 
multă sănătate și fericire. 
(Aplauze puternice, prelungite; 
urale: se scandează ..Ceaușescu 
— P.C.R.“, „Ceaușescu —
P.C.R." 1 Cei prezenți ovațio
nează îndelung pentru Parti
dul Comunist Român, pentru 
Comitetul său Central, pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

I 
I

in pes n miTAm
MOSCOVA

romanească
„NA$ÎNI $1 UTILAJE ‘

MOSCOVA 23 — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite: In parcul 
„Sokolniki" din Moscova, loc 
tradițional al expozițiilor inter
naționale, s-a deschis, ia 23 iu
lie. expoziția „Mașini și utilaje", 
organizată de Camera de Co
merț a Republicii Socialiste 
România.

Un număr de 11 întreprin
deri de comerț exterior din 
(ara noastră prezintă vizitato
rilor sovietici o largă gamă de 
produse ale industriei construc
țiilor de mașini, ramură de ba
ză în economia României.

La festivitatea deschiderii 
expoziției au participat Nikolai 
Patolicev, ministrul comerțului 
exterior al U.R.S.S., Evgheni 
Pitovranov, vicepreședinte al 
Prezidiului Camerei Unionale 
de Comerț Exterior, Mihail Ce- 
burakov, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de ma
șini unelte și scule. Alla La
vrentieva. adjunct al ministru
lui industriei ușoare, reprezen
tanți ai M.A.E. al U.R.S.S., di
rectori de mari întreprinderi 
industriale din Moscova și ai 
unor organizații economice, spe
cialiști, precum și un numeros 
public.

Au fost prezenți Cornel Bur
tică. ministrul comerțului ex
terior al Republicii Socialiste

VEȘTI DIN

ȚĂRILE SOCIALISTE
BERLIN

Comunicatul Direcției 
centrale de statistică

BERLIN 23 — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : La Berlin a fost dat 
publicității comunicatul Direc
ției centrale de statistică de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
R.D. Germane cu privire la 
îndeplinirea planului economi
ei naționale în primul semes
tru al acestui an. După cum 
arată comunicatul, cea mai ma
re parte a sarcinilor hotărîtoa- 
re ale planului au fost îndepli
nite. Venitul național a cres
cut față de perioada corespun
zătoare a anului precedent cu 
5 la sută, iar productivitatea 
muncii în industrie cu 4,3 la 
sută. Producția industrială a

SOFIA

Comunicatul Ministerului 
InformațiilorA

și Telecomunicațiilor
SOFIA 23 — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Amariței, 
transmite i La Sofia a fost dat 
publicității comunicatul Minis
terului Informațiilor și Teleco
municațiilor cu privire la dez
voltarea economiei naționale a 
R.P. Bulgaria în primul semes
tru al anului 1971.

Producția industrială, se arată 
în comunicat, a crescut eu 10 7 
la sută în comparație cu pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut. Sporuri însemnate au 
fost obținute la producția de 
energie electrică — 7,3 la sută, 
combustibil lichid — 27,3 la 
sută, minereu de iier — 12.2 
la sută-, fibre și mătăsuri sin
tetice — 36,4 la sută, mobilă — 
16,1 la sută. Circa 65 la sută 
din creșterea producției indus

SIMBAtA 24 IULIE

16.15 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ger
mană.

18,00 Bună seara, fete! 
Bună seara, băieți!

19,10 Publicitate.
19.15 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară. 

Sport.

România, Teodor Marinescu, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România in Uniunea 
Sovietică, membri ai ambasa
dei române, precum și repre
zentanți ai întreprinderilor ca
re expun.

Intr-o scurtă cuvîntare, Ev
gheni Pitovranov a exprimat, in 
numele Prezidiului Camerei U- 
nionalc de Comerț Exterior, 
satisfacția pentru deschiderea 
acestei expoziții care, a spus 
el. va constitui o nouă și dem
nă contribuție la dezvoltarea 
relațiilor economice sovie'o-ro- 
mâiie.

Luîiitl cuvintul, Nikolai Pato
licev și-a exprimat satisfacția 
de a fi martorul festivității de 
inaugurare a expoziției româ
nești, care a spus el, dove Ieste 
încă o dată „marile succese re
purtate de România socialistă 
în importantul domeniu al con
strucțiilor de mașini. Expoziția 
pe care o deschidem, a spus 
vorbitorul, constituie un nou 
stimulent în dezvoltarea schim
bului de mărfuri dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică. în 
primul rind in domeniul mași
nilor și utilajelor, care consti
tuie unul din articolele princi
pale ale comerțului nostru"

Apoi, oaspeții au vizitat ex
poziția.

înregistrat o creștere de 5,<J' la 
sută, atingînd un volum egal 
cu cel al producției întregului 
an 1959.

Investițiile în economia na
țională s-au ridicat la 13,4 mi
liarde mărci, cu 3 la sută mat 
mult decît în perioada similară 
a anului trecut.

In agricultură, planul la pro
dusele animaliere a fost de
pășit, cea mai mare creștere 
înregistrîndu-se în producția de 
păsări. La sfîrșitul lunii mai, 
menționează comunicatul. Repu-f 
blica Democrată Germană dis
punea de cel mai mare șeptel 
de cornute de pînă acum.

triale în industria de stat a 
fost obținută pe seama sporirii 
productivității muncii.

Comunicatul precizează. to
todată, că nu se îndeplinește 
ritmic planul anual la producția 
de fontă, strunguri, tractoare, 
electrocare, acumulatoare ș.a.

Agricultura a primit în pri
mele șase luni ale anului cu 
4,9 la sută mai multe îngră
șăminte chimice și cu 13,5 la 
sută mai multe ierbicide. 9 600 
hectare au fost pregătite pentru 
irigații.

In domeniul construcțiilor, 
volumul lucrărilor a crescut cu 
1,4 la sută față dc prevederile 
planului. Succese importante au 
fost obținute și în transporturi, 
comunicații, activitatea de co
merț.

20,00 Săptăinina internațio
nală.

20.15 Tele-enciclopcdia.
21,00 .Cintece noi“ — mu

zică populară cu Angela 
Moldovan, Ion Cristo- 
reanu și Veronica Geor
gescu.

21.15 Primul film serial rea
lizat de Televiziunea 
Română: „Urmărirea"
— episodul I : „Cursa 
de șoareci".

22,05 Momente comice : Să rî- 
dem cu Am za Pel ea... 
Motive de I. Băieșu.

22,30 Selecțiuni din Concursul 
național de creație și 
interpretare de muzică 
ușoară românească — 
ediția 1071,

23.15 Telejurnalul de noaple.

•Tiparul — Întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 396


