
PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNITI-VAI REDACȚIA
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane : redactor șef — 1638 ; redactor 
șef adjunct și secretariat de redacție — 
1662 ; secțiile ziarului, prin centrală — 
1220 (1221): viața de partid — interior 71; 
social — interior 74; economică — interior 
32; cultură-învățămînt — interior 41; ad
ministrație — interior 68; prin Centrala 
cărbunelui — 269. După ora 16, telefon 

de serviciu — 1663.

In intimpinarea Zilei Minerului

I

Datorită faptului că 
Ziua Minerului bate 
la ușă și interesați de 
modul in care prepa
ratorii întâmpină a- 
ceastă sărbătoare, 
ne-am permis să-i ră
pim cîteva clipe pre
țioase tovarășului di
rector al preparației 
Lupeni. Victor Arde- 
leanu.

— Cîteva „fire” din 
buchetul realizărilor 
recent obținute de co
lectivul pe care-1 con- 
ducețu.

— Voi indica pe 
cele mal... proaspete, 
„culese* în special în 
cinstea Zilei Mineru
lui și anume: spo
rurile de 2 000 de to
ne la producția netă 
și de 500 de 
cărbunele 
pentru cocs, 
în cărbunele 
a fost redusă cu 0,3 
puncte. Recuperarea 
globală și recupera
rea în special înre
gistrează depășiri de

tone la 
special 
Cenușa 
special

1. respectiv. 1,1 punc
te. S-au evidențiat e- 

con duse de 
Mîndreanu și 

Andrei Droczinger.
Contribuții substan
țiale la bunul mers

echipa lui Vasile Pop 
și terminarea curăți
rii cazanului nr. 1. 
executată de echipa 
condusă de loan Pe- 
trușan.

— Pe linia inova-

ACTIVITATE FEIIRILA
al procesului prepa
rării au adus maiștrii 
Florea Tigoianu și 
Nicolae Păs, inginerii 
Traian Miclea 
Victor Corpadea.

In schimbul I 
zilei de ieri s-au
fectuat importante lu
crări de revizii și re
parații, dintre care 
relevăm revizia apa
ratelor Rheo 0—10 și 
10—80 mm de către

al 
e-

țiilor, a raționalizări
lor ?

— Activitatea în a- 
ceastă direcție a fost 
rodnică în ultimul 
timp. S-a realizat de 
către inovatorul Gh. 
Bedean un procedeu 
apreciat de recondi- 
ționarc a plăcilor din 
fontă de la filtrele 
presă. O lucrare deo
sebită a conceput co
lectivul de creație

format din tovarășii 
Adrian Pangalos, Li
vius Avramescu, loan 
Codrea și Petru Oțoi.

— In intîmpinarea 
sărbătorii, bănuim că 
s-au desfășurat și ac
tivități patriotice, 
gospodărești...

— In dimineața zi
lei de ieri, 5 august, 
un număr de 25 de 
femei — muncitoare, 
funcționare, inginere 
— au făcut amena
jări în parcul eviden- 
țiaților și în stația 
de autobuz din cen
trul orașului Lupeni, 
patronate de colecti
vul preparației noas
tre. S-au întreprins 
curățirea plăcii co
memorative de mar
mură și scrierea din 
nou a literelor cu 
bronz galben
semn de cinstire a 
memoriei minerilor 
căzuți eroic la 6 au
gust 1929.

un

Tr. MULLER J
■Emulație în adîncuri

Apropierea sărbătorii mine
rilor creazâ o stare de emula
ție. o dorință fierbinte de a 
depune un efort spornic pen
tru a aduce din adîncuri către 
ziuă cantități cît mai bogate 
de ..aur negru". Această reali- 

‘ tate îmbucurătoare, vădită la 
scara întregii Văi a Jiului, este 
valabilă și pentru colectivul 
de muncă al sectorului I a! 
minei Petrila. Din cadrul a-

îmbunătățiri

cestuia se detașează, prin rod
nicia faptei, brigăzile de la 
..camere" conduse de minerii 
Dumitru Oană 
taci vrednici 
spor dc peste 
la începutul 
Vasile, Marin 
re au obținut
moașe, depășiri ale 
de plan cuprinse 
5,6 la sută.

— ai cărui or- 
au cumulat un 
700 de tone de 
anului —, Ion 
Ghiz.dăvescu, ca- 
randamente fru- 

sarcinilor 
între 2 și

subteran
pe traseul

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU LA TULCEA

UNUL DIN IMPORTANTELE ORAȘE-PORTURI DUNĂRENE ALE ȚARII, MUNICIPIUL TULCEA, A CUNOSCUT. IN CURSUL ZILEI DE JOI, 
MOMENTE DE PUTERNIC ENTUZIASM ȘI DE REAFIRMARE HOTARITA A ATAȘAMENTULUI POPULAȚIEI SALE LA POLITICA PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN, A STATULUI NOSTRU SOCIALIST DE DEZVOLTARE NEÎNCETATA A VIEȚII MATERIALE ȘI SPIRITUALE A TARII, DE RI
DICARE CONTINUA A STANDARDULUI DE VIAȚA AL POPORULUI.

■MUNICIPIUL DE LA GURA DELTEI I-A AVUT CA OASPEȚI PE SECRETARUL GENERAL 
CEAUȘESCU, ÎMPREUNA CU SOȚIA SA, ELENA CEAUȘESCU, PE TOVĂRĂȘII EMIL BODNARAȘ, 
RON CONSTANTINESCU, VASILE PATILINEȚ ȘI ION STÂNESCU.

IN VIZITA IN JUDEȚUL TULCEA, CONDUCĂTORII DE PARTID ȘI DE STAT AU I OST ÎNSOȚIȚI ȘI DE UN GRUP DE SCRIITORI AFLAU 
LA ODIHNA PE LITORAL.

AL 
MAXIM

PARTIDULUI. TOVARĂȘUL NICOLAE 
BERGH1ANU. LEONTE RÂUTU, MI-

Joi dimineața, un elicopter 
avîndu-i la bord pe secretarul 
general al partidului, pe ceilal
ți conducători de partid și de 
stat, își ia direcția de zbor că
tre Tulcea. Dobrogea, străbătu
tă de-a lungul, din sud, de la 
Mangalia, pînă la Nord, la Tul
cea, înfățișează un tablou de o 
diversitate unică. In dreapta 
aparatului de zbor, marea de 
smaragd pierzîndu-se în orizon
turi fără limită, bordată de 
plajă ca o fîșie de aur, de o 
cunună de verdeață, de impre
sionanta salbă continuă de sta
țiuni ce sfîrșește abia la Năvo
dari. In stânga, stepa dobrogea
nă, devenită, prin organizarea 
superioară, socialistă, a muncii.

prin mecanizarea intensivă, 
prin irigații, pămînt la fel de 
roditor ca Bărăganul, care a 
cîștigat recorduri și a bătut 
recorduri la cultura griului, la 
porumb, la struguri, în crește
rea animalelor. Se dezvăluie cu 
generozitate ochiului cercetător 
un univers bogat de fapte. Zeci 
de vase în portul Constanța își 
așteaptă rîndul la încărcare 
sau descărcare, tractoarele ară 
pe cîmp, coșurile de fabrică 
fumegă, cercetătorii arheologi 
sînt în plină activitate la His
tria, pe platforma industriaiâ 
în devenire a Tulcei se implan
tează piloți, se sudează în aer 
liber părți ale unor impunătoa
re recipiente. Activitate, pretu-

t

In cadrul sectorului I al 
E. M. Petrila, spațiul, o dată 
excavat, se rambleiază total. 
La inițiativa cadrelor tehnice 
din conducerea sectorului, apa 
rezultată .in urma executării 
operațiilor de rambleiere va fi 
dirijată, începînd cu mijlocul 
lunii curente, pe puțul 2 est, la 
prizon tul XIV. In acest fel va

fi posibilă ușurarea substanția
lă a transportului cărbunelui 
de la fronturi la puțul orb nr. 
9. Locomotivele Diesel vor pu
tea circula în condiții radical 
îmbunătățite, nemaiexistind pe 
traseu apa care — în momen
tul de față — îngreunează vă
dit deplasarea garniturilor de 
vagonete.

RED.: Educația moral-cetă- 
țenească a tineretului este 
problema esențială a muncii 
organizațiilor U.T.C. ce s-a 
întreprins in acest scop in o- 
rașul Lupeni?

RĂSPUNS: Politica P.C.R. 
oferă tineretului un cîmp vast 
de activitate pentru afirma
rea energiei și a entuziasmu
lui său creator. De aceea 
idealurile noastre ne determi
nă să muncim și să trăim 
demni, să tindem spre perfec
țiuni morale, să dăruim în
treaga noastră capacitate de 
muncă cauzei socialismului.

In orașul Lupeni, sub con
ducerea Comitetului orășenesc 
P.C.R., organizația noastră a 
acordat o atenție deosebită 
ridicării pe o treaptă superi
oară a muncii de educare 
moral-cetățenească a tinere
tului. In acest scop, s-a avut 
în vedere organizarea atentă 
a unor activități cultural- 
educative și distractive, cît 
mai variate Și diferențiate, 
folosindu-se metode eficiente 
pentru atragerea tuturor ti
nerilor la aceste acțiuni. Am 
constatat că este necesar să 
pornim de la cunoașterea po
liticii partidului nostru, de 
la aprofundarea documente
lor de partid și de stat. Un 
rol important în această pri-

vință l-au avut cercurile de 
pregătire politico-ideologică 
care au fost frecventate de 
un număr important de ti
neri. La sfîrșitul anului de 
învățămînt politic 1970—1971

Convorbire 
cu tovarășul 

Valeriu 
Coandrăș, 

prim-secretar 
al

Comitetului 
orășenesc 

U.T.C. Lupeni

tindeni activitate, muncă crea
toare. Este nota specifică a Ro
mâniei contemporane, care, sub 
semnul socialismului, își croieș
te, în prezent, un viitor lumi
nos.

Ajuns la Dunăre, aparatul de 
zbor descrie un cerc larg dea
supra municipiului Tulcea. du
pă care aterizează pe stadionul 
orășenesc. Aici un mare număr 
de oameni ai muncii primesc 
pe conducătorii de partid și de 
stat cu ovații, cu vii și înde
lungi aplauze. Se flutură ste- 
gulețe, se aruncă buchete de 
flori, mii de glasuri scandează 
„P.C.R. — P.C.R.", „P.C.R. — 
Ceaușescu", „Ceaușescu și po
porul". O mare pancartă îi în
tâmpină pe oaspeți cu urarea: 
..Bine ați venit, iubiți condu
cători ai partidului și statului, 
în județul Tulcea",

In numele oamenilor muncii 
din județ, tovarășul Teodor Co- 
man, prim-secretar al Comite
tului județean Tulcea al P.C.R., 
adresează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți oaspeți, un 
călduros bun sosit. El exprimă 
marea bucurie a cetățenilor 
municipiului de a fi părtași Ia 
acest moment.

O gardă de onoare formată 
din marinari din portul Tulcea, 
din membri ai gărzilor patrio
tice și tineri din detașamente
le de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei prezin
tă onorul tovarășului Nicolâe 
Ceaușescu, comandantul suprem 
al forțelor armate. Se intonea
ză Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România. Se trece îb

de explorări și prospecțiuni, 
care au avut ca rezultat pune
rea în evidență a unor noi 
zăcăminte. Au fost puse în va
loare marile bogății ale Deltei.

Numai în perioada 1966—1970, 
județului Tulcea i s-au alocat 
fonduri de investiții de peste 
2 695 milioane lei, cu circa 63 
la sută mai mari decît cele rea
lizate în perioada 1961 — 1965. 
In actualul plan cincinal, ur
mează să fie dezvoltat portul, 
să fie construite și date în ex
ploatare uzina de alumină din 
Tulcea, amenajările complexu
lui Razelm. mari combinate 
pentru îngrășarea industrială a 
porcilor etc.

vizitează șantierul celui 
important obiectiv indus-» 
prevăzut a intra în funcți- 
în actualul cincinal — u- 
de alumină. La sosirea pe

revistă garda de onoare.
In aplauzele furtunoase și o- 

vațiile pline de căldură ale 
mulțimii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat se îndreap
tă spre partea de vest a mu
nicipiului către acea zonă un
de prinde contururi tot mai 
precise un nou și puternic cen
tru industrial al țării, prima 
bază de producție metalurgică 
a județului din nordul Dobro- 
gei.

In anii socialismului. în Tul
cea s-au pus bazele valorifică
rii raționale și la un nivel ca
litativ superior a peștelui, stu
fului. papurei, lemnului, a pie
trei și calcarului, a minereuri
lor cuprifere, de barită și cao- 
lin. Tabloul industrial actual 
al județului se reliefează mai 
pronunțat, punîndu-1 în antiteză 
cu ceea ce a însemnat aici in
dustria în trecut: două ateliere 
de tăbăcărie, un gater de che
restea, o mină și o carieră dc 
piatră rudimentare, cîteva ate
liere meșteșugărești. Ca urmare 
a traducerii în viață a mărețu
lui program de industrializare 
socialistă a patriei și de repar
tizare rațională a forțelor de 
producție pe întregul cuprins 
al patriei. în județul Tulcea își 
desfășoară astăzi activitatea 13 
întreprinderi industriale. din 
care 11 de interes republican. 
Pentru punerea în valoare a 
bogățiilor bătrânilor munți a'. 
Dobrogei, s-a creat o industrie 
minieră care se află în plină 
dezvoltare. Paralel cu exploa
tarea zăcămintelor cunoscute, 
s-au executat importante lucrări

Se 
mai 
trial 
une 
zina — --------- - - — .
șantier, conducătorii de partid 
și de stat sînt salutați de mi
nistrul industriei metalurgice, 
Nicolae Agachi, de un maro 
număr de constructori. In fața 
unor schițe și machete, se pre
zintă în detaliu amplasamen
tele viitoarelor întreprinderi, 
care vor alcătui noua zonă in
dustrială a municipiului. Este 
vorba, printre altele, de o nj 
zină de feroaliaje și de alte 
întreprinderi metalurgice. Se 
dau explicații cu privire la so
luțiile adoptate, se expun data 
asupra eficienței acestora șl se 
studiază amplasarea lor cît mal 
rațională. Directorul viitoarei 
uzine de alumină, Eremia. Dră- 
cea, înfățișează apoi stadiul lu-

s-au obținut la minele Lupeni, 
Bărbăteni. la Viscoza și I.G.L. 
Au existat însă și cercuri 
de învățămînt politic un
de rezultatele au fost sub po
sibilități. Așa, de pildă, cele 
ale organizațiilor U.T.C. de la 
Cooperativa „Deservirea", pa
nificație, I.T.A., unde propa- 

, gandiștii nu s-au preocupat 
de predarea și aprofundarea 
temelor propuse, iar birou
rile organizațiilor de bază nu 
au controlat activitatea lor.

RED. i Cunoscind experien
ța Comitetului orășenesc al 
U.T.C. Lupeni în munca de 
educare a tineretului, v-am 
ruga să ne spuneți ce alte 
forme au fost 
ganizațiile de 
scop ?

RĂSPUNS:
multiple și ele se nasc din 
inițiativele organizațiilor dc 
bază. Și nu întâmplător. A- 
c east a pentru faptul că mun
ca de educare nu poate avea 
un caracter de etapă. Ea 

. este continuă. In această pri
vință mi-aș permite să exem
plific; după încheierea anu
lui de învățămînt politic la

(Continuare în pag. a 4-a)

(Continuare in pag. a 3-a)

PREGĂTIRI

Prof. Paul ISAR

(Continuare in pag. a 3-a)

folosite în or- 
bază în acest

consemnată de
D. KELMER

Formele sînt

Ne mai despart cîteva săp- 
tămîni pînă cînd 
vor

Convorbire

MERIDIANE ROMANEȘTI

Tîrgoviștein
excursii

(Continuare

cu 
ei.

cu auto- 
Geoagiu

N. POP

le, 
în 
pe

Secția pensionari 
drul sindicatului E. 
a oraganizat pentru 
săi, 
a.c.,

Aici batea 
toate grijile 
Aici veneau

au avut loc simpozioane șl 
dezbateri, sesiuni de referate 
în cadrul cărora au fost pre
zentate informări de sinteză 
asupra evenimentelor interne 
și internaționale. De aseme
nea, s-au organizat seri de 
poezie patriotică, expuneri, 
expoziții, recenzii, concursuri 
etc. Rezultate mai evidente

Pensionari

____ x_____ membni 
în zilele de 20 și 29 iulie 
cîte e excursie, 

buzul. la stațiunea 
Băi.

O altă excursie, de 
este în curs de organizare, 
jurul datei de 15 august, 
oistanța Petroșani — Hațeg 
Băile Herculane — Orșova 
Porțile de Fier — Turnu 

Severin — Tismana — Tîrgu 
iiu — Petroșani.

Orașul de pe malul sting 
al Ialomiței, aflat azi într-o 
spectaculoasă ascensiune pe 
verticalele civilizației moder
ne, orașul care timp de a- 
proapc trei secole — de la 
1394 pînă prin 1660 — a fo3t 
capitala Țării Românești, îmi 
apare de fiecare dată cînd 
îl vizitez învăluit în nim
bul nemuritoarei lui glorii. 
Aici și-a așezat Mircea cel 
Bătrân scaunul domniei, ur
mat de alțî legendari voe- 
vozi, printre care Vlad Țepeș, 
Matei Basarab, Mihai Vitea
zul. Istoria vibrează aici a- 
proape la fiecare pas, aproa
pe în fiecare piatră, dar în- 
tîi de toate în cele vreo pa
truzeci de monumente stră
vechi, impunătoare și emo
ționante, care împînzesc ora
șul. Spre răsărit, pe cel mai 
înalt vârf al unui șir de co

1 școli 
voioase 
și șco- 
nou în 
soarele 

sau to-

în 
răsuna glasurile ’ 

ale copiilor. Pionierii s 
larii vor poposi din r 
bănci îmbujorați de 
dogoritor al litoralului s 
nificați de aerul înmiresmat al 
munților străbătuți în vacanța 
de vară.

Dar zilele trec și în școli se 
intensifică pregătirile în vede
rea deschiderii în bune condi- 
țiuni a noului an de învăță
mînt.

Pentru a vedea, la fața lo
cului, stadiul acestor pregătiri, 
am vizitat zilele acestea școli
le din cuprinsul orașului Petri- 
la, notând unele constatări.

>ba Liceul din Petrila, a cărui 
construcție a împlinit 10 ani, 
lucrările pregătitoare în vederea 
noului an școlar sînt efectua-

te într-un procent ridicat. A 
fost terminată zugrăvirea ce
lor 16 săli de clasă și a pere
ților exteriori și în cîteva zile 
se va termina vopsitul în ulei 
a ușilor și ferestrelor. Repara
țiile curente, executate de 
I. G. L. Petroșani, prin sectorul 
I Petrii a sînt de bună calita
te. Conducerea liceului (direc
tor Liviu Groza) s-a preocupat 
de asigurarea manualelor șco
lare ce vor fi distribuite în mod 
gratuit celor peste 1 000 de ele
vi ai școlii. Valoarea acestor 
manuale este de 47 000 lei.

Da Școala generală nr. 5 (di
rector Titu Gheroiu), pregă
tirile în vederea începerii nou
lui an școlar au fost deja în
cheiate. S-au terminat repara
țiile curente, s-a revopsit mo
bilierul și s-au procurat ma
nualele școlare (în valoare de

34 801 lei) necesare celor 1260 
de elevi.

Școala generală nr, 1 cuprin
de trei clădiri. La două s-au 
executat reparații curente, iar 
la una reparații capitale de 
bună calitate. Au fost amena
jate o nouă sală pentru orele 
de educație fizică și o sală 
nouă pentru lucrările practice.

Și la Școala generală nr. 3 
Cimpa lucrările de zugrăvit la 
cele două corpuri de clădiri 
sînt aproape terminate. S-au 
văruit sălile de clasă și va în
cepe în curând vopsirea ușilor 
și ferestrelor. O situație mai 
puțin plăcută se constată la 
școlile generale nr. 4 și 2. La 
Jieț abia se repară sobele dar

(IVîYIARIA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

LA MITINGUL OAMENILOR MUNCII DIN 
MUNICIPIUL SI JUDEȚUL TULCEA

line ce încing localitatea, 
stă neclintită de cinci secole, 
semeață ca și odinioară, do- 
minînd zarea, Mănăstirea 
Dealului, unde se află îngro
pat capul lui Mihai Viteazul 
— domnitorul care a înfăp
tuit întîia oară, deși pentru 
scurt timp, visul măreț al ro
mânilor de unire într-un sin
gur stat. Iată și zidurile curții 
domnești, ruine tulburătoare 
lîngă care, restaurate, își de
senează geometria celebrul 
turn al Chindiei și cupolele 
Mănăstirii voievozilor. Pri
vind zidurile grele de cără-

midă, cîndva aureolate de 
strălucire, îți vin în minte 
versurile lui Vasile Cârlova 
ce ard peste timp ca o torță i 
„O, ziduri întristate, o monu
ment slăvit / In ce mă- 
rire-naltă și voi ați strălucit!“ 
Iar dacă vei trece pe la mu
zeul de istorie al municipiu
lui, vei avea satisfacția să 
descoperi în frumoase stampe 
de epocă înfățișarea Tîrgo- 
viștei din perioada sa de glo
rie. După cum, străbătînd 
cochetul parc din centrul o- 
rașului, o alee a oamenilor 
de seamă, cu busturile scrî-

itorilor Ienăchiță Văcărescu, 
Vasile Cârlova, Grigore Ale- 
xandrescu, Ion Hcliade Ră- 
dulescu îți va aminti că Tîr
goviște a fost și un leagăn 
al literaturii române.

Poate mai mult decît în 
altă parte, confluența dintre 
istorie Și actualitate mi se 
pare atât de puternică aici încil 
nu pot să nu-mi amintesc de 
mîndria, dar și de amără
ciunea și nostalgia cu care 
Alexandru Vlahuță scria în 
..România pitorească" : Ce 
viață, ce zarvă trebuie să fi 
fost odinioară pe ulițele a- 
cestea, astăzi așa de triste, 
aproape pustii, 
inima țării, 
și bucuriile

1

Dați-mi voie să încep prin a 
vă adresa dumneavoastră, tu
turor locuitorilor municipiului 
și .județului Tulcea un călduros 
salut din partea Comitetului 
Central al partidului, a Consi
liului de Stat și a guvernului 
Republicii Socialiste România. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Vizita de lucru pe care o fa
cem în municipiul și județul 
dumneavoastră are loc la înce
putul noului cincinal. Doresc, 
în primul rînd, să menționez cu 
satisfacție contribuția pe care 
oamenii muncii de pe aceste 
meleaguri au adus-o la înfăp
tuirea cu suoces a cincinalului 
1966—1970. Realizarea planului 
cincinal reprezintă un remar
cabil succes pe care poporul 
nostru l-a obținut în transpu
nerea în viață a sarcinilor de 
dezvoltare socialistă a patriei 
noastre — și, de aceea, adre
sez tuturor oamenilor muncii 
din municipiul și județul Tul
cea cele mai calde felicitări 
pentru contribuția pe care au 
adus-o. (Aplauze puternice).

Adresez aceste felicitări și 
organizației județene de partid, 
comuniștilor, care au știut să 
organizeze și să conducă oame
nii muncii în lupta pentru rea
lizarea în bune condițiuni a 
sarcinilor cincinalului pe care 
l-am încheiat. (Aplauze puter
nice).

Am trecut la realizarea cu 
succes a sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea, a preve
derilor cincinalului 1971—1975. 
După cum ați auzit aici, rezul
tatele obținute în județul dum
neavoastră în primele 7 luni 
ale acestui an și ale cincina
lului sînt excelente. Pe întrea
ga țară, în această perioadă 
planul a fost realizat în pro
porție de 102,7 la sută, ceea 
ce înseamnă, în comparație cu 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut, un 6por al pro
ducției industriale globale de 
peste 11,5 la sută, față de circa 
9 la sută, cît era prevăzut în 
plan. Aceasta înseamnă că cla
sa noastră muncitoare, țărăni
mea. intelectualitatea, întregul 
popor au început cu succes mun
ca pentru realizarea noului 
cincinal. Avem tot temeiul să 
spunem că programul elaborat 
de cel de-al X-lea Congres al 
partidului este pe deplin realist, 
că el -corespunde posibilităților 
poporului nostru și Va fi nu nu
mai îndeplinit, dar chiar de
pășit. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Realizările construcției socia
liste se observă pretutindeni —

și ceea ce se poate vedea la 
Tulcea, atît în oraș cît și în 
județ, constituie o expresie grăi
toare a faptului că partidul 
nostru înfăptuiește neabătut, pas 
cu pas, politica sa de așezare 
rațională a industriei pe întreg 
teritoriul țării, de ridicare pe 
această bază a tuturor locali
tăților patriei noastre pe o 
treaptă superioară de civiliza
ție Și progres; aceste realizări 
reprezintă, totodată, o dovadă a 
faptului că Partidul Comunist 
Român face totul pentru bunăs
tarea și fericirea poporului nos
tru. (Aplauze puternice).

Cunosc Tulcea încă de acum 
25 de ani; am mai văzut-o și 
cu doi ani în urmă, și pot să 
spun că, intr-adevăr, nu numai 
față de acum 25 de ani, dar 
față de ultimii doi ani. aici 
au avut loc transformări pu
ternice; în prezent, a început 
în județ construcția unor mari 
obiective industriale, care vor 
așeza Tulcea în rîndul centre
lor industriale ale României 
socialiste. (Aplauze îndelungate).

Aveți rezultate bune și în a- 
gricultură. Intr-adevăr. în tre
cut, producția agricolă din Tul
cea era foarte mică. Astăzi, du
pă cum ați auzit aici, s-a ob
ținut o producție la grîu de 
peste 2 500 kg la hectar; este 
o producție bună, deși noi do
rim ca în viitor ea să fie și 
mai mare.

Toate aceste realizări vădesc 
superioritatea orânduirii
liste. Oricine poate veni să va
dă ce a realizat poporul nos
tru sub conducerea comuniști
lor, prin munca, prin dîrzenia 
cu care a știut și știe să în
vingă nenumărate greutăți. Oa
menii muncii înfăptuiesc politi
ca partidului pentru că sînt 
convinși că ea slujește făuririi 
fericirii și bunăstării poporului, 
că -toate aceste realizări sînt 
chemate să 
mânia într-o 
ră socialistă, 
trie înaintată, 
tură dezvoltată, în cart 
Iul de trai al . . 
crească neîncetat. (Aplauze pu
ternice, prelungite). Iată de ce, 
întregul popor urmează neabă
tut politica partidului comunist, 
văzînd în această politică che
zășia înfăptuirii în viață a nă
zuințelor sale de mai bine. Sînt 
convins că, dacă Eminescu ar 
fi astăzi aici — și printre noi 
se găsesc patru scriitori — ar 
fi de acord cu mine ca să 
schimbăm cuvintele pe care el 
le-a atribuit lui Mircea cel Bă- 
trîn 
.Eu 
năstarea. 
mul", (Aplauze

socia-

Ro
ta-

transforme 
puternică 
cu o indus- 
cu o agricul- 

nive- 
poporului să

— și anume să spună i 
îmi apăr fericirea, bu- 

națiunea. comunis- 
puternice) și

de aceea tot ce mișcă îa 
România, întregul popor, ar*1 
mează politica comuniștilor, 
pentru că este politica vlitoru* 
lui -națiunii române. (Aplauze 
puternice, prelungite. Se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.".

încrederea pe care partidul 
comunist a cîștigat-o în rîndu-* 
rile poporului este rezultatul 
politicii sale marxist-leniniste 
ferme, preocupării de a fa
ce totul pentru •--=-* 
poporului, pentru 
pacea, independența, 
nitatea; ea este 
politicii ferme a partidului co
muniștilor de a dezvolta prie
tenia și colaborarea cu toato 
țările socialiste, al convingerii 
că întărirea acestei colaborări, 
a unității țărilor socialiste, co
respunde a lit intereselor tutu
ror popoarelor țărilor socialiste, 
cît și cauzei păcii în întreaga 
lume. (Aplauze puternice).

Iată de ce putem spune as
tăzi în fața întregului nostru 
popor că, și în continuare, parti
dul nostru comunist nu va face 
nimic care să nu contribuie la 
dezvoltarea și fericirea poporu
lui român, că întreaga sa po
litică va fi închinată înflo
ririi națiunii noastre so
cialiste, cauzei socialismului 
și păcii, unității țărilor so
cialiste, a mișcării comu
niste internaționale. Sintem 
convinși că, în felul acesta, ne 
îndeplinim atît îndatorirea noas
tră națională cît și îndatori
rea noastră internaționaliste. de 
detașament al marii familii a 
mișcării comuniste și 
siste, antiimperialiste 
treaga lume. (Aplauze 
ce. prelungite).

Societatea socialistă 
tcral dezvoltată pe care o con
struim, asigurarea condițiunilor 
pentru trecerea la comunism 
in România, presupun, desi
gur, crearea unei industrii și 
agriculturi puternice, dezvolta
rea științei, ridicarea învăță
mântului — presupun, deci fău
rirea unei puternice baze pen-» 
tru progresul rapid a] forțelor 
de producție și, totodată, schim
bări radicale în structura socie
tății, în relațiile sociale din țara 
noastră. In același timp, aceas
ta presupune dezvoltarea con
științei socialiste, ridicarea ni
velului general de cultură al în
tregului popor — și aceasta este, 
de altfel, sensul ultimelor ho
tărâri ale Comitetului Executiv 
privind îmbunătățirea activită
ții de formare a omului de mîi- 
ne, constructor al socialismului 
și comunismului, a omului muL 
tilateral dezvoltat ea și socie-

bunăstarea 
a apăra 

suvera- 
rezultatul

progre- 
din în- 
puterni-

multila-

(Continuare in pag. a 4-a)
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A

InU-unul din colțurile (.vie 
mai pitorești ale Bârbă- 
teniului, pe Valea Mier

ii sei, pulsează inima celei mai 
tinere unități carbonifere a Văii 
Osului — mina Bărbăteni. Pe 
această vale, pe care pînă acum 
un an și ceva se scurgea de 
pe înălțimile din împrejurimi, 
spre centrele industriale doar 
bogăția «aurului verde". în pre
zent se croiește albia fluviului 
negru al adîncurilor. Și acest 
fluviu, devine tot mai viguros, 
crește în dimensiuni, pe măsu
ra fortificării colectivului de 
oameni care își afirmă tot mai 
pregnant virluțiile vredniciei pe 
cele două scene ale edificării 
tinerei exploatări — cea de la 
„ziuă", unde cresc în înălțime 
și pe orizontală instalațiile mo
derne de deservire a șantieru
lui subpămîntean, a doua scenă 
— acolo unde omul săvîrșcște 
setul desferecării bogățiilor stra
ielor negre.

Vigoarea pulsului, intensita
tea ritmului acestei nobile crea
ți? minerești, împlinirile prezen
te și de viitor din peisajul 
Văii Mierlesei, își au suportul 
generator în metamorfozele in
time ce le săvârșesc în sinul co
lectivului cu migală demnă de 
.șlefuitori' ai valorilor umane 
— în comuniști. Acestor meta
morfoze ie sint consacrate rîn- 
durile de față.

N-a fost ușor. A devenit o 
obișnuință ca șefii de formații 
să se adreseze conducerii mi
nei cu solicitări de genul : «Da- 
ți-mi alți oameni ca lumea, cu 
ăștia nu fac planul". Dar pe 
cine, de unde ? Era nevoie de 
o muncă stăruitoare pentru de- 
antarea valorilor, de o perse

verență răbdătoare pentru a

de constea colectivului minier. 
•Și acest decantor de valori ti
mone a devenit, prin stăruința 
comuniștilor, însuși colectivul.

Totul a fost dirijat meto
dic, bine gîndit. S-a în
ceput cu educarea edu

catorilor. Șefii de formații, ca
drele tehnice au fost convocați

au constituit adevărate schim
buri de păreri în legătură cu 
modul cum să se acționeze cu 
eficiență mai mare asupra con
științei oamenilor. Și „ofensiva" 
s-a declanșat cu tact, dar și cu 
intransigență împotriva tuturor 
apucăturilor și manifestărilor de 
iresponsabilitate față de mun
că, față de mină. Absentomani-

COLECTIVUL MINIER 
scoală a demnității muncitorești, 

a responsabilității comuniste

— Am pornit mina la 1 mai 
*70 cu vreo 270 de salariați. 
Acum avem 630. Am pornit cu 
F-tîngu). pînă în ultimul trimes
tru am încheiat fiecare lună 
ui rămâneri în urmă. Acum 
avem o depășire de peste 1 800 
tone de la începutul anului...

Deci e vorba de un salt t de

inocula tinerilor — concomi
tent cu formarea deprinderilor 
profesionale — acele răspunderi 
fără de care nu poți deveni 
miner, nici om adevărat i răs
punderea față de muncă, față

săptămâna) la discuții pe te
mele i „cum să întărim disci
plina ? Cum să familiarizăm oa
menii cu subteranul, cum să-i 
pe rm an e n t i zâ m ? “ înv ă ță mân tul 
de partid, adunările generale

lor — adunați la sfîrșit de fie
care lună — li s-au pregătit a- 
devărate colocvii etice; în fața 
formațiilor de lucru, a grupe
lor sindicale erau puși să expli
ce de ce au lipsit de la ser-

la sinuosul drum al începutu
lui, la ipostaza afirmării, la 
satisfacția datoriei împlinite. 
Ea> saltul nu-i atît de ordin 
cantitativ — ci de natură ca- 
fjtativâ — intimă.

Cu cine a făcut mina pri
mii ei pași spre afirmare ? A- 
vea în sînul ei oameni destoi
nici, cu „state de vrednicie" cu
cerite pe fronturile de cărbune 
ale Lupeniului și Paroșeniului, 
♦ a brigadierii Ilie Guță, Ni- 
♦olac Tomolea și alți cîțiva de 
talia ]or care preluaseră primele 
5—6 brigăzi ale minei. Și în 
*<st? Alte sute și sute de 
..plimbăreți" care, părăsind ce
lelalte mine, veniseră la Băr
băteni să-și caute un locșor mai 
„cald", mai ușor; alte sute de 
musafiri poftiți și nepoftiți, so
siți din diferite colțuri ale ță
rii pentru a-și încerca ,noro- 
-eul" la mină. Lunar se anga
jau la Bărbăteni 60—70 de oa
meni dar, tot atîția își scoteau 
și discontarea. „Lăsați-mă sâ 
plec, tovarășe inginer — se a- 
•Iresa cîtc unul șefului de sec
tor după o săptămînă de la an
gajare — nu mai stau nici o 
•zi; nu pot face față, am ajuns 
să râdă oamenii de mine... < ă-s
neputincios"..,

A

Intr-adevăr, 
ierta, nu 
tenea cu 

ovizî după trai 
tincioși în fața 
eii în subteran.

mina nu 
se împrie- 
-plimbăreții' 

ușor și nepu- 
rigorilor mun- 
Și totuși. „a-

eeștia-s oamenii, cu aceștia tre
buie să mergem înainte" — iată

Peprezentont ol zilelor noastre, ol poeziei cdincurilor, al simfoniei „diamantelor negre", mode
lul sculptural ol structurii sănătoase minerești, primul om care — in cea mai tinără, modernă și 
tehnică exploatare din Valea Jiului - Paroșeni - a luat conducerea complexului mecanizat de 
abataj.

Acesta este COSTACHE ZAHARIA, comunistul înflăcărat, omul destoinic, cetățeanul de bază al 
minei Paroșeni, minerul mecanizator, expresia sintetizată a mineritului modern și a unei mese
rii ridicate pe culmi nebănuite ale perfecționării.

Ion LICIU
\__________ _____________ __________________ >

iinia de conduită impusă de or
ganizația de partid, tânără ca 
ș» mina, linie ce a definit sen
sul procesului atît de complex 
la care se angajaseră comu
niștii : modelarea conștiințelor, 
formarea și omogenizarea colec
tivului pe măsura exigențelor 
înalte ale edificării și afirmă

viciu. Concomitent cu preocu
parea pentru îmbunătățirea con
dițiilor sociale ale noilor anga
jați, organizația de partid a ce
rut tuturor membrilor ei să vor
bească oamenilor despre ritmul 
impetuos în care se dezvoltă 
mina, despre misiunea de răs
pundere a colectivului ei de 
a realiza parametri proiectați, 
despre necesitatea de a le ino
cula conștiința valorii sociale 
a tonelor de cărbune, să-i față 
pe toți mândri de existența lor 
socială.

A

intre tineri și conduce
rea minei au fost ini
țiate întâlniri speciale pe 

această temă. In același timp, 
comuniștii, responsabilii forma
țiilor de lucru, personalul teh
nic au purtat dialoguri vii, în 
abataje, în galerii cu tinerele 
cadre despre frumusețea și răs
punderile profesiunii de miner. 

Pentru numeroase nemotivate, 
muncitorul A. Madaras, tată a 
cinei copii, a fost discontat. 
Toate discuțiile „de la om la 
om“ s-au dovedit zadarnice. Și 
atunci, cel care s-a ocupat de 
el, ing. Stan Iureș, șeful de 
sector, a apelat la forța opi
niei publice. A. Madaras a fost 
judecat de colectiv — aici în 
fața tovarășilor lui de muncă 
i s-a vorbit de absurditatea cu 
care atentează la propria sa 
demnitate de muncitor, de om. 
Ce l-a determinat pe Madaras 
să-și ia un angajament ferm 
în fața colectivității, nu se știe. 
Cert e că după intervenția șe
fului de sector, care la ora ac
tuală e și secretarul comitetu
lui de partid al minei, A. Ma
daras a devenit un muncitor 
vrednic.

Asemănător s-au petrecut lu
crurile și cu Ion Szekely, care 
a fost „judecat" de grupa sin
dicală, și cu Nicolae Tomuș, 
un fost recalcitrant, care cu 
greu s-a lăsat convins de șe
ful lui de brigadă Ion Kertesz 
despre necesitatea de a se su
pune disciplinei minei. Acum ? 
..Să avem numai mineri ca 
Tomuș și nu avem probleme..." 
Dificilă a fost integrarea în ri
gorile colectivului minier și a 
minerului Vaier Naherneac — 
un cartofor... pasionat. Dar a 
avut de-a face cu un maistru 
de mină deosebit, comunistul 
loan Becheanu care nu s-a lă
sat pînă ce nu l-a adus pe 
drumul cel bun.

Pentru comuniștii Ion Că- 
șuneanu, secretarul orga
nizației de bază a sec

torului de investiții și brigadie
rii] Nicolae Tomolea. omologul 
lui de la sectorul de producție, 
pentru minerii Petru Madaras. 
Ioan Neagu, Mihai Bokos. Ale
xandru Marian, Pompei Tomo
lea, pentru maiștrii Dumitru 
Enache și Jenică Radu și pen
tru mulți alții, modelarea per
sonalității noilor cadre ale mi
nei, omogenizarea formațiilor 
de lucru, a constituit și mai 
constituie încă o sarcină de 
partid dc mare răspundere. 
Prin dăruirea, exigența și pa
siunea lor. abatajele au devenit 
adevărate școli ale încrederii 
și ale simțului de răspundere, 
ale dîrzeniei minerești și ale 
conștiinciozității comuniste față 
de muncă — garanții sigure ale 
afirmării vredniciei tânărului 
colectiv al celei mai tinere ex
ploatări miniere din bazin.

I
ș

rii minei. Ion DUBEK
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MUNCA
Se cuvenea, desigur, o primă precizare din 

care cititorii să înțeleagă motivul opțiunii 
noastre, să afle calitatea in care 1-um ales 
drept interlocutor pe Cornel Cenușă. Se cu
venea să explicăm din capul locului iu cine 
am stai de vorbă. Cu minerul Cornel Ce
nușă? Cu venerabilul pensionar care se 
bucură de o neasemuită stimă in orașul său, 
cunoscut fiind, deopotrivă, de către tinerii 
sau vîrstnicii Pctrilei ? Cu omul neastâmpă
rat, plin încă de viață și de energie care 
nu-și găsește odihna țbodina", domnule, „ho- 
dina") decît prin muncă, prin eforturile la 
care alții, ajunși la virata lui, au renunțat 
Cu omul Cornel Cenușă, sfătuitorul bătrân 
— înțelept prin experiența, unică în felul 
ei, pe care a trăit-o — bun de vorbe și po-

v<țc,
cînd, . ____ t
de glume ne arde acum ? — vor putea voci
fera cei cu fruntea veșnic încruntată. Dar 
nu e aceasta o............................
bălrîneții, să o 
gile gravitației și — Ia 65 de 
scoli cu noaptea-n cap pentru 
la lucru, deși nimeni nu te 
vreun pontaj Să te angajezi la o lucrare 
poate mai dificilă (sigur, mai dificila) decît 
multe pe care le-ai făcut în mulții, foarte 
mulții uni de muncă ? Ne-a fost greu să ale
gem una din aceste ipostaze pentru că toate 
îl reprezintă 
racterizează,

omul ale cărui 
de plictiseală ?

glumă, să rîzi dc povara 
ignori cum alții ignoră le- 

ani — să te 
a te prezenta 
amenință cu

în aceeași măsură, toate îl ca- 
întregindu-i portretul.

1
I

CEUBUCARUL
Șl „MICILE NOASTRE ATENȚII"

D atorită repeziciunii
1 care s-a consumat 

nimentul, martorii

cu 
eve- 
erau

tentați, poate, să conchidă că 
s-a petrecut o mare nedreptate.

Dar iată filmul întâmplării : 
In gara Vulcan, într-un va

5

Datoria LUI este să ser
vească bine și corect! De 
aceea a cerut să fie angajat 
acolo, pentru a sta la dispo
ziția noastră, a cetățenilor, 
care intrăm în unitate să 
cumpărăm sau să con
sumăm produsele puse în 
vinzare.

Șj EL, pentru aceasta, pri
mește salariul ca să nc ser
vească bine ! Dar EL consi
deră că are dreptul la doua 
retribuții pentru același ser
viciu. Din această cauză se 
poartă ca Și cînd noi am fi 
la dispoziția LUI și nu ezi
tă să se laude că ne face 
Un favor, servindu-ne.

Și... te servește, parcă ar 
da din averea personală.

De cele mai multe ori te 
lasă sâ aștepți pînă îți pierzi 
răbdarea și nu te învredni
cește cu prezența decîi n- 
lunei cînd observă că inten
ționezi să pleci. Nici nu as
cultă ce vrei să-i spui, dar 
♦rece pe lîngă line sltigînd 
pentru a fi atwiț de șef t da 
vă rog ’... imediat ’... aștep
tați !...

După un timp încep* tk- 
gtiiala.

— Doresc o butelie de 
Fetească albă ;

— N-am 1
— Atunci un Pinoi Noir ;
— N-am 1
— Dați-mi un vin de 

Alba...
— V-am spus că n-am! 

(Apoi schimbând dintr-o dată 
taftul). Dar, să vedem...

poate... pentru dumneavoas
tră...

Și după ce-ți argumentea
ză că „a întors pe dos" toată 
magazia, te servește avînd 
grijă ca nota de plată să cu
prindă și prețul amabilită
ții...

Acesta e CIUBUCARUb, 
înlîlnit în mijlocul unei fau
ne destul de variate. Pe Eh 
nu-1 interesează că nimeni 
nu i-a dat „dreptul" să um
fle prețul la o halbă de be
re, sau să sporească costul la 
o pereche de pantof: și nu 
se sfieste să anuleze In prac
tică gratuitatea învățământu
lui și a asistenței medicale.

D; că faci ps naivul, că n* 
pricepi ce așteaptă de la ti
ne. EL îți pretinde, cu mina 
întinsă și ochii măriți, zîm- 
bindu-ți crispat, sil e.du-sc 
să fie politicos, insistând să 
mai poftești ți altădată pe 
I» dumnealui.

Atunci printr-o ciuâ&ta al
terare a demni.tății, ne sco
tocim prin buzunare 5» 
cu un sentiment de jenă 
ne scuzăm pentru „neaten
ție" și ieșim copleșiți parcă 
de o gravă vinovăție.

In sinea noastră ne ferim 
să recunoaștem slăbiciunea 
față de această practică ana
cronică, întâlnită sbb forma 
bacșișului, ne ferim cu ru
șine să luăm atitudine față 
de acest nărav reveltâtor și 
degradant. Bacșișul sau 
ciubucul, micile „atenții* sînt 
mijloace de a jecmăni omul

cinstit și... simțit, sint metode 
caracteristice de „ciupeală" 
la indivizii porniți pe căpă
tuială.

Ciubucarul nu-și face da
toria pentru care primește 
salariul ca toți ceilalți anga
jați, decît atunci cînd cetă
țeanul „face din ochi" sau 
„se scarpină în pungă".

Acești indivizi venali și- 
rapaci. care se ..învârtesc" 
în mijlocul nostru, sînt de 
cele mai multe ori încurajați 
și „ajutați" să sc îmbogă
țească prin șperț și mită, 
prin bacșiș și ciubuc, fie 
chiar de numai cîțiva lei 
strecurat i cu abilitate în bu
zunarul frizerului și al 
chelnerului, sau atunci c»ud 
fișicu) de bancnote este mai 
îtros, în mina altora, cu me
serii mai „gre)e:‘, care, jus
tificăm noi. ne-au făcut un 
serviciu.

.JȘi nu ne gîndim că fau
na aceasta veninoasă cst« 
cultivată și întreținută de 
cei eave c-îștigă cinstii si se 
mulțumesc cu cit trebuie, 
dar care, nu au tăria să lup
te împotriva eL

Numai atunci cînd îi ve
dem descinzind dintr-a ma
șină ți întrebăm ..de unde 
o are dumnealui ?* ne dăm 
seama că noi am fost aceia 
care :-am susținut și i-am 
„ridicat" să trăiască pe pi
cior mare, prin micile, dar 
constantele noastre atenții.

Gomel HOGMAN

gon de clasă al trenului care 
avea să-i ducă pe călători spre 
Petroșani, o țărancă îndesa de 
zor niște lăzi goale legate cu 
sîrmă, mai multe coșuri și saci 
în care, probabil cu cîteva zile 
înainte, adusese zarzavaturi pe 
piața orașului. Șeful de tren, 
observînd manevra, se grăbește 
la fața locului și eliberează an
treu! vagonului de călători, co-

mulți dintre cei puși să veghe
ze asupra modului civilizat în 
cure să se desfășoare călătoria 
persoanelor, închid ochii la 
asemenea „nimicuri". în schim
bul unei mici „atenții" care 
stă pitită în mina agricultoru
lui călător sub forma unei mo
nede. De aici obișnuința, de 
aici regula transmisă din gură 
in gură, de aici încălcarea unei 
prescripții regulamentare care-i 
fac pe cei care transportă pro
duse agricole pe calea ferată 
să nu se „complice" cu respec
tarea unei obligații civice ele
mentare atâta timp cît pe lu
mea aceasta mai sînt și oameni

ș
N

IK
I
!a
s
S

I
§
N

IMPLICAȚIILE UNUI CAZ MĂRUNT
horind pe peron ambalajul a- 
mintit.

Proprietara lăzilor și" coșu
rilor, cu biletul de călătorie in 
mână și cu amândouă brațele 
ridicate spre cer, implora cobo- 
rfrea tuturor blestemelor extra* 
pămîntești asupra omului cu 
diagonală roție, în ti?hp ce tre
nul pleca încet din'gâiă€ la 
ora înscrisă în graficul de cir
culație.

In aparență otnui Fu unifor
mă & sâvîi-șit u» avt prefund 
inuman. In aparență,? subliniez, 
pentru că la trenul 5n cauză 
era atașai și un vagon de ba
gaje aproape gol. Așadar, in 
realitate respectivul i. conductor 
procedase absolut corect» așa 
după cum ar trebui să proce
deze toți. De ce a '’rut atunci 
femeia să transforme vagonul 
de călători în unul de bagaje ? 
Pentru că, în timp ce eîte un 
șef de tren își face în mod 
conștiincios datoria, cei mai

„buni" care pentru vei lei ter
felesc emblema cu roata înari
pată.

Călătorii de pe trenurile lo
cale sesizează destui de des 
starea de curățenie cu totul 
necarespunzătoare din vagoane
le acestor trenuri, în contextul 
unui transport civilizat cu care 
s-au familiarizat ’ pe traseele 

•principate’ Pe banchetele va
goanelor, deseori se pot vedea 
urme de încălțăminte"," pe jos 
îămășițe de produse agrieoie 
și nu rareori „rămășițe" gah- 
naeee.

Oare nimeni nu le spune ca
valerilor în uniformă albastră 
că menirea -lor nu este nu
mai să perforeze bilete de că
lătorie. ci și să contribuie la 
educarea civică a celor |je care 
s-au angajat să-i găzduiască pe 
timpul călătoriei ? Sau dacă ii 
se spune, mai controlează țși 
cum) cineva dacă cele spuse 
sînt aplicate întocmai ?

Ș
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— Sînteți, să zicem și noi 
cum se mai obișnuiește, un 
simplu muncitor. Cornel Ce
nușă. Ați ajuns în Petrila, 
după cum ne-ați mărturisit 
la vîrsta de 19 ani. V-a(i 
angajat la mină, la sectorul 
III, prin anul 1925...

— In 15 aprilie 1925. Țin 
minte ziua, nu o pot uita...

— ...unde ați dovedit o 
constanță rar intilnită : trei
zeci și trei de ani de mun
că, în condiții grele, fără 
nemotivate, fără sancțiuni, in 
deplină înțelegere cu ortacii, 
cu șefii. Acum lucrați din 
nou. Ce neastimpăr aveți ? 
‘ — Păi. trebuie să lucrezi, 
să faci ceva.

— Desigur, cum spune și 
proverbul : O zi in care n-ai 
muncit, înseamnă o zi pe ca
re n-ai trăit-o. o zi pierdută. 
Dar dumneavoastră ați mun
cit destul.

— Nu știam și de prover
bul ăsta. Știam că trebuie 
sâ ne facem datoria, și în
cerc să mi-o mai fac și acum 
așa cum ați spus : ca un om 
simplu, obișnu-it.

— La vîrsta dumneavoas
tră, totuși, v-ați împlinit a- 
ceastă datorie. Dacă e con
tinuați înseamnă că ceva nu 
mai rămine la fel de obișnuit, 
că nu mai sînteți omul chiar 
atit de simplu. La ce lucrare 
v-ați angajat ?

— In construcții, la săpa
rea unui canal de vreo 100 
de metri lungime și cîțiva me
tri adîncime. Nu trebuie să vă 
mire că lucrez. Am muncit 
toată viața, așa sînt obiș
nuit să trăiesc. Mai sînt și 
alții, nu sînt singurul. Echi
pa noastră c formală din 
nouă pensionari.

— .„care se scoală toți di
mineața la ora cinci...

— La cinci, la patru, care 
cum are nevoie, numai să nu

OAMENI
ai acestei

epoci
acă uitarea, omeneasca 

noastră uitare n-ar 
juncționa atit de ire

proșabil, dacă n-am fi cre
dincioși nouă înșine, atunci, 
poate numai atunci, oamenii 
ar fi egali intre ei. Așa in
să... reținem mereu doar ul
timele imagini care ne-au 
spălat retina. Din ele selec
ționăm răspunsul pentru in
sidioasa intrebare: „Cui i-ai 
dedica primele ginduri, a- 
cum ?“ Să mă ierte deci, prie
tenii de joacă sau de ciulă 
că nu le schițez acum, aici 
portretul, că m-am oprit la 
chipul unui om pe care l-am 
cunoscut de două zile doar. 
Lui ii dedic aceste ginduri.

Nu știu ci|i ani are ingi
nerul MINAI NEFERU. Virs- 
ta oficială s-ar fixa undev-a 
in apropiere de 30 de ani. 
Vîrsta fizică? E tinăr, deci, 
are in el energie pentru cî- 
teua vieți. Vîrsta adevărată ? 
E cel mai greu s-o apreciezi. 
Pentru că este omul care 
trăiește intens, atît de 
tens incit condensează 
tr-un «« cit alții in doi, in 
trei s«u poate chiar in zece 
ani.

Aș vrea sa încep prin a 
corbi despre OMUL Mihai 
Neferu. Jlespre țnergia lui. 
Despre g zi OARECARE din 
multele pe care le-a trait cu 
intensitatea ‘ainindfa, o zi de 
vineri, pentru oricine drama
tică, pentru el obișnuită... 
Chemat urgent la amantele 
barajului de la Valea de 
Pești» acolo unde lucrează, 
inginerul Mihai Neferu s-a 
deplasat imediat la fafa lo
cului, a tras un senin pe bu
za barojului („pe aici nu se 
trece") și-a chemat uamenii. 
t-« unpârfîl in grupe, i-a 
pus să acționeze și a u 1 to
nal o dată cu ci, pentru stă

iu
tii-

Interlocutor: 
CORNEL 
CENUȘĂ

de dv. 
în Pc- 

eare

întârzie la șut. Dc înț 
înțelegem cu toții, nin 
trage chiulul, nimeni 
târzie așa că n-avem 
de pontaj.

— Spre deosebire 
sint încă, chiar aici
trila, destui tineri pe 
ii așteaptă șantierele. Nu le 
lăsați locul ?

— Eu cunosc mulți tineri că
rora Ic place să muncească și 
ciuc chiar muncesc de li s-a 
dus vestea. Poate vă referiți 
la alții...

— Tocmai.
— li cam văd și pe ăștia. 

Nu știu cum, de îmbrăcat sînt 
destul de îmbrăcați, unii din
tre ci chiar prea bine, dar la 
muncă, după cîte aud, nu se 
prea îndeamnă. De vină-s 
cine-i îmbracă. Eu cînd lu
cram la mină am înțeles în 
primul rind că trebuie să-mi 
fac datoria, acolo, în bri
gadă. să ne facem planul. 
Cum adică, eu să umblu fă
los și mina să rămână sub 
plan ? Ce fel de fală era 
asta ? Pe alții îi văd câ nna-

două se îmbolnăvesc sau își 
schimbă sectorul, exploatarea. 
Pierdere de vreme, cheltuială 
în plus...

— Ce ați apreciat mai mult 
Ia oamenii cu care ați lu
crat ?

— Atunci cînd au înțeles 
că trebuie să muncească, să-și 
plătească într-un fel. tot ce 
primeau de la societate. Vor
ba aceea, nu poți să mănânci, 
să ’c îmbraci frumos fără să 
plătești.

— Am înțeles că, indirect, 
adresați o recomandare pu
ținilor tineri care nu au pă
truns încă sensul unei dato
rii. Dumneavoastră, și altora 
de aceeași virstă, societatea 
nu a putut să vă ofere cele 
oferite astăzi tinerilor — școli, 
cămine, posibilități multiple 
— și totuși ați muncit, nu 
ați „rămas sub plan" față 
de societate. Ajuns la vârsta 
pe care o aveți, sînteți sa
tisfăcut ?

— Am fost întotdeauna 
mulțumit atunci cînd oamenii 
m-au văzut bine, m-au apre
ciat. Tmi aduc aminte de 
mulți șefi care erau mulțu
miți de mine. Sînt mulțumit 
pentru că la vîrsta mea mai 
pot să muncesc. Dacă mă 
obișnuiam „cu șederea" poa
le că nu eram atît de sănă
tos.

— Sînteți recunoseut ca un 
om vesel, optimist.

— Păi, trebuie să fii opti
mist. n-ai do ce sâ nu fi)

L-am părăsit pe neobositul 
pensionar, gîndindu-mă Ia 
frumoasa pildă pe care via
ța lui o constituie pentru 
mulți tineri. Gîndindu-mă că, 
într-adevăr, pentru adevărații 
muncitori ai societății noas
tre, doar ziua în care ai 
muncit există ca zi trăită cu 
adevărat.

I
I
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I. MUSTAȚA

Inginerul Mihai Neferu pe șantier

vilirea apelor vijelioase. Ațui 
urca cu 4 cm pe minut și 
mai avea pină la deversare 
60 de cm. La 15 minute după 
„semnalul de alarmă" apele 
au început să scadă. S-a lu
crat opt ore într-un ritm u- 
riaș, pină la 12 noaptea, dar 
inginerul și toți ceilalți oa
meni nu și-au permis nici 
cel puțin răgazul să-și aprin
dă o țigară.

Să vorbim și despre DĂ
RUIREA acestui om. Iubește 
oamenii și are încredere tn 
ei. Atunci, la 12 noaptea le-a 
spus tuturor: .a două zi la 
lucru să vină cine poate**. 
Dar aame/lii au "risjnww cu 
rafii» au fenit cu toții, tn «- 
cest gest citind estazi re- 
ftectarea încrederii tui tn oa
meni, încredere .răsplătită cu 
o nemăsurată dobtndă, de îa 
oameni spre tinărul inginer. 
Cind L-am intilnît era jriRt 
de oboseală, pleoapele i se 
strîngeau .nemilos tn jurul 
ochilor dar ' inginerul tot mai 
avea putere sil glumească, 
să-mi spună cile ceva despre 
oamenii lui, să lucreze.

Să vorbim și despre MO
DESTIA acestui onr. Nu mHa 
spus aproape nimic . despre 
el. Mereu despre alții, des
pre' Ion Rirsan, Gheorghe

Buhai, Andrei ranciuc, 
Ion Puiu, Ion Popa. Ion Bias
ed, oameni cu care lucrea
ză : „ei sint adevărații eroi". 
Și o spunea convins și con
vingător, fără emfază.

De teama de a nu cădea 
in retorism, mă hoturisem să 
nu vorbesc despre eroul Mi
hai Neferu. Să las laptele să 
vorbească. Dacă m-arn răz- 
gîndil, o fac pentru că ew 
deplina convingere că acest 
om este un erou in sensul cel 
mai adevărat al cuvîntului. 
Citisem undeva tulburătoa
rele cuvinte: EROII au cir- ' 
rajul să rămină anonimi. ■ 
L-am numit erou pc comu
nistul Mihai Neferu, pentru ■ 
că am văzut in el simbolul 
oamenilor lui. Și nu se pie
rea . altfel.' Cind un om tră
iește cu senzația obișnuitu- ' 
tui, «banalului cele wi«i uiui- 
ro«re clipe, cele »uu active 
clipe, acela este un erou.

Există oameni pe care îi 
poți vedea cu ușurință și i» 
«Ite epoci, pe care fi poți 
încadra organic in evenimen
te de mult 
hat Neferu, 
din oamenii 
comunistul.

trecute. Pe Mi
nți.' Este umil 
acestei epoci —

Lueian STRGOI1
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NOTE
Comoditate 
comercială

A>e iiJlăTii in pliu scz<.m 
legumelor și rarsaraturih 
Ți-c mai marc dragul sa p 
•'ești abundenfa dc prt 
«illa'ie in unitățile C l 1 
loialitatea noastră. Unn 
gură face excepție. Es: 
nifateu C-l- F. nr. 5 de 
ar trebui să se aprori: 

locuitorii din 
jos a Peirilei. Chiar și in 
ceasta perioadă cînd se găsesc 
iu cantități mari legume, fruc
te și rar;a caturi proaspete, 
responsabilul unității respec
tive ține să se profileze pe 
conserve. Spre exemplu, in 
zilele de 3. 4, 5, 6 și 7 iulie 
iu a «ară de conserve nu se 
găsea devii usturoi, putină 
ceapă, o ladă cu roșii de o 
calitate îndoielnică și._ pru
ne uscate. Gospodinele din 
această parte a orașului se 
întreabă și pe bună dreptate. 
„De cc nu găsim și la unita
tea C.L.F. din cartierul nos
tru a 'eleași produse ca și la 
celelalte 7' Dc ce din cauza 
comodității responsabilului u- 
nitații să fim vitregite de 
măr Juri proasjM?te ?

D. ELENA

re

aduse 
. din 
sin-

unde

partea de

Cînd unii edili 
nu știu 

ce fac alții
In apropierea 

autobuz .Viscoza' 
xistă un cămin pentru vizi
ta rea canalului de evacuare 
a apelor reziduale. Din pri
mă rară insă canalul respec
tiv e înfundat. Neavind pe 
unde se scurge, apa s-a trans- 
format intr-un lac chiar in 
fața chioșcului nr. 111 ajlut 
lingă cămin. Din această 
cauză, deși a Jost zugrăvii de 
curind, chioșcul are o cu
loare nedefinită pe care i-au 
dat-o mașinile care-l 
pese cu apă și noroi. S-au 
făcut repetate sesizări 
bale la sectorul l.G.C, Lupeni.

— Faceți reclamație in scris 
și vom lua măsuri — au 
răspuns cei de la l.G.C.

De cînd s-a Jăcut recla- 
ohifia scrisă și pină au ve
nit cei de la l.G.C. Lupeni 
să desfunde canalul au trecut 
citeva luni. Intre timp lucră
tori ai districtului Drumuri 
și poduri — Livezeni, t'ăzind 
numai groapa și nu și cămi
nul respectiv au turnat pia
tră și asfalt peste cămin.

Cînd au constatat aceasta, 
salariații sectorului l.G.C. Lu
peni, trimiși să desfunde ca- 
mdul, s-au sujjarat foc.

— Nu-l mai desfundăm. 
Să-l desfunde cine a turnat 
asfaltul. Și au făcut calea 
întoarsă. Noi îi solicităm să 
retîină asupra holârîrii și să 
asaneze lacul de care nu a- 
vem nevoie.

stafiei de 
Lupe ni e-

st ro-

ver-

RADIO

sucevene;

VINERI 6 AVGUST
PROGRAMUL I : 6,00 Mu

zică și actualități; 0,00 Buletin 
de știri; 0,30 Memoria pămin- 
tului românesc; 10,00 Bule
tin de știri; 10,05 Cîntece și 
jocuri populare
11,00 Buletin de știri; 11,15 
Pe teme juridice; 12,30 Intîl- 
nire eu melodia popularii și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,27 Cîntecul e 
pretutindeni: 14.40 Balade și 
jocuri populare: 15,00 Bule
tin de știri: 15,05 Revista 
v-.onomică: 16,00 Radiojurnal; 
16,30 Muzică ușoară: 17,00 
Pentru patrie; 17,30 Concert 
de muzică populară: 18,00 O- 
rele serii; 20,40 Interpret i ai 
cîntecului popular; 21.34 Re
vista șlagărelor; 22.00 Radio
jurnal; 22,30 Concert de seară: 
24,00 Buletin de știri.

Acțiuni largi de educare
moral-cetățenească a tineretului

(Urmare din pag. 1)

E. M. Lupcni. organizația 
U.T.C. a inițiat „Tribuna o- 
piniilor" unde s-a continuat 
dezbaterea hotăririlor P.C.R.; 
Ia Preparația Lupeni func
ționează „Dialogul** sub for
mă de întrebări și răspun
suri; Ij „Viscoza* s-a inițiat 
o altă formă de informare 
denumită .Dicționar politic-. 
Bineînțeles că se pune accent 
pe informarea politica curen- 

a tineretului, 
aceste forme, 
cultural-artis- 
intreprinderi 

un real folos

T V

Meridiane românești
(Urmare din pag. 1)

negustori din Veneția, «lin 
Genova și dc la Tarigrad. 
Ei aduceau in acest „Damasc 
al României' scule Și covoa
re scumpe, mătăsuri cusute cu 
fir de aur. haine și podoabe 
pentru mit ro poli ți șj gospo- 
«Larii țării, pentru domnițele 
și bogatele jupinesc dc pe 
vremuri. Și de aici porneau, 
pe cele patru porți ale ce
tății, cbervanale încărcate cu 
lină, cu miere, cu sare și cu 
zăhărele, ce-mprăștiau vestea 
despre dărnicia și-mbelșuga- 
rca pămintului nostru pinâ-n 
cele mai depărtate schele ale 
Europei. Acum Tirgoviștea e 
un oraș de amintiri.

Cine, oare, putea bănui pe 
atunci că va veni o vreme 
înd Tîrgoviște avea să-și rc- 

vitalizeze existența, să adau
ge gloriei sale dc altădată 
o luminoasă filă de patos și 
energii, de tinerețe înflori
toare. cum nu a cunoscut 
nici în epoca sa de marc fală 
din trecut ? Socialismul a 
amplificat la dimensiuni con-

temporane vibrațiile orașului, 
pulsul său și al împrejurimi
lor, iar prin aceasta, Tîr
goviște a încetat să mai fie 
„un oraș dc amintiri*. Aproa
pe trei secole, Tirgoviște a 
fost capitală dc țară. 13e 
cîțiva ani c capitală a unui 
județ — Dîmbovița. Aproxi
mativ .șaptezeci dc mii de 
oameni trăiesc, muncesc, își 
realizează visurile, aspirai iile, 
personalitatea în fosta cetate 
a voievozilor — azi înflori
toare citadelă industrială. 
Cîndva, aduceau aici mărfuri 
scumpe negustori din Vene
ția, Genova, Tarigrad. Dar 
■azi ? Produsele uzinei do u- 
tilaj petrolier din Tîrgoviș
te sînt exportate și .apreciate 
în 23 de țâri europene și dc 
pe alte continente. Utilajele 
și instalațiile petroliere pro
duse de uzina tirgovișleană 
s-au bucurat de un strălucii 
succes la tirgurilc internațio
nale de la I-eipzig, Zagreb. 
Brno. Damasc. Izmir. Buda
pesta etc. Pentru tîrgovișteni 
este >»n titlu de profundă 
mîndrie faptul că. datorită și

orașului lor, România se si
tuează pe locul doi în lume 
in producția de utilaj petro
lier.

Pe lista fabricatelor care 
au sporit în ultimii ani forța 
industrială a orașului se mai 
numără utilaje chimice, be
toane autoclavizate, precum 
și o gamă largă de produse 
ale cooperației meșteșugă
rești. Noul cincinal va mar
ca însă cel mai important 
capitol din dezvoltarea con
temporană a Tîrgoviștei. I- 
menso platformă industrială 
din sudul orașului, devenită 
zilele trecute șantier națio
nal al tineretului, va trans
forma Tirgoviștea intr-o nouă 
-cetate dc for* a țării. A- 
proape 1000 de tineri con
structori înalță aici patru u- 
riașc obiective industriale : 
uzinele de oțeluri înalt alia
te. o uzină care. în etapa 
finală va produce anual 9 500 
de strunguri, fiind rea mai 
mure întreprindere de acest 
fel din (ară. uzinele de ta
blă și uzinele de surse elec
trice . Romhix**.

Tot acolo, in partea sudi
că. se dezvoltă impetuos, pe* 
măsura actualelor și viitoa
relor cerințe, noile cartiere 
„Independența" și ..Aleea 
trandafirilor* — adevărate o- 
râșele, cu arhitectură moder
nă, cu mii de 
spațioase, 
complexe 
populației, cu edificii 
culturale. In timp cc vechiul 
centru se află și el în plin 
proces dc sistematizare, cu
prinzând noul și impunătorul 
palat administrativ și alte c- 
dificii importante.

Undeva, spre miază-noaple. 
în zilele senine se deslușește 
limpede din orice punct al o- 
rașului priveliștea magnifică 
a Bucogilor, dincoace de ca
re se întinde o pădure de 
sonde și î.și desenează contu
rurile termocentrala de la 
Doicești. Prin frumusețile cu 
care a înzestrat-o natura, dar 
mai ales omul, prin aura sa 
de legendă și prin clocotul 
creator al muncii, Tîrgoviște 
are cu ce să se prezinte.

apartamen' 
confortabile, c 
de deservire 

social-
a

Steagul roșu
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Cu voltaj sporit Să-l

Corespondenții 
și cititorii despre 
localitolea lor

A început Ia E. M. Lonea. 
montarea pentru probă 

combinei 2K52.

ediție a concursului de 
construcții tehnice, orga
nizat de Redacția emisi
unilor pentru copii și ti
neret o Radioleleviziunii.

19.10 Tragerea Loto. 
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.

Sport.
20.10 Cronica politică internă 

de Eugen Mândrie.
20,25 Muzică corală interpre

tată de ansamblul „Doi
na".

20.40 Panoramic științific.
21,00 Film artistic : ”

dragostei" - 
pe țară.

22.40 Telejurnalul de noapte.

intereseze 3
VINERI 6 AUGUST Despre 

lorilor din străzile V, 
sandri și 
din orașu] Petroșani se poa
le spune că sînt buni gospo
dari. Afirmația este întărită 
și de modul în care ei cu
răță strada și șanțurile d:n 
fața casei în care locuiesc. 
Unii însă nici nu se sinchi
sesc dc aspectul străzii. Dacă 
privești șanțurile pline de bă
lării din fața caselor cu nu
merele 15, 21, 24, 25, 27, 28 
și 29 de pe strada V, Alec
sandri și numerele 15, 17 și 
26 din strada M. Kogălnicea
nu ești îndemnat să crezi că 
locuințele respective sînt fără 
stăpîn. în realitate ele au 
posesori dar pe care nu-i 
interesează ce se întâmplă fn 
afara ogrăzii le.-, deși ar 
irebui să-i intereseze.

■■
majoritatea Jocui- 

Alec- 
M. Kogălniceanu

■ int cîțiva ani de cînd secția de distribuire a one 
electrice din orașul nostru a început 
vergură și deosebit de importantă 
iluminatului. E vorba de efectuarea 
de 110 volți la 220 volți. In cea mai 
operațiunea a fost efectuată. Doar 
care se numără 23 August. Gelu și 
vechiul voltaj. De cîteva zile însă, 
formatorului, locuințele din străzile respective au curent de 
220 volți. E o realizare meritorie a Secției de distribuire a 
energiei electrice din orașul nostru.

o lucrare de mare an- 
privind îmbunătățirea 
trecerii de la curentul 
mare parte a orașului 
cîteva străzi, printre 

Decebal rămăseseră la 
prin înlocuirea trans-

realizare și vor fi proiectate 
in centrul orașului nostru. 
De rezultate eficiente se bu
cură și gazeta orașului 
.Transfocatorul" care ia ati
tudine împotriva comporta
mentelor și ținutei necores
punzătoare a unor tineri cer
tați cu etica socială.

RED. : Cum 
poate fi îmbunătățit 
tul formelor folosite 
ca de educație a 
lui ?

RĂSPUNS: 
direcție 
in toate 
primăm un conținut 
tico-cducativ corespunzător. 
Serile distractive sint de mul
te ori lipsite de esen(ă. La 
unele cluburi activitatea este 
limitată la Jocul de șah. In 
privința muncii cu cartea, a 
educației artistice a tineretu
lui mai avem multe de fă
cut. De altfel, ne-am propus 
să dezbatem in comisia po- 
litico-ideologică și cultural- 
distractivă aceste probleme, 
să cerem sprijinul Comitetu
lui orășenesc al P.C.R. Lu- 
peni pentru ca pe viitor să 
îmbunătățim conținutul aces
tei munci — sarcină esenția
lă desprinsă din documentele 
partidului nostru.

considerați că 
con fin u- 
în mun- 
tîneret ti

emisiunii. 
România 

Coreeană. 
Transmisiune directă din 
Sala sporturilor de la 
Constanța.

18,30 Cintâ pentru 
voastră Maria 
loan lanoși.

18,40 Ex-Terra ’71. 
țară la cea de-<

17,00 Deschiderea 
Volei feminin : 
- R. P. D.

dumnea-
Precup și

Finala pe
IV-a

„Dorul 
premieră

■
E

D. CRISTEA

■
■

De acord ?tă și operativă
In afară de 

de concursurile 
tice din școli, 
și instituții, de 
sint întilnirile tineretului 
activiști de partid și de stat, 
cu vechi militanți ai mișcă
rii muncitorești. La asemenea 
acțiuni au participat Un nu
măr mare de tineri și ele 
vor fi inițiate și in viitor.

UED. : Presupunem că dis
cuția noastră nu a fost epui
zată. Din acest motiv ne-ar 
interesa care forme vi s-au 
părut de o mare eficiență 
educativă ?

RĂSPUNS : Personal consi
der că varietatea formelor de 
educare nu constituie esen
țialul decit dacă acestea se 
nasc din necesitatea obiectivă 
a specificului locului de mun
ca respectiv. De aceea apre
ciem inițiativa izvorilă din 
organizațiile de bază care 
întreprind acțiuni complexe 
pentru o masă diferențiată 
de tineri. Așa, de exemplu, 
la Școala profesională Lupeni 
a avut ud mare răsunet al
bumul ..Partidului cinstire*, 
simpozionul ..File de istorie** 
etc. Trebuie însă subliniat 
că in această privință, unele 
organizații ca, de pildă, cele — 
de la „Viscoza**, preparația 
Lupeni, Cooperativa „Deser
virea** nu au oferit încă do
vada unor inițiative proprii.

Dar. referindu-ne mai pe 
larg la eficiența educativă a 
unor forme folosite dc orga
nizația noastră, am putea e- 
videnția unele aspecte intere
sante. In aria activităților 
cultural-educative, un rol de 
seamă il ocupă cineclubui ti
neretului și cineclubui ..Lu
ceafărul* al Liceului din Lu
peni. Aici s-au realizat filme 
inspirate din lupta partidu
lui, din viața tineretului din 
orașul Lupeni. Astfel, filmul 
de scurt-metraj „Sens unic' a 
fost premiat cu locul II la 
festivalul de la Pitești, iar 
filmului „Rcmușcare* i s-a 
acordat o mențiune specială . 
Alte filme sini curs de

In 
nu am 
acțiunile 

un

accastă 
reușit 

să im- 
poli-

PREGĂTIRI PENTRU NOUL AN ȘCOLAR
(Urmare din pag. 1)

7U-

un- 
ca-

să credem că 
august cînd 

municipiu tre
fle pregătite pentru 
școlar nu va fi res-

re-
se

sosirea lucrătorilor pentru 
grăvit și vopsit întârzie.

La Școala generală nr. 2 
dc se realizează reparații 
pitale și curente ritmul execu
tării lor este destul de anevo
ios. Zugrăvirea ușor săli de 
clasă este de slabă calitate,, iar 
lucrătorii care efectuează 
pararea instalației sanitare
plîng dc lipsa materialelor. Lu
crările la acoperișul școlii ca 
și vopsitul în ulei al ferestre
lor, ușilor și în general al mo
bilierului încă n-au început.

Lipsa materialelor și organi
zarea nejudicioasă a lucrări
lor de către I.G.L. pe acest

șantier ne face 
termenul de 15 
toate școlile din 
buie să 
noul an 
peclat

Este necesar ca I.G.L. Petro
șani, sectorul I Petri la să a- 
provizioneze șantierul cu mate
rialele trebuincioase și prin 
organele sale să intensifice în
drumarea și controlul activită
ții din școlile unde lucrările 
sînt rămase în urmă, astfel toa
te școlile din orașul Petrila să 
fie pregătite din timp, iar clin
chetul clopoțelului să răsune 
la fel de voios în toate școlile 
în prima zi a noului an de 
învățămînt.

■

■

DIN NOU BRACONAJ
Cu toate măsurile luate de 

comitetul filialei de vânătoa
re din Lupcni pentru a in
troduce disciplina și ordinea 
în codrul grupei de vână
toare din comuna Aninoasa 
se mai petrec încă flagrante 
încălcări 
braconaj.
distrugere a unor recunoscu
te bogății ale faunei patriei 
noastre. Nu au trecut decît 
patru luni — aflăm dintr-o 
scrisoare a corespondentului 
nostru Ion Popescu din Lu- 
peni. președintele filialei — 
de vind Nicolae Iordac-he din 
această comună, împreună cu 
trei vînători, asistați de un

salariat al Ocolului silvic din 
Petroșani, a împușcat o că
prioară gestantă avînd 2 iezi. 
In ziua de 30 iunie alți trei 
vînători, tot din Aninoasa, 
au luat viața unei alte că
prioare in fondul de vînă- 
toare nr. 104 Bănița, filiala 
Petroșani.

Descoperirea braconierilor 
se datorește unor copii, (tot 
copiii, printre puținii care în
drăgesc nemăsurat aceste po
doabe ale naturii, apărătorii 
neajutoratelor căprioare) și 
tovarășului Iosif Cotoț. pre
ședintele filialei din Petro
șani dc care aparține fondul 
respectiv.

Cei trei braconieri cu per-

mis de vinătoare, Mișcu loan 
și frații Vlașin Vasile și Vla- 
șin loan își vor primi pe
deapsa meritată pentru gra
va abatere de la reglemen
tările de practicare a vînă- 
toarei, prin care au săvîr- 
șit, din lăcomie, o faptă re
probabilă. condamnată cu as
prime de legile noastre.

Un fapt este, oricum, demn 
de semnalat. Pină acum vi- 
nătorii. membrii filialei, des
copereau și preveneau actele 
de braconaj săvîrșite de unii 
copii. Iată că, uneori, lucru
rile se petrec și invers...

■

Despre modul cum este' a- 
provizionat magazinul ali
menta r nr. 2 din cartierul de 
jos al orașului Petr: 
tem spune numai 
bune. In ceea ce 
deservirea, la fel. 
cu gust în rafturi, 
ispitesc ochiul. Totuș . 
părătorii nu privesc mărfui 
le, cj dușumeaua. O fac din 
motive întemeiate, 
reparată de multă 
pardoseala este c» 
în multe locuri atît 
gilă îneît poți să 
dentezi. Tovarășul 
dru Bodrog. responsabilul u- 
nitâții, a făcut 
adrese cerînd

oșani pu- 
euvinte 
privește 

Aranjate 
mărfurile 

•i, cum- 
iri-

N&fiind 
vreme,, 

gropi și 
de fra

te acci- 
Alex&n-

>ă
referate și 
se repare

Nu
mai jos

* 30
iunie a.c. La ora șase și 
douăzeci de minute autobu
zul nr. 31 HD 3 497 a plecat 
din centrul orașului Petro
șani. In stația „Bufet I.ivc- 
zeni* a oprit. Șoferul însă 
n-a găsit de cuviință să des- 

ilc. Ușile rămânând 
călătorii 

sâ coboare 
și ei in a

•tația ur 
mai oprit

Intîrnplarea de 
s-a petrecut în ziua de 

La ora șase 
de minate

pardoseala, dar 
am propune o 
se repare ce-i 
fără a se sște] 
referate. De ac

Ioan GOG A

Alimentară sau bufet ?

■

cum atestă firma, vi- 
rafturile și după 

cumpăra 
nr. 17 de 
Alecsandri 

e aliment'*: ă. 
pe prietenii 
gestionarului

Așa i 
trincle. 
ceea ce se poate 
din ea, unitatea 
pe strada Vasile 
din Petroșani 
Privindu-i însă 
și cunoscuții 
cum se cinstesc cu băutură 
te întrebi nedumerit . apar
ține oare unitatea <.u pricina

de O.C.L. Alimentara sau de 
T.A.P.L. ? Spre a nu mai • 
exista acest dubiu, avem o 
propunere. Băuturile alcooli-' 
ce să nu se servească aici 
dccît pentru acasă, 
de altfel sînt și 
Cine trebuie să ia
să citească rîndurile de f- 
și să se conformeze.

I.

așa cum 
indica»)) 

aminte. ■

merită felicitări

CIUR

■bune
A

ceea
Lipsă de respect

iar frinele prind 
mai dovedit 

ce n-ar fi tre- 
peD-

ferului doar la circa 300 
metri de stație și atunci a 
oprit. Făcînd calea întoarsă 
pe jos. călătorii s-au întrebat 
nedumeriți : De ce oare șo
ferul n-a deschis ușile în 
stația unde a opr t, iar pe 
cealaltă a sărit-o ? A dove
dit doar pe parcurs că ușile

sînt 
tare, 
însă 
buit 
tru călători. E drept câ pen
tru o asemenea abatere nu 
se ridică permisul de circu
lație dar felicitări nu

Mica publicitate

âie legii, acte de 
de vătămare sau

CRISTEA
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ma-
20,25

pen-
Giurgiu20,45

21,05

22,25
cererea

Cărei (etapa

29.19
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20,30

AUGUST ceatro-22,10< MIERCURI 11

22,0022,30

juridic. 23,15 
2330

Valsul 
Fei naad 
Renner,

cmisMMtt. 
europene

emisiunii, 
europene

Târ

17,55 Deschiderea
Campionatele 
de atletism : 800 m băr
bați — semifinale ; 800

18.45 Muzică 
pretată 
noiu și 
Udîlă.

1 î.OO Breviar
19,15 Publicitate.

firile seciaHste. 
Magdebuig -

Oprește tovarășe, 
să coborîm 

s-au auzit câteva vo 
Glasul solicitant Hor 

urechile șo-

20.15 Tcle-encictopedia.
21.15 Film serial : Ui morii «o 

- episodul IV - Hain* 
vechi.
Emisiune muzicol-dislrac- 
tivă.
Telejurnalul de noapte, 
închidere» emisiunii.

bare cu... surprize ’ Pre
zentarea eroilor lui Watt 
Disney prin intermediul 
unor fragmente de film. 

19,10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 ‘ 
20,15

Cronica politică internă. 
Cîntece patriotice in in
terpretarea corului „Mo 
drigal"
Panoramic științific. Noi 
domenii de cercetare. 
Reportaj TV : 
ieri ți azi. 
Film artistic ;
cifrului.
Gala artiștilor francezi la 
circul Bouglio-ie.

22,55 Telejurnalul de noapte.

19,35 Deschiderea emisiunii. 
CcmiHonofele europene 
de atietîsn» : Suliță te
mei — bnolă ; 260 m
lemei — finală ; 200 m 
bărbați - finală ; 100 m 
garduri - finală.

11,05 Căminul
18,50 Lumea copiilor. O plim-

11,90 Deschiderea emiliunn. 
Viața literară. Pentiu 

cine scriem poez e ?
19,15 Toate pinzele sus : Emi

siune pentru pionieri, 
pop .ilaiă nter- 
de Gasril Fru- 

acoictecnislul Hie

VIND casă confortabilă și 
diverse lucruri, 
14. Petroșani.

DUMINICA 8 AUGUST

8,30 Deschiderea emisiunii. 
Sport ți sănătate.

9,00 Matineu duminical pen
tru copii. „Ex-Terra '71". 
Finala pe țară a con
cursului de construcții 
tehnice pentru pionieri 
ți țcolari.

10,00 Viața satului.
11,15 Simfoniile lui Beethoven. 

Pe culmile Simfoniei a 
(părțile a lll-a ți a

12,«i0 De strajă patriei.
12.30 In reluare, la 

telespectatorilor, 
uni din opereta 
cui" de 1 Strauss.

13,00 Emisiune in limba ma
ghiară. Postmeridian.

14.30 Spart. Concurs interna- 
fional de gimnastică ar
tistică. înregistrare de la 
Saiia. Bai : Felonia - 
S.U.A. Aspecte înregis
trate de k» Varșovia.

14,45 Maguiin.
Film serial pentru tine
ret : Planeto giganților. 
Vetre folclorice (Vaslui). 
Pe drumul de costițe...
1 M1 de seri.
Telejurnalul de seară. 
Reportajul săptăminii. 
Destinul Oltului.
Desene animate
Bună seara, melodii... 
Spectacol muiicotidistrac- 
tiv realizat la Teatrul de 
Stat din Constanța. 
Telejurnalul de noapte. 
Telesport.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Melodii populare cinla- 
te de : Elena Mindrilâ, 
Ileana Tentiț, Ionel Pop.

18.15 Scena. Emisiune de in
formație ți critică teatra
lă.

18.45 Stop-cadru.
19.15 Publicitate. 
19,2<> 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seaiă.
20,10 Dinamica societății ro

mânești. Proporții ți cali
tate in structura forțelor 
de producție.

20.30 A patriei cinstire. Emisi
une de versuri ți cinte- 
ce patriotice.

20,50 Roman foileton : Roșu si 
Negru (IV).

21,25 Steaua fără nume — 
muzică ușoară Concu- 
renți: Camelia Badiu - 
Galați (etapa 1), Adria
na Duță — Craiova (eta
pa a M-a), Dorina Mari
no — ~ 
Ha).

22.30 Din
R.D.G. 
centru al construcției de 
mașini.

22.45 Telejurnalul de noapte.

chidă uî 
închise, 
voiau 
rămas 
buz. La 
toare n-

* JOI 12 AUGUST

PROGRAMUL
pentru

Deschiderea 
Campionatele 
de atletism : 400 in 

semifinale ; disc 
finală ; 400 m 
linalâ. Transmi- 

Hel-

săptâmîna

viitoare

bați
femei 
femei 
siune directă de la 

Ici.
■ siune in limba 
iară.

La volan - emisiune 
liu conducătorii auto. 
Timp ți anolimp in agri
cultură.
Pentru sănăialea dv. 
„Alimentara in primul 
an de viață".
1 001 de seri.

1930 Telejurnalul de seară.

1 001 de seri.
Telejurnalul de seară. 
Seară de teatru : Pre
mieră TV : lății in carna
val — de Vasile Alecsan- 
dri.

21.45 Oameni și fapte.
21,55 Aspecte de la concursul 

|i festivalul de muzică 
ușoară ,Lotca de «ur“ — 
Broito 1971.

22,20 Telejurnalul de noapte.
>2,35 Campionatele europene 

de atletism - Aspecte <k 
Io testivrtatea de deschi
dere și finetul cursei de 
10 000 m. înregistrare de 
la Helsinki.

m femei — semifinale ; 
lungime bărbați — fina
lă ; 109 m temei - fina
lă ; 100 m bărbați - fina
lă. Transmisiune directă 
de la Helsinki.

19,9n Mement lolclaric cu Fto- 
rica Ungur.

19,19 Tragerea Proncexiiroj. 
19,39 1991 4e seri.
1939 Telejurnalul de seară

“ .Jacuri nestinse" — nn 
fdn» datureentar consa
crat industriei siderurgice 
din țar» neastră. 
Telecinemateca : «
nemarile r. Cu
Graveș, Luise 
Militzo Xoryus. 
Telegtob. Africa 
lă.
Lnvertisment jctiric-muzi- 
cal

2239 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

tftfri - semifinale ; de
can - tinală; sosi»» 59 
te marș; iniUime bw- 
faafî — tiaată; ttMtgime 
femei — Fnrolo ; 5 9W tn 
— finala. înregistrare de 
I» Helsinki.

19.15 PwbtidtoU. 
1930 IM1 d» S*»L
1930 Telejurnalul de scuză.
20,00 Sepfămino internațîona-

20,10 „Cununile» griului* — jo- < SIMBĂTA 14

18,15 Emisiune în

AUGUST

limba ger-
cur» pop-l
14.

aie iradîtiona-

20,25 Antologia umorului. Hi mană.
mul „Zile de fior și ris* 18,99 Bună seara. tete î
(parteo f). Bună seara. băieți I

21,99 Interpretul săptămânii. 1939 Câmpie notele europene
21,13 Cadran iaternetiene!. «te attetui»: Ittt m gar-
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
t r

(Urmare din pag. 1)

. . (Aplau
ze puternice).

Desigur, noi nu uităm nici 
un moment că în lume există 
încă forțe reacționare, impe
rialiste, că în diferite zone ale 
globului pâmîntesc ard încă 
Uăcări’e distrugătoare ale răz
boiului. că bombele de tot fe
lul ucid încă copii, bărbați, fe
mei; de aceea, ne ridicăm gla
sul. alături de toate forțele an
ti imperialiste. pentru a se pune 
capăt conflictelor și războaie
lor de pretutindeni, pentru în
cetarea războiului din Vietnam, 
pentru retragerea trupelor Sta
telor Unite, pentru ca popoa
rele din Indochina să-și hotă
rască singure destinul, fără nici 
un amestec din afară. (\plauze 
puternice).

In întreaga noastră activita
te sin tem alături de toate for
țele antiimperialiste. de mișcă
rile de eliberare națională. 
Sprijinim și vom sprijini și în 
viitor popoarele care luptă îm
potriva imperialismului, a co
lonialismului și neocolonialismu- 
iui. care sînt hotărite să-și a- 
pere ființa națională, dreptul 
la o viață liberă și indepen
dentă. (Vii aplauze).

In același timp, ca țară euro
peană. România acționează pen
tru înfăptuirea securității pe 
continent, pentru realizarea în 
cel mai scurt timp a unei con
ferințe europene care să deschi-

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU LA TULCEA

(Urmare din pag. I) 

crărilor acestui obiectiv indus
trial, a cărei construcție a în
ceput în trimestrul trei al a- 
nului 1970 și urmează a fi dat 
în funcțiune în iunie 1973. Vi
itoarea uzină prinde, pe zi ce 
trece, contururi tot mai preci
se. Se toarnă fundații, se im
plantează în teren piloții care 
vor susține fundațiile viitoare
lor hale. La unele puncte de 
lucru mai avansate a început 
de curînd și montajul. Peste 60 
ia sută din instalațiile acestei 
uzine vor funcționa în aer li
ber, fapt ce reprezintă multi
ple avantaje, între care costuri 
de realizare reduse, ușurință în 
exploatarea agregatelor.

La capitolul — stadiul lucră
rilor față de graficul stabilit, 
constructorii informează că, 
datorită anumitor factori, u- 
nele lucrări sînt rămase în 
urmă cu aproape o lună; 
în prezent, sînt luate toa- • 
te măsurile pentru înlătu
rarea în cel mai scurt timjo 
a acestei întîrzieri. S-au creat, 
de asemenea, condiții _ pentru 
continuarea lucrărilor în ritm 
susținut și pe timpul iernii, ast
fel îneît la sfîrșitul anului să se 
asigure executarea a circa 35— 
40 la sută din totalul lucrărilor 
prevăzute.

Obiectivul industrial vizitat 
va produce anual o mare can
titate de alumină. Și încă 
un fapt remarcat de construc
tori : în cea mai mare parte, 
întreprinderea va fi înzestrată 
cu utilaje fabricate de indus
tria noastră constructoare de 
mașini. Prețul de cost al pro
dusului finit va fi» la această 
întreprindere, cu circa 30 la 
sută mai mic decît cel realizat 
la întreprinderea similară din 
Oradea.,

In ceea ce privește problema 
Aprovizionării noii unități cu 
bauxită adusă la Tulcea pe Du
năre. se studiază soluții de 
transport a materiilor pri
me ’ pe benzi rulante de 
transport a materiei prime 
din port la viitoarea întreprin
dere. și se optează formula 
bandă rulantă în locul transpor
tului cu mijloace auto, cum se 
prevăzuse inițial în proiect. A- 
ceastă soluție este apreciată^ ca 
fiind mai eficientă, modernă șj 
se recomandă specialiștilor să 
elaboreze studiul pentru con
struirea acestui agregat.

Se vizitează principalele 
puncte de lucru de pe șantier, 
însoțiți de directorul Trustului 
de construcții Constanța, căru
ia i-a fost încredințată această 
importantă lucrare, ing. I. Su
man, oaspeții se opresc în prin
cipalele secții, la hala unde se 
montează vasul de mare capa
citate pentru calcinarea ba
uxitei. proces premergător ex
tragerii aluminei. Metodele apl'- 
cate in construcții, procedeele 
tehnologice care se vor utiliza 
în noua unitate sînt, potrivit 
datelor înfățișate de specialiști, 
de prim rang. Secretarul gene
ral al partidului recomandă 
constructorilor să extindă folo
sirea prefabricatelor, a metode
lor rapide de construcții, care 
să asigure o productivitate spo
rită pentru înlăturarea rămîne- 
cii in urmă a lucrărilor.

Important de subliniat în le
gătură cu uzina de alumină 
este faptul că aceasta va avea 
fia imediată vecinătate o altă 
mare unitate a industriei me
talurgice — Uzina de feroaliaje, 
ou care va folosi, împreună, a- 
provi zio narea cu energie electri
că, cu apă, instalațiile portua
re. Tocmai de aceea, secreta
rul general recomandă ca acest 
complex industrial să aibă o 
conducere unică.

Vizita pe șantierul viitoare; 
uzine de alumină se încheie. 
Activitatea constructorilor, a 
viitorilor metalurgiști se bucu
ră de bune aprecieri și li se 
urează noi succese în activita
tea pe care o depun, pentru 
punerea în funcțiune în cel 
mai scurt timp a acestui obiec
tiv de mare importanță pentru 
județul Tulcea, pentru întreaga 
economie națională. 

d& calea i ării est î de - 
derat ; ne pronunțăm pentru 
dezvoltarea înțelegerii și a vi
nei largi cooperări între statele 
din Balcani, pentru realizarea 
dezarmării generale și totale, 
și. în primul rind, a dezarmării 
atomice. Acționăm pentru pro
movarea în viața internațională 
a unor relații noi, întemeiate 
pe principiile suveranității și 
independenței naționale, depli
nei egalități în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, 
care să excludă folosirea forței 
și a amenințării cu forța în 
raporturile dintre state.

Știm că această luptă cere 
eforturi. că ea presupune o in
tensă activitate internațională 
în to ite domeniile — de aceea, 
partidul și guvernul României 
socialiste nu precupețesc și nu 
vor precupeți nimic pentru a-și 
aduce contribuția la cauza prie
teniei intre popoare, la soluțio
narea problemelor arzătoare din 
lumea contemporană.

Considerăm că toate statele 
— fie ele mari sau mici — 
trebuie să ia parte activă la 
soluționarea problemelor; con
siderăm că nici o problemă, in
diferent de ce natură ar fi ea. 
nu poate fi soluționată numai 
de uncie state sau de anumite 
grupe de state, că proble
mele care privesc soarta 
tuturor statelor, trebuie re
zolvate cu participarea tuturor 
popoarelor. România, poporul 
român își vor spune cu liotă- 
rîre cuvin tul în această privin

Din nou pe străzile munici
piului. Tineri și vîrstnici, băr
bați, femei și copii — am putea 
spune întregul oraș — salută 
cu căldură pe oaspieți, le adre
sează semne prietenești. Dintr-o 
mașină deschisă, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Emil Bod- 
naraș răspund manifestărilor 
de stimă și respect adresate se
cretarului general, întregii noas
tre conduceri de partid și de 
stat.

Străbătînd arterele principale 
ale orașului-port, privirile sînt 
atrase de înnoirile ce apar la 
tot pasul. Atrag atenția noile 
cartiere de locuințe. Numai în 
planul cincinal încheiat în o- 
rașele județului au fost date în 
folosință aproape 2 500 de apar
tamente construite din fonduri
le statului. Se impune atenției 
cu deosebire modernul complex 
turistic „Delta", de la ale cărui 
balcoane adresează semne de 
salut un mare număr de turiști. 
In anul 1970 numărul turiștilor 
care au venit la Tulcea pentru 
a vizita această minune a na
turii care este Delta Dunării a 
fost de 10 ori mai mare decît 
în 1965.

In succesiunea obiectivelor 
înscrise in itinerariul vizitei de 
lucru în municipiul și județul 
Tulcea se înscrie marele com
plex intercooperatist) de crește
re și îngrășare a porcilor din 
comuna Nufărul, în apropiere 
de Tulcea. Aici așteaptă un 
mare număr de țărani coope
ratori din localitate, din comu
nele Beștepe, Frecăței, Cataloi, 
din alte sate din împrejurimi, 
care s-au asociat pentru con
struirea acestei moderne fabrici 
de carne.

In aplauzele mulțimii de 
bărbați și femei, oaspeților li 
6e oferă pîine și sare, ploști 
cu vin și țuică, bunuri ale pă- 
mîntului dobrogean, bunuri ale 
muncii înfrățite în cooperativă, 
buchete de flori. Sînt semne a- 
le dragostei și recunoștinței ță
ranilor cooperatori față de Par
tidul Comunist Român, de con
ducerea sa, care le-a direcțio- 
nat voința și fapta spre o viață 
fericită, spre înfăptuiri remar
cabile.

In județul Tulcea, ca de alt
fel, în întreaga țară, se înfăp
tuiește cu succes programul 
complex de măsuri stabilit de 
partid pentru dezvoltarea in
tensivă și multilaterală a agri
culturii. Pe linia ridicării în 
continuare a nivelului agricul
turii, actualul plan cincinal 
prevede sarcini deosebit de im
portante : se va dezvolta baza 
tehnico-materială de producție, 
va crește numărul cadrelor de 
specialiști, se va adinei proce
sul de specializare și diversifi
care a producției.

Așezarea agriculturii pe te
melii socialiste a schimbat 
structural relațiile economice 
și sociale din viața satului, a 
oamenilor din satele dobroge
ne. Marile succese obținute de 
cooperativele agricole în dez
voltarea bazei tehnico-materiale 
de producție, în întărirea lor 
economico-organizatorică, în ri
dicarea an de an a veniturilor 
membrilor cooperatori constituie 
o strălucită confirmare a juste
ței politicii partidului nostru 
în domeniul agriculturii, fin 
transformarea socialistă a sa
tului.

La sosirea la modernul com
plex de la Nufărul, conducăto
rii de partid și de stat sînt sa
lutați de Ion Moldovan, șeful 
Departamentului Industriei Ali
mentare din Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Apelor. Apoi, în 
tovărășia directorului complexu
lui, dr. Ion Zaharia, se vizitea
ză sectorul de gestație al com
plexului, dat în funcțiune re
cent. Oaspeților li se dau ex
plicații în legătură cu tehno
logiile de creștere și îngrășare 
a porcilor, cu furajele folosite 
pentru îngrâșarea animalelor, 
cu stadiul actual de populare 
a unității.

In discuțiile dintre oaspeți și 
gazde se subliniază importanța 
și marea eficiență economică a 
întreprinderilor cooperatiste de 

ță și vor lupta neabătut pen
tru deplina egalitate in drep
turi. pentru joace și colaborare 
între popoare (Aplauze puterni
ce, prelungite).

In activitatea pe care o des
fășurăm pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Congresul 
al X-lea va trebui să facem 
încă mari eforturi: trebuie să 
nu precujoețim nimic pentru a 
realiza la timp — și dacă este 
posibil, chiar mai devreme — 
noile construcții industriale și 
agricole, construcțiile de locu
ințe. de școli, de spitale și ce
lelalte obiective social-cullurale, 
astfel ca pe măsura dezvoltă
rii societății noastre socialiste, 
să se îmbunătățească continuu 
și condițiile de viață ale oame
nilor muncii.

De aceea, mă adresez comu
niștilor. tuturor oamenilor mun
cii din municipiul și județul 
Tulcea ca, alături de întregul 
nostru joopor. să facă totul pen
tru a realiza în bune condițiuni 
marile sarcini pe care le au de 
îndeplinit în acest cincinal. 
(Aplauze puternice).

Doresc să exprim convinge
rea conducerii noastre de partid 
și de stat că oamenii muncii 
din municipiul și județul Tul
cea își vor aduce din plin con
tribuția la înfăptuirea acestor 
mărețe sarcini ale Congresului 
al X-lea, că la sfîrșitul cinci
nalului, prin felul în care și-a 
desfășurat activitatea, Tulcea 
va ocupa un loc de frunte în

acest gen și se arată că în ju
deț se află in prezent în etape 
înaintate de construcție alte 
două asemenea complexe, unul 
cu aceeași capacitate, la Satu 
Nou, și altul la Baia. In curînd. 
va începe construcția unor uni
tăți similare la Carcaliu. De a- 
semenea, gazdele informează, 
că pentru sporirea eficienței a- 
cestor unități, se prevede ca pe 
lingă fiecare complex să se con
struiască unități mici de pre
parare a nutrețurilor. Prin pu
nerea lor, în practică, măsuri
le preconizate în această direc
ție la ’complexul de la Nufărul 
vor avea ca rezultat un bene
ficiu anual de aproximativ 4 
milioane lei.

La revenirea în oraș este vi
zitată întreprinderea de indus
trializare a peștelui, mare uni
tate de producție a industriei 
alimentare.

Procesul tehnologic este com
plet mecanizat. In legătură cu 
sortimentele de conserve de 
pește produse aici, directorul 
întreprinderii, Iancu Cojocaru, 
subliniază că acestea se bucură 
de un renume apreciabil, nu 
numai în țară dar și peste ho
tare, în țări ale Asiei, Africii 
și Europei.

In secția de producție a am
balajelor pentru conserve este 
relevată și apreciată preocupa
rea colectivului de conducere 
pentru asigurarea în întreprin
dere a tuturor tipurilor de am
balaje necesare producției.

Secretarul general al parti
dului subliniază necesitatea ca 
fiecare unitate a industriei 
noastre alimentare să-și asigu
re secții speciale pentru con
fecționarea tuturor ambalajelor 
necesare producției proprii, să 
dezvolte activitatea de concep
ție pentru realizarea de utilaje 
necesare procesului tehnologic.

Referindu-se 1a dezvoltarea 
în continuare a acestei unități, 
gazdele informează că între
prinderea își va mări capacita
tea în anii următori la 20 000 
tone anual, de pe acum fiind 
puse la punct proiectele de în
tregire a întreprinderii.

— Puteți da anual și 22 000 
tone conserve de pește, spune 
specialiștilor prezenți secretarul 
general al partidului. Aveți po
sibilități, aveți un colectiv 
harnic și trebuie să dați mai 
mult.

Lucrătorii întreprinderii se 
angajează să analizeze toate re
sursele interne pentru a realiza 
aceste recomandări.

In final, la ușa principalei 
hale de prelucrare a peștelui, 
secretarul general al partidului 
întreține un scurt dialog cu 
muncitoarele. Ele își declară 
deplina mulțumire pentru con
dițiile de muncă, pentru cîșli- 
gurile realizate, modul satisfă
cător de aprovizionare cu măr
furi a pieței, a magazinelor. Ele 
sînt felicitate, li se adresează 
urări de sănătate și fericire.

In port, după vizitarea între
prinderii pentru industrializarea 
peștelui, conducătorii de partid 
șl de stat se îmbarcă la bordul 
navei „Republica", cu care 
parcurg In amonte, o bună 
distanță pe apele fluviului în 
vederea analizării cu specialiș
tii a amplasamentelor noilor 
obiective prevăzute a fi con
struite pentru dezvoltarea por
tului Tulcea la nivelul cerin
țelor actuale ale economiei 
noastre naționale, ale noilor 
ramuri apărute la Tulcea.

Cu ajutorul unor machete și 
schițe, șeful Departamentului 
transporturilor auto, navale 
și aeriene din Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, 
Mihai Bălănescu, și directorul 
Institutului de cercetări și pro- 
ieotări de specialitate. Ion Bal- 
cu, prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți conducători 
de partid și de stat, soluțiile 
preconizate. Fiecare din ele este 
analizată atît din punct de ve
dere funcțional, cît și econo
mic.

Se ia în discuție și problema 
dezvoltării în portul Tulcea a 
unui șantier naval pentru re
parații și construcții de nave 
mici, îndeosebi de nave pescă- 

tre județele țării. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Doresc să mulțumesc tuturor 
locuitorilor, tuturor comuniști
lor care ne-au primit cu atîta 
căldură; țin, de asemenea, să- 
mulțumesc tovarășilor care au 
luat cuvîntul aici și au expri
mat hotărîrea oamenilor muncii 
din Tulcea de a înfăptui neabă
tut joolitica partidului nostru 
alît în ce privește construcția 
socialistă, cît și activitatea des
fășurată pe plan internațional. 
In aceste manifestări noi ve
dem o expresie a încrederii 
dumneavoastră, a întregului -po
por, în partidul nostru comu
nist, în conducerea sa — și vă 
mulțumim pentru aceasta. (A- 
plauzc puternice, prelungite). 
Puteți fi siguri, tovarăși, că Co
mitetul nostru Central, guver
nul țării, vor face totul pentru 
a răspunde acestei încrederi, 
pentru a conduce ferm poporul 
nostru spre societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, spre co
munism. (Aplauze puternice, u- 
rale).

Vă urez din toată inima noi 
și mari succese în activita
tea dumneavoastră, multă sănă
tate și multă fericire ! (Aplauze 
puternice, îndelungate; urale; se 
scandează : .Ceaușescu, P.C.R.". 
Cei prezenți la adunare ova
ționează îndelung pentru Parti
dul Comunist Român, pentru 
Comitetul său Central, pentru 
secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

rești. In legătură cu aceasta, 
secretarul general al partidului 
recomandă reprezentanților mi
nisterului de resort, celorlalți 
specialiști aiiați de față, să se 
creeze un singur șantier na
val, apt să satisfacă necesită
țile întregului port atîț din 
punct de vedere al reparații
lor, cît și al construcțiilor și 
dă indicația ca activitatea a- 
cestuia să înceapă parțial chiar, 
din cursul anului următor.

Se prefigurează, încă din sta
diul proiect, o dezvoltare ver
tiginoasă, de mare amploare, 
în acest sector al Dunării; Tul
cea va poseda în anii următori 
un mare complex de instalații 
portuare, de reparații și con
strucții de nave.

După vizitarea portului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de 
stat se îndreaptă spre centrul 
orașului, unde sînt așteptați. de 
mii și mii de cetățeni, de ma
rinari, de țărani cooperatori din 
împrejurimi.

Aici, în imensa piață, din 
fața Casei de cultură a sindi
catelor are loc un însuflețitor 
miting al oamenilor muncii 
din municipiul și județul Tul
cea.

Apariția la tribună a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a ce
lorlalți conducători de partid 
și de stat, este întîmpinată cu 
vii și îndelungi aplauze.

Mitingul este deschis de tova
rășul Teodor Coman. prim-se- 
cretar al Comitetului județean- 
Tulcea al P.C.R., care în numele 
oamenilor muncii din munici
piul și județul Tulcea exprimă 
sentimentele de dragoste, pre
țuire și fierbinte recunoștință 
pentru vizita înalților oaspeți 
pe aceste meleaguri, pentru ac
tivitatea neobosită, plină de ab
negație pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o desfășoară 
în fruntea partidului și statu
lui nostru spre binele patriei 
noastre socialiste, al întregului 
popor român.

In continuare au luat cuvîntul 
Dimitrie Dionisie, pensionar, 
Maria Strîmbeanu, Erou al 
muncii sooialiste, maistră la în
treprinderea de industrializare 
a peștelui din Tulcea, Ion Mu- 
liulet, lăcătuș la întreprinderea 
de construcții și reparații na
vale, Gheorghc Ciurea, preșe
dintele Cooperativei agricole 
de producție din comună Ca-a 
simeea, și profesorul Cezar 
Calenic.

Primit cu vii și îndelungi a-* 
plauze, cu urale puternice, a- 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea a fost ascultată cil 
deosebită atenție și subliniată’ 
în repetate rînduri cu puter-f' 
nice aplauze.

Mitingul ia sfirșit într-o at-î 
mosferă de mare entuziasm. Cei 
prezenți aplaudă, ovaționează 
pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru conducerea sa în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

După miting, în aplauzele 
mulțimii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat, se în
dreaptă spre stadionul din lo
calitate, de unde, cu un elicop
ter special, se înapoiază la M an- 
ga-Lia Nor-d, stațiunea Neptun.

La plecarea din Tulcea secre
tarul general al partidului, cei
lalți conducători de partid și de 
stat, au fost conduși de mii și 
mii de tulceni.

Luîndu-și rămas bun de la 
oamenii muncii din municipiul 
și județul Tulcea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le adresează 
urări de sănătate și fericire.

Primirea deosebit de căl
duroasă de care s-a bucurat to
varășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți Conducători de partid și de 
stat în județul Tulcea, este încă 
o dovadă a încrederii nețărmu
rite a oamenilor muticii din ța
ra noastră în politica partidu
lui, o expresie a voinței lor 
de a munci în continuare cu 
eforturi sporite pentru înflo
rirea României socialiste mul
tilateral dezvoltate.

N POPESCU-BOGDANEȘTI 
MIRCEA S. IONESCU

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

Savanti
f

americani 
in vizita 

la Moscova
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

Zece savanți americani, avînd 
în frunte pe Glenn Seaborg, 
laureat al Premiului Nobel, au 
‘sosit miercuri la Moscova în
tr-o vizită de răspuns la cea 
făcută în aprilie în S.U.A. de 
reprezentanți ai Comitetului de 

i Stat pentru Cercetarea Ener-
■ giei Atomice al U.R.S.S. Oame

nii de știință americani vor
■ vizita o serie de centre de cer- 
’ cetări științifice în domeniul 
-nuclear din Uniunea Sovietică.

Aceste întîlniri, menționează 
agenția TASS, au loc in cadrul 
memorandumului sovieto-ame- 
rican de colaborare în dome
niul folosirii energiei atomice 
în scopuri pașnice. Prima vi
zită de acest gen a fost făcută 
de o delegație americană cu 
opt ani în urmă.

Conflict între 
șeful statului 
Uruguayan 
și puterea 
legislativă

MONTEVIDEO 5 (Agerpres). 
— Senatul Uruguayan a hotă- 
rît ca președintele țării, Pache
co Areco, să se prezinte în fața 
Congresului pentru a răspunde 
acuzațiilor formulate împotrivii 
sa de Camera Deputaților pri
vind „violarea Constituției* 1'. 
Camera Superioară a parla
mentului a stabilit, totodată, 
ca în termen de zece zile, Co
misia Congreeuiui pentru pro
blemele constitsționale și le
gislative să se pronunțe cu 
privire la acuzațiile aduse pre
ședintelui. După această peri
oadă, Senatul urmează sâ ia 
din nou în discuție problema 
dacă va avea sau nu loc pro
cesul politic împotriva preșe
dintelui Areco.

ganizației Statelor Americano 
împotriva Cubei și reintegra-» 
rea acestei țări în O.S.A., pa 
de o parte, sau restabilirea do 
către fiecare țară latino-ame- 
ricanâ, în baza drepturilor sala 
suverane, a relațiilor cu Cuba, 
așa cum a procedat Chile, pe 
de altă parte. Intrucît Cuba a 
anunțat oficial că nu dorește 
să reintre în O.S.A., a continu
at ministrul peruan, fiecare ța
ră latino-americană are drep
tul de a reexamina în mod in
dividual motivele care au staî 
la baza hotărârii O.S.A. Mer
cado Jarrin a declarat că „Peru 
examinează această problemă 
în conformitate cu politica da 
extindere u relațiilor cu toata 
țările", menționează agenția 
Prensa Latina.

tele jurisdicției lor naționala 
sau libertății recunoscute ® 
mării libere.

In încheiere, delegatul român 
a arătat că tratatul internațio-* 
nai ce va fi elaborat trebuia 
să fie opera tuturor statelor. 
De aceea, toate țările lumii 
vor trebui invitate la viitoarea 
conferință asupra dreptului mă
rii. pentru ca toate să poată 
participa la elaborarea unui 
astfel de instrument internațio
nal.

..Canada nu va sprijini 
politica celor două Chine la 
Organizația Națiunilor Unite",
i declarat, în cursul unei con
ferințe de presă, primul mi
nistru canadian. Pierre Elliott 
Trudeau. Guvernul canadian, a 
subliniat primul ministru, a 
adoptat o poziție clară în le
gătură cu China, atunci cînd a 
recunoscut guvernu' Republicii 
Populare Chineze, în octombrie 
1970.

♦' Parlamentul Ceylonez a 
adoptat un proiect de lege pri
vind introducerea de la 8 au
gust a.c.. a calendarului euro
pean. Pînă acum, în Ceylon a 
fost folosit calendarul lunar.

♦» La 5 august. în Uniunea 
Sovietică a fost lansat sateli
tul artificial al Pămîntuluî 
„Cosmos-432". Satelitul s-a 
plasat pc orbită, iar aparatele 
de la bordul lui funcționează 
normal.

♦» Agenția TASS anunță că, 
în partea de vest a Ucrainei a 
început construcția celei de-a 
două conducte, prin care vor 
fi transportate gaze naturale 
din Uniunea Sovietică în 
R. S. Cehoslovacă. Conducta, 
a cărei denumire este ..Bratst- 
vo", va constitui o parte com
ponentă a magistralei subtera
ne internaționale „Uniunea 
Sovietică — Europa Occiden- 
tală“. După construcția aceste
ia, exportul de gaze natura’e 
din U.R.S.S. în țările europene 
va crește de citeva ori. preci
zează agenția TASS.

Conflictul acut dintre șeful 
statului Uruguayan și puterea 
legislativă a survenit la sfîr
șitul lunii trecute, cînd preșe
dintele Areco a reintrodus mă
surile excepționale de securi
tate, echivalente cu o stare de 
asediu prelungită, la numai 
12 ore, după ce parlamentul 
hotărâse revocarea lor.

I im li o uliii „iWH“
HOUSTON 5 (.Agerpres). — 

Principalul eveniment al celei 
de-a zecea zi a misiunii „Apo- 
110-15” s-a consumat joi, o dată 
cu încheierea activității extra- 
vehiculare spațiale a lui Alfred 
Worden, la ora 18,04 (ora Bucu- 
reștiului). Cu 20 de minute mai 
înainte el a ieșit din cabina de 
comandă pentru a lua rolfilme- 
le fotografiilor făcute pe orbi
ta circumselenară în scopul 
cartografierii suprafeței Lunii. 
Worden a verificat în cursul 
scurtei sale plimbări prin spa
țiul cosmic la aproximativ 
350 000 km distanță de Pămint, 
și starea de funcționare a altor 
aparate științifice. James Irwin 
a supravegheat, din cadrul che
pengului cabinei de comandă, 
activitatea extravehicuIară a co
legului său și funcționarea dis
pozitivului care a asigurat oxi
genul pentru Worden în timpul 
evoluției în spațiu. In acest

★
HOUSTON 5 (Agerpres). — 

Centrul de control a anunțat 
defectarea camerei de luat ve
deri lăsate IX? suprafața Lunii, 
cu ajutorul căreia trebuia să 
fie urmărită eclipsa de Soare 
ce se va produce vineri seara. 
După toate probabilitățile, ba
teriile cu care aceasta era ac
ționată s-au consumat mai de
vreme decît se aprecia.

In ceea ce privește minisate-

Seară de 
muzică și 
dansuri 

populare 
românești la 

Nicosia
NICOSIA 5 (Agerpres). — 

La 3 august, Ambasada Re
publicii Socialiste România 
la Nicosia a organizat o sea
ră de muzică și dansuri popu
lare românești, la care și-au 
dat concursul membrii an
samblului artistic „Doina" 
din Pitești, participant la 
Festivalul de la Limassol. 
Scara a fost organizată in 
Acropolis Amphitheatre, in 
aer liber, și a fost urmărită 
de membri ai guvernului ci
priot, funcționari superiori in 
ministere, șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
Nicosia, ziariști, un numeros 
public. Spectacolul s-a bucu
rat de mult succes. Această 
manifestare cultural-artist icu 
a fost dedicată apropiatei a- 
niversări a zilei de 23 Au
gust.

Sesiunea Comitetului O.N.II. pentru pregătirea 
Conferinței asupra dreptului mării
Intervenția delegatului român, Ion Voicu 

în Subcomitetul nr. 1
GENEVA 5 (Agerpres). — La 

Geneva se desfășoară lucrările 
celei de-a IL-a Sesiuni a Comi
tetului O.N.U. pentru folosirea 
pașnică a teritoriilor submarine, 
dincolo de limitele jurisdicției 
naționale. Comitetul. compus 
din reprezentanții a 86 de state, 
printre care și Republica Socia
listă România, are sarcina de 
a pregăti Conferința asupra 
dreptului mării, preconizată a 
fi organizată în anul 1973.

Luînd cuvîntul în Subcomite
tul numărul 1, al cărui mandat 
este de a elabora un proiect de 
tratat privind regimul interna
țional aplicabil zonei și resurse
lor fundului mărilor și oceane
lor și ale subsolului acestora, 
dincolo de limitele jurisdicției 
naționale, delegatul român. Ion 
Voicu, a arătat că elaborarea 

timp, David Scott, comandantul 
misiunii, s-a aflat la pupitrele 
cabinei de comandă urmărind 
funcționarea corectă a tuturor 
sistemelor și instalațiilor de 
bord.

Treziți la ora 11,20 (ora Bucu- 
reștiului), după o odihnă de 
opt ore, ei nu au mai trebuit 
să execute manevra de corec
tare a traiectoriei, programată 
pentru ora 14,20 (ora Bucureș- 
tiului), deoarece au fost infor
mați de Centrul spațial de la 
Houston că parametrii acesteia 
sînt apropiați de cei antecalcu- 
lați.

La ora 13,49 (ora Bucureștiu- 
lui), „Apollo-15“ a ieșit din zo
na atracției lunare pătrunzînd 
în cîmpul de gravitație terestră. 
In acest moment, nava se înde
părtase de Lună cu 61115 km, 
rămînîndu-i de parcurs încă 
328 429 km.

★
litul plasat pe orbită miercuri, 
Centrul de control a comuni
cat că acesta a deviat puțin de 
la traiectorie, dar se speră ca 
se va plasa pe o orbită bună 
în momentul stabilizării defini
tive. Satelitul, care are greu
tatea de 35,6 kg și este dotat 
cu diverse aparate pentru cer
cetarea Lunii și a spațiului in
terplanetar, se va menține pe 
orbită timp de un an.

Tiparul — Întreprinderea poligrafică Hunedoara — Șubunițaîea Petroșani

La Moscova s-a organizat 
prima expoziție internaționa
lă specializată de tehnică 
feroviară.

In foto: Locomotivă sovie
tică cu două cabine.

Republica Peru va stabili în 
curînd relații diplomatice 

cu Republica Populară Chineză
LIMA 5 (Agerpres). — Minis

trul peruan al afacerilor exter
ne, Edgardo Mercado Jarrin, a 
declarat in cadrul unei confe
rințe de presă că, după relua-, 
rea relațiilor comerciale, Repu
blica Peru va stabili în curînd 
relații diplomatice cu Republica 
Populară Chineză — transmite 
agenția Prensa Latina. El a 
subliniat că această hotărâre- se 
înscrie în cadrul politicii pro
movate de .Peru de a extinde 
relațiile de prietenie cu toate 
statele.

Referindu-se apoi la proble
ma restabilirii relațiilor cu 
Cuba, Mercado Jarrin a spus 
că, după opinia sa, în această 
privință există două căi de ur
mat ; ridicarea sancțiunilor Or- 

unui asemenea proiect trebuie 
să țină seama de necesitatea de 
a asigura o repartizare echita
bilă între toate statele a avan
tajelor de pe urma acestora, a- 
vîndu-se în vedere îndeosebi 
interesele și nevoile țărilor în 
curs de dezvoltare.

Este necesar — a spus el — 
ca u.n atare regim internațional 
să nu aducă atingerea dreptu
rilor suverane ale statelor ri
verane asupra platoului lor con 
tinentai sau a bogățiilor natu
rale din zona situată în limi-

O Agenția Taniug infor
mează că, în noaptea de mier
curi spre joi, între localitățile 
Vrcin și Lipe, a avut loc un 
grav accident de cale ferată, 
în care 40 de persoane 
și-au pierdut viața, iar pes
te 60 au fost rănite. Ac
cidentul a survenit in urma 
ciocnirii unui tren de marfă 
cu trenul automotor care cir
cula pe linia Belgrad — Poja- 
revaț.

In localitatea italiană 
Campogagliano.' din apropiere 
de Modena, a fost ucis secre
tarul Camerei Muncii din lo
calitate, Emesbo Cattanî. A- 
ceastă crimă a provocat un 
larg val de proteste în rândul 
populației locale și al opiniei 
publice italiene. Presa demo
crată relatează că marii lati
fundiari din regiunea Emilia- 
Romagna, unde a fost comisă 
această crimă, încearcă să cre
eze o atmosferă de teroare 
pentru a pune capăt mișcării 
greviste.

Cu 384 dc voturi conica 
23, Camera Pop tiară — Lok 
Sabha — a Parlamentului In
dian a aprobat proiectul dc 
lege care conferă organelor le
gislative dreptul dc a aduce 
amendamente Constituției. A- 
cest proiect, a cărui adoptare 
definitivă va permite anularea 
subvențiilor și a celorlalte 
privilegii ale foștilor mahara- 
jahi, este apreciat ca un pas 
important pe calea aplicării 
transformărilor social-economi- 
ce anunțate do guvern.

Vizita 
delegației 
conduse 

de tovarășul 
Petre Blajovici 

in R.D. Germană
BERLIN 5. — Corespon

dentul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite i Delegația română, 
condusă de președintele Co
mitetului de Stat pentru E- 
conomia și Administrația 
Locală. Petre Blajovici. care 
se află în R.D. Germană, a 
purtat convorbiri eu secre
tarul de stat în ministerul 
industriei de subordonare re-» 
gională și al industriei ali
mentare. Udo-Dieter Wange.

Delegația însoțită de loc
țiitorul ministrului pentru 
îndrumarea și controlul con
siliilor regionale și raiona
le. Rolf Opitz, a fost, de a-« 
semenea, oaspetele regiunii 
Magdeburg, unde a avut în
tîlniri cu primul secretar al 
Comitetului regional P.S.U.G., 
Alois Pisnik. membru al 
C.C. al P.S.U.G., și a vizi
tat întreprinderi ale indus-* 
triei locale și obiective so- 
cial-culturale.
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