
11 1 *i’ Fi’

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ »

ANUL XXIX Nr. 7 020 I

Criteriul esențial al intensificării activității
politice și perfecționări producției :

ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ
■s'.

0' B

DUMINICĂ 28 MAI 1972 4 pagini 30 bani
ÎSSSS =1 i

A HOTARIRILOR PROPRII
Adunarea activului comitetului de partid de la mina Dîija

VIZITA TOVARĂȘULUI
FIDEL CASTRO RUZ,

al Comitetului (eutral al Partidului Comunist 
prim-ministru al Guvernului Revoluționar 

Republicii Cuba

prim-secretar 
din Cuba.

ai
CeaușescuTovarășul Nicolae

împreună cu tovarășul 
Fidel Castro Ruz au vizitat 

municipiul Ploiești
După vizita în Capitală, tova

rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășul FIDEL CASTRO 
RUZ, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Cuba, prim-minis- 
tru al Guvernului Revoluționar 
al Republicii Cuba, au fost 
oaspeții oamenilor muncii din 
municipiul Ploiești, unul dintre 
principalele orașe industriale 
ale țării, centrul de gravitate 
al industriei petroliere româ
nești.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au fost însoțiți de 
tovarășii Emil Bodnaraș, Gheor
ghe Pană, Ion Ioniță, Teodor

Marinescu, șeful secției relații 
externe a C.C. al P.C.R., Bujor 
Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, Gheor- 
ghe Oprea, consilier la C.C. al 
P.C.R., Petre Ionescu, ambasa
dorul României la Havana, de 
alte oficialități românești, pre
cum și de tovarășii dr. Carlos 
Rafael Rodriguez Rodriguez, 
Flavio Bravo Pardo, Jose A. Na
ranjo Morales, Arnaldo Ochoa 
Sanchez, Omar Iser Mojena, Or
lando Rodriguez Puertas, 
Osman y Cienfuegos, Nicolas Ro
driguez Astiazarain, ambasado
rul Cubei la București, de alte 
persoane oficiale cubaneze.

De-a lungul întregului traseu

(Continuare în pag. a 4-a)
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Convorbiri oficiale româno-cubaneze
Sîmbătă dimineața, la Palatul 

Consiliului de Stat, au continuat 
convorbirile oficiale între tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, și tovarășul 
Fidel Castro Ruz, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cuba, prim- 
ministru al Guvernului Revolu
ționar al Republicii Cuba.

Din partea română la convor
biri au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ion Pățan, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului

exterior, general de armată 
Ion Ioniță, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul forțelor arma
te, Bujor Almășan, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul mine
lor, petrolului și geologiei. Teo
dor Marinescu, membru al C.C. 
al P.C.R., șeful Secției relații 
externe al C.C. al P.C.R., Geor
ge Macovescu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Gheorghe Oprea, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., consi
lier la C.C. al P.C.R., Petre Io
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României în Re
publica Cuba.

Din partea Republicii Cuba 
au luat parte tovarășii: dr. 
Carlos Rafael Rodriguez Rodri
guez, membru al Secretariatului 
C.C. al P.C. din Cuba și minis
tru al Guvernului Revoluționar, 
comandant Flavio Bravo Pardo, 
membru al C.C. al P.C. din Cu
ba, șeful sectorului consum și

deservirea populației al C.C. al 
P.C. din Cuba, Jose A. Naranjo 
Morales, membru al C.C. al P.C. 
din Cuba și ministrul industriei 
alimentare, comandant Arnaldo 
Ochoa Sanehez, membru al C.C. 
al P.C. din Cuba și șef al arma
tei din Havana, Osmany Cien
fuegos, membru al C.C. al P.C. 
din Cuba, secretar general al 
Organizației de solidaritate cu 
popoarele din Asia, Africa și A- 
merica Latină, Mauro Garcia 
Triana, directorul Direcției țări 
socialiste din Ministerul Relați
ilor Externe și Nicolas Rodri
guez Astiazarain, ambasadorul 
Republicii Cuba la București.

Au fost abordate probleme a- 
le situației internaționale actua
le, ale mișcării comuniste și 
muncitorești și alte probleme 
de interes comun.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de deplină înțelegere, sti
mă și respect reciproc.

Mina Dîlja — o unitate eco
nomică nouă, situată în perime
trul orașului Petroșani — con
stituie, în ansamblul ei, unul 
din exemplele edificatoare ale 
preocupărilor conducerii de par
tid și de stat pentru asigurarea 
unei dezvoltări echilibrate a e- 
conomiei naționale, ale efortu
rilor făcute pentru înfăptuirea 
unor prerogative fundamentale 
ale creșterii bunăstării materia
le a familiilor de mineri. Este 
suficient să amintim, în acest 
sens, volumul de învestiți! acor
dat pentru deschiderea cîmpu- 
rilor miniere, cheltuielile mari 
făcute pentru dotarea minei cu 
utilaje moderne, pentru îmbu
nătățirea condițiilor de muncă 
în subteran și la suprafață, 
sporurile de salarii acordate 
minerilor prin îmbunătățiri re
petate aduse sistemului de sala
rizare — avantaje create ca în 
nici o altă ramură industrială 
— cărora li se adaugă, începînd 
din decembrie 1971, reducerea 
timpului de lucru la 6 ore. Este 
vorba de avantaje de care se 
bucură cu prioritate minerii 
Văii Jiului. In plus față de al
te exploatări miniere, în patri
moniul Dîljei se află înscrise, 
am putea spune, anumite avan
taje proprii, concretizate prin 
modernul grup social-admin.is- 
trativ, căminul și cantina pentru 
nefamiliști și alte construcții

înălțate aici, toate aducînd du
pă sine vizibile îmbunătățiri în 
viața de fiecare zi a minerilor. 
Evident, aceste îmbunătățiri 
sporesc îndatoririle colectivului 
în fața sarcinilor de pian. Prin 
această prismă — a îndatoriri
lor sporite, ale tutufor mem
brilor colectivului — a fost a- 
nalizată, recent, activitatea mi
nei, a fost trecută prin filtrul

exigent al analizei, în adunarea 
activului comitetului de partid, 
munca desfășurată de comuniști 
pentru parcurgerea drumului 
ascendent trasat de Conferința 
Națională a partidului din 1967, 
de Congresul al X-lea al P.C.R.

O primă concluzie a comite
tului de partid al minei a fost 
exprimată, în spirit autocritic, 
în informarea prezentată adună-

nii activului. Astfel, dc.și în pe
rioada scursă din 1967, la 
principali! indicatori economici 
s-a înregistrat o dinamică as
cendentă, mina nu a ajuns la 
capacitatea de producție proiec
tată (sarcină a anului 1970), 
menținîndu-se și în prezent cu 
serioase restanțe față de sarci
nile planului la zi. Cauzele con
stau în slaba preocupare pentru 
folosirea la maximum a utilaje
lor și mijloacelor rulante cu ca
re este dotată mina, a forței de 
muncă și timpului de lucru în 
subteran. Anumite lipsuri pri
vind creșterea si promovarea 
cadrelor de conducere (în timp 
de cinci an! au fost schimbați, 
la mină. 3 directori, 2 ingineri 
șef adjuncți si 15 ingineri șefi 
de sectoare) s-au repercutat a- 
supra dezvoltării în ansamblu 
și în perspectivă a producției, 
perfecționării formelor; și meto
delor de conducere — factori 
esențiali de accelerare a progre
sului oricărei unităti economi
ce. La aceasta se adaugă și 
preocuparea scăzută pentru ac
tivizarea vieții interne de orga
nizație. pentru sporirea compe
tenței fiecărei organizații de ba
ză și a fiecărui nucleu al aces
tora, în tratarea și rezolvarea

I. MUSTAȚĂ
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(Agerpres)

din Piața centrală

În editura politică 
a apărut :

Nicolae
Ceausescu
Cuvîntare la Confe

rința națională a scri
itorilor. 24 mai 1972.

Mitingul
a Municipiului Ploiești

Comitetul 
tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU și tova
rășul FIDEL CASTRO RUZ, cei
lalți conducători de partid și de 
stat români și cubanezi au ieșit în 
bai anul sediului Comitetului jude
țean de partid pentru a saluta mi
ile și miile de oameni ai muncii 
care, între timp, se adunaseră în 
Piața centrală a orașului, în dorin
ța de a se întîlni din nou cu înalții 
oaspeți, de a-și exprima bucuria pen
tru vizita făcută în municipiul Plo
iești. Printre cei prezenți se aflau 
}i tineri cubanezi care studiază la 
Ploiești.

După întîlnirca de la 
județean de partid,

Luînd cuvîntul în numele tuturor 
oamenilor muncii din județ, tova
rășul llie Cîșu, prim-secretar al Co
mitetului județean Prahova al 
P.C.R., președintele Consiliului popu
lar județean, a adresat tovarășilor 
Fidel Castro și Nicolae Ceaușescu 
un călduros bun venit pe meleagu
rile prahovene.

In aplauzele prelungite ale celor 
prezenți, au luat apoi cuvîntul 
varășii FIDEL CASTRO RUZ 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntările au fost îndelung 
plaudate.

In încheierea mitingului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Fidel

to
ii

a-

Castro Ru- își string călduros mîi- 
nile, răspund manifestărilor priete
nești adresate de miile fi miile de 
participanți la miting.

Atmosfera de mare însuflețire în 
care s-au desfășurat mitingul și în
treaga vizită a conducătorilor 
partid
Cubei în municipiul Ploiești a con
stituit o nouă expresie pregnantă a 
adeziunii poporului nostru la poli
tica Partidului Comunist Român de 
dezvoltare continuă și multilaterală 
a relațiilor cu țările socialiste, de 
colaborare cu toate popoarele lumii, 
o manifestare puternică a sentimen
telor față de Cuba socialistă de prie
tenie și solidaritate.

de 
și de stat ai României și

o noua expresie pregnanta a

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,

Doresc, în primul rînd, să 
salut în numele dumneavoastră 
pe prietenul meu, Fidel Castro, 
conducătorul primului stat so
cialist din America. (Aplauze 
puternice, urale).

Cunoaștem, într-adevăr, lup
ta grea pe care a dus-o poporul 
Cubanez sub conducerea parti
dului comunist, lupta grea pe 
care o duce astăzi pentru edifi
carea socialismului; știm că a 
obținut succese mari, în ciuda 
condițiunilor grele în care și-a 
desfășurat și își desfășoară ac
tivitatea. De aceea, ne bucură 
aceste succese și dorim poporu
lui cubanez să obțină succese 
tot mai mari I Să fie sigur de 
sprijinul poporului român, al 
tuturor țărilor socialiste 1 (A-
Plauze puternice, urale).

Este adevărat, lupta revolu
ționară, lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului, ne- 
ocolonialismuluj cere fermitate, 
unitate — și noi trebuie să fa
cem toiul pentru a realiza toa
te condițiunile de care depinde

triumful acestei lupte. Sîntem 
siguri că vom triumfa. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Nu pot să nu folosesc acest 
prilej pentru a adresa salutul 
nostru frățesc poporului viet
namez, pentru a exprima depli
na noastră solidaritate cu lupta 
sa dreaptă Și pentru a-1 asi
gura de tot sprijinul nostru, 
pînă la victoria finală. (Aplau
ze prelungite, urale).

Nu doresc să mai mă ocup 
de alte probleme internaționale. 
Politica Partidului Comunist 
Român este o politică de uni
tate, de solidaritate, de pace și 
colaborare internațională eu 
toate popoarele lumii. (Aplauze 
puternice).

Vizita delegației de partid și 
guvernamentale cubaneze, în 
frunte cu tovarășul Fidel Cas
tro, este o expresie a relațiilor 
de prietenie dintre partidele și 
popoarele noastre, o expresie a 
dorinței de a întări solidarita-

(Continuare în pag. a 4-a)
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PROGRAMUL EXAMENELOR 
la Universitatea serală 
de marxism-leninism

SECȚIA ECONOMIE, anii I, II și III, în zilele dc luni, 
mai, și marți, 30 mai, de la ora 17.

SECȚIILE FILOZOFIE, anii II și III, și ETICĂ anul 
III în zilele de miercuri, 31 mai. și joi, 1 iunie de la ora 
18.

SECȚIA PRINCIPII ȘI METODE ALE MUNCII DE 
PARTID, în zilele de luni, 5 iunie, și marți, G iunie, ora 17.

SECȚIA SOCIOLOGIE, anul III, în ziua de joi, 8 iunie, 
ora 17.

Examenele se vor ține în sălile cabinetului municipal 
de partid pentru toate secțiile și toți anii de studii.
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La Institutul Politehnic 
și prin noile cartiere 

ale Capitalei
In cursul dimineții de sîmbătă, 

după convorbirile oficiale româno- 
cubaneze, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Fidel Castro Ruz au făcut o vi
zită în Capitală.

Cei doi conducători de partid și 
de stat sînt însoțiți de tovarășii Emil 
Bodnaraș, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Cioară, Ion Ioniță, Teodor Mari
nescu, șeful secției relații externe a 
C.C. al P.C.R., Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și geolo
giei, Gheorghe Oprea, consilier la 
C.C. al P.C.R., Petre Ionescu, am-

Curintarea tnurașului
FIDEL CASTRO RUZ

Dragi prieteni din Ploiești,

Nu știu dacă dumneavoastră 
cunoașteți multe lucruri despre 
Cuba. Cuba este o mică insulă, 
în mijlocul Mării Caraibelor, 
foarte aproape de Statele Uni
te. Acolo se desfășoară prima 
revoluție socialistă din America 
Latină. (Aplauze puternice). 
Condițiile nu sînt ușoare. A- 
propierea de un dușman puter
nic și agresiv, sărăcia în care 
imperialismul a lăsat patria 
noastră fac ca revoluția cuba
neză să fie o sarcină grea. In 
afară de aceasta, facem parte 
din America Latină, o regiune 
a lumii care are 300 de milioa
ne de locuitori. Intr-o zi, cînd 
revoluția va triumfa în celelal
te țări ale Americii Latine, ne 
vom uni cu celelalte popoare 
și vom forma comunitatea po
poarelor latino-americane. Pen
tru aceasta e necesară revolu
ția, pentru aceasta e nevoie de 
socialism.

Dar cum poate rezista revolu
ția cubaneză, la o distantă de 
numai 90 de mile de Statele U-

nite, planurilor și agresiunilor 
imperialismului ? Ea poate re
zista educînd poporul din punct 
de vedere politic, educîndu-1 în 
spiritul ideologiei marxist-leni- 
niste, adîncindu-i conștiința po
litică, arătîndu-i, mai presus de 
orice, care sînt obligațiile și în
datoririle lui revoluționare, în
datoririle lui internaționaliste. 
Iată de ce ideologia imperialis
tă nu a putut pătrunde în sînul 
poporului nostru, ideologia im
perialistă nu a putut pătrunde 
în rîndurile tineretului nostru. 
(Aplauze puternice). De aceea, 
cu toate că sîntem o țară mică 
și săracă, poporul nostru rezistă 
și va rezista, înfăptuiește și va 
înfăptui. In țara noastră, parti
dul educă poporul în spiritul u- 
nui profund sentiment interna
ționalist. Arătăm poporului nos
tru, mai presus de orice, că 
formăm o parte a omenirii și 
că datoria noastră este de a 
lupta și a sprijini acele popoare 
care luptă împotriva colonialis-

basadorul României la Havana, alte 
persoană oficiale române, precum și 
de ceilalți oaspeți cubanezi.

Pe marile bulevarde ale orașului, 
mii și mii de cetățeni salută cu en
tuziasm, ovaționează. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro 
Ruz, aflați într-o mașină deschisă, 
răspund prietenește aclamațiilor mul
țimii.

In aceeași atmosferă sărbătoreas
că, conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări sînt întîmpinați 
la Institutul Politehnic, unde au ve
nit mii de studenți de la institutul 
de învățămînt superior din Bucij- 
rești. Sosirea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro Ruz, a 
celorlalți conducători de partid și 
de stat români și cubanezi prile
juiește o caldă manifestație de dra
goste 
ritate 
Răsună 
scandează „Ceaușescu — Castro!“, 
se intonează tradiționalul imn stu
dențesc „Gaudeamus Igitur", sînt 
fluturate stegulețe și eșarfe, buchete 
de flori.

Pe frontispiciul modernei clădiri 
a- politehnicii este înscrisă urarea: 
„Bine ați venit, dragi tovarăși din 
Republica Cuba !“.

Oaspeții sînt întîmpinați de Mir
cea Malița, ministrul educației și în
vățământului, membrii Senatului, ai 
comitetului de partid al institutu
lui, de cadre didactice. Un grup 
de studenți oferă tovarășilor Nicolae' 
Ceaușescu și Fidel Castro Ruz și 
celorlalți oaspeți buchete de flori.

Tovarășa Suzana Gâdca, prorector 
al institutului, informează despre 
profilul acestei unități de învăță
mînt superior, unde se pregătesc 
peste 14 000 de studenți, printre ca
re și numeroși tineri din 14 țări 
de pe toate continentele.

In holul institutului sînt prezen
tate diferite prototipuri de instru
mente și aparate de automatizare, 
măsură și control, concepute și rea
lizate în cadrul cercurilor științifice 
studențești, exponate care

și simpatie, de solida- 
cu poporul cubanez, 
aclamații puternice, se

atestă și

CREȘTEREA VITEZELOR DE AVANSARE 
imperativ major la minele Văii Jiului

0 rezenă ce occcsilâ deplina
valorificare la fronturile de lucrul

(Continuare în frag, a 4-a) (Continuare în pag. a 4-a)

In cadrul volumului de căr
bune planificat să fie extras în 
limitele sectorului III al E.M. 
Lupeni, ponderea cea mare (pes
te 80 la sută) este asigurată de 
cele două frontale — de pe stra
tul 5 (brigada condusă de Gri- 
gore Moldovan) și, respectiv, din 
stratele alăturate 8—9 (brigada 
lui loan Onuț, dotată cu com
plex de abataj). Bilanțul înche
iat după primele patru luni ale 
anului curent consemnează pro
porții scăzute de realizare a 
sarcinilor de plan la capacită
țile de producție în cauză (72,1 
la sută, respectiv 64,4 Ia sută) 
ceea ce a făcut ca pe sector să 
se raporteze un minus procen
tual de 26 la sută 1 Rău e că 
nici cărbune nu s-a dat cît tre
buie, nici lucrările de pregătire 
a viitoarei linii de front — „pli
nea" de mîine a sectorului — 
nu au fost executate în cantita
tea preliminată (doar 70.7 la 
sută proporție de realizare). 
Mai poate mira pe cineva că la 
indicatorul de productivitate s-a 
înregistrat numai un procent 
de îndeplinire pe sector de 68,3 
la sută — cel mai mic de pe 
întreaga mină?

In convorbirea noastră cu fac
torii oare decid soarta produc
ției sectorului III n-am insistat 
atît asupra a ceea ce nu s-a fă
cut, cît, mai ales, asupra a ceea 
ce se impune cu necesitate în
treprins pentru ca, în perioada 
care urmează colectivul de aici 
să-și redreseze situația, să-și 
onoreze sarcinile de plan, să 
recupereze — treptat — restan
tele. „Din data de 25 aprilie 
a.c.. ne-a declarat șeful de sec-

tor, ing. Pavel Vitan, s-a trecut 
în stratul 5, blocul IV, de la ex
ploatarea pe înclinare la cea pe 
direcție, prin aceasta dublîndu- 
se lungimea frontului activ. In 
luna în curs vom efectua 250 de 
metni de rearmare — este vor
ba de galeria de bază din felia 
a doua pe care se va face ex
tracția utilului — creîndu-se un 
cîmp de acțiune apreciabil pen
tru frontal. De luna viitoare in
trăm „în plin", cum se spune, 
cu pregătirile. Vom organiza 
brigada lui Adalbert Balint 
pentru o avansare de 200 metri 
pe lună, într-o lucrare extrem 
de urgentă..."

Intr-adevăr, luna mai a înce
put sub semnul bunelor aus
picii, mai ales pentru brigada 
de la complex, a lui loan Onuț, 
unde se îndeplinesc zilnic și 
randamentul și planul de pro
ducție. Pentru ca și cealaltă ma
re capacitate a sectorului — 
frontalul lui Moldovan —să re
intre în circuitul normal de ex-

tracție, se necesită completarea 
grabnică a efectivului brigăzii 
cu încă două echipe în așa fel 
îneît să se ajungă să se „închi
dă" ziua și ciclul! Mai mulți 
factori, printre care și maistrul 
minier principal Dumitru Fo- 
tescu, ni s-au plîns de „paguba" 
pe care o aduc prea desele de
fecțiuni electromecanice surve
nite la transportoare, instalații, 
combine. Miercuri și joi, săptă- 
mîna trecută, din cauza unor 
asemenea „evenimente11 nedori
te, „pulsul11 producției la fron
talul brigăzii lui Moldovan a 
stagnat 4, respectiv 5 ore... To
ne peste tone pierdute în van. 
In orice caz se cuvine să se ia 
neîntârziat cele mai potrivite 
măsuri de creștere în substan
țialitate a aportului părții elec
tromecanice, trebuie să se vă
dească un interes categoric mai

Tr. MULLER

(Continuare in pag. a 3-a)
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Dăruire profesională

La Casa de cultură din Uricani
Privilegiat de așezarea 

naturală, orașul Uricani 
lasă impresia unei loca
lități climaterice — at
mosferă răcoroasă și în
miresmată, grijă -gospo
dărească, multă lume, a- 
gitată de griji cotidiene 
sau plimbîndu-se sub 
blinda căldură a zilei. 
Era firesc ca aici să e- 
xiste un lăcaș cultural- 
artistic în care oamenii 
să-și petreacă ore de o- 
dihnă în tovărășia unei 
cărți sau să participe la 
diverse acțiuni care să le 
îmbogățească mintea și 
sufletul. Și acest lăcaș a 
apărut prin ridicarea li
nei cochete Case de cul
tură. Doar o simplă 
contemplare exterioară 
trezește sentimente ad
mirative, prin ornamen
tarea cu gust și într-o 
vizibilă legătură cu tra-

A

începuturi promițătoare
dițiile folclorice ale a- 
cestor locuri

Casa de cultură din 
Uricani se află ia înce
put de drum în comple
xa problematică de edu
cație cultural-artistică. 
Este o fază în care 
munca pornește și de la 
asimilarea experienței . 
generale, de această na
tură, în Valea fiului, 
dar, mai ales, de la cu
noașterea cerințelor lo
cale după care se mlă
diază activitatea de fie
care zi și de perspecti
vă. E de fapt și expli
cația faptului că institu
ția a cîștigat încrederea 
locuitorilor care-și pe
trec, tot mai mult și în 
număr sporit, timpul li-

ber în spațiul primitor. 
In acest fel această in
stituție de cultură își e- 
difică prestigiul.

— Latura principală 
a activității noastre — 
afirma directorul Casei 
de cultură, DUMITRU 
RADOESCU - o for
mează diversele acțiuni 
cu caracter politic-edu- 
cativ, culturale sau cele 
izvorîte direct din nece
sitățile producției de la 
exploatarea minieră (un
de se și organizează o 
parte din ele). Căutăm 
teme și forme 
de manifestare care să 
fie și atractive, dar 
și cu un conținut dens, 
care să influențeze o-
mul, să contribuie la

amje
concrete

modelarea conștiinței.
Din scurta perioadă 

de existență se desprinde 
o orientare clară spre 
aspectele importante ale 
culturii de masă. O ilus
trare, ce doar la prima 
vedere e secundară, este 
și grija migăloasă de in
formare zilnică asupra 
activităților. Un panou 
bine gîndit oferă vizi
tatorului posibilitățile 
ce-i sînt oferite într-o 
zi. Inițiativa merită a fi 
extinsă și la alte clu
buri din Valea fiului, 
eventual îmbogățită în 
conținut.

T. SPĂTARU

(Continuate in pag a 3-a)
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„Odinioară, montarea funicula- 
relor era considerată ca o muncă 
extrem de ieșită din comun". Am 
aflat-o de la un om pentru care 
montarea unui funicular nu în
seamnă numai bucuria unui fapt 
împlinit, ci și convingerea că lu
crul ieșit „ca la carte" îi. poartă 
acel ceva vibrant, neprețuit, trans
mis din adîncul inimii. Interlocu
torul meu — maistru principal de 
montaje — comunistul Ervin 
Wiesenmayer zîmbește. Cînd -a a- 
flat că vreau să scriu despre el, 
m-a luat „repede" : „Poate doriți 
să vorbesc despre funicular ?“ „Eu 
știu, îi zic poate și despre funicu
lar, dar cum e cu pasiunea asta a 
muncii pe care o depuneți, uneori 
în condiții de mare dificultate 
„Păi bine, dar subiect al < 
pasiuni nu-i chiar furiicularul' 
mi-a replicat.

Cîtcva clipe nu mai spun nimic, 
îmi amintesc de niște „recorduri" 
mai vechi realizate de interlocuto
rul meu și de oamenii pe care-i 
îndrumă cu competență, cu răb
dare, cu înțelegere, cu dragoste aș 
zice, zi de zi, ceas de ceas.

Vorbele curg ne forțate, „nearan
jate", într-un dialog firesc, ca în
tre două cunoștințe vechi. Și din 
aceste vorbe mai aflu că în profe
siunea de montor nu ajunge nu
mai conștiinciozitatea, ci e necesa
ră și pasiunea, dăruirea profesio
nală. Și pasiunea cea mai mare a 
maistrului Wiesenmaycr nu este 
numai „montarea" mecanică, ci și 
cercetarea și aplicabilitatea unor 
raționalizări care să ducă la ușu
rarea muncii de montor, destul de

grea în sine. Jaloanele activității 
acestui comunist marchează un 
drum care poartă amprenta sti- 
mulatorie a ideilot îndrăznețe, a 

acestei propunerilor bine cumpănite. Aflu 1“ ■ ....

***
*că la un moment dat echipele de 

montaj (COSTICA DUMITRU și 
OPRIȘA ISPAS, fruntași ai șan 
tierului), au ajuns într-un impas 
Maistrul Ervin Wiesenmayer ob- ț 
servind că în planșele de e- t 
xecuție și deviz nu e dată soluția j 
pentru montarea mecanică a cape- l 
telor metalice pe pilonii care a- I 
veau înălțimea de 28 metri, a luat ț 
problema în serios, cum îi e firea, 
și, în ciuda timpului scurt și, în - 
plus, nefavorabil, nu s-a lăsat pînă 
nu i-a găsit cea mai fericită re
zolvare...

Muncind într-un regim prelun- 
git de 10 ore pe zi, nu-și precu- 1

Maria D1NCA ț

i

*

(Continuare în pag. a 3-a)
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„Picturi44 inedite
Cimpanzeii Yeye și Tuttan din grădina zoolo

gică din Kolmaarden (Suedia) se ocupă în timpul 
Biber eu... pictura. Paznicii le pun Ia dispoziție 
fiîrtie, pensule și culori. „Producțiile" sînt ime
diat vindute pentru sume care ajung uneori pînă 
fa 350 coroane bucata ! Banii adunați servesc Ia 
întreținerea pensionarilor acestei 
gice, iar cimpanzeii „pictează" 
au declarat paznicii...

Contele Bino Cicogne din Ve
neția, socotit a fi multimiliardar, 
a fost găsit fără nici o lețcaie. 
Ca să scape de datornici și de 
închisoare, el sa refugiat in Bra
zilia. Politia italiană a solicitat 
autorităților braziliene extrădarea 
falitului, dar răspunsul acestora 
o intîrziat. In cele din urmă a so
sit la Veneția un coșciug împre
ună cu anunțul autorităților bra
ziliene că Cicogne a decedat in 
Brazilia. Dar, spre surpriza rude
lor, poliția a descoperit că în si
criu se afla un olt mort! Se presu
pune că falitul conte ar fi „cum
părat" un cadavru de la morga o- 
rașului brazilian în care trăia în 
refugiu, expediindu-l în Italia ca 
să i se piardă urma. Parchetul 
venețian a lansat un nou mandat 
de arestare !

FLUTURAȘI CU... TULPINA

Foto : Ion LEONARD

TI AT!
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O scrie de conducte dc canalizare, aflate 
în funcțiune la Alba Iulia, au intrat în aten
ția.., arheologilor ? Specialiștii au atribuit 
conductelor o vechime de 1 800 de ani. sta
bilind că au fost construite de romani încă 
de la întemeierea orașului Apullum. Ele 
sint alcătuite din blocuri dc piatră, prinse în
tre ele cu un mortar extrem de durabil, 
cărui compoziție

FABULA CU
NAIVITATE CALDAREA „ROȘIILOR"

a
a rămas încă necunoscută.

★

Prolificitate
Italianul Giorgio ApriJetti s-a 

căsătorit la vîrsta de 22 de ani 
cu o tînără, nuntită Maria, care 
i-a născut cinci copii. In con
tinuare, el a avut alte 9 soții, 
nu toate legitime, care l-au fe
ricit fiecare cu cîțiva moșteni
tori. Astăzi, la vîrsta de 71 ani, 
Apriletti are 45 de urmași 1

mai 
din 

amil

Localul celei 
vechi farmacii 
Cluj, datină din 
1573, a fost complet
restaurat ? Aici func
ționează, sub egida 
Muzeului de istorie a 
Transilvaniei, primul 
Muzeu farmaceutic 
din țară. In 7 încă
peri sint prezentate 
numeroase rarități și 
curiozități, între care 
„miraculosul" prepa
rat „Theriaca Veneta",

considerat timp de a- " 
proape două milenii I 
ca leac universal, ob- | 
ținut din carne de i 
viperă, opiu și diver- I 
se ingrediente; pra- . 
ful de mumie, un alt. | 
medicament de vin- | 
decât „toate bolile" 
și care se cumpăra cu 
aur, în greutate echi
valentă; „ochiul 
rac“ pentru scos 
piirile străine 
ochi, „elixirul 
gostei" etc.

I

★

Reverendumul L. 
T. Osborn, un misio
nar american aflat în 
Anglia, a înființat la 
Birmingham o fun
dație care ii poartă 
numele și care ii a- 
duce venituri frumoa
se. Omul modern, a 
declarat prelatul, nu 
are timp să se roage. 
Așa că el s-a gindit

să-i vină in ajutor. In 
schimbul 
sume de două 
sterline 
„fundația" 
oficiază 
pentru enoriașii prea 
ocupați. In cursul ri
nului 1971, fundația 
din Birmingham a 
încasat in acest mod 
suma de 100 000 de 
lire sterline!

Un fost sclav
%

' Charlie Smith este cel 
teritoriul S.U.A. Recent, el a împlinit vîrsta 
130 ani, pe care a sărbătorit-o în prezența 
numeroși prieteni și a fiului său, în vîrsta 
70 ani. Dar, mai mult decît faptul că este 
mai vîrstnic american, Smith este unicul 
sclav rămas în viață. Lucid încă, el și-a amintit 
că a fost luat din Liberia în vîrstă de 14 ani și 
că a fost numit mai întîj Mitchell Walkins. 
Transportul de sclavi în care s-a aflat a fost 
debarcat la New Orleans unde a fost cumpărat 
de proprietarul unui ranch texan care i-a dat 
numele de Charlie Smith.

In 1863,cînd președintele Lincoln a abolit scla
vajul, Smith avea 21 ani și s-a angajat ca pădu
rar într-o regiune din sudul S.U.A. La vîrsta de 
100 ani, s-a stabilit în Florida unde a început să 
lucreze ea muncitor sezonier. Printr-o întîmplare 
fericită. Smith 
are dreptul la

mai bătrîn om de

Ispășindu-și pedeapsa
Ton, francezul Guy Roger a refuzat categoric să plece a- 
casă, declarind că n-are unde se duce și că n-are ce face 
cu libertatea. Pînă la urmă, a fost luat cu forța, transportat 
Ia gară și suit în tren. „La revedere și pe curînd !“, i-a spus 
el gardianului care îl escortase...

ORIZONTAL : 1) Hiper-cres- 
cendo... sanguin... 2) ...și o pre
lungire bolnavă la... cec ! (pl) ; 
3) O brazdă la nivelul tegu
mentului... - ...și o uzură arti
culară ; 4) Din epidemie I... - 
...și din acetonă I... - ...pulsea
ză inima I 5) Relief tegumen- 
tar... - ...în inima Africii ; 6) 
Un sănătos complex... sportiv...
- ...folosit la unele înfățișări...
— ...în epiteliu I 7) Pe tegumen
tele... rustice... - 
două trepte... - 
la convalescenții
8) Curajos la o operație... — 
...din tîmplă ! ; 9) Necesare in
tre pacienți și medici (uneori) ;
10) La terminarea centurii 
scapulare !... - ...și in citoplas
mă I... - ...prin orificiul bucal I
11) încrengătură fibroasă.

VERTICAL : 1) Cu „afecțiune" 
la git ; 2) Boală întinsă.,. — 
...mai ales la dentist... 3) ...și 
la Huedin I - Un sfîrșit de fa
langă I... - ...recomandat după 
un exercițiu, sau înainte ; 4) 
Margini de cordon I... - ...pe 
ie I - Verb conjugat la spita
lizare ; 5) A fost, de mult... - 
...un prefix la cianură... 6) ...și 
un piron la ficat — Radical— 
colorat ; 7) Icter incipient... — 
...cu scîrțiituri la oase... 8) 
Cînd e in hiperfuncție te hol
bezi... - —pe de-a-ntregul— - 
.....floare" la ureche... - extrase 
din Cotnar ! ; 10) Diminutiv o- 
riental... — —adăugat la
deamus ; 11) Temă... de față.

In urmă cu un secol, la Reșița a fost fabri- 
Icată prima locomotivă cu aburi din țară ? In 
semn de cinstire a jubileului, în vechiul triaj al 

■ orașului a fost amenajată, o originală expoziție 
|dc locomotive fabricate în localitate de-a lungul 
Iunui secol. Sînt aici mașini cu aburi, care au 
atins „iuțeli" de 26—40 km/oră, socotite încredi- 

I. bile la vremea lor : locomotive pentru linii vici- 
nale și magistrale; locomotive prezentate la ex- 

1 poziții internaționale, precum și alte mașini cu 
Jaburi, pentru tracțiunea feroviară. Astăzi, la 

se Fabrică motoare Diesel și boghiuri 
locomotive Diesel și Diesel electrice ma
se înscriu printre produsele de prestigiu

Reșița,
pentru
Șîni ce
ale economiei României Socialiste.

Intr-o noapte, Lătrățel, 
Frumusețe de cățel 
Sta de pază - cu consemn 
Lingă cotecior de lemn. 
Ca dușmenii cei haini 
Să nu intre la găini. 
Era hotărît și gata, 
De-o veni vulpea, șireata, 
Să o facă pe jupîno 
Să pupe urgent țărîno. 
Se-ntrebă însă pe dotă : 
„Cum o fi vulpea — îmbrăcată ? 
Poartă haină albă ? Sură ? 
Ce ochi are și ce gură ?" 
Poso-mi-te încă-n viață 
N-a văzut vulpe la foță. 
Nu știo, gindind departe, 
Co un pos doar îl desparte 
De-o făntură ce-ntr-un fel 
Semăna cu un cățel
— Salve, dragă băiețică I 
Dor crescușr, mă Ia adică I 
Se miră acea făptură 
Clămpănind voios din gură.
— Cine ești ? Ce vrei ? Hai, pleac1 
De_ nu vrei să-ți vin de hac 1
—I otrățel, vai, verișoare, 
M-ai uitat de tot tu. oare ? 
Am venit adus de dar 
Să-mi vad scumpul verișor. 
Si-ntr-o clipă, iată dară, 
„Rudele" se-mbroțișară. 
Cînd iși reveni în zori, 
lătrățel. plin de fiori.
Se uită lung, în ocol : 
Coteciorul era gol I 
Pe cînd colo, în pădure, 
Sub tulpini de rugi de mure, 
In adînca-i văgăună, 
Vulpea-și ura — poftă bună I

Se știe că Jiețul, acest a flu
ent viguros al Jiului de est, 
captează apele a trei pîraie ca
re pornesc din tot alîtea căl
dări glaciare ale masivului Pa
ring : Ghiareșul. Roșiile și 
Sliveiul.

in urmă cu cîțiva ani aceste 
văi erau aproape necunoscute, 
iar cărările existente, adesea 
știute numai de ciobani, nu în
lesneau accesul turiștilor, mai 
ales din partea nord-estică 
a Parîngului, de fapt cea mai 
reprezentativă pentru acest 
masiv muntos prin caracterul 
pur alpin al florei, faunei și 
reliefului.

Iată însă că prin construirea 
șoselei forestiere ce pleacă din 
preajma satului Jieț, 
spectaculoasele chei 
ețului spre Obirșia 

s-au deschis 
perspective de

a 
această regiune pe care 
place s-o numim „spatele 
ringului”.

Dacă am întreba pe un 
meț obișnuit al acestor 
leaguri ce preferințe are in a- 
legerea traseului de urmat, a- 
cesta ar răspunde fără rezer
ve : CAl.DAREA ROȘIILOR.

Intr-adevăr, începînd încă 
de la capătul șoselei forestiere, 
continuînd apoi pe (irul văii 
Roșiilor, la început prin pădu
rea de brad, apoi prin gol al
pin, turistul are revelația des
coperirii unui traseu de maxi
mă spectaculozitate. O cărare 
nemarcată dar bine conturată.

pornește chiar din punctul 
terminus al șoselei și după 
numai două ore de mers lejer, 
se poate ajunge la stîna din 
Roșiile (vezi fotografia). adă
post ce poate fi folosit in caz 
de înnoptare sau vreme rea.

Locul pe care se situează 
stîna constituie de fapt terasa

Pe pajiștea însorită

Elisabeta GRIGERCS1K

începutul, bine tors, 
Este chiar un lac întors. 
Vine, apoi, intr-o clipită 
Miezul bine copt din pită, 
După care, năzdrăvan, 
Armăsarul dobrogean 
Și, in fine, o vocală 
Foarte dulce, uzuală 
Care dau, fără-ndoială, 
O cerință actuală.

prin 
ale Ji- 

Lotru- 
frumoa- 

practi- 
turismului alpin în 

ne 
Pa-

glaciară principală a unei mari 
depresiuni montane — căldări. 
Această expresie devenită deja 
tradițională, simbolizează as
pectul glaciar, sălbatic, cu în
grămădiri de bolovani imenși, 
al văii Roșiilor.

In aceste locuri — urme ale 
ghețarilor de altădată — sint 
la ele acasă exponatele cele 
mai reprezentative ale faunei 
noastre montane — caprele 
negre. Cînd are loc „alergatul" 
lor, în lipsa turiștilor gălăgio
și și a turmelor de oi care au 
coborît demult, șansele de a 
vedea caprele negre sint mai 
sporite. Terasa superioară a 
căldării Roșiilor cu minunate
le ei lacuri glaciare este parcă 
ideală pentru modul lor de 
viață. Dominată de cel mai 
înalt virf al masivului. Mîn- 
dra, această ultimă terasă a 
căldării este o aglomerare 
grohotișuri

sau verdeața cu greu își pot 
impune dreptul le existență. 
Sînt porțiuni întregi în care 
pașii nu intilnesc decît duri
tatea recunoscută a stâncilor 
de bazalt. Este tocmai terenul 
preferat al ciopoarelor de ca
pre negre.

Respecting un minim de 
cerințe, turistul poate adesea 
surprinde — fără să fie că
zut — capra neagră în saltu
rile ei acrobatice sau chiar 
la marginea lacului glaciar din 
care obișnuiește adesea să-și 
potolească setea. Doar ursul și 
arareori lupul, se încumetă să 
se apropie de aceste locuri dar 
mai întotdeauna fărăi șanse de 
reușită.

Pitit după o stîncă, am asis
tat la jocurile caprelor negre. 
E un spectacol unic și numai 
cei ce l-au văzut îl pot apre
cia cum trebuie. Pe un petec 
de zăpadă, caprele negre schi
au pur și simplu. Fie cile 
una, fie cite două sau trei 
deodată, își dădeau ; drumul 
din capul pantei. O dată ajun
se jos, se reîntorceau și jocul 
continua. In cele din urmă am 
fost zărit șl șuieratul de alar
mă al caprei bătrîne a pus canat 
acestui spectacol de necrezut 
și totuși atît de natural. Prin 
trecătoarea numai de ele știu
tă. caprele negre au dispărui 
curînd in căldarea vecină a 
Ghiareșului.
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...turistul poate adesea sur
prinde — fără să fie văzut — 
capra neagră...
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Roșiilor

Făină din algeFăină din alge
La Roma s-a procedat la degustarea unor produse de 

panificație realizate din făină preparată din alge. Specia
liștii ati apreciat drept excelente proprietățile gustative ale 
acestor produse. Bogată în proteine,"făina de alge poate juca 
un rol important în lichidarea actualei penurii de proteine.

moleculare
U.R.S.S. s-a demonstrat ex

perimenta) că acizii nucleici 
dispun de proprietatea de a se 
i-eface după distrugere, conglo- 
merîndu-se molecular. Procesul 
de autoasamblare se desfășoa
ră la temperaturi obișnuite fă
ră să fie nevoie de intervenția

se
Molc- 

păstrează a- 
proprietățile. 

moleculelor a 
nucleul celu- 
în alte struc-

experimentatorului, ori să 
adauge vreo substanță, 
cula refăcută își 
proape integral 
Autoasamblarea 
fost ietectată în 
Iar, în viruși și 
turi biologice.

Locuințe din 
elemente modulare
In Franța se experimentează 

un fel de elemente de construc
ție care permite amenajarea di
ferențiată ,a clădirilor în uni
tăți de locuit, birouri, magazi
ne, garaje etc. De o parte și de 
alta a unei osaturi fixe sînt in
stalate toate echipamentele co
mune (conducte de apă, rețea 
electrică etc...) iar localurile 
pot fi dispuse în funcție de 
destinație. Fațada sau volumul 
imobilelor sint modificabile 
după dorință.

Dispozitiv <le 
clemar«are-oprire
O firmă din Japonia a reali

zat un dispozitiv electronic de 
demarare-oprire pentru motoa
rele c’e automobil, care reduce 
timpul de funcționare în gol a 
motorului. Dispozitivul este 
compus dintr-un mini-computer, 
un aparat pentru determinarea 
momentului de încetare a de
plasării automobilului, și un 
conjunctor-disjuctor al accele
ratorului.

Mim era să fac infarct
Tocmai mă pregăteam să ies după cumpărături, așa cum 

hotărîse nevastă-mea. Te duci Silviule și-mi cumperi.. Mă 
iertați o clipă, sună telefonul.

— Alo ?!
— Masa de verificare ?
— Greșeală tovarășe...
Ați văzut ? Am telefon, așa cum cere viața cotidiană 

- argumentul cel maj firesc pentru economisirea timpului. 
După ce am așteptat cinci ani în care răbdarea și tutunul, 
mi-au fost aliați, acum îl am. Cum pe cine? Telefonul, fra
te 1 „Masa de verificare ?“. Această întrebare mi se pune 
de 30—40 de ori pe zi.

Iar sună.
— Cine e mă rog ?
— Abatorul ?
— Nu, casă particulară...
— Eu am format numărul exact.
— Vă cred.
Cînd am auzit ce-am auzit, era să fac un atac de cord. 

Noroc că telefonul care a început să zbirnîic din 
și cu forță, pînă mi-am revenit de-a binelea. De-ar 
atît I Ridic receptorul.

— Nieulaescu la aparat.
— Sînteți O.C.L. Alimentara ?
— Nu tovarășe, ai nimerit alături...
Nevastă-mea e prevăzătoare. Deh I — ca maj

LAP

„Femeie șezind" și „Gîn- 
ditorul" statuete din lut ars 
— capodopere ale artei pri
mitive neolitice, unice pc te
ritoriul Europei prin calități
le lor deosebite : intuirea e- 
xactă a valorii plastice a 
diferitelor părți ale corpului 
omenesc, adinca înțelegere a 
trăirilor sufletești, specifice 
umane — remarcabil redate 
prin modelarea lutului, sigu
ranța tratării plastice. Au 
fost descoperite în anul 1956 
intr-un cimitir de înhtunație, 
datînd de la sfîrșitul mileniu
lui IV î.e.n. aparținind cul
turii Hamangia, localitate din 
Bobrogea.

— Deranjamente „3“ ce doriți ?
— Sînt 1256. Aparatul meu telefonic este deranjat, for

mează numere greșite.
— Nu, tovarășe, 

atingere cu alte fișe.
— V-aș ruga să 

mai facă.
— Se aranjează
Dacă a promis 02 înseamnă că „s-a 

De data asta cred că e nevastă-mea.
— Alo, Lizica ?
— Nu sîntem de la telefoane. Aveți telefonul deranjat 7
— Face atingere...
— Să verificăm. Sînteți 1250 ?
— Nu, sînt Silviu Nieulaescu. Nu sînt nici abatorul, nici 

O.C.L. Alimentara, nici „masa" pe care mi-o serviți zilnic.
— Rămîneți puțin la aparat.
— De ce să rămîn ? Nu-mi ajung opt luni ? Nn maj 

suport nici o atingere.
Soneria mă urmărește iar i
— Alo?
— Sînteți salvarea ?
— Da tovarășe dragă sînt salvarea.
— Vă rog să veniți la...
— Acum sînt la piață. Faceți „atingerea" după ora 

15 cînd vine nevastă-mea. Ea știe să vă zică...
— Cu cine vorbesc ?
— Cu spanac, gestionarul pieței, bîigui cu, venit parcă 

de pe lumea cealaltă.
Și mai iau cinci pastile. Așa scap. Sigur scap de infarct)

Dem. D. IONAȘCU
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Ședința Comitetului
Executiv at Consliubi

Central al U.G.S.R.
In ziua de 27 mai â;c. a avut 

Ioc ședința Comitetului Execu
tiv al Consiliului Central al U- 
nittnii Generale a Sindicatelor 
c’in România, cu participarea 
reprezentanților unor ministere 
și organe centrale de stat. Lu
crările ședinței au fost conduse 
de tovarășul Virgil Trofin, pre
ședintele Consiliului' Central al 
U.G.S.R.

Comitetul Executiv a dezbă
tut și aprobat măsurile și acțiu
nile ce vor fi întreprinse de 
sindicate, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, pentru în
tâmpinarea Conferinței Naționa
le a Partidului Comunist Ro
mân, precum și pentru ani
versarea a 25 de ani de la pro
clamarea Republicii Populare 
Române.

Stabilindu-se măsuri care să 
ducă la dezvoltarea Și mai 
largă a întrecerii socialiste, la 
antrenarea tuturor oamenilor 
muncii în bătălia pentru rea
lizarea înainte de termen a sar

cinilor pe care partidul le pu
ne în fața întregului nostru 
popor, Comitetul Executiv a a- 
preciat inițiativa și contribuția 
adusă de sindicatele din între
prinderi la studierea posibili
tăților de suplimentare a anga
jamentelor luate în întrecerea 
pe anul 1972 de către colecti
vele de oameni ai muncii. Toto
dată, a fost subliniată necesi
tatea ca sindicatele să partici
pe și mai activ, cu toate for
țele, la mobilizarea tuturor celor 
ce muncesc în marea întrecere 
socialistă pentru realizarea îna
inte de termen a sarcinilor dc 
plan pe anul 1972, a sarcinilor 
prevăzute în planul cincinal.

Comitetul Executiv a anali
zat, de asemenea, situația mor
bidității cu incapacitate tempo
rară de muncă pe anul 1971, 
stabilind noi măsuri menite să 
ducă la sporirea contribuției 
sindicatelor în crearea acelor 
condiții care să asigure scăde

rea substanțială a morbidității 
cu incapacitate temporară de 
muncă.

Pe baza examinării stadiului 
îndeplinirii planului privind 
construcția de creșe și grădi
nițe în mediul urban, Comite
tul Executiv a subliniat necesi
tatea luării unor măsuri energi
ce pentru lichidarea rămînerii 
în urmă in acest domeniu, pen
tru scurtarea termenelor de exe
cuție și ieftinirea construcțiilor. 
De asemenea, au fost discutate 
propunerile privind îmbunătă
țirea sistemului de organizare 
și funcționare a creșelor.

Comitetul Executiv a analizat 
stilul și metodele de muncă fo
losite de organele și organiza
țiile sindicale din județul Argeș, 
pentru îmbunătățirea activită
ții politice și cultural-educative 
de masă, în lumina Programu
lui Partidului Comunist Român, 
adoptat la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie 1971.
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Deschiderea ștrandului din Lupeni
Azi, 28 mai a.c., s-a deschis 

ștrandul termoficat ai Asocia
ției sportive Preparatorul Lu

peni. Deschisă zilnic între orele
9—18 această bază sportivă și 
de agrement oferă amatorilor,

pe lîngă plăcerea de a înota, 
plimbări cu barca, terenuri de 
joacă și un bufet bine asortat.

scum
DE

WZI1E
In cadrul schimbului de ex

periență perfectat între casele 
de cultură ale sindicalelor din 
municipiile Petroșani și Timi
șoara, un grup de amatori timi
șoreni va prezenta sîmbătă, 3 
iunie, la ora 18, pe scena pres
tigioasei instituții dc cultură din 
Petroșani un spectacol cu come
dia „Gaițele11 de A], Kirițescu. 
Spectacolul va fi urmat de discu
ții în cadrul cărora amatorii dc 
teatru ai celor două instituții 
vor face un util schimb de idei. 
Apoi actorii amatori timișoreni 
vor petrece ziua de duminică 
vizitând Valea Jiului și cabana 
Rusu.

Un grup de actori amatori ai 
Casej de cultură din Petroșani 
va întoarce vizita colegilor lor, 
prezentând în ziua de 10 iunie 
a.c., la casa de cultură din Ti
mișoara un spectacol cu piesa 
„Funcționarul de Ia domenii11 de 
Petre Locusteanu, pregătit sub 
îndrumarea experimentatului 
actor profesionist Alexandru 
Jeîes. La înapoiere, duminică, 
11 iunie, amatorii petroșăneni 
vor vizita noua Orșovă și Sis
temul hidroenergetic și de na
vigație de Ia Porțile de Fier:
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re", dimineață de basme, com
pletată cu dialilme, la ora 10, 
în sala mică.

Soarele răsare la ora 4,37 și 
apune la ora 19,49.

Zile trecute din an — 149. 
Zile rămase — 217.

CLUBURI — Vulcan. De la 
a 19, o scară distractiv-cdu- 

cativă; Petrila: La ora 10, în 
bibliotecă, „Pică pară mălăiață" 
— dimineață de proverbe; Lu
peni — Luni, 29 mai, de la ora 
17, în sala bibliotecii, dialog cu 
cititorii pc marginea cărții ,.A- 
veniurile originalității"

LUNI 29 MAI

Soarele răsare Ia ora 4,36 și 
apune fa ora 19,50.

Zile trecute din an — 150.
Zile rămase — 216.

EVENIMENTE
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O rezervă ce necesită 
deplină valorificare 

la fronturile de lucru!
(Urmare din pag. 1)

pronunțat decît pînă acum în 
ceea ce privește întreținerea și 
repararea utilajului (mai ales la 
transportoare ne referim, unde 
există chiar .serii" de cîte 10 
pe circa un kilometru...), gospo
dărirea mai rațională din punct 
«Ie vedere minier! Tot în di
recția îmbunătățirii activității 
electromecanice, compartimen
tele corespunzătoare din centra
lă, serviciul de aprovizionare 
«lin cadrul B.A.T., vor trebui sa 
facă ceea ce e posibil pentru 
acoperirea necesităților, în spe
cial de motoare electrice de 22 
kw (de exemplu, sectorul III nu 
mai are nici o rezervă) de ca
blu de semnalizare (neexistent 
în magazia minei) în vederea 
materializării schemei — de 
altfel trimisă la unități încă 
din 21 aprilie a.c. — de sporire 
a siguranței în funcționare a 
transportoarelor de la fronturi.

Revenind la starea de lucruri 
a sectorului III, subliniem fap
tul că la o recentă analiză a 
muncii desfășurate de colecti
vul de aici, de conducerea a-

DĂRUIRE 
PROFE

SIONALĂ
(Urmare din pag. 1)

pețeșle răgazul pe care l-ar merita 
din plin ci, după ce se întoarce a- 
casă, ia rigla de calcul și trece la 
studierea atentă a unei soluții oa
recare ce încă nu-i definitivată, 
dar care nu poale aștepta... Re
zultatele, desigur, nu întîrzie să se 
arate.

— Traseul funicularului este 
foarte accidentat și greu accesibil 
utilajelor — îmi mărturisește mai
strul Wiesenmaycr. Transportul li
nei macarale de capacitate utilă — 
pe asemenea traseu — e greu să 
ți-l închipui. Și, totuși, capetele 
metalice — în greutate de 4 800 
kilograme bucata — trebuiau 
montate pe înălțimea de 28 metri 
a pilonilor de lemn, și încă fără 
întîrziere...

...Și s-au montat. Studierea tere
nului și a documentației, consul
tarea cu tovarășii de muncă, cu 
ceilalți factori tehnici, l-au făcut 
să găsească posibilitatea realizării. 
Și s-a reușit prin realizarea unui 
sistem de ridicare a greutăților 
metalice, la înălțimea unde erau 
prevăzute...

Cu eforturi demne de luat in 
seamă, omul nostru a calculat și a 
elaborat un sistem inedit de scri
peți, — montat pe role ancorate 
in vîrful pilonilor, sistem cu care 
au fost ridicate și așezate, pe pis
curile pilonilor de lemn, capetele 
metalice de greutatea tonelor. Sis
temul de scripeți e acționat doar 
de două trolii manuale, în sistemul 
sonetelor pentru bătut piloți Ca 
urmare a acestei raționalizări, fă
cută nu nun.ai de dragul artei, ci 
și în sprijinul muncitorilor din su
bordine de care maistrul Wiesen- 
mayer este apreciat, stimat și iubit, 
șantierul T.C.M.M. Valea Jiului 
reușește să realizeze circa 100 mii 
lei economii la manoperă și la 
materiale. S-ar mai putea adăuga 
aici și economia adusă prin faso
narea lemnului pentru piloni, de 
către partea de construcții.

Maistrul comunist Ervin Wiescn- 
mayer discută, însă, puțin distrat, 
vădit detașat, despre toate acestea, 
ca despre niște fapte obișnuite.

II mai întreb ce-mi poate spune 
despre alte preocupări ale sale. Și 
răspunsul nu întîrzie :

— Dacă primim piesele uzitate 
(obligație a beneficiarului) ne an
gajăm ca în termen de 15 zile de 
la punerea lor la dispoziția noas
tră, să punem în funcțiune funi- 
cularul — instalație foarte import 
tantăi pentru preparația Petrila...

Și tonul cu care mi-o spune, îmi 
confirmă că așa va fi.

Un om, un comunist, un maistru 
obișnuit, un exemplu de dăruire 
profesională.

cestuia, comuniștii au scos în 
evidență o serie de carențe se
rioase în activitatea factorilor 
răspunzători de mersul normal 
al procesului productiv între 
care : insuficienta operativitate 
in rezolvarea propunerilor și 
sesizărilor făcute de salariați și 
chiar de către membrii de par
tid, lipsa unor îndrumări teh
nice prompte, de competența 
cerută, la fața locului, mai ales 
acolo unde a lucrat complexul 
OMKT, cu mult sub „puterile" 
sale, preocuparea scăzută în a- 
numite intervale în sfera apro
vizionării tehnico-materiale co
respunzătoare a formațiilor de 
lucru. Considerăm că e foarte 
bună inițiativa luată de biroul 
organizației de bază a sectoru
lui de a se defalca sarcinile de 
plan — ținîndu-se scama de 
toate capacitățile noi prevăzute 
să intre în funcțiuhe — pe ca
dre inginerești și medii tehnice 
în mod individual, de a se sta
bili concret, pe formații de lu
cru, recuperarea tuturor restan
țelor cumulate pînă în prezent. 
Totu-i ca să se procedeze așa, 
să se urmărească cu maximă 
responsabilitate concretizarea 
integrală a aceea ce se prevede! 
întărirea brigăzilor de la pre
gătiri, organizarea într-o ase
menea manieră a locurilor de 
muncă îneît să se formeze acel 
stoc de materiale pentru cel 
puțin 24 ore, extinderea lucră
rilor în acord în vederea redu
cerii posturilor în regie, a pla
sării a cît mai mulți oameni la 
fronturile direct productive — 
iată cîteva coordonate-cheie un
de contribuția conducerii colec
tivului sectorului III, sub con
ducerea biroului organizației de 
partid, a tuturor comuniștilor, 
poate să-și sporească substan
țial valențele în activitatea de 
viitor.

FBLM
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Fotbaliștii juniori de la Minerul 
Vulcan — câștigătorii campionatului 

județean, seria „Valea Jiului“
Pentru desemnarea câștigătoa

rei seriei „Valea Jiului11 Ia fot
bal juniori, joi 25 mai a.c., 
conform programului stabilit 
de către comisia județeană de 
specialitate, pe terenurile din 
Paroșeni și Uricani, echipele 
gazdă au întâlnit pe cele două 
pretendente la titlu, respectiv 
Parîngul Lonea și Minerul Vul
can.

Dacă în partida c’e la Paro
șeni, cele două echipe au ter
minat la egalitate : 4—4 (1—2), 
la Uricani, echipa locală, con
dusă de prof. Ioan Vlad, a reu

șit în urma unui joc bun, să 
învingă pe Minerul Vulcan cu 
3—1. In ciuda acestei înfrîn- 
geri, echipa din Vulcan a păs
trat totuși primul loc în cla
sament și astfel, pentru cuceri
rea titlului de campioană ju
dețeană pe 1971/1972 ea va sus
ține azi jocul decisiv în com
pania echipei Corvinul II Hu
nedoara, care a cîștigat locul I 
în seria „Valea Mureșului11.

Partida se va disputa pe te
renul din Hațeg, începînd de 
la ora 13.

B. STAICU

O nouă bază sportivă
înfăptuind obiectivele stabili

te în angajamentul consiliului 
popular al orașului Petrila, luat 
în întrecerea socialistă, comite
tul executiv, prin serviciul de 
gospodărie, a sprijinit Liceul de 
cultură generală din localitate 
să-și construiască o modernă 
bază sportivă în curtea școlii 
necesară desfășurării programu
lui de educație fizică și prac
ticării unor discipline sportive.

Asfaltarea unei suprafețe de 
750 mp permite ca pe același 
teren să se organizeze competi
ții de baschet, handbal, volei și 
tenis de cîmp. La realizarea a- 
cestei baze sportive și-au adus 
contribuția elevii liceului, sub 
îndrumarea profesorului Ianua
rie Tomescu.

In prezent se fac pregătiri ca 
pînă la sfirșitul anului școlar să 
se amenajeze, prin munca pa
triotică a elevilor, pista de atle

tism, acoperită cu zgură, sectoa
rele de aruncări (greutăți, disc, 
suliță, groapă, etc), iar in toam
nă se vor monta diferite apara
te pentru gimnastică și se va 
completa pista de obstacole e- 
xistentă. Totodată, de-a lungul 
zidului de împrejmuire vor fi 
montate panouri cu reclame și 
texte cu conținut axat pe popu
larizarea disciplinelor sportive, 
iar spațiul din jurul terenului 
va fi plantat cu arbuști și a- 
menajat cu zone verzi și ron
duri cu flori.

Prin realizarea acestui impor
tant obiectiv din angajamentul 
consiliului popular, tineretul 
școlar din orașul Petrila bene
ficiază de o bază sportivă mo
dernă atractivă pe măsura ce
rințelor impuse de practicarea 
unui număr cît mai mare de 
discipline sportive.
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RĂSPUNDEM CELOR CE NE SCRIU
@ ȘORTAN LUCREȚIA — 

Aninoasa. Cum cu toate invi
tațiile noastre nu ați trecut pe 
la redacție pentru lămurirea 
unor aspecte invocate, conside
răm că problema sesizată nu a 
mai prezentat interes. In cazul 
cînd totuși ea s-a repetat, sau 
v-a supus la unele consecin
țe de durată, vă rugăm să ne
informați c’in nou, însă mai a- 
mănunțit și mai concret.

© MUNTEANU MARIA — 
Lupeni. Invitația de sus e vala
bilă și pentru dv. cu mențiunea 
că, în viitor să indicați nume 
precise de persoane care să a- 
teste afirmațiile pe care le fa
ceți. In cazul dat, nu a recu
noscut nimeni nimic.

® SÎN MARCU — Petroșani. 
Vă mulțumim pentru interesul 
pe care îl arătați față de ziarul 
„Steagul roșu". Sugestia pe care 
ați făcut-o a fost reținută și cre
dem că în curînd va fi mate
rializată.

g CRIȘAN PETRU — Lu
peni. S-au inițiat măsuri pe ba-
za cărora în curînd, propune
rea făcută de dv. va prinde 
viață.

@ ALENE NICOLAE — Pe
troșani. Dv. ați fost amendat nu 
pentru că ați fi refuzat vaccina
rea antivariolică ci pentru fap
tul că, în calitate de șef de u- 
nitate, nu ați sprijinit această 
acțiune așa după cum erați da
tor s-o faceți. Cu toate că ați

l Reînnoiți-vă abonamentele I
l ta ziarul „Steagul roșu“ '

Prețul unui abonament este de 8 lei lunar, | 
i 24 lei trimestrial și 96 lei anual. i

Abonamentele pe luna iunie se fac la 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin- .

I deri, pînă la data de 3.1 mai a.c. inclusiv. 
ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM- |

| NEAVOASTRÂ PREFERAT !

Mica publicitate
VÎND casă, str. Dealul Roșu, nr. 3, Lupeni.

VÎND pian Lira, str. 23 August, nr. 35, Lupeni.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Hoza Viorel, 
eliberată de U.U.M. Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT carnet de student pe numele Bălasu Maria. H 
declar nul.

văzut atitudinea total necores
punzătoare a ospătarei O. M., 
în Ioc să faceți uz de autoritate 
și să facilitați organelor medica
le sarcina pe care o aveau de 
îndeplinit, ați plecat pur și sim
plu, lăsînd Ioc unor manifestări 
absolut nepermise.

RED.
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0 1963 — A murit scriito
rul Ion Agîrbiceanu (n. 1882) 
0 1896 — A murit scriitorul 
George Baronzi (n. 1828) 0 1864 
— A murit Simion Bărnuțiu, 
unu) dintre conducătorii revolu
ției de la 1848 din Transilvania 
(n. 1808) 0 1972 - La Ha- 
novra, între 28 mat — 4 iu
nie, are loc Tîrgnl internațional 
agricol.

LUNI 29 MAI

0 1945 — A murit scriito
rul .Mihail Sebastian (n. 1907) 
0 1972 — Intre 29 mai — 3 
iunie, Ia Geneva, se desfășoară 
sesiunea Consiliului de Adminis
trație a] O.I.M. (Organizația In
ternațională a Muncii).

mergem
CASE DE CULTURA — Pe

troșani. In sala mare, de la ora 
10, spectacolul-concurs 
„Buchete hunedorene" ce are loc 
între municipiile județului. In 
concurs, formațiile artistice din 
municipiile Petroșani și Hune
doara (taraf, soliști populari și 
instrumentiști, grup vocal, or
chestră simfonică, brigada artis
tică, cor, dansuri populare, rap
sod popular, dans modern, or
chestră și soliști de muzică u- 
șoară, cel mai tânăr interpret); 
Uricani: „Prichindeii din pădtt-

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Locotenentul Bullitt; Re
publica : Ritmuri spaniole; PE
TRILA : Oliver, seriile I și II; 
LONEA — Minerul: Anna ce
lor 1 000 de zile, seriile I și II; 
ANINOASA : Cea mai frumoa
să soție; VULCAN : Sprijiniți-1 
pc șerif; PAROȘENI : Los Ta
rantos; LUPENI — Cultural: 
Pădurea pierdută; Muncitoresc i 
întoarcerea sfîntului Luca; BAR- 
BATENI : Așteptarea; URI
CANI : Dincolo de brazi.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Astă-seară dansăm în fa
milie; Republica: Secretul pla
netei maimuțelor; PETRILA : 
Oliver, seriile. I și II; LONEA 
— Minerul: Abel fratele tău; 
ANINOASA : Cea mai frumoa
să soție; VULCAN : Carmen; 
PAROȘENI : Los Tarantos; LU
PENI — Cultural: Pădurea 
pierdută; Muncitoresc: întoarce
rea simțului I.uca; URICANI : 
Dincolo de brazi

tul preferat; 12,00 De toate pen
tru toți; 13,00 Radiojurnal. 
Sport; 13,15 Recital de vioară 
Mihai Constantincscu; 13,30 
Noutăți de muzică populară; 
14,00 Unda veselă; 14,30 Pa
rada cîntecului; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Piese simfonice de 
mare popularitate; 15,30 Serial 
radiofonic pentru tinerii ascultă
tori. Start spre extraordinar. E- 
pisodul VII : „Casa Iui Coppe- 
iius“; 16,00 Caleidoscop muzi
cal; 17,15 Sport și muzică; 19.30 
Estrada duminicală; 2C,CC Ta
bleta de seară; 22,00 Radiojur
nal; 22,10 Panoramic sportiv; 
22.50 Moment poetic; 24,00 Bu
letin de .știri; 0.03—6.00 Estrada 
nocturnă.

LUNI 29 MAI
PROGRAMUL I : 6,00 Mu

zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Stimatul presei; 9.30 
Revista literară radio; 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Muzică 
populară; 10,30 Știința în slujba 
păcii; 10.40 Pagini orchestrale 
din opere; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Din muzica popoarelor; 
11,35 Piese corale; 12,00 Cîntă 
Floria Mocutescu și Jacqueline 
Dulac; 12,15 Recital Mihail 
Gligor; 12.30 întâlnire cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat; 13.00 Radiojurnal; 13.30 
Inșir-te mărgărite; 14,30 Emisiu
ne muzicală pentru ostași; 15,00 
Buletin dc știri; 15,05 Viața eco
nomică; 15.30 Pagini din niuzj- 
ca de estradă; 15.00 Radiojurnal; 
16,30 Valurile Dunării; 16,45 
Muzică ușoară; 17,00 Antena ti
neretului; 17,25 Concert de mu
zică populară; 18.00 Orele serii; 
20,05 Zece melodii preferate; 
20,40 Cîntece populare; 21,00 
Revista șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Meridiane melodii; 
24.00 Buletin de știri; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.

maghiară; 14,10 Telcsport : Fot
bal : R.D.G. — Uruguay. Trans
misiune de la Leipzig. „Premiul 
Europei" la ciclism pe pistă. 
Transmisiune de la Praga; 16,00 
Postmeridian; 17,10 Serial rea
lizat de Redacția emisiunilor 
pentru tineret și pentru copii a 
Televiziunii Române. Potcoava 
dc piatră (I); 17,40 Cîntare pa 
triei. Concurs coral interjudețean; 
19,00 Reportajul săptămînii : 
„Existența a doua". Destinul u- 
nei familii moldovene de mun
citori; 19,20 1 001 de sen; 19,30 
Telejurnal; 20,00 La porțile isto
riei, la porțile luminii. Spe’cta- 
col de sunet și lumină dedicat 
împlinirii a 1 850 de ani de ates
tare documentară a Municipiu
lui Drobeta — Turnu Severin și 
inaugurarea Hidrocentralei de la 
Porțile de Fier; 21,00 Film ar
tistic : „Hibernatus"; 22,25 Tele 
jurnal. Duminica sportivă.

LUNI 29 MAI

artistic
DUMINICA 28 MAI

I : 6,00 Ba-PROGRAMUL 
letin de știri; 6,05 Concertul di
mineții; 7,C0 Radiojurnal; 7,45 
Avanpremieră cotidiană; 8,00 
Sumarul presei; 8,08 Ilustrate 
muzicale; 9,00 Ora satului; 10,00 
Radiomagazinu) femeilor; IC,30 
Vedele ale muzicii ușoare; 11,00 
Buletin de Știri; 11,05 Întâlnire 
cu melodia populară și interpre-

DUMINICA 28 MAI

8,15 Gimnastica pentru toți; 
8,30 Cravatele roșii; 10,00 Viața 
satului; 11,10 Să înțelegem mu
zica. Leonard Bernstein în re
trospectivă; 12,00 De strajă pa
triei; 12,30 Emisiune în limba

16,30—17,00 Curs de limba 
rusă (lecția a 16-a); 17,35 Des
chiderea emisiunii; 17,40 La vo
lan — emisiune pentru conducă
torii auto; 18,00 Căminul; 18,45 
Scena — Emisiune de actuali
tate și critică teatrală; 19,10 
Noutăți cultural-artistice; 19,20 
1 00) de seri; 19.30 Telejurnal; 
20,10 In întâmpinarea Conferiți 
ței Naționale a P.C.R. și a ce
lei de-a 25-a aniversări a Re
publicii; 20,25 Film serial : „Sa 
Im Germain" (III); 21,10 Lumea 
de mîine — Industria previziu
nii; 21,40 Steaua fără nume — 
emisiune-concurs pentru tineri in- 
terpreți de muzică populară, 
22,40 „24 dc ore". Contraste în 
lumea capitalului.

1

Ieri, temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a fost de 
plus 26 de grade, iar la Paring 
de plus 18 grade. Minimele au 
fost dc plus 8 și, respectiv, plus 
9 grade.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vreme în general frumoasă cu 
cer variabil. In zona de deal și 
munte, izolat, se vor semnala 
averse de ploaie. Vînt slab din 
sectorul sudic.

I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
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U ÎNCEPUTURI PROMIȚĂTOARE
(Urmare din pag. 1)

I

Se constată la Uricani 
și o împrospătare a ac
tivității artistice de a- 
matori. Se află un taraf 
și soliști dc muzică 
populară (am reținut pe 
Valeria Robiei, Valeria 
Grecii, Ana Contra, rap
sodul
Danciu, în vîrstă de 70 
de ani,

, baladelor 
formația de muzică li

popular loan

un iubitor al 
haiducești).

șoară, brigada artistică 
de agitație „La noi în 
Uricani", care a și sus
ținut mai multe specta
cole. Fără îndoială că, 
prin sprijinul sindicate
lor, se va completa și 
înnoi instrumentația du
pă care artiștii amatori 
vor avea posibilități 
sporite de afirmare a 
talentului. In viitor, ni 
se spunea, se va forma 
și un cerc de muzică și 
unul de arte plastice, ca

de cititori, 
o munca a-

re se vor adăuga celor 
de filatelie și literar. 
Biblioteca, ce are acum 
peste 500 
desfășoară
decvată pentru atragerea 
și formarea unui număr 
și mai mare de oameni, 
oferindu-le peste 12 000 
de volume din diverse 
domenii. Dispunînd de 
o sală spațioasă și foar
te plăcută, cu o scenă 
bună, la Casa de cultu
ră din Uricani există

niari posibilități de în
tărire a muncii cultural- 
educative și artistice.

începutul este promi
țător, primele roade s-au 
și ivit. Manifcstîndu-se 
același spirit novator și 
aceeași colaborare între 
mai mulți factori che
mați să colaboreze la 
vasta activitate culturală 
de masă, la Uricani vor 
apare lucruri noi și pli
ne de miez.

lă IMPORTANTA VICTORIE a MINERILOR ȘI CONSTRUCTORILOR DE LA LOTRU

Străpungerea galeriei 
Galbenu-Petrimanu-Sud

Sîmbătă la amiază, a lost stră
punsă ultima porțiune a galeriei 
Galbenii —• Petrimanu-Stid, i- 
mens culoar, sfredelit în Munții 
Lotrului, pe care vor fi dirijate 
spre lacul de acumulare de la 
Vidra, apele Latoriței și a altor 
șase rîttri. Evenimentul a avut 
loc cu 34 de zile în avans față 
de prevederile de plan. După 
mai bine de 2 ani, perioadă în

care a fost smulsă din inima 
munților, pe o lungime de aproape 
4 500 metri, o cantitate de pămînt 
și piatră pentru transportul că- 
IX .i ar fi necesară o garnitură fe
roviară lungă de aproape 100 
km, minerii s-au întâlnit venind 
din părți opuse, bucuroși pentru 
repurtarea acestui nou succes.

Prezent la străpungerea acestei 
galerii — a 3-a de pînă acum în

sectorul captări-Sud, tovarășul 
Petre Dănică, prim-secretar al 
Comitetului județean Vîlcca al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, a felicitat co
lectivele de mineri și construc
tori pentru noua lor realizare de
dicată apropiatei Conferințe Na
ționale a partidului, eveniment 
important în viața partidului și 
poporului nostru.

Secvență însorită pelroșă- 
neană

Foto: Ion LEONARD

(Urmare din pag. 1) 

problemelor majore ale produc
ției, în eliminarea lipsurilor de 
ordin tehnic, organizatoric sau 
al disciplinei, la nivelul brigă
zilor și formațiilor de lucru. 
In ultimă instanță, o lipsă esen
țială a comitetului de partid al 
minei constă în faptul că nu a 
tras la răspundere conducerea 
teh n ico- ad mi n ist rat i vă pentru
neurmărirea îndeplinirii exem
plare a măsurilor pe care ea în
săși le-a adoptat cu prilejul al
tor analize, cu prilejul nume
roaselor dezbateri care au adus 
în discuție același subiect . re
dresarea activității minei, reali
zarea sarcinilor de plan.

„In anii care au trecut de la 
Conferința Națională a partidu
lui — s-a arătat în informarea 
prezentată de tovarășul Radu 
Lupașcu, secretarul comitetului 
de partid al minei — producti
vitatea muncii a crescut Ia mi
na noastră cu 1,6 la sută, în me
die, anual, ceea ce reprezintă 
o creștere sub nivelul prevede
rilor planului cincinal. Această 
nerealizare, e adevărat, a fost 
determinată și de cauze obiec
tive, legate de condițiile zăcă
mântului, dar și de cauze su
biective, de anumite deficiente 
în organizarea producției și a , 
muncii, de nerespectarea indica
țiilor organului județean și a 
celui municipal de partid, a în
drumărilor conducerii centralei 
cărbunelui privind plasarea op
timă a abatajelor, omogenizarea 
brigăzilor, concentrarea locuri
lor de muncă dispersate, meca

nizarea activităților auxiliare ia 
suprafață, întronarea unei dis
cipline ferme, exemplare la toa
te locurile de muncă."

Pe suportul unor asemenea 
referiri autocritice au urmat 
dezbaterile activului comitetu
lui de partid al minei. Ceea ce 
este esențial de menționat, ceea 
ce a străbătut ca un .fir roșu 
discuțiile, a fost dorința majo
rității vorbitorilor de îmbună
tățire a activității, eliminare a

că, să imprimăm o disciplină 
fermă, să ridicăm prestigiul u- 
nității prin realizări care sini 
în puterea noastră de a le înfăp
tui.

întărirea disciplinei, sporirea 
răspunderii fiecăruia pentru în
deplinirea sarcinilor de plan, 
ridicarea conștiinței tuturor sa- 
lariaților pe acea treaptă a li
nei responsabilități partinice, 
profunde, astfel îneît munca de 
fiecare zi a salariaților, de la

n.iz.ări ale locurilor de mun
că, reducînd astfel eforturile 
altora. O poziție fermă au avut 
în acest sens mai mulți vorbi
tori în cadrul dezbaterilor, în
tre oare îi amintim pe inginerul 
Remus Omota, minerul șef de 
brigadă Constantin Scutaru, in
ginerul Duțu Alboiu și alții. Re- 
ferindu-se la necesitatea urmă
ririi îndeaproape a măsurilor 
și hotărîrilor proprii, minerul 
Constantin Scutaru a criticat-

ÎNDEPLINIREA tXtNHABĂ
A ROTĂRÎRILOR PROPRII

lipsurilor constatate în sfera 
muncii comitetului de partid, a 
organizațiilor de bază, a comi
tetului ..oamenilor muncii.

— Avem un colectiv bun, 
apreciat ca fiind capabil să des
fășoare o muncă de concepție 
l-a nivelul sarcinilor actuale, a 
arătat în cuvîntul său, ingine
rul șef al minei, Emeric Kovacs. 
Dispunem și de o dotare cores
punzătoare, de reale avantaje 
în munca și viața noastră. Ne 
aflăm în anul cînd multe ce
rințe ne-au fost îndeplinite. Nu 
trebuie decît să depunem mai 
mult devotament fiecare dintre 
noi, la locurile noastre de mun-

director și secretarul de partid 
pînă la ultimul muncitor, să 
însemne atitudinea prin care 
aceștia înțeleg să răspundă gri
jii conducerii superioare de 
partid și de stat pentru condi
țiile create — iată sarcinile ac
tuale ale comitetului de partid, 
ale tuturor comuniștilor. Mun
ca din subteran este condiționa
tă de disciplină, de seriozitatea 
conducătorilor fiecărui loc de 
muncă, de folosirea cu eficien
tă a întregului fond de tâmp 
afectat product :ei In această 
situație nu-i este nimănui per
mis să se abată dc la îndatori
rile lui, să determine dezorga-

practâca existentă în munca u- 
nor factori de conducere de a 
lăsa lucrurile în voia soartei, de 
a nu urmări îndeplinirea pro
priilor hotărîri pentru ca, du
pă un timp, constatîndu-se că 
lucrurile nu se îndreaptă, să fie 
adoptate alte măsuri, alte hotă
rîri, lăsate și acestea în voia 
soartei. Dumitru Andritoiu, con
tabilul șef al minei. Petru Scre- 
deanu, miner șef de brigadă, 
Aurel Marinescu președintele 
••omitetului sindicatului, Carol 
Nagy, normator și alți vorbitori 
au făcut propuneri judicioase 
privind reducerea efectivului 
de regie și mecanizarea operați

ilor de lucru la suprafață, în 
depozite, organizarea unor 
schimburi de experiență între 
brigăzi, cu alte exploatări mi
niere, angajarea și cointeresarea 
unor salariați calificați care nu 
sînt utilizați corespunzător de 
la alte exploatări miniere etc.

Ca și în alte rînduri, cu pri
lejul dezbaterilor a ieșit la ivea
lă și un anumit grad de incom
petență a unor salariați din ser
viciile tehnice (care în fața a- 
dunării activului de partid nu 
an putut răspunde la întrebări 
esențiale dovedindu-se rămași 
în urma preocupărilor generale 
ale colectivului) precum și o a- 
numită atitudine de înțelegere 
greșită tocmai a cerințelor im
puse de actuala etapă privind 
perfecționarea activității (ilus
trăm afirmația eu exemplul ți
nui șef de sector care a solicitat 
înlocuirea inginerilor cu... mai
ștri mineri, cu motivația că a- 
eeștâa din urmă s-ar preocupa 
mai bine de supravegherea locu
rilor de muncă).

Cu toate acestea, adunarea 
activului comitetului de partid 
ai minei a reușit, mm arătam 
la începutul rîndurilor noastre, 
să treacă prin filtrul exigent aJ 
analizei problemele majore ale 
minei, să stabilească cele mai 
bune căi, cele mai potrivite mă
suri pentru recuperarea neîn
târziată a restanțelor la produc
ție. pentru îmbunătățirea între
gii activități economice.

Esențialul este ca, în continu
are. măsurile adoptate să fie 
în mod exemplar traduse în 
fapte.
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VIZITA TOVARĂȘULUI FIDEL (ASTM
A
intîlnire cu membri ai birourilor

comitetelor județean și municipal de partid
De la uzina „1 Mai", coloana ma

șinilor oficiale se îndreaptă spre 
centrul orașului. Mii de ploieșteni 
au venit în întîmpinarea tovarășilor 
Nicolae Ceaușcscu și Fidel Castro, 
a celorlalți conducători de partid și 
de stat români și cubanezi.

Conducătorii de partid și de stat 
români și cubanezi sînt invitați la 
sediul Comitetului Județean de 
partid, unde se întîlnesc cu membri

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

împreună cu tovarășul Fidel Castro Ruz 

au vizitat municipiul Ploiești
(Urmare din pag. I) 

pînă la Ploiești, împodobit cu 
drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republi
cii Cuba, numeroși cetățeni din 
comunele prin care a trecut co
loana mașinilor oficiale au salu
tat cu căldură pe conducătorii 
de partid și de stat ai României 
și Cubei.

La intrarea în județul Pra
hova, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de numeroși oameni ai 
muncii din comunele apropiate. 
Tovarășul Ilie Cîșu, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., președintele 
Consiliului Popular Județean, 
rostește un cuvînt de bun so
sit. Se oferă oaspeților tradi
ționala pîine și sare, simbol al

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

9
(Urmare din pag. I) 

tea noastră în lupta împotriva 
imperialismului, pentru victoria 
cauzei socialismului. (Aplauze 
puternice, prelungite).

împreună cu tovarășul Castro, 
am vizitat două unități din o- 
rașul dumneavoastră. Este ade
vărat că de la ultima mea vi
zită în aceste unități s-au mai 
obținut unele succese. Cu toate 
acestea, mai aveți încă multe 
de făcut. Acest cincinal trebuie 
să însemne o cotitură radicală 
în dezvoltarea industriei româ
nești — și este necesar să facem 
totul pentru a îndeplini mai 
devreme prevederile cincinalu
lui, pentru a ridica România, 
poporul român la o viață supe
rioară. (Aplauze puternice).

Eu îi cunosc bine pe ploicș- 
teni; știu de ce sînt capabili. 
Tovarășul Fidel Castro a spus 
aici că v-ați adunat repede. El

Cuvîntarea tovarășului 
FIDEL CASTRO RUZ

(Urmare din pag. I) 

mului șl imperialismului. In ța
ra noastră, sprijinul acordat Vi
etnamului este o problemă fun
damentală. Pentru poporul nos
tru, lupta poporului vietnamez 
constituie unul din capitolele 
cele mai glorioase și mai eroi
ce ale acestei epoci. De aceea, 
poporul nostru sprijină necon
diționat lupta poporului din Vi
etnam. Poziția noastră față de 
imperialism este dîrză: nici 
Un pas înapoi, nici o concesie I 
(Aplauze puternice).

Aceasta caracterizează poziția 
noastră revoluționară și linia 
revoluției noastre, aceasta ca
racterizează lupta noastră de 
azi și va caracteriza lupta 
noastră de mîine. alături de po
poarele latino-americane.

La Institutul Politehnic
și prin noile cartiere ale Capitalei

(Urmare din pag. 1) 

gradul de pregătire a studenților, a- 
tenția deosebită de care se bucură 
legarea învățămîntului de practică.

Tovarășul Fidel Castro Ruz se 
interesează de condițiile de trai ale 
studenților. Răspunzînd, gazdele re
levă că institutul dispune de cămine 
care totalizează 6 600 de locuri, de 
cantine-restaurant, unde servesc ma
sa mai mult de 6 000 de studenți, 
precum și faptul că 5 500 de stu
denți merituoși primesc bursă.

In continuare, este vizitat centrul 
de calcul cu care este dotat acest 
for de învățămînt tehnic și de cer
cetare. Cu acest prilej, este prezen
tat calculatorul electronic „IRIS-50", 
realizare a industriei electrotehnice 
românești, instalație modernă care 
contribuie în mod nemijlocit la pre
gătirea studenților în domeniul mij
loacelor moderne de calcul. Cadrele 
didactice de aici informează despre 
preocupările lor, despre colaborarea 
centrului cu diferite unități indus
triale în soluționarea unor probleme 
practice ale producției și cercetării.

In timpul vizitării institutului, to
varășul Fidel Castro Ruz s-a în
treținut prietenește cu studenți cu
banezi care învață în această uni
tate de învățămînt superior și în 
alte facultăți bucureștenc.

ai Birourilor comitetelor județean și 
municipal de partid, cu alți activiști 
de partid și de stat locali.

Exprimînd încă o dată mulțumiri 
tovarășului Nicolae Ceaușcscu și to
varășului Fidel Castro pentru vizita 
întreprinsă în acest mare centru in
dustrial al României socialiste, to
varășul Ilie Cîșu a prezentat oaspe
ților o scurtă informare asupra preo
cupărilor actuale și de perspectivă

ospitalității poporului român, 
buchete de flori.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Fidel Castro Ruz, ceilalți 
conducători de partid și de stat 
români și cubanezi sînt invitați 
apoi să viziteze Grupul indus
trial de petrochimie Ploiești, a- 
flat în apropierea municipiului. 
La sosirea în această mare u- 
nitate industrială a țării, oaspe
ții sînt salutați de Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei chi
mice, de membri ai colectivu
lui de conducere al unității, de 
reprezentanți ai Comitetului de 
partid și organizațiilor de masă.

In fața unei sugestive mache
te sînt prezentate unele date 
despre instalațiile acestei uni
tăți, care cuprinde o mare rafi
nărie și un combinat petrochi-

nu știe că voi, acum încă a- 
proape 100 de ani, ați fost pri
mii republicani. (Vii aplauze). 
Așa cum nu știe că acum a- 
proape 40 de ani, mai precis 
39 de ani, această piață s-a a- 
flat timp de două zile sub ocu
pația clasei muncitoare în lupta 
sa împotriva burgheziei și mo- 
șierimii. (Aplauze puternice). 
Intr-adevăr, ploieștenii au o 
glorioasă tradiție de luptă pen
tru eliberarea națională și so
cială, o bogată tradiție de luptă 
revoluționară; noi știm că parti
dul nostru comunist are un 
sprijin de nădejde în întreaga 
populație din Ploiești, ca, de 
altfel, în întregul popor român. 
(Aplauze puternice, prelungite, 
Se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.**). De aceea, sînt convins 
că oamenii muncii din Ploiești 
vor răspunde cu tot elanul che
mării partidului de a da o pro
ducție mai bună, mai ieftină,

Astăzi, am avut satisfacția de 
a vizita această regiune, acest 
oraș, principalele lui unități in
dustriale, de a discuta cu mun
citorii și cu tehnicienii, am avut 
satisfacția de a vedea moderna 
industrie care se dezvoltă, ca
drele noi capabila să stăpîneas- 
că știința și tehnica și să de
termine transformarea Româ
niei într-o țară puternic indus
trializată. Am vizitat grupul in
dustrial petrochimie și am vizi
tat, de asemenea, industria 
constructoare de mașini, unde 
se produc echipamente de foraj 
petrolier, din care 28 lucrează 
în țara noastră. In sfîrșit, am 
avut ocazia să cunoaștem acest 
oraș, am avut prilejul să vă 
salutăm pe dumneavoastră, am 
avut ocazia să constatăm entu
ziasmul și mai ales ospitalita-

La plecare, ca și pe întreg par
cursul vizitei, studenții și cadrele 
didactice au salutat cu aclamații pu
ternice pe tovarășii Nicolae 
Ceaușcscu și Fidel Castro Ruz, pe 
conducătorii de partid și de stat 
din cele două țări, exprimîndu-și 
bucuria de a-i fi avut ca oaspeți în 
mijlocul lor.

De la Institutul politehnic, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Fidel 
Castro Ruz, împreună cu ceilalți 
conducători de partid și de stat ro
mâni și cubanezi, își continuă vi
zita prin Capitală, îndreptîndu-se 
spre unul din noile și modernele 
sale cartiere — Drumul Taberei.

In fața unuia dintre marile com
plexe comerciale ale cartierului se 
face un popas. Și aici, ca pe între
gul traseu, mulțimea aclamă, ova
ționează. Pe o mare pancardă, în 
limbile celor două țări, era înscrisă 
urarea „Trăiască și să se întărească 
prietenia frățească dintre poporul 
român și poporul cubanez !“.

Tovarășul Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Executiv al C.G. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, pre
zintă pe scurt oaspeților preocupă
rile urbanistice actuale și de pers
pectivă ale edililor orașului. Rcfe- 

ale organelor locale de partid și de 
stat, pentru traducerea în viață a 
mărețelor sarcini trasate de Congre
sul al X-lea al Partidului Comunist 
Român.

Primul secretar al Comitetului ju
dețean de partid Prahova arată că 
indicațiile date de conducerea parti
dului, de tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu, personal, cu prilejul vi
zitării unor unități economice din

mic ce prelucrează anual circa 
4,5 milioane tone de țiței.

Oaspeții vizitează apoi insta
lațiile de distilare atmosferică și 
în vid, instalațiile de reformare 
și de cracare catalitică, unde se 
produc benzine cu cifră octanică 
ridicată, instalația de piroliză, 
unde se realizează materii pri
me pentru industria de mase 
plastice. Tovarășul Fidel Castro 
se interesează de caracteristici
le unora din aceste produse, de 
proveniența materiilor prime, 
de destinația produselor finite.

In a doua unitate vizitată a 
Grupului industrial de petrochi
mie Ploiești — Combinatul pe
trochimic —, oaspeții au avut 
posibilitatea să remarce nivelul 
ridicat de automatizare a pro
ceselor tehnologice. Tovarășul 
Fidel Castro este încunoștințat

într-un timp mai scurt, pentru 
a face ca România socialistă să 
devină un detașament și mai 
puternic al luptei pentru so
cialism, pentru pace în întrea
ga lume. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Cred că sînteți de acord cu 
mine să adresăm, din această 
piață, poporului cubanez urări 
de noi și noi succese în lupta sa 
pentru socialism, să urăm po
poarelor din America Latină 
triumf în lupta lor pentru a de
veni stăpîne pe bogățiile națio
nale, pentru dezvoltarea lor li
beră și independentă. (Aplauze 
puternice, urale).

Vă urez noi succese în acti
vitatea dumneavoastră, multă 
sănătate și multă fericire! 
(Aplauze puternice, prelungite; 
cei prezenți ovaționează minu
te în șir pentru partid, pentru 
Comitetul său Central, pentru 
secretarul general ai partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

tea și spiritul dumneavoastră 
frățesc. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Am văzut că, în cîteva minu
te, v-ați adunat aici într-un nu
măr foarte mare și încă mai 
sosesc și alți cetățeni ai orașu
lui Ploiești. Aceasta exprimă 
entuziasmul bărbaților și fe
meilor din Ploiești și, în afară 
de aceasta, ne amintește că noi, 
românii și cubanezii, ne asemă
năm din acest punct de vedere 
al entuziasmului politic, al en
tuziasmului revoluționar. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Dorim să vă mulțumim în nu
mele delegației.

Trăiască prietenia dintre po
poarele României și Cubei ! 
(Aplauze puternice, îndelungi. 
Se ovaționează pentru priete
nia româno-cubaneză, se scan
dează „Ceaușescu — Castro").

rindu-se la cartierul vizitat — Dru
mul Taberei — se arată că aici, 

.în ultimii ani, au fost construite 
apartamente în care locuiesc peste 
70 000 de persoane, urmînd ca pînă 
în 1975 numărul lor să se dubleze.

Discutîndu-se despre programul de 
dezvoltare viitoare a cartierului, se 
indică pe machetă locurile unde ur
mează a fi amplasate cîteva blocuri 
cu 20 de etaje. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă arhitecților și 
constructorilor să se preocupe ca, în 
viitor, numărul blocurilor cu mai 
multe etaje să ocupe o pondere mai 
mare în noile cartiere. Tovarășul 
Fidel Castro Ruz se interesează de 
sistemele și metodele de construcție 
folosite, între altele de modul în 
care constructorii români aplică me
toda cofrajelor glisante.

Se vizitează apoi unul din com
plexele comerciale ale cartierului.

...Se străbat din nou marile bu
levarde ale Capitalei, grupuri masi
ve de cetățeni aclamă, flutură ste- 
gulețe. Coloana mașinilor se în
dreaptă spre zona de sud-est a ora
șului unde se află un alt mare și 
modern cartier de locuințe — Titan. 
Acest ansamblu ocupă o suprafață 
de peste 700 de ha și numără în 
prezent o populație de aproape 
180 000 de locuitori.

Coloana mașinilor oficiale se în
dreaptă apoi spre Ploiești. 

acest județ, sînt de un foarte mare 
folos în îmbunătățirea activității e- 
conomice, în ridicarea acesteia pe 
o treaptă superioară, la nivelul teh
nicii contemporane.

Tovarășul Fidel Castro s-a intere
sat, în discuțiile cu gazdele, despre 
unele aspecte ale folosirii forței de 
muncă, ale asigurării condițiilor de 
muncă și de viață ale oamenilor 
muncii.

că o mare parte din instalațiile 
combinatului au fost concepute 
și realizate de specialiștii ro
mâni, ca urmare a dezvoltării 
continue a industriei noastre 
constructoare de mașini, capa
bilă astăzi să asigure cea mai 
mare parte a nevoilor în acest 
domeniu al economiei na
ționale. Tovarășii Fidel Cas
tro, dr, Carlos Rafael Ro-
driguez Rodriguez, ceilalți
oaspeți cubanezi manifestă in
teres față de procesele tehno
logice moderne folosite aici, cer 
explicații în legătură cu carac
teristicile unor agregate, se in
teresează de calitatea produse
lor și de perspectivele dezvol
tării acestei unități.

După ce a mulțumit gazdelor 
pentru primirea caldă, ; ospita
lieră, tovarășul Fidel Castro 
semnează în Cartea de . onoare 
a unității.

In continuarea vizitei în mu
nicipiul Ploiești, conducătorii de 
partid și de stat români și cu
banezi se îndreaptă spre o altă 
unitate reprezentativă a indus
triei ploieștene — Uzina con
structoare de utilaj petrolier 
„1 Mai", cunoscută prin produ
sele ei în multe țări ale lumii, 
printre care Și Republica Cuba.

La intrarea în uzină, condu
cătorii de partid și de stat ro
mâni Și cubanezi sînt salutați 
de loan Avram, ministrul con
strucțiilor de mașini, de repre- 

- zentanți ai Centralei industriale 
de utilaj petrolier și ai Institu
tului de cercetări și proiectări 
de specialitate.

Se face o informare succintă 
asupra profilului unității și 
perspectivelor ei de dezvoltare. 
Sînt subliniate îndeosebi acțiu
nile întreprinse pentru moder
nizarea continuă a procesului 
de fabricație a mașinilor și uti
lajelor realizate aici într-o 
mă, de la un an la altul, mai 
complexă, răspunzîndu-se âstfbl 
necesităților Și exigențelor eco
nomiei noastre naționale. In 
Republica Cuba, uzina a livrat, 
pînă în prezent. 28 de instalații 
de foraj.

Itinerariul prin uzină înscrie 
ca prim obiectiv secțiile meca
nică și sape de foraj. Sînt pre
zentate cele mai noi tipuri de 
sape de foraj, piese care reali
zează înalte performanțe tehni
ce. Oaspeții sînt informați că, 
în acest cincinal este prevăzut 
ca producția întreprinderii să 
se înnoiască în proporție de 
75—80 la sută. Se subliniază că, 
în vederea creșterii producției, 
multe din mașinile necesare 
procesului tehnologic sînt rea
lizate de inginerii, tehnicienii și 
muncitorii întreprinderii, în ca
drul remarcabilei acțiuni de în
zestrare cu utilaje de concepție 
și producție proprie, acțiune 
inițiată de conducerea de partid, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal, și care a cuprins în
treaga noastră industrie.

Tovarășul Fidel Castro, cei
lalți oaspeți cubanezi se opresc 
la diferite locuri de muncă, se 
interesează de ainumite faze 
ale procesului tehnologic, de ca
racteristicile tehnice ale unor 
utilaje.

Punctul terminus al vizitei 
la UPETROM — platoul de în
cercare a utilajelor. Oaspeții 
asistă la o demonstrație de ridi
care a turlei instalației de fo
raj F-200 2 D H cu propriile 
motoare folosite în lucrările de 
foraj. Asemenea instalații, care 
au primit medalii de aur la tîr- 
guri internaționale, sînt expor
tate și în Cuba.

Colectivul uzinei este felicitat 
pentru realizările obținute, pen
tru înaltele performanțe ale 
utilajelor și agregatelor, con
structorilor li se urează noi suc
cese în activitatea viitoare.

Tovarășilor Fidel Castro și 
Nicolae Ceaușescu li se oferă în 
dar machetele unor instalații 
de foraj recent realizate de 
constructorii români.

In încheierea vizitei, tovară
șul Fidel Castro a semnat în 
Cartea de onoare a întreprinde
rii : „In această fabrică s-au 
realizat utilaje și instalații care 
lucrează și în exploatările pe
troliere din Cuba. Ne bucurăm 
că am putut să ne satisfacem 
dorința de a cunoaște Pe toh- 
nicienii și muncitorii acestei în
treprinderi, precum și instalați
ile fabricate de ei. Este foarte 
ilustrativ pentru delegația noas
tră de a cunoaște această im
portantă industrie de fabricație 
a utilajelor Și instalațiilor, 'de
oarece acesta este drumul pe 
care trebuie să-l urmeze orice 
țară care tinde să înfăptuiască 
dezvoltarea. Cu multă frățip'1.

Luîndu-și rămas bun de la 
constructorii de utilaj petrolier, 
care, pe întregul parcurs al vi
zitei, i-au întîmpinat pe oaspeți 
cu deosebită căldură și entu
ziasm, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro le a- 
dresează urări de sănătate și 
fericire, noi succese în muncă.

(Agerpres)

Președintele Nixon 

a vizitat Leningradul
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Richard Nixon, 
și persoanele care îl însoțesc au fă
cut, la 27 mai, o vizită la Lenin
grad, anunță agenția TASS.

Cu același avion a călătorit la 
Leningrad Nikolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

In cursul vizitei, președintele 
S.U.A. a depus o coroană de flori 
la cimitirul Piskariov, în memoria 
sutelor de mii de ostași și locuitori

Toasturile președinților 
Richard Nixon și Alexei Kosîghin

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
Richard Nixon, președintele 
S.U.A., în toastul rostit la di
neul oferit în cinstea Prezidiu
lui Sovietului Suprem și a gu
vernului U.R.S.S. a subliniat că 
acordurile sovieto-americane 
privind limitarea armamentelor 
strategice sînt foarte importan
te și ele arată ce se poate face 
în viitor pe măsură ce vor fi 
depuse eforturi în direcția păcii 
în întreaga lume. Președintele 
Nixon a declarat că nutrește 
mari speranțe în acest sens. El 
a' relevat că poporul sovietic și 
poporul american au dovedit în 
urmă cu 25 de ani cum pot lup
ta împreună pentru a cîștiga un 
război, iar prin întîlnirile ac
tuale și mai ales prin semnarea 
acestor acorduri, se arată lumii 
întregi cum pot conlucra cele 
două popoare pentru construi
rea păcii în întreaga lume.

Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al URSS 
în răspunsul său, a afirmat că 
tratativele desfășurate au per

„Salutăm călduros acest prim pas 
important pe calea încetării cursei 

înarmărilor nucleare 
între Est și Vest“ 

Aprecieri pozitive după 
semnarea acordurilor 

sovieto-americane privind 
limitarea armamentelor 

strategice
LONDRA 27 (Agdrpres). — 

„Salutăm călduros acest prim 
pas important pe calea înce
tării cursei înarmărilor nucle
are între Est și Vest", se afirmă 
în declarația guvernului bri
tanic, dată publicității după 
semnarea acodurilor sovieto- 
americane privind limitarea ar
mamentelor strategice, se afir
mă în încheierea declarației.

★
HELSINKI 27 (Agerpres). — 

Guvernul finlandez a dat pu
blicității o declarație în care-și 
exprimă satisfacția în legătură 
cu semnarea la Moscova a a- 
cordurilor sovieto-americane 
privind limitarea armamente
lor strategice. In declarație se 
arată că aceste documente re
prezintă un exemplu însufleți- 
tor al posibilităților de a ob
ține rezultate pozitive în limi
tarea cursei înarmărilor și în
tărirea păcii. Totodată, guver
nul finlandez își exprimă spe
ranța că eforturile în acest do
meniu vor fi continuate.

-----4-----

Peru va restabili 
relațiile 

diplomatice 
cu Cuba

LIMA 27 (Agerpres). — Pre
ședintele Juan Velasco Alvara
do a declarat că Peru va resta
bili relațiile diplomatice cu Cu
ba, chiar dacă Organizația Sta
telor Americane își va menți
ne poziția de izolare și blocadă 
împotriva acesteia, relatează a- 
genția Prensa Latina. El a men
ționat, totodată, că Peru va pre
zenta în Adunarea Generală a 
O.S.A. o propunere potrivit că
reia fiecărui stat membru al a- 
cestei organizații să-i fie lăsa
tă libertatea de a reînnoi rela
țiile cu Cuba în conformitate cu 
dorința sa. Președintele peruan 
a declarat că, dacă această pro
punere va fi respinsă, Peru va 
restabili relațiile cu Cuba potri
vit voinței sale de stat suveran. 
Aceasta este hotărîrea la care 
a ajuns guvernul peruan de 
mai mult timp, a spus președin
tele Alvarado, menționînd că 
poziția sa nu s-a schimbat.

Răspunzînd unei întrebări, 
președintele Juan Velasco Al
varado a declarat: „Peru nu se 
supune mandatului nimănui, 
inclusiv al vreunui grup de 
țări. Au trecut cîțiva ani de 
cînd noi ne-am recucerit suve
ranitatea. Revoluția ne obligă 
să ne asumăm responsabilitatea 
acțiunilor noastre".

ai orașului de pe Neva căzuți în 
lupta împotriva fascismului în anii 
celui de-al doilea război mondial.

Sovietul orășenesc Leningrad a o- 
ferit un dejun în cinstea președin
telui Richard Nixon.

Oaspeții au fost salutați de pri
marul Leningradului, Alexandr Si
zov. A luat apoi cuvîntul președin
tele S.U.A.

Seara, Richard Nixon și Nikolai 
Podgornîi s-au reîntors la Moscova.

mis să se evidențieze mai pre
cis atît domeniile în care este 
posibilă dezvoltarea colaborării, 
cît și domeniile în care poziți
ile celor două state sînt diver
gente, întrucît UR.S.S. și S.U.A. 
reprezintă, în mod obiectiv, sis
teme social-economice diferite 
în această lume. Avem impre
sia, a spus el, că ambele părți 
apreciază în mod realist per
spectivele posibile de colaborare. 
Problema dacă pacea va fi mai 
trainică în urma tratativelor 
noastre privește, bineînțeles, nu 
numai Uniunea Sovietică și 
Statele Unite, oricît de mare ar 
fi influența lor în lume, ci a- 
ceasta va depinde și de toate 
celelalte popoare și state. Hotă- 
rîrile la oare am ajuns sau la 
care vom ajunge, de comun a- 
cord, ar avea o valoare redusă 
dacă ar fi în contradicție cu in
teresele legitime ale altor state, 
cu interesele securității și in
dependenței lor. Noi ne așezăm 
cu președintele Statelor Unite

NAȚIUNILE UNITE 27 (A- 
gerpres). — Secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
declarat că acordurile sovieto- 
americane privind limitarea ar
mamentelor strategice „ar pu
tea contribui la înfăptuirea de
zarmării generale și totale, a 
cărei realizare constituie unul 
din obiectivele principale ale 
O.N.U. Documentele de la Mos
cova trebuie considerate un 
mare pas înainte în această di
recție".

★
WASHINGTON 27 (Agerpres). 

— Senatorul Edward Kennedy a 
apreciat că tratatele încheiate 
la 26 mai reprezintă „acțiunea 
cea mai concretă și utilă a ac
tualei Administrații". Senatorii 
democrați Mike Mansfield, Hu
bert Humphrey și Edmund 
Muskie au subliniat, de ase
menea, semnificația acordurilor 
și contribuția acestora la rea
lizarea de noi progrese pe calea 
dezarmării generale.
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@ Vineri a fost semnat la 
Berlin protocolul de colabo
rare pe anul 1972 între Uniu
nea ziariștilor din Republica 
Socialistă România și Uniunea 
ziariștilor din Republica De
mocrată Germană

@ Specialiștii firmei ame
ricane Comsat (telecomunica
ții prin satelit) au anunțat că 
au pus la punct un procedeu 
de transmitere a știrilor pen
tru ziare prin satelit, care va 
reduce substanțial durata di
fuzării acestora în diferite 
puncte ale globului. După 
cum s-a precizat, începînd 
din anul 1973, satelitul va fa
ce posibilă transmiterea, pe 
bază numerică, a paginii unui 
ziar în numai opt minute în 
toate colțurile globului.

© Rezultatele definitive a- 
le referendumului popular, 
organizat Ia 20 mai în Ca
merun, arată că 99,97 Ia su
tă dintre cei aproximativ 
3 000 000 de cetățeni, care 
s-au prezentat la vot, și-au 
exprimat aprobarea pentru 
proiectul noii Constituții, ce 
prevede instituirea în țară a 
sistemului unitar de organi
zare statală, în locul celui fe
deral, existent pînă în pre
zent. Ca urmare a aprobării 
Constituției prin referendum, 
țara se va numi Republica 
Unită a Camerunului.

Conferința internațională 
pentru Namibia

BRUXELLES 27 (Agerpres). — 
La Bruxelles au continuat sîmbătă 
lucrările Conferinței internaționale 
pentru Namibia, convocată de Or
ganizația poporului din Africa de 
Sud-Vest (SWAPO). Conferința este 
consacrată activizării luptei de eli
berare națională din Namibia, scu
turării jugului asupririi coloniale, 
precum și intensificării sprijinului 
țărilor africane, al tuturor forțelor 
antiimperialiste din întreaga lume 
pentru cauza dreaptă a poporului 
namibian.

la masa tratativelor nu pentru 
a rezolva probleme pe seama 
altor popoare Și țări.

In încheiere, Alexei Kosîghin 
a relevat că pentru a păși cu 
încredere spre țelul propus — 
o pace trainică — trebuie fă
cut tot posibilul pentru lichi
darea actualelor focare de răz
boi din Vietnam, din Orientul 
Mijlociu, pe baza respectării 
stricte a dreptului popoarelor 
la o dezvoltare independentă, 
la neamestec în treburile lor 
interne, la intangibilitatea teri
toriilor lor de stat.

VJEȚNAMUL DE SUD

Forțele patriotice angajează lupte 
înverșunate pe toate fronturile

® Continuă luptele de stradă la Kontum

® Tancurile patrioților au apărut pe neașteptate
la numai

VIETNAMUL DE SUD 27 (A- 
gerpres). — Sîmbătă dimineața, pen
tru a doua zi consecutiv, la Kontum 
au continuat luptele de stradă în
tre trupele saigoneze asediate și pa- 
trioții sud-vietnamezi, informează a- 
gcnțiile internaționale de presă. In 
localitate se află în prezent, potri
vit agenției Reuter, trei batalioane 
ale Frontului Național de Eliberare. 
Sîmbătă, patrioții și-au intensificat 
atacul asupra unor cartiere ale ora
șului, dispunînd și de ajutorul tan
curilor și al unui baraj de artilerie. 
Totodată, au continuat luptele în 
apropierea șoselei nr. 1 și la vest 
de fosta capitală imperială Hue.

★

VIETNAMUL DE SUD 27 (A- 
gerpres). — După luptele violente 
care au avut loc sîmbătă dimineața 
Ia Kontum, pitrioții sud-vietnamezi 
au instituit controlul asupra zonei 
de nord a localității, menționează 
agenția France Presse. Ei au pus 
astfel, într-o situație extrem de di
ficilă, cele trei batalioane de saigo- 
nezi care au încercat fără succes să 
păstreze controlul asupra părții nor-

Suburbiile orașului Haifong din nou 
bombardate de aviația S.U.A.

1

HANOI 27 (Agerpres). — Avia
ția Statelor Unite a bombardat, din 
nou, la 26 mai, suburbiile orașului 
Haifong și o serie de cartiere ale 
capitalei provinciale Son Tay, dis- 
trugînd multe locuințe, precum și 
clădirea liceului din oraș, se spune 
într-o declarație publicată de Mi
nisterul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam. Protestînd împotriva bom
bardării acestor localități și a altor 
regiuni dens populate din diverse

® Werhner von Braun, ad
ministrator adjunct al NASA 
și-a prezentat demisia — in
formează agenția United 
Press Internațional. Demisia 
sa va deveni efectivă la 1 iu
lie, cînd von Braun va pre
lua postul de vicepreședinte 
al societății de industrie aero- 
spațiială „Fairchild". Intr-o 
scurtă declarație făcută pre
sei, savantul nu a evitat 
să-și ascundă insatisfacția în 
legătură cu restricțiile buge
tare impuse programului 
spațial.

© Situația s-a înrăutățit 
din nou în Irlanda de nord 
Agențiile de presă informea
ză că vineri în orașele Bel
fast și Londonderry au fost 
înregistrate noi atentate cu 
bombe. Ca urmare a explo
ziilor, o persoană a fost ucisă, 
iar alte 38 rănite.

La lucrări participă din țara noas
tră o delegație alcătuită din prof. 
Mihai Drăgănescu, membru supleant 
al C.G. al P.G.R., vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, conducătorul de
legației, prof. Stanciu Stoian, secre
tar general al Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și A- 
frica, și Stanciu Brătescu. activist la 
G.C. al P.C.R.

Pentru studierea detaliată a pro
blemelor Namibiei au fost instituite 
cinci comisii care vor pregăti și do
cumentele finale ale conferinței.

AZI: Intîlnire
Indira Gandhi- 

Zulfikar 
Aii Bhutto

DELHI 27 (Agerpres). — Pro
iectata întâlnire dintre primul 
ministru al Indiei, Indira Gand
hi, și președintele Pakistanului, 
Zulfikar Aii Bhutto, va avea loc 
la Delhi, la 28 iunie — au a- 
nunțat surse oficiale indiene. 
Durata întâlnirii, subliniază a- 
genția U.P.I., nu a fost preci
zată, -Jar surse oficiale indiene 
au arătat că aceasta „va depin
de de progresul convorbirilor".

8 km de Hue

dice a orașului, după ce partea su
dică fusese ocupată de patrioți cu 
cîteva zile mai înainte.

★

VIETNAMUL DE SUD 27 (A- 
gerpres). — Sîmbătă, au continuat 
luptele între patrioții sud-vietnamezi 
și trupele saigoneze dislocate în zo
na fostei capitale imperiale Hue. 
Trupele marionetă, care ocupă po
ziții de apărare de-a lungul rîului 
My Clianh, nu au putut rezista a- 
tactirilor forțelor patriotice. Tancu
rile patrioților au apărut pe neaș
teptate la numai 8 kilometri de 
Hue, iar barajele de apărare ale ina
micului au fost străpunse în nume
roase locuri.

Totodată, continuă luptele in zona 
An Loc. Ciocniri frecvente au loc 
în special la sud și nord de acest 
oraș înconjurat de patrioți. Artile
ria Frontului Național de Eliberare 
continuă să bombardeze pozițiile 
inamicului. Unități saigoneze încear
că de nouă zile să vină în ajuto
rul trupelor din An Loc, dar sînt 
respinse de patrioți.

provincii nord-vieinameze, Ministe
rul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam cere, din nou, Administra
ției S.U.A. să pună capăt acestor 
acte de război și să înceteze fără 
întîrziere minarea și blocarea por
turilor nord-vietnameze, precum și 
bombardamentele aeriene și navale 
și celelalte acte de violare a suve
ranității și securității R. D. Viet
nam.

@ Poliția franchistă a in
tervenit din nou, vineri, în 
incinta uzinei metalurgice 
„Echeverria" — Bilbao, ai că
rei salariați se aflau în gre
vă. Numeroși muncitori au 
fost răniți.

@ Un vas japonez, dragor 
de mine, a explodat în por
tul Niigata, scufundîndu-se, 
după ce a lovit o mină pla
sată — după toate aparențe
le — de armata americană, 
în timpul celui de-al doilea 
război mondial. Un membru 
al echipajului și-a pierdut 
viața, iar numeroși alții au 
fost răniți.

® Cu prilejul comemoră
rii a opt ani de la moartea 
lui Jawaharlal Nehru, în a- 
propierea locului unde a fost 
incinerat fostul om de stat 
indian a fost îngropat un 
conteiner comemorativ, me 
nit să dăinuiască o mie tie 
ani. Capsula conține filme, 
fotografii și documente des
pre viața lui Nehru, frag
mente din scrierile sale și un 
trandafir — floarea sa pre
ferată.

La ceremonie au participat 
Varahagiri Venkata Giri, pre
ședintele Indiei, Indira Gan
dhi, primul ministru al țării, 
precum și alte oficialități in
diene.
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