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Vizite tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Cimtlfl HUME DE TERMEN! in județele Brașov și Vîlcea
iunie, tovarășul ț

Chemarea partidului înflăcărează 
toate colectivele de muncă, toate 

energiile pentru rezultate superioare
FAPTE DE MUNCĂ, 

DESTOINICIE MINEREASCĂ 
PE FRONTUL CĂRBUNELUI

Către 7 000 de tone 
spor de producție!

Apropiata Conferință Națională a partidului, aniversarea 
unui sfert de veac de la proclamarea Republicii, au generat 
in rindurile comuniștilor, ale întregului colectiv al sectoru
lui II de la E.M. Uricani o atmosferă de entuziastă și fermă 
angajare pe frontul cărbunelui, pentru realizări de prestigiu 
care să confirme fructuoasele rezultate obținute aici de la 
începutul celui de-al doilea an al cincinalului. Angajamentul 
inițial anual pe care și-l propuseseră minerii, cadrele medii 
tehnice și inginerii sectorului atingea volumul de 5 000 de 
tone preconizate să se extragă peste sarcinile de plan. Pe 
fundamentul bilanțului pozitiv obținut, după 5 luni, prin 
evaluarea temeinică, realistă a resurselor și posibilităților 
de care dispune, harnicul colectiv al sectorului, in frunte 
cu comuniștii, și-a suplimentat recent angajamentul, propu- 
nindu-și să extragă in cinstea Conferinței Naționale a parti
dului 7 000 DE TONE DE CĂRBUNE PESTE PLANUL 
PRELIMINAT, răminîncl ca pînă la finele anului să mai a- 
dauge la acest spor încă l 000 de tone. In plus, colectivul s-a 
angajat să se încadreze în cifrele de eficiență, în prețul dc 
cost, în consumurile specifice de materiale și energie și să 
realizeze productivitatea muncii planificate, la care sînt ho- 
t.ărîte să contribuie, prin eforturi susținute, absolut toate bri
găzile din sector.

Emulație în adîncuri
La sectorul III al minei Petrila 

întregul colectiv este angajat în- 
tr-un efort susținut pentru recu
perarea producției restanță cumu
lată în primul trimestru al anu
lui.

La sfîrșitul lunii mai s-au putut 
raporta 185 tone cărbune peste 
sarcina lunară de plan, realizate 
prin contribuția comună a brigă
zilor de la abatajele sectorului. 
In același timp sînt folosite toate 
căile prin care se poate asigura 
producția viitoare astfel ca, în 
întîmpinarca Conferinței Națio
nale a partidului, colectivul să se 
prezinte cu realizări bogate.

In cursul lunii mai, brigada de 
„pregătiri" condusă de cunoscutul

miner Francisc Kovacs a depășit 
cu 6 ml planul de avansare pre
liminat la început de lună ! Mun
citorii mineri Anton Laszlo, Ar
pad Andras, Arpad Siclodi, aju
torul miner Eugen Crăsuc și toți 
ceilalți componenți ai brigăzii au 
depășit randamentul stabilit prin 
normă cu 15 la sută.

In sector a „pornit" cu trei 
zile mai devreme un nou abataj 
frontal în stratul 3, numărul 11 
vest, ale cărui lucrări de pre
gătire au fost executate de orta
cii șefului de brigadă Florea Mio- 
nici, colectiv fruntaș în întrecerea 
socialistă organizată între brigă
zile sectorului.

De la minus la plus
In biroul sectorului se purta o 

discuție animată între șeful de 
sector, ing. Ștefan Huszti, Carol 
Nagy, adjunctul său și normato- 
rttl Petre Mercioni.

— De azi înainte graficul de 
întrecere va trebui completat zil
nic pentru ca rezultatele noastre 
în producție să fie cunoscute ope
rativ atît de sector cît și de în
treaga mină. In dreptul sectoru
lui nostru, începînd cu prima zi 
t lunii mai, în locul semnului 
minus, pe care l-am purtat 4 
luni, va sta numai semnul plus !

Intr-adevăr, sectorul I de la 
nina Lupeni, datorită unor con 
diții tectonice și unor deficiențe 
organizatorice a înregistrat în pri
mele 4 luni din acest an un mi
nus de 2 137 tone. Măsurile luate 
de conducerea sectorului, sub în
drumarea organizației dc partid 
și sprijinite dc sindicat și U.T.G., 
au condus la redresarea producției

sectorului, la recuperarea pînă la 
sfîrșitul lunii mai a 1 760 tone 
dc cărbune din minusul avut.

Colectivul sectorului, în frunte 
cu comuniștii săi, în cinstea apro
piatei Conferințe Naționale a 
partidului se angajează să recupe
reze în întregime minusul de pro
ducție pe care îl mai are și să 
creeze plusul necesar acoperirii 
pînă la sfîrșitul anului a anga
jamentului de 2 000 de tone pe 
care și l-a luat.

Rezultatele obținute de brigă
zile conduse de Traian Pop, 
Ioan Tăios, Ilie Icier precum și 
competența și hotărîrea maiștri
lor Mihuț Vasile, Dumitru Popes
cu și Aurel Hidas de a face to
tul pentru buna organizare a pro
ducției, crcînd minerilor condiții 
optime de muncă, sînt o garanție 
în acest sens.

A. MICA 
corespondent

Continuitatea 
succeselor

Ca în fiecare din lunile ca
re au trecut din anul 1972, 
luna mai a însemnat pen
tru sectorul I al minei Vul
can îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de plan la produc
ția de cărbune. Intîmpinînd 
Conferința Națională a parti
dului, comuniștii și toți mun
citorii brigăzii conduse de 
MIHAI DUDESCU s-au an
gajat. și au realizat, peste 
sarcina planificată, 775 tone 
cărbune. Din colectivul lor 
se remarcă aportul șefilor de

schimb MIHAI REPY, AN
DREI POP, GHEORGHE SA
VA și SIMION MIERLOIU, 
care printr-o bună organiza
re au reușit să „salte" ran
damentul planificat al bri
găzii cu 25,9 la sută, realiza
re superioară tuturor lunilor 
de la începutul anului pînă 
acum. Asemeni lor, brigada 
condusă de IOAN CALOTĂ, 
de la abataj frontal în stra
tul 13, a depășit planul de 
avansare preliminat pe aceas
tă lună cu 1,5 ml.

Sîmbătâ, 3
Nicolae Ceaușescu, secretar general t 
al Partidului Comunist Român, pre- ’

E. M. LIVEZENI: La bilanțul fructuosului mai, planul 
producției extrase din pregătiri a fost îndeplinit in proporție 
de 101,Wa înregistrîndu-se și metri liniari în plus, in dumul 
către „străpungerea" care va contura primul frontal al 
minei.

In clișeu : Șeful de schimb Costache Poroșniuc, din bri
gada cunoscutului miner Augustin Demeter, confesează in 
acest sens cu maistrul miner Romulus Rodeanu.

Foto : Ion LICIU

Angajare plenară, 
hotărîre unanimă 
de a intensifica munca 

în abataje, de a îndeplini 
exemplar sarcinile de plan 
și angajamentele asumate 

în întrecerea socialistă
• Dezbateri vii, pătrunse de o înaltă respon

sabilitate partinică ® Perfecționarea, autoper- 
fecționarea, căutările novatoare, promovarea li
nei gîndiri tehnice vii, creatoare — trăsături pro
prii comunistului ® Confirmarea tradiției înain
tașilor, o datorie de onoare a fiecărui salariat al
minei.

Ceea ce a caracterizat pe tot 
parcursul ei adunarea activului 
comitetului de partid al minei 
Lupcni, au fost caracterul de lu
cru al acesteia, responsabilitatea 
majoră cu care au fost aborda
te problemele aflate la ordinea 
zilei, angajarea plenară a partici- 
panților la discuții, la dezbaterile 
vii ce au reliefat, și de această 
dată, ca întotdeauna în sînul a- 
cestui colectiv, veritabile confrun
tări pe terenul perfecționării ac
tivității de producție și metodelor 
de conducere, al lărgirii continue 
a democrației socialiste.

Dezbaterile în adunarea acti
vului, începute prin însăși infor
marea prezentată — în care s-a 
arătat pe larg drumul ascendent 
parcurs de colectivul minei de la 
Conferința Națională a P.C.R. 
din 1967 — au reliefat hotărîrea 
unanimă a comuniștilor de a în- 
tîmpina evenimentele politice din 
acest an care polarizează atenția 
generală a opiniei publice cu suc
cese pe măsura tradiției create.

La mina Lupeni tradiția în

seamnă un bun de preț cîștigat 
de multe generații de mineri, ca
re au săvîrșit acte de adevă
rat eroism în luptă, în muncă. 
Astăzi, în același termen care 
definește acest bun de preț, se 
află înglobate, la o înaltă tem
peratură a dăruirii și pasiunii, 
noi calități proprii omului orîn- 
duirii socialiste. Perfecționarea și 
autoperfecționarea, preocupările 
pentru promovarea noului, a unei 
gîndiri tehnice superioare — iată 
doar cîteva din laturile noi ale 
tradiției la care nc-arn referit. 
Pe un alt plan, acela al muncii 
politice, se înscriu responsabili
tatea partinică, combativitatea re
voluționară, trăsături ce caracte
rizează în ansamblu comunistul 
înaintat, omul de tip nou ce 
contribuie, prin munca desfășu
rată în subteran, la edificarea 
unei societăți angajate pe

I. MUSTAȚA
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ședințele Consiliului de Stat, a fă- ) 
cut o vizită de lucru în județele 
Brașov și Vîlcea.

Conducătorul partidului și statu
lui a fost însoțit de tovarășii Virgil 
Trofin, Ilie Verdcț și Cornel Bur
tică.

Vizita tovarășului 
Ceaușescu în unitățile 
întîlnirile pe care lc-a 
muncitori, ingineri, tehnicieni au 
prilejuit o nouă și grăitoare expre
sie a legăturilor de nezdruncinat 
dintre partid și popor, a hotărîrii 
și entuziasmului cu care oamenii 
muncii din aceste județe, ca și cei 
de pe cuprinsul întregii țări, înfăp
tuiesc neabătut politica partidului și 
statului, au constituit o vibrantă 
manifestare de dragoste și stimă fa
ță de conducătorul iubit al poporu
lui nostru.

Pretutindeni se simte suflul pu
ternic al entuziasmului cu care fău
ritorii de bunuri materiale trans
formă cuvîntul în fapte, angajamen
tele în înfăptuiri de seamă în cin
stea Conferinței Naționale a parti
dului și a celei de-a 25-a aniversări 
a proclamării Republicii.

Prezența conducătorului partida- l 
lui și statului la Făgăraș, frumosul ■ 
și străvechiul oraș transilvănean, . 
coincide cu o sărbătoare scumpă nu 
numai localnicilor — semicentenarul l 
Combinatului chimic —, ci întregit- ’ 
lui popor. Festivitățile ocazionate de ț 
această aniversare, înaltele distincții ! 
care au fost acordate combinatului, ' 
unor muncitori, ingineri, tehnicieni 
de aici ilustrează încă o dată pre- t 
țuirea pe care partidul o dă clasei 
muncitoare, tradițiilor sale înaintate, ) 
izbînzilor în făurirea societății 
cialiste multilateral dezvoltate.

■Ca de fiecare dată, și acum vi
zita de lucru făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în județele Brașov 
și Vîlcea a prilejuit un contact nemij
locit cu muncitorii, inginerii și tehni
cienii, un dialog deschis cu aceștia cu 
privire la problemele curente ale 
muncii, sarcinile de perspectivă, con
dițiile lor de muncă și de viață. 
Indicațiile date de conducătorul 
partidului și statului reprezintă un 
puternic factor dinamizator pentru 
colectivele de muncă dc aici.

In orașul Brașov, în celelalte lo
calități străbătute pînă la Făgăraș, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat au 
fost salutați dc mii și mii de oa
meni ai muncii, care au venit în 
întîmpinarca secretarului general al 
partidului. In vizita în județul Bra
șov, oaspeții au fost însoțiți de to
varășul Constantin Drăgan, membru 

• al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean de partid.

In apropierea comunei Vlădeni, se 
face un popas la cantonul pastoral 
cu același nume, care cuprinde com
plexele de îmbunătățire a pajiștilor 
naturale de la Vlădeni și Codlea.

Prin intermediul unor scheme și 
grafice, tovarășul Ion Moldovan, 
adjunct al ministrului agriculturii, 
industriei alimentare și apelor, pre
zintă uncie rezultate privind înfăp
tuirea programului pe țară de îm
bunătățire a pajiștilor naturale și 
măsurile luate pentru sporirea efi
cienței lucrărilor întreprinse în acest 
scop.

Drumul continuă spre Făgăraș. O- 
rașul este împodobit sărbătorește. La 
intrare, pe un imens portal se află 
înscrisă urarea „Bine ați venit în 
Făgăraș, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu !“. Mii și 
mii de făgărășeni au ieșit pe stră
zile orașului, salutînd cu multă căl
dură pe secretarul general al parti
dului, pe ceilalți oaspeți. Se ovațio
nează puternic „Ceaușescu-P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“.

Se ajunge în piața din centrul

Nicolae 
economice, 
avut cu

so-

(Continunre în pag. a 3-a)
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CUVINTAREA 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la mitingul oamenilor muncii de la 
Combinatul chimic Făgăraș

Dragi tovarăși,

Doresc să vă adresez dumnea
voastră, oamenilor muncii din 
Combinatul chimic Făgăraș și 
tuturor locuitorilor Făgărașului, 
un călduros salut din partea 
Comitetului Central al partidu
lui, a Consiliului de Stat și a 
Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Socialiste România. 
(Aplauze puternice, urale).

Pentru întregul colectiv al 
combinatului — și cred că pen
tru toți locuitorii Făgărașului 
— sărbătorirea a 50 de ani de 
la înființarea acestei întreprin
deri constituie un eveniment 
deosebit de important, pentru 
că ea marchează un moment 
de seamă atît în industrializa
rea țării în general, cît și în 
dezvoltarea industriei din Făgă
raș care, în anii socialismului 
a cunoscut, după cum știți foar
te bine, o creștere puternică.

Cunosc realizările obținute 
de dumneavoastră în cincinalul 
trecut, în primul ari al actua
lului cincinal — 1971 — pre
cum și la începutul lui 1972. 
Intr-adevăr, combinatul dum
neavoastră se prezintă cu rezul
tate bune — nu numai cu rea
lizarea, dar și cu depășirea pla
nului pe anul trecut și pe pri
mele cinci luni ale anului 1972. 
Pentru toate aceste rezultate 
bune pe care le-ați obținut în 
activitatea dumneavoastră, do
resc să vă felicit din toată ini
ma. Apreciez că activitatea, re
zultatele pe care le-ați obținut, 
constituie o contribuție la dez
voltarea generală a chimiei, la 
dezvoltarea generală a patriei 
noastre ! (Aplauze prelungite, 
urale; se scandează: „Ceaușescu- 
P.C.R.").

Cunoașteți programul de dez
voltare a țării noastre trasat de 
Congresul al X-lea al partidu
lui. Din datele publicate în pre
să cunoașteți cum se realizează 
acest program ; cred că ați luat 
cunoștință și de faptul că în ul
timele săptămîni multe colecti
ve de oameni ai muncii, multe 
județe — printre care, dacă nu 
mă înșel, și Brașovul —, au con
siderat, avînd în vedere reali
zările de anul trecut și din pri
mele cinci luni ale acestui an, 
că prevederile cincinalului pot 
fi depășite, luîndu-și în acest 
sens noi angajamente, atît pen
tru anul 1972, cît și pentru ur
mătorii trei ani. Multe colective 
și-au propus să realizeze cinci
nalul în patru ani și jumătate. 
(Aplauze puternice). Această i- 
nițiativă a multor colective de 
oameni ai muncii, a multor ju
dețe constituie un exemplu de 
felul în care clasa noastră mun
citoare, toți oamenii muncii — 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — înfăptu
iesc neabătut politica partidu
lui, sînt hotărîți să facă totul 
pentru a asigura lichidarea cî'

mai rapidă a înapoierii în care 
s-a găsit țara noastră în trecut, 
să facă astfel ca. la sfîrșitul 
cincinalului, să nu ne mai soco
tim țară în curs de dezvoltare 
și să putem realiza un venit 
național care să ne situeze în 
rândul țărilor cu dezvoltare mij
locie. (Vii aplauze). Fără nici o 
îndoială că îndeplinirea acestor 
angajamente cere eforturi seri
oase : o mai bună organizare a 
muncii și folosire a capacităților 
de producție, creșterea eficien
ței economice generale, reduce
rea serioasă a cheltuielilor ma
teriale de producție, ridicarea 
simțitoare a productivității 
muncii.

Putem obține o producție mai 
marc și mai ieftină în spațiile 
și cu utilajele actuale dc pro
ducție. După unele calcule pu
tem obține o creștere de 25—35 
la sută a producției globale pe 
întreaga țară numai prin rea
lizarea măsurilor la care m-am 
referit. După cum ați aflat 
din presă, în ultimele săptă
mîni, la Comitetul Central al 
partidului au fost cîteva con
sfătuiri pe această problemă, cu 
cadrele din proiectare și cer
cetare, cu conducătorii între
prinderilor; ieri a avut loc o 
consfătuire Cu primii secretari 
și cu miniștrii. Scopul acestor 
consfătuiri a fost de a discuta 
cum să ne organizăm mai bine 
activitatea pentru a folosi mai 
gospodărește, mai chibzuit mij
loacele pe care le avem la îride- 
mînă spre a face să crească bo
găția națională, să sporească 
venitul național și, pe această 
bază, să asigurăm progresul ge
neral al patriei, creșterea mai 
rapidă, peste prevederile din 
cincinal, a nivelului de trai al 
întregului nostru popor. (A- 
plauze puternice, îndelungate). 
Pot să vă spun că aceste con
sfătuiri, cît și discuțiile care 
au loc în întreaga țară în dife
rite colective de oameni ai 
muncii, au evidențiat că exis
tă reale posibilități pentru a 
obține o îmbunătățire serioasă 
a întregii activități economice 
din țara noastră, pentru creș
terea eficienței economice, pen
tru sporirea mai rapidă a bo
găției naționale. Avem datoria 
că la fiecare leu, la fiecare mie 
de lei pe care o investim să ob
ținem o producție mult mai ma
re decît realizăm astăzi; numai 
așa vom asigura o dezvoltare 
rapidă a economiei, vom crea 
condițiile pentru creșterea bu
năstării întregului nostru popor. 
(Vil aplauze).

Desigur, avem rezultate bu
ne, producția noastră crește în- 
tr-un ritm de 12—12,5 la sută: 
venitul național, de asemenea, a 
crescut anul trecut cu 12,5 la 
sută; dar cu toate acestea nu 
putem să nu constatăm că mai 
avem încă neajunsuri, că stă în 
puterea noastră să gospodărim 
mai bine mijloacele de care 
dispunem și să obținem rezul
tate și mai bune. Aceasta este 
astăzi preocuparea centrală a

conducerii de partid jși de stat, 
— aceasta trebuie să fie pre
ocuparea fiecărei organizații de 
partid, județene, orășenești, a 
fiecărei organizații de partid u- 
zinale, a fiecărui colectiv de 
oameni ai muncii, a tuturor ce
lor ce muncesc din patria noas
tră. Unind eforturile tuturor 
vom putea obține îmbunătățirea 
activității, dezvoltarea mai rapi
dă a economiei națibnale ! A- 
vem convingerea că , vom rea
liza aceasta, tovarăși ! (Aplau
ze puternice, prelungite).

Am mai vizitat și în trecut 
Combinatul chimic Făgăraș; cu 
prilejul vizitei de astăzi am 
constatat că el a cunoscut o 
dezvoltare puternică; există 
proiecte pentru dezvoltarea sa 
în continuare. In general, apre
ciez că ați obținut rezultate 
bune. Tovarășul director ne-a 
vorbit despre faptul că acest 
combinat va face totul pentru 
a se încadra în prevederile cin
cinalului pentru chimie, — de 
a se realiza o creștere a pro
ducției ou 85—92 la sută față 
de 1970. Se pare însă că el a 
uitat- de măsurile și de preocu
pările din ultimele săptămîni, 
pentru că ar fi trebuit să spună 
că însuși colectivul Combinatu
lui Făgăraș nu mai este mul
țumit cu prevederile din cin
cinal. Și eu trebuie să-mi fac 
autocritica pentru că am suba
preciat posibilitățile chimiștilor 
cînd am spus că în cincinal se 
prevede o creștere de 85—92 Ia 
sută; ei pot să dea mai mult. 
Cred ca dacă o să spunem că 
trebuie să crească producția cu 
minimum 105 Ia sută este încă 
puțin — și chimia va dovedi că 
poate mai mult! (Aplauze pu
ternice, îndelungate). N-am 
vrut să mai stabilesc o cifră 
maximă, pentru că aceasta tre
buie s-o fixeze chimia. Va fi 
110, 115 — vom vedea de ce 
este în stare chimia I Eu m-am 
referit la 105, ca minimum a 
ceea ce trebuie să realizăm pînă 
în 1975. (Vii aplauze).

Aceasta pune sarcini însemna
te și combinatului dumneavoas
tră. Va trebui să vă faceți calcu
lul corespunzător — probabil că 
va trebui să treceți de o pro
ducție de 1,5 miliarde, chiar 
1,6 miliarde lei în 1975 avînd 
în vedere și ce este prevăzut 
în plan pentru dezvoltarea 
combinatului pînă în 1975. In 
discuțiile de astăzi am ajuns 
la concluzia să începem în a- 
cest cincinal construcția unui 
combinat de îngrășăminte de 
300 mii tone, cu obligația asu
mată de director — și vreau 
să_ vedem dacă și dumneavoas
tră vă asumați această obliga
ție —* de-al realiza în mai pu
țin de doi ani. Să dați un 
exemplu pentru toți ceilalți de 
ceea ce se poate face în chimie! 
Să coste cu ce] puțin 20 la sută 
mai ieftin decît ne costă astăzi 
un asemenea combinat iar în 
1975 să producă ! In aceste con- 
dițiuni sîntem de acord cu con
struirea combinatului aici. Vă

(Continuare în nag a 3-a}

Consiliul de Stat 
al

Republicii Socialiste România
DECRET

privind conferirea titlului de 
„Erou al Muncii Socialiste"
Cu prilejul aniversării a 50 de ani de la înființarea Com

binatului chimic Făgăraș,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 

decretează:
ARTICOL UNIC. — Pentru rezultatele remarcabile 

obținute în muncă și pentru contribuția personală adusă la 
dezvoltarea Combinatului chimic Făgăraș și la realizarea sar
cinilor de plan, se conferă titlul de „Erou al Muncii Socia
liste" și Medalia de aur „Secera și Ciocanul" tovarășilor : 
Gheorghe Gh. Maier — maistru mecanic la Combinatul 
chimic Făgăraș
Vichentc V. Pică — maistru chimist la Combinatul chimic 
Făgăraș.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

Consiliul de Stat 
al

Republicii Socialiste România
DECRET

privind conferirea Ordinului 
Muncii clasa I Combinatului 

chimic Făgăraș
Pentru contribuția deosebită adusă la industrializarea 

socialistă, participarea activă a colectivului de oameni ai 
muncii din Combinatul chimic Făgăraș la opera de constru
ire a socialismului și meritele sale în valorificarea superioa
ră a resurselor naturale ale țării,

cu prilejul aniversării a 50 de ani dc la înființare, Con
siliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :

ARTICOL UNIC. — Se conferă Ordinul Muncii cla
sa 1 Combinatului chimic Făgăraș.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU
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NEDUMERIRE
(Din expoziția de fotogra

fie a fotoamatorilor Nicolae 
Ungureanu și Robert Czibula 
— șefi de lucrări la I.M. Pe
troșani).

Stisti cs***
_> *

...Intr-un articol publicat in 
ziarul „Orizont" din Rm. Vîlcea, 
doctorul Nicolae Ostin propune 
un îndrăzneț meniu pentru a- 
nul 2000 ? El constă din icre 
negre din petrol și calciu, frip
turi de carne de vacă realizată 
din făinuri de pește, pui sinte
tici la frigare, preparați din pro
teinele extrase din soia, pilaf 
din orez artificial, savuroase 
prăjituri din alge marine, totul 
stropit cu un delicios vin tămî- 
ios din melasă naturală I

I
I
I
I
I
I
I
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Un număr 
în loc de buletin

DINȚI
DE OTEL...

De la 1 ianuarie 1973, cetățenii R.F.G. vor 
înlocui buletinele lor de identitate prin eîte un 
număr format din opt cifre care va conține ce
le mai importante date personale. Metoda, sus
țin autoritățile, este destinată facilitării contac
telor cu serviciile de evidență : identificarea 
persoanei se poate face cti ușurință și mai ales 
dă posibilitate oficiilor de stare civilă și ce
lor statistice să folosească mașinile de calcul.

In protest 
original

Lectura declarației guverna
mentale a echipei recent forma
lă de Gaston Eyskens, in parla
mentul belgian, a fost întrerup
tă de un incident neobișnuit : 
în sala de ședințe a pătruns un 
taur, al cărui rost era acela ele 
a exprima, cit mai frapant pro
testul fermierilor belgieni față 
de politica agrară a guvernului

La Institutul de 
chirurgie dentară din 
Londra s-a constatat 
că vechile bastoane 
de polițiști ar putea 
fi folosite la implan
tarea de dinți falși 
la pacienții cu gingii 
delicate. Intr-adevăr,

vechile bastoane e- 
rau confecționate din 
lemn de Gaiac, un 
arbore din Antile, a- 
tît de dur incit i se 
mai spune și „arbo
rele de oțel". Și ci
ne n-ar dori să ai
bă „dinți de oțel" ?

UN CASCADOR
DEOSEBIT

...Rezervația naturală „Iezer" 
din zona munților Apuseni, 
mărginită de lacul cu aceloși 
nume, de păduri, văi adinei și 
grohotișuri, găzduiește, alături 
de cerbi și căprioare, o specie 
de animale rare, unice în țară ? 
Numărul muflonilor 
aclimatizați aici, 
bogoțirii faunei | 
tre montane, a 
mii doi oni, de 
înfățișoreo lor, 
batice (ovis ories musino), 
nesc interesul și curiozitatea vi
zitatorilor. Cînd ajung la ma
turitate, ele au o lungime 
1,30 metri și o greutate 
25—50 kg. In timpul verii, 
na lor este roșcată, iar 
brună. Coarnele masculilor cresc 
în formă de spirală și au o lun
gime de aproape un metru.

Corsica ni, 
în scopul îm- 

podurilor noas- 
crescut în 

la 6 la 16.
aceste oi

ulti- 
Prin 
sol- 
stîr-

de 
între 
blo- 

iorno

In insula Tasaadys din arhipelagul Filipinelor a fost 
recent descoperit un trib compus din circa 100 persoane, ca
re trăiesc in condițiile epocii de piatră. Pentru ei culmea 
,,tehnologiei" însemna ..cuțitul" cu tăiș din lemn de bambus 
sau ciocanul format dintr un fragment de piatră legat cu 
trestie indiană de un miner de lemn. Cu aceste unelte pri
mitive ei răzuiesc palmierii și zdrobesc măduva lor pentru 
hrană. Nu au văzut niciodată sare sau zahăr, nu au auzit că 
ar mai exista oameni, nu știu ce e aceea mare. Comunicarea 
eu ei se face cu multă dificultate, deși nu se tem de oameni. 
Pentru că omul alb a poposit printre ei venind din „cer" 
cu elicopterul. Teritoriul ocupat de ei a fost declarat rezer
vație naturală, fiind permis doar accesul antropologilor și al 
oamenilor de știință care studiază viața acestor oameni care 
au trăit izolați de restul lumii de sute de ani. Oamenii Ta
saadys nu au nici un fel do îmbrăcăminte și se adăpostesc 
în peșteri.

IN FOTO : Locuitori Tasaadys pregătind mîncarea. 
Mamă cu fin la gura unei peșteri-lociiință. Copilul este dis
trat cu o ..jucărioară", un maxilar de maimuță.

Poate să sură dintr-un tren 
in mers, poate să se arunce de 
pe cea mai înaltă trambulină 
și să înfrunte cu sabia, trei băr
bați dintr-o dată. Boxul, călă
rie, judo, nu prezintă nici un 
secret pentru ea : Odile Astie, 
in vîrstă de 30 ani este singura 
femeie din Franța care exercită 
meseria de cascador.

Pină acum a turnat peste 100 
filme, a dublat-o pe Brigitte 
Bardot și pe alte vedete de 
film. Și ^totuși, la nivelul ca
rierei sale, nimic nu lăsa să se 
întrevadă că va aborda această 
meserie: intenționa să urmeze 
baletul. Dar după prima încer
care periculoasă, Odile a fost 
atrasă ca de un magnet de a- 
ceastă meserie. Prima probă a 
fost trecerea pe o punte situa
tă la o înălțime de 26 m.

zi, ilustrate maxime, oblite- 
speciale etc. Ineditul colec- 
il constituie însă autogra- 
cosmonauților sovietici și

...Filatelistul Tiberiu Vlod din 
Constanța deține o colecție 
completă a mărcilor poștale e- 
mise în întreaga lume pe tema 
„Lupta pentru cucerirea cos
mosului" ? Colecția cuprinde 
peste 3000 de mărci, plicuri pri
ma 
rări 
ției 
fele
americani, precum și ale unor 
oameni de știință care lucrează 
în domeniul cercetării spațiului 
cosmic, obținute prin corespon
dență. Printre ultimele „rarități" 
se înscriu autograful cosmonau
tului american John Young, ca
re se pregătea pentru misiunea 
„Apollo 16" și corespondența 
obliterată cu ștampila centru
lui spațial Kennedy.

Respeclind o tradiție mai ve
che în prezentarea unor trasee 
turistice, circuitul pe care vi-l 
recomandăm azi are, in ciuda 
bogatei enunțări din titlu, o 
particularitate demnă de reți
nut. El poate fi efectuat la sfir- 
șit de săptămână fără a mai fi 
necesare zile suplimentare.

Făcind această precizare a- 
desea nu lipsită de interes, să 
parcurgem împreună traseul 
prin intermediul acestor rânduri 
— desigur modeste ca posibili
tăți de convingere, — dar care 
sperăm, vor avea darul de a 
trezi interesul și curiozitatea 
unui număr cit mai mare de tu
riști.

Așadar, prima etapă este ca
bana Voevodul, a cărei prezenta
re in detaliu nu o mai facem, 
fiind convinși că ea este și cea 
mai cunoscută. Totuși, o'preci
zare elementară se impune și a- 
nume aceea că accesul la cabană 
se face prin drumul de acces 
carosabil, o șosea forestieră, 
ce leagă Cimpa de cabană și 
împrejurimile ei.

Dacă avem la dispoziție un 
mijloc de transport, putem con
tinua accesul pe aceeași șosea, 
pe lingă cabana forestieră — 
denumită tot Voevodul — spre 
punctul Bilele. Distanța Voevo
dul — Stina din Bilele, o putem 
parcurge pe jos in cca. 2 ore. 
încă o jumătate de oră de mers 
lejer și sintem 
poiană denumită 
Iui, un adevărat 
secție a câtorva

tinuare traseul, care in cea de-a 
doua zi devine mai bogat în 
puncte de interes turistic.

Urmind indicațiile unui pa
nou situat chiar in curtea ca
banei vom urma poteca marcată 
cu cruce roșie, pe la cota 1 464 
m și Vf. Prigoana — altitudine
1 399 m — și după 3—3>/2 ore 
de mers ajungem la cabana Șu- 
rianul.

Situată pe versantul estic al 
Muntelui Șurianul — altitudine
2 061 m — in apropierea lacu
lui glaciar cu același nume — 
Cabana Șurianul și anexa sa, 
(in fotografie) poate adăposti 
peste 50 turiști in camere cu 
2—5 paturi și dormitoare comu
ne cu priciuri. Altitudinea : 
1 734 m.

O oră—două, petrecute pe ma

lul frumosului lac alpin Șuria- 
uul, înconjurat de nu mai puțin 
frumosul jnepeniș ce face cu
nună in jurul său, ne vor pri
lejui plăcute amintiri.

Și iată-ne astfel pornind spre 
ultimele două etape ce com
pun bogatul nostru traseu. 
Triunghiul albastru ne va con
duce de data aceasta prin Cur
mătura Șurianului — altitudi
ne 1 793 m prin stâna Aușel 
— alt. 1565 m, la casa de vâ
nătoare Aușel — alt. 1 024 m, 
iar apoi pe șoseaua forestieră 
ce însoțește cursul pîrîului Au- 
șel ajungem la cabana Lunca 
Florii, cunoscută desigur de 
majoritatea cititorilor, traseul 
încheindu-se prin Cheile Tăii. 
pînă la Lonea.

Din lectura celor descrise re-

ținem amănuntul că traseul re
comandat este in primul rând 
dens ca durată de parcurs, de 
aceea este bine să nu uităm că 
cei care se hotărăsc să-l urme
ze trebuie să aibe „in picioare* 
câteva excursii mai ușoare, să 
fie cu alte cuvinte antrenați. In 
rest, ilinerariul este in gene
ral plăcut de urmat, fără greu
tăți evidente.

Cum sezonul turistic este de- 
abia la început, nu ne rămâne 
decît să privim calendarul și 
să ne programăm excursia cit 
mai curînd, cu convingerea că 
un nou traseu turistic ne-a îm
bogățit palmaresul vizitării util 
de frumoaselor regiuni montane 
ce înconjoară Valea Jiului.

Text si foto: Aurel DULA

CABANA „ȘURLANUL" DIN MUNȚII SEBEȘULUI

Elicoptere
pentru mari înălțimi

Elicopterul macara „Lama" construit >n Franța, este 
mult apreciat datorită posibilităților sale neobișnuite de a 
ridica la înălțimi mari greutăți relativ mari. Sarcina totală 
utilă a elicopterului este de 1 205 kg., în timp ce greutatea 
aparatului gol se ridică la numai 995 kg. In prezent, se pre- 

“ ~. 7 ---- -------------- 1....1 de altitudine pentru
1958 de un elicopter

gătește depășirea recordului mondial 
elicoptere, care este deținut încă din 
„Alouetle-2" cu înălțimea de 10 984

Lift pentru 
vavo are

La sud de Hamburg (R.F.G.) 
începe să se înalțe cel mai 
mare lift dublu pentru vase 
fluviale din Europa. înalt de 55 
m, el va fi terminat. în anul 
1975 Avind lungimea de 115 
km, canalul va face legătura 
directă între portul Hamburg 
și sistemul canaturilor de navi
gație din interiorul Germaniei. 
Liftul proiectat va putea ridica 
vasele, intr-un interval de 3 
minute, la o diferență de nivel 
de 38 m.

Fi *eză cti lumină

O

/7\

ORIZONTAL : 1) Din loc în loc ; 2) Apucat de bîț ; 3) 
A uitat de saturație ; 4) In jocul călușarilor — Da lot pe 
dos ; 5) Ciocniri violente ; — Baba din poveste ; 6) Tari la 
inimă (pop) — Intr-un fel, strămoșul nostru ; 7) Stătea aici ! 
— Cu capsa pusă : 8) Chemare la curte — întocmai după 
altul ; 9) A învăța din greu — Mai demult iubite, acum... ; 
10) Uscătură ;

VERTICAL: 1) De Ia cap la coadă; 2) Umblă tot cu 
alte vorbe ; 3) Pusă sub... Re ! — Nu impune distanță ; 4) 
A lăsa în urmă cu gindul revederii — Palid Ia cap 1 5)
Obraznici cu... haz; 6) De speriat — Stropit cu... noroi; 7) 
Șeful !?! — Are numai note bune : 8) Direct acolo — Oricum 
stă, e sus: 9) Una făcută din... plusuri; 10) Moștenire de fa
milie.

Vasile MOLODEȚ

in frumoasa 
Gura Potecu- 

nod de. inter- 
trasee turisti

ce. Spre nord-«est zărim silue
ta impunătoare a cunoscutului 
munte Virful lui Petru (altitu
dine 2 133 m), spre sud marcajul 
cu bandă roșie conduce spre 
Obîrșia Lotrului, iar spre nord- 
est traseul însemnat cu cruce 
albastră — de fapt tocmai i- 
tinerariul nostru ne va conduce 
în 21/t — 3 ore de mers spre 
cabana Oașa.

Situată in frumoasa Vale a 
Sebeșului, la altitudinea de 1 207 
m. și avind o capacitate de 22 
focuri in camere cu 2—8 patu
ri, cabana Oașa impune mai 
ales prin pitorescul 
le.

Petrecând o seară 
compania șopotului 
Sebeșului, care aici 
cabanei descrie largi și leneșe 
meandre, ne dăm seama de ce 
marele nostru Sadoveanu a 
fost adesea inspirat in scrierile 
sale, de farmecul acestor locuri.

In semn de prețuire și plăcu
tă amintire a serilor de vină- 
toare petrecute in Valea Sebe
șului, scriitorul a ridicat aici 
micuțul monument, biserica 
realizată în stil oșan.

Considerind cabana Oașa ca 
punct terminus al primei zile 
de parcurs, să descriem în con-

înstelată în 
molcom al 
in dreptul
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Intri la alimentara
Fie iarna, fie vara,
Și-i ceri brînză bună Tanței.
Ea-ți răspunde cînd te vede 
In ordinea importanței !
(Poate cineva nu crede)
Dar așa-i : de ești vre-un șef
Și de vinișor ai chef.
Vine — chiar din sudul Franței.
In ordinea importantei !
Dacă ești gestionar
Ori vreun barman pe la bar
Și vrei un costum sadea
Cum nu are-altcineva
I) găsești în raftul Tanței
In... ordinea importanței !
Dacă vrei o carne pură
Special pentru friptură,
De pe talgerul balanței
Ea îți cade chiar în... gură
In ordinea... importanței I
Doar cînd vine vreun control
Chiar și-n orele vacanței
Te trezești pe la... subsol
Conform legii și substanței
Dar în ordinea... instanței !

Ion PALTIN

CANCERUL

râs- 
în- 

stu- 
îa

Există o boală de rinichi pro
dusă prin abuz de fenacetina ? 
Numeroși cercetători au căutat 
să lămurească această proble
mă dar rezultatele obținute at» 
fost contradictorii. Recent, un 
grup de autori suedezi au 
puns afirmativ la această 
trebare, ca urmare a unor 
dii comparative efectuate
două localități din sudul Sue
diei. Există și un argument sta
tistic ! de la suprimarea fena- 
cetineî din medicația antalgică, 
instaurată în 1961. în majori
tatea țărilor scandinave frec
vența pielonefritelor cronice ne- 
obstructive a diminuat de la 
73% la 50%. Chiar dacă răs
punderea fenacetinei este dove
dită, ar trebui să se determine 
dacă nu cumva acțiunea sa es-

Explozii 
dirijate

In sudul Uzbekistanului se 
construiește un canal pentru 
irigații lung de 55 km. In acest 
scop se recurge la explozii, evi- 
tîndu-se folosirea mașinilor de 
săpat. Fiecare explozie dirijată 
conduce la apariția unei albii 
de circa 500 m gata să fie 
umplută cu apă. Adîncimea al
biei, profilul rambleurilor co
respund cu precizie celor stabi
lite prin proiect.
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Doi medici stomatologi din Londra au inventat o freză 
care, m același timp, luminează suprafața dintelui pe care 
se lucrează. Lumina trece prin 500 de tuburi elastice din 
fibre de sticlă de dimensiunile firului de păr, care sînt mon
tate în brațul bormașinei. Pata de lumină permite dentistu-
lui să urmărească activitatea 
unde lucrează.

„Peștera Muierii", splen
did monument al naturii, este 
situată pe teritoriul comunei Ba
ia de Fier, din județul Gorj în 
masivul calcaros estic al Parîn- 
gului.

La aproape 20 m. de la in
trare, galeria principală abun
dă în nenumărate formațiuni de 
stalactite de egale dimensiuni 
care căptușesc pină Ia refuz 
plafonul ce se înalță brusc dea
supra podelei. Ele alcătuiesc o 
masă compactă de țurțuri, fi
xați în șir cu vîrfurile în jos. 
Lucirea lor pînă la cristalin se 
termină cu o veritabilă drape
rie calcaroasă, așezată orizon

tal pe o mare suprafață o pla
fonului.

Sub tavanul astfel împodobit 
se ridică, plecînd din podeaua 
cu ușoară înclinație sudică, o 
masivă formație stalagmitică, 
cu bază puternică și îngustare 
spre virf în trepte aproape re
gulate. Treptele orizontale sînt 
legate între ele prin șanțuri a- 
dîncite, în unduiri verticale, ce 
determină reliefuri similare u- 
nor veritabile tuburi de instru
ment muzical.

In foto : - Concrețiuni în-
tr-una din sălile Peșterii Muie
rii.

Metalurgia
viitorului

Oamenii de știință au ajuns 
la concluzia că energia atomi
că poate servi la elaborarea 
oțelului, precum și a fierului 
spongios, solicitate tot mai mult. 
In U.R.S.S., de exemplu, crea
rea de reactoare atomice nece
sare metalurgiei este o chestiu
ne de viitor apropiat Din punct 
de vedere economic, se conside
ră că mari perspective sînt o- 
ferite de exploatarea reactorilor 
cu neutroni rapizi care produc 
căldură și combustibil nuclear, 
iar folosirea energiei atomice 
în siderurgie va modifica flu
xul clasic al tehnologiei produ
selor de oțel. In acest sens a 
și fost supusă probelor de ex
ploatare exprimental-industrială 
o instalație pentru obținerea 
directă (omițind stadiul fontei) 
a fierului spongios, care este o 
admirabilă materie primă pen
tru obținerea de pulberi meta
lice. Din acest fier se matrițea- 
ză piese de mașini și se con
fecționează materiale magnetice.

FABULE
g—i r~“i t—11—i r~i i j m

Jiul 
si muntele

Zice piatra către Jiu :

- Jiule, aci te țiu I

Zice Jiul către piatră

- Latră numa, piatră, latră 

Că de tine teamă nu mi-i

Pină la sfirșitul lumii !

Că io-mi duc valul molcomul

Pină mă oprește omul I

Numai omul dacă vine

Mă oprești, piatră, pe mine I

Morala :

E dovadă printre steni

Din Bumbești la Livezeni

Că-i mai tare omul, fiul

De crt muntele și Jiul !

Una simplă

Un purice nu prea timid
Sărind, credea că e bolid 
Și c-ar putea ajunge, nene
Chiar pe mirifica Selene I 
Dar cind il prinse omu-n dește 
Ca intr-un ciește
Iși zise puricul defunct
- Nu sînt bolid. Sint puric !

Punct 1
Morala : 

încrederea prea mare 

Duce la pierzare I
P. ION

s-ar putea suprainfeeta 
ușor, ceea ce ar explica 
leziunile de necroză pa- 
autentice nu se întîlnesc

te condiționată și de alți Pic
tori. Unii autori susțin că me
dulara renală, fragilizată Je pu
ternicele concentrații de fena
cetina, 
foarte 
de ce 
pilară
decît la om.

Un fapt mult mai grav se da
torează observației unor autori 
suedezi care au atras atenția 
din 1965 asupra asocierii dintre 
intoxicația cu analgezice și can
cerul bazinetului. Aceste date 
au condus la reluarea intr-un 
mod mai precis a studiului far
macologic al fenacetinei. Un 
procent de 1—8 % din această 
substanță s-ar metaboliza sub 
formă de 2 hidroxi-4-etoxiani- 
lină. Or, rolul cancerigen al a- 
minelor 
cut de 
opiniei
se poate prevede că în anii vii
tori relația fenacetină-cancer va 
constitui obiectul unei dezba
teri de aceeași amploare ca cea 
suscitată de relația fenacetină- 
nefropatie.

aromatice este 
multă vreme 
unor urologi
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(Urmare din pag. 1)

angajați și dumneavoastră ? 
(Aplauze aprobative puternice, 
îndelungate).

Desigur, tovarăși, trebuie să 
ne așezăm și să discutăm bine 
ceea ce dorim să facem; să 
căutăm soluții cît mai econo
mice, să scurtăm durata de dare 
în folosință a investițiilor pen
tru că numai astfel vom putea 
obține creșterea eficienței. Toc
mai de aceea, combinatul pe 
care dorim să-I realizăm în 
acest cincinal aici, peste plan, 
să constituie un exemplu — ti
vind în vedere și faptul că 
sînteți unul din cele mai vechi 
colective chimice din România 
și dispuneți de capacitatea ne
cesară să faceți acest lucru. 
(Aplauze puternice).

Avem in vedere să dezvoltăm 
în acest cincinal — mai mult 
decît era prevăzut — Fabrica 
de anilină, care de abia a in
trat în producție. Poate că vom 
face o instalație dc mare capa
citate dezvoltînd mai rapid, la 
o scară mai mare, producția de 
rășini sintetice, pentru a dubla, 
dacă nu tripla, producția ce se 
realizează astăzi. Deci, există 
posibilitatea ca în domeniul 
producției necesare agricultu
rii, ca și al industriei bunurilor 
de consum să obțineți o pro
ducție mult mai mare decît cea 
pc care o realizați azi. De altfel, 
numai combinatul de îngrășă
minte va realiza, probabil, o 
producție de circa un miliard 
dc lei, dacă nu mai mult. Iată 
deci că, realmente, colectivului 
dc oameni ai muncii de la Com
binatul chimic Făgăraș, îi re
vin sarcini deosebit dc mari. 
Avem convingerea că, împreu
nă cu organizația de partid, și 
desigur, cu sprijinul mai intens 
al ministerului și al Comite
tului județean de partid — care 
vor trebui ■ ' rezolve un șir de

(Urmare din pag. 1)

crnșului, unde sc allă un mare nu
măr dc constructori de mașini, chi
miști, alți oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile orașului. 
O companie formată din ostași ai 
torțelor armate, membri ■ ai gărzilor 

•patriotice și tineri din detașamentele, 
de pregătire pentru apărarea patriei 
prezintă onorul comandantului su- 
prci al forțelor noastre armate. Se 
intonează Imnul de Stal al Repu- 
hlicii Socialiste România. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu trece în revistă 
compania de onoare.

Apoi, secretarului general al parti- 
•dtdtii, celorlalți oaspeți li sc oferă 
-tradiționala pîine și sare, buchete de 
Hori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de 
stat sînt invitați la Casa de cultură. 
•Aici, tovarășul Gheorghc Ctițitei, 
țirim-secretar al ~
•nesc Făgăraș al P.C.R., primarul o- 
rașuliii, prezintă schema de sistema
tizare a localității.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid și dc 
stat s-ati îndreptat apoi spre Uzina 

-dc prototipuri și reparat utilaje chi
mice

In această zonă a țării, unde in
dustria chimică este puternic dezvol
tată, uzina făgărășeană e denumită, 
pe bună dreptate „mecanicul șef" 
al acestei ramuri; ea satisface în 
mare măsură necesarul de utilaje și 
instalații, îndeosebi unicate, destina
te noilor obiective, armături și țevi 
emailate, pompe, piese dc schimb 
turnate pentru această ramură.

Construită cu 15 ani în urmă, 
uzina se află în continuă dezvoltare.

Un mare număr de muncitori, ve- 
niți în întîmpinare. ovaționează en
tuziast, aclamă puternic: „Ceatișescu- 
P.C.R.", „Ceaușescu-P.C.R.!“.

Conducătorul partidului și stătu 
lui. ceilalți oaspeți sînt invitați apoi 
să viziteze cueva* din sectoarele 
zinci.

Secretarul general al partidului sc 
oprește adesea, stă de vorbă

Comitetului orașe-

ti

cu 
muncitorii, se interesează de preo
cupările lor, de metodele și proce
deele de lucru folosite, dc posibi
litățile dc sporire a producției. In 
fața unei mașini de îndoii tablă, e 
xecutată în întregime în uzină, du
pă o concepție proprie, secretarul 
general al partidului este informat 
că ea a fost realizată de maistrul 
Victor Zagher, pensionar, în vîrstă 

-de 72 dc ani. Vîrsta destul de îna
intată nu-1 împiedică să lucreze și 
azi, să folosească din plin bogata 
experiență pc care o are, să o pună 
în slujba progresului tehnicii în u- 
zină.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre 
ciază în mod deosebit această rea
lizare. îl felicită călduros pe bătrînul 
meșter, recomandă specialiștilor u- 
zinci să se preocupe continuu dc rea 
Uzarea unor instalații și utilaje cu 
mijloace proprii atît pentru nece
sitățile uzinei, cît și ale altor între
prinderi.

Se vizitează apoi sectorul de pom 
pc și armături din oțeluri inoxida 
bile și anticorosivc. La recomanda
rea făcută de secretarul general al 
partidului, cu prilejul 
rioare, se realizează 
ric de produse care 
aduse din import.

In vizita făcută în

vizitei 
aici 

înainte

ante- 
o se- 

erau

această în
treprindere la începutul anului 1971, 
în discuțiile avute cu conducătorii 
uzinei, secretarul general a! partidu
lui a dat indicații peniru dezvol
tarea, în continuare, a c. acităților 
de producție. Cele stabilite atunci 
sînt acum în curs de materializare. 
Este vizitată platforma de dezvolta
re a uzinei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu dis
cută cu ministru! industriei chimi
ce, cu reprezentanții constructorilor, 
ai uzinei beneficiare, analizează po
sibilitățile dc scurtare a termenelor

COLAE c
probleme — se vor putea solu
ționa în bune condițiuni toate 
problemele, iar Combinatul chi
mic Făgăraș va putea să de
vină un mare centru chimic al 
României. Sîntem convinși că 
veți realiza aceasta, tovarăși, 
și vă doresc succes ! (Urale pu
ternice; se scandează :
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Dragi tovarăși,

Uzina dumneavoastră a fost 
decorată azi. Aveți doi Eroi ai 
Muncii Socialiste; aveți, de ase
menea, un șir de tovarăși de
corați. Aș dori să felicit între
gul colectiv pentru Ordinul a- 
cordat uzinei, să-i felicit pe 
Eroi, pe toți cei decorați și să 
le urez lor, dumneavoastră tutu
ror, să munciți în așa fel îneît 
distincțiile acordate să consti
tuie un imbold pentru dobîn- 
direa de noi și noi succese — 
astfel îneît în 1975 să 
vea mai mulți Eroi la 
tul chimic Făgăraș, 
puternice, prelungite).

Am reținut că aici 
circa 
însă 
tă o 
tivul

Eroi ai Muncii Socialiste. Și 
pentru că ne-am hotărît ca la 
sfîrșitul cincinalului să acordăm 
titlul de Erou al Muncii Socia
liste și directorilor, și tovară
șul Șuteu poate candida la a- 
cest titlu dacă munca se va des
fășura în bune condițiuni (Apla
uze puternice).

Aș dori să-mi exprim con
vingerea, a conducerii de partid 
și de stat, că oamenii muncii 
din Combinatul chimic Făgăraș 
vor face totul pentru a nu 
mîne mai prejos decît alte 
lective, pentru a ocupa un 
fruntaș între combinatele 
mice din România. In ce 
privește, vă urez să ocupați un 
loc cît mai de frunte, dacă se 
poate chiar primul loc. Vă do
resc din tot sufletul aceasta I 
(Aplauze puternice; se scandea
ză : „Ceaușescu — P.C.R.").

ră- 
co- 
Joc 

chi- 
mă

putem a- 
Combina-
(Aplauze

lucrează 
constatat 
reprezin-

2 000 femei; am 
că deși femeile 
parte însemnată din colec- 
combinatului, totuși nu s-a 

propus nici o femeie să devină 
Erou al 
cred că 
punerile 
biectivi 
au fost 
aceea,

Muncii Socialiste. Eu 
cei care au făcut pro
nii au fost destul de o- 
sau, mai bine zis, nu 
destul de atenți. De 

aș dori să se facă pro
punerea ca două femei din com
binat să fie distinse cu titlul 
de „Erou ai Muncii Socialiste" — 
astfel ca săptămîna viitoare să 
le putem acorda acest titlu. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Sperăm că pînă ia sfîrșitul 
cincinalului veți realiza în bune 
condițiuni programul la care 
m-arn referit, veți obține suc
cese tot mai mari și astfel veți 
avea un număr mai mare de

Dragi tovarăși.

Cunoașteți politica internațio
nală a României, preocuparea 
continuă a partidului și statu
lui nostru pentru a contribui la 
dezvoltarea vieții internaționale 
în direcția asigurării colaboră
rii și păcii în lume.

Ne preocupă în mod deosebit 
dezvoltarea relațiilor cu toate 
țările socialiste, cu partidele co
muniste, cu toate forțele anti
imperialiste, pentru ea pornim 
de la convingerea că aeționînd 
unite, aceste forțe pot și trebuie 
să exercite o influență tot mai 
puternică asupra dezvoltării vie
ții internaționale în direcția 
progresului și păcii. (Aplauze 
puternice).

Acordăm o mare atenție rela
țiilor cu țărjle care’au scuturat 
jugul dominației imperialiste, 
coloniale, și au pășit pe calea 
dezvoltării independente. De alt
fel, vizita pc care am făcut-o 
în primăvara acestui an în 8 
țări africane este o expresie a

tovarășului

preocu păr i I or perma n en te 
statului nostru de a dezvolta 
relațiile cu toate țările care 
doresc să-și asigure o dezvoltare 
liberă, independentă, un progres 
mai rapid pe calea făuririi unei 
economii puternice. Noi avem 
ferma convingere că această co
laborare constituie calea sigură 
pentru progresul fiecărei țări în 
parte, pentru lichidarea subdez
voltării, pentru mersul înainte 
al tuturor națiunilor pe drumul 
făuririi unei vieți independente, 
libere. (Aplauze puternice, pre
lungite).

In același timp, pornind de 
la faptul că în lume există 
țări cu orînduiri sociale diferite, 
acționăm pentru a dezvolta 
relațiile eu toate stateje, pe 
baza principiilor coexistenței 
pașnice. întemeiem colaborarea 
țării noastre cu toate statele pe 
egalitatea deplină în drepturi, 
respectul independenței și su
veranității naționale, neameste
cul în treburile interne, avanta
jul reciproc, militînd activ pen
tru renunțarea la forță sau a- 
menințarea cu forța în relați
ile dintre state. Astăzi se poa
le spune că aceste principii sînt 
acceptate Și recunoscute larg de 
opinia publică și de cele mai 
multe stale din lume; realizarea 
lor în viață constituie singura 
cale pentru a se pune capăt 
războaielor, pentru a se asigura 
progresul tuturor națiunilor. 
(Aplauze puternice, urale).

Așa cum am spus nu o dată, 
trăim într-o epocă de mari 
schimbări; aceste schimbări se 
manifestă în direcția consolidă
rii și afirmării forțelor socialis
te, 
lor progresului, 
lă 
cest curs, pentru a face să dis
pară războaiele, politica de for
ță, pentru a pune capăt ameste
cului în treburile interne, este 
necesar ca popoarele, forțele an

antiimperialiste, forțe-
Fără îndoia- 

că pentru a accentua a-

tiimperialiste să acționeze unite, 
să respingă orice încercare de 

. amestec în treburile lor inter
ne, să participe activ la solu
ționarea problemelor internațio
nale în interesul tuturor națiu
nilor lumii. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Este clar, tovarăși, că spriji
nim și vom sprijini lupta po
poarelor vietnamez, cambodgian 
și laoțian pentru a fi stăpîne 
pe destinele lor. pentru înceta
rea războiului, pentru retrage- 

Statelor 
; conside- 
să se reia 
tratativele 
Frontului

’ rea totală a trupelor 
LTnite din Indochina

: râm că este necesar 
t eît mai neîntîrziat 
1 la Paris. Propunerile 
de Eliberare Națională din Viet- 

. n-amul de Sud reprezintă o ba
ză pentru o soluție politică ca-

■ re să garanteze poporului viet- 
, namez dreptul la dezvoltare li- 
' beră, independentă, fără nici un 
amestec din afară. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Intr-adevăr, tovarăși, trebuie 
să facem totul pentru a se pune 
capăt războaielor, vărsărilor 
de sînge, astfel îneît să se poa
tă trece la soluționarea marilor 
probleme internaționale care 
confruntă omenirea. Jertfe mari 
s-au dat în războiul care a bîn- 
tuit lumea cu aproape 30 de ani 
în urmă. De aceea nu putem 
privi nepăsători, nu putem să 
nu fim preocupați că astăzi în 
lume continuă să fie uciși oa
meni în război — mii și mii de 
femei, bărbați .și copii. Este ne
cesar să facem totul pentru ca 
nici un om, de pe nici un con
tinent, din nici o țară să nu 
mai Aioară îri război. Numai a- 
tunci vom putea spune că se 
realizează cu adevărat o poli
tică de pace care corespunde 
intereselor tuturor națiunilor 
lumii I România este ferm ho-

lărîlă să facă totul pentru o a- 
semenea politică. (Aplauze pu
ternice, urale). In spiritul aces
ta va continua România socia
listă să acționeze în viitor I 
(Aplauze puternice, prelungi(e).

Avem ferma convingere că 
forțele antiimperialisle, popoa
rele lumii sînt destul de puter
nice pentru a asigura realizarea 
în viață a unei politici noi — 
a politicii de egalitate, de res
pect al independenței și suve
ranității. Aceasta va crea con
dițiile pentru progresul gene
ral a! omenirii ; totodată, aceas
ta va crea condiții bune pentru 
ca și noi să ne putem concentra 
eforturile în direcția dezvoltă
rii societății socialiste în Româ
nia. (Aplauze puternice, urale. 
Se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R. !“)

Doresc. în încheiere, să mul
țumesc pentru cuvintele adre
sate partidului, conducerii sa
le, pentru angajamentele luate 
aici, pentru calda manifestare 
cu care ne-ați întîmpinat. In 
toate acestea văd o expresie a 
voinței dumneavoastră, a r 
guilui nostru popor de a 
neabătut politica internă .< 
ternă a partidului, de a 
totul pentru ca națiunea 
listă română să se înalțe 
mai sus pe culmile socialismu
lui și comunismului (Aplauze 
puternice, urale. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Vă urez, încă o dată, noi Și 
mari succese în activitatea 
dumneavoastră ! Vă doresc mul
tă sănătate și multă fericire. 
(Aplauze-puternice, prelungite ; 
cei prezenți la miting ovațio
nează minute în șir pentru 
Partidul Comunist Român, pen
tru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

între- 
tirnw 
și ex- 

face 
socia- 

; tot

Nicolae Ceaușescu
în județele Brașov ș Vîlcea

producțic, de sporire sub- 
producției.

de dare în 
stanțială a

Se apreciază că, prin intrarea în 
producție a noilor secții, prin folo
sirea integrală a noilor capacități, 
uzina va putea realiza, la sfîrșitul 
actualului plan cincinal, o producție 
de patru ori mai mare decît în 
1970, depășind substanțial prevede
rile.

Urale puternice, aclamații entu
ziaste îl însoțesc pe conducătorul 
partidului și statului, pc ceilalți 
oaspeți, care părăsesc uzina, îndrep- 
tîndu-se spre un alt obiectiv — 
Combinatul chimic Făgăraș.

Pc arterele principale ale orașu
lui, împodobit sărbătorește, a ieșit 
aproape întreaga populație, care sa
lută cu entuziasm și căldură pe se
cretarul general al partidului.

La intrarea în Combinatul chimic, 
care-și 
50 dc 
Nicolae 
tori dc 
tați dc 
ml general al combinatului, Victor 
Iovii, secretarul comitetului de partid 
al combinatului, de membri ai co
mitetului oamenilor muncii, de nu
meroși chimiști.

In fața unei machete 
zentate apoi succesele cu 
miștii lăgărășcni cinstesc 
unei jumătăți de veac de 
Directorul combinatului 
scurt istoric al evoluției 
și al transformărilor petrecute în 
viața unității.

In anii construcției socialiste, ve
chea unitate a industriei chimice dc 
la Făgăraș s-a înscris pe traiectoria 
unui spectaculos proces al dezvoltă
rii, fiind transformată treptat în- 
tr-unul dintre cele mai mari combi
nate ale țării, mărindu-și necontenit 
numărul fabricilor, instalațiilor și 
al sortimentelor. In prezent, Com
binatul chimic Făgăraș produce în
grășăminte chimice, antidăunători 
pentru agricultură, mase plastice și 
rășini sintetice, nitroderivați aroma
tici pentru industria farmaceutică și 
de coloranți, și altele. Este semnifi
cativ faptul că, față de 1949, pro
ducția a crescut de aproape 15 ori. 
In această perioadă, aici au lost a- 
similate 115 sortimente noi, multe 
din ele fiind exportate în 27 
țări.

Itinerariul vizitei în combinat 
seri

serbeaza astăzi jubileul de 
ani dc existență, tovarășul 
Ceaușescu, ceilalți conducă- 
partid și de stat sini sain
ing. Teodor Șuteu, directo

pre-
chi-

sînt
care 

împlinirea 
activitate, 
face un 
producției 

în

de

în
că prim obiectiv Expoziția dc 

prezentare a sectorului de cercetare 
și a instalațiilor realizate cu mij
loace proprii. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază eforturile făcute 
de colectivul de specialiști de aici, 
diferitele instalații, dispozitive și a- 
gregate — cu ajutorul cărora au 
fost modernizate și perfecționate 
faze tehnologice și s-a obținut o 
producție sporită — și recomandă 
extinderea lor și în alte unități si
milare. Sînt multe realizări și aici 
și în alte unități, care trebuie să 
lie generalizate. Este necesar. a 
subliniat secretarul general al parti
dului, să facem o consfătuire cu con
structorii de mașini, în cadrul că
reia să aibă loc un larg schimb de 
experiență, ca realizările pe linia do
tării cu mijloace proprii într-o uni
tate să fie larg popularizate, cunos
cute și aplicate în toate întreprin
derile de același profil.

In continuare, sc vizitează Fabri
ca de rășini fcnol-formaldehidice. 
Colectivul de la această unitate 
livrează, metaforic vorbind, „meta
lul viitorului".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
comandă conducerii ministerului și 
combinatului să se preocupe de mă
rirea capacităților de producție în 
vederea satisfacerii 
ților 
unor

O 
noua 
lație 
mai mare parte în țară. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se oprește în lața

re

aut a 
interne, cît și pentru 
disponibilități pentru 
impresie deosebită o produce 
Fabrică de anilină — insta- 
concepută și realizată în cea

necesită- 
crearea 
export.

: comandă 
de parame-

instalațiilor din sala dc 
automată, se interesează < 
trii tehnici.

Se vizitează apoi o 
Aici are loc o amplă 
specialiștii asupra unor 
moderne de lucru, probleme ale cer
cetării fundamentale și aplicative în 
domeniul chimiei, în strînsă legătură 
cu nevoile producției 
rea tot mai deplină 
materiale și umane de 
industria chimică.

Secretarului general 
i se prezintă noua instalație și noul 
procedeu pentru obținerea îngrășă
mintelor complexe, cu ajutorul că
ruia producția crește cu 15 la sută 
și se reduc consumurile de acid a- 
zotic și de energie electrică.

Are loc o scurtă consfătuire și, 
pornindu-se de la aprecierea bune
lor rezultate ale stației pilot, se ho
tărăște trecerea la producția indus
trială.

Avîndu-se în vedere că 
mare parte a utilajelor se pot rea
liza în țară, și chiar aici la Făgă
raș, — la „UPRUC" — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu dă indicații să 
se prevadă dc îndată construirea li
nei lainici de îngrășăminte chimice 
care să folosească noul procedeu ex
perimentat de stația pilot.

Conducătorul partidului și statu
lui, ceilalți oaspeți vizitează apoi 
expoziția jubiliară „50 de ani de 
industrie chimică în Făgăraș",

La încheierea vizitei, secretarul ge
neral al partidului semnează urmă
toarele în Cartea de onoare a com
binatului : „La Jubileul celor 50 de 
ani dc existență a Combinatului chi
mic din Făgăraș, adresez acestui 
harnic colectiv calde felicitări pentru 
contribuția valoroasă pe care a a- 
dus-o la continua dezvoltare a in
dustriei chimice românești.

Doresc tuturor muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor multă sănă
tate și fericire, succese și mai mari 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui și statului nostru".

★
Pe platoul din fața combinatului 

a avut loc un entuziast miting con
sacrat sărbătoririi a 50 de ani de 
existență a Combinatului chimic Fă
găraș.

Aici, s-au adunat numeroși chi
miști, reprezentanți ai locuitorilor o- 
rașului. pensionari, loști muncitori 
ai combinatului, specialiști și repre
zentanți ai institutelor de cercetări, 
colaboratori ai - chimiștilor lăgără- 
șeni, invitați.

Apariția la tribună a tqvarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți con
ducători de partid și de stat este 
întîmpinată cu puicrnice aplauze, 
ovații și urale.

Mitingul este deschis dc tova
rășul Constantin Drăgan, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Brașov al 
P.C.R.

Are loc, apoi, solemnitatea în- 
mînărij unor înalte ordine și 
titluri ale Republicii Socialiste 
România.

Tovarășul Constantin. Stătcs- 
cu, secretarul Consiliului de 
Stat, a dat citire decretelor prin 
care au fost conferite „Ordinul 
Muncii" clasa I Combinatului 
chimic din Făgăraș, precum și 
titlu dc „Erou al Muncij So
cialiste" și Medalia de aur ..Se
cera și ciocanul" 
Gheorghe Gh. Maier 
te V. Pică.

Dc asemenea,, s-a 
decretului prin care, pentru me
rite deosebite în muncă, cu pri
lejul aniversării a 50 de ani a 
Combinatului chimic Făgăraș, 
au fost conferite :

— Ordinul „Steaua Republicii 
Socialisle România" clasa a II-a 
tovarășului Teodor I. Șuteu, in
giner, directorul Combinatului 
chimic Făgăraș.

stație pilot, 
discuție cu 

procedee

ri valorificat 
â resurselor 
care dispune

al partidului

cea mai

maiștrilor
și Viclien-

dat citire

ANGAJARE

HOTARIRE
UNANIMA

(Urmare din pag. 1)

— Ordinul „23 August" clasa 
a 11-a tovarășului Novac-Petre 
I. lonașcu, maistru dulgher.

— Ordinul Muncii clasa a Il-a 
tovarășilor : Alexandru I. Doka, 
sudor; Gheorghe D. Foghel, in
giner, șef serviciu; Victor A. 
Iovu, secretarul Comitetului de 
partid; Ioan D. Jiga, lăcătuș 
mecanic, maistru; Victor loan
M. Pîrvulescu, chimist, director 
producție; Miron N. Sasu, mais
tru electrician; Ioan N. Rohat, 
lăcătuș mecanic; Octavian Gh. 
Sipoș, operator chimist; Nicolae
N. Zaharia, maistru mecanic.

înaltele distincții au fost în- 
mînate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

★
al Consiliului de 
fost conferite 49

Prin Decret
Sttit au mai 
ordine și 140 medalii ale Repu
blicii Socialiste România unor 
muncitori, maiștri, tehnicieni și 
ingineri de la Combinatul chi
mic Făgăraș.

La miting au luat, apoi, cu-

vîntul ing. Teodor Șuteu, direc
torul Combinatului, maistrul 
chimist Vichente Pică, și mun
citoarea Ana Kese-riu.

Primit Cu vii și îndelungi a- 
plauze, cu urale și' ovații, a luat 
euvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Quyîntarea secretarului gene
fallal partidului a fost subli
niată .cu vii și puternice aplau
ze. ț /

Mitingul oamenilor muncii din 
puternica cetate a chimiei ro
mânești s-a încheiat în aclama
țiile și uralele celor prezenți, 
participanții exprimîndu-și încă 
o dată profunda recunoștință 
față de secretarul general 
partidului, pentru ajutorul 
prețioasele indicații date și 
acest prilej, hotărîrea fermă 
a .traduce în viață angajamente
le sporite luate în cinstea a- 
propiatei Conferințe Naționale 
ă' partidului, a celei de-a 25-a 
aniversăr 
ljîicii.

cu- 
sis-

hi-

I

al 
Și 

cu 
de

j a proclamării Rcpu-

Pe șantierul marelui * 
hidroenergetic —

După ce a urmat, dc la Făgă
raș la Brezoi, firul Oltului, eli
copterul special care transportă 
pc secretarul general al parti
dului, pe ceilalți conducători de 
partid și de stat spre marele 
complex hidroenergetic — Lotru 
se înscrie pe valea rîului cu a- 
celași nume și, survolînd fru
moasele comune din zona Bre
zoi, Valea lui Stan, aterizează 
la Malaia. De aici, prin Voinea
sa, se ajunge cu mașinile la. 
marele baraj de la Vidra.

In întîmpinarea secretarului 
general al partidului, a celor
lalți conducători de partid și de 
stat se află tovarășul Petre Dă- 
nică, prim-secretar al Comitetu
lui județean Vîlcea al P.C.R., 
Octavian Groza, ministrul ener
giei electrice, ing. Victor Sabo- 
vici, șeful proiectului sistemului 
hidroenergetic Lotru, ing. Dan 
Predoiu, directorul Grupului de 
șantiere Lotru.

O mare masă de oameni ai 
muncii — muncitori, ingineri, 
tehnicieni de pe șantier — pri
mesc cu căldură pe oaspeți. O 
companie alcătuită din luptători 
din gărzile patriotice prezin
tă onorul. Era aliniat detașa
mentul de muncă patriotică al .. 
tineretului.

Ca o imensă oglindă, lacul de ' 
acumulare se întinde printre 
munți pînă sub Paring, dîn- 
du-și parcă mîna cu o altă o- 
gilindă de apă, aceasta de origi
ne glaciară, lacul Gîlcescu. Aici 
este încă șantier în plină acti
vitate.

Hidrocentrala: „Lotru" consti
tuie o remarcabilă realizare a 
gîndirii inginereșit și a tehnicii. 
Nici o altă amenajare hidroe
nergetică interioară, cu excep
ția, poate, a viitorului complex 
Cerna-Motru, nu a suscitat atî
tea studii, nu a dat naștere la 
atîtea soluții pe cît de origina
le, pe atît de inedite. O rețea 
de captări-Nord, o rețea de cap- 
tări-Sud, altă rețea de captări 
în aval au adus si vor aduce 
în lacul de acumulare de la 
Vidra, prin aducțiuni subtera
ne, prin stații de pompare, pes
te creste de munte, cursuri de 
apă ce nu-și dădeau mîna ou 
Lotru decît, ajunse pe alte căi, 
în albia Oltului. Pînă în final 
se vor executa 86 de captări 
secundare, cu creastă deversan- 
tă, și alte 4 cu digurii, totalul

complex
Lotru
dc apă captat însu-debitului 

mînd 15,45 mc pe secunda. A- 
dăugate Lotrului, apele Lutori- 
ței, Galbenului, Jidoaiei, Mănă- 
ilesei, Voineșiței și ale altor 
rîuri de la Nord ori de la Sud 
de cursul superior al Lotrului 
vor pune în mișcare și vor ac
ționa cu o impresionantă forță 
turbinele hidrocentralei.

In dialogul cu constructorii, 
secretarul general al partidului 
solicită date privind ritmul de 
execuție a lucrărilor, modul în 
care sînt folosite utilajele și re
comandă o' utilizare cît mai 
completă și intensivă a acesto
ra, condiție de bază a ridicării 
productivității muncii, a econo
misirii forței de muncă, a scur
tării termenelor de execuție. 
Constructorii Lotrului sînt feli
citați călduros pentru succesele 
remarcabile obținute și li se u- 
rează să încheie înainte de ter
menul stabilit construcția.

Urcînd, apoi coborînd serpen
tinele șoselei ce face legătura 
între Baraj șt Voineasa peste 
curmătura Vidruței, coloana ma
șinilor se îndreaptă spre celă
lalt nod important al lucrări
lor, 'punctul unde întreaga re
țea de captări, zăgăzuiri și de
versări de ape își găsește împli
nirea - Hidrocentrala de la 
Ciungei.

La intrarea in incinta hidro
centralei. constructorii, specia
liștii fac, asemeni tovarășilor 
lor de la baraj, o vie și emo
ționantă manifestare de respect 
și atașament secretarului gene
ral al partidului.

Fabrica de energie electrică 
—- hidrocentrala — se află a- 
dînc împlântată în trupul mun
telui. Un tunel sinuos și în pan
tă coborîndă conduce spre o i- 
mensă cavernă, cu numeroase 
ramificații și subdiviziuni. în 
interiorul căreia sînt amplasa
te sala turbinelor și instalațiile 
anexe. In impresionanta scobi
tură în rocă, situată la o adin- 
cime de 140 de metri de la ni
velul albiei rîului Lutorița, se 
vizitează conducta de cădere 
forțată, camera de distribuire 
a apei spre turbine, gura, tune
lului dc fugă. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă să se ac
centueze ritmul de execuție a 
lucrărilor, să se devanseze ter-

menele stabilite, în așa fel în
eît marele obiectiv hidroenerge
tic să se integreze, cît mai 
rînd, ca unitate productivă, 
ternului energetic național.

In încheierea vizitei de la
drocentrală, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu urează. încă o dată, 
constructorilor noi și noi suc
cese în 'stăruitoare-a activitate 
depusă pentru realizarea exem
plară și înainte de termen a 
tuturor parametrilor proiectați.

La Vidra .și la Voineasa. o 
dată cu evoluția lucrărilor de 
construcții, cu creșterea numă
rului de muncitori și specialiști, 
a,u apărut două nuclee de viață 
urbană : corpurile de clădiri a- 
fectate constructorilor. A fost 
o fericită inspirație ca acestor 
clădiri — blocuri și vile — să 
li se imprime o concepțe func
țională în perspectivă turistică. 
Cînd actualii locatari se vor de
plasa spre alte șantiere, con
strucțiile ce le-au servit drept 
locuințe, cărora li se adaugă și 
li se vor adăuga noi vile și noi 
hoteluri, se vor integra ca valori 
permanente fondului locativ tu
ristic. Voineasa dispune, astfel, 
de o capacitate de cazare de 
2 600 locuri. Vidra de 2130 
locuri, iar în alte puncte ale zo
nei pot fi valorificate .820 de 
locuri.

Secretarul general al partidu
lui urmărește cu interes și apre
ciază pozitiv aceste date care 
îi sînt prezentate.

drumul neîntrerupt ai progre
sului.

Preocupați de continua îmbu
nătățire a organizării producți
ei, a perfecționării formelor de 
conducere și lărgirii democrați
ei socialiste, numeroși vorbitori
— mineri, ingineri, tehnicieni
— într-un consens unanim, au 
făcut propuneri, au adus critici 
întemeiate unor factori răspun
zători de deficiențele ce mai 
frînează. pe alocuri, activitatea 
de producție. Am reținut. în a- 
eest.sens, propunerile făcute de 
Vasile Rușitoru, miner șef de 
brigadă, loan Predoșan, maistru 
minier, ing. Ion Popescu, direc
torul tehnic a) minei, Alexe 
Furdui, tehnician norm itor. ing. 
Ivan Vitan, ing. Constantin Teo- 
dorescu care s-au referit la ne
cesitatea de a se acorda o aten
ție mai sporită la selectarea no
ilor angajați, de a utiliza cu 
mai multă eficiență pîrghiile de 
cointeresare materială, prin sis
temul îmbunătățit de salariza
re, de a asigura în permanență, 
la fronturile de lucru, o încăr
care uniformă a efectivelor cu 
sarcini concrete. Au fost arăta
te, de asemenea, avantajele di
recte ale ■ extinderii lucrului în 
acord în secțiile auxiliare, făcîn- 
du-se propuneri privind cuprin
derea în munca în acord și ex
tinderea aplicării acordului glo
bal la noi secții și formații de 
lucru.

Alți vorbitori, între care mi
nerul șef de brigadă Petre Con
stantin, Erou al Muncii Socialis
te. Constantin Năstase, preșe
dintele comitetului sindicatului 
și Dumitru Popeanăș, directorul 
minei, referindu-se într-un viu 
spirit critic și autocritic, cu vă
dită responsabilitate partinică, 
la unele deficiențe din sfera de 
activitate a comitetului oameni
lor muncii, comitetului sindicatu
lui, au arătat că în fața comite
tului de partid al minei, a tu
turor comuniștilor acestei puter
nice organizații de partid de la

mina Lupeni stau ca sarcini de 
mare răspundere întronarea u- 
nei discipline ferme Ia fiecare 
loc de muncă. întărirea și creș
terea responsabilității profesio
nale a tuturor salariaților in
tensificarea muncii politice și 
ridicarea ei pe treapta deplinei 
eficiențe.

Dezbaterile activului comite
tului de partid al minei Lupeni 
au constituit — prin conținutul 
lor profund analitic, prin com
bativitatea manifestată de co
muniștii înscriși la cuvînt — a 
nouă dovadă a strădaniilor ce 
se depun Ia această, unitate e- 
conomicâ de a păstra și ampli
fica tradiția creată de generații 
de mineri, de a răs'nunde prin 
noi fapte de muncă grijii și aten
ției cu care sînt înconjurați mi
nerii de către conducerea supe
rioară de partid și de stat.

— Colectivul minei noastre, 
a arătat tovarășul Ioan Raczek, 
secretarul comitetului 
al minei, a lansat în 
chemarea la întrecere 
către toate colectivele
rilor miniere pe ramură, 
de datoria noastră să ne 
zentăm, Ia finele perioadei 
întrecere, cu cele mai bune re
zultate confirmînd frumoasa 
tradiție, de unitate fruntașă pe 
ramură, pe care minerii noștri 
au cîștigat-o în decurs de mai 
multi ani, consecutiv.

★
Adunarea activului comitetu

lui de partid al minei Lupeni 
a însemnat un nou 
calea perfecționării 
Iitice și a formelor 
lor de conducere, a 
mocrației socialiste,

de partid 
acest ăn 
socialistă 
exploată- 

Este 
pre- 

de

impuls pe 
muncii po- 
și metode- 
lărgirii de
ci dovadă

a responsabilității cu care co
muniștii, organizațiile de bază, 
întreaga organizație de partid 
a minei se preocupă de spori
rea continuă a producției de 
cărbune, contribuind, prin a- 
ceasta, la înflorirea patriei la 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

însemnare

LI IT

Reportajul Agerpres a fost rea
lizat de :

ION MARGINEANU
N. l’OPESCU-BOGDANEȘTI
M. IONESCU

Zile însorite.' După atîtea suplă 
nuni răcoroase și ploi — în sfîrșil 
— primăvara, cu un pronunțat ac
cent de vară, a venit și pe melea
gurile noastre... Cite un nor îndă
rătnic mai stă agățat în vreun vîrf 
de munte, dar, razele aurii ale soa
relui încălzesc darnic — în special 
în orele amiezii — fi orașul nos
tru.

Străzile, cunosc animația specifică 
zilelor frumoase. Lume multă în ma
gazine bine aprovizionate, lume 
multă și prin fața vitrinelor care, 
în sectorul confecții-încălțăminte, își 
etalează „ultimele noutăți ale mo
dei" . Dar sînt și mulți oameni 
care se plimbă doar așa, de dragul 
ieșirii la aer, în bătaia soarelui, pen
tru mișcare...

Promenada, se desfășoară bine la 
început, dar apoi... picioarele obo
sesc ai dori să stai jos! 
însă ?

Bănci nu sînt decît în cele
parcuri, apoi în fața sediului l.G.C. 
și a blocului O.C.L., lingă și în 
scuarul verde amenajat aici..

„Car-

Umle,

două

L puțin, însă, atît l Solicitudinea 
față de cetățeni ar trebui să ducă 
pe gospodari la punerea de bănci 
și în alte unghere, în alte colțuri 
ale orașului. Astfel, în cartierele 
„Carpați" și „Aeroport" sînt puține 
bănci, care insă lipsesc cu desăvtrși- 
re din diferite stații de autobuze 
ca Piața Victoriei, O.C.L.,
păți", stadionul sportiv, etc Chiar 
la stația centrală de plecare 
tobuzelor de cursă lungă ale l.G.C. 
din Piața Victoriei, pentru sute de 
călători nu există decît o singură 
bancă, iar pe peronul gării C.F.R. 
a orașului nu-i nici una ! /

Solicitudine — cuvînt cu adine 
înțeles omenesc — trebuie să con
ducă pe gospodarii orașului și la 
cuprinderea aspectului semnalat 
problema plasării băncilor 
un mijloc necesar de 
crearea unui anume 
pentru locuitori !

« au-

ca
a contribui la ■ 
confort urban
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Un necaz cu „coame
Ați cumpărat, după cîte-am înțeles, tova

rășe VASILE POPESCU (Cîmpu lui Neag nr. 
36), de la magazinul de specialitate din Lu
peni, 3 000 bucăți țiglă și, conform aprobări
lor, mai trebuia să ridicați și 100 bucăți 
„coame" pentru acoperiș. Ați „bătut" drumul 
Lupeni — Cîmpu lui Neag de circa 10 ori, 
dar zadarnic, n-ați reușit să obțineți „coa
mele". Nu înțeleg motivul : n-au exisfat sau 
ați fost refuzat9 Sper 
intervenții a noastre, 
clarificat și să primiți 
vine toamna, cu ploile

că. în urma acestei 
„necazul" 
„coamele", 
ei placide

Șt. PUIU

să vă fie 
pînă nu...

scrisoarea 
dv

Insistați !
FLOREAStimată tovarășă NATALIA 

(Vulcan, str. Republicii nr. 82), nu încercați 
să mă convingeți că responsabilul unității 
de reparat televizoare din Coroești, Mircea 

raft, 
uitat 
8, că 
ulte-

din Petrila, pe care nu le găsești puse Ia 
fiecare raion alimentar sau industrial" Nu 
pricep, ce ne cereți, tovarășe GHEORGHE 
PAUL KOCH (Petrila, cartierul 8 Martie. blo< 
44, ap. 17) ? Nu au gestionarii de la coin 
plexul comercial petrilean afișate, undeva, 
„tăblițe"
telefon sau ce altceva ? Dacă n-au. să-și 
nă. Dacă așa trebuie..

cu numele, adresa și numărul de
pu-Rusu, v-a aruncat.. „Lux“-ul înlr-un 

Poate l-a așezat acolo, așa încet, și a 
apoi de el... „Chestia" cu vino mîine Ia 
eu plec la 7“ (Ia care a apelat deseori
rior) e cunoscută și prea uzitată în cooperația 
meșteșugărească, ca să ne mai surprindă... Ce
v- am putea sfătui ? Să insistați acum (dacă 
vreți, ne puteți ține la curent, să intrăm și 
noi pc... fir I) cît încă aparatul se află în... 
termenul de garanție că, pe urmă, vă asigur,
vi- 1 vor repara. Ii știu eu. Dar, contra cost ! 
Și nu ar fi de dorit...

Să publicăm „problema cu diagramele, fie
cărui gestionar dc Ia complexul corner a1

ANONIMA

sau
ple-

B. 1. — PAROȘENI : Nu știm dacă e 
nu năstrușnică idcca celor ce au dispus 
carea autobuzului Lupeni — Cîmpu Iui Neag. 
dimineața la ora 5,3(1. așa că nu ne putem da 
părerea Am fi insă ea și dv„ curioși să a 
flăm mobilul stabilirii acestui „orar". în ur
ma căruia salariații II..U.S. Valea de Pești 
ajung la lucru cu 45 de minute înainte de în
ceperea lucrulu

V. TEODORESCU
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Steagul roșu

BRUXELLES

Lucrările Adunării reprezentanților 
opiniei publice pentru securitatea 

si cooperarea europeană
BRUXELLES 3 — Trimisul 

special Agerpres, Silvia Coman, 
transmite ; Sîmbătă dimineața, 
la Bruxelles au fost reluate, pe 
comisii, lucrările Adunării re
prezentanților opiniei publice 
pentru securitatea și coopera
rea europeană.

Luînd cuvîntul în Comisia nr. 
1. care dezbate problemele secu
rității pe continent, prof dr. 
docent Traian Ionașcu, președin
tele Comisiei juridice a Marii 
Adunări Naționale, a relevat 
că, în cadrul amplelor eforturi 
depuse în sfera dialogului eu
ropean, opiniei publice îi revi
ne misiunea de a încuraja și 
amplifica tendințele și curente
le pozitive, în direcția lărgirii 
contactelor între state, a înțele
gerii și colaborării, în direcția 
unei activități concrete de pre
gătire a conferinței general-eu- 
ropene de securitate și colabo
rare. Vorbitorul a arătat că largi 
cercuri democratice, partide și 
organizații politice de diferite 
orientări, parlamentari, organi
zații sindicale. de tineret, 
oameni de știință, scriitori se 
pronunță și acționează în spri
jinul destinderii, colaborării și 
securității pe continent. Semni
ficația acestor eforturi, a arătat 
el, este cu atît mai profundă cu 
cît ele se desfășoară pe întregul

Protocol comercial
iugosla vo-cubanez
BELGRAD 3 (Agerpres). — 

La Belgrad a fost semnat un 
protocol privind comerțul din
tre Iugoslavia și Cuba. Se pre- 

• vede livrarea de către Cuba 
a 40 000 de tone de zahăr rafi
nat și posibilitatea exportării în 
Iugoslavia a unor cantități de 
cafea, pește congelat și nichel, 
în timp ce partea iugoslavă ur
mează să exporte în Cuba ma
șini, echipament electric, chimi
cale și nave petroliere.

< Boris Isaev, vicepreședin
te al Comitetului sovietic pen
tru standarduri, și Ernst Um- 
bler, directorul Institutului pen
tru standarduri din S.U.A., au 
semnat, la Moscova, un protocol 
privind dezvoltarea cooperării 
telinico-științifice sovieto-ameri 
cane în domeniul metrologiei. 
Ernst Umbler a condus o dele
gație de specialiști americani 
care a efectuat o vizită de trei 
săptămini în Uniunea Sovietică

♦' Agenția Tanrug informea
ză că losip Broz Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia și al U- 
niunii Comuniștilor din Iugos
lavia, va face o vizită oficială 
de prietenie în R.P. Polonă, în 
a doua parte a lunii iunie a.c., 
la invitația C.C. al P.M.U.P. și a 
Consiliului de Stat al R.P. Po
lone

♦ Președintele Republicii Si
ria, generalul Hafez Assad, l-a 
primit vineri pe ministrul ira
kian al petrolului și resurselor 
miniere, Saadun Hamadi, cu 
care a avut o convorbire asupra 
situației create ca urmare a tre
cerii sub controlul statului atît 
în Irak, cît și în Siria a bunu
rilor aparținînd societății „Irak 
Petroleum Company".

<£- La Palermo s-au încheiat 
lucrările celui de-al V-lea Con
gres internațional al presei des
tinate femeii, la care au parti
cipat 200 de ziariste din 22 țări 
ale lumii, printre care și țara 
noastră. Principala temă dezbă
tută, căreia i-au fost consacrate 
o serie de rapoarte și comuni
cări, a constituit-o „Publicațiile 
pentru femei șl educația per-ma- 

— a subliniat el — 
depune eforturi con- 
direcția ameliorării 
european. Pornind

continent, în țări cu sisteme so- 
cial-politice diferite, evidențiind 
în felul acesta, încă o dată, le
gătura intimă între imperativul 
coexistenței pașnice și necesita
tea înfăptuirii securității și co
operării europene.

România 
a de.puș și 
stante în 
climatului 
de la concepția potrivit căreia 
securitatea și colaborarea euro
peană necesită crearea unui sis
tem de angajamente liber con
simțite. clar și precis asumate 
de toate statele interesate, noi 
credem că este necesar să fie 
introduse și respectate spiritul 
și ideea de permanență a lega
lității și eticii internaționale, la 
al căror triumf sînt chemate să 
contribuie forțele largi demo
cratice și progresiste din Euro
pa.

Vorbitorul a relevat, apoi, că 
interesele popoarelor europene 
cer ca, în baza unui consens ge
neral, să se realizeze angajarea 
fermă a tuturor statelor din 
Europa de a nu recurge la folo
sirea. forței sau la amenințarea 
cu forța, la presiuni și acte de 
intimidare ; orice dispută inter
națională trebuie reglementată 
exclusiv prin mijloace pașnice.

Evoluția acțiunilor de luptă 
din Vietnamul de sud

VIETNAMUL DE SUD 3 (A- 
gerpres). — Forțele de eliberare 
din Vietnamul de sud au de
clanșat, în ultimele 24 de ore, 
noi acțiuni de luptă în provin
ciile de coastă Binh Dinh și Qu
ang Ngai, învecinate-cu provin
cia Kontum (Platourile înalte). 
In Binh Dinh, centrul distric
tului Phu My a constituit ținta 
principală a loviturilor forțelor 
patriotice. Ca urmare a acestei 
situații, s-a hotărît evacuarea 
din oraș a consilierilor militari 

ncntă". Congresul a adoptat o 
rezoluție care recomandă une
le acțiuni ce pot fi desfășurate 
pentru a se îmbunătăți folosi
rea timpului liber.

mai marc 
recunosc 
politicii 

arată în-

♦ „Un număr tot 
de sud-africani albi 
necesitatea eliminării 
de apartheid". — se 
tr-un raport al Biroului Inter
național al Muncii, dat publici
tății la Geneva. Printre altele, 
în document se relevă că „cele 
patru milioane de albi din 
R.S.A, nu vor putea continua 
pentru multă vreme să-și asu
me responsabilitățile adminis
trative și tehnice necesitate de 
o populație de aproape 22 mili
oane locuitori".

& La-concursul internațional 
organizat la Paris de Uniunea 
femeilor artiste și muziciene 
din Franța, baritonul român E- 
duard Tumagianian a obținut 
Premiul special oferit de preșe
dintele Republicii.

<ț> Vicepremierul Noii Zeelan- 
de, Robert Muldoon, a anunțat 
intenția guvernului său de a 
cere Franței să procedeze la 
amînarea seriei de teste nucle
are programate a avea Ioc în 
atolul Mururoa din Oceanul Pa
cific. El a precizat că hotărîrea 
guvernului a fost luată ca ur
mare a cererii Federației neo
zeelandeze a Muncii, care a de
cis, recent, în semn de protest, 
să boicoteze navele aeriene Și 
maritime franceze.

-$■< Misiunea libaneză la Orga
nizația- Națiunilor Unite a re
mis, vineri seară, președintelui

BONN 3 (Agerpres). — Secreta
rul de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe al R.F.G., Paul Frank, și 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
Bonn, Valentin Falin, au efectuat, 
sîmbătă, schimbul instrumentelor de 
ratificare a tratatului dintre U.R.S.S.

Semnarea acordului cvadripartit
asupra Berlinului occidental

BERLINUL OCCIDENTAL 3 
(Agerpres). — Sîmbătă, 3 iunie, 
a fost semnat, în clădirea fos
tului Consiliu de control al Co
mandamentului aliat, protoco
lul final al acordului cvadripar
tit asupra Berlinului occidental. 
In numele guvernelor Uniunii 
Sovietice, Franței, Marii Brita
nii și Statelor Unite ale Ame- 
vicii, protocolul a fost semnat 
de miniștrii de externe Andrei 
Gromîko, Maurice Schumann, 
Alec Douglas-Home și secreta
rul Departamentului de Stat, 
William Rogers.

O dată cu semnarea protoco
lului final, cele patru guverne 
hotărăsc intrarea în vigoare a 
acordului cvadripartit asupra 
Berlinului occidental semnat la 
3 septembrie 1971.

După ceremonia semnării, mi
niștrii de externe ai celor pa- 

americani. Tot în zona Binh 
Dinh a fost aruncat în aer punc
tul de comandă saigonez din o- 
rașul Qui Nhon. Forțele de eli
berare au bombardat și atacat 
și centrul districtual Binh Son 
din provincia Quang Ngai.

Au continuat angajamentele 
militare în zona și în interiorul 
orașului Kontum. Ciocniri pu
ternice s-au semnalat în apro
pierea bazei de artilerie saigo- 
neză 41, pe șoseaua dintre Kon
tum și Pleiku, blocată de pa- 
trioți. In prezent, militarii sai- 
gonezi din Kontum sînt aprovi
zionați de avioane americane de 
tip „C. 130".

Comandamentul american de 
la Saigon a anunțat că, în noap
tea de vineri spre sîmbătă, a- 
viația S.U.A. a continuat raidu
rile în Vietnamul de sud ■ în 
decurs de 12 ore, la bombarda
mente au participat 1'8 formați
uni de avioane „B-52“.

★
VIETNAMUL DE SUD 3 (A- 

gerpres). — După cum infor
mează agenția de presă „Elibera
rea", în perioada 21—31 mai, 
forțele patriotice au inițiat o 
serie de operațiuni în zona șo
selei 14, Platourile înalte, sco- 
țînd din luptă aproape 1 000 de 
soldați inamici. In același inter
val, în zona menționată, patrio- 
ții au distrus 37 de tancuri și 
transportoare blindate și au 
doborît patru elicoptere ale ina
micului.

Consiliului de Securitate, tex
tul declarației președintelui Li
banului, Suleiman Frangieh, în 
care se arată că țara sa nu poa
te fi făcută răspunzătoare de 
atentatul de la aeroportul isra- 
elian Lod.

Prețurile produselor ali
mentare au sporit în Statele Uni
te, în luna mai, cu 1,4 Ia sută — 
informează Biroul american 
pentru Statistica Muncii. Aceas
tă evoluție — potrivit agenției 
Associated Press — pare a pre
figura un eșec al programului 
Administrației de controlare a 
prețurilor și salariilor.

TORINO 3 (Agerpres). — 
dionul municipal din Torino a găz
duit un concurs atletic internațio
nal la care au luat parte sportivi 
și sportive din U.R.S.S., Suedia, 
R. F. a Germaniei, Franța, Româ
nia, R. D. Germană, Spania, Iugo
slavia, Polonia și alte țări. Proba 
de săritură cu prăjina a revenit sue
dezului Isaksson cu rezultatul de
5,45 m. La săritura în înălțime băr
bați, pe primul loc s-a clasat 
Dahlgren (Suedia) — 2,19 m, ur
mat de Șerban loan (România) — 
2,16 m, Schivo (Italia) — 2,13 m. 
Un duel interesant a prilejuit pro
ba de triplusalt, în care victoria a 
revenit lui Drehmel (R. D. Ger
mană) cu 17,01 m, secundat de 
atletul român Carol Corbu — 16,96 
m. Pe locul trei s-a clasat italianul 
Gentile cu 16,22 m.

La proba de săritură în lungime 
feminin, Popescu — România — a 
ocupat locul 4 cu 6,14 m, iar la 
1 500 m Fița Rafira (România) a 
ocupat locul 5 cu timpul de 4'24” 
8/10. 

și R.F.G., semnat la 12 august 1970. 
La ceremonie a fost prezent Walter 
Scheel, ministrul afacerilor externe 
al R. F. a Germaniei.

In urma schimbului instrumente
lor de ratificare, tratatul a intrat 
în vigoare.

tru puteri au făcut scurte decla
rații, subliniind că acordul cva
dripartit constituie o bază trai
nică pentru asanarea situației 
din această zonă a Europei ca
re, în decursul a peste două de
cenii, a fost focarul unor com
plicații primejdioase. Totodată, 
ei au relevat că, în pofida unor 
mari dificultăți, la convorbiri 
au triumfat, în ultimă instanță, 
rațiunea și bunăvoința, strădu
ința de a căuta soluții reciproc 
acceptabile; acordul demonstrea
ză grăitor că cele mai dificile 
probleme pot fi rezolvate prin 
convorbiri realiste și pline de 
răbdare. ♦

■ r.

Răspunzători 
pentru traficul
de stupefiante

WASHINGTON 3 (Agerpres). - 
Luînd cuvîntul în fața membrilor 
unei comisii a Senatului S.U.A., pro
fesorul Alfred Mccoy, de la Uni
versitatea Yale, care a întreprins, 
timp de 18 luni cercetări intense 
privind traficul de stupefiante în 
zona Asiei de Sud-Est, a afirmat că 
cei răspunzători de acest trafic sînt 
în legătură cu trei dintre cele mai 
înalte „personalități politice" din 
Vietnamul de sud. La rîndul lor, 
acestea se află în strînsă colaborare 
cu Mafia corsicană și americană.

Profesorul Mccoy a denunțat, cu 
acest prilej, anturajul șefului admi
nistrației saigoneze — Thieu, a fos
tului „vicepreședinte", Nguyen Cao 
Ky, și a „primului-ministru", Trap 
Van Khiem, care, „pur și simplu își 
împart piețele opiumului și ale he
roinei".

„In mare parte, a precizat profe
sorul american, traficul cu opium în 
nord-vcstul Laosului este supus con
trolului generalului Van Pao, care 
comandă armata de mercenari pa
tronată de C.I.A.".

In ceea ce privește comercializa
rea heroinei în rîndul soldaților a- 
mericani din Vietnamul de sud, pro
fesorul Mccoy a acuzat autoritățile 
saigoneze la cel mai înalt nivel de 
responsabilitatea acestui comerț u- 
cigător. Pe de altă parte, a adăugat 
profesorul american, C.I.A. lucrează, 
în Tailanda, în strînsă colaborare 
cu grupurile care controlează 80-90 
la sută din afacerile cu opium, ca 
și procesul de fabricație a heroinei 
destinate vînzărilor pe piața Statelor 
Unite. ■

♦
Starea sănăfăfii

lui G. Wallace
WASHINGTON 3 (Agerpres). - 

Medicii spitalului din Silver Spring 
(Maryland), unde se află internal 
George Wallace, după atentatul de 
la 15 mai, au declarat că, pentru 
moment, nu intenționează să-l ope
reze pe guvernatorul Alabamei, pen
tru a-i extrage glontelc fixat lingă 
coloana vertebrală, întrucit pacien
tul suferă de o infecție la stomac, 
susceptibil să se extindă, în cazul 
unei intervenții.

Cu toate acestea, starea sănătății 
lui Wallace este satisfăcătoare, au 
declarat medicii, care nu exclud 'po
sibilitatea ca pacientul lor să poată 
asista la Convenția Partidului De
mocrat, programată să aibă loc la 
10 iulie la Miami.

olimpica va fi aprinsă la 28 iulie în 
antica Olimpie din Peloponez. „Fo
cul sacru" al Olimpiadelor va fi 
transportat spre Miinchen de ș a- 
fete care vor trece și pe terifoiiul 
României.

ATENA 3 (Agerpres). — Echipa 
braziliană de fotbal Juventus Sao 
Paulo, aflată în turneu în Grecia, 
a jucat la Pireu cu formația locală 
Olympiakos, una din fruntașele cam
pionatului. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 1—1 (1—0).

Astăzi, în cadrul celei de-a 27 a 
etape a campionatului diviziei A la 
fotbal, pe stadionul „23 Angus. “ 
din Capitală se dispută, în cuplaj, 
cu începere de la ora 17,30, meciu
rile Rapid București. — Farul Con
stanța șl Dinamo București —. 
Steaua. In țară vor avea loc ur
mătoarele întîlniri: Politehnica Iași 
— Crișul Oradea; Universitatea 
Craiova — U. T. Arad; F. C. -Ar
geș — A.S.A. Tg. Mureș; Petrolul 
Ploiești — C.F.R. Cluj; Sport CJub 
Bacău — Steagul Roșu Brașov și 
Universitatea Cluj — Jiul Petroșini.

au stabilit relații diplomatice
BONN 3 (Agerpres). — Paul 

Frank, secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe de la Bonn, 
a anunțat că R. F. a Germaniei și 
R. P. Polonă au convenit, la 3 iu
nie, asupra stabilirii de relații di
plomatice — relatează agenția 
TASS.

In aceeași zi, Paul Frank și Jozef 
Czyrek, adjunct al ministrului afa- 

l

ROMA

Reluarea consultărilor
în vederea rezolvării crizei

guvernamentale
ROMA 3. — Corespondentul A- 

gerpres, N. Puicea, transmite : Du
pă o pauză de două zile, prilejuită 
de festivității- consacrate aniversării 
proclamării Republicii Italiene, șe
ful statului, Giovanni Leone, a re- 

; luat sîmbătă consultările cu perso- 
■ nalitățile politice în vederea rezol- 
-; vării crizei de guvern, declanșată 
' încă din luna februarie. Leone i-a 
primit la Palatul Quirinalc pe se
cretarii naționali și pe președinții 

'grupurilor parlamentare ale diferite
lor partide reprezentate în noul par

liament, ales la 7 mai, și — după 
aprecierea observatorilor de aici — 

i consultările de sîmbătă reprezintă 
momentul cel mai important pe ca
lea reglementării crizei, întrucit pre
ședintele republicii a ascultat punc
tele de vedere cele mai autorizate 
ale forțelor politice cu privire la 
actuala situație din Italia și pers
pectivele ieșirii din actualul impas.

In prezent, elementele disponibile 
în legătură cu consultările de la 
Palatul Quirinale permit să se de
gajeze, în linii generale, același ca
dru politic cunoscut: democrat-crcș- 
tinii, așa-numitul partid al „majo
rității relative", se declară gata să 
trateze atît pentru formarea unui 
guvern de centru-stînga, cu socia
liștii, cît și pentru „alternativa" de 
centru-dreapta, în care locul socia
liștilor ar fi luat de liberali. Socia-

DUMINICA 4 IUNIE

I LUNI 5 IUNIE

Soarele răsare la ora 4,33 
apune la ora 19,55.

Zile trecute din an — 1 
Zile rămase — 210.

LUNI 5 IUNIE

Soarele răsare la ora 4,33 și 
apune la ora 19,56.

Zile trecute din an — 157.
Zile rămase — 209.

EVENIMENTE

DUMINICĂ 4 IUNIE

1922 — Se împlinesc 50 de 
ani de la Congresul general al 
sindicatelor ținut la Sibiu în 4—7 
iunie, 1925 — A murit compo
zitorul Gheorghe Dima (n. 1847); 
1934 — S-a desfășurat, la Cra
iova, procesul conducătorilor e- 
roicelor lupte din februarie (în
tre 4—30 iunie); 1967 — A 
murit academicianul Gheorghe 
Ionescu-Sisești, profesor eminent, 
om de știință în domeniul agri
culturii (n. 1885); 1844 — In 
Germania a avut loc răscoala 
țesătorilor din Silezia (una din 
primele mari acțiuni de masă ale 
muncitorilor).

LUNI 5 IUNIE

1779 — S-a născut Ghcorghe 
Lazăr, iluminist român, fonda
torul învățămîntului în limba na
țională în Țara Românească 
(m. 1823); 1859 — S-a născut 
artistul dramatic Constantin I. 
Nottara (m. 1935); 1871 — S-a 
născut Nicolae Iorga, istoric, pu
blicist și om politic, asasinat în 
1940 de către legionari; 1932 — 
Din inițiativa P.C.R. a apărut 
revista „Bluze albastre" redacta
tă de Alexandru Sabia.

mergem
CASA DE CULTURA PE

TROȘANI. Duminică : „Festiva
lul grației" la ora 10; La a- 
ceeași oră, în sala de lectură în
cepe un concurs gen „cine știe, 
cîștigă" cu tema „Cîntare parti- 

La ora 20, seară educa- 
8,15 Gimnastica pentru toți;

8,30 Cravatele roșii; 10,00 Viața

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani

cerilor externe al Poloniei, au pro
cedat la schimbul instrumentelor de 
ratificare a tratatului dintre R.F.G. 
și Polonia. La ceremonie a fost pre
zent Walter Scheel, ministrul aface
rilor externe al R.F.G. O dată cu 
acest schimb, tratatul polono-vest- 
german semnat în decembrie 1970 
a intrat în vigoare.

liștii resping net orice soluție de tip 
centrist și cer să se revină Ia un 
guvern de reforme și apărare a de
mocrației. Social-democrații și repu
blicanii declară că nu sînt „a priori" 
împotriva nici uneia dintre formule. 
Deci, se afirmă aceleași poziții sus
ținute și imediat după cunoașterea 
rezultatelor alegerilor de la 7 mai 
și care nu sînt de natură să clari
fice cîtuși de puțin actuala situație 
confuză.

Din partea celorlalte forțe poli
tice s-a înregistrat declarația lui 
Enrico Berlinguer, secretar general 
al Partidului Comunist Italian, care 
— după întîlnirea de sîmbătă cu 
președintele Leonc — a spus: „Si
tuația din Italia nu permite soluții 
provizorii. Este necesară o orientare 
precisă, democratică în toate dome
niile administrației de stat, dacă se 
dorește într-adevăr salvgardarea și 
consolidarea regimului democratic, 
respingerea surselor reale de manifes
tări dăunătoare. In domeniul eco
nomic punem pe prim-plan necesi
tatea manifestării unei atitudini po
zitive față de problemele reînnoirii 
contractelor de muncă ale celor ce 
muncesc și stabilirea criteriilor co
respunzătoare investițiilor în sensul 
stimulării ocupației în producție și 
înfruntării problemelor dezvoltării 
Mezzogiorno-ului".

mo
tiv-distractivă pentru elevii lice
elor..

Luni : La ora 17, expunerea 
„Mișcarea teatrală în Valea Jiu
lui înainte de eliberare"; In sala 
mică, la ora 18,30 simpozionul 
„Sindicatele, factor activ în mo
bilizarea oamenilor muncii la tra
ducerea în viață a hotărîrii parti
dului. 50 de ani de la Congre
sul general al sindicatelor".

FOLIME
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Micul scăldător; Republi
ca : Mihail Strogoff; PETRILA ; 
Secretul planetei maimuțelor; 
LONEA — Minerul: Cortul 
roșu, seriile I—II; ANINOASA : 
Apa ca un bivol negru; VUL
CAN : B. D. la munte și la 
mare; PAROȘENI : Serbările ga
lante; LUPENI — Cultural: Lo
cotenentul Bullitt; Muncitoresc : 
Căpitanul Florian; URICANI : 
12 oameni furioși.

LUNI 5 IUNIE
PETROȘANI - 7 Noiem

brie : Osceola; Republica: Ma
rele premiu, seriile I—II; PE
TRILA : Secretul planetei mai
muțelor; I.ONEA — Minerul i 
Voi sări din nou peste băltoace; 
ANINOASA : Apa ca un bivol 
negru; VULCAN : Cortul roșu, 
seriile I—II; PAROȘENI: Ser
bările galante; LUPENI — Cul
tural : Livada din stepă; Munci 
toresc: Căpitanul Florian; URI 
CÂNI : 12 oameni furioși.

DUMINICĂ 4 IUNIE

PROGRAMUL I: 6,00 Bu
letin de știri; 6,05 Concertul di
mineții; 7,00 Radiojurnal; 7,45 
Avanpremieră cotidiană; 8,00 
Sumarul presei; 8,08 Ilustrate 
muzicale; 9,00 Ora satului; 10,00 
Radiomagazinul femeilor; 10,30 
Discul pe meridiane — muzică 
ușoară; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 12,00 
De toate pentru toți; 13,00 Ra
diojurnal. Sport; 13,15 Piese pen
tru violoncel și pian; 13,30 Noi 
înregistrări ale Orchestrei de mu
zică populară a Radioteleviziu- 
nii; 14,00 Unda veselă; 14,30 
Parada cîntecului; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Dansuri siml'oni-
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Președintele Uruguayului a respins 
demisia guvernului său

MONTEVIDEO 3 (Agerpres). 
— După cum informează agen
ția Prensa Latina, președintele 
Uruguayului, Juan Maria Bor
daberry, a respins, vineri, de
misia colectivă a guvernului 
său. Anterior, se anunțase că a- 
ceastă demisie are ca scop faci
litarea unei remanieri guverna
mentale, prin care să fie coop
tați în cabinetul condus de Ju
an Maria Bordaberry reprezen
tanți ai unor curente din sînul 
partidului Blanco, de opoziție, 
care au acceptat să colaboreze 
eu actuala administrație. Curen
tele respective sînt minoritare

Mica publicitate
VÎND Fiat — 850 — albastru, str. Vasile Roaită 5/28, 

Petroșani.
★

VIND autoturism „Skoda Felicia" 
funcționare — Vasile Roaită, bl, 13/3.

★
PIERDUT legitimație de serviciu

rea eliberată de I.G.C. Petroșani. O declar nulă.
pe numele Băban Fio-

PRODUSE
INDUSTRIALE

Angajează urgent 
prin concurs

CONTABIL ȘEF

Concursul va avea loc la sediul întreprinderii, 
în data de 28 iunie 1972, ora 10.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute în H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 
12/1971.

Informații suplimentare se pot primi zilnic 
între orele 7—13 de la biroul personal al între
prinderii din Petroșani, str. Republicii nr. 90, 
telefon 1804.

ce de marc popularitate;
Serial radiofonic pentru tinerii 
ascultători. Start spre extraordi
nar. Episodul VIII: „Pe urmele 
Atlantidei"; 16,00 Caleidoscop 
muzical; 17,15 Sport și muzică;
19,30 Cîntă Sofia Vicoveanca; 
20,00 Tableta de seară; 20,05 
Estrada duminicală; 22,00 Radio
jurnal; 22,10 Panoramic sportiv.

PROGRAMUL I: 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Revista literară radio (reluare); 
10,00 Buletin de știri; 10,05 Po
pas folcloric pe meleaguri praho
vene; 10,30 Știința în slujba pă
cii; 10,40 Fragmente orchestrale 
din opere românești; 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 Din muzica 
popoarelor; 11,15 Prezent și vi
itor în știința agricolă; 11,35 
Medalion coral Alexandru Flech- 
tenmacher; 12,00 Cîntă Gitte și 
Mario Tessuto; 12,15 Recital de 
operă; 12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,15 Avan
premieră cotidiană; 13,30 — 100 
de legende românești : „Ktra-Ki- 
ralina"; 13,59 Compozitorul săp- 
tămînii; 14,30 Te apăr, te laud, 
te cînt — emisiune muzicală 
pentru ostași; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Viața economică;
15.30 Pagini din muzica de es
tradă; 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Melodii; 16,30 Știința la zi; 
16,35 Cîntcce; 16,45 La micro
fon, Puica Igiroșanu și Jacques 
Dutronc; 17,00 Antena tineretu
lui; 17,25 '
17,45 Cîntă Ana Stefok; 18,00 
Orele serii;
seară; 20,05 Zece melodii prefe
rate; 20,40 Marea întrecere so
cialistă în întîmpinarea Confe
rinței Naționale a P.C.R. și a 
celei de a 25-a aniversări a Re
publicii; 21,00 O interpretă a 
cîntecului oltenesc: Maria Cio
banii; 21,10 Revista șlagărelor;
21.30 Bijuterii muzicale; 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Meridiane 
melodii; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Meridiane melodii (conti
nuare); 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

Muzică populară;

20,00 Tableta de

DUMINICA 4 IUNIE

în cadrul partidului Blanco. Li
derul tendinței majoritare, Wil
son Ferreira Aldunate, fost can
didat la președinția țării, a re
fuzat să-și dea acordul pentru 
intrarea în guvern.

Respingînd demisia actualului 
cabinet, format în urmă cu trei 
luni, președintele Bordaberry a 
declarat că amînă pentru altă 
ocazie remanierea guvernamen
tală preconizată, ceea ce, potri
vit observatorilor politici, ar lă
sa să se înțeleagă că acordul cu 
reprezentanții curentelor mino
ritare din sînul partidului 
Blanco nu a fost definitivat.

în perfectă stare de 
Petroșani.

satului; 11,10 Să înțelegem mu
zica : Astăzi: „Elector Berlioz" 
12,00 De strajă patriei; 12,30 
Emisiune în limba maghiară; 
14,00 Telesport. Campionatele 
europene de box — tineret; 16,00 
Postmeridian; 17,05 Film serial 
pentru tineret: „Potcoava de 
piatră". Episodul al doilea : „Că
pitanul Stroe"; 17,40 Cîntare pa
triei — concurs coral interjude- 
ț-'an; 19,00 Reportajul săptămî- 
nii : „Zalău — orașul care în
vață să viseze"; 19,20 1 001 de 
seri; 19,30 Telejurnal; 20,00 A- 
vanpremieră; 20,10 Fotbal : 
Steaua — Dinamo București. 
Transmisiune directă de la Sta
dionul „23 August" (repriza a 
II-a); 20,55 Film artistic „în
curcătura blestemată"; 22,40 Te
lejurnal. Duminică sportivă.

LUNI 5 IUNIE

17,30 Deschiderea emisiunii 
Curs de limba rusă (lecția a 
17-a) — reluare; 18,00 Căminul;
18.45 Ecranul; 19,10 Artă plas
tică. Expoziția națională de pic
tură și sculptură (III); 19,20 
1 001 de seri; 19,30 Telejurnal; 
20,00 In întîmpinarea Conferin
ței Naționale a P.C.R. și a celei 
dc-a 25-a aniversări a Republi
cii : Țara întreagă în întrecere; 
20,20 „Salut Germain"; 21,00 
Muzică populară interpretată la 
diferite instrumente de Radu Ne- 
guț; 21,10 Prim-plan ; Ion Cris- 
tea, Erou al Muncii socialiste, 
directorul Șantierelor navale Ol
tenița; 21,40 Să înțelegem mu
zica : Spiritul folcloric latino- 
american; 22,30 „24 de ore":
22.45 Campionatele europene de 
box — tineret (sferturi de fi
nală).
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feeMârl
Ieri, temperatura maximă a 

fost la Petroșani de plus 21 
grade, iar la Paring de plus 12 
grade. Minima din cursul nopții 
a fost-de plus 13 grade și, res
pectiv, de plus 7 grade.

Pentru următoarele 24 de 
Vreme în general instabilă, 
pă-amiază, temporar, se vor 
nala averse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. Vînt slab din 
sectorul sudic.

orc :
Du-
sem-

-■■"’•ii, Petroșani, strada Republicii NIT tetefeB-4 LfifiZ


