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Angajare fermă, dăruire pasionantă in toate colectivele
de muncă pentru înfăptuirea marelui obiectiv

Cincinalul înainte de termen!
I

CONSTRUCTORII
Criterii ale succesului:

AU HOTĂRÎT MOBILIZAREA
Și blocul E 33

va fi
plenară a fiecărei formații

predat în devans
de lucru, participare electivă

a fiecărui salariat
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Viziia tovarășului
Wicelae Ceaușescu 
în județul Argeș

Constructorii punctului de lucru Aeroport VI Petroșani au predat în devans cu o lună blocul D 1—8. Colectivul lor își concentrează acum e- forturile pentru a termina și preda de asemenea, în devans cu o lună, următorul o- biectiv : blocul E 33, cu 90 a-
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Ne-arn propus să vizităm 
dește noul bloc, lată-ne la grupul de blocuri înălțate în car
tier de la începutul anului pînă acum, ocupate deja de lo
catari. Intre ele o nouă clădire, neterminată, împresurată 
din toate părțile de macarale, schele, materiale de toate fe
lurile. Noul edificiu, peste cel mult o lună, va găzdui familii 
de muncitori ai Văii Jiului.

„Cînd ne-am hotărît să susținem angajamentul propus 
de șantier, formațiile de lucru, conduse în majoritate de 
comuniști, au analizat temeinic posibilitățile, au cintărit in 
spirit muncitoresc forța colectivului" — îmi spune maistrul 
CONSTANTIN MIHĂIESCU — cel care urmărește execuția 
lucrărilor și se îngrijește ca echipele din punctul de lucru 
să fie deservite prompt pentru a grăbi astfel ritmul de mun
că.

punctul de lucru unde se clă-

A. HOFFMAN

(Continuare In pag. a 3-a)
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PE PODIUMUL ÎNTRECERII SOCIALISTE

> 101 metri liniari excavați în galerie cu profil de 
12,5 metri patrați;

® 100 metri liniari avansare în abataj 
® 1529 tone cărbune peste plan;

(Continuare în pag. a 3-a)

Ni. prezentăm azi: PETRILA

(Citiți reportajul în pagina a IlI-a)

PETRII TATAR:

HOREA HIOMCI:

| BRIGĂZILE CU CELE MAI MARI VITEZE DE AVANSARE I. MUSTAȚA

Proces intens de
dezvoltare și modernizare

C. MUGUR

(Continuare în pag. a 3-a)

COORDONATE HUNEDORENE

la fi- 
va a- 
avicol

prioritate de dezvoltarea 
zootehniei, a producției a- 
nimaliere de tip industrial. 
Anul acesta spre exem
plu, la Gelrnar, în zona 
Orăștiei, au început lucră
rile la construcția unui 
mare complex de creștere 
și îngrășate a porcilor. O 
dată cu terminarea nou
lui obiectiv, anual o „ar-

infuzie masivă de inves
tiții în agricultura hiine- 
doreană ? Răspunsul este 
simplu. Ridicarea acestei 
ramuri la nivelul dinamic 
al întregii agriculturi ro-

Șeful de schimb Petru Stratulat din brigada minerului 
sile Solomon (clișeul din dreapta) din brigada minerului Petru

Florea Mionici (clișeul din stingă) și șeful de schimb Va- 
Tătar împreună cu ortacii lor, contested la ieșirea din Șut.

Cum sînt orientate și 
cum se vor materializa 
investițiile f Răspunsul la 
prima întrebare îl deter
mină în mare parte pe al 
doilea. Este vorba cu

matei" de 60 000 de „gră
suni" vor lua drumul a- 
batoarelor, sporind consi
derabil aprovizionarea 
populației cu carne, con
serve și preparate din car-

ne. Sectorul avicol, care 
are deja o frumoasă tra
diție, va atinge cote de 
dezvoltare impresionante. 
In paralel cu extinderea 
și modernizarea actualei 
capacități a l.A.S. „Avi
cola" Mintia, se va con
strui un nou complex la 
Soimuș, prevăzut, printre 
altele și cu un abator mo-

mănești, creșterea aportu
lui ci la crearea fondului 
centralizat de produse a- 
gricole, satisfacerea în mă
sură mai mare a cerințe
lor de produse agroali
mentare a industriei și mai 
ales a populației județu
lui, caracterizat printr-un 
grad ridicat de industria
lizare și urbanizare.

în agricultura judefului

partamente. Predarea e hotă- rîtă să se facă la sfîrșitul trimestrului, în ultima zi a lunii iunie, spre a întîmpină astfel cu noi succese mărețul eveniment pe care întreaga țară îl cinstește — Conferința Națională a partidului.
purtatăO dezbatere utilă, într-o vie atmosferă de lucru, orientată spre problemele majore. actuale ale minei — astfel poate fi caracterizată adunarea activului comitetului de partid de la mina Vulcan ce a avut loc la sfîrșitul saptămînii trecute.In aceste zile, toți oamenii muncii sînt angajați într-o pasionantă și însuflețitoare întrecere socialistă pentru a răspunde chemării conducerii partidului privind utilizarea cu rezultate economice superioare a capacităților de producție, a dotării tehnice și potențialului u- man din fiecare întreprindere. In acest consens se înscriu și strădaniile colectivului minei Vulcan, ale acelui colectiv care încă din primul an al actualului cincinal a realizat un puternic reviriment pe graficele de producție.La baza revirimentului au stat înseși măsurile de perfecționare a producției, a muncii 

politice, de conducere a întregii activități. Pe planul producției, pași însemnați privind perfecționarea au fost realizați prin extinderea susținerii modeme în noi abataje frontale, creșterea volumului de producție obținută prin tăiere mecanizată, îmbunătățirea structurii efectivelor în sensul creșterii ponderii efectivelor direct productive, îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale și altele. In același timp, pe planul muncii politice, de conducere, s-au obținut pași însemnați prin creșterea și extinderea rolului conducător al organizațiilor de partid în toate domeniile de activitate, întărirea vieții de organizație, intensificarea muncii ideologice, de educație comunistă a salariaților, a- dîncirea și lărgirea democrației socialiste, participarea vie a oamenilor muncii la conducerea nemijlocită a producției.Desigur, nu s-a realizat totul
î!

în direcția perfecționării activității de producție. Mai sînt încă lacune care frînează bunul mers al lucrurilor. Tocmai spre aceste lacune — de loc neînsemnate — se orientează în prezent organizațiile de partid ale minei, comitetul de partid, comi- irtetul oamenilor muncii, în dorința eliminării lor, a continuei perfecționări. Este vorba de o confruntare cu unele carențe ale disciplinei, confruntare care nu are loc numai ou prilejul dezbaterilor din adunări sau ședințe de analize, ci, zi de zi, ceas de ceas, în fluxul producției, ori de cîte ori este necesar, sau ori de cîte ori se petrec a- bateri. Confruntări Care, atunci cînd are loc, în schimb, în cadrul organizat al dezbaterilor împrumută o notă aparte, o particularitate a însăși muncii politice, o caracteristică a comunistului : combativitatea. Este ceea ce am constatat, cu claritate, la recenta adunare a activului comitetului de partid.Mai mulți vorbitori între ca
re Angliei Hognian, loan Bucea, 
Petru Ursu, Eugen Karpati și alții, referindu-se la necesitatea

Deosebitiț radical de in
dustrie, care conferă eco
nomiei județului nostru un 
rol de prim rang, în 
structura producției mate
riale a țării, agricultura 
hunedoreană ocupă încă 
un loc modest. Aceasta 
deoarece condițiile natu
rale n-au permis pînă a- 
cum o dezvoltare cores
punzătoare nivelului atins 
de agricultura județelor și 
zonelor consacrate ca mari 
producătoare de produse 
agroalimentare.

Actualul cincinal, atît 
de bogat și semnificativ 
în mutații economice ca
litative, vine să estompeze 
considerabil decalajul din
tre industria și agricultura 
hunedoreană, imprimîndu-i 
și acestei ramuri ritmuri 
de dezvoltare și moderni
zare apropiate de mersul 
vertiginos înainte al pro
cesului de industrializare. 
Prima explicație a acestui 
proces declanșat odată cu 
începutul cincinalului ac
tual, o găsim în volumul 
important de investiții a- 
locțit agriculturii județu
lui, Din uriașele fonduri 
de investiții acordate de 
stat in acest cincinal, 8,8 
la șută revin agriculturii. 
Ca valoare absolută, suma 
întrece de 2,3 ori investi
țiile din agricultura hune
doreană din precedentul 
cincinal și sînt aproape e-' 
gale cu tot ce a primit a- 
ceastă ramură în întregul 
deceniu trecut. Dar aceas
ta nu este totul. La inves
tițiile din fondurile cen
tralizate ale statului se a- 
daugă valori importante 
reprezentând investițiile 
proprii ale cooperativelor 
agricole de producție.

Ce a determinat această

Joi, 8 iunie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar-general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, a făcut o vizită de lucru în județul Argeș.Conducătorul partidului și statului a fost însoțit de tovarășii Emil Bodnaraș, Ilie Ver- deț, Dumitru Popescu.Sint cunoscute tradiționala ospitalitate a argeșenilor, căldura și bucuria cu care știu să-și primească oaspeții dragi. Intîl- nirea eu tovarășul Ceaușescu a fost însă o adevărată sărbătoare în zi de lucru. Oameni de diferite vîrste și profesii au exprimat într-o impresionantă u- nanimitate simțămintele de prețuire și stimă pentru secretarul general, atașamentul față de partid. Buchetelor de flori, ura-
Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,Doresc, în primul rînd, să vă adresez dumneavoastră, tuturor piteștenilor și argeșenilor un salut călduros din partea Comitetului Central al Partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Socialiste România. (Aplauze puternice, 
urale).Vizita pe care o facem astăzi în județul Argeș se înscrie în cadrul preocupărilor permanente ale conducerii partidului și statului de a se consulta cu oamenii muncii asupra problemelor fundamentale ale dezvoltării României Socialiste, asupra căilor de a asigura dezvoltarea mai rapidă — economică și socială — a patriei, creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor român. (Aplauze puternice, pre
lungite).După cum se știe, întregul popor este angajat cu toate forțele în uriașa activitate creatoare de înfăptuire a programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului, program care a pus ca obiectiv central, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate — aceasta presupunînd atît dezvoltarea industriei, agriculturii, științei, culturii, creșterea bunăstării materiale, cît și dezvoltarea democrației socialiste, participarea întregului popor la conducerea activității economice-so- ciale din România. (Aplauze 
puternice, urale: se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").A trecut aproape o treime din perioada cincinalului în care ne aflăm și, după cum știți, industria noastră nu numai că s-a dezvoltat în ritmul prevăzut de planul cincinal, dar a crescut chiar într-un ritm superior, dînd o producție cu mult peste plan, atît în primul an cît și în cele 5 luni ale anului 1972. Aceasta demonstrează că avem toate condițiile pentru a realiza cu succes planul cincinal în industrie. că prevederile tei sînt pe deplin realiste, că stă în P»-
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viitoare
(IN PAGINA A 3-A) 

• Infuzie masivă de investiții în ridicarea agriculturii 
hunedorene la nivelul dinamic al industriei • Cote de 
dezvoltare impresionante în sectorul avicol și în întregul 
sector zootehnic în general © Progres continuu în toate 
ramurile, spre satisfacerea în măsură mai mare a cerin
țelor de produse agroalimentare ale industriei și 
populației.

lelor și ovațiilor, sincerelor strîngeri de mînă, argeșenii le-au adăugat șiragul împlinirilor în muncă, raportînd cu justificată mîndrie că în rodnicul bilanț cu care întregul nostru popor întîmpină Conferința Națională a partidului și cea de-a 25-a aniversare a Republicii sînt încorporate și eforturile creatoare ale tuturor locuitorilor de pe aceste străvechi și frumoase meleaguri. Colectivele de muncă din fabricile și uzinele județului, de pe șantierele de construcții și de pe ogoare, antrenate în întrecerea socialistă care a cuprins țara toată au ca obiectiv de onoare îndeplinirea cincinalului înainte de termen.In întîlnirea cu tovarășul Ceaușescu, pretutindeni la locu

terea clasei noastre muncitoare, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, de a îndeplini și depăși aceste prevederi. (A- 
plauze puternice, urale).De asemenea, în primul an al cincinalului am obținut rezultate bune în agricultură și sînt create condițiunj ca prevederile din planul cincinal să fie realizate cu succes în acest domeniu.Se dezvoltă în ritm susținut învățămîntul, activitatea științifică — factori primordiali pentru dezvoltarea în ritm înalt a societății noastre socialiste multilateral dezvoltate. (Aplau
ze puternice, prelungite).Vizita pe care am întreprins-o astăzi în principalele unități industriale din Argeș ne-a dat posibilitatea să constatăm cu satisfacție că și oamenii muncii din Argeș își aduc contribuția lor activă la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea în domeniul industriei. Intr-adevăr. în toate întreprinderile vizitate am constatat realizarea cu succes a planului, am văzut preocuparea colectivelor de oameni ai muncii de a asigura dezvoltarea în ritm mai intens a industriei; toate acestea nu au putut decît să ne producă o deosebită satisfacție. De aceea, doresc să folosesc acest prilej pentru a a- dresa oamenilor muncii din județul Argeș cele ma; calde felicitări pentru rezultatele pe care le-au obținut în activitatea lor. (Aplauze puternice, 
urale; se scandează: „Ceaușescu- 
P.C.R.").Am putea avea deci, tovarăși toate motivele să fim mulțumiți— și într-un anumit fel sîntem— de rezultatele pe care le-am obținut. Cu toate acestea, după cum cunoașteți, în ultimele săptămîni conducerea partidului și statului s-a preocupat în mod activ de a stabili noi măsuri pentru perfecționarea și îmbunătățirea activității noastre economice — considerînd că, 

A
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Individ - colectivitate
© La rubrica „Statui... fără soclu" :
OMUL DE PRINCIPII SAU FRUMUSEȚEA PERSONA

LITĂȚII
• DREPTUL LA LINIȘTE ȘI LA ODIHNA AL LOCA

TARILOR
® NEGLIJENTA TRECE, PRACTICA RAMINE ?

rile vizitate, muncitori, ingineri și tehnicieni, și-au deschis inimile, au dat frîu liber gînduri- lor, vorbind și despre succese, dar și despre greutăți și neajunsuri, despre preocupările lor de astăzi și de mîine. Conducătorul partidului și statului, neostenit, așa cum îl cunoaștem cu toții, a zăbovit la locurile de muncă, s-a interesat îndeaproape de desfășurarea procesului de producție, de problemele legate de ridicarea eficienței întregii activități economice Ia parametri superiori, de condițiile de muncă și de viață ale oamenilor. Indicațiile date și cu acest prilej au pornit de la profunda cunoaștere a realități-
(Continuare în pag. a 4-a)

față de eforturile pe care te facem, se pot obține rezultate mai bune.Trebuie să menționez că colectivele de oameni ai muncii din întreprinderile j industriale din întreaga țară, printre care și cete din Argeș, au sesizat a- ceste preocupări și au trecut la o serie de inițiative pentru a gospodări mai bine mijloacele de care dispune fiecare uzină, pentru a asigura înfăptuirea într-un ritm mai intens a planului cincinal. Mii de întreprinderi industriale din țara noastră s-au angajat să realizeze planul cincinal într-un termen mai scurt, iar unele colective au hotărît, așa cuml ați scris și dumneavoastră pe noua casă de cultură, să îndeplinească cincinalul în patru ani și jumătate. 
(Aplauze puternice, urale).Ce înseamnă aceasta, tovarăși ? înseamnă că putem, cu mijloacele pe care le avem, cu investițiile și cu forța de muncă prevăzute, să obținem rezultate mai bune, să facem sa crească într-un ritm mai intens avuția națională și venitul național, să creăm, deci, condiții mai bune pentru dezvoltarea patriei noastre, pentru creșterea nivelului de trai al întregului nostru popor. (Aplauze, urale 
prelungite; se scandează : 
„Ceaușescu -P.C.R.").Intr-adevăr, întreaga țară este un vast șantier — și Piteș- tiu] constituie din acest punct) de vedere un exemplu. Cunosc bine Piteștiul încă din 1935, cînd am lucrat aici ca secretar al U.T.C.-ului, l-am cunoscut și în anii de după 23 August ; de altfel, după cum știți, mult timp am fost deputat în Pitești; pe atunci, discutam și ne gîn- deam la unele lucruri în legătură cu dezvoltarea economico- socială a orașului și consideram

(Continuare în pag. a 4-a)

dern. Astfel, pînă 
nele cincinalului se 
junge în sectorul 
la o producție anuală de 
circa 90 milioane ouă și 
peste 7 300 lene carne de 
pasăre. Cu alte cuvinte, 
fiecare locuitor al județu
lui se va putea înfrupta 
anual din sectorul avicol 
hunedorean, începînd din 
1973, cu circa 130 ouă și 
20 de pui de frigare 1

Dezvoltarea zootehniei 
nu se limitează însă aici. 
Tot anul acesta a începui 
la Bîrcea construcția unui 
complex de creștere a va
cilor de lapte care, prin 
producția sa, va furniza 
anual aproape 200 000 li
tri lapte. De la această 
bază se va ajunge pînă 
la finele cincinalului la 
încet două complexe ase
mănătoare, ce vor fi am
plasate în zone cu vechi
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■ Steagul roșu VINERI 9 IUNIE 1972

OMUL DE PRINCIPII
SAU FRUMUSEȚEA

9

PERSONALITĂȚII
• Reabilitarea istorică 

a omului de principii
• Principialitatea — 

virtute supremă
• 0 redescoperire și... 

un aforism
al lui Platon

E 
H 
E
8 
Q
E9 
B

B 
© 
a

Aspirația spre principii, spre exi
gența morală și norme de conduită 
elevate — din nevoia de a atinge 
un ideal — este veche. Antichitatea 
ne-a transmis, peste veacuri, princi
piul justițiar: „sa se facă dreptate 
de-ar fi sa piară lumea**. De la tri
buna Constituantei franceze, „inco
ruptibilul** Robespierre — în spriji
nul emancipării negrilor și pentru 
salvarea principiului libertății, ega
lității și fraternității — exclama pa
tetic i „mai bine să piară coloniile 
decît sa piară principiul, decît să 
facem compromisuri cu onoarea și 
libertatea**

Intoleranța dogmatică a claselor 
slăpîniioare din trecut a transformat 
însă principialitatea în tiranie a 
principiilor — tot așa d" rea ca și 
lipsa de principii — iar pragma
tismul vulgar, ipocrit și venal, a de
zumanizat-o. Idealul de dreptate a 
devenit astfel justiție formală („pri
cina ține de fapt judecata de for
mă**), iar principiul libertății și e- 
galitații, abil măsluit., pretextul „le
gal** al celei mai odioase exploatări. 
h> acea lume de compromisuri 
morale, de filistinism și demagogie 
i» are cinstea era un risc, iar con
vingerile politice maimuțărite, 
omul de principii era socotit un 
anacronic sau un personaj excentric.

Revoluția socialistă a salvat prin
cipiile de formalism și rugină și a 
reabilitat pe omul de principii. Ve
nit la putere, proletariatul a dat 
ihviidă de cea mai înaltă princi
pialitate de cinste, respect pentru 
adevăr și o profundă stăpînire de 
sine „Am intrat — spunea secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — într-o etapă 
a dezvoltării socialiste a României 
>n care afirmarea principiilor noi 
in practică condiționează întreaga 
dezvoltare socialistă a tării noastre"

/) fi, azi. principial — în lumina 
etici' noi — înseamnă a sluji cu cre
dință idealurile politice și morale 
ale comunismului, a milita t eobosil 
pentru traducerea în viață a prin
cipiului colectivismului, al patriotis
mului și internaționalismului prole
tar, al umanismului socialist, a lupta 
pentru cinste, adevăr, dreptate, pen
tru o viață exemplară în produc
ție, familie și societate. Omul de 
principii devine astfel, tipul repre
zentativ al eticii socialiste, iar prin
cipialitatea, virtutea morală cea mai 
<le seamă a cetățeanului societății 
noastre.

★
Deviza omului de principii — 

inspirată de idealul comunist — este: 
a trăi și munci în chip comunist. 
Adică, a trăi frumos, în sensul rea
lizării în actul de conduită socială 
a unității dintre etic și estetic.

Frumusețea omului de principii 
rezidă în arhitectonica lui interioa
ră, sugerînd ceva din armonia tem
plelor elene O arhitectonică în care 
principiile sînl trainice și elegante 
coloane ce susțin bolta de azur a 
idealului, iar virtuțile sale militante 
— pasiunea pentru adevăr și drep
tate, fermitatea convingerilor șt 
partinitatea lor, consecvența dintre 
vorbă și fapta sau concordanța din
tre scopuri și mijloace — articula
țiile morale care dau armonie și 
echilibru acestei arhitectonici.

Rămînînd el însuși, în orice îm
prejurare. omul de principii este ca
pabil de mari dăruiri, de severe re
nunțări Stăpîn pe sine, dușman al 
propriilor sale slăbiciuni, încorpo- 
rînd principiile elice în fapte și con- 
vertindu-le intr-un mod de viață 
lrumos, el realizează — pe măsură 
ce deprinde exercițiul dificil al prin
cipialității — trecerea din imperiul 
necesității în cel al libertății, deve
nind un om liber deși rămîne, în si
nea lui, cel mai obligat socialmente, 
dintre toți.

Dar frumusețea lui interioară re
zultă și din înțelepciunea lui, din 
convingerea sa despre relativitatea

lucrurilor și din sentimentul efemerei 
sale existențe. Prima îi dă conști
ința limitelor și simțul proporțiilor 
— deci cumințenia; a doua, îi dă 
prețul timpului și senzația propriei 
sale perisabilități — deci responsa
bilitatea, nevoia de a lăsa ceva în 
urma lut Din această înțelepciune 
se naște echilibrul său interior, se
ninătatea sa olimpiană și calmul său 
profund, ca al adîncurilor de ocean.

Dar omul de principii este și 
militantul acestora. Sonoritatea dulce 
a faptelor îi dă combativitate — ex
presia înaltei sale conștiințe parti
nice. In numele principiilor pe care 
le apără — frumoase prin ele în
sele — el este ostil urîiului din via
ță. măștilor omului care mimează 
virtuți acolo unde în realitate se 
ascunde minciuna, setei de a par
veni și imposturii. El denunță prag
matismul vulgar care cultivă intere
sul egoist și mărunt, dogmatismul 
canoanelor ce sugrumă spontaneita-

---------------- 'T 
Statui...

fără soclu
Au apărut:

® OMUL DE IDEI — 
stegar al noului

• APOSTOLUL sau 
patosul profesiei

• OMUL CU SAMA
RUL

• OMUL DE ACȚIU
NE sau fascinația 
personalității

k_____ 1 J
tea, rigiditatea prejudecăților ce ofi
lește exuberanța precum și forma
lismul birocratic ce transformă uma
nitatea în biete „suflete de hîrtie". 
Omul de principii se dovedește ast
fel și un creator de climate. De cli
mate de muncă sănătoase, în care 
inițiativa, curajul, emulația gîndirii 
și afirmarea multilaterală a persona
lității celor din jurul lui, își găsesc 
cel mai larg cîmp de acțiune, iar 
în omul de principii, un generos Me
cena. Această trăsătură, acest mece
nat este, poate, cea mai de preț 
podoabă a personalității sale. Căci 
la toate celelalte virtuți care-l fac 
frumos, mecenatul îi mai adaugă 
una : blazonul nobleței.

★
De peste 9 ani, profesorul dr. ing. 

ĂRON POPĂ își cinstește funcția 
de cîrmaci al Institutului de mine 
Petroșani, profesia nobilă, ca om 
de catedră, „inginer de suflete" și 
om de știință. Deși îl cunoșteam de 
mai mulți ani, l-am redescoperit 
abia zilele trecute în ipostaza cea 
mai umană : ca om de principii.

L-am redescoperit în ipostaza a- 
ceasla în graiul unor date de bilanț: 
peste 2 300 de ingineri mineri care 
au luat în acești 9 ani drumul pro
ducției și care formează scheletul 
de jos pînă sus al industriei noastre 
extractive; o bază materială pentru 
studiu și condiții de trai, mult îm
bunătățită; înmulțirea dotărilor și 
sporirea zestrei de cadre; legarea în- 
vățămîntulul de practica efectivă în 
producție; pregătirea de perspectivă 
a cadrelor didactice — azi, toate, 
cu titluri științifice sau înscrise la 
doctorat; în preocuparea permanen
ta pentru lărgirea profilului viitoru
lui specialist, amplificat cu noi ele
mente de conștiință morală; asis
tența de specialitate acordată unită
ților miniere prin cele 34 contracte

însumînd peste 12 500 000 lei nu
mai în ultimii 2 am.

I—am redescoperit în aprecierile 
unanim favorabile ale celor cu care 
lucrează și care mi-au vorbit despre 
„înalta sa principialitate în educarea 
tinerei generații și în activitatea sa 
de activist politic" (lector Aurel Su- 
ciu — locțiitor al secretarului comi
tetului de partid pe institut); „des
pre preocuparea pentru creșterea ca
drelor tinere și obiectivitatea crite
riilor de promovare a acestora după 
principiul: mai întîi meritul și apoi 
vechimea" (conferențiar Liberia 
lliaș, decanul facultății electromeca
nică); despre „animatorul activită
ții științifice din institut și a asis
tenței de specialitate acordată uni
tăților miniere" (profesor dr. ing. 
1 lie Constantinescu, prorector); 
despre „probitatea sa intelectuală și 
morală ca dascăl, ca cercetător și 
Ca om" (prof. dr. ing. Nicolae l.e- 
țu, decanul facultății de exploatări 
miniere); despre „imparțialitatea 
sa, exemplificată prinlr-un caz în 
care o părere singulară în consiliul 
profesoral, a fost totuși acceptată" 
(conferențiar dr. ing. Liberia lliaș); 
despre „omenia sa caldă în relațiile 
cu oamenii și excepționalul său spi
rit de dreptate evidențiat, printre 
altele, prin respingerea recentă a u- 
nor propuneri de exmatriculare nea
nalizate temeinic" (lector Aurel Su
ciți).

L-am redescoperit în dialogul 
nostru deschis și sincer — înnobilat 
CU profesiuni de credință — în 
care mi s-au relevat trăsăturile unei 
înalte conștiințe morale și profesio
nale, ale unei principialități auten
tic comuniste. L-am redescoperit în 
părerea sa despre valoarea principi
ilor : „cel ce nu are principii, 
n-are busolă". L-am redescope
rit în înțelepciunea sa bonomă și 
generoasă : „sîntem necesari, dar nu 
de neînlocuit" exprimată cu lucidi
tatea celui ce are sentimentul efeme
rului, fără obsesia de a nu pierde 
scaunul de sub el și fără orgoliul 
celui ce.se crede „bătut în cuie" pe 
același scaun; în pasiunea pentru a- 
devăr și în ostilitatea față de orice 
compromis: „în activitatea noastră, 
compromisul cu adevărul — din va
nitate sau așa-zise rațiuni de presti
giu — sînl deosebit de dăunătoare"; 
în stilul său de conducere princi
pial, bazat pe consultație largă și 
străin ideii trufașe a „mandarina
tului"; în priceperea și înțelepciunea 
sa în crearea unui climat optim de 
muncă: „disensiunile nu apar decît 
într-un climat nesănătos"; în spiri
tul său de dreptate, în obiectivitatea 
examinării Cazului în contextul lui 
cel mai larg și în ostilitatea sa față 
de orice imobilism și rigiditate în a- 
plicarea unei sancțiuni; în comba
tivitatea sa fermă față de orice ma
nifestare de parvenitism sau impos
tură; în cinstea su exemplară și in
transigentă față de orice intervenție 
neprincipială; în mecenatul' său ge
neros privind stimularea inițiativei, 
a curajului, emularea gîndirii crea
toare și afirmării multilaterale a 
personalității celor cu care lucrează, 
din convingerea nestrămutată, că 
„lași în urma ta numai ceea ce — 
cum spunea Nicolae Iorga — în
străinezi ceva din tine, altora".

Așa l-am redescoperit pe profesor 
dr. ing. Aron Popa, acest veritabil 
„spiritus rector", „inginer de sufle
te", activist politic — ostil oricărui 
neutralism ideologic — modeli au
tentic de principialitate, ce intră nu 
numai în zestrea Institutului pe ca
re-l conduce ci și în zestrea colecti
vității largi în care trăiește și mun
cește; în care este iubit și stimat.

...Și dacă totuși nu am reușit să-l 
redescopăr — așa cum aș ji vrut 
și cum o merită — îi reamintesc în
țeleptul aforism al lui Platon: „e 
mai ușor a vorbi despre zei decît 
despre oameni"...

David MANIU
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in îafo vlrstciDin nou un proces public în orașul Vulcan. Din nou, la ordinea zilei, judecarea unei infracțiuni comise de un tînăr ale cărui „principii" l-au condus, inevitabil, pe banca acuzării : traiul ușor, fără muncă, cin cîștiguri obținute prin înșelăciune, și, dacă nu se poate astfel, prin atac banditesc.loan Drăghici, autorul unui asemenea atac, săvirșit în noaptea de 16/17 martie a.c., în orașul Vulcan, nu se află astăzi la prima sa condamnare. Dacă alți tineri se pot mîndri că pînă la vîrsta lui I. D. — 34 de ani — au săvîrșit fapte de eroism în muncă, au făcut inovații sau raționalizări, contribuind nemijlocit la progresul general al societății, loan Drăghici nu poate așeza în fața acestei vîrste decît jalnicul bilanț al celor patru condamnări, Ce le are la activ.Cea de a cincea, soldatii cu o pedeapsă de 5 ani închisoare, este și ea pe măsura preocupărilor acestui recidivist, pe măsura „educației" sale.
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RĂSPLATĂ i
PE MĂSURĂ i 
FAPTELOR i

Tînărul Ion Păunescu a obținut, odată cu diploma de ( 
absolvire a Școlii comerciale din Petroșani un prim statut ( 
al calificării Iui într-o meserie ce poate fi practicată, așa ( 
cum mulți lucrători din comerț o fac, în mod cinstit. Dar, 4 
tînărul a ținut să-și dezmintă calificarea, să adauge corn- ’ 
portamentului Iui de pînă la absolvire, o faptă reprobabilă. 1

Angajat (într-un mod „cam neclar) de conducerea 
T.A.P.E. la bufetul „Cotnari" Uin Lonea, într-o bună zi (nu 
trecuseră nici zece zile de Ia angajare) a dosit încasările re- 
alizate la bar, iar seara, la î^hiderea localului Ie-a sustras ( 
din unitate. Apoi cu primuLRaxi (!) a dispărut pentru o ( 
bună bucată de vreme. țj

Cuprins de remușcări, după un voiaj prin mai multe lo- ( 
calități din țară, s-a înapoiat smerit să-și ceară scuze, să-și I 
facă autocritica, să fie iertat că „e tînăr și nu a știut ce < 
face!“. I

Astăzi tînărul absolvent al școlii comerciale are suficient < 
timp — un an și două luni — să mediteze Ia ceea ce trebuia < 
să facă, la ceea ce a învățat în școală, dar nu a vrut să aplice < 
in viață. Regretata experiență a acestui tînăr constituie o < 
lecție și pentru numeroșii lui colegi care s-ar simți ispitiți < 
să-i repete faptele. *

I. E. I

Șeful de schimb loan Deghi din brigada lui Alex. Laszlo de 
la mina Paroșeni împreună cu ortacii, îndreptîndu-se spre 
locurile de muncă

Dreptul la liniște fi h odihnă al locatarilor
„Pentru toate cele arătate 

mai sus cerem să se ia mă
suri drastice împotriva loca
tarului care conturbă liniștea 
noastră, cerem evacuarea Iui 
din bloc. In cazul cînd nu se 
va face această evacuare, vom 
fi nevoite, toate celelalte 14 
familii care locuim aici, să 
cerem noi, schimbarea locuin
ței" Mărturisim că ce am parcurs lunga soare a locatarilor din cui C 1 scara I Liliacului Lupeni, tă cu această frază, cu totul neașteptată, ieșită din comun, după ce am dat crezare în cea mai mare parte conținutului ei, ne-am păstrat o mică, o foarte mică rezervă asupra hotărîrii locatarilor. Cu alte cuvinte, nu socoteam că situația era chiar atît de gravă. Dimpotrivă, în sinea noastră nutream speranța că un singur locatar poate totuși să fie pus la

punct, să fie trezit la realitate de către oamenii din jurul lui. Dar speranța noastră a- vea .să se spulbere tocmai la fața locului, aflînd amănunte ce nu erau înscrise în lunga
vențiilc vecinilor au rămas fără vreun efect, astfel îneît, se pare, nu există o altă soluție pentru locatari — care au tot dreptul să pretindă liniște și ordine în bloc — de-

caz era imperios necesară. Insă, nu se știe prin ce împrejurări, la cercetarea faptelor, în fața instanței de judecată sînt audiați martorii aduși de M. G. (care nu locu-
pe sem- pot per- mod de girul u- 
o consi-

după scri- blo-Aleea , încheia- frază.
Pe marginea unui caz de încălcare a normelor 

de conviețuire civilizată

epistolă a celor 14 familii.Pe scurt, e vorba de repetate abateri de la cele mai e- lementare norme ale conviețuirii civilizate. Familia locatarului Grigore Matei — desprindem din scrisoare — în repetate rînduri a perturbat liniștea în du-se (în stare chiar la acte de te rugămințile,
bloc, dedîn- de ebrietate) scandal. Toate a te inter-

cît să ceară evacuarea scandalagiilor.Un prim pas pentru întronarea liniștii a fost făcut prin, intermediul consiliului popular și sectorului I.G.L. care au intentat acțiunea pentru evacuarea locatarului. Este o măsură firească, îndreptățită, legală, care se recomandă nu numai în cazul familiei Matei Grigore, dar care în acest

iau în acel bloc) și care bineînțeles depun mărturie în favoarea acestuia. Astfel, paradoxal, vinovatul a obținut cîștlg de cauză, find respinsă acțiunea intentată pentru e- vacuarea lui.Faptele au continuat pe a- celași calapod. Chiar în ziua cînd s-a pronunțat sentința, locatarul Matei Grigore împreună cu soția (parteneră a

scandalurilor soțului ei) s-au înapoiat de la proces în stare de ebrietate, avînd ne convingerea că-și mite, de acum, orice a se comporta avînd nei judecăți pe carederau definitivă. A urmat în aceeași zi, un nou scandal...Pe bună dreptate, locatarii blocului îngrijorați de soarta lor se întreabă, cit vor mai 
fi tolerate aceste manifestări 
anacronice ale unui individ 
certat cu bunele maniere, ca
re provoacă scandal din nimic, fără motiv ? ! Este întrebarea pe care o adresăm și noi organelor de ordine din orașul Lupeni în numele locatarilor frustrați de unul din cele mai elementare drepturi ale lor — dreptul la liniște, la odihnă după orele de serviciu, la conviețuire civilizată.

E. I.

w

E.M. URICANI : Lăcătușul Ion Sicora, strungarul Alexandru Baban, frezorul Lucian 
Popescu și șeful atelierului electricieni, maistrul Traian Nan consultîndu-se asupra execuției 
alezajului unui cilindru de corn presor necesar echipelor din subteran. Foto 1. LIC1U

NEGLIJINIA TRECE, PRACTICA RAMINE ?
9 7

Cinstea și corectitudinea sînt expresii care definesc două calități morale pozitive șj, totodată, unele dintre cele mai de seama cerințe morale în societatea noastră. Nu întâmplător le aflăm, în vorbirea curentă, de cele mai multe ori, asociate, căci prin însăși esența lor se completează una pe alta : nu există om cinstit dar incorect, așa cum e greu de găsit un om 
necinstit care să dovedească co
rectitudine în faptele de fiecare zi. Fără pretenția de a emite judecăți de valoare de ultimă oră, și chiar fără pretenția de a fi emis o asemenea judecată, am recurs la aceste puține considerente despre cinste și corectitudine pentru un motiv izvorît dintr-un caz ce poartă, ca toate cazurile do acest gen, un nume, și un număr de dosar. Un dosar penal...In luna august 1971 este verificată gestiunea magazinului alimentar nr. 19 din Petroșani (strada Maleia, cartier periferic). Conform „bunelor uzanțe" la sfîrșitul inventarului se adnotează : „gestiunea este curată", nu are nici lipsuri, nici plusuri.In luna noiembrie urmează o nouă inventariere. Rezultatul ? O surpriză neașteptată : minus în gestiune de 24 973,38 lei. In fața acestei situații se dispune de către conducerea O.C.L. Alimentara, înlocuirea gestionarului, mai ales avindu-Se în vedere raportul revizorului de gestiune care suna astfel : Minusul provine din neglijența gestionarului întrucit in magazin mărfurile sint aruncate la voia în- tîmplării, și în general domnește dezordinea, mizeria (!) (Seninul exclamării l-am înscris în exclusivitate pe adresa conducerii O.C.L. Oricum, e vorba de un magazin alimentar, despre care vrem să credem că a fost vizitat suficient de des, de respectiva conducere). Ca atare, magazinul este sigilat pînă la găsirea unui nou gestionar, în vederea inventarului de predare-primire.In luna decembrie are loc și acest inventar de predare-pri- mire. După cum era de așteptat (deși alții spun, acum, „contrar așteptărilor") o nouă surpriză a- vea să iasă la iveală : și acest inventar se soldează cu unminus de gestiune de 25 292,50 / lei. Deci o pagubă totală de50 266,88 lei, rezultată într-o perioadă de numai 4 (patru) luni de zile.In această fază s-a născut un nou dosar penal, între coper- țile căruia găsim numeroase, foarte numeroase repetări ale unor deficiențe semnalate cu atâtea alte prilejuri. Un dosar penal pe care scrie o sumă (peste 50 mii lei), un nume — Valerin Porojan — și un calificativ de încadrare a faptei care nu se prea potrivește nici sumei, nici

faptelor petrecute : neglijență 
in dauna avutului obștesc.Ce se înțelege, de fapt, prin neglijență? Dacă recurgem la cel mai modest exemplu, interpretăm ca neglijență fapta cuiva care irosește un leu din avutul comun, un leu cîștigat cu trudă și sudoare. Dar cum poate fi calificată o „neglijență" repetată, de proporțiile celei mai susmenționate ?O dată, de două ori, de cin- zeci de mii de ori și ceva să irosești cîte un leu pentru care alții au trudit, acordîndu-i prin truda lor un plus de valoare, de neprețuit în condițiile cînd aparține avutului comun — înseamnă, oare, o simplă și nevinovată „neglijență"? Nu ne
—

„Crede și nu 
cerceta ! “ — 

un principiu 
cu care, 
oricum, 

nu poate 
fi apărat 

avutul obstesc 
k __ _  Jaflăm oare în fața unui nou caz, în care neglijența vorbește de la sine despre atrofierea a- proape totală a simțului de responsabilitate socială, despre manifestările dc incorectitudine și 
necinste ale unui salariat care a confundat avutul obștesc cu propria-i avere ? Un anume ce învățat din practica vieții ne îndeamnă să acordăm faptelor un alt calificativ mai aproape de adevăr, de conținutul unor repetate „neglijențe" făcute în dauna avutului obștesc, care prejudiciază întreaga colectivitate.Dar în afara dosarului care adăpostește cazul în sine. ne aflăm cu adevărat și în fața unei autentice neglijențe. Dar, nu a gestionarului. Sau, nu numai a acestuia...

„Inventarul" <le control din 
luna noiembrie nu a fost corect 
întocmit — reclamă conducerea

O.C.L. Alimentara către organele de cercetare penală. Oare, cum poate fi calificată această incorectitudine ? decît neglijență în serviciu, lipsă de interes pentru îndeplinirea unei îndatoriri elementare a revizorului de gestiune, sau necinste ? Das celelalte inventare (bunăoară, cel din luna august) au fost corect întocmite ?
„La intervențiile făcute «le 

organele de control (ale O.C.L. Alimentara — n.n.) nu am pu
tut obține «le la gestionar mo
tivele și cauzele acestui preju
diciu" — scrie aceeași conducere, afirmație pe care o scutim de prea multe comentarii. Nici nu puteau fi aflate aceste „cauze și motive" atîta timp cit cercetarea întreprinderii s-a rezumat la obișnuita întrebare a- dresată gestionarului — „Cum vă explicați proveniența minusului de gestiune ? — este întrebat V. Porojan, la care desigur răspunsul vine de la sine i „Nu știu, din greșeală... — ne- glijindu-Se aproape total îndatorirea conducerii de a supraveghea unitatea (prin serviciile de specialitate), de a efectua verificări prin sondaj ele. In acest caz, ceea ce nu a constatat unitatea, au constatat alții — cumpărătorii din raza de activitate a magazinului — care, animați de un real spirit civic au sprijinit organele de cercetare, scoțînd la iveală fapte pe care conducerea O.C.L. Alimentara nu le știa. Și anume :— Gestionarul practica vîn- zarea unor mărfuri (făină, mălai etc) și de la domiciliu...— Soția gestionarului (angajată ea vînzătoare în același magazin) se prezenta la serviciu numai în zilele de plată și a- 
vans...— Rația de lemne pentru magazin era folosită la locuin
ța gestionarului...— Ambalajele unor produse au căpătat o valorificare ..superioară." in curtea locuinței 
gestionarului...Și alte asemenea incorectitudini care denotă, prin esența lor, o atitudine total necinstită față de avutul ce i-a fost îni rc- dințat. Căci, nu există un om incorect care să rămînă, în a- celași timp, cinstit.Cazul Valeriu Porojan înseamnă pentru conducerea O.C.L Alimentara o nedorită experiență, din care se vor trage, socotim, cîteva învățăminte esențiale : cu un control superficial nu pot fi. nicidecum, prevenite pagubele din avutul obștesc. Iar cu lipsa de îndrumare, supraveghere și control, din partea conducerii, nu vor fi stîrpite ..neglijențele" gestionarilor puși pe căpătuială 1

I. ELIAS
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Pe podiumul întrecerii socialisteBRIGĂZILE o cele măi mari viteze de avansare VINERI 9 IUNIE

Treptele de urcuș ale recordurilor
Foaie că nu-i o regulă, dar 

orice rememorare mi se pa
re, firesc, să înceapă cu acea 

imagine care, dintr-un molii’ sau 
altul, fi-a rămas mai adine Întipă
rită în minte. Șeful de brigadă PE- 
J RU TATAR, îmi spunea: „Im 
prima vedere s-ar părea că stabili
rea unui record e o treabă simplă, 
chiar pi ea simplă pentru o brigadă 
bine organizată. Nu ne lansam, da
că lui Ion Baron, un miner cu ex
periență, nu i-ar fi venit ideea să 
folosim două mașini de încărcat. 
Așa am stabilit..." 11 privesc pe o- 
mul voinic, stîngaci în gesturi și 
aștept să continue. Sîntem la cel 
mai adine orizont al Petrilei, în pli
nă forfotă de lucru, la peste 13 
metri sub nivelul mării, în transver
sala vestică, blocul 2, orizontul 
XVI. Aici, la ort, unde trebăluiesc 
ortacii lui nea Petre, este punctul 
terminus în execuție, punct-reper în 
labirintul subteran prin care căr
bunele își va găsi cu siguranță, nu 
peste multă vreme drumul spre ziuă. 
Cînd privești galeria, durată în 
„TU", nu știi, sau n-ai de unde 
ști că „aci' au lucrat RECORD
MENU, acei care au reușit o per- 
formanț unică în istoria minei.

Tensiunea întrecerii socialiste nu 
a rămas fără răsunet în adîncul pe- 
tnlean. L-am întîlnit pe Cristea 
Giabău, șeful de schimb din bri
gada lui Florea Mionici. Se spune, 
și nu fără temei că „ei" au ridicat 
sectorul III al minei „la suprafață", 
singurul, de altfel, cu planul reali
zat și depășit pe luna mai. Înce
pem cu...

— Ați trimis la ziuă peste 1 500 
lone de cărbune ?

— Cît am avut în plan și peste...
— Și I ?
— Nimici Întrecerea e ca o com

petiție sportivă: cîștigă cel mai 
bun. Au „luptat" să ne-o ia îna
inte și Ion Apostol, și Vasile 11c- 
rineanu, chiar Ioan furca și Chiriță 
Enache, dar noi, adică brigada, a 
început asaltul chiar din prima zi 
a lunii mai. După mine — își ros
tește gîndul șeful de schimb, pre
gătirea materială a hotărît totul. La 
schimb, cei care urmează să plece, 
împreună cu ortacii sosiți pregătim 
— adică aducem materialele aproa
pe de locul de muncă — un flux 
continuu pe toată durata șutului. De 
aici încolo...

Aceasta este opinia unui om care 
„a avut cite un cuvînt de spus", 
pentru succesul obținut de brigada 
de la 11 vest a sectorului III.1 O 
considerăm cea mai autorizată, fi
indcă ea este dospită acolo unde se 
dă bătălia pentru cărbune, acolo 
unde se învață „pe viu" cum să 
înfrunți presiunea timpului și cum 
să dai rodnicie muncii, încredere în 
izbinda și cutezanța omului. Mi-a 
vorbit cu căldura încrederii despre 
oameni:

...„degeaba ai să spui acolo știu 
eu ce cuvinte frumoase, dacă n-ai 
să arăți cum a reușit Ion Colțan 
să-și omogenizeze schimbul. Fluctua
ția la el era 8—10 oameni pe lună. 
Acum e un schimb ca o familie. 
Cind s-a lansat întrecerea, să-i fi 
văzut atunci pe oamenii lui Petru 
Stratulat cum își înghițeau suflarea. 
Da’ a mers ! Și încă bine. Pe urmă, 
pe ceilalți, pe ai lui Dionisie Kiss... 
sau mai bine să-i spui pe toți".

Chiar așa. Pe cine oare ai putea 
evidenția într-o asemenea situație 
cind întregul colectiv, de la mic la 
mare, a fost cu inima și gîndul la 
întrecere, la bătălia pentru realiza
rea unor obiective concrete. E un 
merit colectiv.

de brigadă, experiența acestuia. Pe
tru Tătar, nu mi-a vorbit de acest 
capitol, dar în modul de a gîmli al 
acestui miner, am înțeles că omoge
nitatea și gîndirea colectivă, în a- 
dînc,. au un rol hotărîtor.

— Unii spun că-s prea răstit, 
că-s certăreț, că mă fac foc la o 
adică, da’ eu ce am pe limbă am 
și pe buze. Că în luna care a tre
cut am obținut o depășire de 30,7 
procente peste sarcinile de plan, la 
o avansare în galerie cu profil de 
12,5 mp, nu fac un secret din asta. 
Ne-am propus ca în cinstea Confe
rinței Naționale a partidului, să ri

dicăm ștacheta și să doborîm recor
dul stabilit...

Ochii adînciți, de un albastru se
nin, ai lui Petru Tătar, se încăl
zesc parcă și mai mult cînd se am
biționează. „Cu toți mă prind în 
întrecere, cu toate că șansele rămîn 
egale pentru toate brigăzile sectoru
lui. Dar e frumos să te întreci 
(pare pus pe glume.1) cînd ai un 
colectiv harnic, priceput, un colec
tiv care se „bate" pentru onoarea 
brigăzii".

Că lucrurile stau așa, m-am con
vins...

trei fronturi

Q&lo-eiriu, in. adine
ra după o noapte de șut. 
Cineva îmi spusese acolo la 
ort :

— L-am văzui cu topograjul, mă
surau ceva. Dar, nu vă faceți griji, 
o să vină mintenaș

Despre Ion Baron, și despre schim
bul lui mi s-a vorbit în termeni 
foarte elogioși: „un miner foarte 
bun" După toate astea e ușor de 
bănuit cil eram de nerăbdător să-l 
cunosc. Am făcut cunoștință cu un 
om așezat, bucuros să-mi vorbească 
despre Colincă Manfu, Mihai 
Gbeorghiță, Vasile Șerban, mai mult 
despre ortaci, decît despre sine. „Mi 
s-a spus că dumneata ai fost cu 
ideea mașinilor de încărcat" — în
cerc să-l atrag spre autoapreciere. 
„S-ar putea — îmi răspunde. Așa 
s-ar putea spune și despre Cas'de 
Solomon, Alexandru Moldovan, 
Constantin l'oichescu, Gheorghe Pă- 
truț, Vasile Svîc, despre toți oame
nii brigăzii. Așa că... De fapt și 
eu și ceilalți, cînd nea Petre, șeful 
de brigadă ne-a spus de întrecere, 
de record, am Știut că nu-i ușor. 
Dovada că și Arpad Kadar a fost 
la n pas în urma noastră El cu

125,2 la sută depășire, noi cu 130,7 
la sută. Foarte strînsă a fost între
cerea. Ideea cu două mașini de în
cărcat la ort, cu apropierea materia
lului la maximum 30 metri, cu ilu
minatul pe toată porțiunea de lu
cru, a pornit de la brigadă. Că s-a 
extins -acum la toate formațiile de 
lucru ale sectorului, nu-i un rău. 
Vorbesc randamentele și mai ales 
cîștigul oamenilor. Uite, mă gindesc 
la noi : în aprilie, abia, abia am 
atins 78 ml, la profil de 9,5, iar în 
mai, cînd „capul întregii brigăzi" 
s-a pus la contribuție, saltul a fost 
de 23 ml. Nici nu speram să ajun
gem la 101 metri. Și totuși...

Da, are perfectă dreptate Ion Ba 
ron cînd spune că întreaga brigadă 
gîndește, cînd fiecare om e corect și 
muncește conștiincios acolo la locul 
său de muncă, nimic nu este impo
sibil. A simți că ai această nobilă 
datorie, înseamnă a fi conștient de 
rolul tău social, a te simți răspun
zător pentru o parte, oricîl de mică 
din amplul edificiu al societății noas
tre. Gindind la toate astea, aproa
pe involuntar am reflectat și asupra 
importantului rol pe care-l are șeful

£a sfîrșitul lui aprilie, FLO
REA MIONICI a scos-o 
cam greu la capăt cu pla

nul; în mai, el a ajuns, cu un efec
tiv de 28 de oameni, la o depășire 
substanțială a sarcinilor de plan: 
217 la sută.

Cifrele de mai sus pe care mi 
le-a prezentat tehnicianul cu nor
marea muncii, din sectorul 111, Va
sile Ene, reflectă cola de vîrj, rea
lizări cutezătoare, pentru îndeplini
rea cărora brigada lui Florea Mio
nici nu a cruțat nici un efort. Dar 
cifr le reprezintă mai mult decît 
niște simple date statistice. Ele sem
nifică mai ales o importantă schim
bare de mentalitate: abandonarea 
ideii că „nu-i posibilă o ritmicitate 
în condițiile actuale din sector", și 
poate, nu prima oară, a fost spul
berată „ideea" că se poate. In a- 
batajul de la 11 vest se lucrează pe 
trei fronturi: în timp ce Virgil 
Șișu și Marin Leontescu, pregătesc 
armăturile, Marin Brotac, Nicolae 
Abuș. n, Alexandru Barabaș, Ion 
Mihanța și llie Milea pregătesc 
materialul pentru viitoarea pușcătu- 
ră. La rol, Ion Carasava și Ioan 
Predescu. Lumina e firavă. Zgomo
tul perforatoarelor și al conductelor 
de ventilație face imposibilă orice 
conversație. Și lotuși... Lumina din 
abataj se cerne în lungi fuioare de 
zgomot peste trupurile musculoase, 
încordate. Pe șeful de brigadă, nu 
pare să-l bucure întîlnirea. Nu poți 
să-i bănui vîrsta, arc o vorbă re
pezită și o privire alunecoasă, greu 
de prins. Clipele trec, se scurg re
pede. Și cărbunele curge șuvoi. 
„Timp productiv, nu glumă I" ră
bufnește unul de la ort. Și șeful, 
omul ăsta tăcut, dar plin de tact 
și gingășie, adaugă : „Nu ne lăsăm, 
cu una cu două, chiar dacă Apostol 
și furca vor să ne-o ia înainte... Da
că nu s-or încurca iar cu transpor
tul, Ca ieri"

...„Cu o zi înainte — îmi mărtu
risise Virgil Șișu, transportul ne-a ți
nut cu „rolul" plin vreo trei ore. 
D-aia-i cătrănit nea Florea I..."

O oră mai tîrziu :
— Cît am dat f Adică cît a ieșit 

din două pușcături ? A păi să fie 
vreo 15 tone în plus.

Întîlnirea cu schimbul II. La în
cepu; în întuneric, lumini neliniștile, 
semne ale vieții, după un îndelun

gat drum prin pădurea neumblată. 
Apoi glasuri de oameni, chemări. Și 
cei de la ort le-au ieșit în calc. Se 
face aprovizionarea locului de mun
că cu lemn, cu „troci" pentru trans
portoare, o măsură de prevedere 
pentru, schimbul următor.

I lad I ian susține, că „abatajul 
nu-i numai un loc unde sapi cărbu
ne; abatajul este și o școală, o imen
să școală a muncii!" Metaforă l 
Nu 1 Obișnuință. După încleștarea 
din abataj ne-am văzut la rampa 
puțului, la ziuă. Fețe tăciunitc, 
vioaie, cum numai un miner poate 
fi după șut. Nu știu dacă mi se va 
răspunde la întrebări. Insist: „Cum 
a fost în luna trecută ?“ interlocu
torul e concis:

— Zi de zi, întreaga brigada a 
fost în fierbere. Cu toții și-au adus 
contribuția la obținerea succesului. 
Începutul nu a fost ca la carte, s-au 
ivit neajunsuri în aprovizionare, 
maiștrii sînt nepăsători de multe ori, 
însă sub nici o formă și niciodată 
Victor Boian, Ștefan lordache, Bella 
Chior fi, Nicolae Dan. Constantin 
Mihalache, Gheorghe Brînzan, Ion 
Căliman, Nistor Dulman, Dumitres
cu Cazan, Emerik Lacko, Silviu O- 
nea, n-au renunțat la întrecere. Așa 
au procedat de fiecare dată — ca 
azi — încrezători în forțele lor, în 
izbînda muncii noastre.

Întrecerea — un dialog viu, răs
colitor, însuflețește continuu omul, 
colectivul, un dialog în care se cau
tă și se dau răspunsuri la marile 
probleme ale muncii — și brigada 
lui Florea Mionici a reușit să se și- „ „ 
tueze în fruntea acestei competiții.

★
n amănunt aș adăuga încă, 

tot cu privire la tensiunea 
întrecerii socialiste: merită

reținută influența reciprocă dintre 
om și acțiune. Așa cum brigăzile 
lui Fetru Tătar și Florea Mionici, 
au cîștigat în luna mai întrecerea, 
marele dialog al muncii se ampli
fică zi de zi, vibrează mereu mai 
amplu, mai puternic. întrecerea lasă 
porți deschise afirmării, îndrăznelii 
și resurselor încă nedescoperite în 
cinstea marelui eveniment care se 
apropie — Conferința Națională a 
partidului.

Dem. D. 1ONAȘCU

Acest fapt a marcat
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germană. Lecția a 19-a; 
Desen animat; 10,45 Sen- 
acțiunii : Perfecționarea;
Pagini de umor : Aventuri

CASA DE CULTURA Retro- 
șani. In sala mică, la ora 17, 
expunerea : „Păstrarea și îngriji
rea avutului obștesc, sarcină ce
tățenească".

Soarele răsare la ora 4,31 și 
apune la ora 19,58.

Zile trecute din an — 161.
Zile rămase — 205.

EVENIMENTE

0 1821 — Tudor Vladimi- 
rescu a fost prins de eteriști și 
ucis lîngă Tîrgoviște, din ordinul 
lui Alexandru Ipsilanti (27 
mai / 9 iunie) 0 1848 — Adu
narea de la Islaz a adoptat pro
clamația întocmită de Nicolae 
Bălcescu.
începutul revoluției în Țara Ro
mânească 0 1972 — La Sa
rajevo, în 9 și 10 iunie, se desfă
șoară Congresul Uniunii Scriito
rilor Iugoslavi 0 1946 — A 
fost creată Organizația Interna
țională a Ziariștilor (O.I.Z.).

FOLME
VINERI 9 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Steaua sudului; Republica : 
12 scaune, seriile I—II; PETRI- 
J.A : Waterloo, seriile I—11; LO- 
NEA — Minerul: Marele pre
miu, seriile I—II; ANINOASA : 
Greșeală fatală; VULCAN : Cea 
mai frumoasă soție; I.UPENI — 
Cultural: Micul scăldător; BAR- 
BATENI : Prețul puterii; URI- 
CANI : Desene secrete.

I
!
8
I

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,C0 Sumarul presei; 9,30 
Memoria pămîntului românesc 
(reluare); 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Melodii populare din Mun
tenia; 10,30 Sclecțiuni din ope
retele lui Paul Lincke; 11.00 Bu
letin de știri; 11,05 Din muzica 
popoarelor; 11,15 Pe teme juri
dice; 11,25 Partid, călăuza noas
tră — cîntece și versuri; 12,00 
Prezențe solistice : llona Moțica 
și Manolo Escobar; 12,15 Recital 
de operă; 12.30 Inlîlnire cu me
lodia populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 1.3,3C 
Scrisori către copii; 13,40 Muzi

că ușoară; 14,00 Compozitorul 
săptămînii; 14,40 Muzică de pro
menadă; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Radioancheta economică; 
15,30 Pagini din muzica de es
tradă; 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Prelucrări corale; 16,30 Știința 

' la zi; 16,35 Melodii populare;
16,50 Publicitate radio; 17,00 
Pentru patrie; 17,30 Microrecital 
Angela Zilia; 17,40 Conceptul de 
societate socialistă multilateral 
dezvoltată; 18,00 Orele serii; 
20,00 Tableta de seară; 20,05 
Zece melodii preferate; 20,40 
Marea întrecere socialistă în în- 
tîmpinarea Conferinței Naționale 
a P.C.R. și a celei de a 25-a 
aniversări a Republicii; 21,00 
Teatru radiofonic : „O femeie 
fără importanță" de Oscar 
Wilde; 22,00 Radiojurnal; 22,30 
Concert de seară; 22,55 Moment 
poetic; 23,00 Concert de seară; 
24,00 Buletin de știri; 0,03—6,CC 
Estrada nocturnă.

în epoca de piatră; 12,05 Film 
serial pentru copii : „Aii și că
mila"; 12,20 Telejurnal; 16,00— 
17,C0 Teleșcoală; 17,30 Deschi
derea emisiunii de după-amiază. 
Curs de limba germană. Lecția 
a 18-a — reluare; 18,00 Pentru 
sănătatea dv; 18,15 Satul con
temporan; 18,45 Tragerea Loto; 
19,00 Drumuri în istorie. Mu
zeul de istorie al Republicii So
cialiste România (IV); 19,20
1 001 de seri; 19,30 Telejurnal; 
20.00 In înlîmpinarea Conferin
ței Naționale a P.C.R și a celei 
de-a 25-a aniversări a Republicii. 
Țara întreagă în întrecere; 
20.20 Film artistic : „Măsura ris
cului"; 21,55 Ancheta TV : Ra
diografia unei mentalități; 22,45 
..24 de ore"; 22,55 Campionatele 
europene de box — tineret (semi
finale). Înregistrare de la pali 
noarul ,.23 August"

9,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9,05 Universi
tatea TV; 9,50 Violonistul 
Gheorghe Loader; 10,00 Curs de 
limba
10,20

Ieri, temperatura maximă 
aerului la Petroșani a fost de 
25 de grade iar la Paring de 18 
grade. Minimele au fost de 7 
grade la Petroșani și 8 grade Ia 
Paring.

Pentru următoarele 24 de ore .- 
Vreme în general călduroasă cu 
cer variabil mai mult noros ziua. 
Vînt slab pînă la potriviij din 
sectorul sudic

(Urmare din pag. I) 

tradiții in creșterea bovi
nelor — Rîu Bărbat și 
Bretea Română, urmînd 
ca în aceeași perioadă să 
se construiască la Toleșli 
o îngrășătorie de tip in
dustrial pentru 2 000 ca
pete tineret bovin.

Sectorul cooperatist va 
fi de asemenea puternic 
reprezentat în progresul de 
ansamblu al zootehniei. 
La Orăștie, va intra în 
funcțiune încă din acest

Proces intens de dezvoltare și mo
dernizare în agricultura județului

an un complex interco- 
operatisl de îngrășate a 
5 000 capete tineret bovin 
pe an, urmînd ca în vi
ilor să se înființeze ferme 
cooperatiste specializate în 
creșterea vacilor de lapte 
la Deva, Geoagiu, Orăș
tie, Pricaz etc.

Am prezentat mai pe 
larg dezvoltarea zooteh
niei care va deveni ramu
ra cu pondere în agricul
tura județului. Aceasta nu 
înseamnă că celelalte ra
muri nu vor progresa. 
Dimpotrivă ! Volumul ma

re al lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare și iriga
ții, investițiile făcute pen
tru extinderea mecanizării 
și chimizării vor conduce 
la creșterea producției de 
cereale, la dezvoltarea le
gumicultura. Se vor ex

tinde cu peste 5001 hecta
re plantațiile pomiviticole 
și a început amenajarea 
unor întinse suprafețe 
pentru cultivarea Hameiu
lui, materie primă de ba
ză la fabricarea berei.

Toale acestea demon
strează pregnant, și la sca
ra ludețului nostru, grija 
partidului și statului pen
tru progresul accelerat al 
agriculturii românești, pen
tru dezvoltarea rapidă și 
echilibrată a economiei tu
turor județelor patriei.

@ DUMINICA 11 IUNIE
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(Urmare din pag. 1)

Zidarii din echipa comunis
tului ANGHEL ARȘO1, in 
asfințitul serii, au încheiat de 
finisat în exterior una din fa
țadele blocului. Schela autori- 
dicăloare de care s-au servit 
pentru a lucra cele cinci ni
vele, și care „e deajuns să a- 
peși pe buton ca să te ridice 
unde dorești", urmează a fi 
demontată miine și mutată la 
o nouă fațadă unde alte două 
zile vor fi îndeajuns pentru 
eu cei opt muncitori — din
tre care am reținut numele 
lui ION BĂRBUICĂ, VASI
LE ARȘOI și IOAN CEAUȘV 
— pentru a o înfrumuseța și 
a încheia încă un pas din pu
ținii ciți au mai rămas pină

rină unii din ei vor încheia 
lucrările aici și-i vom putea 
găsi la construcțiile pentru 
noul liceu industrial ori la 
motelul „Gambrinus". Con
structorii și-au făcut aici me
seria timp de 30 pină la 100 
de zile, și-au făcut datoria 
cu entuziasm și pasiune. Au 
sosit la fundații și pleacă du
pă ce au asigurat celor 90 
de familii apartamente fru
moase în care vor crește co
pii, se vor odihni brațele ce
lor care muncesc, se vor îm
plini satisfacțiile trăite zilnic 
de cei care le vor locui.

De ce 100 de zile ? Pentru 
că doar atît durează execu
ția tuturor lucrărilor între 
montarea primelor panouri 
prefabricate din beton și

Și blocul E 33 va fi 
predat în devans

la recepție. „Pentru noi mul
țumirea cea mai mare e ca 
cei care vor locui în clădirea 
pe care o ridicăm, să fie pe 
deplin satisfăcuți, iar la re
cepție să ni se acorde califi
cativul de „bine" ori „foarte 
bine" — au fost cuvintele 
șefului de echipă.

Toți muncitorii sini în în
trecere pentru ca ceea ce au 
gîndit să realizeze înainte de 
termen să se poată îndeplini. 
La fiecare din cele trei tron
soane ale blocului, în fiecare 
colțișor, sub brațul macara
lei de 100 tone sau sub terasa 
deja turnată la ultima cotă a 
primului tronson („pălăria 
clădirii" cum l-am auzit pe 
șeful echipei de izolatori, 
ȘTEFAN DODOC, spunindu-i) 
se desfășoară o muncă inten
să. Prin „metoda în lanț" cu 
care se lucrează, toate forma
țiile de lucru au asigurat front 
de lucru, desfășurarea lucră
rilor succedindu-se optim: 
montori — zidari — mozai
cari — parchetari — zugravi, 
euprinzînd echipele conduse 
de ȘTEFAN KADAR. DU
MITRU ROȘU. NICOLAE 
MILITARU, ZOLTAN CRIS- 
TOF, CATIȚA MITELEA, 
NICOLAE MERCIOIU, CON
STANTIN DIACONU... Cu-

ultimul finisaj. Cele 30 de a- 
partamente ale celui de-al 
doilea tronson încheiat, a că
ror pereți sint din panouri 
prefabricate, echipa comunis
tului Ștefan Kadar le-a montat 
doar in 20 de zile, in loc de 
30 cit se prevedea. La lu
mina soarelui ori a reflectoa
relor, macaraua „Bocșa" zi 
și noapte ridică continuu la 
înălțimi clementele prefabri
cate ce formează pereții de 
beton, iar mîinile muncitori
lor le așează cu precizie la 
locul lor, adăugind noi nivele 
construcției. Curînd montatul 
la cel de-al treilea tronson, 
ultimul al acestui bloc, t-a fi 
încheiat.

Am urmărit graficele. Pină 
acum ele arată că s-a obți
nut un devans de peste 20 
de zile. Accentuarea lucrări
lor, determinată de entuzias
mul fierbinte al oamenilor, 
de mobilizarea tuturor în în
trecere ne dă certitudinea că 
predarea blocului E 33 se va 
putea face înainte de încheie
rea acestei luni, că obiecti
vul ce și-au propus acești 
vrednici constructori iii cin
stea Conferinței Naționale a 
P.C.R. și celei de-a 25-a a- 
niversări a Republicii, va fi 
îndeplinit întocmai.
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MOBILIZAREA PLENARA
(Urmare din pag. 1) întăririi disciplinei, a sporirii răspunderii fiecărui salariat pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, au criticat anumite stări de lucruri negative, au scos în evidență lipsuri ale înșiși membrilor comitetului de partid și comitetului oamenilor muncii au făcut propuneri privind măsurile necesare a se lua pentru sporirea productivității muncii, creșterea coeficientului de utilizare a fondului de timp afectat producției, întărirea exigenței față de abateri, fată de încălcările disciplinei în muncă. Alți vorbitori între care inginerii Nicolae Radu și Con

stantin Dincuță, referindu-se la perspectivele ce le are mina, aflată în continuă dezvoltare, s-au referit la necesitatea pregătirii din timp a rezervei de cadre calificate pentru lucrările mecanizate din abataje, a intensificării muncii politice, de educație comunistă a salariaților angajîndu-se, totodată, de a-și înzeci eforturile pentru îmbunătățirea întregii activități în sectoarele de care răspund, de a recupera integral ramînertle în urmă și a întîmpina Conferința Națională a partidului cu rezultate la extracția cărbunelui peste sarcinile de plan. Ioan 
Rașca, președintele comitetului sindicatului, și Marin Cucu, secretarul organizației U.T.C. pe mină au abordat, de asemenea, probleme actuale, stringente ale activității colectivului, făcînd propuneri pentru formarea de noi brigăzi de tineret, criticînd activitatea organului colectiv de conducere — comitetul oamenilor muncii — pentru nefinali- zarea propriilor hotărîri, pentru slaba preocupare în rezolvarea sarcinilor a unor comisii tehnice de lucru.

— Mina Vulcan a realizat un 
însemnat salt al producției in 
ultimele luni de zile — a arătat în cuvîntul său, ing. Emil Murii, directorul exploatării. Astfel, de 
•a o producție zilnică de 3 30t'

tone, în luna martie, s-a ajuns 
în numai două luni de zile la 
o producție de 4 200 tone. A- 
cestea denotă existența unor în
semnate rezerve interne, încă 
neepuizate. In prezent dispu
nem de o dotare sporită față de 
anii precedenți, de un potențial 
uman însemnat. Este de dato
ria noastră, a tuturor, dar în
deosebi a comuniștilor, să mo
bilizăm în continuare aceste re
zerve interne, să răspundem 
astfel prin realizări ce stau în 
puterea noastră, grijii și aten
ției cu care sîntem permanent 
înconjurați.In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul loan 
Ghinea, secretar al comitetului municipal de partid, care a recomandat activului să se preocupe permanent de intensificarea muncii politico-ideologice, de perfecționare a conducerii întregii activități.

— Lucrurile se desfășoară pe 
un făgaș bun, a arătat vorbitorul. Ceea ce s-a realizat consti
tuie o temelie a rezultatelor vi
itoare, a unor realizări sporite 
de care colectivul minei este 
capabil. Pentru aceasta, însă, e 
necesară o intensă mobilizare 
a forțelor fiecărei formații de 
lucru, o dăruire totală a fiecă
rui salariat pe frontul muncii, 
răspunzîndu-se astfel cerințelor 
calitative și cantitative sporite 
puse în fața colectivului, în ac
tuala etapă, de conducerea su
perioară de partid.Caracterul viu, însuflețitor, de lucru, al dezbaterilor activului comitetului de partid al minei Vulcan a însemnat un nou pas pe calea mobilizării colectivului la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, pentru întîmpi- narea mărețelor evenimente politice din acest an — Conferința Națională a partidului și cea de-a 25-a -aniversare a proclamării Republicii, cu noi și însemnate succese în muncă, pentru continua sporire a producției de cărbune și înflorirea economiei naționale.

8.15 Gimnastica pentru toți.
8,30 Cravatele roșii. 

B1 10,00 Viața satului. 
, „11,00 Transmisiune directă : 

Cursa automobilistică 
de 24 de ore de la Le 
Mans.

11,10 Să înțelegem muzica. O- 
magiu profesorilor.

12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba ma

ghiară.
14,00 Telesport. 

Campionatul mondial de 
dirt-track; 
Campionatele mondiale 
de ciclism artistic și ci- 
clobal.

14.30 Postmeridian.
15.30 Film serial pentru tine

ret : Potcoava de piatră. 
Episodul al 3-lea : Iscoa
da sultanului.

16,05 Cînlare patriei. 
Concursul coral interju- 
dețean. Participă: Corul 
Căminului cultural din 
comuna Putna, județul 
Suceava, Corul Casei de 
cultură din Piatra 
Neamț, Corul Sindica
tului Invățămînt Tg. 

j Jiu, Corul Sindicatului 
Invățămint Slatina, Co
rul Uzinelor A. R. O. 
Cîmpulung-Muscel.

17,25 Fotbal : Farul — Uni
versitatea Cluj (divizia 
A). Transmisiune de Ia 
Constanța.

19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reportajul săptămînii : 

Creație colectivă.
20.20 Film artistic : Cel mai 

mare spectacol.
22,45 Telejurnal.

VlII-a). Elemente de al
gebră. Sisteme și ecua
ții.
Biologie. Cromozomii și 
ereditatea.

10,00 Curs de limba rusă. 
Lecția a 19-a.

10.30 Căminul (reluare).
11.10 Film serial : Patru tan- 

chiști și un cline — 
XVII — reluare.

12,05 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază .
Curs de limba france
ză.
Lecția a 19-a — reluare. 

18,00 Moment folcloric.
18.10 Cum vorbim.
18.30 Gala interpreților : Pe

tre Ștefănescu Goangă.
18,45 Publicitate.
18,50 întrebări și răspunsuri

20.55 Fotbal : Belgia — R.F.G. 
(semifinala Campiona
tului european). 
Transmisiune directă 
de la Anvers.

22,45 24 de ore.

@ JOI 15 IUNIE

9,00 Deschiderea emisiunii 
de dimineață.
Telex.

9,05 Emisiune de știință.
9,35 Prietenii lui Așchiuță. 

Emisiune pentru preșco
lari.

10,00 Curs de limba engleză 
. (lecția a 20-a).

10,30 Ex terra ’72. 
Tema : Ingenius (II).

11,00 Film artistic : Colina 
(reluare).

12.55 Telejurnal.

P ROGRAMUL
pentru 

săptâmîna 
viitoare

@ LUNI 12 IUNIE

17.30 Deschiderea emisiunii. 
Curs de limba rusă. 
Lecția a 18-a — reluare.

18,00 Căminul.
18.40 Scena.
19,05 Drumuri în istorie.

Ilirii și dacii.
19;20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 In întîmpinarea Confe

rinței Naționale a Parti
dului Comunist Român 
și a celei de-a 25-a a- 
niversări a Republicii. 
Țara întreagă în între
cere.
Transmisiune directă de 
Ia Uzina de tractoare 
din Brașov și întreprin
derea „Dacia" din Bucu
rești.

20,20 Prețuire... Transmisiu
ne directă a Concerte- 
lor-spectacol organizate 
de Televiziunea româ
nă Ia întreprinderea 
„Dacia" din București 
și Ia Uzina de tractoa
re din Brașov în cins
tea fruntașilor în pro
ducție din aceste două 
întreprinderi.

21.40 Film serial : Salut Ger
main ! (V).

22,25 Avanpremieră.
22.30 24 de ore.

• MARȚI 13 IUNIE

9,00 Deschiderea emisiunii 
de dimineață. 
Telex.

9,05 Teleșcoală.
Matematică (clasa a

19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 In întîmpinarea Confe

rinței Naționale a Parti
dului Comunist Român 
și a celei dc-a 25-a a- 
niversări a Republicii. 
Țara întreagă în între
cere.

20.20 Seară de teatru : Pre
mieră pe tară. 
Pledoarie pentru un 
răzvrătit de Emanuel 
Robles.

22.20 Vedete ale muzicii u- 
șoare :
Francoise Hardy.

22,35 24 de ore.

© MIERCURI 14 IUNIE

9,00 Deschiderea emisiunii 
de dimineață. 
Telex.

9.05 Portativ ’72.
9,25 O viață pentru o idee : 

Paracelsus (I) reluare.
10,00 Curs de limba france

ză.
Lecția a 20-a.

10.30 Telecineinateca pentru 
copii și tineret : Răzbu
nătorii (reluare).

12.00 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază.
Curs de limba engleză. 
Lecția a 19-a — reluare.

18,00 De n-ar fi dorul pe lu
me.

18.20 Noutăți cultural-artisti- 
ce,

18,40 Tragerea Pronoexpres.
18,50 Timp și anotimp în a- 

gri cultură.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 In întîmpinarea Confe

rinței Naționale a Parti
dului Comunist Român 
și a celei dc-a 25-a a- 
niversări a Republicii. 
Țara întreagă în între
cere.
Dialog furnizor — be
neficiar.

20,25 Avanpremieră.
20.30 Retrospectivă Walt Dis

ney.

16,00 — 17,00 — Teleșcoală. 
Fizică — Principiul re
lativității.
Matematică — Aplica
țiile derivatelor la stu
diul funcțiilor.

17.30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. 
Emisiune în limba ma
ghiară.

18.30 La volan — emisiune 
pentru conducătorii au
to.

18,50 Sensul acțiunii : Perfec
tionarea.
Planificarea și organi
zarea : îmbinarea preo
cupărilor curente cu 
cele de perspectivă.

19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 In întîmpinarea Confe

rinței Naționale a Parti
dului Comunist Român 
și a celei de-a 25-a a- 
niversări a Republicii. 
'Țara întreagă în între
cere.

20.20 Tinerii despre ei înșiși.
21,05 Pagini de umor : „A-

venturi în epoca de pia
tră".

21,55 Mai aveți o întrebare ? 
Cibernetică și informa
tică.

22,35 24 de ore.

® VINERI 16 IUNIE

9,00 Deschiderea emisiunii 
de dimineață.
Telex.

9,05 Mai aveți o întrebare ? 
Cibernetică și informa
tică.

9,45 Muzică populară.
10,00 Curs de limba germa

nă (lecția a 20-a).
10.30 Desen animat.
10,45 In întîmpinarea Confe

rinței Naționale a 
Partidului Comunist Ro
mân.
Sensul acțiunii : Perfec
ționarea (reluare).

11,15 Pagini de umor : Aven
turi în epoca de piatră 
(reluare).

12,05 Film serial pentru co
pii : Aii și cămila (re
luare).

12.20 Telejurnal.
15,00 Tenis de cîmp : Româ

nia (Ion Tiriac, llie 
Năstase) — Italia (A- 
driano Panatta, Paolo 
Bertolucci, Nicola Pie- 
trangeli (semifinala zo
nei europene a „Cupei 
Davis”.
In jurul orei 17,00 — 
Curs de limba germa
nă. Lec(ia a 19-a — re
luare.

18.30 Intermezzo muzical.
18,40 Tragerea Loto.
18.50 Revista literară T.V.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal
20,00 In întîmpinarea Confe

rinței Naționale a Parti
dului Comunist Român 
și a celei de-a 25-a a- 
niversări a Republicii. 
'Țara întreagă în între
cere.

20.30 Film artistic : Evantaiul. 
Ecranizare după piesa 
lui Oscar Wilde „E- 
vantaiul doamnei Win 
dermere”.

21.50 Prim plan.
George Drișcu.
Ing. șef la secția oțelă- 
rie a Combinatului si
derurgic Galati.

22,15 Arii și scene din opere 
și operete de Mozart, 
Donizetti, Rossini, Bi
zet, Gherase Dendrino 
și Loewe.

22.30 24 de ore.
22,45 Din țările socialiste.

© SIMBATA 17 IUNIE

9,00 Deschiderea emisiunii 
de dimineață. 
Telex.

9,05 Biblioteca pentru toți. 
I. L. Caragiale.

9,50 De vorbă cu gospodine
le.

10.05 Teleenciclopedia (relua
re).

10,50 Revista literară T.V. 
(reluare).

11.20 Drumuri în istorie. 
Ilirii și dacii (reluare).

11.40 Emisiune de divertis
ment.

12.15 Cunoașteți legile ?
12.30 Telejurnal.
15.30 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază.
Tenis de cîmp : Româ
nia — Italia Partida 
de dublu.

17.30 Emisiune în limba ma
ghiară.

18.30 Ritm tinerețe, dans. 
Tele top 12 — festivi
tate de premiere.

19,00 Săntăinîna în imagini.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 In întîmpinarea Confe

rinței Naționale a Parti
dului Comunist Român 
și a celei de-a 25-a a- 
niversări a Republicii. 
Țara întreagă în între
cere.

20.15 Teleenciclopedia.
21,00 Fotbal : România — I- 

talia. Repriza a II-a. 
Transmisiune directă de 
la Stadionul „23 Au
gust".

21,45 Film serial : 
Schulmeister. Episodul 
II : Micu] Matelot.

22.40 Telejurnal.
22,55 Șlagăre la cererea dv.
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL ARGEȘ

Cuvintarea tovarășului
NICOEAE CEAUSESCU

(Urmare din pag. 1)că acestea vor transforma Piteș- tiul. Dar Piteștiul de astăzi, față de ceea ce discutam acum 10 ani, reprezintă intr-adevăr, tovarăși, un lucru la care foarte ■puțini gîndeau că se va înfăp
tui. (Aplauze puternice, urale). Piteștiul a devenit astăzi unul din marile centre industriale ale României, iar în 1975 va fi unul din centrele petrochimice cele mai puternice ale țării. Iată ce înseamnă politica Partidului comunist de industrializare a țării, de dezvoltare a tuturor localităților Și regiunilor patriei noastre ! Numai pe a- ceastă cale se poate construi cu adevărat socialismul și comunismul, se poate asigura o civilizație socialistă și comunistă reală ! (Aplauze, urale ; se scan
dează : „Ceaușescu-P.C.R.").

Este necesar, tovarăși, să luăm 
măsuri ferme pentru mai buna gos
podărire a mijloacelor materiale, a 
forței de muncă. In uzinele pe care 
le-am vizitat astăzi, am ajuns peste 
tot — de comun acord cu colecti
vele de oameni ai muncii, cu cadrele 
de conducere — la concluzia că e- 
xistă mari posibilități pentru a de
păși cu mult prevederile planului 
cincinal în aceste unități. Va tre
bui să facem totul ca Uzina de au
to "risme, Centrul petrochimic, U- 
zina mecanică Muscel care produce 
mașinile de teren ARO și celelalte 
unități ale dumneavoastră să depă
șească cu mult — nu valoric. — ci 
producția fizică. Trebuie să realizăm 
mai multe automobile, mai multe 
textile, mai multe produse chimice, 
mai multe motoare și, desigur, și 
mai multe produse agricole, pentru 
că la o producție sporită va crește 
și venitul fiecărui muncitor și deci 
și necesitatea de a avea și produse 
agro-alimentare mai multe. Și, real
mente, sînt posibilități ca Piteștiul 
să contribuie cu mai mult decît era 
prevăzut în cincinal la în
făptuirea programului trasat de 
Congresul al X-lea, la creș
terea bunăstării poporțilui, la 
progresul României socialiste. 
(Aplauze puternice ; urale. Se 
scandează : „Ceaușescu-P.C.R.").

Iată, deci, tovarăși, că Conferința 
Națională, care va avea loc în a 
doua parte a lunii iulie, va putea 
face un bilanț strălucit al realizării 
programului trasat de Congres și va 
putea elabora noi măsuri, atît în 
ce privește creșterea generală a a- 
vuției naționale, cît și perfecționarea 
întregii activități de conducere eco- 
nomico-socială, de lărgire a demo
crației socialiste, punînd baze și mai 
puternice participării întregului po
por la conducerea societății noastre; 
numai în strînsă unitate cu poporul 
și cu participarea activă a muncito
rilor, țăranilor, intelectualilor, băr
baților, femeilor — bătrîni și tineri 
— putem asigura făurirea cu succes 
a socialismului și a comunismului 
în România. Comunismul trebuie 
să f• • opera poporului însuși, stăpîn 
pe destinul său, hotărît să-și făureas
că viața așa cum o dorește el. 
(Aplauze puternice; urale. Se 
scandează : „Ceaușescu-P.C.R.").Este de înțeles că, avînd asemenea preocupări, partidul nostru gîndește în spiritul întregului popor este conștiința și gîn- dul poporului însăși 1 Gîndul partidului este gîndul poporului și tocmai de acea partidul se bucură de încredere și este urmat de întregul popor. (Aplauze 
puternice, urale).Știm, tovarăși, că în munca noastră mai sînt lipsuri, mai a- 
vem greutăți. In vizita pe care am făcut-o astăzi am discutat, nu o dată, și despre lipsuri și am emis și unele critici — linele mai blînde, altele mai aspre — dar pornite din dorința de a face totul pentru a îndrepta lucrurile, de a asigura u- nirea eforturilor tuturor celor ce muncesc, în frunte cu comuniștii, pentru ca munca noastră să fie tot mai bună. Fără îndoială că numai un partid care își bazează activitatea pe interesele poporului, care-și propune să facă totul pentru bunăstarea și fericirea poporului, este în stare să vină și să discute deschis cu acesta problemele — atît bune cît și rele — și, împreună, să găsească soluțiile pentru a asigura mersul înainte al țării în condițiunicît mai bune. Vom face totul și în viitor pentru a lichida lipsurile, pentru a lucra cît mai bine. Și unde vom constata neajunsuri, le vom critica, iar față de încălcarea legilor va trebui să fim aspri, pentru că aceasta e3te în interesul poporului. A nu admite încălcarea legilor, a nu admite ilegalități înseamnă a servi interesele poporului, înseamnă a milita pentru afirmarea în viață a principiilor echității socialiste și comuniste. Vom face totul pentru realizarea în viață a acestor principii 1 (Aplauze, urale; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.").

Doresc să menționez și cu acest 
prilej activitatea bună desfășurată 
de organizațiile de partid, de Co
mitetul județean de partid, inițiati
vele bune care au fost lansate în 
ultimele luni într-un șir de domenii 
și care au deja o influență tot mai 
puternică asupra vieții tuturor ce
tățenilor din județ. De aceea, atunci 
cînd am adresat felicitări tuturor 
oamenilor muncii, am înțeles că le 
adresez deopotrivă și comuniștilor, 
organizațiilor de partid, Comitetului 
județean — pentru că numai îm
preună cu oamenii muncii, Co- 
(hitctul județean, comuniștii își 
pot îndeplini îndatoririle lor 
în toate domeniile de activitate.

(Aplauze prelungite, urale; se 
scandează: „Ceaușescu—P.C.R").

Dragi tovarăși,

Ocupîndu-ne de problemele dez
voltării patriei noastre socialiste, ca 
una din îndatoririle fundamentale 
ale unui partid comunist de guver- 
nămînt, care trebuie să-și aducă con
tribuția la cauza socialismului prin 
făurirea cu succes a noii orînduiri, 
în primul rînd în propria țară, noi 
nu uităm nici un moment că tre
buie să acționăm pentru a contri
bui la înfăptuirea unei po
litici de colaborare și de 
pace între toate popoarele lumii. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Ne preocupăm permanent de a 
întări colaborarea noastră cu toate 
țările socialiste, cu țările care au 
pornit pe calea dezvoltării indepen
dente, fiind conștienți că această 
colaborare, unitatea tuturor acestor 
state, constituie una din chezășiile 
dezvoltării progresiste a vieții in
ternaționale. Dezvoltăm colaborarea 
cu partidele comuniste, socialiste, cu 
mișcările de eliberare națională, cu 
toate forțele antiimperialiste, văzînd 
în unitatea maselor largi populare 
din întreaga lume garanția succesu
lui în lupta împotriva imperialismu
lui, a colonialismului, pentru victo
ria politicii de deplină egalitate în 
drepturi, de respect al independenței 
și suveranității naționale, de neames
tec în treburile interne, de renunța
re la forță și la amenințarea cu 
forța în relațiile dintre state.Viața demonstrează că aceste principii au devenit un bun al popoarelor de pretutindeni, că ele se afirmă tot mai puternic în viața internațională; toate popoarele sînt hotărâte să acționeze cu fermitate pentru impunerea lor în relațiile dintre statele lumii. (Aplauze puternice, 
prelungite).In spiritul acestei politici, bazate pe aceste principii, Partidul Comunist Român și guvernul patriei noastre vor milita și în viitor, vor face totul pentru a-și aduce contribuția tot mai activă la soluționarea marilor probleme internaționale. Viața demonstrează zi de zi că nici o problemă nu mai poate fi rezolvată astăzi decît cu participarea tuturor popoarelor — fie ele mari sau mici — că țările mici și mijlocii au un cu- vînt tot ma puternic de spus în viața internațională. Și trebuie să și-1 spună cu fermitate, dacă doresc să-și asigure independența și suveranitatea, dreptul de a fi stăpîne pe destinele lor. 
(Aplauze puternice, prelungite).Trebuie să fim conștienți că solidaritatea internațională a popoarelor în lupta pentru pace și progres social presupune activitate — și nu de a sta cu mîinile în sîn, de a aștepta ca alții să soluționeze problemele — cere fiecărui popor să acționeze activ și să constituie un factor tot mai important în viața internațională. România este hotărîtă să se afirme ca un detașament puternic al mișcării revoluționare antiimperialiste, al luptei pentru colaborare între toate popoarele lumii! 
(Aplauze puternice, urale: se 
scandează: „Ceaușescu—P.C.R.“)Dar pentru a putea participa activ la viața internațională trebuie să ne preocupăm de a dezvolta forța economică, politică, socială a țării, unitatea poporului nostru. Numai în a- ceste condiții putem aduce o contribuție tot mai importantă la frontul mondial antiimperia- list. Intre sarcinile naționale și internaționale există o strînsă interdependență, o strînsă unitate — și numai acționînd în acest sens ne îndeplinim îndatorirea de comuniști, de oameni cărora poporul le-a încredințat destinele sale. Și vom face totul pentru a dovedi că poporul nostru și-a ales un conducător ■încercat — Partidul Comunist Român I (Aplauze puternice, u- 
rale; se scandează „Ceaușescu- 
P.C.R.").Aș dpri, dragi tovarăși, să mulțumesc în modul cel mai călduros tuturor colectivelor de oameni ai muncii, tuturor cetățenilor, să vă mulțumesc dumneavoastră pentru primirea pe oare ne-ați făout-o, pentru manifestările călduroase cu care ne-ați întîmpinat pretutindeni In aceasta vedem încă și încă o dată o expresie a încrederii în partid, în conducerea sa, încredere pe care o exprimați dumneavoastră, ea și întregul nostru popor. (Aplauze puterni
ce, urale).In încheiere, vă doresc încă o dată noi și noi izbînzi în activitatea dumneavoastră pentru realizarea cu succes a planului și a angajamentelor pe care le-ați luat, astfel ca la sfîrșitul cincinalului să vă puteți înfățișa cu îndeplinirea nu numai a planului, dar și a angajamentelor pe care vi le-ați asumat.Cunoscînd pe plteșteni și argeșeni cît și organizația de partid, eu am toată încrederea că angajamentele vor deveni fapte — și vă doresc succes deplin ! (/Aplauze puternice, pre
lungite ; urale).Vă doresc multă sănătate și multă fericire 1 (Vii și puternice 
aplauze ; cei prezenți Ia miting 
ovaționează îndelung pentru 
partid, pentru Comitetul Cen
tral, pentru secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

(Urmare din pag. I)lor, de la exigența și înalta responsabilitate față de destinele țării cu care partidul, conducerea sa, analizează fiecare domeniu de activitate.A fost un dialog firesc, plin de căldură umană, un dialog fructuos, mărturie vie a democratismului orânduirii noastre socialiste, în care poporul, în dubla sa calitate de producător și stăpîn, își spune nestînjenit cuvîntul, participă nemijlocit la elaborarea și înfăptuirea politicii marxist-leniniste a partidului și statului.■Este ora 8,30. Elicopterul, la bordul căruia se află secretarul general al partidului, aterizează pe platoul din incinta -Uzinei de autoturisme din Pitești.La aceSt ceas ai dimineții, se află adunată o mare mulțime de oameni ai muncii din unitățile industriale și instituțiile o- rașului Pitești, locuitori ai așezărilor învecinate, care întîmpi- nă cu generoasă ospitalitate pe secretarul general al partidului, pe ceilalți conducători de partid și de stat.Sînt de față ministrul industriei construcțiilor de mașini, loan Avram, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, membri ai conducerii uzinei.Primul secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., tovarășul Gheorghe Năstase, îi salută călduros pe oaspeți.Uzina de autoturisme, importantă întreprindere piteșteană, a intrat în funcțiune cu 4 ani în urmă, iar o dată cu aceasta s-a născut un nou compartiment al industriei noastre constructoare de mașini. De pe benzile de montaj a ieșit recent mașina „Dacia" cu numărul de fabricație 63 000. Directorul general al Grupului de uzine de automobile, ing. Mihai Dumitru, face o succintă expunere asupra evoluției și obiectivelor de perspectivă ale U.A.P.Se vizitează apoi cîteva sectoare de bază ale uzinei, înce- pîndu-se cu secția cutii de viteză.In schimbul de opinii pe care secretarul general al partidului îl are cu ministrul loan Avram, cu responsabilii uzinei, cu alte cadre de conducere din acest sector se relevă necesitatea pregnantă de a utiliza cu randament maxim tehnica modernă cu care este dotată întreprinderea, de a se realiza indici cît mai înalți în folosirea forței de muncă — inclusiv a unui număr mai mare de femei — și a timpului de lucru, de a reduce consumul de metal și alte materiale, de a îmbunătăți finisajul interior, în sensul armonizării culorilor — toate acestea fiind condiții de bază în ridicarea productivității muncii, în reducerea prețului de cost al autoturismului. De asemenea, secretarul general al partidului stăruie în recomandarea ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să se preocupe de profilarea și specializarea unităților care concură la realizarea autoturismelor românești, ca U.A.P. să. dezvolte cooperarea cu alte întreprinderi, cu cooperația meșteșugărească în producerea de piese de serie mare Și sub- ansamble, să grăbească ritmul de asimilare a principalelor repere ale automobilului. S-a a- preciat că în spațiul existent pot fi amplasate noi linii tehnologice care să contribuie, fără investiții suplimentare,, la sporirea producției pentru a se a- junge la 150 000—200 000 autoturisme. De asemenea, s-a subliniat necesitatea organizării științifice a transportului pieselor, prin intermediul convierelor. ' întreg colectivul U.A.P. — muncitori, tehnicieni, ingineri — asigură pe conducătorul partidului și statului nostru că nu-și vor precupeți nici un efort pentru a transpune în fapt indicațiile date, pentru îndeplinirea înainte de termen a prevederilor actualului cincinal.In aclamațiile mulțimii, elicopterul special decolează, în- dreptîndu-se spre un alt centru de seamă al industriei argeșenc-— Cîmpulung Muscel....Se aterizează într-o poiană de la marginea orașului, în cartierul muncitoresc Schei. Intr-un cadru deosebit de primitor, oficialități, tineri în frumoasele costume muscelene, o- feră oaspeților pîine Și sare. Cetățenii aclamă îndelung, ovaționează pentru partid, pentru secretarul general ■ „Ceaușescu— P.C.R.“, „Ceaușescu — P.C.R.".In autoturisme de teren „A.R.O.", secretarul general al partidului, ceilalți conducători de partid și de stat se îndreaptă spre Uzinele mecanice „Muscel11, unde se făuresc aceste mașini ce și-au cîștigat un bun renume pe multe din meridianele globului.O companie de onoare, alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei, prezintă onorul. Comandantul suprem al forțelor noastre armate trece în revistă compania.Directorul general al U.M.M.— Cîmpulung, Victor Naghi, E- rou al Muncii Socialiste, îl invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți conducători de partid și de stat, să viziteze uzina. Un prim punct al vizitei îl constituie expoziția intitulată „Evoluția produselor uzinei mecanice „Muscel", unde este înfățișată pe scurt întrea

ga istorie a întreprinderii.Se vizitează apoi noua hală a secției de prelucrări mecanice, recent dată în folosință, unde sînt prezentate o serie de utilaje și piese realizate în cadrul programului de autodotare. Preocuparea pentru a realiza cu forțe proprii instalațiile necesare este mai puternic evidențiată în secția de montaj general și vopsitorie, care au fost vizitate în continuare.Parcurgînd secțiile uzinei, o- prindu-se la locurile de muncă, stând de vorbă cu oamenii, secretarul general al partidului a- preciază realizările obținute de colectiv și recomandă noi eforturi în direcția sporirii,producției de autoturisme de teren, astfel ca, pe baza unui program complex care trebuie elaborat de factorii responsabili încă din anul 1973, să se ajungă la producția prevăzută pentru, sfîrșitul cincinalului.Vizita se încheie în aceeași atmosferă entuziastă care a domnit tot timpul.După Uzinele mecanice, se vizitează Combinatul de materiale de Construcție din Cîmpulung, azi încă șantier. Situat la poalele masivului Mateiaș, modernul combinat va furniza economiei naționale a opta parte din producția de ciment a țării, precum și var, ipsos, țiglă, cărămidă, sortimente variate de azbociment.La sosirea pe șantier a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători ai partidului și statului sînt prezenți tovarășii Vasile Patilineț, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul economiei forestiere și materia7 lelor de construcții, Matei Ghi- giu, ministrul construcțiilor industriale. In numele întregului colectiv, ing. Ion Iacobescu, directorul combinatului, transmite oaspeților Un călduros bun sosit.Sînt prezentate apoj macheta fabricii și stadiul actual'al construcțiilor. Au loc discuții asupra eficacității surselor de calcar și de argilă, asupra mijloacelor de transport, sînt înfățișate soluțiile adoptate.In continuare, sînt prezentate moderna stație de compreșoa- re și moara de ciment, obiectiv care urmează a fi pus în curând în funcțiune, camera de comandă pentru automatizare, dotată în întregime cu utilaje românești, de unde se urmărește și se conduce întreg procesul tehnologic de fabricație. Liniile se bazează aici pe cele mai noi realizări tehnice și științifice în domeniul fabricării lianților, procedeele de fabricație ridieîn- du-se la un nivel comparabil cu cele realizate pe plan mondial,La cuptorul de clinker, obiectiv aflat în exploatare tovarășul Nicolae Ceaușescu dă indicația ca, în cel mai scurt timp, s.ă fie recuperată întârzierea datorată primei linii, să se monteze instalațiile speciale de captare a prafului, iar cele două linii de var hidratat „granulit" și var pentru construcții să înceapă să producă în cel mai scurt termen posibil.La încheierea vizitei, secretarul general al partidului a felicitat colectivul combinatului și i-a urat succese în realizarea înainte de termen a investițiilor, în finalizarea la Un înalt nivel calitativ a lucrărilor.
De la Cîmpulung, elicopterul în 

care călătoresc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători de 
partid și de stat survolează masivi 
muntoși, aterizînd într-o poiană de 
pe „Dealul Sasului", la poalele că
reia se desfășoară panoramic comu
na Dîmbovicio'ara. Aici la cota 
1 200, a fost amenajată o pășune 
model, o adevărată stațiune de cer
cetări în miniatură.

In întîmpinarea oaspeților au ve
nit Angelo Mictllescu, ministrul a- 
griculturii, industriei alimentare și 
apelor, specialiști din minister, ca
dre de conducere ale agriculturii 
din județul Argeș. Inginerul Mari- 
nică Deceniu, directorul întreprinde
rii județene pentru îmbunătățirea și 
exploatarea pajiștilor, ilustrează prin 
intermediul panourilor cupririzînd 
cifre și grafice, ampla acțiune ca
re se desfășoară pe meleagurile ar- 
geșene pentru punerea în valoare a 
marilor resurse naturale pe care le. 
reprezintă pajiștile.

Apreciind inițiativa organelor ju
dețene, secretarul general al partidu
lui recomandă conducerii ministeru
lui ca ea să fie extinsă și în alte 
zone ale țării.

La marginea pajiștii s-au adunat 
o mare mulțime de locuitori din 
Dîmbovicioara și comunele înveci
nate, care, aflînd de sosirea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, au venit 
cu mic cu mare să-l întîmpine, să-j 
adreseze cuvinte de bun venit.

Secretarul general al partidului se 
apropie de săteni, le strînge mîinile.

— Sînteți mulțumiți de lucrările 
care se fac pentru extinderea pășu
nilor, pentru valorificarea pajiștilor ?

— Sînt foarte bune, tovarășe 
Ceaușescu, răspunde unul dintre ci. 
Acum putem crește mai multe ani
male, avem alte condiții.

— Aceasta este foarte bine, apre
ciază tovarășul Ceaușescu. Cîșrigați 
și dumneavoastră, cîștigă poporul. 

Despărțindu-se de locuitorii aces
tor frumoase așezări de munte, con
ducătorul partidului și statului le-a 
adresat urări de fericire, sănătate și 
prosperitate.

In continuare, specialiști din mi
nisterul de resort înfățișează oaspeți
lor, prin intermediul graficelor și 
diagramelor, modul în care se rea
lizează programul național privitor 
la creșterea efectivului de ovine și 
perspectiva pentru viitorii ani, pen
tru creșterea numărului acestora și a 
producției de carne și lîna. Ei a- 
rată, totodată, realizările obținute 
în domeniul îmbunătățirii calitative 
a raselor de ovine. In acest scop, 
au fost aduși și aclimatizați în țară 
reproducători de mare productivita
te, atît pentru lînă, cît și pentru 

carne, din care cîteva exemplare au 
fost prezentate și aici, în timpul 
discuției.

Apreciind preocupările de pî- 
nă acum, secretarul general 
al partidului recomandă să se 
persevereze în acțiunea pen
tru reînnoirea și îmbunătățirea spe
ciilor, îndeosebi a reproducători
lor, și cere, în acest sens, ca mi
nisterul să facă un calcul economic 
precis, de perspectivă, pentru creș
terea oilor. Totodată, solicită spe
cialiștilor să pună accentul pe îm
bunătățirea pășunilor pentru îngriji
rea lor, pentru ridicarea eficienței 
economice în acest domeniu, men- 
ționînd că este necesar să se folo
sească și procedee mai puțin cos
tisitoare.

Pentru dezvoltarea acestui sector 
și, în general, pentru asigurarea ca
drelor necesare agriculturii, se im
pune și organizarea științifică a în- 
vățămînttilui în acest domeniu, în- 
ccpînd cu liceele de specialitate și 
terminînd cu învățămîntul superior, 
în așa fel îneît absolvenții să de
vină cu adevărat buni cunoscători, 
legați de viață, de necesitățile pro
ducției.Survolînd frumoasele așezări din valea Argeșului elicopterul special, la bordul căruia se află secretarul general al partidului, aterizează în perimetrul platformei petrochimice piteștene.La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți oaspeți, sînt întâmpinați de Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, de membri ai conducerii grupului industrial de petrochimie, ai comitetului de partid, sindical și U.T.C., de numeroși chimiști, petroliști și constructori.La ora actuală — arată ing. Costache Sava, directorul general al grupului de uzine chimice — întreprinderile din Pitești dau economiei naționale trei sferturi din producția totală de etilena, mai mult de jumătate din cea de propilenă, circa 80 la sută din cea de acrilonitril. Ponderea grupului în economia județului depășește douăzeci de procente. In prezent, pe platformă se află în diferite stadii de execuție 22 de noi obiective ; îndeplinirea planului de investiții, de care depind înfăptuirea sarcinilor mobilizatoare ale cincinalului și realizarea lor în a- vans de termenul stabilit, constituie preocuparea centrală a conducerii grupului, a comitetului de partid.La șantierul noului complex de piroliză, se precizează că a- cesta va avea o capacitate de 200 mii tone etilenă, producție dublă față de a actualei instalații, și va asigura cu materii prime celelalte instalații petrochimice aflate în construcție aici, precum și la Rm. Vîlcea, Ploiești și Săvinești.In discuția pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o are aici cu miniștrii Mihail Florescu, Matei Ghigiu și loan Avram, s-a formulat concluzia ca, în viitor, pentru toate instalațiile complexe să se întocmească machete de montaj, procedeu utilizat pe acest șantier și dovedit deosebit de instructiv pentru constructori și montori ; de asemenea, ca ministerele industriei chimice, construcțiilor de mașini și construcțiilor industriale să examineze în comun stadiul livrărilor de utilaje pentru complexul petrochimic și să întocmească un grafic privind asigurarea la termen a tuturor utilajelor. In același timp, a fost subliniată necesitatea întocmirii la vreme a comenzilor de materiale și utilaje, atît a celor care se realizează în țară, cît și din import, și s-a indicat ca Ministerul industriei metalurgice să întreprindă măsuri pentru livrarea de urgență a metalului necesar șantierului. Miniștrii prezenți au relevat necesitatea luării unor măsuri rapide pentru darea în exploatare la termen a lucrărilor de extindere a centralei termice și de alimentare cu energie electrică, dat fiind faptul că acestea condiționează începerea probelor tehnologice și buna funcționare a tuturor instalațiilor din cea de-a doua etapă de dezvoltare a grupului petrochimic.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat se îndreaptă apoi spre alte unități ale industriei chimice — Combinatul de articole tehnice din cauciuc.La intrarea în combinat, dat în funcțiune cu numai doi ani în urmă, secretarul general al partidului este întîmpinat de conducerea unității, de membrii comitetului de partid și comitetelor sindical și U.T.C., de muncitori, tehnicieni și ingineri.Intr-o expoziție de prezentare a celor 8 000 de repere din cauciuc și ebonită asimilate aici pînă în prezent sînt înfățișate benzi de transport pentru mine, siderurgie, construcții și a- gricultură, diverse tipuri de furtunuri necesare organelor de transmisie hidraulică a autovehiculelor și mașinilor industriale, o cuprinzătoare gamă de alte produse rezistente la presiuni și temperaturi diferite, articole din ebonită folosite la bateriile de acumulatoare etc. Zilnic, combinatul asimilează noi repere și este prevăzut ca, la sfîrșitul cincinalului, unitatea să realizeze circa 25 000 de produse, însumînd articole de la garnituri și furtunuri, pînă la bărci de cauciuc pneumatice.In secția de garnituri presate, mașinile moderne sînt mînu- ite în general de tineri calificați în școli profesionale și în ca- B drul întreprinderii. Secretarul I general al partidului este infor- E mat că în această secție, dato- “ 

rită creșterii continue a calificării profesionale, producția a cunoscut anul acesta o creștere de aproape 4 ori față de anul trecut, urmînd ca, la sfîrșitul actualului cincinal, să sporească de 12 ori. Muncitorii, tehnicienii și inginerii unității au hotărît ca, în cinstea Conferinței Naționale a partidului, să realizeze suplimentar față de angajamentele anterioare o producție globală în valoare de 10 milioane lei și o producție marfă totalizînd 12,5 milioane lei. In sfera acelorași angajamente se înscrie și preocuparea ca, pînă în primul semestru al anului 1974, întregul combinat să atingă parametrii proiectați la toate capacitățile puse în funcțiune.Din discuțiile cu cadrele întreprinderii se desprinde ideea că, printr-o analiză amănunțită a posibilităților de care dispune combinatul, vor putea fi găsite soluții apte să conducă la îndeplinirea cu cel puțin un semestru înainte de termen a sarcinilor stabilite.Graficele arată că, față de a- nul 1950, în anul acesta productivitatea a crescut de 27,3 ori, Urmînd ca, la sfîrșitul cincinalului, să sporească de 41,8 ori.In cursul discuțiilor pe care secretarul general al partidului 'le-a avut cu factorii de răspundere ai întreprinderii, cu reprezentanți ai ministerului de resort, s-a desprins concluzia de a se lua măsuri în vederea folosirii cît mai judicioase a spațiului construit unde există încă o mare risipă, prin amplasarea unor noi utilaje. Tovarășul Ceaușescu subliniază necesitate organizării unei analize cu proiectanții care au preconizat construcții superdimensionate, pentru a se trage concluzii în vederea evitării pe viitor a u- nor asemenea practici. S-a arătat, de asemenea, că se impunea ca întreprinderea să-și organizeze o matrițerie proprie și un centru de școlarizare a cadrelor. De asemenea, s-a arătat că trebuie modernizate în continuare locurile de muncă, în așa fel îneît muncitorii și tehnicienii să dispună de condiții cît mai bune, mai igienice de lucru.După vizita la Combinatul de articole tehnice de cauciuc, co-
Mitingul deIn marca piață din noul centru civic al Piteștiului s-au adunat zeci de mii de petrochi- miști, constructori de autoturisme, muncitori ai Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului, ai întreprinderilor de bunuri de larg consum de pe platforma industrială de nord, un mare număr de locuitori ai municipiului. Mulțimea poartă drapele roșii și tricolore, lozinci care slăvesc partidul, patria socialistă. Se văd numeroase portrete ale secretarului general al partidului. Este o atmosferă vibrantă, de viu entuziasm.Pe frontispiciul unei clădiri înalte, aflate în construcție, o lozincă se impune privirilor l „Purtăm în suflet recunoștință fierbinte Partidului Comunist Român, dumneavoastră iubite ' tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru ajutorul acordat în dezvoltarea multilaterală a județului Argeș".Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat, apar în balconul sediului Comitetului județean de partid, întâmpinați cu vii și puternice ovații, urale. Se ovaționează pentru partid, pentru secretarul general, pentru unitatea indestructibilă dintre partid și popor.Mitingul este deschis de tovarășul Gheorghe Năstase, prim secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., președintele Consiliului popular județean.
In continuare au luat cuvîntul 

Mihai Dumitru, director general al 
Grupului de uzine de autoturisme, 
Ionela Ursu, muncitoare la între
prinderea „Textila", Mihai Popescu, 
maistru la Grupul industrial de pe
trochimie, și Pompilia Bădulescu, 
profesoară.

întîmpinat cu vii și puternice a- 
plauze, cu aclamații și urale, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

® ® ® & ®

♦ La Helsinki, a fost semnat, 
miercuri, un contract între firma 
finlandeză „Nestc" și organizația 
sovietică „Țvctmetpromexport" pri
vind construirea unei conducte pe 
teritoriul Finlandei pentru transpor
tul de gaze naturale din Uniunea 
Sovietică. Conducta, cu o lungime 
de 160 km, urmează să fie dată în 
folosință pînă la sfîrșitul anului 
1973.

In fafa unui tribunal din Li
sabona au fost aduse 11 persoane — 
tn majoritate clerici și studenți — 
acuzați de „activități subversive".

& In Maroc va fi construită, în 
curînd, una dintre cele mai mari 
uzine din lume de prelucrare a fos- 
faților. Materia primă va fi extrasă 
din uriașele zăcăminte de fosfați 
existente în Maroc.

Ioana de mașini se îndreaptă spre un nou obiectiv industrial aflat în apropiere, întreprinderea „Textila" Pitești.Se vizitează;" în tovărășia ministrului industriei ușoare, Ion Crăciun, mai întâi filatura de bumbac, sector în care predomină, în proporție de peste 70 la sută, utilajele produse de industria noastră constructoare de mașini. La intrarea în țesă- torie, o mică expoziție, organizată ad-hoc, prezintă principalele produse realizate aici. Se informează că, pînă la sfîrșitul actualului cincinal, firele românești vor ocupa circa 60 la sută din totalul materiei prime folosite în țesătorie, utilizarea a- cestor fire, cu caracteristici îmbunătățite, avînd ca efect o creștere a calității generale a producției.Sînt expuse considerații asupra unor acțiuni care vizează, în actualul cincinal, sporirea cu cel puțin 5 la sută a gradului de valorificare a materiei prime, scăderea cu 80 de lei a cheltuielilor materiale raportate la 1 000 lei producție marfă.După vizita prin întreprinderile industriale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat s-au oprit la noul magazin u- niversal „Trivale" din centrul orașului Pitești. Este cea mai mare unitate comercială a o- rașului, construită anul trecut. Aici sînt desfăcute zilnic mărfuri în valoare de 400 000 —600 000 lei.însoțiți de directorul magazinului, Viorel Trandaș, oaspeții vizitează raioanele de desfacere de pe cele 5 etaje ale magazinului, se interesează de modul de aprovizionare și de metodele de deservire. Se subliniază eficiența raioanelor cu autoservire.Conducătorii de partid și de stat sînt invitați apoi la sediul Comitetului județean de partid.Aici are loc o scenă emoționantă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a reîntâlnit cu micuțul Daniel Marius Stănciules- cu — al 20 000 000-lea cetățean al patriei noastre — acum în vîrstă de 3 ani. Conducătorul partidului și statului s-a fotografiat împreună cu micuțul Daniel, i-a urat mulți ani, succese în viață, să fie un cetățean demn al patriei, iar părinților lui multă sănătate.
la Pitești
Cuvintarea secretarului general al 

partidului este subliniată în repetate 
rânduri de îndelungi aplauze, de o- 
vații și urale, participanții exprimîn- 
du-și dragostea și atașamentul față 
de conducătorul partidului și sta
tului, hotărîrea lor de a milita 
neabătut pentru înfăptuirea politicii 
partidului, de a-și îndeplini în mod 
exemplar sarcinile ce le revin în a- 
cest an, în acest cincinal.

In cuvîntul de încheiere a mitin
gului, primul secretar al Comitetu
lui județean de partid a urat to
varășului Nicolae Ceaușescu mulți 
ani, pentru binele și fericirea po
porului român.

După miting, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat, au vizitat noua 
casă de cultură a sindicatelor din 
Pitești, inaugurată anul trecut. Di
rectorul acestui lăcaș de cultură a 
prezentat secretarului general al 
partidului, celorlalți oaspeți, mo
derna sală de spectacole cu o ca
pacitate de 800 de locuri, celelalte 
sectoare în care își desfășoară, acti
vitatea clubul, biblioteca, cineclubul, 
Studioul artistului amator.

Seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat, care au fost oaspeții județului 
Argeș și municipiului Pitești, s-au 
înapoiat în Capitală.

Ea plecarea din Pitești, pe stadio
nul din localitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat au fost conduși și 
salutați de un mare număr de ce
tățeni ai orașului. O companie, for
mată din militari ai forțelor noastre 
armate, membri ai gărzilor patrio
tice și tineri din detașamentele de 
pregătire pentru apărarea patriei, a 
prezentat onorul. S-a intonat imnul 
Republicii Socialiste România. To
varășul Nicolae Ceaușescu a trecut 
în revistă compania de onoare.

In aplauzele mulțimii, elicopterul 
special la bordul căruia se aflau 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat, a 
decolat, îndreptîndu-se spre Bucu
rești.

(Agerpres)

a ® ® @4 Consiliul de Miniștri al Fran
ței a aprobat un proiect de lege 
autorizînd ratificarea Convenției 
franco-italiene cu privire la construi
rea unui tunel rutier la Frejus, sub 
Mont-Blanc. Potrivit convenției, lu
crările în vederea construirii aces
tui tunel, lung de 13 km, vor dura 
cinci ani, urmînd să înceapă anul 
viitor.

Tunelul Frejus va fi cel mai im
portant dintre tunelurile care stră
pung Mont-Blanc-ttl, prin el urmînd 
să treacă anual 1,3 milioane auto
mobile.

La invitația lui Gregorio Lo
pez Bravo, ministrul de externe al 
Spaniei, la Madrid a sosit, într-o 
vizită oficială, Clodomiro Almeyda, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Chile. In timpul acestei vi
zite de răspuns la cea făcută anul 
trecut în Chile de omologul său spa
niol, Clodomiro Almeyda urmează 
să aibă întrevederi cu înalte oficia
lități spaniole.4 Primul ministru britanic, Ed
ward Heath, a sosit, joi, la Copen
haga, într-o vizită oficială de două 
zile.

TELEGRAME 
ura

Convorbirile 
tovarășului 

Maxim 
Berghianu 
cu membri 

ai guvernului 
iranianTEHERAN 8 (Agerpres). —- In continuarea vizitei pe cara o întreprinde în Iran, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Maxim Berghianu. a avut, la 7 iunie, o întrevedere cu ministrul iranian al afacerilor externe, Abbas Aii Khalat- bary. Au fost abordate probleme privind relațiile româno-ira- niene și unele (aspecte ale situației internaționale.Maxim Berghianu a avut, de asemenea, întrevederi cu ministrul iranian al economiei, Ho- ushang Ansari, cu ministrul a- pelor și energi’ei, I. Vahidi, și cu primul adjunct al ministrului agriculturii și resurselor naturale, Mirheidar. Au fost discutate o serie de proiecte și posibilitățile de extindere Și diversificare a cooperării economice dintre România]și Iran. De asemenea, au fost analizate unele probleme legate de realizarea în bune condiții, a obiectivelor de cooperare industrială aflate în construcție, ,î.n conformitate cu acordurile în vigoare.La convorbirile avute de președintele Comitetului de Stat a! Planificării cu membrii guvernului iranian a participat ambasadorul Republicii Socialiste România în Iran, Alexandrul Boabă.

------ 4-------

Vizita 
președintelui 

I. B. Tito 
în U.R.S.S.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — L,. 
8 iunie, — a patra zi a vizitei ofi
ciale pe care o întreprinde în U- 
nitinea Sovietică — președintele Iosip 
Broz Tito și persoanele oficiale iu
goslave care îl însoțesc au fost oas
peții. Fabricii de instalații radioelec
tronice din Riga.

In aceeași zi — anunță agenția 
TASS — Iosip Broz Tito s-a reîn
tors de la Riga la Moscova.- - 4- -

Reluarea 
relațiilor 

diplomatice 
între Republica 

Arabă Egipt 
și R. F.

a Germaniei
BONN 8 Agerpres). — Joi, 8 

iunie, Republica Federală a Germa
nici și Republica Arabă Egipt au 
hotărît reluarea relațiilor diploma
tice, anunță un comunicat al minis
terului vest-german al afacerilor ex
terne, transmis de agenția DPA.- - 4- -
RABAT

Consiliul 
ministerial 

al O.U.A.
RABAT 8 (Agerpres). — Confe

rința miniștrilor de externe ai ță- 
| rilor membre ale Organizației Uni

tății Africane, care se desfășoară Ia 
Rabat, s-a întrunit joi, în ședință 
plenară, pentru a lua în discuție un 
raport asupra structurii și compozi
ției Comitetului eliberării al O.U.A., 
precum și recomandările Comitetu
lui apărării și proiectul ordinii de 
zi a conferinței șefilor de stat ai 
țărilor membre ale O.U.A., care ur
mează să înceapă Ia 12 iunie.

® @ ®4 Președintele Pakistanului, Zul- 
fikar Aii Bhutto, a sosit, joi Ia 
amiază, la Ankara, venind de la 
Izmir, unde a prezidat o conferință 
a ambasadorilor pakistanezi acredi
tați în țările nord-africane și din 
Orientul Apropiat. In timpul scurtei 
escale făcute în capitala turcă, în 
drum spre Teheran, președintele pa
kistanez a avut o întrevedere cu 
președintele Turciei, Cevdet Sunay, 
la care au participat și primul mi
nistru, Ferit Melen, și ministrul de 
externe turc, Haluk Bayulken.4 Președintele S.U.A., Richard. 
Nixon, l-a convocat miercuri pe 
consilierul său pentru problemele 
securității naționale, Henry Kissin
ger, la reședința de la Camp David 
(Maryland), pentru a trece în revis
tă diverse probleme de politică ex
ternă, în ajunul vizitei neoficiale pe 
care consilierul o va întreprinde în 
japonia. Anunțînd această știre, un 
purtător de cuvînt al Casei Albe a 
adăugat că președintele Nixon își 
consacră cea mai mare parte a acti
vității sale de la Camp David unor 
probleme de politică internă.
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