
REDACȚIA 
Șl ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane: redactor șef — 1638;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție - 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrală - 1220 (1221) ; viața de partid 
— interior 71 ; socială — interior 74 ; 
economică — interior 53 ; cultură-învă- 
țămint — interior 41 ; administrație - 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui - 
269. După ora 16, telefon de serviciu - 
1663.

HOTAR1RE4

al Partidului
de Stat si a
la majorarea

și reașezarea impozitului pe

Succesele obținute de oamenii 
muncii din patria noastră în în
făptuirea politicii partidului au 
asigurat întărirea și moderniza
rea bazei tehnico-materiale a 
societății noastre socialiste, creș
terea avuției naționale, dezvol
tarea continuă 
a țării. _ 
cincinal 
șese in 
miei.

Creșterea venitului național a 
făcut posibilă sporirea atît a 
fondului de acumulare, cit și 
a fondului de consum. Pe ba
za succeselor obținute în creș
terea producției de bunuri ma
teriale. în dezvoltarea continuă 
a economiei naționale s-au creat 
condiții pentru îmbunătățirea 
neîntreruptă a nivelului de trai 
material și spiritual al celor 
ce muncesc. Ca urmare a creș
terii an de an a veniturilor sa
lariatelor. precum și a genera
lizării in întreaga economie a 
noului sistem de salarizare și a 
majorării salariilor, se îndepli
nesc cu succes prevederile Con
gresului al IX-lea cu privire la 
sporirea salariului real in* ac
tualul cincinal.

Analiza corelației create în
tre salariile diferitelor catego
rii de angajați, pe baza gene
ralizării noului sistem de sala
rizare. a relevat necesita'ea 
majorării salariilor mici pentru 
a se asigura un raport mai ra
ționai între veniturile oameni
lor muncii, aplicarea tot mai 
fermă in viața noastră socială 
a principiilor echității socialis
te. Posibilitatea adoptării aces
tor măsuri s-a creat ca urmare 
a rezultatelor dobîndite în creș
terea producției și productivită
ții muncii, în sporirea eficien
ței întregii activități economice.

Totodată. înfăptuirea consec
ventă a politicii de dreptate și 
echitate socială a partidului și 
statului face necesară îmbună
tățirea sistemului de 
impozitului, pe baza 
luj progresivității, în 
veniturile realizate.

Pe aceste căi se va 
nouă ridicare a nivelului de 
viață al salariaților cu venituri 
mai reduse, o mai justă apli
care a principiului socialist de 
repartiție.

Ținind seama de cele de mai 
sus. Comitetul executiv al Co-

social-economică 
Prevederile actualului 

se îndeplinesc și depă- 
toate ramurile econo-

mitetului Central al P.C.R., 
Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri hotărăsc :

1. — Cu începere de la 1 mai 
1970 salariul tarifar minim pe 
economia națională se stabilește 
la 800 lei lunar, ceea ce repre
zintă o creștere de 14,3 la sută 
față de salariul minim de 700 
lei stabilit în august 1967.

De la aceeași dată se majo
rează toate salariile tarifare dc 
pină la 1 200 lei lunar. Majo
rarea se va face pe grupe de 
salarii. acordindu-se creșteri 
mai ridicate angajaților cu sa
larii tarifare de pină la 1 000 
lei.

In vederea aplicării acestor 
măsuri se alocă fonduri supli
mentare de salarii de 600 mili
oane lei anual.

2. — Salariații care prin ma
jorările prevăzute mai sus de
pășesc plafoanele de salarii în 
funcție de care se acordă dife
rite drepturi sau înlesniri, be
neficiază în continuare de a- 
cestea.

Inccpînd de la 1 mai 
aduc îmbunătățiri sis- 
de așezare a impozite- 

venituri, 
mai

1970 se 
temulur 
lor pc salarii și alte 
urmărindu-se aplicarea 
consecventă a principiului pro
gresivității, avantajarea salaria
ților cu venituri mai mici și 
simplificarea modului de cal
cul al impozitului.

In acest scop veniturile pro
venite din salariile de pină la 
850 lei ale tuturor categoriilor 
de angajați se scutesc de im
pozit.

De asemenea, pentru venitu
rile din salariu realizate înce- 
pînd cu luna mai a. 
zilele se reduc după cum 
mează :

c. im po-
ur-
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i.
Zalău. în zona indus

trială din suburbia Cri.șcni se 
construiește o filatură dc 
bumbac cu o capacitate de 
4 000 tone fire cardate pe an. 
Acest marc obiectiv indus
trial din județul Sălaj a fost 
încredințat lucrătorilor între
prinderii de construcții-mon- 
taje Cluj, care s-au angajat 
să predea la timp toate ca
pacitățile dc producție. O pri
mă etapă dc punere în func
țiune a fost fixată la finele 
anului 1971, cînd fabrica va 
lucra cu jumătate din capa
citatea proiectată.

♦
Următoarele cîteva zile se 

anunță deosebit de bogate

în excursii turistice și călă
torii. Pentru satisfacerea so
licitărilor organizațiilor dc 
turism și ale populației. De
partamentul Căilor Ferate a 
stabilit înființarea de noi tre
nuri. sporirea capacității ce
lor existente, aducind și mo
dificări în programul de 
funcționare a agențiilor de 
voiaj. Astfel, se vor pune in 
circulație pentru anumite zile 
trenuri suplimentare intre 
București și Craiova. Timi
șoara. Galați. Iași. Cluj. Pi
tești, Roșiori și Bacău.

Totodată, se Va atașa un 
număr mai mare dc vagoane 
la trenurile dc pe liniile ca
re leagă Capitala cu orașele 
Craiova, Sibiu. Iași. Arad. 
Constanța.

Programul de activitate a 
agențiilor de voiaj va fi ne
întrerupt intre orele 7—20. 
in zilele dc 1 și 2 mai fiind 
închise.

(Agcrprcs)

PE MAGISTRALA

COMUNICAT
La invitația președintelui Consiliului de Stat al Re

publicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, preșe
dintele Republicii Zambia, Kenneth David Kaunda, împre
ună cu soția, va face o vizită oficială în România Intre 
11 și 15 mai 1970.

din salarii rămin ncmodificatc.
Se vor recalcula, conform 

principiului progresivității, im
pozitele pe veniturile provenite 
din salarii de peste 1 700 lei, 
veniturile suplimentare obținute 
peste cele realizate din activi
tatea de bază, precum și ve
niturile dobindite din lucrări 
literare, artistice, științifice și 
din alte activități.

4. — Consiliul de 
va elabora măsurile 
care a prevederilor 
hotărîri.

Miniștri 
de apli- 
prezentei

★

VAI! JIULUI

I IElectrificarea în termen, presupune 
accelerarea ritmului de construcțieCa urmare a majorării sala

riilor, a scutirii și reducerii im
pozitelor, salariații cu venituri 
de pină la 1200 lei lunar — 
în număr de peste două mili
oane — vor beneficia anual de 
venituri suplimentare de aproa
pe un miliard dc lei.

Prim majorarea salariilor și 
aplicarea noului sistem de sa
larizare. precum și prin apli
carea măsurilor din prezenta 
hotărîre. se asigură creșterea 
veniturilor salariaților din țara 
noastră cu peste 12 miliarde 
lei anual. Această realizare de’ 
seamă a societății noastre ex
primă preocuparea neslăbită a 
partidului și guvernului pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
viață materială și spirituală a 
oamenilor muncii, pentru ridi
carea nivelului de civilizație a 
întregului nostru popor.

Creșterea în continuare a 
standardului de viață a celor 
ce muncesc depinde nemijlocit 
de succesele pe care le vom 
realiza în creșterea producției 
materiale, în perfecționarea 
conduceri, planificării și orga
nizării economiei, în sporirea 
avuției naționale, în realizarea 
programului de înflorire a pa
triei elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului.

Comitetul Central al partidu
lui, Consiliul de Stat și Consi
liul de Miniștri iși exprimă 
convingerea că oamenii muncii 
din țara noastră Vor depune 
eforturi sporite pentru a obține 
noi și noi succese în dezvolta
rea economiei și culturii, în în
făptuirea politicii Partidului 
Comunist Român dc făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltată în patria noastră.

Electrificarea liniei de cale 
ferată Filiași — Petroșani — Si- 
meria impune colectivului șanti
erului nostru sarcina de a exe
cuta in acest an un important 
volum de lucrări de construcții 
constind in refacerea tunclelor 
la gabaritul de electrificare, 
refacerea hidroizolațiilor de la 
lunele, construcția mior, polate 
(,junele" ce nu străpung 
masivul de stir.că — n. n.) 
din beton armat, consolidări de 
terasamente, extinderi și siste
matizări de stații ș.a. Pe lingă 
acestea trebuie executate trei 
tunelc noi din care două pe 
defileul Jiului, pentru apărarea 
liniei împotriva căderilor de 
stînci, și un tunel la Bănița, 
paralel cu cel existent. Lucră
rile de construcții pe care le 
executăm au un specific deo
sebit, în sensul că realizarea 
lor se desfășoară aferent căii 
ferate existente concomitent 
cu efectuarea circulației tre
nurilor care trebuie să se des
fășoare continuu. în bune con- 
dițiuni.

Deși planul pe primele trei 
luni ale anului 1970 a fost în
deplinit de către șantierul nos
tru în procent de 101 la sută, 
aceste realizări nu reprezintă 
dccit 14,4 la sută din planul 
anual (față de peste 20 la sută 
cit ar fi fost normal — n.n.).

Îndeplinirea la un nivel mai 
scăzut a sarcinilor de produc
ție din. trimestrul I a.c., se dato- 
reșle unor deficiente și greu
tăți care au existat în activi
tatea șantierului nostru, cum 
ar fi:

@ lipsa forței de muncă și 
în special a minerilor (și la 
dala actuală, de altfel, șantie
rul are nevoie de circa 
muncitori în plus fată 
mărul existent) ;

© lipsa unor utilaje 
compresoare, betoniere, 
transportoare, macarale 
etc.);
• funcționarea necorespun- 

zătoare a utilajelor existente.
Dăm ca exemplu activitatea 

excavatoarelor care au lucrat

300 
de nu-

(moto- 
benzi 

pionier

în trimestrul I numai 47 la sută 
din timpul planificat, buldoze
rele 78 la sută si mctccompre- 
soarelor 89 la sută :

© lipsa mijloacelor de trans
port, situație care rtici în mo
mentul de față nu este rezol
vată.

Pentru lichidarea . rămânerilor 
în urmă și a deficiențelor exis
tente s-a trecut deja la aplica
rea unor măsuri menite să îm
bunătățească activitatea noastră. 
S-a organizat lucrul in două 
schimburi la lucrările de la tu
nelul Citera, la tunelul la zi 
km 1074-600, la zidul de spri
jin do la Peștera Bolii precum 
și la stația de sortare care asi
gură întreg șantierul cu agre
gate de balastieră și piatră 
spartă. Stația noastră centrali
zată de betoane de la Baru,

Ina. RADU ZABULICA,
șeful șantierului 17 
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(Continuare în pag. a 3-a)

Expuneri despre 1 Maisa-

sa-

asigura o

așezare a 
principiu- 
raport cu In ultima decadă 

aprilie, în unitățile

sa-

ce muncesc

mobilizator de muncă și de luptă al clasei muncitoare, înălțat 
poporului nostru pentru înfăptuirea sarcinilor economice trasate 
al cincinalului, colectivele de muncă din municipiu săvîrșesc 

........ -........după tradiția de decenii a muncitori- 
i sărbătoriri a zilei de 1 Mai.

Sub faldurile steagului
pe redutele marii bătălii a
de partid pe acest ultim an ... _____ ___ _
noi izbînzi demne de laudă și prețuire întru cinstirea 
mii Văii Jiului, a apropiatei - • - •

— cu 30 la sută pentru 
lariile între 850—900 lei;

— cu 20 la sută pentru 
lariile între 901—1 000 lei;

— cu 11 la sută pentru 
lariile între 1 001—1 100 lei;

— cu 3 la sută pentru sala
riile între 1 101—1 210 lei.

Prin aceste reduceri salaria- 
ții cu cîștiguri de pină la 1200 
lei vor beneficia de venituri su
plimentare de cca. 350 milioane 
lei anual.

Impozitele pe veniturile in
tre 1 200 și 1 700 lei provenite

A

In întîmpinarea 
marii sărbători 

a celor

Pe unde altădată curgea Jiul se inalță acum 
modernele construcții ale minei Paroșeni

Foto : N. GHENA

a lunii 
........... _______ econo

mice. la institutul de mine, 
in scoli si în căminele cul
turale din municipiu au a- 
vut loc expuneri despre 
semnificația zilei de 1 Mai 
- ziua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc. 

Expunerile au fost pre-

zentate de către membri ai 
Comitetului municipal de 
partid si comisiei de propa
gandă. învâțămînt, știință și 
cultură de pe lînqă Comite
tul municipal de partid si 
de către lectori ai Cabine
tului municipal de partid și 
ai Comitetului municipal de 
cultură si artă.

munîcîpalâ
Cantină

restaurant

Liceul din 
loc a dou.-i

Inițiere filatelică

101/ /i/e dăruirii 
ENTUZIASTE IN MUNCĂ, 

ÎN ÎNTRECERE

Două treimi din angajamentul anual
Cifrele și faptele de muncă pe care minorii 

de la Lupeni se pregătesc să le înscrie pe gra
ficele și panourile ce le vor purta la demon
strația de 1 Mai a oamenilor muncii din Valea 
Jiului, alături de Steagul roșu dc întreprin
dere fruntașă pe ramură, sini din cele mai fru
moase, demne de renuincle colectivului. Bună
oară. obiectivul nr. 1 din angajamentul colec
tivului pe acest an — depășirea planului eu 
2.> 000 tone de cărbune — a fost transpus in 
faptă in proporție de două treimi. Astfel. in pe
rioada scursă de la începutul anului, din marile 
frontale echipate cu combine și susținere hi
draulică. inimoșii mineri, înfrățiți cu tehnica

înaintată, au trimis la preparație, peste sarcina 
planificată pe luna aprilie pină la zi, 2 600 tone 
cărbune, ceea ce, de la începutul anului, însu
mează 17 000 tone dc cărbune cocsificabil. Dc 
remarcat că. pe buza unei productivități pe 
exploatare superioare cu 50 kg cărbune/post, 
acest volum de producție dat peste plan pri
mește zi de zi în această perioadă un „impuls1* 
dc majorare de circa 500 tone extrase in afara 
sarcinilor.

Colectivele zonelor a IlI-a și a Il-a ale minei 
au la acest succes o contribuție dc 2 000 și 1 100 
tone depășire a planului pe perioada 1—27 a-

de mineri condusă 
dc Augustin Demeter, cotată ca 
una dintre cele mai bune ale 
E.D.M.N., și-u propus termina
rea pină la 30 aprilie a. c. a 
puțului de aeraj nr. 2 al minei 
Livezeni. pentru ca „teceme- 
miștii11 să-l poată echipa, în

fază definitivă, utilajele
tehnologice necesare (vasele de 
transport, schimbarea instala
ției electrice de extracție etc.).

Faptul este cu atît mai demn 
de relevat, reprezentind un 
frumos succes mineresc, cu

cit vrednicii mineri conduși dc 
Augustin Demeter au reușit să 
recupereze răminerea în urmă 
inițială de o lună dc zile, exe- 
culind in același timp și lu
crări în avans la rampele dc 
lucru.

Intrat în reparații, efec
tuate de sectorul l.G.L. sub 
conducerea tovarășului losii 
Lucaci, vechiul bufet din U- 
ricani s-a transformat în 
cantină-rcstaurant. Aici se 
vor putea servi în condiții 
optime meniuri variate și 
gustoase la preturi convena
bile.

Gheorqhe SOCEANU, 
corespondent

Conducerea cercului fila
telic de pe lingă Casa de 
cultură a initial pentru tine
ret un ciclu de expuneri cu 
scopul inițierii în secretele 
filateliei.

Duminica trecută s-a pre
zentat cca de-a doua expu
nere din acest ciclu, în ca
drul căreia ing. Francisc 
Donin a vorbit despre „Instru
mentele filatelistului și cum 
se folosesc ele". Expunerea 
a fost audits de aproximativ 
60 de participant’!.

Duininică, la 
Lupeni. a avut 
ședință a ..Societății de ști
ințe matematice". Creată cu 
scopul de a stimula aptitu
dinile și de a îmbogăți cu
noștințele matematice, această 
formă de organizare a elevi
lor studioși, sub îndrumarea 
competentă a profesorilor de 
specialitate, se dovedește 
rodnică în activitatea ei.

E X C U R S / E
pentru 

munici-
Comisia de turism 

tinerel a comitetului 
pal al U.T.C., în colaborare 
cu comitetul " ~
organizează 
București cu

U.T.C. Lupeni 
o excursie la 
prilejul meciu-

lui de iolbal România — Iu
goslavia. Preful excursiei este 
dc 96 lei. iar înscrierile se 
pol face pină la 30 aprilie la 
sediul comitetului U.T.C. Lu
pe ni.

Terenuri de sport 
și de agrement
în cadrul acțiunilor de 

muncă patriotică desfășu
rate in cadrul lucrărilor aos- 
podăresti-edil'tdre de pri
măvară. elevii școlilor qe- 
nerale nr. 4 si 5 din Petro
șani si-au amenaiat tere
nuri de sport Droorii.

De asemenea, in spate! 
Casei de cultură este in 
curs de amenajare (e ade 

de 
de

2 100 m.p.. 
arement si 
tru copii.

cam in ritm 
pe o suprafață 

un teren de a- 
de joacă pen-

s P O R
intrat in dota-Recent a .....  ... ------

tia U.E.L. Petroșani un fu
nicular F.P.-2 cu caracteris
tici adecvate ridicării și co
lectării materialului din ori
ce punct de pe traseu, fără 
a fi nevoie de instalație

E Ș T E i) O TAR E A
specială de fixare. Noul fu
nicular pasaqer urmează 
să intre în funcțiune la 
sectorul Cimpu lui Neag.

Se așteaptă ca, in cu- 
rînd, să sosească o altă qar-

funicular F.P.U.nitură de
—500 cu care se va mecani- 
za faza adunat — una din
tre cele măi dificile in ca
drul exploatărilor forestie
re.

A

In ziarul nostru de azi:
PAGINA A ll-A Programul televiziunii pentru zilele 

3-9 mai.
de

PENTRU OM ȘI SE
CURITATEA MUNCII 

LUI ÎN SUBTERAN

Pag. a 3 a

I
Noul flux al conflictelor de muncă.
In urma încercării eșuate de răsturnare 
a dictatorului haitian, Duvalier.

Pag. a 4-a
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Cuvîntarea rostită de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

4 r’miore din pop. I 

oose, reolizorea securității in 
Europe. înfăptuirea dezarmă
rii aenerole. îndeosebi a de
zarmării nucleare , stinqerea 
focoreloi de conflicte si în
cordare în lume, statornicirea 
unui climat de inteleqere și 
colaborare intre popoare.

România se pronunță con
secvent pentru încetarea răz
boiului din Vietnam, penii u 
ictiaqerea trupelor Statelor 
Unite ale Americii si osiqura- 
rea dreptului poporului viet
namez de a hotărî sinqur asu- 
pia destinelor sale. De ase
menea. taro noastră se pro
nunță pentru solutionarea, pe 
baze politice, pașnice a con
flictului din Orientul Apropiat 
in spiritul Rezoluției Consiliu- 
Tui de Securitate din 1967.

Partidul comunist si poporul 
nosliu isi manifestă profunda 
solidaritate cu lupta popoare
lor împotriva imperialismului, 
colonialismului si neocolonia- 
llsmului.

Apreciind că ceea ce uneș
te partidele comuniste este 
mai puternic si mai presus 
decit diverqențele dintre ele, 
partidul nostru promovează cu 
toate partidele frățești relații 
de colaborare. Nu trebuie să 
uităm niciodată cuvintele lui 
Lenin că „diverqențele dintre 
comuniști sint de altă natură 
decit diverqențele cu dușma
nii". In ocest spirit, conside
răm că dificultățile existente 
astăzi in mișcarea comunistă 
si muncitorească au un carac
ter tempoiar, că ele pot și tre
buie să fie depășite prin e- 
forturile statornice ale tuturor 
partidelor, desfășurate intr-o 
atmosferă de principialitate și 
stimă reciprocă prin respec
tarea strictă a normelor și 
principiilor de relații intre 
partidele frătesti. pe baza 
marxisrn-lcninismului si a in
ternaționalismului proletar. (A- 
plauze puternice).

La Centenarul nașterii lui 
Lenin, considerăm că cel mai 
înalt omaqiu pe care il putem

aduce memoriei sale este de 
a ne intensifica eforturile pen
tru dezvoltarea multilaterală a 
patriei, înflorirea națiunii noas
tre socialiste, pentru sporirea 
contribuției Partidului Comu
nist Român si a Republicii So
cialiste România la creșterea 
foitei sistemului socialist mon- 
dal. a mișcării comuniste, a 
tuturor forțelor antiimperialis- 
te in luota pentru libertate, 
democrație, socialism si pace. 
(Vii aplauze).

Trăiască prietenia dintre 
poporul român si popoarele 
Uniunii Sovietice, dintre țările 
si partidele noastre I (Aplau
ze prelunqite).

Trăiască unitatea țărilor so
cialiste. a mișcării comuniste 
si muncitorești internaționale, 
sub steoaul a tot biruitor ol 
marxism-leninismului ! (Aplau
ze puternice).

Trăiască lupta pentru pro- 
qres si pace în intreoqa lu
me ! (Aplauze puternice, pre
lunqite).

Reuniunea rectorilor
universităților europene

Urmare din pag. 1

torului general al U.N.E.S.C.O.,
A. Trapcro Ballestero. din 

cartea Diviziei pcnlru in\ă|ă- 
minlul superior a l .X.E.S.C.O. 

La ședința de deschidere au 
hmt parte Mircea Malifa, minis
trul ln\ ăfăminlului. Ion Iliescu, 
ministru pentru problemele ti
neretului, Jean Livescu, rectorul 
Universității din București, a-

cad. Andrei O/elea, președinte
le Comisiei naționale române 
pentru l .X.E.S.C.O.. și alte per
sonalități ale \ ie|ii universita
re din România.

Alocuțiunea inaugurală a iosl 
rostită de proi. dr. docent Jean 
Livescu.

In continuare, ministrul Invă- 
lămînlului, Mircea Mali/a, a 
dat citire mesajului de salut a-

dresat reuniunii de cât re pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer. Tex
tul mesajului a lost ascultat cu 
un deosebit interes, iiind sub
liniat cu puternice aplauze de 
cei prezenji.

Reuniunea a lost salutată, de 
asemenea, de E. Naraghi.

lAtjtrpres)

Mesajul președintelui Consiliului de Miniștri
+ Urmate din pug. I

practicii și gîndirii contemporane. Totodată 
considerăm că învățămîntul superior e chemat 
să insufle tinerelor generații principii, norme 
și valori etice conforme cu cele mai bune tra
diții umaniste, cultivate de secole in universi
tățile de pe continentul nostru.

Ln semn al vremurilor pe care le trăim este 
transformarea științei intr-un factor determi
nant al cunoașterii și colaborării intre națiuni. 
Capitolele științei au devenit astăzi adevărate 
titluri de proiecte de cooperare internațională, 
în condițiile existenței unui circuit intens și 
continuu de valori.

Acțiune de nivel european, dezbaterile dum
neavoastră se integrează in opera de statorni
cire a unui climat de comprehensiune mutuală 
în lumea întreagă. De-a lungul veacurilor. Eu
ropa a furnizat patrimoniului material și spiri
tual al omenirii valori perene, iar astăzi conti
nentul nostru, alături de celelalte continente, 
care participă toate Ia viața politică și socială 
a lumii. își orientează eforturile spre extinde
rea cooperării multilaterale, in armonie cu sco
purile păcii și cu exigențele revoluției tehnico- 
științifice.

România, ca țară care poartă un interes deo
sebit victoriilor științei și introducerii in prac
tică a cuceririlor geniului uman, e conștientă

de necesitatea lărgirii permanente a cadrului 
cooperării internaționale. In această direcție se 
înscriu eforturile sale care au dus la adoptarea 
de către .Adunarea Generală a O.N.U. a Decla
rației cu privire la promovarea în rindurile ti
neretului a idealurilor de pace, de respect reci
proc și de înțelegere intre popoare. Aceleași 
preocupări au călăuzit România și alte state 
europene în inițierea unor propuneri, accepta
te la a XV-a Conferință Generală U.N.E.S.C.O., 
printre care și organizarea intilnirii la care par
ticipați. consacrată studiului mijloacelor de dez
voltare a colaborării intre universitățile de pe 
continentul nostru.

Pentru România, care cunoaște un proces de 
înnoire în toate domeniile vieții economice și 
sociale, dezvoltarea învățămintului, științei și 
culturii constituie o chezășie a propășirii mate
riale și spirituale. Este, deci, deplin firească 
receptivitatea sa la promovarea unor acțiuni de 
preștigiu, de tipul reuniunii dumneavoastră, pe 
care sîntem onorați s-o găzduim.

Guvernul român este convins că, participind 
activ la toate inițiativele menite să contribuie 
la o evoluție pozitivă a climatului internațional, 
dă expresie idealurilor de pace ale poporului 
nostru, năzuinței sale din totdeauna de apropie
re și înțelegere cu toate popoarele lumii.

Urez succes deplin reuniunii în atingerea 
generoaselor obiective pe care și le propune.

Un muncitor apreciat — mecanicul de întreținere Nicolae Bojan de la Viscoza — Lupeni.

ȘCOALĂ - EDUCAJIE m

„Săptămina primăverii"
u devenit 

grădină
devenit o tradițieA

In liecare școală ca la 
slirșilul trimestrului al
II- lca sau în prima 
săplămînă a celui de-al
III- lea să se organizeze 
„Săptămina primă veri i", 
una din acțiunile ex- 
trașcolare cele mai în
drăgite de elevi și cu 
o incontestabilă va
loare educativă. Este o 
adevărată sărbătoare a 
naturii In deplină vi
talitate și exuberantă, 
mir de elevi, din toată 
tara, sint antrenat! în 
aclivităfi de îngrijire, 
ocrotire și amenajare a 
spafrilor verzi.

In Valea Jiului a- 
ceasta săptămina este 
consacrată primăverii. 
Sub deviza „fiecare 
pionier — un pom, o 
floare" elevii din toa
te școlile, alături de 
cadrele didactice, au 
început de luni un vast 
fro-1 de lucrări desti
nate infrumusefării șco
lile r și localităților.

Pentru aceasta s-a Ini
tial și honcursul „Școa
la di agă, le iubim și Ic 
păstrăm", în cadrul că
ruia o comisie va apre
cia cea mai frumoasă 
clasă și școală, cele 
mai bine amenajate 
spatii verzi. In timpul 
destinat acestor activi
tăți, se vor planta nu
meroși pomi șl arbuști 
ornamentali, garduri 
vii, trandafiri. In vede
rea unei mai pune or
ganiză/i, Consiliul mu
nicipal al Organizufiei 
pionierilor și școlile au 
liolăril formarea unor 
comandamente pentru 
ocrotirea spatiilor 
verzi.

Pionierii și școlarii 
participă în această 
săptămînă la amenaja
rea și înfrumusețarea 
curiilor, a cartierelor și 
localităților, vor contri
bui la curățirea livezi
lor și pășunilor. „Sâp- 
tămina primăv erii" în
semnează, totodată, și

J mbogă firea ci moși inie- 
lor copiilor despre Ho
ra și launa Văii Jiului, 
deziderat ce se va în
deplini prin int îlniri cu 
lucrători din silvicultu
ră. Nu va lipsi nici a- 
gremenlul: spre sfîrșllul 
săplămtnii sini prevă
zute excursii, vizite, 
drumeții. Asllcl, Iu re
zervația de zimbri de la 
llaleg vor merge ln ex
cursie aproape 500 de 
pionieri și școlari, iar 
alfa vor vizita parcul 
dendrologic de la Sime- 
ria.

Duminică va li ziua 
consacrată manifestări
lor cullural-artistlce, 
serbărilor școlare in 
aer liber — întreceri 
sportive, carnavaluri, 
în multe localități. Tot 
atunci, după ce se va 
aprecia munca efectua
tă și rezultatele obți
nute, evidenliajilor li se 
vor inmina lanionul 
„Evidential in Săptămi
na primăverii". Va li

ziua în care școlarii se 
vor bucura de roadele 
muncii lor.

Activitățile preconi
zate au scopul — ală
turi de amenajările 
concrete, în care vor 
I răi și Invăja elevii — 
să adauge noi trăsături 
cducafiei patriotice și 
cetățenești, să formeze 
deprinderi practice de 
muncă, să cultive res
pectul și stima pcnlru 
muncă. „Săptămina pri
măverii" se desfășoară 
in Valea Jiului sub for
ma unor activități so
cialmente ulile cu un 
pronunțai aspect atrac
tiv și instructiv -educa
tiv și, ceea ce e foarte 
important, loalc aceste 
aclivităfi vor avea con
tinuitate in timp. Este 
o contribuție meritorie 
a elevilor ce se va ma
terializa în noi elemen
te cu valoare estetică 
în urbanistica Văii Jiu
lui.

tncli de tuni s-a dus zăpa
da, locatarii din blocurile B 
61. C 61, I) 61, O 61, R 62, P 
62 și S 63 din Vulcan au ieșit 
sa Iacă curățenie în jurul lo
cuințelor. Acum au trecut la 
o fază mai avansată a înfru
musețării. Au sapat zonele 
verzi și au adus circa 7 ca
mioane cu painint fertil și doua 
mașini cu zgură roșie. S-au 
plantai apoi arbori și arbuști 
ornamentali, s-au sădit 4 000 
flori plus 100 de trandafiri 
pitici, iar 50 de măceși au 
fost alloili devenind tranda
firi.

Printre harnicii gospodari 
ai cartierului se numără Șt. 
Marruș. $1. Slavici. V. Colda, 
M. Creanga, I. Draghici și 
multi alții prin a căror mun
că împrejurimile blocurilor 
s-au transformat în adevărate 
părculefe.

Vilma BUCURICA 
deputată

T. SPATARU

CU
Așteptată cu nespusă bucu

rie și cu sentimentul îndatori
rilor împlinite, vacanța de pri
măvară a oferit copiilor con
diții minunate de odihnă și re- 
creere. Prin preocuparea aten
tă a tuturor factorilor cu res
ponsabilități școlare, perioada 
vacantei a dat posibilități co
piilor să dobîndească, așa cum 
era de așteptat, noi cunoștin
țe. a oferit posibilități mai 
largi de cunoaștere a bogății
lor și frumuseților Văii Jiului, 
județului, țării, a continuat 
prin noi mijloace procesul e- 
ducativ de modelare a carac
terelor școlarilor.

Manifestările au începui în
că din prima zi. Pionierii, be
neficiarii acestor acțiuni. își a- 
mintesc cu satisfacție de com
petiția handbalistică dotată cu 
cupa „Diamantul negru” la ca
re au participat 13 echipe din 
județele Gorj, Cara.ș-Severin și 
Hunedoara. Valea Jiului a fost 
reprezentată de școlile generale 
nr. 1 Petrila. 3 Lupeni, 4 Pe
troșani și 4 Vulcan (la fele), 
iar la băieți de Liceul Vulcan, 
școlile generale nr. 5 Petrila, 
1 Petroșani și 3 Lupeni. Com
petiția, pe lingă elementul de 
ordin educativ, a avut darul 
să facă o bună propagandă 
handbalului școlar.

Aproape 100 de pionieri, con
duși de cadre didactice și co
mandanți de detașamente au 
participat la excursia pionie
rească „București — inima pa
triei. cetatea științei și a cul
turii11. organizată pe o durată 
de patru zile. S-a oferit mici
lor excursioniști posibilitatea să 
cunoască principalele obiective 
culturale, științifice și de a- 
grement din Capitală.

De o mare popularitate s-a 
bucurat expediția pionierească

„Oameni și fapte* — acțiune 
cu bogate resurse educative 
pentru formarea personalității 
elevilor, pentru formarea unor 
trăsături pozitive de caracter. 
Printre acțiunile mari se pot 
aminti, de asemenea : excursii
le, organizate de Consiliul mu
nicipal al pionierilor, la Timi
șoara, Arad. Sibiu. Deva, Hu
nedoara. Simeria. Țebea. Cu o- 
cazia acestor excursii cadrele 
didactice au vorbit elevilor des
pre realizările obținute de oa
menii muncii în construcția so
cialismului sub conducerea 
Partidului Comunist Român, au 
scos în evidență faptul că toa
te aceste realizări sint succese 
deosebite ale poporului dornic 
să contribuie la ridicarea pres
tigiului țării.

Drumețiile organizate de că
tre majoritatea școlilor in prin
cipalele puncte ale Văii Jiu
lui, discuțiile purtate despre 
trecutul, prezentul și perspec
tiva localităților, au prilejuit 
minunate momente de acumu
lare a unor informații prețioa
se. Printre școlile care au or
ganizat astfel de activități pot 
fi citate școlile generale nr. 5 
și nr. 6 Petroșani, nr. 1 și nr. 
3 Lupeni. nr. 1 și nr. 5 Petrila, 
Liceul Uricani.

Regretabil este că unele școli, 
ca cele din Vulcan și Lupeni, 
poartă elevii cu ocazia drume
țiilor pe trasee arhicunoscute 
și, deci, ncinteresante (Cabana 
Straja, Peștera dracului. Obo- 
roca. Zănoaga).

Nici în vacanța aceasta nu 
au lipsit activitățile cultural- 
sportive, taberele, comemorări
le. activitățile de club. Au fost 
organizate 3 tabere cu caracter 
cultural-sportiv ; 40 de elevi au 
participat, sub conducerea de 
specialitate a profesorului loan

Gorgan, la tabăra de instruire 
a trompetiștilor și toboșarilor 
din orașul Uricani. Un număr 
însemnat de elevi au partici
pat la taberele de inițiere in 
orientarea turistică, organizate 
la cabanele Bula și Vulcan — 
conduse de către profesorii 
Dan Cocor .și Iacob Imling. 
Două echipe de ciclism s-au 
prezentat în competiția ciclotu
ristică „Floarea prieteniei*, fa
za județeană, unde au obținut 
rezultate remarcabile (locul I 
— Școala generală nr. 2 Vul
can, locul II — Școala gene
rală nr. 3 Lupeni).

Pentru a atrage elevii la ac
tivitățile de vacanță, un nu
măr mare de școli au amena
jat, în sălile de clasă, cluburi 
pionierești. Majoritatea acestora 
au fost dotate cu o varietate 
de materiale ce au stat la dis
poziția copiilor. In multe școli, 
de pildă Școala generală nr. 5 
Petroșani și nr. 2 Lupeni, au 
fost - organizate acțiuni legate 
de comemorarea a 100 de ani 
de la nașterea lui V. I. Lcnin.

Se poate aprecia că vacan
ța, prin multiplele forme pe ca
ro le-a îmbrăcat, prin seriozi
tatea de care au dat dovadă 
cadrele didactice, a corespuns 
intereselor copiilor, a instruit 
și a educat.

Dumitru CORNEA

Vînătorii și-au ales 
responsabili de grupă

Filiala de vînătoare și pes
cuit sportiv din Petroșani 
numără sute de membri. Ac
tivitatea acestora se desfă
șoară în mod organizat — 
veriga de bază a activității 
formînd-o grupa. Zilele tre
cute a avut loc alegerea res
ponsabililor de grupe. Cum 
e și firesc, vînătorii au ales 
în fruntea lor pe cei mai 
conștiincioși. Principalele sar
cini ale responsabililor de 
grupe sint mobilizarea vînă- 
torilor la acțiunile de com
batere a răpitoarelor, de pro
curare a hranei suplimenta

re pehtru vînalul util, de 
combatere a braconajului.

Tot recent au fost aleși șl 
controlorii obștești ai fondu
rilor de vînătoare și pescuit, 
a căror îndatorire principală 
este combaterea braconaju
lui.

Rămîne ca cei aleși să se 
achite în mod conștiincios 
de sarcinile încredințate, con
tribuind în acest fel la buna 
gospodărire a fondurilor de 
vînătoare și pescuit.

I. CIUR 
corespondent

Joi 23 aprilie

17.30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.

18,05 Film serial : Oliver 
Twist”.

18,35 Mult e dulce și frumoa
să.

19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Telesporl: Aspecte de 

la meciul de fotbal Ro
mânia — Polonia din 
cadrul turneului U.E.F.A. 

.19,35 Actualitatea în econo
mie.

19.45 Avanpremiera.
20,00 Stagiunea lirică TV : 

Opera „Turandol” de 
Giacomo Puccini.

21.45 Prim plan — Forrv Et- 
terle.

22.15 Telejurnalul de noaple.
22.30 Treizeci de minute de 

rîs cu Jerry Lewis.
23,00 închiderea emisiunii.

PRONOEXPRES
La concursul nr. 17 din 22 

aprilie 1970, au fost extrase 
din urnă următoarele numere:

Extragerea I : 35, .38. 9, 7, 
2, 5.

Fond de premii : 444 209 lei.
Extragerea a Il-a: 30, 44, 8. 

12, 31, 35 40, 4.
Fond de premii i 396162 lei.

PANIFICAȚIE „A
PETROȘANI '■

Șef serviciu contabilitate-financiar
Condițiile de studii, stagiu și salarizare sint cele 

prevăzute de actele normative in vigoare.

Solicitanții se pot adresa la sediul întreprinderii din 
Petroșani str. Oltului nr. 30.

Meseriașii particulari ai unei firme îngăduitoare

discernămînt
La Consiliul popular al o- 

rașului Lupeni s-a analizat 
activitatea comisiilor de ju
decată pe primul trimestru 
al anului. In trei luni de 
zile, cele două comisii au 
întocmit 86 de dosare, toate 
soluționate. In majoritatea ca
zurilor, fiind vorba despre 
infracțiuni și abateri de la 
regulile de conviețuire socia
lă, ambele comisii au anali
zat cu exigență și spirit de 
răspundere faptele și au dic
tat sentințe drepte. S-au e- 
vidențiat, prin niunca lor, 
toți membrii celor două co
misii de judecată.

Iaurt 
,vitaminizat“?...

Din nou ia discuție cali
tatea iaurtului și lipsa bor
canelor de iaurt la I .P.L. Li- 
vezenL Trecind zilele aces
tea prin mai multe unități 
alimentare'care desfac și pro
duse lactate, am aflat că 
lipsa borcanelor aparține in
tr-o bună măsură F.P.L. Li- 
vezeni, care nu ridică săp- 
tămini de-a rindul borcanele 
goale. O fi așa de greu ca 
atunci cind duce pline să Ic 
ia pe cele goale ? ! In privin
ța calității. cițiva cititori 
ne-au reclamat că au cum
părat iaurt cu impurități a- 
preciabile și ne întreabă da
că se produce cumva vreo 
noaâ calitate de iaurt-, vi- 
taminizat. Nu știm. Transmi
tem întrebarea F.P.L. Live- 
zeni...

Cine face 
trierea ?

Inspecția comercială de 
stat de pe lingă Consiliul 
popular orășenesc Lupeni a 
efectuat un scurt raid prin 
citeva unități ale C.L.F. din 
localitate. La unitatea nr. 22, 
Terezia Iușan vindea merele 
cu 5,60 Ici, indiferent de ca
tegoric. Inspecția i-a aplicat 
amenda pe loc : 100 lei. Și 
la unitățile nr. 48 și 34 s-a 
găsit aceeași situație. Merele 
se vindeau... in bloc, cu a- 
celași preț. Vînzătoarcle au 
aruncat... mărul discordiei 
spre depozit, spunind că cei 
de acolo nu le triază. Trie
rea trebuie totuși făcută : și 
în rindul merelor și în rindul 
vînzăt orilor.
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Ic ia intrucit croitoria a fost, 
este și va fi, întotdeauna și 
pre tutindeni. o meserie de ?.ur. 
Inventivitatea de care sfnt capa
bili -Toitorii l-au subjugat nu 
o dată pe clientul dornic, din- 
1r-o pornire firească, să se îm
brace elegant, să acorde din 
mult-puținul său un tribut mo
dei. E greu de conceput un 
croitor fără clienți. fără posi
bilitatea de a realiza un ci.ș- 
tig corespunzător. Și, totuși, la 
Cooperativa ..Jiu!" e posibil și 
așa ceva. In statele de plată 
ale unor secții sint înscrise 
câștiguri cuprinse intre 56 și 
202 lei (croitoria pentru femei 
clin Petrila. in luna septembrie 
1969) Explicația pe care ne-o 
servește conducerea cooperat i- 
v< i este străvezie: „N-avem 
clienți*. Realitatea e că se face 
prea puțin pentru a spori nu
mărul de clienți ai coopera
tivei. numeroși croitori, preocu- 
pindu-se cu preponderență de 
lucrările particulare, fie in tim
pul celor 8 ore de muncă, fie 
după acestea. In fața pretinsei 
penurii de clienți ce măsuri 
s-au lufit ? De la secția finan
ciară a municipiului aflăm că, 
nu o dată conducerea coopera
tivei „a legalizat" lucrul parti
cular al unor croitori, acordin-

du-le adeverințe cum că lucrea
ză acasă pentru producția co
operativei. Faptul favorizează 
sustragerea meseriașului de la 
impozitul cuvenit, rcpercutindu- 
se in activitatea cooperativei, 
rămasă astfel fără clienți. La 
toate acestea se mai adaugă și 
alte aspecte: calitatea servicii
lor pentru cooperativă scade, 
secțiile de croitorie nu țin pa
sul cu moda (însăși revistele 
de modă apar in ateliere cu în- 
tirziere) și altele care influen
țează negativ bunul mers al 
producției.

Despre rebuturi 
și despre... 

promovarea unor 
șefi de secții

Numeroase secții a)e coope
rativei „Jiul" au înregistrat in 
anul 1969 rebuturi (valoarea 
totală a acestora depășește 100 
mii lei). In cea mai mare par
te, rebuturile trebuiau imputa
te celor vinovați de produce
rea lor. fapt care nu s-a făcut. 
Mai mult chiar, conducerea co
operativei a aprobat reducerea 
prețurilor acestor rebuturi și 
oferirea lor spre vînzare clien-

ților. (O modalitate mai nepo
trivită de a-și face singuri 
contra reclamă nici nu putea 
fi găsită!). Deși s-a propus 
schimbarea din funcție a unor 
șefi de secții (auto-moto, 24 
croitorie Aeroport, cizmărie 
complex „N. Bălccscu”) pentru 
repetate rcclamații privind ca
litatea lucrărilor, aceștia sint 
menținuți in continuare în 
funcție, rebuturile datorate lor 
fiind suportate de toți coope
ratorii. Promovarea șefilor de 
secții se face, nu de puține ori, 
arbitrar. La conducerea secției 
blănărie, de exemplu, se află... 
doi salariați. soț și soție. Soțul 
— cu antecedente penale — 
nu are dreptul de a conduce 
o gestiune. El — după cum 
justifică conducerea cooperati
vei — acordă doar „o mină 
de ajutor” soției care arc ca
tegoria de calificare 1. Deși in 
secție se află al ți blănuri cu 
categorii de calificare 2, 3 și 
chiar 4, la conducerea secției, 
in mod curios, e menținută o 
lucrătoare cu cea mai mică ca
lificare. Pe bună dreptate ne 
întrebăm : de ce ? Doar pentru 
ca, indirect, secția să fie con
dusă totuși de un salariat cu 
antecedente penale „ei.știgate*, 
după cile știm, în același loc 
de muncă cu 3 ani in urmă ?

De unde atîta perseverență în 
încurajarea elementelor incom
patibile cu funcția de gestio
nar ?

N-avem clienți I 
Dar nici nu ne 

preocupăm 
să-i atragem!

Cauzele nerentabililății unor 
secții ale cooperativei le găsim 
și in alte lipsuri de natură or
ganizatorică. Secția de timplă- 
rie dispune de mașini in va
loare de peste 100 mii lcj care 
nu funcționează la capacitatea 
maximă. Muncitorii lucrează 
manual și privesc dezamăgiți 
la utilajele a căror simplă pre
zență costă, fără să ajute cu 
ceva cooperativa. Timplarii, de 
fapt, execută lucrări de între
ținere in cooperativă, lucrări 
care ar trebui asigurate prin 
serviciu] administrativ și nici
decum de către o secție des
tinată deservirii populației. O 
altă secție — cea de instalații 
electrice — nu a realizat in 
anul acesta decit 30 la sută 
din sarcina de plan, din lipsă 
de clienți (? I) pentru atrage
rea cărora nu s-a întreprins

insă nimic. Cit despre secțiile 
cele mai solicitate, de reparații 
radio ,și televizoare (aprovizio
nate necorespunzător cu piese 
de schimb), acestea nu reușesc 
să desfășoare o deservire ope
rativă și dintr-o altă cauză ! 
deși dispun de un mijloc de 
transport pentru deservirea la 
domiciliu, acesta se află in 
mod nejustificat la dispoziția 
conducerii.

Cine trebuie 
să determine 

o schimbare radicală
Ultima adunare generală a 

organizației de partid din ca
drul Cooperativei „Jiul", care 
și-a propus la ordinea de zi 
tocmai analiza producției in 
trimestrul I, a inceput cu o 
mare întârziere față de ora 
programată. Cei 27 de partici
pant (reprezentind limita mi
nimă prevăzută de statut) au 
discutat timp de o oră și ceva 
dacă adunarea e statutară sau 
nu, dacă se poate desfășura 
sau nu. pînă cind cițiva mem
bri de partid au mai mobili
zat Încă un participant. In sfîr- 
șit, după discuții prelungite, 
după o așteptare in care s-a e-

puizat rezerva de combativitate 
a parlicipanților, adunarea a 
fost deschisă.

La ordinea de zi. aii* fost în
scrise două probleme diametral 
opuse : analiza activității secții
lor in primul trimestru și a- 
naliza activității culturale in 
rindul cooperatorilor. Timpul 
fiind intîrziat, cele două ana
lize s-au efectuat în grabă deși, 
pentru a dezbate eficient multi
tudinea de probleme ce se ridi
cau. era util ca punctele în
scrise pe ordinea de zi să facă 
fiecare obiectul unei adunări 
separate, distincte. Pentru a în
cheia prezentarea acestei adu
nări. mai amintim doar că cei 
analizați de organizația de 
partid — ne referim îndeosebi 
la șefii unor secții de deser
vire — nu au fost invitați în 
fața adunării, astfel că anali
za ce și-au propus-o membrii 
de partid (și care trebuia să 
fie cit se poate de exigentă) 
s-a transformat intr-o simplă... 
informare. De nici unde nu a 
reieșit dorința de a se pro
duce o schimbare radicală în 
activitatea acelor secții care 
continuă să nu raporteze lu
crări corespunzătoare cerințelor 
cooperativei, care continuă să 
nu raporteze nici chiar puți
nele lucrări ce le execută dar 
care, sub o firmă prea îngă

duitoare, se transformă in lu
crări particulare; și‘ aceasta, atit 
in detrimentul cooperativei — 
ale cărei beneficii sint serios 
afectate — cit și al clienților
— cărora nu li se execută lu
crări corespunzător tarifelor co
operativei.

Activitatea acestor secții „co
dașe” ale cooperativei trebuie
— și poate — să fie restructu
rată din temelie. Pentru aceas
ta insă, este necesar ca orga
nizația de partid să desfășoare 
o activitate eficientă pentru în
lăturarea formalismului in mun
că, pentru creșterea gradului 
de conștiință al fiecărui mem
bru cooperator, dezvoltând in
teresul acestora in sporirea be
neficiilor cooperativei. Străda
niile cooperatorilor trebuie să 
se conjuge cu efortul general 
de dezvoltare a societății socia
liste. La acest efort trebuie să 
participe toți cooperatorii im- 
binind cinstit interesele lor cu 
cele ale cooperativei, răspun- 
zînd astfel cerințelor populației, 
împlinind aceste deziderate nu 
vor mai exista (recurgem la un 
singur exemplu) croitori fără 
clienți sau cu câștiguri de nu
mai 50 lei pe lună, intr-o co
operativă cu numeroși angajați 
care, in decursul anilor, ne-au 
obișnuit cu o deservire exem
plară, cinstită.

„Spectacol" 
de zi

„Spectacolul" a avut loc 
ziua, in plină stradă, in pre
zența unei asistențe nume
roase. Actul I : Victoria Pin- 
tilie, coboară din- autobuz in 
stația Braia-Lupeni, fiind aș
teptată de .Ana lnoveanu, ca- 
re-i dă prima replică — cî- 
teva cuvinte pe care niște 
urechi „bine crescute" refu
ză să le înregistreze. Victo
ria tace. Ana o ochește cu 
o piatra. Actul II : încăiera
rea, răfuiala, terminată cu 
urme vizibile pe fețele riva
lelor. .Actul in : concluzii la 
comisia de judecată. După 
pronunțarea sentinței se va 
trage cortina. Are cineva chef 
să aplaude ? !...

împotriva 
igienei

In urma unui control efec
tuat de organe sanitare din 
municipiul nostru, unui mare 
număr de cetățeni i s-a atras 
atentia asupra igienizării 
curților propriilor locuințe. 
Prin adresa nr. 427, Spitalul 
unificat Petroșani a impus 
cetățeanului Vasile Străut să 
treacă imediat la curățirea 
curții, in care locuiește și 
Dumitru Costan. Străuț a Ire- 
cut imediat la acțiune, dar 
Costan ii face greutăți. Mai 
mult, la inspecția organelor 
sanitare, Costan a avut ati
tudine ireverențioasă, chiar 
huliganică, față de acestea, 
insultindu-le în exercițiul 
funcțiunii. Se impune un 
„tratament" care să-l coste 
pe... Costan.

Rubrică redactată de : 
Dumitru GHEONEA 
Valcrîu COANDRAS
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Consiliului popular municipal

i

Acțiunile ceiățoneșli pentru înfrumusețarea și buna gos
podărire a localităților a constituit obiectul dezbaterilor din 
r< -enta sesiune a Consiliului popular al municipiului. De
putății. reprezentanții organelor administrației locale de 
stal, ai comitetelor cetățenești au analizat modul cum sint 
înfăptuite angajamentele asumate în cadrul întrecerii patrio
tice pentru ridicarea nivelului gospodăresc edilitar al loca
lităților Văii Jiului, pentru a imprima cartierelor, străzilor, 
tuturor urbelor noastre o înfățișare cit mai elevată sub ra
portul esteticii citadine.

Campania curățeniei de primăvară, a înfrumusețării 
s-a declanșat pe planuri multiple. In urma pregătirilor or
ganizatorice și tchnico-materiale o dată cu venirea primă
verii s-a trecut la curățenia generală a localităților muni
cipiului. repararea clădirilor, străzilor, plantarea de arbori 
si amenajarea zonelor verzi. Sesiunea a evidențiat rezultate 

■< rte in acest domeniu, relevind că acolo unde a existat 
aeocuparo din partea deputaților. unde cetățenii au înțe- 

les chemarea comitetelor executive ale consiliilor populare, 
o toate că timpul n-a fost întotdeauna favorabil, s-au exe- 
ntat integral lucrările de curățire și amenajare a zonelor 

' rzi. Comitetul executiv al Consiliului popular municipal 
> raportat sesiunii că angajamentele luate in întrecerea pa
triotică în cinstea zilei do 1 Mai au fost realizate, existând 
•ondiții ca pină la 1 Mai a. c. să se execute lucrări gospo
dărești edilitare in valoare de 10 milioane lei față de 8 800 
mii lei cil s-a prevăzut inițial. Rezultatele de pină acum 
denotă strădanii din partea organelor locale ale putorii de 
stat pentru îmbinarea acțiunilor bugetare cu cele cetățe
nești. dorința multor cetățeni de a înnoi și înfrumuseța 
continuu orașele in care trăiesc și muncesc. Dar oare reali
zările raportate sint pe măsura cerințelor reale de gospodă
rire a localităților municipiului? Or fi cifrele rotunde, fru
moase. însă situația din multe cartiere și străzi — au rele
vat numeroși deputați — este încă departe de a fi la înăl
țimea cerințelor. Adevărul este că există încă rămîneri în 
urmă în repararea drumurilor și străzilor. în amenajarea 
zonelor verzi, a terenurilor do joacă pentru copii. Avem 
multe spații verzi nesăpate, terenuri virane neamenajate, 
forenuri de joacă pentru copii degradate. La cauzele accs- 
■•'■>r rămîneri in urmă s-a referit atât raportul prezentat in 
sesiune cit și dezbaterile Ro l zările obținute puteau fi și 
mai bune dacă unii conducători de întreprinderi și insti
tuții ar fi sprijinit mai mult acțiunile întreprinse de comi
tetele executive ale consiliilor populare, dacă și-ar fi rezol

ut sarcinile încredințate prin planul de înfrumusețare a 
municipiului. Din cauza strădaniilor insuficiente din partea 
conducerilor I.G.L.. I.G.C.. organizațiilor comerciale. Grupu
lui 11 construcții. S.D.E.E. și altele, se mențin o serie de 
carențe gospodărești mai ales in ceea ce privește' rcamena- 
i.irca zonelor verzi distruse, ridicarea gunoiului, iluminatul 
public, Unii conducători, cum este cazul directorului Gru
pului ÎI construcții, al șefului autobazei dc transport, a 
arătat deputatul Ion Rădulescu. dovedesc lipsă de solicitu
dine față de apelurile consiliilor populare locale, neglijca- 

S ză îndeplinirea atribuțiilor ce revin unităților lor. 
•* Organizarea acțiunilor patriotice se cere susținută de o in- 
'• tensă muncă educativă pentru dezvoltarea răspunderii ci- 
■C vice a tuturor locuitorilor, inclusiv a cadrelor cu munci de 
«• răspundere din cadrul unităților economice față de înfă- 

țișarea cdilitar-gospodărească a localităților municipiului. 
% Este imperios necesar să se curme atitudinea de indiferen- 

ță a unor conducători (un caz tipic e cel al directorului Lu
ni pulescu de la Fabrica de pîine) care nu numai că refuză 
% dar jignesc chiar persoanele care îi solicită să participe la 
ț acțiunile de înfrumusețare a orașului. Deputatul Gheorghe 

Rusu a cerut să se pună mai mult accent pe calitatea ac
țiunilor întreprinse; să se aibă în vedere — și aici s-a re
ferit mai ales la școli și organizațiile de tineret — nu doar 
numărul participanților Ia diferite lucrări gospodărești, ci. 
mai ales, eficiența, rezultatele concrete și calitatea acestora.
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U.R.S.S. La Stu
dioul de filme 
„Mosfilm" arc loc 
turnarea copro
ducției româno- 
sovietice „Cintece- 
]e mării”, avind 
ca protagoniști pe 
Dan Spătaru și 
Natalia Fateeva. 
Scenariul aparține 
lui Francisc Mun- 
teanu.

In foto : Aspect 
din timpul turnă
rii filmului.

Pentru ca utilajele miniere 
să justifice marca
prestigioasă a uzinei

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Slăpîn pe situație (23
— 26 aprilie) ; Republica : 
Omul momentului (23—26 a- 
prilie ; LONEA — 7 Noiem
brie : Samuraiul (23—25 apri
lie) ; Minerul : Lupii albi (23
— 26 aprilie); VULCAN t 
Păcatul dragostei (23—26 a- 
prilic); URICANI i Reîntoar
cerea lui Surcouf (24—25 a- 
prilie).

SIMUATA 25 APRILIE

17.00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ger
mană.

18,05 Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți !

19,00 Telejurnalul dc scară.

19.20 Festivalul național al 
arici studențești. Aspec
te de la festivalul for
mațiilor corale și instru
mentale. Transmisiune 
dc la Iași.

19.40 Reflector.
10.50 Telc-cnciclopedia.
20,45 Microavanprcmicră.
20.50 Film serial : „Răzbună

torii". „O cutie electro
nică".

21.40 Simbălă scara, între 
prieteni... Emisiune dc 
varietăți, realizată în co
laborare cu redacția 
muzicală a Televiziunii 
din Belgrad.

22,35 Telejurnalul dc noapte. 
23,00 Romanțe noi.
23.20 închiderea < misiunii.

A

ț Or. aceasta reclamă mai multă răspundere, seriozitate din 
5 partea organizațiilor, mai mult sprijin tehnico-material din 
»* partea consiliilor populare. S-a insistat totodată asupra ne- 
ț cesității sporirii contribuție- la înfrumusețarea orașelor a

unităților specializate — I.G.L.. I.G.C.. S.D.E.E. — a tuturor 
•J unităților economice precum și a inspecției sanitare și a
ț organelor de miliție la menținerea ordinej și curățeniei, în 
5» sporirea răspunderii cetățenilor față de păstrarea amena-
•* jărilor gospodărești. In cuvîntul lor. deputății au făcut o
ț seamă de propuneri. Reținem, bunăoară, propunerea depu- 
£ taților Petru Stoican și Iosif Eșanu privind lichidarea unor 
»£ barăci și anexe insalubre improvizate din apropierea car- 
t fierului Carpați. secarea lacului de lingă linia ferată ce 

constituie un focar de infecție. S-a cerut să fie mai bine 
ț organizată evacuarea gunoaielor și menținerea curățeniei. 
5 iar unitățile de transport — șantierele care degradează ar- 
«5 Icrele de circulație să fie obligate să le repare. S-au făcut 
ț propuneri și pentru amenajarea bazelor de agrement și 
% sportive. S-a insistat îndeosebi ea și în Petroșani să se ame- 

najeze un ștrand, Pefroșaniul fiind unicul oraș din muni- 
cipiu fără bazin de inot.

S Dezbaterile din cadrul sesiunii au scos în evidență po- 
sibilități multiple pe linia înfrumusețării și bunei gospodă- 

5» rirj și a cerut deputaților. tuturor cetățenilor să continue 
K cu și mai multă perseverență acțiunile gospodărești-edili- 
fr tare pentru terminarea integrală a obiectivelor propuse, 

pentru ridicarea continuă a gradului urbanistic al locali
tăților Văii Jiului.I I. DUBEK

î

ii

f
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Etapa actuală de dezvoltare 
a economici Republicii Socia
liste România ridică probleme 
noi pe linia creșterii neconte
nite a calității produselor și 
serviciilor, ca o condiție esen
țială a creșterii eficienței eco
nomice. Realizarea unor pro
duse de calitate este o sarcină 
primordială în activitatea de 
producție a bunurilor materiale, 
o datorie de onoare a munci
torilor, maiștrilor, inginerilor, a 
tuturor salariaților.

In acest context și la Uzina 
de utilaj minier din Petroșani 
inițiativa creatoare a întregului 
colectiv stă ia baza acțiunilor 
de îmbunătățire continuă a fa
bricației, cu scopul final de a 
obține produse de înaltă cali
tate.

Apariția legii privind asigu
rarea și controlul calității pro
duselor, a însemnat și pentru 
colectivul uzinei noastre un pri
lej de analiză a situației activi
tății sub aspect calitativ și lua
rea măsurilor corespunzătoare 
în spiritul acesteia. Comitetul 
de direcție al U.U.M.P., după 
ce a dezbătut această proble
mă. a stabilit măsuri care să 
conducă la îmbunătățirea cali
tății produselor, reducerea rebu
turilor și la micșorarea chel
tuielilor de remaniere ; salaria- 
ții noștri fiind conștienți că au 
datoria de onoare de a execu
ta lucrări și produse de înaltă 
calitate, practicînd metoda auto
controlului exigent la fiecare 
loc de munca.

în ultima vreme, în uzina 
noastră, pe lingă preocuparea 
de lărgire permanentă a capaci
tăților de producție și a sorti
mentelor. ne-am propus și am 
inițiat o serie de acțiuni me
nite să asigure un cadru teh- 
nico-organi/.atoric îmbunătățit 
de desfășurare a activității de 
producție. In această direcție, 
s-au luat o seamă de măsuri, 
dintre care cităm :
• sectorul de concepție al 

uzinei a fost întărit cu cele mal 
bune cadre tehnice de specia
liști care au ca sarcină să adu
că îmbunătățiri substanțiale

Inq. GH. OLARIU, 
directorul Uzinei de utilaj 

minier Petroșani

produselor, prin îmbunătățirea 
documentației și asistență teh
nică susținută ;

0 se folosesc mijloace șl 
metode moderne de lucru în di
feritele faze ale producției;
• s-a intensificat controlul 

asupra calității materiilor pri
me și a semifabricatelor;
• pentru produsele noi (dis

pozitive de legat cabluri de ex
tracție, stîlpi hidraulici de a- 
bataj, elemente de automatiza
re. echipamente electrice, di
ferite utilaje unicate ș.a.) s-au 
elaborat normative interne șl 
caiete de sarcini pentru a se 
putea efectua probe de verifi
care a parametrilor tehnico- 
funcționali care să asigure con
diții calitative corespunzătoare ;
• o atenție deosebită s-a a- 

cordat lărgirii bazei tehnico- 
materiale a laboratoarelor uzi
nei, în acest sens s-au luat mă
suri de amplificare a spațiilor 
necesare activității de labora
tor de circa 4 ori și dotarea a- 
cestora cu aparataj la nivelul 
cerințelor actuale. S-au extins 
metodele de verificare nedistruc- 
tivă a materialelor, a calității 
suprafețelor prelucrate, mijloa
cele de verificare dimensională 
și altele.

S-au luat de asemenea măsuri 
de modernizare a unor instala
ții, s-au făcut eforturi însem
nate pe linia dotării cu mașini 
unelte și echipamente noi. Spre 
exemplu, a fost întărit sectorul 
de mecanică grea, turnătorie, a- 
telierul de rectificări și secto
rul de presaj, s-a construit noua 
fabrică de stîlpi hidraulici din 
Vulcan etc.

Pe linia calilicării cadrelor 
muncitorești s-au luat măsuri de 
îmbunătățire a pregătirii lor 
prin școlile de scurtă durată la 
locul de muncă, școala profesio
nală uzinală și școala profesio
nală din cadrul grupului școlar 
profesional din Petroșani. Ast
fel, procesul de înșiruire prac
tică este îmbunătățit prinlr-o 
judicioasă repartizare a elevilor 
la locurile de muncă și printr-o 
asistență tehnică corespunzătoa
re.

Munca de control tehnic de 
calitate, pe faze de fabricație, 
și în final, în conformitate cu 
tehnologiile de fabricație s-a 
intensificat. Se urmăresc siste
matic comportarea principalelor 
produse la beneficiari, în care 
scop organele noastre se depla
sează pe teren.

Ne propunem ca pe viitor să 
urmărim prin planurile anuale 
și de perspectivă îmbunătățirea 
continuă a calității produselor 
și serviciilor prestate astfel ca 
și prin această pîrghie impor
tantă să contribuie la ridicarea 
eficienței economice a activită
ții noastre.

Loto
La tragerea loto din 24 aprilie 1970 au fost extrase din 

urnă următoarele numere i
Extragerea I ! 55 56 80 23 9 27 16 7 69
Fond de premii 570 502 lei.
Extragerea a II-a : 4 36 67 38 32 17 65
Fond de premii 517 385 leî.

Pe urmele
materialelor 

publicate
Cabanierul înlocuit
Refcrindu-se la articolul 

„OASPEȚI VITREGIȚI DE... 
OSPITALITATE- publicat in 
„Steagul roșu' nr. G327 din 3 
martie a. c. in care se arătau 
o serie de lipsuri ce au existat 
in activitatea cabanei Rusu, în
treprinderea județeană balneo
climaterică Deva a trimis re
dacției un răspuns comunicin- 
du-ne:

Verificind cele semnalate în
articol s-a constatat că deficien
țele s-au datorat cabanierului 
Vasile Cernăianu, care, pentru 
neindeplinirca corespunzătoare 
a sarcinilor de serviciu și sla
ba preocupare față de deservi
rea turiștilor, a fost înlocuit.

„Atentatorul" 
a fost sancționat
In legătură cu nota „ATEN

TATORUL* apărută in „Steagul 
roșu* nr. 6 351 din 31 martie 
e. c. prin care a fost criticat 
conducătorul auto de pe auto
buzul nr. 31 UD 3 313 care, la 
intersecția de la podul Maleia, 
nu a dat prioritate pietonilor 
și a circulat cu viteză excesi
vă, Ser\ iciul de circulație al 
Miliției Petroșani ne-a scris 
următoarele :

Autobuzul a fost condus de 
conducătorul auto Teodor Pop 
din Petroșani, care a fost sanc
ționat pentru abaterile săvir- 
șite.

D. 1.

Starea de sănătate ii dinților și bolile gastro-intestinale

DUMINICA 26 APRILIE

PROGRAMUL I : 6,05 Con
certul dimineții; 7,00 Radio
jurnal; 7,15 Ora satului; 7,45 
Cinice, joc și voie bună; 8,00 
Sumarul presei; 8,10 Ilustrate 
muzicale; 9,00 Radiomagazinul 
femeilor; 9,42 Cavalcada rit
murilor; 11,15 Intilnirc cu 
melodia populară și interpre
tul preferai: 12,00 Dc toate 
pentru toți; 13,00 Radiojurnal. 
Sjrort; 13,15 Muzică ușoară; 
1340 Unda veselă; 14.00 Rari
tăți discograficc; 14,30 (.‘ine 
știe cîștigă; 15,00 Carat ana 
fanteziei; 15,55 Estrada dumi
nicală; 18,30 Dezbateri cultu
rale; 18,50 Cîntă Mary Hop
kin; 19,00 Gazeta radio; 19,20 
Melodii interpretate dc Nico- 
lae Nițcscu; 20,05 Tableta de 
seară; 20.10 — 365 de cîntece;
20.20 Argheziană; 20,25 Zece 
melodii preferate; 21.00 Mu
zică do cafe-concert: 21,15 
Teatru scurt; 22,00 Radiojur
nal; 22,10 Panoramic sportiv;
22.30 Romanțe; 22,50 Moment 
poetic; 23,00 Revista șlagăre
lor; 0,03—5,00 Estrada noc
turnă.

LUNI 27 APRILIE

PROGRAMUL I : 5.05—6,00 
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7.00 Ra
diojurnal: 9.30 Revista lite
rară radio: 10.05 Cu cîntccul 
și jocul pe întinsul patriei;
10.30 Pagini din opere româ
nești; 11,05 Radio-Prichindel; 
12,00 Din muzica popoarelor;
12.30 Intilnirc cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal: 13.22 
Muzică ușoară; 13,45 Melodii 
populare: 14,05 File de po
veste; 14,30 Emisiune muzicală 
pentru ostași; 15,00 Cronica 
muzicală; 16,00 Radiojurnal;
16.20 Formația de muzică 
populară dirijată de Florian 
Economii; 16,30 Revista econo
mică; 17,05 Antena tinerelu
lui; 17,30 Concert de muzică 
populară; 18,30 O melodie pe 
adresa dv.; 19,00 Gazeta ra
dio: 20,05 Tableta de seară; 
20,10 — 365 de cîntece; 20,20 
Argheziană: 20,25 Solista serii 
— Doina Badea: 20,45 Teatru 
radiofonic; 22,00 Radiojurnal;
22.20 Sport: 22,30 Muzică u- 
șoară; 23,00 Revista șlagăre
lor; 0,03—5,00 Estrada noc
turnă.

MARȚI 28 APRILIE

PROGRAMUL I : 5,05—6,00 
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Atlas cultural; 
10,05 Cîntece de dragoste și 
jocuri populare; 10,30- Radio- 
școală; 11,20 Muzică populară; 
12,00 Muzică ușoară: 12,30 în
tâlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat: 13.00 
Radiojurnal; 13,45 Cintă Ma
ria Firulescu și Marin Bilea : 
14,00 Caleidoscop muzical: 
14,50 Jocuri dc pe Tirnave; 
15,00 Radio-școală: 16.00 Ra
diojurnal: 16,20 Muzică popu
lară: 17,05 Radioenciclopedie 
pentru tineret; 17,30 Concert 
de muzică populară: 18,10 
Radiosimpozion; 18,30 O melo
die pe adresa dv.; 19,00 Ga
zeta radio; 20.05 Tableta de 
s-ară; 20,10 — 365 de cîntece;

L _________

20,20 Argheziană; 20,25 Zece 
melodii preferate; 21,00 Me
moria pămintului românesc ; 
In jurul orei 21,30 Transmi
siunea meciului de fotbal 
Franța — România. In pauză : 
Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 23.25 Muzică ușoară; 
0,03—5.00 Estrada nocturnă.

MIERCURI 29 APRILIE

PROGRAMUL I ; 5.05—6.00
Muzica dimineții; 6,05—940

Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Viața cărților; 
10,05 Plaiuri sucevene; 10,30 
Vreau să știu; 11,05 Muzică 
ușoară; 11,20 Patrium carmen; 
12,00 Muzică ușoară; 12,30 în
tâlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat: 13,00 Ra
diojurnal; 13.22 Primăvara și 
muzica ușoară; 13,45 Muzică 
populară; 14,00 Caleidoscop 
muzical; 14,50 Din muzica po
poarelor; 15,00 Radio-școalâ; 
16,00 Radiojurnal; 16,20 Cintă 
Ana Hanțu; 16,30 Consultație 
juridică: 17.05 Antena tinere
tului; 17.30 Muzică populară; 
18,03 Știință, tehnică, fante
zie; 18.30 O melodie pe adre
sa dv.; 19.00 Gazeta radio; 
20,05 Tableta de seară; 20.10 
— 365 de cîntece; 20,20 Ar
gheziană; 20,25 Zece melodii 
preferate; 21,20 Cîntă Wilson 
Simonal; 21,30 Moment poetic; 
21,35 Solista serii — Ilinca 
Cerbacev; 22,00 Radiojurnal; 
22,20 Sport; 23,10 Concert de 
muzică ușoară: 0.03—5,00 Es
trada nocturnă.

JOI 30 APRILIE

PROGRAMUL I : 5.05—6.Q0 
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 940 Odă limbii ro
mâne; 10.05 Vechi melodii 
populare; 10,30 Miniaturi de 
estradă; 11,15 Din țările socia
liste: 12,00 Recital de operă; 
12,30 întâlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal; 13,22 
Melodii de Gherase Dendrino; 
13,45 Cintă Adriana Comșa și 
Stanciu Simion; 14,00 Calei
doscop muzical: 14,50 Tarafuri 
de odinioară; 15,00 — 100 de

legende românești; 16,00 Ra
diojurnal; 16,20 Muzică popu
lară; 16,50 Cîntece dc 1 Alai; 
17,05 Antena tinerelului; 17.30 
Concert de muzică populară;
18.10 Orizont științific; 18.30 
O melodic pe adresa dv.; 
19,00 Gazeta radio; 19,30 Con 
cert al orchestrei de muzică 
populară a Radiotelcviziunii; 
20.05 Tableta dc seară; 20.10 
— 365 dc cîntece; 20,20 Ar
gheziană; 2045 Zece melodii 
preferate; 21.00 Convorbirile 
de joi: 21,20 Cintă Roxana 
Matei; 21.30 Moment poetic; 
21,35 Solistul serii — Gică Pe
trescu; 22,00 Radiojurnal: 22.20 
Sport; 22,30 Album dc roman
țe; 22,50 Tangouri celebre;
23.10 Muzică de dans; 0.03— 
5,00 Estrada nocturnă.

VINERI I MAI

PROGRAMUL I: 6,00 Bu
letin de știri; 6,05 Scumpă zi 
de sărbătoare — program mu
zical; 7,00 Radiojurnal; 8.00 
Moment poetic.

PROGRAMUL I și II : In 
jurul orei 9.00 Transmisiune 
de ia mitingul șj demonstra
ția oamenilor muncii din Ca
pitală și din țară cu prilejul 
zilei de 1 Mai; 1240 Răsună 
cîntecul și jocul pe plaiurile 
țării; 13 00 Succese ale muzi
cii ușoare; 13.40 Din muzica 
popoarelor; 14,10 Melodii (!<• 
Temiștocle Popa; 14,30 Unda 
veselă; 15.00 Caleidoscop mu 
zical; 1540 Tot înainte. Salut 
pionieresc de I Mai; 15,50 
Cîntă Anca Agemolu; 16.05 
Din înregistrările Măriei Tă- 
nase și ale lui Grigor aș Dini 
cu: 1640 Revista șlagărelor: 
17,00 Antena tineretului; 17,30 
Cavalcada ritmurilor: 18,30 O 
melodie pe adresa dv.; 19.00 
Valsuri celebre; 19.30 Concert 
de muzică populară; 20,00 Ra
diojurnal; 20.10 Tableta de 
seară: 20.20 Argheziană; 2045 
Zece melodii preferate; 21,00 
Poeme pentru 1 Mai; 21,15 
Concertul vedetelor; 22,00 Ra
diojurnal; 22.10 Compozitori 
și interpreți; 22.35 Muzică de 
dans: 0.03—6.00 Estrada noc
turnă.

SIMBAtA 2 MAI

PROGRAMUL I: 6.05 Con
certul dimineții; 7,00 Radio
jurnal; 8.10 Bună dimineața, 
copii; 845 La microfon melo
dia preferată: 9.30 Miorița: 
9.50 Parada soliștilor și a or
chestrelor de muzică ușoară; 
11.15 înfrățiți in cîntec si joc: 
11.45 Voci tinerești: 12.30 în
tâlnire cu melodia populară si 
interpretul preferat: 13,00 Ra 
dioitirnal: 13.10 Caleidoscon 
muzical: 14.00 Mujică ușoară- 
14.20 Cine știe cîștigă ; 15.00 
De la 3 la 7 — emisiune dc 
divertisment muzical; 17.30 
Știintă. tehnică, fantezie: 19.00 
Radiojurnal; 19.10 Cîntece în 
drăeile; 19.30 O melodie pe a- 
drgsa dv.: 20.00 Tableta dc 
seară: 20.10 — 365 de cîntece: 
2040 Argheziană: 20,25 Zece 
melodii preferata 21.00 Reci
tal de poezie; 21.20 Soliști si 
orchestre de muzică ușoară: 
22.00 Radiojurnal. Sport; 22,30 
In ritm de dans: 23.00 Expres 
melodii; 0.03—6.00 Estrada 
nocturnă.

Una dintre afecțiunile care 
dau cel mai mare procent de 
îmbolnăviri a organismului u- 
man este caria dentară. Se poa
te spune că aproape nu există 
individ care să nu fie atins 
pină la virsta adultă de aceas
tă afecțiune. Dinții, organe de 
mare importanță în economia 
generală a organismului, sint a- 
fectați foarte de timpuriu, pro
cesul carios ducind pină la ur
mă la distrucția lor. Pe lingă 
suferințele locale mari (durerea, 
inflamație). imposibilitatea efec
tuării corecte a masticației 
(prin pierderea dinților) favo
rizează apariția bolilor gastro- 
intestinale cronice.

Cavitatea bucală reprezintă 
prima porțiune a tubului di
gestiv între ale cărui segmente 
există o corelație funcțională 
care asigură transformarea ali

mentelor în forme asimilabile. 
In gură, alimentele sint supu
se, in vederea unei bune asi
milări, unei acțiuni mecanice 
(dc fărîmițare și frământare) și 
unei acțiuni chimice. Prin pier

lui. De aceea, asistența stoma
tologică a populației, pe lingă 
caracterul curativ, se impune și 
prin partea de profilaxie (de 
prevenire) a unor boli ale or
ganismului. printre care și cele

Sfatul medicului
derea dinților, eficiența masti- 
catorie scade foarte mult, ali
mentele ajungind în stomac in
suficient prelucrate. Stomacul 
sănătos compensează pină la un 
anumit punct insuficiența mas- 
ticatorie individuală atit prin 
peristaltism (mișcările pere
ților), cit și prin acti
vitatea secretorie mai a- 
bundentă. Cu timpul, lipsa
unei dentații integre favorizea
ză apariția unor afecțiuni la 
nivelul stomacului și intestinu

gastro-intestinale.
Tratamentele stomatologice 

trebuie începute de la apariția 
primelor carii și continuate prin 
controale la diferite intervale 
de timp, în perioada copilă
riei și adolescenței, știut fiind 
că în aceste perioade apar 
foarte multe carii dentare. Tra
tamentele trebuie să urmăreas
că conservarea dinților și nu 
îndepărtarea lor fără discernă- 
mînt, de multe ori cerută cu 
insistență de către pacienți. La

adult. înlocuirea dinților pier- 
duți făcută prin tratamente 
protetice bine concepute în sco
pul refacerii morfologice și mai 
ales funcționale a aparatului 
masticator previne și amelio
rează gaștrițele cronice, ulcerul 
•și alte boli digestive.

Tratamentul patetic la sufe
rinzii tubului digestiv se im
pune ca un tratament de ur
gență datorită rolului negativ 
al edentațiilor (lipsa dinților) 
in evoluția bolii. Scoțind în 
evidență legătura dintre starea 
de sănătate a dinților și dife
ritele boli cronice gastro-intes
tinale, reiese clar că tratamen
telor efectuate-'in cabinetul de 
stomatologie trebuie să li se a- 
corde din partea pacienților im
portanța cuvenită în scopul păs
trării sănătății întregului orga
nism.

Apariția modei se pierde un
deva in negura timpurilor, iar 
virsta ci este însăși virsta 
veșmintelor. Această afirmație 
se sprijină pe faptul că, o dată 
cu apariția veșmintelor, a în
ceput, bineînțeles, și evoluția 
lor. PJecind de la acest consi
derent, nimeni nu se va mira 
dacă va afla că moda evolua 
la grecii antici și la romani 
tot așa cum evoluează și azi. 
Este însă interesant că arheolo
gii au descoperit urme ale e- 
voluției modei încă in perioa
da epocii dc piatră ! Este vor
ba, desigur, de anumite obiec
te de podoabă, care au evoluat 
ca formă in decursul timpului. 
Această evoluție se referă insă 
și la răspindirea acestor obiec
te de podoabă, mai ales a ce
lor confecționate din scoici, ca
re se găseau in mările calde. 
Și așa. podoabele din sud .mi
grau" spre ținuturile nordice. 
In loc, insă de săptămini sau 
chiar zile, de care are nevoie

în prezent un obiect de podoa
bă, pentru a fi „transplantat* 
de pe un continent pe altul, 
in epoca dc piatră era nevoie 
de secole pentru parcurgerea 
aceluiași drum.

Și, totuși, ar fi greșit să se 
creadă că nivelul de civiliza
ție are mare influență asupra

diferite cantități de mărgele 
albastre, care s-au bucurat de 
mare succes. In următoarea 
călătorie, comerciantul a adus 
din nou mărgele albastre, însă 
acestea n-au mai avut nici un 
fel de căutare, la modă fiind 
la triburile respective culoarea 
roșie...

sau aceea privitoare la regele 
care și-a stropit din greșeală 
pantalonul cu noroi, a suflecat 
puțin pantalonul, pentru ca pe
lote să nu se observe și, drept 
urmare, bărbații au purtat timp 
de multe zeci de ani... panta
loni cu manșete.

Din istoric se cunoaște că

Este ușor de urmării cit de 
mult depinde moda de istorie, 
încă de mult, oamenii de artă 
au descoperit mari asemănări 
intre linia tunicii din Grecia 
antică și linia coloanei dorice.

Atunci cînd în arhitectura 
europeană a învins stilul gotic, 
linii corespunzătoare acestui stil

a militarilor.
Toată lumea cunoaște zicala 

„haina il face pe om“. Aceas
tă zicală iși are originea din 
timpurile cele mai vechi. Să ne 
gindim numai la faptul că in 
timpul sclavagismului sau in 
Evul Mediu fiecare clasă sau 
pătură socială iși avea imbră-

DIN ISTORIA VEȘMINTELOR (II)
vitezei evoluției modei. Drept 
exemplu se poate arăta întâm
plarea petrecută unui comer
ciant european, care a dat fa
liment numai pentru că a sub
apreciat posibilitățile evoluției 
modei la triburile africane. In 
urmă cu numai două șecole, 
acest comerciant a adus în A- 
frica și a vindut unor triburi

Unii ar putea crede că schim
barea modei este determinată 
de întâmplare sau de voința 
sau gustul unor croitori Cu re
nume. Există o serie de anec
dote care ar putea confirma 
această teză. Printre ele, se 
numără acelea cu privire la 
clinele care a rupt pantalonul 
regelui, și astfel s-a introdus 
moda pantalonului zdrențuit,

spiritul de imitație domnea in
tr-un mod deosebit in Franța 
in timpul lui Ludovic al XIV- 
lca. Probabil, insă, că Regele 
Soare s-ar fi întristat dacă ar 
fi aflat că cele trei linii ale 
modei, care au luat naștere în 
palatul său din Versailles, n-au 
purtat mai târziu numele lui, 
ci s-au numit: prcmolierian, 
molierian și poslmolierian.

au apărut și în îmbrăcăminte, 
femeile incepind să poarte, de 
exemplu, pălării înalte și as
cuțite, ca și imnurile respec
tivului stil arhitectonic. Exem
ple de acest fel putem aduce 
.și dm timpuri mai noi. Astfel, 
in deceniul al cincilea al se
colului nostru, in timpul răz
boiului. îmbrăcămintea femei
lor a început să semene cu cea

cămintea ei. după care cei cc-i 
aparțineau puteau fi ușor re- 
cunoscuți. Existau chiar legi 
speciale care stabileau un ra
port foarte strict între situația 
socială, calitatea țesăturilor și 
forma îmbrăcămintei.

In zilele noastre; această zi
cală iși pierde treptat legătu
ra cu realitatea, deoarece ura
ganul nivelator al așa-numitei

mode europene a cucerit în de
cursul anilor țară după țară și 
continent după continent. Gă
sim astăzi oameni îmbrăcați 
in pantaloni și sacou in țări 
situate la Ecuador și dincolo 
de Cercul Polar, in Europa, 
Asia și America. Se pare că 
răspindirea rapidă a acestei 
mode este legală de croiala ei 
comodă și de apariția unor ma
teriale textile adecvate eL 
S-ar părea că 'rațiunea 
ar fi trebuit să lupte 
împotriva unei mode a- 
nume insă pină în prezent nu 
se întrevede o astfel de luptă. 
Dar cine știe ce ne rezervă 
viitorul ? Nu este exclus ca 
elementele naționale să-și cro
iască un loc din ce in ce mal 
important în confecționarea di
feritelor obiecte vestimentara 
astfel incit acestea, păstrindu-și 
croiala practică și comodă. sA 
incinte ochiul prin diversitataa 
și noutatea lor.

f. BORIS


