
rnoiFTAni din toate țarii r dnib VA

&:
I ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.R. Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

ANUL XXIX Nr. 7 121 DUMINICA 24 SEPTEMBRIE 1972 I 4 pagini 30 bani

In fiecare organizație de partid, în toate colectivele de muncă

0 singură voință, o supremă preocupare: înfăptuirea neabătută, 
cu toată responsabilitatea a prețioaselor indicații și îndemnuri

Conducerea partidului și sta
lului a cinstit cu sentimente dc 
aleasă stimă și prețuire împlini
rea virstel de 70 de ani a tova
rășului Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România.

Slmbălă, 23 septembrie, la Pa
latul Consiliului de Stat o avut 
loc solemnitatea decernării titlu
lui de „Erou al Republicii Socia
liste România" tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer.

Înalta distincție n fost inmi- 
nată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre-

șec'lntolc Consiliului do Stat al 
Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
l-a îmbrățișat călduros pe tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, a- 
dreslndu-l urări de mulți ani, 
sănătate șl fericire.

Tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer a mulțumit cu emoție pentru 
felicitările ce l-au fost adresate, 
pentru înalta apreciere ce se dîi 
activității sale.

La solemnitate au luat parte 
tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășa Elena Maurer, tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Mănesru, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu. Virgll Trofin, Iile Ver
de! Maxim Berqhianu, Ghe.ar- 
qhe Cioară. Florian Dănălache,

E C R E

Emil Drăgflnescu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Leontc Rău tu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voilec, 
Iosif Banc, Petre Blajovicl, Cor
nel Burtică, Miron Constanti- 
nescu. Miu Dobrescu, Ion Ionl- 
M. Vasile Palillneț, Ion Pățan, 
Ion Slănescu, Ștefan Andrei, 
Ion Dlncă, Mihai Marinescu, 
Chlvu Stoica, Constantin Plrvu- 
lescu. Alexandru 
Gheorghe Vaslllchl, 
Slătescu, secretarul 
do Stat, cu soțiile.

\u participat, rle 
membrii guvernului.

Intr-o atmosferă de . _ ,. 
tenie, conducătorii partidului șl 
stalului l-au felicitat cordial pe 
tovarășul Iod Gheorghe Maurer 

T

Sencovicl, 
Constantin 
Consiliului

asemenea,

caldă prle-

transmise de secretarul general al partidului in cadrul
memorabilei vizite de lucru

privind conferirea titlului
„Erou al Republicii Socialiste România" 

tovarășului Ion Gheorghe Maurer, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
indelungald și rodnica activitate desfă- 
mlșcarea revoluționară, precum șl pen- 

idusă la elaborarea și

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII
MINIERE IN EXECUȚIE SOLICITA

Onorarea la termenele stabilite
în graficele de execuție

'•A

\

1947-1972 In cinstea
celei de-a

XXV-a
aniversări

și la parametri de calitate prevăzuți a Republicii

Sevele cincinalului „scurt”

Pentru 
șuraiă in 
tril contribuția deosebită 
infăptulrea politicii interne și externe a partidu
lui șl statului, la opera de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.

Cu prilejul împlinirii vlrstei de 70 de ani. 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Ro

mânia decretează:

ARTICOL UNIC. — Se conferă titlu) <lc „Erou 
al Republicii Socialiste România" tovarășului fon 
Gheorghe Maurer. Președintele Consiliului rle 
Miniștri al Republicii Soclallslc România.

Președinlele 
Consiliului dc Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

•1

Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri
ale Republicii Socialiste România

In istoricul raport prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român s-a subliniat cu 
deosebită pregnanță că „...importante posibili
tăți de creștere suplimentară a producției rezidă 
in scurtarea termenelor de execuție a noilor o- 
biective și atingerea cit mai rapidă a parame
trilor proiectați ; ...reducerea cu numai o lună a 
termenelor de dare in funcțiune și de atingere 
a parametrilor proiectați la obiectivele industri
ale ce urmează a fi puse in funcțiune pînă la 
sfirșitul cincinalului asigură o producție suoli- 
men*'”n De perioada 1973—1975 de 6—7 miliar
de lei".

In dinamica actuală și cea prevăzută in per
spectiva a extracției de cărbune din bazinul Văii 
Jiului, un cuvint hotăritor il deține realizarea în 
termenele stabilite și de calitate corespunzătoo-

re a investițiilor miniere, atit subterane, cît și de 
suprafață, de primă necesitate pentru desfășura
rea normală a fluxurilor productive, tot mai in
tens solicitate. Orice dereglare in ritmul de exe
cuție a obiectivelor, orice intinlere in realizarea 
stadiilor constructive și de montaj la punctele de 
lucru atrag după sine perturbări păgubitoare in 
buna desfășurare a activității de extracție, îm
piedică evoluția firească a capacităților de pro
ducție in consonanță cu cerințele in creștere ale 
economiei in ansamblul ei.

Discuția purtată recent cu tov. ing. Gheorghe 
Davidescu. inginerul șef cu investițiile din cadrul 
Centralei cărbunelui Petroșani, o vizat In princi
pal tocmai aceste deziderate și exigențe ale 
muncii pe care trebuie s-o depună factorii răs
punzători de efectuarea întocmai și la timp a 
investițiilor miniere, în primul rînd a celor din 
perimetrul incintelor.

— Vă rugăm să ne precizați 
principalele direcții urmărite, 
actualmente, in activitatea de 
investiții miniere desfășurată In 
bazinul nostru...

— Atenția, atit a beneficiarului, 
mă refer la C.C.P., cît și a con- 
slructoriloi se concentrează, în
deosebi pe acele obiective care 
au rolul de a îmbunătăți, fie 
sistemul de aeraj al minelor, fio 
condițiile de muncă șl de viață 
ale salariaților minei (alimen
tări cu apă potabilă etc.), fie ex
tracția pe verticală a producției 
și maier'alelor.

In ordinea aspectelor mențio- 
: Ne-am orientat ca la E.M. 
ila să punem în funcție, pi- 

a.c., stația 
suitor centru, 
maf mare din

Interviu cu tovarășul 
Gheorghe Davidescu, 

inginer șef 
investiții, C.C.P.

nate 
Petrii 
nă la 15 octombrie 
de ventilatoare 
care va fi cea 
Valea Jiului, cu dotare moder
nă, cea dinții din seria de o- 
blective similare ce urmează să 
se construiască la unitățile noas
tre miniere, tinînd seama că ex
ploatarea rezervelor de cărbu
ne se adînreș'e mereu, Iar ema
națiile de mptan devin mal a- 
bundente. Nu mai e nevoie, 
deci, să subliniem Imperativul 
amplificării și modernizării u- 
nor stătu principale de ventila
ție, acțiune căreia se cuvine

să-i acordăm atenția meritată. 
S-a contractat și s-au atacat dc 
curînd- lucrările de construcții 
aferente unei stații analoage la 
Plscu Anlnoasa, urmînd ca la 
Planir Lupeni să se înfăptuias
că un obiectiv asemănător. Se 
montează, totodată, stația de 
ventilatoare puț aeraj vest Uri
cani cu termenul de punere in 
funcție plasat la finele lunii vi
itoare. ceea ce va îmbunătăți 
aerajul lucrărilor miniere din 
partea vestică a cimpuliii. In 
vederea alimentării cu ap ă po
tabilă la mina Bărbăteni, va in
tra în funcție, in septembrie 
curent, o instalație ad-hoc. La 
E.M. Livezeni se va realiza o 
instalație similară, pînă la 10 
octombrie a.c., conform angaja
mentului constructorului. In ce
ea ce privește extracția pe ver-

ticnlă, eforturile sînt concen
trate pe punerea în funcție a 
puțului principal cu schip de la 
mina Vulcan, puțului auxiliar 
din incinta principală E.M. Ll- 
vezeni, a puțului de aeraj vest 
Uricani și a puțului Valea Arsu
lui — Lonea.

— Cum apreciați cadența de 
lucru Ia aceste obiective de in
vestiții miniere, in curs de exe
cuție ?

— Pentru aceste obiective 
miniere, de suprafață mai ales, 
există, bineînțeles, programe de 
execuție întocmite, analizate și 
definitivate împreună de către 
constructor șl beneficiar. Rapor- 
tlndu-mă la experiența acumu
lată pînă în prezent, aș vrea să 
atenționez atît Șantierul Valea 
Jiului al T.C.M.M., cit și între
prinderea electro-monlaj Sibiu 
— lot Vulcan —. și întreprinde
rea rețele electrice Deva — 
șantierul de montaj, că există 
încă unele lacune serioase în 
activitatea pe care o desfășoară, 
din care pricină sini consemna- 

unele rămîneri 1n urmă față

Tabloul bogat și dens de idei- 
definitorii pentru climatul politic 
și etic al orinduirii noastre iși am
plifică necontenit ecourile, sensu
rile fiecărui argument căpătin- 
du-și adincimea fundamentală și 
firească. Avem bucuria să trăim 
din plin acest moment esențial de 
efervescență creatoare și de e- 
fort, consacrate cuceririi de noi 
trepte și succese economice. Și, 
ca întotdeauna, în astfel de mo
mente marele examen al opțiunii 
pentru programul partidului, pen
tru gindul său plin de îndrăznea
lă este dovedit tulburător prin 
faptele cotidiene ale construcției 
socialiste.

La urma urmei, cum s-ar pu
tea exprima mai bine adeziunea 
minerilor la politica partidului, 
decît prin împlinirea exemplară a 
datoriei zilnice ? In adîncurile 
Văii Jiului, în acești ani de pro
gres și ritmuri înalte, de avînt in 
extracția de cărbune, a intrat in 
tradiție ca vorba să fie dublată 
de faptă, ca argumentul suprem 
să-l reprezinte măsura de ritm

pentru cărbune mult ți de cali
tate, pentru randamente sporite.

Dintr-o astfel de înaltă conști
ință a participării la permanente
le sarcini ce revin minerilor s-au 
născut ideile entuziaste și lucide 
in același timp a cincinalului îna
inte de termen, idee ce animă a- 
cum colectivele minelor noastre. 
Rațiunile acestui imperativ sînt 
limpezi.

Minerii din brigăzile conduse 
de Petre Constantin, Vasile Caila, 
Vasile Rusu de la mina Lupeni, 
de pildă știu exact că apelul de 
ar>necelera ritmul dezvoltării noas
tre este izvorît din grija patrioti
că pentru destinele țării, pentru 
viitorul ei. Lupenenii știu exact ce 
au de făcut, știu exact cum tre
buie să acționeze, știu precis ca
re le este țelul. Ei au știut să se 
mobilizeze, dind in cele 20 de 
luni ale actualului cincinal, 42 000

Dem D. IONAȘCU

Cu prilejul celei de-a 70-a a- 
niversări a zilei de naștere a 
tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri ale Republicii So
cialiste România au oferit 
sîmbătă la amiază, la Palatul

Consiliului de Stat o masă to
vărășească.

Au parti: ipal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Maur-r. tovarășii Emil Bodnaraș, 
Manca Mănescu, Gheorghe Pana, 
Gheorghe Radulescu. Virgil 
Trofin. Iiie Verdeț, membrii și 
membrii supleanți ai Comitetu-

Iul Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., îm
preună cu soțiile, membri de 
partid cu stagiu în ilegalitate, 
precum și membri ai Guvernu
lui.

In timpul mesei a toastat to
varășul Nicolae Ceaușescu.

A răspuns tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer.

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceausescu
Dragă tovarășe Maurer,

Doresc să dau glas sentimen
telor Comitetului Central, Con 
silfului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, ale partidului și po
porului nostru, fclicilîndu-te 
călduros cu prilejul împlinirii a 
70 de ani de viață precum și 
cu ocazia decorării tale cu cea 
mai înaltă distincție a Republi
cii Socialiste România — titlul 
de „Erou al Republicii Socia
liste România" Acordarea aces
tei înalte distincții este o ex
presie a aprecierii deosebite pe 
care partidul și poporul nostru 
o dau activității tale, puse în 
slujba mișcării revoluționare, a 
luptei partidului pentru înlăfu-

rarea claselor exploatatoare, iar, 
în anii de _după eliberare, în 
slujba construirii socialismului 
și, în prezent a făuririi socie^- 
tății socialiste multilateral dez
voltate în România.

In activitatea ta din ilegalitate, 
- împreună cu mulți activiști 
de partid, cu alți intelectuali — 
ai luat parte activă la unele din 
momentele importante ale luptei 
revoluționare. Aș menționa în
deosebi participarea ta la eve
nimentele legate dc eliberarea 
patriei noastre, de înfăptuirea 
actului istoric de la 23 August 
1944.

Nu doresc, desigur, să fac a- 
cum istorie. Sînt aici tovarăși 
care cunosc greutățile activității

ilegale, cunosc probleme multi
ple pe care partidul nostru a tre
buit să le soluționeze. Desigur, 
vorbind de lupta partidului, am 
în vedere, pînă la urmă, munca 
desfășurată de activiștii parti
dului. Tu ai fost printre aceia 
care ai îndeplinit întotdeauna 
cu cinste și în bune condițiunl 
însărcinările date de partid.

In anii de după eliberare, al 
ocupat o serie de funcții de răs
pundere, inclusiv îd organul su
prem al partidului, și, timp dc 
aproape 12 ani — de președinte 
al Consiliului de Miniștri. In a- 
ceastă calitate, fiind și membru 
al conducerii supreme de partid,

te

I

Convorbire realizată de 
Ing. Traian MOLLER

(Continuare în oag. a 4-a)

monumentală

modernă
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ln- 
stat

lucrători 
ignorează 

publl-

V. TEODORESCU

construcție

I. GÂLÂȚEANU 
Corespondent Agerpres la 

Pekin

în vinza- 
necores- 

atîtea

L. All-

Nu de puține ori, din scri
sorile sosite la redacție am 
putut să extragem cu ușurin
ță constatarea că, in unele u- 
nltăți ale O. ~ ’
mentara, C.L.F. sau T.A.P.L., 
au fost puse 
re felurite produse 
punzătoare. Și toi de 
ori am semnalat „cazurile" or
ganelor de resort. De aseme
nea, cu prilejul diferitelor rai
duri, am constatat pe viu exis
tența nejusllficată, pe tejghe
lele sau in spațiile depozitare 
ale comerțului nostru, a unor 
produse depreciate sau pe ca
le să se deprecieze, lent van- 
labile sau in neputință de a 
fi oferite consumatorilor. Me
dicii Igieniști din cadrul 
specțlei sanitare de 
și jnspectoril comerciali ne-au 
vorbit, 
deseori, 
trlbuite 
din comerț 
normativele 
ce și, sub 
rentabilității, iși permit să ne
socotească cele mal elementa
re legi ale eticii comerțului 
(astfel, s-au pus și, probabil, 
pe alocuri se mai pun ii 
zare legume stricate, 
de calitate îndoielnică, 
alterată). O paranteză: 
cui Ovidiu Frățllă de I 
specțla sanitară de stat i 
lata, zilele trecute, cum i 
șit, datorită unei intîmplărl o- 
portune, să preîntîmpinc pre
pararea unor chiflele din car-

ne completamente necorespun
zătoare calitativ (peste 10 
kg I) la restaurantul „Straja" 
din Vulcan, care-ar fi condus 
categoric la intoxicații acute.. 
Ne-am pus, firesc, o întrebare :

mărească și ei acest lucru ? 
Este știut că pentru o urmări 
respectarea strictă a normelor 
de calitate există — pe dife
rite trepte — numeroase or- 
c ne de control : C.T.C.-urile

să... constate aceleași
trepte despre care vorbeam șl 
in diferite fraze — calitatea 
necorespunzătoare a unor pro
duse și să aplice (nu cînd e 
cazul, ci cînd se... nimerește)

controlează.
și notează undeva 
constatat (chiar da- 

se numesc grafice,

la rîndul lor, 
despre amenzile a- 

unor
care 
sănătății 

imperiul fals al...

in vin- 
brînză 

bere 
inedi

ta In- 
ne re
fl reu-

• Sub falsul imperiu al... renta bilității, se nesocotesc cele mai ele
mentare legi ale eticii lucrătorilor (lin comerț • „Lanțul de veghe" se mul
țumește cu... constatări • Sancțiuni cu degetarul, la defecțiuni cu... ca
rul ! • Unii lucrători din comerț nu se jenează să pună în mîinile cumpă
rătorilor produse depreciate...

oare numai furnizorii trebuie 
să albă ca obiectiv fundamen
tal al activității lor CALITA
TEA cit mai ridicată a produ
selor alimentare (cel puțin in 
deplină concordanță cu preve
derile stas-ului) ? Cel prin In
termediul cărora mărfurile a- 
jung în circuitul comercial nu 
sini OBLIGAȚI, oare, să ur-

din fabrici, recepția organelor 
comerciale, inspecția sanitară 
șl cea comercială. controlul 
obștesc etc. Șl totuși.. Și to
tuși, acest ..lanț de veghe", 
care este menit să nu permită, 
sub nici un motiv, păliunderea 
in rețea a produselor necores
punzătoare calitativ, de foar
te multe ori se mulțumește

cîteva sancțiuni. Sancțiuni cu... 
degetarul la defecțiuni cu... 
carul 1 Este adevărat, aceste 
organe de control amintite 
mal sus nu au capacitatea de 
a înlătura țoale deficiențele 
ci doar de a le... constata. Șl 
se rezumă la atit Aici inter
vine gravitatea. Organele do

control... 
stată 
ce-au 
că 
analize, studii — tot constatări 
rămîn). Și concomitent cu 
constatările, in unitățile vizi
tate, controlate, rămîn in con
tinuare să sălășluiască, intr-o 
simbioză de neinvidiat dar 
destul de organică, cu... defec
țiunile. „Controlul", deci, ob
servă că roșiile, de exemplu, 
sînt strivite, tlnzind spre pu
trefacție, constată, amendează 
(sau dă ultimatumuri cu duiu
mul), dă eventual „indicația" 
(în 99 la sulă din cazuri ne
luată in considerație) ca aces
tea să fie scoase din vinzare 
și... pleacă.

Și același „procedeu", prin 
maxima repetabilitate la care-a 
fost supus, a devenit o obiș
nuință care aproape că nu 
mal poate fi sesizată ca ceva... 
nefiresc, anormal, inadmisibil 1 
Deși nu se pot identifica cu 
măsurile total eficiente, sanc
țiunile aspre, dure chiar (du
blate. triplate sau înzecite Ia 
prima lor „bisare") rămîn, to
tuși, singurele măsuri, care nu 
numai că pot să însoțească 
constatările dar TREBUIE s-o 
facă ! Este adevărat — ne aș
teptam la reproșul care ur
mează — există șl cazuri cind 
recepția organelor comerciale 
nu mai poate (! !) să respingă ■

In cea mc\i mare parte a ci
nului, Pekinul este înconjurat 
de o centură verde, rod al 
hărniciei oamenilor: lanuri dc 
grîu și orez care in perioada 
recoltatului capătă culoarea 
aurului, tarlale de porumb, li- 
vezi cu pomi fructiferi cu meri, 
peri și caiși cu tulpina scundă 
— pentru a fi ușor de între
ținut și recoltat, viță dc vie, 
grădini de zarzavat pentru a- 
provizionarea piețelor din capi
tală. După ce părăsești capi
tala, drumul șerpuiește printr-o 
vegetație care continuă pînă 
toamna tirziu. In șanțurile dc 
irigații auzi apa, care aduce 
viața și menține acest peisaj, 
iar in copacii de pretutindeni 
există un concert perpetuu 
de-a lungul zilelor de vară, cu 
excepția unor scurte perioade 
de ploaie, cel al cicadelor (in
secte ceva mai mari ca un 
greiere și care scot niște sune
te prelungi) Sînt zilele căldu
roase de vară cînd soarele atră- 
lucește cu putere, adierea ciu
tului aduce in loc dc înviora-
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Drum spre inima oamenilor
In nici

Ic iKlmâtcrii individului 
viața profesionulO îmi i sr 
re, cu trttfa rigoare ca in 
dichtă, .vfl-și 
dv muncă fi 
/olvsvl 
pentru 
tradiții

Tocmai do at 
număratele 
to do 
deosebi 
celdatl

unul din momente- 
tn 

mc-
consacre puterea 
cunoștințele In 

I umanității, să lupte
i onoarea fi nobHtAe
î ale științei închinate
oamenilor.

'ea. dintre nr- 
profesii practica- 

oameni. medicina se 
tie in esență de toate 
. fiindcă medicului i 
nu numai multă pri

cepere, ci și multă dragoste 
pentru om, multă omenie și 
pasiune dc a se dedica sănă
tății semenilor săi.

Păru îndoiala că aceste caii- 
tă|i care definesc personalita
tea medicului de aei se pot 
constata in societatea noastră 
la un număr din ce in ce mal 
impresionant dc cadre mc- 
dicale. Ca om sensibil față de 

suferință, medicul ade- 
vărot țlie întotdeauna să gă
sească modalități nuanțate 
’■ore sfl-i permită apropierea 
de bolnavi. Un astfel de me- 
tic este și omul din fotogra
fia alăt urată pe care îl pre
zentăm in rind urile de față.

Desigur efl ne-am întrebat 
înainte. dacă un nume allt 
dc cunoscut cu acela al docto
rului NICOLAE ALDICA. di
rectorul Spitalului unificat din 
I ai peni, mai arc nevoie de o 
astfel de prezentare, tntrucît 
activitatea lui sc identifică 
pinfl la contopirea totală cu 
dăruirea pusă in serviciul să
nătății oamenilor muncii din 
această localitate.

Sint douăzeci dc ani de cînd 
tinărul absolvent al Facultă
ții de medicină din Cluj a ce
rut sfl tie repartizat in orașul

vii fi profunde, unde, prin 
perseverență fi intwieâ, dar 
mai ales prinlr-n înaltă con
știință socială fi profesională 
a străbătut toate treptele dc 
la modi'- consultant intern tn 
cadrul dispensarului E. W. Lu
pani. jAnă la acea de medic 
primar ți director al cunoscu
tei instituții de sănătate care

este spitalul, a cărei activita
te o conduce de aproape tin 
deceniu.

Drumul acesta, intr-o conti
nuă ascensiune pe <*>ordonate- 
le eticei profesionale, este cu 
adevărat UN DRUM SPRE 
INIMA OAMENILOR. Ca me
dic specialist interne, dr. Ni
colae Aldica fi-a dublat în
totdeauna sentimentul dc iubi
re față dc oameni, cu voința, 
perseverența fi munca neobo
sită pentru a fi la curent cu 
noutățile fn medicină și ști
ințele biologice, pentru a ame
liora neîncetat tratamentul, fi 
îngrijirea medicală, pentru a 
îmbunătăți condițiile mediului 
natural și 
menii din 
muncesc.

Datorită 
și corectitudinii împletite cu o

social in care oa- 
Luprni trăiesc și

temeinica cunoaștere a in 
tregii activități spitalicești, in 
ultimii zece ani rapacitatea 
de internare fi tratare a 
nainlor o crescut dc la 
de poturi la 416 paturi 
roltindu-se in paralel fi 
țeaua asistenței medicale 
butaforii. Competența profe
sională, prezența permanentă 
in spital, ținuta corectă fi o 
vkițfi moralfl ireproșabilă l-au 
impus nu numai in fața colec
tivului de cadre mcdico-sani- 
tare. ci a cișligat încrederea 
oamenilor care aveau nevoie 
de sprijinul său.

Biroul in oare lucrează ca 
director rvu are nimic comun 
cu funcția pe caro o deține, 
căci acesta este in același 
timp loc de dezbateri pe te
nie de specialitate, bibliotecă 
fi cabinei de lucru, centru de 
coordonare, a unor acțiuni sa
nitare sau cu caracter ob
ștesc fi de foarte multe ori 
.casă' pentru omul fi docto
rul care nu s-a putut des
prinde dc la că pățiiul unui 
bolnav. Aici poate fi găsit zil
nic, studiind și cercetind, fi
indcă așa cum ii place să 
mărturisească, .practica me
dicală fără cercetare științifi
că nu poate fi concepută". 
Așadar, orice fflrimă de timp 
trebuie folosită pentru îmbogă
țirea cunoștințelor și perfec- 1 
ționarea profesională. Căci, |
însușirea cea mai de. preț a 
unui medic este priceperea cu 1 
care se apropie de bolnav, In- I 
țelegindui suferința, ridicin- | 
du-i moralul.

Și doctorul Nicolae Aldica I 
are acest dar. poate și înnăs- I 
cut, dar mai ales format prin | 
trăsăturile despre care am | 
vorbit. I
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CINE-I VINOVATUL?
5rarfl posomorită și rece. 

Străzile sint pustii. Din cînd 
in etnd, cite un pieton se în
dreaptă grăbit spre casă. Unul 
dintre trecătorii intirziați este 
și Marin Guță, muncitor la șan
tierul de const ruej ii Vulcan. 
Cu gulerul salopetei ridicat, 
spre a-și feri fața de ploaia 
rece, Guță traversează grăbit și 
zgribulit strada principală. Cînd 
să treacă colțul trotuarului, 
simți o izbitura puternică in 
partea stingă a corpului. Un 
copil fugind in goană cu capul 
întors spre vitrina luminoasă 
se izbi de el eu toată puterea. 
Ochii lor sc intilniră. Copilul 
schiță o slrimbătură de clovn 
și fugi mai departi.

Guță făcut o reflecție amară. 
..Cit de prost este educat acest 
«opil / Pe lingă că te lovește, 
nici nu-și cere scuze, ba se și 
fitrtmbă la tine". Tot drumul 
fu obsedat de această idee. A- 
juns acasă, surprinse o scenă 
care-1 revoltă : soția stătea în 
fața lui Vasilică, fiul lor, și 
iși cerea iertare. Acesta poză 
într-un judecător neînduplecat. 
Stingherită. soția ingăima o 
explicație față de soțul nedu
mirit .

Știi Marine, am făcut cu
rățenie in cameră fi am stricat 
o juc„

Nu apucă să încheie ultimul 
cuvint că Guță o întrerupse cu 
im „taci*, ca o erupție vulca
nică. Fața i se crispă ți se în
roși :

— Acum văd eu de ce Va- 
ealică... Tu nu știi să-l crești

Și Guță dădu drumul la o a- 
valanșă de reproșuri pe tema 
proastei educații a lui Vasilică 
și a altor copii din bloc. Cînd 
iși încheie discursul moraliza
tor, soția începu calm, apăsind 
pe fiecare cuvint :

— Dar lu, mă rog frumos, 
ce-ai făcut pentru asta? A sim
țit Vasilică vreodată interven
ția ta ? De cile ori ai stat de 
vorbă cu el ? Hai, spune, să

PĂRINȚI Șl COPII

vedem in această chestiune, ce 
discurs o să-mi ții ?

— Dar știi, bine că sint o- 
cupat. încercă el o explicație. 
Cînd să mai am timp și de... ?

Vasilică. care asistase tot 
timpul la acest „pașnic" schimb 
de păreri, se asocia, fără prea 
multe ezitări tatălui. Din con
siderente de... tact, simțea el. 
că oricum, acesta e mai tare...

— Tăticul are dreptate, pen
tru că el...

Nu mai avu timp să-și ter
mine prea sfătoasa idee, pen
tru că Guță înfuriat îl apucă 
de mină, îl scutură bine, ba 
îi și aplică citeva palme, peste 
un anumit loc, nu prea greu de 
ghicit.

— Tu să nu te amesteci! 
Auzi ? Să nu te amesteci...

— Iar tu să nu bați copilul, 
sări cit ai bate din palme so
ția. vdzînd ce întorsătură iau 
lucrurile. Nu așa se face edu
cația...

Și din nou începură reproșu
rile. Bineînțeles, pe tonul pe 
care se pot face reproșurile in
tr-o asemenea tensiune. Dar Va
silică. din colțul său, trecu — 
în gînd bineînțeles — urgent 
de partea marnei.

Discuția a continuat pe di
verse tonuri, pină cînd Vasilică 
obosit și poate plictisit ,a ador
mit.

-ic

Marin Guță, de obicei, e veș
nic ocupat. Zile întregi nu 
schimbă nici măcar un cuvint 
cu copilul. Seara tirziu, cină 
vine acasă, acesta de obicei 
doarme. Dimineața, cînd pleacă, 
de asemenea, îl lasă dormind. 
Cînd e întrebat de Vasilică 
cite ceva, răspunde monosilabic 
„da“, „nu". Iar totuși cînd vi
ne, cine știe cum, la intervale 
mari și nimerește să mai dea 
față cu cel de a cărui bună 
creștere răspunde lucrurile se 
petrec de obicei ca în scena 
descrisă mai sus. Mama ? Ei 
bine. mama... așa după cum de 
asemenea s-a văzut.

Timpul însă, destul de ne
păsător cu privire la proble
mele de educație a continuat 
și continuă să treacă. Vasi- 
îică. la rîndul său, a conti
nuat și continuă să crească și 
sfl devină lot mai mult un in- 
căpăținat. orgolios, bătăuș, un 
fel de „spaima blocului’ Și 
mergind așa, foarte curind va 
deveni și... spaima propriilor 
săi părinții

Dan DUMITRESCU

Platourile dintre blocurile 
conslruilr in cartierele: Cnr- 
v,i|i ((’<■ pildfl, Aleea i lorflo i. 
Constructorul si Aeroport (sir. 
Unirii, Independentei, Viitoru
lui) alo orașului Petroșani (sp,r 
Iii verzi fărfl verdi’Hlîi). se nîl/i 
deja In țoslurn unui ndoxăin- 
Io... complexe sportive pentru 
jocurile «Ir lotbal, sntn do 
metri plat si srtriluri l.i Obsta
cole | garduri).

Decretate, prin hotărîră.i nu 
știu cui, terenuri de Joacă sii- 
pralelele respective, pi in via 
n«ilvilnle ce sc desfășoară pe 
întinderea lor, nu nu lost In
sa... inia decorate. Cum Joaca, 
pnre-se, este unn din mndlHllo 
șl privilegiile mpiiăi ici, nvom 
toate motivele sfl nu fim Inqrl- 
|or<n|i — copii oxistinc’ dlnlnl- 
deauua — iar Indispensabilele 
undo sonore, (prin care ne ve
rificăm Intcqritalen timpanelor) 
se vor propaga oricînd, de așa 
natură, in<ît decernarea unul 
litiu onorific acestor terenuri 
nu va in’lrzin. Pină atunci, în
să, „binefacerea" aceasta nu 
este „înțeleasă" de toți * loca
tarii împrejurimilor suscitale- 
lor terenuri, concluzie pe ‘ arc 
am tras-o din faptul că la pro
ducerea undelor sonore . gea
murile apartamentelor... se în
chid la repezeală, storurile sini 
trase iar pe nloruri s-o trocul 
chiar Io înfundarea urechilor 
cu vată, o metoda clasică dar 
care prezintă însă inconvenien

tul «ă nu prea favorizează con
versația. Alții, și oreșlia sini 
i ei mai numeroși, sc adresează 
medicilor | enlru a II sc reco
manda pastile in vederea în
tăririi . lennilni nervos. Cuve
nit ni li ca acești oameni s3 
bencfii iezo de nn oarecare aju
tor in prevenirea șl cendin'. - 
rea nevrozelor, dar cei puși să 
vegheze Io liniștea public 8. 
mir si simplu Ignorează situația,

In poarta adversă, să-l lăsăm să 
răstoarne tomberoanele, sărind 
gardurile punctelor qo'podă- 
rcșli, fiindcă așa, și organele 
ii .pcclivc pot dormi liniștite, 
fără „procese de conștiință".,.

Judc< ind însă In „rece", acest 
Inconvenient pentru unii șl c’l- 
vi’rtismenl pentru alții, cil șl 
pentru a împăca (vorba zlcă- 
torii) capra și varza, nș sugera 
următoarele .încercări”:

..ZGOMOfUL Șl IURIA
— însemnare —

dacă nu cumva și-au pus și 
dînșii vată in urechi...

Adevărul este că, despre ■fe
nomenele sonore produse de 
joacă nu scrie in nicf o lege, 
în nici un regulament. Să-i lă
sam deci pe drăguții de „băie
țași" (care, deși vlăjgani dc pes
te tfi ani. au rămas pentru părinți 
și educatori, tot copii) și «8 nu 
le stricăm „bucuria" de a bale 
mingea în pereții apartamente
lor de la parter (chiar dacă lo
catarii acestora au venit a- 
lunci din schimbul de lucru șl 
s-au culcat) să-l lăsăm să-și- 
„comunice" bucuria unui gol

> Competițiile sportive res
pective să se desfășoore numai 
în cadrul locuințelor; penlrtr a-i 
satisface in exclusivitate pe 
conmrcnți și pe părinții aces
tora. (Jn acest caz. zgomotul ar 
„feriri" eventual numai vecinii 
de apartament). Celorlalți cetă
țeni le-ar rămîne suficient arse
nalul de ..zgomote" ole mașinl- 
lor ‘renurilor, autobuzelor...

♦ Părinții și educatorii —
trerind peste „furie" șl făcînd 
în „ciudă" nemulțumfților, să
Întreprindă o propagandă în

favoarea Casei pionierilor, a bi
bliotecilor și a terenurilor de 
sfori...

4 Organele in drept sli trea
că la aplicarea legii (Decretul 
153/1970 in special ari. 2) care 
nu s-a prea „impus" grijii unm 
conviețuiri < ivilizale...

4 Consiliu) popular munir t- 
pol să Ireac.'l ncîntirz.inl la apli
carea regulamentului șl n măsu
rilor ce sc cer in această di
recție, intervenind energetic și 
prin conducerile ș< ililor...

țC3, vorba aceea soluțiile 
autohtone diferă, de la familie 
la familie, de la om la om dar 
mai ales de In... furie la furiei)

Și vai de zgomotul îmbrăcat 
intr-un pantalonaș pe rare furia 
ar pune mîna înlr-un cens r.e- 
ronlrolal..

C. PI OPFANU

N.R . Propunem rapeterenul 
din spatele farl’erului Cnrpațl 
să se treacă In amenajarea e- 
celul mlcro-romplex sportiv, 
promis de acum trei ani.

De asemenea, organele în 
drept ar trebui să mal contro
leze din <And în cînd șl „locuri
le de joacă" din cartierul Ae
roport, locuri c’ln core s-a 
strămutat „activitatea" oe alte 
suprafețe, activitate în totală 
contradicție cu ordinea și con
viețuirea civilizată, și de care 
locuitorii acestui oraș au stila 
nevoie.

Jn cartier.
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Cum caliiicafi 
aceste procedee 

tovarăși președinți ?

Soarele dimineții urmărește, surîzfnd. șerpitirea dintotdeauna a drumurilor montane. 

FOTO: C. MALIN

Despic modul cum înțeleg 
unitățile cooperației meșteșu
gărești să-și onoreze comenzile 
față de clientelă, ziarul nostru 
a mai scris, și, adesea nu lau
dativ.

Speram că cei vizați vor tra
ge concluziile ce se impun în 
urma criticilor aduse, așa, cum 
de altfel, era firesc.

Și. totuși, lucrurile nu s-au 
înlimrial așa. Dimpotrivă.

Numeroase sesizări și recla- 
mații sosite in ultimul timp la 
redacție ne-au determinat să 
punem din nou sub lupa ina- 
lizei critice activitatea unor u- 
nilăți ale cooperației mește
șugărești din Valea Jiului.

Am ales pentru început ca
zul cetățeanului llic Parașcă 
din orașul Lupeni, Aleea Lilia
cului i>loc nr. 11/20, care s-a 
adresat cooperativei „Deservi
rea" din localitate solicitînd 
repararea friqidcrului. I 
promis atunci, ta încețut (în 
luna nuqust anul trecut !) 
va veni cineva să-l repare. Aș
teptare zadarnică pentru că. 
lucrarea a rămas pînă acum 
neexeculată.

Nu știm cum s-ar simți to
varășul I. Neqoțîu președintele 
cooperativei meșteșugărești 
„Deservirea" care a dat de 
mai multe ori toate asjqurăr’- 
le că azi — mîine. va trimi
te pe cineva să rezolve proble
ma. dacă dumnealui ar fi în si
tuația cetățeanului amintit.

Un all caz este cel relatat de 
Pamfil Sularea, din Lonea. stra
da Minerilor nr. 11/1 care, în 
ziua de î iulie a.r. s-a dus cu 
televizorul' la atelierul dc re

parații LV din emirul comple 
xului de deservire Lonea la 
tov. Nicula pentru a-i remedia 
o defecțiune. Cu toate că cli
entul l-a rugai n-..'.tent pe sa 
lariatul unita!: respective să-' 
repaie într-un timp scurt de
fecțiunea, acesta l-a purtat p<’ 
drumuri, incercînd să-I „uro 
fie" și Ia preț.

Cel mai concludent exemplu 
despre modul cum se onorej 
ză comenzile clienților nl-l o- 
feră unitatea de reparat încăl 
tăminte a cooperativei mește
șugărești Unirea" dfn Petro 
șani. situată pe strada Republi
cii lînqă sediul cooperativei.

fală ce ne scrie in legătură 
cu aceasta tovarășul Nicohe 
Cadar. domiciliat în mi 
piui Deva, cartierul G 
blocul 0—1 Sc. J. aț. 86.

„In data de 28 auqusl
am depus la atelierul de reD.i 
ral încălțăminte (menționat 
mai sus) cu bonul nr. 39 o pe
reche de pan''-1" -'o damă, pen
tru a fi pingeliți cu talpă sin
tetică.

Am explicat atunci că sînf 
din Deva și nu pot veni preo 
des la Petroșani, am solicitat 
să mi se stabilească o 
precisă cînd să mă r 
după r antoff.

Dar, cu toate că m-nm pre 
zental la dala promfsă, si am 
mai venit de citeva ori. co
manda nu a fost executată"

Lăsăm pe cel în drept <ă 
cerceteze șl să comunice neîn- 
tîrziat măsurile care le-au 
luat.

a.r

s-a

că

) dală 
orezm’

C. H.

Muzeul whiskyului
ln apropiere de Tokio a în

ceput construirea Muzeului 
whiskyului. In această clădire, 
care va fi terminată in cursul 
acestui an. va fi prezentată vi
zitatorilor întreaga istorie, pre
cum și tehnica de fabricare a 
acestei băuturi. Muzeul este al 
treilea din Japonia consacrat 
băuturilor alcoolice, după cel 
a! rinului și berci.

Ultimele dale statistice pu
blicate la Tokio menționează că 
japonezii au consumat în anul 
1.971, 133 milioane de litri de 
whisky din producția totală de 
13.9 614 000 litri. Exportul de 
whisky „Made in Japan" a a- 
dus țării, in anul trecut, ve
nituri de 192 milioane de yeni.

Morbiditate
In America Latină mor anual 

de foame 800 000 de copii, din-

Poluare
Dacă poluarea mărilor și o- 

ceanelor va continua fn actua
lul ritm, viața pe Pămînt va fi 
amenințată în viitorii 20 de 
ani. Ixi această concluzie au 
ajuns specialiiștii din S.U.A., 
Anglia, Franța, Olanda și Ita
lia care studiază in prezent 
problema respectivă din iniția
tiva Trustului internațional al 
industrieL

Raportul asupra cercetărilor 
întreprinse timp de cinci ani 
de grupul de savanți amintit va 
fi dat publicității luna aceasta 
la Paris, cu prilejul unei con
ferințe a U.N.E.S.C.O., consa
crată poluării.

Tuberculoză
Edmund Blundi. director al 

Departamentului de epidemio
logie și tuberculoză din Brazi
lia. a declarat că in (ara sa a-

mini-MAGAZIN Electrozi pentru 
inimi îmbătrînite

CALEIDOSCOP
tre care 500 000 înainte de a 
împlini virsta de un an, a de
clarat reprezentantul Organiza
ției Panamericane pentru Să- 
nătale.

Una den principalele cauze 
ale acestei situații este lipsa 
unor condiții de trai cit de 
‘At acceptabile.

La congresul anual al Societă
ții germane de gerontologie, ca
re a avut loc la Nurnberg, circa 
2 500 de oameni de știință din 
toate domeniile s-au ocupat de 
problema îmbătrinirii. Medici de 
clinică cu îndelungată piaclică 
gerialrică, neurologi. psihiatri 
precum și sociologi și psihologi 
au discutat dificultățile, avan
tajele și dezavantajele felurite
lor terapii la bolile de bălrlne- 
țe. Profesorul Schaudig, de Ia 
clinica universitară din Mun- 
chen, a relatat cu acest prilej 
despre un procedeu încununat 
de succes. Prin plantarea unui 
stimulator cardiac electric, pot fi

ajutați pe lungă durată pacienți 
cu dereglări ale ritmului cardiac, 
implicit și cu o scădere a capa
cității lor organice — boala care 
apare frecvent la persoanele mai 
vîrslnice.

Spre diferență de tratamentul 
pur medicamentos, rezultatele 
înregistrate au fost mult mai 
bune. In primul rînd, bolnavii 
cărora li se implantase un sti
mulator cardiac nu sufereau dc 
nici un fel de simptome secun
dare. Intervenția chirurgicală, 
executată prin introducerea in- 
travenoasă a electrozilor în ini
mă, poate fi dealtfel făcută cu 
un risc relativ redus.

ENCICLOPEDIE
In Japonia a apărut recent 

prima enciclopedie mondială 
pentru orbi, numărind 1 100 de 
pagini. Ea cuprinde probleme 
ale vieții cotidiene a celor lip

siți de vedere, d"-‘e medicale și 
de psihologie. Primul tiraj de 
1 000 de exemplare a și fost 
epuizat.

Epigrame
Unui somnoros

— Ce sport iubești mai mult
matale ?

(L-o întrebat neică Ion)
— Dâi, zise el trosnind din șale. 
Sâ pescuiesc. Dar numai... somn.

Unui pletos

Direct, pe scurt, doar intr-o 
frază.

Iți spun întregul adevăr : 
Morolo ta nu voloreazo
Măcar nici cit... un fir de păr

Altui lățos

Dacă-I inviți Io frizerie 
Se foce galben - o lămîie 
De bărbier fuge, bădie. 
Cum fuge dracu de tămiie

N. POP

Aniversare

Doi tineri catalani și-au in
stalat pe vîrful muntelui Tago 
(2035 m) un pal, o masă și di
verse alte obiecte de uz casnic 
pentru a pelrexe o noapte cu 
Mul și cu totul neobișnuită — 
aniversarea a 1 300 de ani de 
la inventarea patului. Din ne
fericire cei doi „alpiniști" nu 
au putut să-și petreacă in liniș
te această noapte din cauza 
zgomotelor avioanelor cu rea>- 
fie care tr in mod constant 
deasupra acestei regiuni.

proximaliv 40 de milioane de 
persoane sint bolnave de TBC 
sub diferite forme. El a arătat 
că 750 000 brazilieni contrac
tează anual tuberculoza. Prin
tre cauzele care împiedică era
dicarea acestei maladii. Edmund 
Blundi a enumerat, in primul 
rind, condițiile de trai foarte 
precare și lipsa de personal 
specializat pentru tratarea bo
lii.

Apa

Trăim înconjurați de apă. 
Pretutindeni in jurul nostru e 
.prezent lichidul în care, încă 
acum 2 000 de ani, Thales din 
Millet vedea ..începutul a tot 
ce există1'. După ultimele mă
surători, mările și oceanele o- 
cupă 70,7 la suta din supra
fața pamîntului. .iscatului ră- 
mînindu-i 29,3 la sută. Numai 
Oceanul Pacific, cu cei 
197 700 000 kmp este mai întins 
decit toate continentele luate 
la un loc.

I

I
I

ORIZONTAL : 1) Cînd vine e cu greutăți i 
2) E unu) cu vino-coace; 3) Vin cînd nu 
te-așlepți la drumul marc - Se spune la ne... 
venire; 4) Totdeauna <u venit — Unul care 
vine, adesea cu acreală ; 5) Două venetice !
— De sus venit... — ...la stadion 1 6)-^ Cînd 
vine, vălcărindu-se vine (reg.) — Venit de la 
împărțeală -, 7) Diminutiv feminin — Una ce-i 
venită pe nepusă masă ; 8) A nu-1 lăsa să 
vină — Venit la domnie ; 9) Venită.,, in cor- 
pore ,- 10) Vine și se duce odată cu ting ul — 
A veni... printre.

VERTICAL: 1) Vine cu mai mulle posibili
tăți... 2) ...și-apol vine cu probe de nc^. ates
tat ; 3) Vine din comoditate - A face sa-l 
vină lot sînqele-n obraz; 4) Una venită de 
pc-ste... ocean; 5) Venite din vreme!... — 
...și una venită doar pe jumătate ! Puse la 
r 'i.-lluială ; 6) Primul venit !?l. Vin și plea- 
c<i-n toiul iernii — La venin: ! 7) Vine de 
la mare — Vin... dau ; 8) Venit cu «suituri
— Venit cu qlnduri bune sfi-nvețe de la alții ; 
9) Vine cu căldură; 10) Venito din b<î>riiii.

ORIZONTAL: l) Șl de toamnă; 2) Unul I 
„prins" de loamnă-n haine estivale ; 3) Toam- I 

n i-i plin de bogății Din toamnă! 4) Che- 1 
marca la curte - A pictat tabloul .După cu- I 
leșul viei” 5) A ghici, demult - Frunza-n I
apă toamna-i pică (pl) ; 6) Frunze la sfîrșllul I 
toamnei (fig) - La vinăloarel 7) Tăietură |
— Început de studenție ! 8) Ținta roadelor ■ 
fiecărui gospodar toamna — La umbră I 9) |
Pus toamna ld purtare — Unele loamna-s pe .
drum (sing.); Toamna pe... uliță. — A scris | 
„Baladă dc toamnă". |

VERTICAL: I) Din rodul bogăției toamnei 
(dim.); 2) Nu-și mai găsește locul toamna pe I 
alei — La ■ ramă I ; 3) Pentru leacuri sc cu- 1 
lege; 4) Doar puțin e arămltă ! - A scris I 
poezia „Toamna" 5) Diminutiv feminin - I 
Lsle toamna <1 o belșug-, 6) Al strugurilor și i 
al vinului farmec - La intrare! 7) Al toam- | 
nci fi-iiciți ci sint — Sat in Irlanda; 8) Băut . 
puțin! Vine la sfîrșit de toamnă —In luna | 
lui brumar I 9) Un fluviu european — Toam- ■ 
na-și schimbli-nibrăcămlntea ; 10) De-atribuții |
toamna-1 scapă (sing.) — E un timp specific ■ 
toamnei. g

V. MOI ODEȚ .

Ol ANDA In ve
derea combaterii 
poluării atmosferi
ce diverse firme 
încearcă să pună 
în fabricație vehi- 
cole electrice, care 
să nu mai folo
sească carburanți.

In foto : O mo
tocicletă electrică 
ușoară, realizată 
de compania vest 
germană Sola-Elec- 
tra, care cu o vi
teză de 30 km/oră 
poate avea o au
tonomie de 40 km. 
circulă pe străzile 
din Amsterdam.
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PETRI- 
ziorul

foptului că in anul 
urmat și obsolvit 
calificare grodul I

sum miiiiin

«»» ** •»»

stabilite în graficele de
execuție și la parametri

de calitate
(Urmare din pag. 1)

m-

DRUMUL PRODUSELOR ALIMENde teatru

TARE NECORESPUNZATOARE
CONSUMATORI!CĂTRE

(Urmare din pag. 1)

ro-

LUNI 25 SEPTEMBRIE

Es-
n-au

Informații utilitare
necores- 
calitatea 

agregatele 
carne

jurnal; 22,10 Panoramic spor
tiv; 22,50 Moment poetic; 24,00 
Buletin de știri; 0,03-6,00 
trada nocturnă.

întotdeauna, 
varianta. E mai onestă ! 
inovați vor răspunde, 

numai

artistic : „M-am îndrăgostit 
un marinar"

ora 19. Teatrul de 
Jiului" din Potro- 

a

prevăzuli

de 
un marinar" comedie ; 22,00 
Selecțiuni din opereta „Vădu
va veselă" de Lehar ; 22,30 Te
lejurnal — Duminică sportivă.

0 VOLEI : Campionatul muni
cipal. I.P.S.P. Livezeni — Ener
gia Paroșeni, Parîngul Petro
șani — Minerul Lupeni, Parîn
gul Lonea — Jiul Petroșani. O-

tffi ni rt»
iim r at t» i

(Urmare d n pog. 1) 

wne cărbune peste sarcinile de 
pian : Petre Constontin - 16 000 
In ne ; Vasile Coilo - 13 000 tone; 
Vasile Rusu — 13 000 lene.

Minerii Văii Jiului, co de oltlel 
toii producătorii de »olori mate
riale știu, de asemenea, ritmurile 
de progrese eșalonate, evoluate 
Io lei, lucid, in limitele posibilu
lui, in raport cu dezvoltarea pe 
rare minele noastre au otin$-o 
după ani de efort, in raport cu 
tehnica existentă și pe cea pe 
care o vom crea. In lond care es
te înțelesul major al noilor para
metri jalonat' cu clarviziune de 
secretarul general ol partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, cu 
ocazia recentei vizite de lucru în 
Valea noastră î Moi intii că a- 
cești norometri sml izvodii din 
reolitătile economice concrete o- 
le prezentului. Tot ceea ce am 
făcut, a ajuns Io stadiul fructifi
cării denline si este datoria fin 
căruia, la orice loc de muncă 
s-or afla să asiaure această fruc
tificare : organizare, perfecționa
re. mecanizare, folosirea judicioa
să o forte! de muncă. In acela»’ 
fimp, in ocest omolv calcul a in- 
Vot înainte de toate, rezerva do 
nindire de care diso’mem si care 
de asemenea, este comată sâ-si 
afirme din belșug măsura, efica
citatea. Cu alte cuvinte, este vor
bo aici de o imensă rezervă de

energie și inteligență umană ca
re așteaptă să fie pusă, in tota
litate, in slujbo creșterii randa
mentelor a producției de cărbu
ne.

Pentru minerii lupeneni, petri- 
leni, vulcăneni, oninoseni, loneni, 
uriconeni și diljeni, se configurea
ză astfel una din ideile esenția
le și anume nevoia do a pune in 
voloore Întregul lor potențial u- 
mon și tehnic de care dispun la 
oro actuală, pentru că numai 
ostiei, reușitele, in lunile care au 
moi rămas din ocest an voi că
păta conturul durabil al împlini
rilor. Este, cu alte cuvinte nevoia 
de o mișcare de masă pentru efi
cientă, pentru spirit novator, pen
tru inițiativă, pentnl perfecționa
re.

Aceasta nu-i posibil, insă, fără 
o reevoluore permanentă o activi
tății fiecăruia. In abataje sau Ia 
pregătirea frontului de lucru, Io 
transport sau la aprovizionare, in 
ateliere sau stațiile de mașini, 
chemarea pentru „cincinalul 
scurt", ne oblloă Io redimensio- 
narea muncii. Ce infuzie da nou 
îl putem aduce, cum putem obți
ne redresarea producției de căr
bune. ridicarea ștachetei întrecerii 
Io colo ceo mai înaltă a randa
mentelor, in soluții calitative su
perioare, prin inițiativă creotoore 
- iată sensurile noi și adevărate 
ale apelului pentru a scurta di

Astăzi. la 
stal „V..lea 
șani, prezintă în sala mare 
Casei de cultură un nou specta
col cu poemul dramatic „Omul 
pămîntului" de Vasile Zdren- 
ghea, in direcția de scenă a re
gizorului. artist emerit. Ion Ol- 
teaDu. In rolurile principale Flo
rio Plaur, Vaier Donca, Dumitru 
Drăcea, Mircea Zabalon, Ale
xandru Zecu, Mihai Clita, Ni
colae Ghcorghe, Aurora N’ovă- 
cescu.

Celebritatea gîștelor se trage 
din timpuri străvechi. Cine nu 
știe azi de faimoasele păsări 
care au intrat în istorie ea sal
vatoare ale Capitoliului 
man !

Ei bine, avem și acum gîș- 
tele noastre, contemporane. Ele 

salvat nimic, dar cine 
știe». Sohodolul este un cartier 

e în Paroșeni; e frumos, 
și flori pe ici pe colo, 

vreau să zic că Sohodo- 
fi pe măsura Capitoliu-

mare 
arc ț

Nu 
Iul ar 
lui, dar de ce la o adică să nu 
aibă gîștele lui ?

Și apoi ce s-ar face locatarii 
fără dînsele ? S-au obișnuit cu 
eie de atîa timp, cum să se 
lipsească de talentatele tor con
certe ? Dimineața, ce plăcut e 
să le trezești, cu muzică; după- 
amiaza, dc ce să te odihnești 
cînd poți asculta un cor al gîș- 
lelor (desigur, in limba lor pă
sărească).

S-ar putea (mai mult ca si
gur să nu i-inte totdeauna, or 
fi avind și ele probleme de 
dezbătut — de pildă îmbună
tățirea conviețuirii cu locatarii 
cartierului sau știu eu, că nu 
pricep limba lor.

Deși n-au săvîrșit încă vreo 
faptă, eroică, gișlele Sohodo- 
Jului sînt cam Ingîmfate, cred 
chiar că vor intra in istorie, 

au de ce. Nimeni nu se a- 
linge de ele, nimeni nu le-a 
clintit vreo pană, locatarii s-au 
obișnuit iar dușmanul lor nu
mărul unu — organul de resort 
de la consiliul popular al ora
șului Vulcan le ignorează.

Gjștele Sohodolului toc parte 
dm faur. , ocrohio.. Gîștele So- 
bodolului sînt...1abu.

articolele necorespunzătoare, 
livrate de furnizori, cînd aces
tea persistă să ie fie „introduse 
pe git' și n-au decit două alter
native in față : ori primesc mar
fa așa cum este, ori... închid 
magazinul ! Opinăm, așa cum 
am lăcui-o întotdeauna, pentru 
a doua - —
Și cei 
Altfel, răspunderea nu 
că nu se imparte dar... traver
sează „drumul* și se așează co
mod pe umerii celui care efec
tuează ultimul „control" lucră
torul din comerț care nu se je
nează să pună in min.i consu
matorului, a cumpărătorului 
un produs anmcntar depreciat..

Am fost intormați, de aseme 
nea, că în foarte multe cazuri, 
reprezentanții furnizorilor me
zelurilor, cărnii, laptelui. sau 
piinii condiționează livrarea li
nei comenzi de acceptare și a 
alteia (poate nu tocmai cea ne
corespunzătoare dar in orice 
caz, de obicei, cea care........ nu
trece* !). Și pentru a avea mar
ia — pentru ca apoi să existe 
ce să se strice I — responsabi
lii unor unități primesc orice. 
Primesc 1 In caz contrar se de
fectează „căruța* vinzărilor și 
buna „conviețuire" cu un repre
zentant sau altul al furnizoru
lui, „care nu știe multe și nu 
poale fl contrazis".

Colectivul magazinului C.L.F. 
nr. 2 Petrila. Maria Șerban (Bu- 
ietu' nr. 22 Vulcan), Rozalia 
Marton 'magazinul alimentar nr. 
47 Vulcan). Victor Călinoin (ma
gazinul C.L.F. nr. 2 Petroșani), A- 
nuța Cîmpcanu (magazinul ali
mentar nr. introdus,
in ultimul

F. I.

me iiMunrte firești, lemporale, ale 
cincinalului.

Intr-un dialog cu minerul Eugen 
Voicu, de la mina Petrila, acesta 
ne spunea : „Dintotdeauno, oa
menii au năruit să scurteze dis
tanțele, să se mosoare cu tim
pul..." Ce poate fi moi elocvent, 
mai grăitoi intr-o competiție 
dreaptă, decit să-și afirme actul 
lor constructiv, puterea lor de a 
răminc cu ceva in istorie. Aceas
tă aspirație o ou și Constantin 
Grădinara Vespasian Cătano, Pe
tru Tătar, Ștefan Ghioc, Curol 
Levay, Constantin Cojocarii și 
mulți alții. Gindurile și aspirațiile 
acestor oameni sini cit se poate 
de actuale astăzi. Motivele aces
tei actuolități ? Omul adincului, 
azi, dind cărbune mai mult și de 
bună calitate, o face pentru sine, 
obligă timpul să lucreze pentru el.

Ce i se cere concret minerului, 
muncitorului, tehnicianului și in
ginerului, pentru ca acest cincinal 
să fie așa cum »-a holărit, in 
consens general, mai scurt î O 
rigoare a muncii și disciplinei in 
abolai. pe mașină, în fata plan
șetei. Curajul unor soluții inedite 
care să se poată măsura în con- 
lităti lot moi mari de cărbune. 
Evaluarea lucidă o potențialului 
de care dispunem si folosirea lui 
gospodărească, științifică, cu res
ponsabilitate cetățenească. A 
gindi deci timpul de împlinire 
mai rapidă a actualului cincinal.

zare produse alimentare ne 
corespunzătoare. Au fost 
prinși și sancționați Șl ? Și cu 
aceasta, pioblema a fost lichida
tă ? Nicidecum. Nici nu putea 
ii. Pentru că nu se perseverea
ză pe linia intransigenței. Pen 
tru că amenzile sini, in multe 
cazuri, niște... stimulente spre 
dublarea abaterilor I Pent ni că 
nu se tinde spre curmarea defi
nitivă a unui mare ..rău". înră
dăcinat prea adine pentru a fi 
..dobori!" cu o minusculă a- 
mendă de... 200 sau 300 de lei I

In depozitul C.L.F.-ului, se e- 
liberează mărfuri de calitatea 
I sau a H-a nesortate i in de
pozitele O.C.I . Alimentara dc- 
zinfecțiile se fac defectuos, e- 
vacuarea deșeurilor șl a amba
lajelor se 
punzător. 
produselor 
depozitului 
din I upeni 
cit rareori,
se decongelează 
late ; controlul de calitate, în 
schimbul de noapte, la Fabrica

efectuează 
împletind 

bune ;
frigorific di
nu funcționează de- 
iar carnea congelată 

cu mare facili- 
calitate.

11» ri îl 11 ’ 1 li 1« 1.

Vedere spre noul liceu Industrial minier din Petroșani.

Va putea fi dat în folosință, 
la termen,

TELESCAUNUL PARING ?
Este cunoscut, desigur, fap

tul că, în Paring, se află în 
stadiu avansat lucrările de e- 
xecuție a unui lelescaun — 
realizare cu valențe nu nu
mai turistice ci, mai mult, cu 
• > funcție socială bine deter
minată, ce se va dovedi un 
prețios mijloc pentru ușuru- 
rea drumețiilor montane în 
timpul nostru liber și recon- 
fortarea energiilor creatoare. 
Știind că această deosebită 
„conlrîbuție" la înfrumuseța-

vieții sociale a minerilor 
ne îndoim că, Incepînd 
iarna 1972—1973, senil-

rea 
(nu 
din 
meniul naturii, tendința spre... 
altiludine și ozonificare vor 
fi „ajutate'’ să atingă valori 
maxime!) este planificată să 
fie dată în folosință in 30 
noiembrie a.c., am purtat cu 
E. LUPȘA, dirigintele șantio- 
rulm tolescaunului din Pa
ring. un microdialog vădind 
evidențierea unor amănunte 
nu lipsite do importanță...

— Lucrarea, e adevărat, e în stadiu avansat. A mers 
totul foarte bine pină... la un moment dat. Dar iată că 
apoi, ritmul a scăzut și pină la :<0 octombrie, cînd* tele
scaunul trebuie să fie terminat, onforin termenelor sta
bilite in plan, mai este doar o lună și ceva...

— Aveți, totuși, posibilități să terminați telescaunul la 
limp ? Luna noiembrie va fi afectată, după cîte știm, pro
belor...

— Da. Așa ar trebui să fie. dar noi mai avem nevoie 
utilaje de confecții metalice, de dispozitivul de acționa- 
a Lele scaunul ui.
— Uzina de utilaj minier, deci, vă e -datoare” în con

tinuare...
— N-aș vrea să se înțeleagă greșit. U.U.M.P.-ul ne-a 

furnizat inițial, in cele mai bune condiții calitative și tn 
timp record, utilajele de care am avut nevoie. Știu că

MICROINTERViU

CELOR CE
4 ION UJIU - LUPENI. 

Durato contractului de muncă 
încheiat intre dv. și preparația 
Lupeni a fost prelungită, potri
vit precizărilor dote de C.C.P., 
unităților sale componente, ca 
urmare o 
1970 o ți 
cursul de 
cu durata de 6 luni in meseria 
de preporotor cărbune, orgoni- 
zat dc preporație. Contracte de 
muncă cu duroto de 3 oni ou 
solorioții transferoți sou noi an
gajați care nu au urmat și nu 
urmează cursuri de calificare 
organizate de prcporoțic. în 
ce privește încadrarea, remu
nerarea dv., nu s-o făCut nici 
o greșeală. Pentru o beneficia 
de cotegorio o lll-o de încadra 
re, in conformitate cu prove 
derile Legii nr. 12/1971. tre
buie să oveți o vechime in me
serie de 4 oni, iar pentru co- 

gorio a lll-a, treapta
ani.

din noto publicată și asemăna
rea de nume, nu trebuie in
terpretate neapărat in modul 
in care o loceți dv. Există su
ficiente dovezi intre care una 
convingăloorc pentru oricine - 
prezențo dv. Io Petrila, acasă 

care anuleozo posibilitatea 
ca infracțiunile pentru care o 
fost orestot, judecat și condom 
not cel in couzâ să vi se poa
lă atribui. Cu mențiuneo doar 
co, dacă o ajuns să fie așa 
cum e, oveți și dv. pe undeva 
o vino !...

♦ DUMITRU TlRLEA, 
LA. Noto publicotd in 
..Steogul roșu” din ziua de 
19 septembrie a.c. se referă Io 
Dumitru Tîrleo născut în 4 mor- 
lie 1932, adică Io fiul dv. Lip
so unei precizări in acest sens

< D. MARTIN - LUPENI. 
Referitor Io sesizarea dv. ni s-a 
confirmat de către comparti
mentul de resorl din cadrul 
I.G.L Petroșani ca, intr-adevoi. 
liftul de Io blocul D1 din str. 
T. Vlodimirescu nr. 20. o func
ționat, din couzo defecțiunilor 
ivite, cu intermitente. Totodată, 
însă, am orimit osiqurâri că o 
ochind de specialiști se ofl" 
deja in aceste iile Io blocul 
respectiv $1, în scurt timp - 
maxim 2—3 zile — ascensorul 
blocului D1 vo fi revizuit pie
sele uzate înlocuite, defecțiu
nile inloturole. Confirmați-ne 
storeo de lucruri.

Onorarea la termenele

de piine, e aproape Inexistent ; 
nu există preocupare pentru în
treținerea corespunzătoare a u- 
nor bucătării din unitățile 
T.A.P.I . (nerespectlndu-se cir
cuitele normale)... Defecțiuni I 
Foarte multe defecțiuni, cu efect 
direct, nociv, asupra calității 
produselor ce intră in circuitul 
comercial. Cil timp. oare. le 
vom mai constata ? Cit timp 
vom mai trece, cu... hirtiile sub 
braț, pe lingă ele ?...

Nn mai insistăm. Este cazul să 
se pună capăt, odată pentru tot
deauna. inadmisibilelor practici 
de a „viri pe gitul" consuma
torilor orice convine celor ce 
nu au habar de etica lucrătorului 
din comerțul socialist I Eradica
rea non-calității nu se poale 
face decit, mergindu-se la... 
cauze. Și cauzele se cunosc. Se 
cunosc demult. Sintem siguri 
că toți cei ce lucrează in acest 
important resort a) vieții socia
le. cunosc atit cauzele cit și pe 
cei ce le provoacă. Ce se aș
teaptă in acest caz ? Ce ? Și pî
nă cînd ?

avut și greutăți., au intervenit acolo la un moment dat pro
bleme care depășeau dotarea tehnică a uzinei, care-au /ost 
insă rezolvate cu mult succes. Nu pot să-mi exprim decit 
cuvinte de deosebită apreciere la adresa entuziastului co
lectiv al uzinei, care, de exemplu, a executat construcția 
pilonilor pentru lelescaun la nivelul celor mai înalte exi
gențe...

— Și totuși, subînțelegem că aveți nevoie urgentă, pen
tru a vă încadra în limitele timpului stabilit, de utilaje...

— Un apel călduros, o invocație la adresa promptitu
dinii cu care știe să răspundă solicitărilor colectivul Uzi
nei de utilaj minier aș vrea să jac. Știu că cei ce ne-au <i- 
jutat pînă acum pot să depășească stadiul unor inerente di
ficultăți și tocmai de aceea sper că. în cel mai scurt timp 
posibil ne vor putea din nou ajuta. Nu cred că cei de la 
U.U.M.P. nu-și dau seama că e vorba de o lucrare de mare 
interes social...

— Și satisfacția că au participat la definitivarea ei. 
substanțial, cu eforturi deosebite, le va aparține...

— Absolut.1 Telescaunul va onora ^niarca“ uzinei!
— Da, dar o investiție cu cît e dată mai tîrziu în fo

losință, îi crește valoarea de execuție...
— E adevărat. Transmiteți colectivului uzinei că-i aș

teptăm ajutorul neprecupețit...
O facem. Și, totodată, am dori — în numele tuturor 

cetățenilor, mici și mari, ai municipiului, în numele tutu
ror turiștilor și amatorilor dc reconforlarc în pitorescul 
cadru montan al Parîngului — să atragem atenția colecti
vului^ de la U.U.M.P., care s-a angajat să onoreze în timp 
util întregul arsenal dc utilaje necesare telescaunului, că... 
prestigiul câștigat cu trudă și bunul său renume de azi 
merită să fie nu numai menținute ci... și îmbogățite.

de programele inițial întocmite. 
O sarcină de mare răspundere 
revine și serviciului utilaje din 
centrală, care se impune să pie- 
dea la moolaj — conform gra
ficelor conturate — utilajele și 
aparatajele trebuincioase. Cu 
toate măsurile care s-au luat 
pentru ameliorarea activității 
serviciului in cauză, trebuie sa 
recunosc că s-au înregistrat, pi- 
nă in prezent, o serie de defi
ciențe. Aș dori să menționez că 
punerea in funcție a acestor o- 
bieclive, de mare complexitate 
tehnică, revendică o atenție 
specială, sporită, din partea con
structorilor, mai ales in ceea ce 
privește calitatea lucrărilor, con
trolul pe șantier al modului cum 
se respectă prescripțiunile de 
montaj date de furnizor, conști
inciozitate șl perseverență în 
urmărirea programelor de lu
crări. In această ordine de idei, 
din partea C.C.P. — ca benefi
ciar — s-n intensificat munca de 
control pe șantier. de la nive
lul diriqinților de șantier pînă 
la rel al personalului din con
ducerea centralei, cu care oca- 

împreună cu constructo-

rii — se depistează unele defi
ciențe in scopul înlăturării !>,r 
grabnice, unele neconcordanțe 
supărătoare (care costă!) între 
proiect și realitate, pentru care 
se intervine operativ prin che
marea proiectantului la fața locu
lui și a arționării neîntîrziale pe 
linia remedierii. Aici își are 
„plasarea" și un exemplu : ne
potrivirea de la podul moletelor 
de la puțul de aeraj vest Uri- 
cani. La acest efort genera) de 
punere in funcție a principale
lor obiective de investiții mini
ere. se cere o mai bună cola
borare din partea Uzinei de u- 
Ulaj minier Petroșani, mai cu 
seamă in ceea ce privește livra
rea urgentă a vaselor de extrac
ție destinate puțului auxiliar 
Livizeni.

Problema esențială care se pu
ne- constă în aceea ca flecare 
factor de răspundere să se stră
duiască să resnecte cu strictețe- 
cu responsabilitate maximă, sar
cinile ce-i revin pentru că ni 
mai in felul acesta poate fi po
sibilă onorarea la termenul pre
văzut sl de apreciabilă calitate 
a obiectivelor de investiții ml-

Azi, pe arenele sportive
© POPICE: Meci de debut 

în divizia A pentru popicarii de 
la Jiul Petrila. Parteneri — ju
cătorii de Io Olimpia Reșița. Lo
cul de desfășurare: arena din 
Petrila (lingă clubul sindicale
lor). Ora : începlnd cu 8 și... 1n 
continuare.

0 FOTBAL : Divizia A: Jiul
— C.S.M. Reșița. Stadionul „Ji- 

din Petroșani, ora 16.

0 FOTBAL: Campionatul re
publican de juniori. Jiul Petro
șani — Școala sportivă Petro
șani. Ora 13.

0 FOTBAL: Campionatul ju
dețean. Parîngul Lonea — Mi
nerul Urîcani, Preparația Coro- 
eșli — Minerul Aninoasa, Utila
jul Petroșani — Minerul VuN 
can. Energia Paroșeni — Prepa- 
rația Petrila, Streiul Baru — 
Preparatorul Lupeni. Ora 11.

ANUNȚURILE
EVENIMENTE

DUMINICA 24 SEPTEMBRIE

Filme
la ziarul „Steagul roșu DUMINICA 24 SEPTFMBRIE

TARIFU1 anunțurilor de mică publicitate pe
— pierderi 1
— lecții meditații înscrieri anunțuri de famili»

de mică și marc publicitate se primesc zilnic la adun 
nistrația ziarului, sir Republicii, nr. 90. intre orele 7—15,30 

cuvfnt ■

DUMINICA 24 SEPTEMBRIE

Iei lunar,este de 8

octombrie se fac Ia
întreprin-presă din

Soarele răsare la ora 6,05 și 
apune la ora 18,09. Zile trecute 
din an — 268, zile râmase — 
98.

— cereri de serviciu
— oferte de serviciu schimb de locuințe
— vînzări cumpărări diverse
Anunțurile din alara orașului Petroșani se pol 

prin poștă, pe aceeași adresă menționiiwlu-se contul 1962035.

Reînnoiți-vă abonamentele

Prețul unui abonament
24 lei trimestrial.

Abonamentele pe luna 
chioșcurile și difuzorii de 
deri, pînă Ia data de 30 septembrie a.c., inclusiv.

ASIGURAȚI-VA DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Pe poteca nemărlurisitei iu
biri ; Republica : Ultimul răz
boinic ; PETRILA : Antracit ; 
LONEA — Minerul : Ritmuri 
-.paniole ; ANINOASA : Cele
brul 702; VULCAN: După 
vulpe ; LUPENI — Muncito
resc : Waterllo, seriile I și II; 
Cultural : Taina Sofiei Grus- 
ko; UR1CANI : Nu te înlo’ar-

(fi]
1887 — S-a născut George 

Georgescu, dirijor de reputație 
inter, atională, artist al .popo
rului (85 de ani) (m. 1964); 
1939 — A raurit filozoful ger
man Sigmund Freud (n. 6 V 
1856) ; 1972 — Referendum în 
legătură cu intrarea Norvegiei 
in Pia(a comună; 1972 -- Cel 
de-al 28-lea Tirg internațional 
de mostre de la Plovdiv.

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Des< u!ț in parc ; Republica : 
Puterea și adevărul, seriile 1 
și II; PETRILA: Antracit;
LONEA — Minerul : Ritmuri 
spaniole ; ANINOASA : Cele
brul 702 ; VULCAN : Mary 
Poppins, seriile 1 și 11 ; Water
loo, seriile I și II ; LUPENI — 
Cultural : Mărturisirile unui 
comisar făcute procurorului 
Republicii; URICANI: Nu te 
întoarce.

DUM1NICA 24 SEPTEMBRIE
6,00 Buletin de știri; 6,05 

Concertul dimineții; 7,00 Ra
diojurnal; 8,00 Sumarul pre
sei: 8,08 Ilustrate muzicale; 
9,00 Ora salului; 10,00 Radio- 
magazinul femeilor: 10,30 Suc
cese ale discului; 11,00 Bule
tin de știri; 11,05 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 11,35 Formațiile 
Mondial și Archies; 12,00 De 
toate pentru toți; 13,00 Radio
jurnal; 13,15 Cîntecul e pre
tutindeni; 14.00 Unda veselă ; 
14,30 Recitalul vedetelor; 
15,00 Buletin de știri; 15,15 
Serial radiofonic pentru tine
rii ascultători; 15,45 Sport și 
muzică; 18,15 Refrene îndră
gite cu Eddy Mitchell; 18,30 
Azi în România: 18.40 Ea 
microfon Lucreția Ciobanu și 
Ion I.uican: 19.00 Radiojur
nal; 19,15 Selecțiuni din ope
reta „Roso-Marie" de Primi : 
19,30-24,00 Estrada duminicală: 
20,45 Consemnări; 22,00 Radio-

DUMINICA 24 SEPTEMBRIE
8,15 Deschiderea emisiunii. 

Gimnastica pentru toți ; 8,39 
Cravatele roșii ; 10,00 Viata 
satului; 11,10 Mari muzicieni 
la București : David Oistrach 
și Isaac Stern ; 12.00 De strajă 
patriei ; 12,30 Emisiunea in 
limba maghiară ; 14,00 „360 de 
grade"; 14,00 Fotbal: Sportul 
Studențesc -Dinamo. Transmi
siune de la Stadionul Repu
blicii. In pauză: .Al. Satmari 
vă invită... pe Valea Ialomlței; 
15,50 Invitata noastră : Cîntă- 
reața 
mar ; 
șosele" 
de televiziunea olandeză ; 16,50 
Oameni, cai, obstacole 
portaj ; 16,55
17,10 Biogralia.......pe
unei 
corul 
nostru ; 17,30 Film serial pen
tru tineret : „Civilul", episo
dul „Fugarul" ; 18,00 Finala
Campionatului balcanic de 
baschet feminin. România — 
Iugoslavia. Transmisiune do la 
Iași; 19,15 Publicitate; 19,20 
I 001 de seri. Filmul „Povești
le bunicuței Oaie (VII); 19.30 
Telejurnal — In cinstea ani
versării Republicii — Cronica 
marii întreceri ; 20,00 R. | or-
lajul sSplăminii : „Trepte pe 
Cîmpul Frumos"; 20,20 l ilm

de culoare Elayne L 
16,05 „Cine ucide 

documentar reali

LUNI 25 SEPTEMBRIE
17,30 Deschiderea emisiunii. 

Curs de limba rusă. Lecția a 
19-a; 18,00 Căminul ; 18,40 E- 
cranul — emisiune de actuali
tate și critică cinematografică; 
19,00 Săptămîna in imagini ; 
19,20 1 001 de seri: Poveștile 
bunicuței Oaie (VIII); 19,30 
Telejurnal — In cinstea ani
versării Republicii — cronica 
marii întreceri ; 20,00 Avanpre
mieră ; 20,05 Reflector; 20,20 
Roman foileton „Contele de 
Monte Cristo" (11); 21,10 Prim 
plan ; Liviu Ciulei ; 21,40 Să 
ințeleqem muzica — ciclu de 
educație muzicală prezentat de 
Leonard Bernestein, Veșnicul 
Beethoven ; 22.30 „24 de ore" 
— Contraste in lumea capita-

celebrități
.Madrigal"

re-
Poelul meu ; 

viu" a 
colective : 

In studioul
temperatura maxima 

aerului la Petroșani a fost de 
plus 11 grade, iar la Faring de 
plus 5 grade. Minimele au fost 
de plus 5 grade si respectiv, 
plus 2 grade.

Pentru următoarele 24 de 
ore: Vreme în general insta
bilă, cu cerul mai mult noros 
vor cădea precipitații sub for
mă de averse do ploaie. Dinii- 
neața, pe alocuri, se va produ- 
e ceață. Vint slab pină la mo

derat din nord.
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Festivalul ziarului „Akahata"
Salutul tovarășului Paul Niculcscu-Mizil

TOKIO 23 - Corespondentul 
Aqvip'is, Fiorea Țuiu, transunl-

put simbătă festivalul anual al 
ziarului . Akahata*, organ cen
tral al l’.CJ., consacrat aniver
sării a 50 do an| de la crearea 
Partidului Comunist din Japonia.

La deschiderea festivalului au 
fost prezenli Sonzo Nnsnka, 
președinte al CC. al P.C.J. 
Kenji Miyamoto, președinte al 
Prezidiului C.C. al P.C.J. și 
cellalt! i onducători al partidu
lui. A participat delegația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, condusă de to
varășul Paul \k ulescu-Mi/il 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. nl P.C.R., care lace o vizită 
In Japonia la invitația C.C. al 
p.CJ

iu acest prilej a avut loc un

miting, la care Koichiro Uedn, 
membru al Prezidiului G.C. al 
P.C.J.. redador-șc! al ziarului 
„Akahata", a subliniat succesele 
obținute de ziar, creșterea tira
jului zilnic al acestuia In peste 
300 00r de exemplare, Iar nl c- 
dițlei dc duminică — la peste 1 
milion.

Tovarășul Pnul Niculoscu-Ml- 
zll, după ce a adresat un salut 
parliclpanților la această mani
festare. fclicitlnd colectivul zia
rului Akahata", a evidențiat 
însemnătatea relațiilor de prie
tenie dintre P.C.R. și P.C.J., din
tre popoarele român și japonez.

Membrii delegației române au 
vizitat apoi o expoziție co înfă
țișează istoria celor 50 de ani 
dc activitate revoluționară a 
P.CJ.

In cadrul festivalului au avut 
loc și alte manifestări politice 
și cultural-artistice.

Festivalul național 
ai ziarului „L’Unîta“

ROMA 23 — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite: 
Simbătă după aniază, la Viilag- 
gio Ol i mp i co din Roma a înce
put tradiționalul Festival natio
nal al ziarului „L'Unila", cotidi
anul Partidului Comunist Italian. 
In prezenta a mii șl mii de ce
tățeni ai Romei, precum și a re
prezentanților conducerii unor 
ziare de partid frățești de peste 
hotare — Giancarlo Pajetta, 
membru al Biroului Politic al 
P.C.I. a tăiat panglica inaugu
rală. In „Orașul Festivalului", 
pe circa 18 ha, zeci de stan- 
d-uri. expoziții, pavilioane dedi
cate marilor teme ale actualită
ții politice Interne și internațio
nale înfățișează momente sem
nificative din viata partidului și

acțiunile sale pentru apărarea 
intereselor vitale nle oameni
lor muncii, pentru pace, demo
cratic Și progres. Un loc dc 
seamă este rezervat prezentării 
solidarității cu lupta eroică a 
poporului vietnamez, luptei îm
potriva imperialismului și colo
nialismului. Dc-a lungul celor 
nouă zile, cit va dura festivalul 
vor avea loc manifestări cu ca
racter politic, cultural, educa
tiv, sportiv și distractiv.

Dură inaugurarea oficială a 
festivalului, a avui loc la Villag- 
qio Olimpico o mare manifesta
ție antiimperialistă, pentru pace, 
la care a vorbit Giancarlo Pa- 
jetta și reprezentanți de peste 
hotare.

Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri |

Dl\ ȚARĂ ȘI DE PESTE HOTARE
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Lucrările 
Adunării Generale 

a O. N. U.
NEW YORK 23 — Corespon

dentul Agerpres, G, Alexandroa- 
ie, transmite: Plenara Adunării 
Generale a O.N.U. a trecut la 
discutarea recomandării Comite
tului qcneral de a fi amînală, 
plnă la sesiunea viitoare, dezba
terea asupra propunerii a 29 do 
state nealiniate șl socialiste, 
printre care și România, vizînd 
„Crearea condițiilor favorabile 
pentru accelerarea reunificării 
independente și pașnice a Co
reei".

Luînd cuvîntul la dezbateri, 
locțiitorul șefului delegației Ro
mâniei, Gcorqe Macovescu, prlm- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, s-a alăturat delegațiilor 
care și-au declarat totalul lor 
dezacord față do recomandarea 
Comitetului General și au cerut 
ca propunerea „celor 29", dat 
fiind caracterul el constructiv și 
scopurile de pace șl securitate 
pe care le urmărește, să fie în-

scrisă pe ordinea de zi a sesi
unii.

Vorbitorul a respins ideea, 
potrivit căreia O.N.U. trebuie 
să stea deoparte, sub pretextul 
că discutarea acestui punct ar 
stînjeni evoluția procesului care 
se desfășoară în prezent în pe
ninsula Coreeană. Departe de 
a stînjeni acest proces, adopta
rea măsurilor pe care coautorii 
Io preconizează în proiectul de 
rezoluție prezentat ar aduce o 
contribuție substanțială la de
pășirea obstacolelor legate 
prezența trupelor străine în Co
reea do sud, sub drapelul O.N.U 
șl de activitatea „Comisiei 
O.N.U. pentru Unificarea și re
facerea Coreei".

Reprezentantul României a 
subliniat că „este necesar ca re
prezentanții R.P.D. Coreene, par
te direct Interesată, să fie In
vitați la dezbaterile din cadrul 
Națiunilor Unite asupra proble
melor referitoare la Coreea.

de

ai

A

întrevedere

O Intre 18 si 22 septembrie, 
s-a desfășurat la Praga ședința 
grupei de lucru româno-cehos- 
lovace pentru industria con
strucțiilor de mașini din cadrul 
Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică șl teh- 
nico-științffică româno-ceho- 
slovacă. Au fost discutate pro
bleme ale lărgirii in continuare 
a colaborării dintre cele două 
țări în acest domeniu.

O Ziarul „Die Presse" infor
mează că Bruno Pittermann. pre
ședintei Internaționalei Socia
liste. fost vicecancelar al Aus
triei. va face o vizită în Repu
blica Populară Chineză, in a 
doua jumătate a lunii noiembrie, 
la invitația Institutului chinez 
pentru politica internațională.

0 Peste 15 000 de persoane 
au participat, vineri seara, la 
Oslo. Ia un marș de protest îm
potriva aderării Norvegiei Ia 
Piața comună

Demonstranții purtau pancarte 
pe care se putea citi: „Stern 
nel! ‘ („votați nu I"). Acest a- 
pel a fost lansat celor aproxima
tiv 2.6 milioane de norvegieni 
care sint chemați duminică și 
luni să se pronunțe, în cadrul 
referendului național, asupra 
problemei intrării Norvegiei în 
Piața comună.

0 La Tanger s-au încheiat, 
vineri seara, după cinci zile de 
dezbateri, lucrările Conferinței 
regionale asupra dezvoltării re
surselor umane în Africa, ma
nifestare desfășurată sub egida 
Centrului african de formare și 
ce r c e t ă r i administrative
(O.A.F.R.A.D.). Au luat parte re. 
prezentanți din 31 de state ale 
continentului, care au analizat 
probleme privind formarea ca
drelor necesare administrației.

0 Ministrul comerțului exte
rior al Bulgariei, Ivan Nedev. a 
pri.- - delegația comercială ja
poneză, condusă de Hueichi 
Kondo, vicepreședinte al Comi
tetului de colaborare japono- 
bvlgar. care face o vizită la

Sofia. La convorbire, la care au 
participat reprezentanți ai unor 
organizații bulgare de comerț 
exterior și al unor importante 
firme Industriale și comerciale 
nipone, au fost examinate pers
pectivele dezvoltării relațiilor 
economice și comerciale dintre 
cele două țări.

0 Timp de două zile, un 
grup de lucru al Comisiei mix
te de colaborare economică și 
tehnico-știlnțiffcă între U.R.S.S. 
și R.F.G. a examinat, la Mosco
va, probleme ale dezvoltării 
contactelor în diverse domenii 
ale economiei — transmite a- 
genția TASS. Au fost abordate, 
înLe altele, posibilitățile cola
borării de perspectivă reciproc 
avantajoase în domeniile ener
geticii, metalurgiei și siderurgi
ei, construcțiilor de mașini, in
dustriilor chimică și ușoară, 
radiotehnică și electronică.

0 Producția dc automobile a 
R.F. a Germaniei in primele opt 
luni ale anului a înregistrat o 
scădere cu 6,6 la sută față de 
perioada corespunzătoare a a- 
uulul trecut (2,49 milioane față 
de 2.67 milioane autovehicule). 
La rlndul lor. exporturile au 
scăzut cu 7.9 la sută față de 
primele opt luni ale anului 1971, 
informează Federația vest-ger- 
mană a industriei constructoare 
de automobile.

0 Asupra capitalei spaniole 
s-au abătut in ultimele 48 de 
ore ploi torențiale care au pro
vocat suspendarea parțială a 
traficului rutier, închiderea me
troului și scoaterea din uz a 
cîtorva centrale electrice. Nume
roase locuințe au fost inundate.

0 Ploile torențiale care au 
căzut in ultimele zile in regiu
nea sudică a Braziliei au provo
cat mari Inundații. Aproximativ 
30 de sate sint Izolate, deoarece 
căile de comunicații dintre a- 
cestea și celelalte localități din 
zonă au devenit impracticabile.

Din presa străină

„Alegerile din Canada“
Relațiile cu Statele Unite 

constituie una din problemele 
principale abordate în campa
nia electorală din Canada, a- 
flată în curs de desfășurare, 
deși climatul politic este mai 
calm decît în urmă cu un an. 
Atunci, resentimentele față dc 
suprataxa de 10 la sută asu
pra importurilor, hotărîtă de 
Administrația americană, pre
siunile dure ale ministrului fi
nanțelor, John Connally, și ex
periența nucleară subterană din 
Insula Amchitka au dus la o 
înrăutățire serioasă a relațiilor 
canadiano-americane.

îndepărtarea suprataxei, ple
carea lui Connally din cabinet, 
vizita premierului Trudeau la 
Casa Albă și aceea de răspuns 
a președintelui Nixon la Otta
wa au contribuit, într-o anu
mită măsură, la ameliorarea 
Climatului. Dar, la orizont se 
află negocieri dificile într-o se
rie de chestiuni delicate, cum 
ar fi revizuirea acordului co
mercial din 1965 privind auto
mobilele, politica guvernului 
canadian față de investițiile șl 
proprietățile americane și dorin-

(„The New York Times")

ța Statelor Unite de a participa 
la exploatarea resurselor natu
rale canadiene. Guvernul de la 
Ottawa va fi puternic nemul
țumit, pe de altă parte, dacă 
S.U.A. vor persista în planul de 
construire a unei conducte pe
troliere în Alaska, de natură Bă 
sporească traficul tancurilor pe
troliere la sud de coasta Co
lumbiei Britanice (și, implicit, 
poluarea), în loc de a explora 
proiectul unor conducte duble, 
petroliere și de gaze, de-a lun
gul văii fluviului McKenzie 
spre granița americană. Toate 
aceste probleme sînt deosebit 
de importante pentru perspec
tivele mai îndelungate ale re
lațiilor americano-canadiene.

Atît Trudeau, cît și liderul 
Partidului progresist-conserva- 
tor, Robert Stanfield, împărtă
șesc vederile cercurilor canadie
ne, care nutresc temerea că o 
penetrație americană necontro
lată va avea efecte asupra su
veranității țări). Actualul pre
mier este, se știe, preocupat 
continuu de obiectivul conservă
rii și întăririi unei identități 
canadiene distincte.

George Macovescu
Kurt Waldheim

NEW YORK 23 — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexandroa- 
ie, transmite: Simbătă diminea
ța locțiitorul șefului delegației 
române la cea de-a 27-a sesi
une a Adunării Generale a 
O.N.U., George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, a avut o întrevedere, 
la sediul Națiunilor Unite din 
New York, cu secretarul 
ral al organizației, Kurt 
heim.

Secretarul general al 
a transmis președintelui 
liului de Stat,

gene- 
Wald-

O.N.U.
Consi-

Nicolae 
Ceaușescu, și președintelui Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, călduroase salutări și u- 
rări de bine șl sănătate.

In cadrul convorbirii, s-a 
cut un schimb de păreri in 
gătură cu punctul înscris 
propunerea României, pe ordi
nea de zi a actualei sesiuni a 
Adunării Generale — „Crește
rea rolului O.N.U. în menține
rea șl consolidarea păcii și se
curității internaționale, în dez
voltarea și cooperarea între toa
te națiunile și tn promovarea 
normelor de drept internațional 
în relațiile dintre state și asu
pra principalelor probleme nle 
sesiunii".

întrevederea, la care a parti
cipat ambasadorul Ion Datcu, 
reprezentantul permanent 
ril noastre la O.N.U., s-a .. 
sural într-o atmosferă de'cbrdia- 
litale.

fă- 
le- 
la

al țfl- 
(î^fă-

Evoluția situației din Irlanda de Nord
LONDRA 23 (Agerpres). — 

In Irlanda de Nord s-au pro
dus vineri noi incidente vio
lente. Un soldat britanic a fost 
ucis într-o ambuscadă organiza
tă de elemente extremiste în 
apropierea graniței cu Repu
blica Irlanda, în timp ce un al 
doilea a fost grav rănit. Pe de 
altă parte, la Belfast a fost 
găsit cadavrul unui civil, ceea 
ce ridică totalul victimelor pro
duse în ultimii trei ani la 574. 
Tot la Belfast, trupele britanice 
au descoperit două laboratoare 
clandestine pentru 
bombelor.

Ultimele incidente 
contextul menținerii
dinii privind desfășurarea con
ferinței asupra viitorului Ulste- 
rului, programată pentru săp-

fabricarea

survin în 
incertitu-

tămîna viitoare. Hotărîrea gu
vernului englez de a crea tri
bunale speciale pentru repri
marea activităților teroriste nu 
a avut ecoul așteptat în rîndul 
minorității catolice. Gerry Fitt, 
liderul principalului partid po
litic catolic, S.D.L.P., a făcut 
cunoscut vineri că .atît timp 
cît internarea fără judecată ră- 
mîne în vigoare, S.D.L.P., nu 
va fi în măsură să angajeze 
discuții serioase cu guvernul". 
Această poziție este motivată 
prin ambiguitatea textului co
municatului britanic, din care 
nu reiese cu claritate că se va 
pune capăt imediat procedeului 
internării fără judecată. Liderul 
S.D.L.P. a declarat, totuși, că 
«partidul său nu respinge în 
totalitate comunicatul guvernu
lui britanic".

(Urmare din pag 1)

re valuri de aer cald ridicat din 
largul mării, iar umiditatea es
te peste cotele cunoscute 
noi.

Aceste lanuri, livezi, sînt 
lucru nou în această parte, au 
apărut, s-au extins In ultimul 
deceniu — mă informa un co
leg in timpul unei recente vi
zite făcute în suburbiile capi
talei. Ținuturi altădată sărace, 
cu oameni nevoiași care de 
abia puteau să-și ducă existen
ța sint locuri înfloritoare un
de condițiile de viață ale oa
menilor sînt tot mai bune.

Elemente cu privire la facto
rul hotărîtor care a transfor
mat complet fizionomia unei 
zone am aflat in timpul vizitei 
la barajul Mi Iun, construcție 
monumentală care se ridică în 
munți, la citeva zeci de km 
nord est de Pekin. Văile mun
ților sint întrerupte de baraje 
înalte, îndărătul cărora se 
string apele unor rîuri formind 
un vast lac de acumulare; pe 
luciul apei alunecă șalupe și 
bărci.

Constructorii temerari avînd 
drept forță in primul rind 
terea miinilor, infruntind 
șița verii și vîntul și gerul 
nii, trăind în corturi, au 
ceput construcția în 1958; 
1960 după mai puțin de doi ani 
au apărut masivele ziduri dc 
piatră scoasă de fapt din trupul 
muntelui. Torentele care se 
prăvăleau din munți, în timpul 
ploilor, distruglnd recolte șl 
făcînd victime in rîndul oame
nilor au fost oprite o dată pen
tru totdeauna. Apa acumulată 
este folosită, in funcție de ne-

de

un

pu- 
ar- 
ier- 
in- 
in

cesități și dirijată spre siste
mele de irigații. Proiectul a 
fost elaborat de studenții și pro
fesorii facultății de irigații și 
construcții funciare de la Uni
versitatea Cinhua din Pekin, iar 
instalațiile sint produse în ța
ră. Fără experiență, construc
torii au avut de rezolvat nu
meroase probleme ridicate de 
practică; nimic, 
descurajat, orice 
un nou prilej de 
(ei oamenilor.

In construcție ____
pe forțele noastre, pe munca 
maselor din împrejurimi — 
subliniază președintele Comi
tetului revoluționar. Construc
torii erau atît locuitorii ai capi
talei cit și membrii a 180 ' 
comune populare din 21 
județe. In zona șantierului 
fost strămutate 57 sate cu .. 
mii locuitori, care au primit 
locuințe noi și s-au încadrat în 
diferite comune.

Citeva date arată dimensiu
nile impresionante ale acestei 
realizări; volumul apei reținu
te de baraje se ridică la 43 mi
liarde metri cubi pe o supra
față de 188 km2 iar lucrările 
de excavare a pămintului, pia
tră, nisip se ridică la 38 milioa
ne metri cubi.

Sistemul cuprinde două bara
je principale și cinci secunda
re care au o lungime de 4 500 m. 
Înălțimea lor variază intre 60 
și 160 m, unul din cele două 
baraje principale care zăgă- 
zuiesc apa riurilor Tzaoha și 
Peilia. Acestea izvorăsc clin 
provincia Hopei și, după ce o- 
parte a apel este reținută, se 
unesc și trec domolite prin

insă, nu i-a 
obstacol era 
oțelire a voin-

ne-am bazat

de 
de 
au
50
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Aniversarea zilei de naștere 
a tovarășului Ion Gheorghe Maurer

Cuvîntul tovarășului Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

participat la elaborarea 
lor mai important holărlri 
vind dezvoltarea socialistă

cc- 
pri- 

a 
României precum șl activitatea 
internațională a partidului și 
statului nostru.

Fără îndoială că rezultatele 
pe care poporul român le-a ob
ținui in construcția- socialismu
lui, în realizarea hotărlrilor 
Congreselor al IX-len șl al X-lea 
sînt rodul activității partidului, 
al creșterii rolului său conducă
tor. Dar, vorbind dc aceste rea
lizări, putem spune că ele sînt 
totodată rodul activității fiecă
rui membru de partid, a fiecărui 
activist de partid — și, desigur, 
numărîndu-te printre aceștia, 
ocupind o funcție importantă 
in partid și stat, ele sînt și ro
dul activității tale, împreună 
cu ale întregului colectiv. Toc
mai de aceea partidul, poporul 
nostru apreciază in mod deose
bit munca șl activitatea pe ca
re ai desfășurat-o și o desfășori 
in conducerea de partid și de stat.

In politica internațională, 
România desfășoară o activi
tate intensă. Ea și-a cîștigat un 
prestigiu bine meritat, precum 
și mulți prieteni pe întreaga 
planetă, tocmai datorită' fermi
tății cu care militează 
realizarea unor relații 
tre popoare, bazate pe deplina 
egalitate în drepturi, pe res
pectul independenței și suvera
nității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantaju
lui reciproc. Partidul nostru s-a 
pronunțat și se pronunță cu 
consecvență pentru dezvoltarea 
relațiilor cu toate țările socia
liste, pentru depășirea diver
gențelor dintre ele și întărirea 
colaborării și unității lor, con
sidered că aceasta corespun
de intereselor tuturor popoare
lor care construiesc socialismul, 
cauzei tuturor forțelor antiim- 
pcrialiste, politicii de cooperare 
și pace între toate popoarele 
lumii.

Politica României de colabo
rare cu țările în curs de dez
voltare, ou țările care pășesc 
pe calea independenței, cu toa
te statele lumii, fără deosebire 
de orînduirca socială, este, de 
asemenea, o politică izvorîtă 
din necesitățile istorice ale dez
voltării societății actuale, o po
litică ce corespunde pe deplin 
atît intereselor fiecărui popor, 
cît și intereselor generale ale 
făuririi unei lumi mai bune. In

pentru 
noi în-

elaborarea și în îndeplinirea 
cestei politici ai adus și aduci 
o contribuție însemnată, îm
preună cu activul nostru de 
partid, cu acei care sînt che
mați să elaboreze și să traducă 
în viață această politică.

Iată de ce se poate spune că 
la a 70-a aniversare a zilei tale 
de naștere și tu poți face un 
bilanț cu rezultate minunate, 
că partidul poate să dea o a- 
preciere deosebită meritelor și 
activității tale.

Sînt aici mulți tovarăși care 
au lucrat cu tine în ilegalitate, 
sînt toți cei care ’ 
tăzi împreună cu 
vitatea de partid 
și cred că sînt în 
lor, al partidului 
nostru să apreciem în mod deo
sebit întreaga ta activitate. Pen
tru un activist de partid, ca de 
altfel pentru oricare membru 
al partidului este, fără nici o 
îndoială, o satisfacție de a pu
tea spune, după o activitate 
de zeci de ani în mișcarea re
voluționară, că în toată aceas
tă perioadă, cu toate greutățile 
ce au trebuit înfrînte, a știut 
să meargă consecvent pe linia 
trasată de partid, să fie în rîn- 
durile acelora care au ținut în
totdeauna sus steagul luptei 
pentru eliberarea patriei, pentru 
construcția socialismului, pentru 
bunăstarea și fericirea poporu
lui, pentru independența țării.

lată de ce, apreciind toate a- 
cestea, doresc încă o dală să 
iți urez, in numele Comitetului 
Central, al Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri, înde
plinirea dorințelor tale cele mal 
bune, care corespund năzuințe
lor poporului și partidului nos
tru — de înfăptuire a progra
mului elaborat de Congresul al 
X-lea și de Conferința Naționa
lă, de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, de 
întărire o colaborării cu țările 
socialiste, cu toate popoarele 
lumii, pentru a face ca națiu
nea socialistă română să poa
tă să fie un factor activ atît * 
construcția socialistă, cil șl 
viața internațională.

Sînt convins că vei depune 
continuare, ca și pină acum, 
forturi pentru a realiza în cele 
mai bune condițiuni programul 
partidului, politica sâ holărîlă de 
Conqresul al X-lea.

Iți doresc din toată inima mul
tă sănătate, multă fericire, suc
ces în întreaqa activitate. în
chei cu tradiționala urare „La 
multi ani" !

lucrează as- 
tine în acti- 
sau de stat 
asentimentul 
și poporului

In 
în

în 
e-

Ion Gheorghe Maurer
Tovarășc Ceaușescu,
Tovarăși,
Aniversarea acestor 7 decenii 

de existență îmi aduce din par
tea partidului, c’ln partea ta, 
din partea tuturor tovarășilor 
copleșitoare dovezi de afecțiune.

Ai spus bine, 70 de ani este 
prilejul unui bilanț. Privind in 
urmă anii care au trecut, con- 
slati că ei r prezintă clteodată 
mai mult declt o viată de om. 
Meritul pe care i-1 recunosc a- 
cestei vieți este de a fi știut 
să aleagă, din diferite frămin- 
tări, drumul pe are l-a ales, 
drumul pe care l-ați ales fie
care dintre voi, tovarăși, închi
nat slujirii unui ideal care este 
al nostru, al tuturor — făuri
rea unei lumi mai drepte, mal 
generoase, mai bune. Puterea 
de a trece peste lucrurile grele 
pe care le-am întilnit în cursul 
acestei existențe mi-a dat-o 
sentimentul puternic al solida
rității, al frăției care ne leagă 
pe toți. In solidaritatea noastră, 
cred că fiecare dintre noi a gă
sit posibilitatea de a depăși di
ficultățile cu care a fost con
fruntat

Bucuriile pe care lupta noas
tră comună ni le-a adus au că
pătat un ecou deosebit prin 
faptul că ele au fost bucuriile 
noastre, ale tuturor. Dacă recu
nosc vieții acesteia un merit, 
este de a fi ținut pasul întot
deauna cu tovarășii mei, de a 
fi înfruntai împreună cu ei gre
utățile, de a fi trăit împreună 
cu ci bucuriile luptei noastre 
comune.

Dacă fac bilanțul acestei vieți,

pot constata efi au Tost momente 
grele, dar niciodată n-am Înre
gistrat tristețea sau regretul de 
a fi ales acest drum, care esto 
diurnul pe care vol merge <itita 
vreme cit Îmi va fi dat să merg 
pe vreun drum pe această pla
netă.

Personal cred, ră trebuie să 
mulțumesc cu deosebită căldu
ră Comitetului Central al Parti
dului, Consiliului de Stol și 
Consiliului de Miniștri pentru 
cuvintele pe care au socotit că 
m le pot spune în scrisoarea 
pe care mi-au adresat-o cu o- 
cazia împlinirii a 70 do ani. 
Per.onal trebuie să-ți mul
țumesc ție, tovarășe Ceaușescu, 

. pentru cuvintele pe care 
mi le-ai adresat astăzi, ca 
și iu alte ocazii. Trebuie să-ți 
mulțumesc pentru grija pe care 
o pui în a face ca partidul să 
meargă pe drumul pe care mer
ge cu înțelepciune, cu multă e- 
nergie, cu mult dinamism.

Aș vrea să vă spun că una 
din bucuriile acestei vieți este 
să constat că astăzi cîrma călău
zitoare a partidului se găsește 
In mîim puternice, este orienta
lă cu pricepere și că astlel ori
care dintre noi poate să aibă 
perspectiva împlinirii idealurilor 
pentru care am luptat cu loții.

Cu aceste sentimente și cu o- 
moția, dc înțeles, pe care o re
simt, eu aș dori să vă mulțu
mesc tuturor pentru toate lu
crurile bune pe care mi le-ați 
spus și aș dori să-ți mul
țumesc tovarășe Ceaușescu 
pentru căldura sentimentelor pe 
care le-ai cuprins în cuvintele 
ce mi le-ai adresat.

Felicitări adresate
de șefii misiunilor diplomatice

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, simbătă dimineața, la 
Palatul Consiliului de Miniștri, 
o delegație a șefilor de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, care i-au prezentat felici
tări cu prilejul împlinirii vîrstei 
do 70 de ani.

La primire au (ost de față 
Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerllor externe, Și.ali’ membri 
ai conducerii minister ai.

In numele șefilor de misiuni, 
decanul corpului diplomatic, am-

basadorul R.P. Polone, Jaromir 
Ocheduszko, a exprimat preșe
dintelui Consiliului de Miniștri 
călduroase felicitări, urări <le 
viață îndelungată, noi succese 
în activitatea neobosită ce o 
desfășoară pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie 
și colaborare între state, pentru 
pace in lume.

Președintele Consiliului do 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a mulțumit pentru felicitările șl 
urările ce i-au fost adresate.

Inlîlnirca a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

TELEX • ULTIMELE ȘTIRI SPORTIVE • TELEX
PARIS 23 (Agerpres). — 

Cea de-a doua ediție a tradi
ționalei competiții internaționa
le de lupte dotată cu trofeul 
memoria] „Roger Coulon" va 
avea loc în cursul lunii de
cembrie, in orașul Clermont-Fer
rand.
vilați 
din 
mânia,

La întrecere au fost in
să participe sportivi 

Japonia, U.R.S.S., Ro- 
Bulgaria și alto

suburbiile Pekinului și Tienți- 
nului și se varsă în mare.

Barajul Mi Iun — și-a căpă
tat numele după unul din cele 
două baraje principale — aduce 
o mare contribuție in preve
nirea inundațiilor, apa fiind 
supusă unui control perma
nent, barajul jucind rolul unui 
reglor continuu. A dispărut i- 
magiueu dezolantă a peisajului 
după revărsarea riurilor: recol
te compromise, case dărîmate 
sau luate de ape, victime. In- 
trucit nu există statistici, ni
meni nu poate spune ciți oa
meni au dispărut in urma viitu
rilor, cite familii au avut de 
suferit din cauza naturii dez
lănțuite. După eliberare omul 
a început să înfrunte natura. 
S-au,făcut unele lucrări pentru 
adincirea și lărgirea riurilor. 
Nu era însă, suficient. O sta
tistică arăta situația in cinci 
județe în perioada 1949-1955 : 
de pe urma inundațiilor au a- 
vut de suferit recoltele de pe o 
suprafață de 2,2 milioane hec
tare.

In prezent chiar dacă sînt 
ploi torențiale neobișnuite, nu 
vor mai fi inundații, barajele 
sînt apărătoare a recoltei și 
vieții oamenilor. Pe de altă 
parte, în caz de secetă, siste
mele de irigații care pornesc 
de la baza muntelui asigură o 
recoltă stabilă. Suprafața iriga
tă in fiecare an, in zona Pe
kinului, Tienținului și in 20 
de județe se ridică la 270 00 ha. 
In 1967 a fost semnalată cea 
mai mare secetă din utimii 70 
ani. Cu toate acestea, recolta a 
fost bună, apa acumulată in 
munți a curs in permanență in 
rețeaua de canale care, privi-

țări. In program 
întreceri de lupte libere 
co-romane. După acest 
echipa Japoniei urmează 
țină meciuri amicale în 
Germaniei și România.

figurează 
și gre- 
turneu, 
să sus- 
R.F. a

ISTANBUL 2Ș (Agerpres). — 
In cadrul concursului internațio
nal de la Izmir, alleții români 
au obținut trei victorii. In pro
ba de săritura cu prăjina Ligor

tă de sus, se 
șă pînză de 
fapt obișnuit 
să fie deficitar la cereale fiind 
aprovizionat anual de stat cu 
15 milioane kg. Odată cu termi
narea barajului s-au produs 
mari schimbări și aici, siste
mul de irigații contribuind la 
obținerea unor recolte bogate, 
județul predind statului anual 
cantități mult mai mari, in a- 
fară de rezervele comunelor 
populare și cele rămase pentru 
consumul membrilor coopera
tori Lacul aprovizionează tot
odată cu apă curenta Pekinul 
și Tienfinul precum și între
prinderile industriale din aceste 
orașe iar din apele lacului u- 
riaș se scot anual peste un mi
lion kilograme pește.

Potențialul energetic al apei 
este folosit și la producerea 
curentului electric pentru apro
vizionarea capitalei. Prin munți 
au fost săpate două canale de 
aducțiune unde sint montate 
citeva turbine. întreaga insta
lație și aparataj sînt realizate 
în întreprinderi din țară, din 
Șanhai, Pekin, Harbin. Con
strucția de beton și piatră, du
pă cum se vede, are multiple 
întrebuințări, apa supusa voin
ței omului este transformata în 
cai putere, aduce 
rire unor locuri 
atît de mult de 
lungul istoriei.

Proiectul prevede realizarea 
acestui sistem de baraje in 
cinci ani. Prin mobilizarea ma
selor și stimularea inițiativei 
constructorilor el a fost termi
nat în aproape doi ani. Pe har
ta țării a apărut incit o lucra
re impresionanta.

întinde ca o uria- 
păianjen. Era un 
ca județul Kotien

viață și inflo- 
care au avut 
suferit de-a

Nichilor a realizat 4,60 m, Du
mitru Tit a terminat victorios 
în*cursa de 800 m plat cu tim
pul de 1'52'', • • -
cîștigat proba 
în 53" 6/10.

iar Ion Burcă a 
de 400 m garduri

MOSCOVA
Peste 15 000 de spectatori 
urmărit, la Moscova, 
internațional de hochei pe ghea
ță dintre selecționatele U.R.S.S. 
și Canadei. Hocheiștii canadieni 
și-au inaugurat seria dc 4 
jocuri, pc care urmează să ic 
susțină in capitala sovietică. 
Oaspeții au jucat excelent în 
primele două reprize, condu- 
cînd la un moment dat cu sco-

23 (Agerpres). — 
au 

meciul

rul de 3—0 prin punctele mar
cate de Parise, Henderson șt 
Clarke. Ultima repriză a prile
juit o luptă sportivă extraordina
ra. Blinov a redus diD handicap, 
ca la numai 1 minut Hender
son să facă ca tabela de marcaj 
să indice 4—1 în favoarea echi
pei canadiene. In continuare, 
hocheiștii sovietici au controlat 
în permanență jocul, reușind să 
marcheze 4 puncte prin Anisin, 
Sadrln, Gusev și Vikulov, ter- 
mlnînd învingători cu scorul 
de 5-4 (0—1, 0—2, 5—1). Jocul 
a fost condus de arbitrii Bata 
(Cehoslovacia) și Dalberg (Sue
dia).

liceul industrial minier
PETROȘANI
ANUNȚA

concurs de admitere în anul I
(cursuri de zi și serale)

Specialitatea exploatări miniere.

Inscrierile încep în 
1972.

ziua de 24 septembrie

Se pot prezenta la concurs absolvenți ai 
școlii generale care nu depășesc vîrsta de 17 
ani (pentru cursurile la zi) și de orice vîrstă 
(pentru cursurile serale).

Informații suplimentare se primesc zilnic la 
secretariatul liceului din Petroșani, str. M. 
Eminescu 17 — telefon 1736.
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