
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, ONIȚI-VA 1 Pentru rezultate deosebite în întrecerea
socialistă în îndeplinirea planului de stat 

și a angajamentelor pe anul 1972

Solemnitatea înmînărîi
unor înalte distincții 
la Consiliul de Stat

Cincinalul înainte de termen!

„Luna aprilie,
lună de producfie mărită"

' Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
înmînat, vineri, înaltele dis
tincții ce au fost conferite pen
tru rezultatele remarcabile ob
ținute în întrecerea socialistă, 
pentru îndeplinirea planului 
de stat și a angajamentelor 
pe anul 1972.

La solemnitate au luat par
te ’ tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer. Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Tlie Verdeț, membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Executiv, secretari-ai-C.C. 
al P.C:R„ membri ai guvernu
lui, prim-secretari ai comitete
lor județene de partid, repre
zentanți ai organizațiilor de 
masă.

întreaga asistență a întîm- 
pînat cu vii aplauze pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe 
ceilalți membri ai conducerii

de partid și de stat ai țării 
noastre.

Organizațiile județene de 
partid și consiliile populare 
distinse cu acest prilej cu or
dine și diplome de onoare, in
stitutele de cercetări științifi
ce și de proiectare, întreprin
derile din industrie, construc- 
ții-montaj, agricultură și sil
vicultură, transporturi și tele
comunicații, gospodărie comu
nală și circulația mărfurilor, 
cărora Ii s-a conferit Ordinul 
Muncii, au fost declarate frun
tașe în întrecerea socialistă 
desfășurată pe anul 1972 de 
către Secretariatul C.C. al 
P.C.R., Consiliul de Stat, Con
siliul de Miniștri și Consiliul 
Central al U.G.S.R. în urma 
examinării datelor cu privire 
la îndeplinirea planului și an
gajamentelor acestora, pe baza 
contribuției aduse la dezvol
tarea pe ansamblu a economiei 
naționale și realizarea cinci
nalului înainte de termen.

Rezultatele organizațiilor ju

dețene de partid, colectivelor 
unităților economice și de cer
cetare distinse se înscriu în 
bilanțul rodnic al anului tre
cut, marile succese înregistra
te constituind o bază trainică 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
deosebite ale planului pe 1973, 
an hotărîtor pentru înfăptui
rea cincinalului înainte de 
termen. In tabloul viu al suc
ceselor lor se oglindește atmos
fera de puternic entuziasm cu 
care întregul nostru popor dă 
viață hotărîrilor Congresului 
al X-Iea și Conferinței Națio
nale ale partidului, care au 
deschis perspective însufleți- 
toare pentru înfăptuirea socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

Decernarea înaltelor distinc
ții, acum, în ajunul marii săr
bători a muncii, a zilei de 1 
Mai, conferă însemnătate de 
simbol acestei cinstiri deose
bite cu care partidul și statul
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faptă împlinită

Continuitate 
în succese

Cu 5 zile 
mai devreme

„...Să avem doar goale 
îndemână și vom încărca în 
fiecare zi, pină la întîi mai, 
cîte 20 vagonete cărbune mai 
mult decât e în preliminar. îmi 
cunosc bine condițiile la front, 
îmi știu bine oamenii, ortacii 
din brigadă. Vom munci mai 
bine ca oricînd!"

Adresate directorului, dar 
rostite în fața unui schimb în- 
treq de mineri prezenți în sa
la de apel, acum o săptămînă, 
la o scurtă consfătuire de pro
ducție a muncitorilor cu con
ducătorii minei, cuvintele lui 
Constantin Ciobănoiu, briga
dier la sectorul IV de la Vulcan, 
sector fruntaș pe exploatare, 
exprimau voința unanimă a 
ortacilor săi de a realiza noi 
fapte de vrednicie. Era în a- 
ceste cuvinte 
fermă că djn 
de producție, 
din stratul 13, 
în exploatare 
tea lunii aprilie și dotat cu e- 
chipament metalic de susține
re modern, Se? văr'putea extra- '

încrederea lor 
noua capacitate 
abatajul frontal 
blocul VIII, dat 
abia la jumăta-

ge tone de cărbune peste plan, 
grație atît poziției favorabile 
existente la front cit și, înde
osebi, hotărîrii lor de a depu
ne un efort sporit pentru a 
întîrapina sărbătoarea muncii 
cu realizări deasupra celor e- 
bișnuite.

...Nici o clipă, începînd cu 
acea zi, cei din brigada lui 
Ciobănoiu n-au uitat de anga
jament. Zi de zi, randamentul 
din abataj era în ascensiune t 
7,34, 7,52, 7,59, 7,62... (față de 
6,70 tone, cît este planificat a 
se produce la „ort").

Cele 600-800 kg cărbune tri
mise in plus, schimb de 
schimb, de către Gheorghe 
Bobric, Constantin Manole, Va- 
sile Bălan, Jean Babei, Emil 
Luca, Victor Gica sau de ori
care din cei 30 mineri, ajutori 
și vagonetari din frontal s-au 
însumat, rezultând zilnic cite 

420-25 tone de cărbune peste 
sarcina preliminată în abataj... 
fidelă succesiune gînd —• fap
tă.

sarcini- 
de 483

plenară, 
cu care 

din 
de

H. ANTON

IN CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE 
DE EXECUȚIE 
ACCELERAT

RITMUL 
TREBUIE

Colectivul sectorului I 
al minei Dtlja continuă 
cu succes, într-o caden
ță pronunțată, seria re
alizărilor de frunte pe 
care Ie-a obținut încă de 
la începutul lunii. Mine
rii de aici raportează la 
zi o depășire a 
lor de extracție 
tone cărbune.

Mobilizarea 
dăruirea totală
au muncit minerii 
formațiile conduse 
brigadierii EMIL AIO- 
NESEI, de la abatajul ca
meră nr. 2 est, blocul I, 
stratul III, VASILE SI
DOROV, de Ia abatajul 
in trepte răsturnate din 
stratul 6, și DUMITRU 
BĂLĂȘCAU de Ia abata
jul cameră nr. 5, stratul 
5, blocul II s-au materi
alizat în substanțiale plu
suri de cărbune: 145,
150 respectiv 85 de tone. 
Sînt rezultate demne de 
laudă, pe care, pină în 
preajma zilei de 1 Mai, 
minerii sectorului sînt 
hotăriți să le îmbunătă
țească, angajamentul pe 
sector in acest sens vl- 
zînd o suplimentare de 
peste 500 tone.

vîrf al 
de vîrf

Anul 1973 — an de 
cincinalului — este an 
și pentru construcția de lo
cuințe din Valea Jiului. Din 
planul de producție pe acest 
an al Grupului de 
șantiere „Valea 
Jiului" al T.C. De
va, 60 la sută re
prezintă construc
ții de locuințe, 
respectiv 1 315 s- 
partamente. Un 
plan mult sporit 
față de anul tre
cut care refleclă 
recomandările to
varășului Nicolae 
Ceaușescu de a se 
construi în 1973 
un număr mai ma
re de apartamente, 
pentru minerii Văn
Jiului decît prevedea plănui 
inițial. — Dintre aceste 1 315 
apartamente, in primul tri
mestru al anului au fost rea
lizate numai 94. Nu este prea 
puțin ? Ne-a răspuns la în
trebare inginerul șef al 
pului, Ion Sitescu :

— Da, este puțin, însă 
atît cît ne-am prevăzut.

în primul 
semestru* 
cel puțin 

50 ia sută 
din planul 

anual 
de investiții!

gru-

este
Și

ne-am prevăzut atît cît 
considerat că putem realiza 
în funcție de condițiile de 
care am dispus.

— Timpul din această iar
nă n-a fost atît de potrivnic 

ca altă dată ca să 
——— vă cauzeze greu

tăți. Și totuși nu 
ați încercat să lu- 
ați un avans mai 
consistent in pri
mele trei luni ale 
anului. Ați avut 
alte neajunsuri ?

Intrucît la 
sfîtșitul anului 
1972 am primit 
niște sarcini mari 
extra-plan, nu ne
am putut asigura 
Iront de lucru su
ficient pentru ac- 
livitatea din pri

mul trimestru al acestui 
an. Dar chiar dacă am 
realizat un număr atît de mic 
de apartamente din pianul e- 
vident sporit, am reușit s« ne 
creăm front de lucru pentru 
un număr foarte mare de a- 
partamente.

— Vreți să argumentați ?
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de Ia 
succe- 

realiza-

Colectivul reviziei de 
vagoane C.F.R. Petroșani 
a încheiat cu 5 zile mai 
devreme planul de pro
ducție pe primele patru 
luni ale anului in curs.

înscriind încă 
Începutul anului 
se deosebite în
rea și depășirea angaja
mentelor luate în între
cere, colectivul reviziei 
a reușit ca, prin Îmbu
nătățirea proceselor teh
nologice de lucru să ob
țină noj realizări. Ast
fel, planul de producție 
globală pe. primele 25 
zile ale lunii aprilie a 
fost realizat in proporție 
de 103 Ia sută pe seama 
creșterii productivității 
muncii cu 11 Ia sută. La 
aceste realizări 
tribuit în mod
formațiile de lucru cum 
slnt cele de reparare 
prin detașare a vagoa
nelor clasă cu o de
pășire a sarcinilor cu 
15 la sută, de reparații 
a ventilelor de distribu
ție cu 31 la sută, de re
vizie a vagoanelor mar
fă cu 5 la sută.

au con- 
deosebit

Primele cadre 
pășitoare

In hala de montaj a 
secției de stîlpl hidrau
lici Vulcan, din cadrul 
I.U.M. Petroșani este ga
ta pentru a fi trimisă la 
E.M. Petrila, in vederea 
introducerii ei in subte
ran in stratul 3, prima . 
serie compusă din 14 ca
dre pășitoare, ce face par
te din noua tehnologie 
de susținere mecanizată 
modernă, ce se va utili
za și extinde pe o sca
ră largă in viitor in stra- 
tele groase de la exploa
tările miniere din bazin.

Realizarea acestui u- 
tilaj — rod al colaboră
rii fructuoase dintre co
lectivele de cercetători, 
proiectanți și executanți 
de la I.C.P.M.H., F.S.H. 
șl I.U.M.P., se înscrie pe 
linia realizării de utila
je miniere moderne cu 
înalt grad de tehnicitate 
și eficiență care să satis
facă cerințele specifice 
mineritului Văii Jiului.

La execuția acestor 
sisteme de susținere me
canizată și-an 
portul echipele 
cttori conduse 
ștrii EUGEN 
FRANCISC 
IULIU KOCSEK sub în
drumarea inginerului 
IOAN CRETU.

adus a- 
i de mun- 
de mai- 
HEINTZ, 

MATYUS,

O TRADIȚIE PE CARE VREM 
S-O RESPECTĂM Șl S-O ONORĂM

AUREL MORARU, directorul adjunct al Oficiului județean de turism, ne vorbește des 
pre petrecerea la cabane a zilelor de odihnă ocazionate de sărbătoarea muncii.

Oamenii de pe cele două 
Jiuri — de est și de vest — 
au căutat întotdeauna, in ore
le ‘ lor de răgaz, prietenia și 
vecinătatea mediului înconju
rător ; și astfel munții și văi
le, dragi și apropiate omului 
care pătrunde zilnic în tainele 
pămîntului, au fost populate 
cu cabane, la care căutăm 
tihna orelor noastre de răgaz. 
Cum ar putea fi altfel, cu o- 
cazia sărbătorii muncii, cind 
nici starea timpului nu împie
dică de obicei exodul spre ca
bane al celor care știu să ră- 
mînă oameni deplini atunci 
cind rup cerbicia pămîntului 
ca și atunci cind se odihnesc ? 
Ce le-au pregătit gazdele din 
munți acestor atît de respec
tabili oaspeți acum, de sărbă
toarea muncii ? Interlocutorul 
nostru ne lămurește :

— Exodul spre cabane a 
forțat, precum știți, o tradiție 
la locuitorii Văii Jiului, mai 
cu seamă în astfel de zile de

răgaz prelungit. Ați contat 
dumneavoastră, organele
O.J.T., pe această tradiție ?

— Evident! Prin tradiție, 
cum spuneți, cabanele noastre 
au constituit locuri de agre
ment pentru oamenii muncii

dui peste o mie de turiști. Noi 
i-am avut în vedere și pe cei 
din alte părți, care vor petrece 
sărbătoarea muncii la noi în 
.județ.

Cu prilejul sărbătoririi Zi
lei de 1 Mai, la cabanele Rusu,

de diferite profesii. Ou atît 
mai mult cele din Valea Jiului, 
unde muntele le e bun vecin 
și prieten al oamenilor. Noi 
am contat, cu ocazia acestei 
sărbători, pe o ieșire masivă 
a oamenilor Văii Jiului la ca
banele noastre din această 
parte a județului. In caz de 
timp favorabil, ele vor găz-

Cîmpu lui Neag, Peștera Bo
lii, Voievodu, Lunca Florii vor 
fi organizate petreceri cîmpe- 
nești. evident, dacă timpul va 
permite. Aici s au făcut pre
gătiri speciale Dar și cele
lalte cabane ale noastre își 
așteaptă musafirii lâ fel de 
bine pregătite și bucuroase de 
oaspeți.

— Cu sărbătorirea zilei mun
cii începe sezonul turistic. Cu 
alte cuvinte, cabanele ar tre
bui să-și primească oaspeții 
în primeneală de primăvară. 
Despre ce înnoiri se poate 
vorbi ?

— înainte de a vorbi despre 
înnoiri la cabane, despre asi
gurarea unor noi funcționali
tăți, vreau să vorbesc despre 
faptul că Ia actuala sărbătoa
re minerii Văii Jiului vor pu
tea petrece între alte locuri 
cunoscute lor, la motelul 
..Gambrinus" de la intrarea in 
defileul Jiului. Si acum des
pre înnoiri la cabane... Cea 
de la Peștera Bolii, cum bine 
știu multi dintre locuitorii o- 
rașului Petroșani, a fost „în
tinerită" și modernizată cu o 
seamă de funcționalități care

Th MĂRCUȘ
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,

Doresc ca, în numele Comi
tetului Central, al Consiliului 
de Stat și al Consiliului de 
Miniștri, să felicit în mod căl
duros comitetele județene, con
siliile populare, întreprinderile 
industriale, de construcții, a- 
gricole, institutele de cerce
tări și proiectări pentru 
înaltele distincții pe ca
re le-au primit astăzi, ea 
o apreciere deosebită a rezul
tatelor obținute în anul 1972. 
Adresez aceste felicitări tutu
ror comuniștilor din județele 
și întreprinderile distinse as
tăzi, precum și tuturor comu
niștilor din toate județele și 
din toate întreprinderile pa
triei noastre, deoarece la 
îndeplinirea planului pe 
1972 — care, după cum
știți, s-a realizat cu depă
șiri însemnate — și-au adus 
contribuția toți comuniștii, toți 
oamenii muncii din România. 
Tuturor le adresez deci calde 
felicitări. (APLAUZE ÎNDE
LUNGATE).

Desigur, întrecerea este În
trecere ; cîștigă cel care lu
crează mai bine, care depune 
eforturi pentru mai buna orga
nizare a muncii, pentru o mai 
judicioasă repartiție a forțe
lor, pentru folosirea rațională 
a mijloacelor pe care le are 
în dotare, cel care obține re
zultatele cele mai bune în re
alizarea de producții sporite, 
de mai bună calitate, în creș
terea eficienței economice. In
tr-adevăr, in întrecerea din 
anul 1972 s-au obținut progre
se importante in aceste dome

nii — județele, întreprinderi
le șl institutele decorate as
tăzi plasindu-se pe primele 
locuri. Sper însă că acordarea 
acestor distincții va constitui 
un imbold, atît pentru județele 
și colectivele care au fost dis
tinse astăzi, cît și pentru cele
lalte județe și colective de oa
meni ai muncii din toate do
meniile de activitate, de a 
munci cu și mai multă ener
gie pentru a înfăptui cu suc
ces sarcinile mari ce le revin 
în anul 1973.

După cum cunoașteți, în a- 
cest an s-a trasat, prin plan și 
pe baza angajamentelor comi
tetelor județene, ministerelor, 
colectivelor de oameni ai mun
cii din industrie, agricultură, 
consîrutții, cercetare șl proiec
tare, sarcina de a spori cu 
mult mai mult producția iață 
de prevederile cincinalului. 
Considerăm acest an hotăritor 
pentru realizarea cincinalului 
inainte de termen. Mă bucură 
că unii tovarăși au arătat aici 
că, pe primele patru luni, au 
realizat și chiar au - depășit 
prevederile planului. De altfel, 
trebuie să menționez că, pe 
ansamblu, după previziunile 
de pină acum, planul pe pri
mele patru luni va fi realizat 
cu o anumită depășire, ceea 
ce atestă că prevederile anu
lui 1973 pot și vor fi nu nu
mai îndeplinite, dar chiar de
pășite. De aceea, aș dori să 
felicit atît județele ai căror 
reprezentanți sînt aici, cît și 
pe toți comuniștii, toate co
lectivele de oameni ai mun
cii pentru rezultatele obținu
te pe primele patru luni ale

acestui an. (APLAUZE PU
TERNICE).

Fiind în ajunul zilei de 1 
Mai — Ziua solidarității in
ternaționale, zi de luptă îm
potriva exploatării, a asupri
rii sociale și naționale, pen
tru dreptate socială, pentru 
progres și pentru pace —. do
resc să adresez, cu acest pri
lej, tuturor comitetelor jude
țene, tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii cele mai 
calde felicitări și urări de 
noi succese. (APLAUZE ÎN
DELUNGATE).

Doresc să exprim speranța 
conducerii de partid și de 
stat că atît județele, întreprin
derile și instituțiile care au 
fost distinse astăzi cu aceste 
înalte ordine, cît și toate cele
lalte județe, organizații de 
partid și colectivele de oa
meni ai muncii vor acționa 
cu toată fermitatea pentru 
traducerea în viață a holărî- 
rilor Congresului al X-lea și 
ale Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru dezvoltarea 
continuă a economiei noastre 
naționale, creșterea bunăstă
rii materiale și spirituale a 
întregului popor, pentru în
făptuirea în cît mai bune con- 
dițiuni a programului de fău
rire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Ro
mânia. (APLAUZE PUTERNI
CE).

încă o dată vă urez dum
neavoastră, organizațiilor de 
partid și tuturor oamenilor 
muncii succese tot mai mari 
în întreaga activitate, multă 
sănătate și fericire ! (APLAU
ZE PUTERNICE).

MESAJUL
adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu Comitetului 
oamenilor muncii de la Fabrica de rulmenți din Bîrlad
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Dragi tovarăși,

Doresc, înainte de toate, să 
vă mulțumesc in mod căl
duros pentru invitația pe ca
re mi-ați adresat-o, de a lua 
parte la sărbătorirea împlini
rii a 20 de ani de la înființa
rea uzinei în care lucrați. Re- 
gretînd sincer că nu pot veni 
Ia Bîrlad spre a participa la 
aniversare, doresc să vă adre
sez tuturor, pe această cale, 
cele mai calde felicitări cu 
prilejul acestui important e- 
veniment din viața întreprin
derii dumneavoastră.

Cunosc bine fabrica de rul
menți din Bîrlad — pe care 
am avut prilejul s-o vizitez 
din nou la începutul acestui 
an — și apreciez contribuția 
deosebită pe care muncitorii, 
tehnicienii și inginerii acestei 
tinere și moderne unități a 
industriei noastre construe 
toare de mașini au adus-o și 
o aduc la realizarea politicii 
partidului nostru de industri
alizare socialistă, la dezvolta
rea și înzestrarea cu tehnică 
modernă a economiei naționa
le. In cele două decenii de e-

xistență a fabricii, colectivul 
ei a acumulat o experiență 
bogată, reușind să-și îndepli
nească și să-și depășească an 
de an sarcinile ce i-au revenit 
prin plan dind țării o gamă 
largă de rulmenți de bună ca
litate.

Sărbătorirea întreprinderii 
dumneavoastră are loc in con
dițiile cind oamenii muncii 
din întreaga țară, intimpinînd 
cu însuflețire Ziua de 1 Mai 
— măreața sărbătoare a so
lidarității internaționale a ce
lor ce muncesc — desfășoară 
o largă și entuziastă întrecere 
pentru îndeplinirea angaja
mentelor ce și le-au asumat 
privind realizarea inainte de 
termen a sarcinilor cincinalu
lui, pentru accelerarea dez
voltării economico-sociale a 
patriei noastre. Am convinge
rea, dragi tovarăși, că bilan
țul de realizări pe care-l fa
ceți cu prilejul acestei ani
versări va constitui pentru voi 
toți un puternic imbold de a 
munci cu și mai multă ener
gie și hotărîre pentru trans
punerea exemplară in viață 
a importantelor sarcini ce vă

revin în cadrul amplului pro
gram elaborat de Congresul 
al X-Iea și de Conferința Na
țională a partidului, asigu- 
rînd perfecționarea continuă 
a producției, sporirea produc
tivității muncii și ridicarea 
calității produselor, gospodă
rirea cît mai judicioasă a ma
teriilor prime și ma
terialelor și reducerea sub
stanțială a cheltuielilor de 
producție, o eficiență naxi- 
mă in întreaga activitate i’e 
această bază vă veți aduce 
din plin contribuția la pro
gresul multilateral al econo
miei noastre naționale, la ri
dicarea nivelului de trai al 
întregului popor — țelul și 
scopul suprem al politicii de 
construcție socialistă promo
vate de partidul și statul 
nostru.

Felicitîndu-vă, încă o dată, 
cu prilejul aniversării fabri
cii și pentru toate realizările 
pe care le-ați dobîndit ;n a- 
ceste două decenii, vă urez 
noi și mari succese în activi
tatea viitoare și vă doresc 
multă sănătate și fericire, 
dumneavoastră și familiilor 
dumneavoastră.

Sesiunea Consiliului 
municipal

Ieri dimineață, in sala C.C.P. 
s-au desfășurat lucrările sesiunii 
a XVIII-a a Consiliului popular 
al municipiului Petroșani. La lu
crări au participat deputați. 
conducători de întreprinderi și 
instituții, directori de școli, repre
zentanți ai organizațiilor de 
masă și obștești. Sesiunea a 
XVIII-a a Consiliului popular 
municipal a avut următoarea or- 
line de zi : analiza desfășurării 
procesului instructiv-educativ in 
școlile din municipiu, rezultatele 
abținute la învățătură și măsu
rile ce se impun pentru asigura- 
rea bazei materiale a învățămîn- 
tului in noul an școlar 
raportor tovarășul Ionel Cazan, 
vicepreședinte; informare asu
pra modului de realizare a ac
tivităților gospodărești-edilitare

în cinstea zilei de 1 Mai - ra
portor tovarășul ing. Emilian To- 
mulescu, vicepreședinte ; consti
tuirea Comisiei permanente pen
tru controlul modului de reparti
zare și administrare a fondului 
locativ ; constituirea Consiliului 
municipal de control muncito
resc al activității economice și 
sociale.

Pe marginea punctului întîi al 
ordinei de. zi au vorbit profeso
rii Gheorghe Antoce, Ștefan Ben- 
de, Titu Ghergoiu. loan Cotescu, 
Viorica Toderici, Pompiliu Ca- 
ragea, directori de școli ; mai- 
strul-instructor Dumitru Găgăanu. 
Ion Rădulescu, primar al orașu
lui Petrila, Vasile Blendea, ins- 
oecțor-șef Io Inspectoratul șco
lar județean și tovarășul Gheor-

popular

ghe Feier, vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular municipal.

Sesiunea a aprobat in unani
mitate Hotărîrea nr. 4/1973 a 
Consiliului popular al municipiu
lui Petroșani pentru dezvoltarea 
învățămîntului și îmbunătățirea 
procesului instructiv-educativ în 
școlile din municipiu, componen
ța Comisiei permanente pentru 
controlul modului de repartizare 
și administrare a fondului 
locativ și a Consiliului mu
nicipal de control muncitoresc al 
activității economice și sociale.

In încheierea sesiunii a vor
bit tovarășul Clement Neqruț, 
președinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular munici
pal.

În pagina a 4*a:

Decret
privind conferirea „Or
dinului Muncii" unor 
organizații județene de 
partid, consilii populare 
județene, întreprinderi 
și institute de cerceta- 
re-proiectare

Hotărire
privind acordarea „Di
plomei de onoare" unor 
organizații județene de 
partid și Consilii Popu
lare județene
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cu drag,
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Muguri sevele aprind, 
Să-și arate floarea plină, 
Pentru viață strălucind 
De belșug și de lumină.

cu soare, 
slăvit, 
sărbătoare.

Ești drumul greu, ce hau tăiat martirii 
Sub țipătul sirenelor, sălbatic. 
Desferecata poartă a-mplinirii. 
Cuptoarele cu pintec de jăratic.

Ești rouă dimineților senine 
Cînd zeci de flamuri zugrăviră zorii, 
Cind geme toamna in pătule pline 
Și veselia chiuie-n podgorii.

frec coloane. 
Oameni^ zeci de mii 
Purtînd stindarde 
Și nebănuite energii.

Muncitorii
Sărbătorii Iar iubite 
Un bogat și lung șirag, 
De îzbînzi neasemuite !...

Primăvara a venit, 
Cu miresme și 
Și intiiui Mai 
Marea noastră

E ziua muncii

dau

Dialog pe aceeași scenă la Petroșani

și adevărat*.

teosfe Vasile MOLODEȚ

Spectacol festiv

Mai.

caietele
țSuccese, preocupări

sărbătoa-

a doua zi va gă- 
o solufie pe mă- 
intențiilor fete-

după o- 
profeso-

cînd 
estul 

între- 
primă- 
noi.

de 
eta 

să 
care

scenă-

dramatizare 
nuvelă a

reci”
Heu;>a 
decla 

t am m r

Evoluția
de agitație 

de muzică 
startul

PAS/ME Si DHI/EKE
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Ce luminează 
Al muncii spor 
Și înnobilează 
Harnicul popor.

Potop de raze 
Multe culori, 
Scumpe topaze 
Și mii de sori,

Mtai< multe virste 
Aceleași neamuri, 
Mii de frunze 
Pe zeci de ramuri.

lon MIRION, 
muncitor

GIND 
LA 

ÎNCEPUT 
DE 

MAI
Ca moștenire, Io sfîrșit, 
Strămoșii noștri ne-au lăsot 
Rîul, ramul înflorit
Și tot ce-aveom mai drag.

Ne-ou mai lăsat muntele-nah 
Cimpia cea mănoasă.
Apa cu-al ei smarald
Și pîinea cea gustoasă.

Ne-au lăsat cerul cel senin

Și păsările toate,
Un univers de fgrmec plin 
Și nopțile curate.

Au mai lăsat strămoșii mei
Tezaurul cel sfînt,
Pe core-l moșteneau și ei :
Dragostea muncii și un gînd
De început de mai.

Ileana POTOR, 
Vulcan

Celor care s-au născut în acele zile, 
și după aceea, întîmplarea aceasta 
s-ar putea să li se pară o poveste ) 

celor care au trăit-o, însă cu adevărat, au 
fost martori la acele evenimente, este și va 
rămîne istorie, vie

\

I 
I
I
FI
I
I
I
I
I
I
I

acel aprilie ca
nonadele războiului 
nu au amuțit încă in 
centru Europei 
popoarele din 
continentului 
zăreau mijirea 
verii unei ere

Intr-una din, serile 
acelei primăveri, pro
fesorul Suciu a sur
prins o discuție între 
doi tineri de la mină 
la circiuma de Un
gă podul de peste 
Jiu. Cei doi își îm
părtășeau îngrijora
rea în privința impo
sibilității procurării 
unor caiete cu porta
tiv anume pentru or- 
chestranții din fanfară 
în care urma să co
pieze notele muzicale 
ale „Internaționalei" 
cu care trebuia să se. 
prezinte fanfara mi- ' 
cerilor la 
rea muncii. întreaga 
fanfară nu

un singur e- 
cu notele 

oamenilor 
de preiutiri- 
acest exem- 
în

VALERIU BUTULESCU 
student I. M. P.

Ioan PUTNEANU

de ariniudeni
MELE

Mănunchiului de vreascuri ești torță și inel, 
Fereastră-mpodobită cu ramuri de măslin. 
Izbinda oglindită in fluvii de oțel, 
Și focul cald, ce pilpiie-n cămin.

In ființa ta îmi regăsesc tribunii 
Și singele care-a țîșnit, drept vamă.
Imi regăsesc trecutul și străbunii. 
Chemarea slobozită din surle de aramă.

Imi regăsesc Istoria și cintul, 
Speranța încolțită sub brazdele de plug. 
In ființa ta îmi regăsesc pămintul.
Și flacăra giganticului rug.

adunăm pe toate buchete pentru țară, 
In melodii alese de vioară.
Și-acum și de fiecare dată
Le-adunăm pe toate pe-o strună-nfiorată.

Ultima etapă a concursu 
lui „Dialog pe aceeași scenă" 
a programat joi, 26 aprilie, 
la Casa de cultură a sindica 
telor, .formațiile reprezentati
ve ale cooperativei „Unirea" 
și a întreprinderii de utilaj 
minier Petțoșani,

Și de această dată ca 
altfel în toate celelalte 
pe, am avut satisfacția 
constatăm dăruirea cu 
amatorii evoluează pe 
(chiar dacă o fac pentru pri
ma dată), tendința spre au 
tentic dar mai ales slujirea 
universului sonor popular ro
mânesc. In fața acestor atri-

sta, ne gîndim la {aptul că 
au lost prezentate formalii 
la aproape toate' punctele 
prevăzute de regulamentul 
concursului. Fanfara (dirijor 
A. Voinici) rămîne mereu a- 
ceeași formație omogenă, cu 
buni instrumentiști, care 
poate aborda oricînd un re 
pertoriu variat. Soliștii -le 
muzică populară Vasile Ttța 
si, în special Marla Macovei 
au dovedit reale calității vo
cale, Cuvinte frumoase se 
pot spune despre grupul vo
cal folcloric și despre solis
tul instrumentist, (de fapt 
poli-instrumentist) Gh. Fi

Cu toata forța ființei mele. 
Iubesc pămintul ăsta ud, 
De singe sau de ploi de stele 
Și cerul lui albastru crud.

Iubesc ți piatra ce ascunde, 
Buchet de raze-ntr-un agat 
Căci taina lui de vom pătrunde 
Și aurul devine mat.

Iubesc și lanul greu de grîu, 
Sclipind de-atîta bogătate 
Aidoma-uiwî falnic brîu, 
Bătut cu pietre nestemate

cumpărate prin contri
buție colectivă de ia 
librăria doamnei Mu- 
reșan au liniat cu 
multă migală parale
lele portativului, uu

Iubesc izvoarele ce tainic 
Din unde șopotind adună 
File-ntipărite trainic 
Din istoria străbună.

Este pămintul României
Și leagăn cald al unui neam 
Zîmbind la cîntul ciocîrliei, 
Zîmbind la fructul de pe ram.

Viu pulsează-n ele întregul univers 
Orice calț de glob ridică cîte-un steag, 
Viorile mele îngîn-un sincer vers 
Florilor de armindeni din fiecare prag.

Țara te cinstește pe-o strună rară, 
Sufletul ei arde - nestinsa vibrare. 
Zîmbetul meu cu dragoste-nconjoarâ, 
Florile de armindeni viitoare ! ...

Petru BARAIAC, 
muncitor

loan CHIRAȘ 
muncitor tipograf

„Internaționalei . 
pă un exemplar deco
lorat și ros de nenu
măratele mîini pnn 
care a trecut pînă a 
ajuns In posesia pro-

amiaza a băieților, te
tele din clasă au „mi
rosit" scopul acestor 
enigmatice întîlpiri in 
atelierul de coinpac- 
torie și a doug zi.

bute majore, spectatorul tre
ce cu vederea micite scăderi 
calitative, care, în tot cazul, 
artiștilor amatori nu li se 
pot imputa.

In prima parte au evoluat 
formațiile cooperativei „Uni
rea" - a căror continuitate 
chiar dacă pînă acum a fost... 
efemeră, de la acest con
curs, cu siguranță va prinde 
cheag. Grupul vocal tokio 
rie prin interpretarea cîntece- 
lor „Ciobănaș cu 300 de oi* 
și „Românașul" a îneîntat 
prin sensibilitate și omogeni 
tatea vocilor, Formația tie 
dansuri, deși redusă, a dat 
dovadă de ambiție 
litat-e. 
artistice 
cvartetului 
șoară a dat 
ÎNCET, care, amplificat 
putea constitui bazele 
formații mai închegate, 
aici și concluzia

sau despre 
artistică

(eare a
„Moartea
N. Labiș). Bine au e- 
formația de dansuri

ricescu 
taioarea
Senk 
mat 
rei" de 
voluat 
populare și brigada artistică 
de agitație (un text mai bun 

fi ridicat și mai mull 
interpretativă) iar (or 
de muzică ușoară a 

un limbaj comun eu so 
oferind un intermezzo

le-ar 
nota 
mația 
găsit 
iiștii 
plin de expresie și stil mai a- 
Ies că Rodica Giosan, printr-o 
îmbinare fericită de puritate 
și frumusețe a sunetului 
suplețe a frazării și varietate 
□ mijloacelor de expresie ră 
mîne cea mal complexă so 
listă de muzică ușoară a 
Văii Jiului, oferind, la fieca 
re apariție, un prilej de în 
cîntare.

Ehipajele pentru concurS'e 
fulger „Cine știe clștigâ- pe 
tema „R.S.R. în cincinalul 
1971 1975" nu s ău putut, rl - 
partaja, ambele obțineți 
punctajul maxim.

Concentrat asupra caracte 
rului său stimulativ, „Diate 
qul pe aceeași scenă" a 
contribuit din plin la reușita 
spectacolelor dar mai ales 
la vitalizarea mișcării ârtis 
tice de amatori.

Formația 
Q 
și vita- 
brigăaii 

și a 
u- 

unui 
ar 

unor 
De 

firească ■ 
mai multă preocupare pentru 
îndrumarea mișcării artisti
ce de amatori mai ales atunci 
cînd există un precedent.

Partea a doua a spectaco
lului a fost rezervată forma
țiilor I.U.M.P, Cu mai multe 
posibilități decît partenerii 
lor de întrecere artiști ama 
tori de Ia I.U.M.P, au pre
zentat un spectacol la nivelul 
unui CLUB. Afirmînd acea-

tru ziua de 1 mar. 
s-au adresat profeso
rului grăbindu-se sa 
precizeze că au hotă- 
rit să confecțione
ze niște minuscule 
garoafe roșii, dar nu 
știau cum să se apu
ce de această treabă. 
După clipe de gîndi- 
re și încercări eșua
te in confecționarea 
primelor exemplare, 
Suciu le-a promis că 
pină 
si el 
sura 
lor.

In
lei următoare, profe
sorul întîrzie mai bi
ne de o oră de la 
„program" iar cînd 
apăru, spre bucuria 
— de data aceasta — 
a fetelor, era însoții 
de două tinere de la 
filatura din oraș, ln- 
demînarea „specialis
telor" de la filatură 
în a da hîrtiei inerte 
»via|ă" a fost însuși
tă cu repeziciune de 
elevele lui Suciu iar 
„sera" cu garoafe 
din compactorie creș-

tea vazlnd cu ochii.
In dimineața zilei 

de 1 Mai, fiecare 
„muzicant" din fanfa
ră avea prins în port- 
notă cite un caiețel 
la fel, cu coperjile 
frumos decorate iar 
alămurile străluceau 
ca niciodată în bătaia 
soarelui, parcă invi
dios pe fețele radiind 
strălucire ale suflă
torilor.

In coloana nesilrși- 
tă de mineri care se 
îndrepta spre cimpia 
Surducului să serbeze 
ziua muncii după da
tina muncitorească, 
au înflorit ca peste 
noapte pe sute și su
te de piepturi garoa
fe roșii, mesagere și 
vestitoare ale unei 
primăveri de care n-a 
mai avut parte pînă 
atunci acest pămînt 
și care se contura 
precis undeva în za
re.

Era în 1945, primul 
1 Mai liber.

după-amiaza zi-

dispunea Tiberiu JIANU

posesia

Motivație la

decît de 
xemplar 
imnului 
muncii 

denf și 
plar era
dirijorului.

A doua zi, 
rele de curs, 
rul dădu drumul fete
lor să plece acasă și 
invită băieții în ate
lierul de compactorie 
unde urma o scurtă 
și „conspirativă" con
sfătuire. Incepînd cu 
ziua aceea băieții din 
clasa lui Suciu o șter- 
geau de acasă cu moti
ve inventate și se întîl- 
neau în fiecare după- 
amiază în atelierul 
școlii unde își vedeau 
cu sîrg de treburile- 
la care s-au angajat 
cu mult entuziasm la ' 
îndemnul profesoru
lui lor.

Pe coli imaculate,

confecționat
cu coperți tari, obți
nute de ia caiete fo
losite, în care pe ■ur
mă au copiat cu a 
caligrafie deosebită 
notele muzicale

Astăzi, la ora 16, în sala 
mare a Casei de cultură clin 
Petroșani, are loc adunarea 
populară cu prilejul Zilei in
ternaționale a oamenilor mun
cii — 1 Mai. In încheiere, ce 
le mai valoroase formații ale 
artiștilor amatori prezintă un 
bogat spectacol. In program : 
corul muncitoresc din Petrila, 
taraful Casei de cultură unit

cu cel din Lonea și taraful 
clubului din Vulcan, formația 
de dansuri de la Aninoaaa și 
Petroșani, grupul vocal fol
cloric de la Cîmpul lui Ne-ig, 
formații de fluierași, soliști de 
muzică populară, orchestră ie 
muzică ușoară și soliști Ar
tiștii amatori din Valea liu- 
lui închină acest ‘pectaeol va
loros zilei de 1

fesorului, un vechi și 
notoriu simpatizant 
cu mișcarea muncito
rească dip Vale.

Cu toată taina în 
care a fost învăluită 
activitatea de după-

spre seară, au dat 
buzna peste grupul în 
plină activitate, cu 
cîle un sul de hîrtie 
creponată, roșie, în 
mină. „Vrem să fa
cem și noi ceva pen-

Prin ineditul tehnicii pe 
care amatorii de artă n-au 
mai întîlnit-o în Valea Jiu
lui (probabil), grafica de la 
expoziția personală a tînă- 
rului artist plastic Virgil Po
pa a stîrnit un interes dis
cutabil. Maniera aparte a 
execuției lucrărilor este de
numită, poate, impropriu 
„grafică prin creionare" sau 
„pseudocolaj" și are ca temă 
generală omul în diferite 
ipostaze. Amalgamul însă de 
subteme l-a făcut pe autor 
să nu păstreze un stil con
secvent,

principale ca te- 
estompează cele 

din

țea, ideile 
matică îi 
cîteva exponate ieșite 
stil... De remarcat cîteva lu-

crări cum sînt Portret, Odă 
Patriei, Compoziția Odihnă 
la timp, realizate într-o tentă 
eu nuanțe de linogravură dar 
studiată în tehnica de irizarecu toate aces-

Minerll

a peniței, îmbinări, la fel, un 
studiu ale unor intercalații 
de suprafețe și lucrările Mi
nerii, Icar, Familia. Viața...

Pornind de la consideren
tul că aspirația spre înălțare 
i-a fost întotdeauna scumpă 
omului, autorul cultivă în 
cîteva tablouri ideea mitică 
a zborului. Reprezentativă ni 
se pare lucrarea intitulată 
„Icar". Pretextului mitologic 
al zborului, artistul îi dă o 
tentă verticală care sugerea
ză, poate nu atît zborul le
gendarului Icar, cît dorința 
în sine a omului de a tinde 
sore lumină. Constituit din 
cîteva figuri stilizate înlăn
țuite într-o spirală verticală, 
tabloul sugerează efortul'în
frățit, energia risipită a! o- 
mului care vrea și trebuie să 
izbutească. Grupul de Icari 
ce sprijină linul pe umerii 
celuilalt. Ultima ipostază; rie 
’■-fătisează un Icar simbolic, 
fără aripi,
'•hilibreze 

•feant, însă 
gravitației.

Considerînd că tema 
’■ului, a înălțării, a eliberării 
Je gravitație rămîne o sursă 
inenul-'abllă. credem că dez- 
'■oltînrî această sursă ('pre
cum si altele de altfel) va 
nutea vehicula si mitul lui 
Sisif. legenda lui Manole.etc 
Valorificînd folclorul româ
nesc atît de bogat în . mituri 
și legende, autorul ar avea și 
mai mult de cîștigat.

ADIO, A R M r

încercînd să 
eu brațele 
copleșit de I

i se 
în 

forța

zbo-

Ecranizare a cunoscutului 
roman cu același titlu al lui 
Ernest Hemingway, apărut în 
1929, filmul constituie un do
cument impresionant al pri
mului război mondial, al ab
surdității sacrificiului vieții și 
fericirii tinerilor care au luat 
parte la el. Acțiunea este pla
sată în nord-estul Italiei, care 
a devenit în 1917 teatrul lup
telor înverșunate între arma
tele italiene și cele austro-un- 
gare. Romanul are un caracter 
autobiografic, eroul principal, 
americanul Frederic Henry ne- 
fiind decît o plăsmuire artisti
că ce ilustrează pe însuși He
mingway care a luat parte ca 
voluntar în acest război, ca 
și în cel din Spania anilor 
1936.

Angajat voluntar în armata 
italiană, Frederic Henry întîl- 
nește 
gleză 
Fiind 
te în 
chiar 
trimis pe front la intervenția 
infirmierei șefe care descope
ră idila lor, Infrîngerea ita
lienilor la Caporetto în 1917, 
un adevărat măcel, se soldea
ză cu exodul civililor, și al sol- 
daților învinși. Frederic se sal
vează fugind de pe front și se 
întoarce la Catherine. Pentru 
a nu fi condamnat ca dezer
tor, se refugiază amîndoi în 
Elveția unde rămîn cu intenția

o tînără infirmieră en- 
de care se îndrăgostește, 
rănit în timpul unei lup- 
Alpi. Henry este îngrijit 
de Catherine, apoi re

de a se căsători și apoi 
în Statele Unite. Dar, 
pul nașterii, Catherine și co
pilul mor.

„Adio, arme" este ecranizat 
de un regizor de mare renu
me, Charles Vidor, și a reunit 
actori de film bine cunoscuți : 
Rock Hudson, Vittorio de Si
ca, Alberto Sordi, Franco In- 
terlenghi și alții. Dar filmul 
nu are o valoare egală cu a 
romanului. In prima parte a 
filmului există o foarte expre
sivă descriere a războiului și 
a ororilor sale. Toate scenele 
de acțiune sînt remarcahile : 
lenta și uriașa procesiune a 
trupelor în munți, bombarda
rea ambulanțelor, exodul im
presionant, totul este descris 
cu înțelegere, cu adevărat, cu 
o forță a mijloacelor care nu 
sînt atinse prea des. Scenele 
arestării și judecării sumare 
a chirurgului, execuția Iul 
pidă, constituie sebvențe 
neuitat. Dar, după fuga 
Frederic, stilul filmului 
schimbă și se transformă 
tr-o dramă sentimentală. Poa
te de aceea și filmul se adre
sează mai mult celor care iu
besc frumoasele și dramatice
le povești de dragoste, abdicînd 
de la forța mesajului umanist 
ce-1 degajă romanele lui Er
nest Hemingway.

„Adio, arme" rulează la 
cinematograful „7 Noiembrie" 
din Petroșani.

a pleca 
în tim-

Toate formațiile artistice 
cunosc febra repetițiilor — 
formații pe care în zilele 
de sărbătoare le vom putea 
intilni pe estradele serbări
lor cîmpenești ce vor avea 
loc în Valea Jiului.

In clișeu 
iormația de 
a Casei de 
repetiție.

instantaneu cu 
muzică ușoară 
cultură în plină

Zilele trecute, colectivul ar
tistic al căminului cultural 
din Jieț a întreprins un mic 
turneu în zona 'Hațegului cu 
spectacole prezentate în co
munele Vălioara și Răchitova

Programul, alcătuit din fol 
clor tradițional din Valea Jiu
lui, a impresionat prin acu
ratețe și autenticitate. S-au 
remarcat solistele Maria Gă- 
lățan și Paraschiva Rusu, mo
mentele vesele scrise și inter
pretate de Nicolae Blaj, flu- 
ierașii Dumitru Costreie, loan 
Grunță și Ion Andreoiu.

★
In cadrul „Lunii teatrului 

de amatori" a fost prezentat 
în fața publicului local piesa

lui 
le
ii-

„Gura satului", 
după cunoscuta 
loan Slavici. Colectivul 
teatru, format din cadre 
dactice cîț și muncitori de la
exploatarea minieră, au trans
pus în scenă o piesă cu o 
puternică valoare moraliza
toare. Prin mesajul ei accesi
bil, ..Gura sațului" a convins 
odată în plus de posibilitățile 
artistice și educative ale tea
trului de amatori pe scena că
minului cultural.

Preocupați pentru lărgirea 
și diversificarea repertoriului 
teatral, jiețenii au în pregă
tire piesa lui Ion Băieșu' „Ne
potrivire de caracter".
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Deschiderea expoziției 

omagiale „125 de ani 

de la revoluția din 1848 

în România“
®a Muzeul de istorie ul Re

publicii Socialiste România s-a 
deschis, vineri dimineață, ex
poziția omagială „125 de ani 
de la revoluția din 1818 în 
România'1, care se înscrie în 
larga suită de manifestări 
consacrate aniversării acestui 
eveniment istoric remarcabil, 
cu adînci și vii rezonanțe în 
conștiința poporului nostru.

Simțămintele de profundă 
prețuire și recunoștință cu 
care cetățenii României socia
liste cinstesc amintirea mari
lor înaintași, a revoluționarilor 
ce au purtat steagul revoluției 
românești de la 1848, luptînd, 
cu inimile înflăcărate de o 
nobilă iubire de neam și țară, 
pentru libertate și progres, 
pentru unitatea și independen
ța națiunii române, își găsesc 
o înaltă expresie în cuvintele 
conducătorului partidului și 
statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, înscrise pe 
primul panou al expoziției, 
ele constituind o strălucită 
prefațare a acestei cuprinză
toare retrospective istorice: 
„Mult sînge a vărsat poporul 
nostru de-a lungul secolelor 
în zbuciumata și dramatica sa 
istorie pentru păstrarea ființei 
naționale, pentru apărarea li
bertății și demnității, pentru 
afirmarea de-sine-stătătoare, 
pentru egalitatea în drepturi 
cu toate popoarele lumii, Re
voluția de la 1848 a fost una 
din paginile cele mai mișcă- i 
toare ale acestei epopei, dove
dind prin spiritul de jertfă al 
maselor, al celor mai buni fii 
ai țării voința de libertate a 
poporului român"

Documentele reunite în ex
poziție — multe originale, de 
o inestimabilă valoare — re
dau, cu obiectivitate științifi
că, împrejurările istorice în 
oare a avut loc revoluția bur- 
ghezo-democratică de la 1848 
în Moldava, Tara Românească 
și Transilvania, caracterul ei 
unitar și profund național, co
munitatea țelurilor sociale 
înaintate ce-i uneau pe revo
luționarii pașoptiști din Țările 
Române, fiii unui unic popor, 
în pofida vremelnicelor hota
re despărțitoare, existente a- 
tunci. Exponatele pun preg
nant în lumină înrîurirea deo
sebită pe care a avut-o miș
carea revoluționară pașoptistă 
asupra dezvoltării ulterioare a 
națiunii, ea deschizînd calea 
unor mari prefaceri în structu
ra societății românești și în 
evoluția Principatelor româ
ne, a înfăptuirii unor idealuri 
hmdomentale ale poporului 
nostru.

La vernisaj au participat 
tovarășii Gheorghe Cioară, 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitee, Cornel 
Burtică, Mihai Dalea. Ton Io
ni tă

De asemenea, erau prezenți 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
militanți din ilegalitate ai 
partidului și ai mișcării mun
citorești, activiști de partid și 
de stat, reprezentanți ai vie
ții științifice și culturale.

Președintele Academiei de 
Științe sociale și politice, prof, 
dr. docent Mihnea Gheorghiu, 
a rostit cuvîntul de deschidere.

Se vizitează, la început, sala 
unde se află înmănunchiate 
mărturii care atestă cu eviden
ță faptul că revoluția burghe- 
zo-democratică de la 1848 a 
avut rădăcini adînci în reali
tățile economice, sociale și po
litice românești. Documente 
purtînd patina vremii confir
mă, pe deplin, aprecierea lui 
Nicolae Bălcescu: „Revoluția 
română de la 1848 n-a fost un 
fenomen neregulat, efemer, 
fără trecut și viitor, fără altă 
cauză decît voința întîmplă- 
toare a unei minorități sau 
mișcarea generală europeană. 
Revoluția generală fu ocazia, 
iar nu cauza revoluției româ
ne. Cauza ei se pierde în zilele 
veacurilor. Uneltitorii ei sînt 
18 veacuri de trude, suferințe 
și lucrare a poporului român 
asupra lui însuși". Stindardul 
înălțat de generația de la 1848 
era împurpurat de flacăra lup
telor transmisă prin vremi de 
toți cei care și-au vărsat sîn- 
gele pentru libertate și pro
gres, pentru unitatea și inde
pendența națiunii române. La 
loc de cinste sînt așezate în 
expoziție portretele neînfrica- 
ților conducători ai răscoalei 
țăranilor transilvăneni din 
1784, Horea, Cloșca și Crișan 
— portrete pictate în timp ce 
se aflau în detențiune în în
chisoarea de la Alba Tulia — 
al marelui tribun al revoluției 
de la 1821, Tudor Vladimires- 
cu. puternice mișcări sociale 
care au marcat preludiul anu
lui revoluționar 1848. Tot aici 
se află textul original al Pro
clamației de Ia Pades. con
ceput și scris de eroul din 
Vladimiri. care cuprinde Pro
gramul revoluției de la 1821 
și chemarea la luptă a maselor 
populare pentru dreptate so
cială și națională.

Semnificative sînt documen
tele care oglindesc revolta lo
cuitorilor din satele țării față 
de starea cumplită de mizerie 
în care se găseau. Cereri re
vendicative semnate de mi
neri din Abrud și din alte ex
ploatări miniere, de meseriași 
din București, cromolitografii 
ale timpului vorbesc la rîndul 
lor despre înrăutățirea vieții 
maselor populare. Sînt con
semnate mișcări populare îm
potriva exploatării și asupri
rii Tn acest cadru, este evoca
tă sugestiv lupta iobagilor din 
Munții Xpuneni. din anii 
1840—1847, condusă de Ecate-

rina Varga, împotriva domina
ției habsburgice.

Expoziția prezintă, în conti
nuare, procesul de cristalizare 
în Țările Române a ideilor re
voluției pașoptiste, care au 
concentrat, asemenea unui fo
car, activitatea unei întregi 
generații de militant! politici, 
gînditori și cărturari. Pe un 
larg panou, străjuit de stea
gurile Moldovei și Țării Româ
nești din perioada premergă
toare mișcării pașoptiste, se 
află portretul lui Nicolae Băl
cescu, figura cea mai luminoa
să a revoluției de la 1848. Aici 
se găsesc adunate corespon
dența lui Nicolae Bălcescu cu 
ceilalți revoluționari români, 
lucrările de bază ale acestui 
gînditor social de talie euro
peană, mărturii emoționante 
privind înflăcărată sa activi
tate revoluționară. Importan
te documente readuc, do ase
menea, în memorie personali
tatea altor luptători patrioți 
care au îmbrățișat cu pasiune 
și dăruire cauza revoluției.

In pofida înverșunatei îm
potriviri a boierimii reacționa
re, precum si a ostilității im
periilor feudale înconjurătoare 
— otoman, țarist și habsbur- 
gic —. cursul revoluționar se 
anunță tot mai puternic, A- 
ceastă perioadă de avîpt revo
luționar este ilustrată prin 
piese documentare privind în
ființarea grupărilor politice 
..Frăția". ...Asociația patriotică 
din Moldova", ..Partida națio
nală", apariția primului ziar 
românesc, editat la • București, 
în 1837, cu titlul sugestiv ..Ro
mânia". a unor publicații — 
..Dacia literară", ..Magazin is
toric pentru Dacia" — care au 
militat neutru unitatea spiri
tuală a tuturor românilor.

Tn același timn, sînt redate 
înflorirea culturii românești 
în epoca dinaintea revoluției 
de le 1848. contribuția ei de 
seamă In afirmarea conștiinței 
na+ionale si a națiunii însăși.

Urmează evocarea, în pla
nuri ample, a desfășurării re
voluției române de la 1848. Iz- 
vorîtă din profunde cauze in
terne, răspunzînd cerințelor 
dezvoltării societății româ
nești din acea vreme, ea se în
fățișează ca o vie expresie a 
uriașului potențial revoluțio
nar al poporului nostru, a vo
inței sale de a trăi liber, de 
a-și afjrma nestingherit forțe
le materiale și spirituale.

Pe o imensă hartă sînt mar
cate centrele importante ale 
mișcării pașoptiste. Flacăra 
revoluției, aprinsă la sfîrșitul 
lunii martie a anului 1848, în
Moldova, pe străzile 
avea să strălucească, 
luni mai tîrziu, șijn Tara Ro
mânească și în 
Revoluționarii 
militat, într-o

lașului, 
, două

Transilvanta. 
români 
st'rînsă

au
fră-

ție, pentru obiective ca
re interesau cele mai
largi pături sociale, corespun
deau năzuințelor afirmării 
de-sine-stătătoare a națiunii 
române : desființarea servitu
tilor feudale și eliberarea țără
nimii iobage, libertăți demo
cratice, scuturarea dominației 
străine și realizarea unității
și independenței naționale. Ex
ponate edificatoare dau vibra
ție, forță evocatoare acestui 
înălțător moment istoric. Sînt 
privite cu emoție steaguri 
purtate de luptătorii pașoptiști, 
documentele programatice ale 
revoluției, proclamații și de
crete ale Guvernului provizo
riu din Țara Româneas
că, portretele principalilor 
conducători ai revoluției: 
Nicolae Bălcescu, Avram Ian- 
ou, Eftimie Murgu, Ion Ghica, 
Mihail Kogălniceanu, frații 
Golescu și frații Mureșanu, 
Simion Bărnuțiu, Gheorghe 
Barițiu, Ștefan Ludwig Roth, 
Ton Ionescu de la Brad, Ale
xandru Ioan Cuza, C. A. Ro- 
setti, .Vasile Alecsandri, Gabor 
Aron și mulți alții .

Produc o impresie deosebi
tă, de asemenea, exponatele 
ce ilustrează sprijinul larg pe 
care l-au dat masele popu
lare — adevărata forță motri
ce a revoluției — Guvernului 
revoluționar, rezistența eroică 
pe care ele au opus-o armate
lor străine venite să înăbușe 
revoluția.

Cei mai înaintați revoluțio
nari de la 1848 au militat 
pentru întărirea prieteniei și 
frăției poporului român cu 
naționalitățile conlocuitoare, 
pentru unirea eforturilor în 
lypta pentru scuturarea jugu
lui asupririi sociale și națio
nale. O serie de documente 
relevă participarea la Aduna
rea de pe Cîmpia Blajului și 
Ia alte manifestări populare 
din Transilvania a unor cer
curi largi din rîndul naționa
lităților conlocuitoare.

Revoluția a fost înfrîntă de 
forțele coalizate ale reacțiu- 
nii interne și externe. Ideile 
și năzuințele de libertate însă 
n-au putut fi zăgăzuite. Ele au 
căpătat viață treptat în peri
oada care a urmat revoluției, 
rodind în înfăptuiri de mare 
însemnătate națională și soci
ală. Aceste cuceriri de impor
tanță crucială ale poporului 
nostru, spre care și-au îndrep
tat gîndul și fapta cei mai cu
tezători revoluționari de la 
1848, sînt redate amplu în ur
mătoarea sală a expoziției. Nu
meroase și valoroase docu
mente vorbesc despre Unirea 
Principatelor, înfăptuită la 
numai 11 ani de la revoluție, 
sub sceptrul domnitorului A- 
lexandru loan Ouza. persona
litate de frunte a mișcării 
pașoptiste, despre cucerirea, 
neatîrnării de stat a României.

Țelurile pentru care au mi
litat generațiile de la 1848 au 
fost preluate, amplificate și 
ridicate pe noi trepte de clasa 
muncitoare, căreia istoria i-a 
încredințat misiunea de con
ducător al maselor în lupta 
pentru eliberarea de exploatare 
și asuprire, pentru realizarea 
trasformăril revoluționare so
cialiste a țării. Mișcarea munci
torească S-a dezvoltat de la 
început sub influența ideilor 
marxismului, proletariatul a- 
firmîndu-se ca forța cea mai 
înaintată a societății româ
nești.

Exponatele aduc sub priviri, 
în chip emoționant, momentul 
hotărîtor al creării partidului 
politic al clasei muncitoare, în 
anul 1893 — unul din cele 
mai vechi detașamente ale 
mișcării muncitorești din lu
me — eveniment cu profunde 
semnificații în viața, poporu
lui nostru. Un bogat material 
documentar înfățișează ictivi- 
tatea desfășurată de P.S.D.M.R. 
pentru cucerirea de drepturi și 
libertăți democratice, elibera
re socială și națională, organi
zarea clasei muncitoare, dez
voltarea industrială și propă
șirea țării, pentru realizarea 
unității de luptă a muncitori
mii și țărănimii.

Reflectînd, în continuare, 
marile momente istorice, do
cumentele relevă faptul că 
mișcarea socialistă s-a aflat în 
primele rînduri ale luptei pen
tru desăvîrșirea statului națio
nal român, pentru unirea 
Transilvaniei cu România, vi
peră a maselor largi populare 
din întreaga țară, ideal pen
tru realizarea căruia poporul 
nostru a dat grele jertfe.

Un spațiu larg în expoziție 
este consacrat evenimentului 
memorabil de la 8 mai 1921, 
cînd Partidul Socialist din 
România se transformă în 
Partidul Comunist Român, de
tașamentul de avangardă al 
clasei muncitoare, profund pa
triotic și internaționalist, ex
ponentul intereselor supreme 
ale întregului popor. Este în
fățișată istoria vie, istoria de 
luptă dîrză, eroică a gloriosu
lui nostru partid comunist îm
potriva burgheziei și a mo- 
sierimil, a fascismului pentru 
apărarea independenței națio
nale. Flecare exponat reflectă 
forța de mobilizare și capaci
tatea organizatorică a Partidu
lui comunist, sub conducerea 
căruia a fost pregătită și în
făptuită insurecția armată de 
la 23 August 1944, moment de 
răscruce în istoria României, 
care a deschis drumul înfăptu
irilor celor mai înalte aspira
ții pentru care a luptat și s-a 
jertfit poporul român, drumul 
eliberării pentru totdeauna de 
exploatare șl asuprire, al unei 
vieți libere și îmbelșugate.

Anul 1948 —- anul centena
rului revoluției pașoptiste —> 
marca o nouă și măreață victo
rie politică a proletariatului, a 
maselor populare din patria 
noastră — făurirea partidului 
unic marxist-leninist al clasei 
muncitoare. Realizîndu-se uni
tatea politică și organizatorică 
a proletariatului, creîndu-se 
un puternic partid politic de 
avangardă în stare șă conducă 
lupta tuturor celor ce mun- 
oesc împotriva exploatării șl 
asupririi, pentru libertate ■ și 
dreptate socială, se realiza un 
vechi deziderat al milițanților 
revoluționari, al luptătorilor 
pentru progres social din Ro
mânia.

In expoziție prinde contur, 
apoi, cea mai luminoasă și 
mai fertilă epocă din istoria 
milenară a poporului român
— epoca construcției victorioa
se a socialismului, Expo
natele reliefează semnificația 
istorică a Congreselor IX Și X 
ale P.C.R., a Conferințelor na
ționale ale partidului, care au 
maroat o etapă calitativ nouă, 
superioară, în evoluția națiunii 
noastre pe drumul edificării 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Cu deosebită putere revela
toare este prezentată politica 
externă a partidului si statu
lui nostru, pusă în slujba cau
zei socialismului, păcii și secu
rității, înțelegerii și cooperă
rii internaționale. Un grafie 
ilustrează dezvoltarea relații
lor diplomatice ale țării noas
tre, de la cinci state, în 1855 
Ia 110, în 1973.

Sînt expuse cuvîntările pro
gramatice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, operele 
sale — editate la noi, cît și 
în numeroase țări ale lumii
— care reprezintă contribuții 
de preț Ia dezvoltarea creatoa
re a teoriei și practicii comu
niste, o expresie vie a activi
tății neobosite a conducătoru
lui partidului și statului nos
tru. consacrată fericirii po
porului și propășirii patriei, 
triumfului socialismului și 
păcii în lume.

Intre aspirațiile fundamen
tale ale generațiilor dc acum 
125 de ani și sensul efortului 
contemporan al întregii țări 
există o legătură organică, in
disolubilă. Poporul nostru, sub 
conducerea partidului, făureș
te ace] ..falnic viitor" al Ro
mâniei, pe care l-au întreză
rit în viziunile lor îndrăznețe 
cei mai înflăcărați patrioți 
Pline de semnificație sînt. în 
acest sens, cuvintele tovarășu
lui Nicolae Ceaușeseu, înscrise 
pe panoul final al expoziției ■ 
„Generațiilor de astăzi istoria 
le-a hărăzit fericirea de a ve
dea înfăptliindu-se visurile si 
dorințele cele mai cutezătoare 
ale înaintașilor lor. le-a. reve
nit misiunea de a făuri viito
rul de aur al patriei".

Nicolae VAMVU

O serie de cinci colivii de mină pregătite in curtea 
I.U.M. Petroșani să ia drumul exploatărilor.

fără menajamente...
Cu citeva zile în urmă se

sizam faptul că la complexul 
comercial din extremitatea 
cartierului Aeroport, în în
căperea ocupată de secția me
canică fină a cooperativei 
„Unirea", se petrec citeva lu
cruri deosebite. In primul 
rind, un spațiu comercial 
(destinat unor activități în 
sprijinul populației) este fo
losit fără chibzuință. In al 
doilea rînd, meseriașii din 
această secție se află într-o 
acută lipsă de clientelă, dar 
nu-și Tac probleme din acea
stă pricină. „Nici nu cîștigă, 
dar nici nu reclamă că o duc 
rău cu cîștigul", spuneam a- 
tunci, înlrebindu-ne, pe bună 
dreptate, „oare ce activități 
se vor ii desfășurind pe-aco- 
lo ? Știe cineva ?“

După această sesizare, 
ne-am așteptat ca, cel puțin 
conducerii cooperativei, să 
i se fi stîrnit curiozitatea de 
a cunoaște natura „activități
lor" ce se desfășoară intr-un 
atelier de mecanică fină, ca
re duce lipsă de comenzi, 
sau de a afla cu ce-și ocupă 
timpul mecanicii... fini de 
pe-acolo. Cum curiozitatea e 
o calitate rară, n-a fost în
scrisă în plan, nu e nici în 
firea oamenilor...

Astfel sfînd lucrurile, am

încercat să ne interesăm noi, 
în continuare, pentru a veni 
mai mult în sprijinul coope
rativei, Am constatat ceea ce 
trebuia să constate alții. în
soțiți de cine trebuia, într-una 
din seri am vizitat atelierul. 
In încăpere, la masa de lu
cru, gazda (Ernest Bot, șeful 
atelierului) împreună cu un 
meseriaș din apropiere (Iosif 
Turcuș, conducător auto) și 
încă o persoană neidentifica
tă, se aflau cu toții la un 
pocher strașnic, „cu o mină 
moartă". Miza — ieftină, dar 
eficace. In dreapta, o chintă

Puncte 
de vedere

nostru de miercuri, 25 apri
lie) iată o completare, fără 
menajamente, la povestea 
mecanicilor fini 1 Nu poate 
fi „tratată" în lumina Decre
tului 153 ? Alineatul... să-l 
găsească cine trebuie.

fără comentarii

0 tradiție pe care vrem s-o respectăm
(Urmare din pag. 1)

vor face mai agreabilă petre
cerea aici, între altele — in
troducerea apei potabile.

Vreau să vorbesc puțin des
pre posibilitățile de acces în 
aceste zile la principalele ca
bane ce constituie locuri de a- 
grement. Menționez că pentru 
asigurarea unui acces rapid, 
am primit mult sprijin din 
partea organelor locale. Ast
fel, începlnd cu data de 28 a- 
prilie spre cabanele accesibi
le vor fi introduse autobuze, 
De asemenea pentru zilele săr
bătorilor se vor prelungi une
le trasee.

— S-a asigurat o pregătire 
specială în ceea ce privește 
aprovizionarea și servirea la 
cabanele despre care se știe că 
vor polariza interesul popu
lației din Valea .Ilulul tn zile
le sărbătorii ? Vă rugăm să 
ne vorbiți despre aceste pre
gătiri.

— Aprovizionarea și buna 
servire a turiștilor în tot 
timpul anului au stat și vor 
sta mereu în atenția noastră. 
Nu știu dacă pot vorbi des
pre o pregătire specială de 
sărbătoarea muncii. Despre o 
creștere în intensitate a aces
tor preocupări însă se poate 
vorbi. Adică ne-am străduit 
să avem la cabane un fond de 
marfă suficient, posibilități, 
pentru a asigura o servire ope
rativă. Este, deci, vorba de o 
intensificare a preocupărilor 
curente, avînd în vedere nu
mărul mare de turiști ale că
ror pretenții va trebui 
să Ie satisfacem. Pentru 
aceasta am luat mă
suri ca personalul cabanelor 
să fie în aceste zile suplimen
tat cu 3—4 salariați care să a- 
sigure o mai bună servire.

La cabane s-au transportat 
— ca să vorbim despre apro
vizionare — mărfuri alimenta
re în valoare de peste 170 000

Construcția de liicuinte
> »

(Urmare din pag. 1)

— Din cele 1 221 de aparta
mente rămase de construit 
pînă la sfîrșitul anului, doar 
240 nu sînt atacate. Și aceas
ta —• din lipsa documentației. 
Mai mult de 240 se află în 
diferite stadii de finisaj, la 
toate celelalte se lucrează m 
tens,

— Credeți, deci, că veți rea
liza integral planul anual ?

— Avem toată oerlitudi 
nea. Un număr apreciabil de 
apartamente le construim din 
panouri mari prefabricate,' 
unde lucrul merge mai repe 
de. Ne-am eșalonat mai ju
dicios sarcinile : pe luni, de
cade, zile, pe echipe ; dispu
nem de meseriași harnici și 
pricepuți, care-și fac datoria 
cu multă conștiinciozitate, ne 
străduim să aprovizionăm rit
mic cu materiale locurile de 
muncă, deși...

Inginerul Ion Sitescu s-a e- 
prit o clipă. Nu aruncă nicio
dată cuvinte la înțimplare. Nu 
face promisiuni gratuite. 
Munca pe șantierele Văii Jiu-

peste 100 de apartamente, la 
Vulcan, Petcila și Petroșani. 
Reducerea termenelor de exe
cuție și calitatea lucrărilor 
sînt două laturi inseparabile 
în activitatea noastră,

Este adevărat că startul 
luat' în primul trimestru de 
Grupul de șantiere „Valea 
.Jiului" al T.C, Deva, la cons
trucția de locuințe a fost 
greoi. In prezent însă ritmul 
de lucru pe șantiere se accen
tuează cu fiecare zi, deși co
lectivul de aici se confruntă 
încă ou o serie de greutăți. 
Din partea organelor și orga
nizațiilor de partid, a condu
cerii grupului, a tuturor mun
citorilor există încrederea și 
hotărîrea ca sarcinile de pian 
anuale să fie realizate și chiar 
depășite, termenele de exe
cuție să fie devansate, cali
tatea lucrărilor continuu îm
bunătățită. Mai este necesar 
însă și sprijinul conducerii 
T.C. Deva, al tuturor factori
lor care răspund de construe 
ția de locuințe din Valea Jiu
lui.

lei. Desigur, aceasta nu.j spu
ne ceva deosebit celui care va 
dori să petreacă zilele de re
paus ocazionate de sărbători
rea zilei de 1 Mai la cabanele 
O.J.T. din Valea Jiului, Dar 
vreau să fac precizări. Unită
ților noastre din această parte 
a județului le-au fost reparti
zată și distribuită cantitatea 
necesară de bere de producție 
românească și din import, S-au 
asigurat în cantități suficien
te carnea șl preparatele de 
carne — grătare, frigărui, cîr- 
năciorl, crenvurști — cu care 
au fost aprovizionate cabane
le Ilusu, Cimpu lui Neag, 
Lunca Florii, Voievodu, Pește
ra Bolii, ce vor cunoaște o 
mare afluență de oameni. Ast
fel, lp toate cabanele din Vale 
se vor putea pregăti mlnuturi 
la comandă, toate fiind dotate 
cu mașini de gătit tip aragaz. 
In afară de aceasta, toate au 
fost dotate cu grătare și man
gal, pentru ca cel care doresc 
să-și prepare singuri fripturi
le — frjgîndu-se puțin și pe 
degete — să poată face acest 
lucru. Celor care vor petrece 
mai mult timp sau celor care 
doresc. Ii se vor putea 
prepara la comandă mîncă- 
ruri calde : aceasta Ia cabane
le Lunca Florii, Rusu și Cîmpu 
lui Neag,

— Despre cîteva surprize la 
cabane se poate vorbi ?

— Depinde de ceea <e se 
poate considera surpriză 1 De 
pildă, o surpriză — neplăcu
tă — ar putea să ne producă 
starea timpului. In această e- 
ventualitate. la cabanele noas
tre au fost puse la punct a- 
paratele din dotare — televi
zoare și aparate de radio la 
cabanele unde există curant 
electric, iar toate celelalte t'ft’ 
bane au fost dotate cu jocuri 
distractive de cameră, aceasta 
pentru cazul că starea timpu
lui ne va defavoriza, dar să 
sperăm că nu o va face și că 
toată lumea va putea petrece 
după pofta inimii, ceea ce le 
dorini și ne străduim să le a- 
sigurăm tuturor celor ce vor 
trece, acum. în sărbătoare, sau 
mai tîrziu, pragul cabanelor 
sau ale celorlalte unități ale 
noastre din Valea Jiului,

spartă, în stingă, două pe 
rechi, la mijloc - eaelalma 
ua. Stînga aștepta careul, dar
în locul lui, am Intrat,.. noi
nedoriții chibiți.

Iată ce se petrece în ale
liceul cu pricina, într-un spa
țiu care pentru unitatea cn
mercială din apropiere ar în 
semna un neprețuit adaus te 
ar spori vînzările către popu 
lație cu multe, cu foarte mu' 
te produse alimentare,

După finețea cu care am 
tratat lucrurile (în. ziarul

In cartierul Aeroport, s-a 
mai terminat un blm , și apoi 
încă unul, și îneă unul, dai 
sectorul l.G.L. din localitate 
păstrîndu-șj o anume „tradi 
tie" creată, toi nu a ierni 
nat incă reparațiile ia acope 
rișul blocului turn nr. 9 din 
strada Vasile Roaita începu 
te de anul trecut. Așa cum 
am mai semnalat in coloane 
le ziarului, pentru aceste re
parații au fost aduse, in tata 
blocului, de mai multe ->ri 
ceva materiale, caro pînă să 
fie folosite, au apucat pe apa 
sâmbetei, inqroșînd capitohr 
pierderi cu o sumă frumu 
sică.

Locatarii ne-au sesizai rlm 
nou. La rîndul nostru, sosi
'ăm din nou conduc ere a «ec
torului. La rîndul lor con
structurii se apucă în cejrti
erul Aeroporl de tui nou
bloc. 11 termină, oare, pîn<
începe f.G.L.-u) reparațiile ' 
Ce să sperăm ?

Iile MARIN

Azi se redd în folosința 
pasarela de la stația

C.F.R. Petroșani
Lucrările de electrificare 

stației Petroșani tui impus, în
tre altele, necesitatea ridicării 
pasarelei eu 1,65 metri față de 
vechiul nive] și consolidarea 
acesteia corespunzător cu ce 
rințele fluxului tot mai mare 
al circulației de pietoni ee se 
deplasează pe ea.

Lucrările de mare amploare, 
dintre care amintim, modif1 
carea pilonilor de susținere 
atît ca poziție cit și ca înăl
țime, consolidarea tablierului 
metalic prin înlocuirea ele- 
mentelor uzate și nituirea din 
nou a întregii construcții, vop 
sirea ei și altele au fost execu
tate de către colectivele de 
muncă ale șantierelor 71 C.C.F 
și 11 Construcții Buctirești.

Executarea tuturor acestor 
lucrări au reclamat eforturi 
deosebite din partea muncito
rilor, inginerilor și tehnicieni
lor din cadrul celor două uni
tăți, eu atît mai mult eă s-au 
desfășurat în .condițiile unui 
timp nefavorabil. Cu toate a- 
cestea, ținîndu-se seama de 
cerințele populației, s-au luat 
toate măsurile, s-au depuș stă
ruințe deosebite și astfel an
gajamentul luat -—eaîn cin
stea zilei de 1 Mai lucrările de 
reconstruire a pasarelei să fie 
terminate — a fost realizat'. 
Ineepînd de azi, se va putea 
circula din nou pe pasarela 
refăcute aproape în întregi
me.

TRUSTUL DE CONSTRUCȚII 
INDUSTRIALE TIMIȘOARA

Șantierul 7 a Fabricii de ciment și var 
Chiscadaga — Deva

Angajează urgent s

- Mineri pentru lucrări de suprafață.
Angajarea se face conform H.C.M. 914/1968 

și Legea nr, 12z1971.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Tabarcea 

Maria, eliberată de Direcția județeană de statistică Deva, O 
declar nulă.

lui l-a învățat multe. Ne-a 
mărturisit, cu amărăciune, că 
zile ia rînd unele echipe stau 
din cauza lipsei de cărămidă 
plină pe care furnizorii de la 
Sîntimbru nu le-o trimit la 
timp.

Nu zic, or fi avînd și 
furnizorii, greutățile lor, însă 
noi pierdem timp prețios... 
Mai avem greutăți ou forța de 
muncă, îndeosebi zidari, și cu 
mecanizarea. Problema zidari
lor o rezolvăm noi, dar în 
privința dotării tehnice cerem 
sprijinul conducerii trustului 
din Deva, Ne mai trebuie mă
car un buldozer-două, oeto- 
niere de mare capacitate eu 
amestec forțat• din cele patru 
excavatoare, doar, două meig 
Avem de realizat, în acest an. 
o productivitate a muncii de 
106 000 iei mult mai mare 
decît îq anul trecut. Fără in
tensificarea mecanizării și a 
folosirii unor tehnologii mo
derne de lucru este imposibil 
de realizat. Nu putem și nu 
avem dreptul să creștem pro
ductivitatea numai prin efor
tul fizic al muncitorilor.

încrederea dumneavoas
tră în realizarea integrală a 
sarcinilor de plan anuale — 
deși rezultatele din primul 
trimestru silit reduse — se ba
zează, în principal, pe price
perea șj hărnicia oamenilor, 
pe forța lor de mobilizare și 
de acțiune. Cum îi cointere
sați în munca lor susținută, 
fructuoasă ?

— Pe ansamblul grupului 
nostru de șantiere, aproape 75 
la sută din numărul total al 
muncitorilor lucrează în a- 
cqrd global -- formă de re
tribuire deosebit de avanta
joasă pentru constructori și de 
eficiență pentru șantier. ' Ne 
preocupăm în continuare să 
extindem aeordui global, în- 
CÎt să ouprindem în acest an 
mai mult de 80 la sută din 
efectivul de muncitori al șan
tierelor.

— Ce realizări anticipați în 
această lună, în întîmpinarea 
zilei de 1 Mai ?

— Predarea „la cheie" a
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Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

DECRET
privind conferirea „Ordinului Muncii “ unor organizații 

județene de partid, Consilii populare județene, întreprinderi și institute 
de cercetare-proiectare

Consiliul de Stat 
al

Republicii Socialiste România 
decretează•

ART. 1. Pentru rezultatele 
deosebite obținute în anul 1972 
în îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate, pentru ocu
parea, locurilor I, II și III în 
întrecerea dintre organizațiile 
județene de partid în indus
trie, investiții-construcții, 
transporturi și circulația măr
furilor și pentru .contribuția 
adusă la dezvoltarea econo
miei în ansamblu se conferă 
„Ordinul Muncii" următoare
lor organizații județene de 
partid :

— Ordinul Muncii clasa I, 
Organizației de partid a ju
dețului Suceava și Organiza
ției de partid a municipiului 
București, pentru locul I :

— Ordinul Muncii clasa a
II- a, Organizației de partid a 
județului Maramureș, pentru 
locul II ;

— Ordinul Muncii clasa a
III- a, Organizației de partid 
a județului Botoșani, pentru 
locul III.

ART. 2. Pentru rezultatele 
deosebite obținute în anul 
1972 în îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan la prin
cipalii indicatori din agricul
tură, pentru ocuparea locurilor 
I, II și III în întrecerea dintre 
organizațiile județene de 
partid în acest domeniu, se 
conferă Ordinul Muncii urmă
toarelor organizații județene 
de partid :

— Ordinul Muncii clasa I, 
Organizației de partid a ju
dețului Bihor, pentru locul I ;

— Ordinul Muncii clasa a
II- a, Organizației de partid 
a județului Iași și Organizației 
de partid a județului Ialomița 
pentru locul II ;

— Ordinul Muncii clasa a
III- a, Organizației de partid a 
județului Mureș, pentru locul 
III.

ART. 3. Pentru rezultatele 
deosebite obținute în anul 
1972 în îndeplinirea și depăși
rea angajamentelor asumate,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România
HOTĂRÎRE

privind acordarea „Diplomei de onoare" unor organizații județene 
de partid și Consilii populare județene

Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România 
hotărăște:

ART. 1. Pentru rezultatele 
deosebite obținute în anul 
1972 în îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate, pen
tru ocuparea locurilor IV, V 
și VI în întrecerea dintre or
ganizațiile județene de partid 
In industrie, investiții-con- 

W strucții, transporturi și cir
culația mărfurilor și pentru 
contribuția adusă la dezvolta
rea economiei în ansamblu,

Solemnitatea de la Consiliul de Stat
(Urmare din pag. 1)

nostru încununează pe cei mai 
harnici, pe cei mai buni din
tre cei buni.

Exprimînd profunde mulțu
miri, tovarășul Gheorghe Cioa
ră, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, președin
tele Consiliului Popular Bucu
rești, a spus :

„Ne bucură nespus de mult 
că noi, comuniștii din Bucu
rești, ne-am găsit și ne vom 
găsi în continuare — alături 
de alte organizații ale partidu
lui din țară —, în primele rîn- 
duri în a îndeplini cu cinste 
sarcina istorică pe care dum
neavoastră ne-ați pus-o tutu
ror, de a realiza cincinalul îna
inte de termen și de a grăbi, 
astfel, dezvoltarea economică, 
socială și culturală a țării 
noastre, sarcină profund pa
triotică, care a făcut să vibre
ze tot ceea ce este mai nobil 
dintre sentimentele noastre.

De aceea, sînt convins că 
întreaga recunoștință a noas
tră vi se cuvine dumneavoas
tră, care ați pus în fața tutu
ror un ideal atît de nobil!

Fiind conștienți de respon
sabilitatea pe care ne-am a- 
sumat-o în fața dumneavoas
tră — de a îndeplini cincina
lul cu șase luni înainte de 
termen —, de obligațiile spo
rite care ne revin acum, după 
ce ne-ați decernat această înal
tă distincție, permiteți-mi ca, 
dînd glas gîndurilor tuturor 
oamenilor muncii din Capita
lă, să vă asigur că angajamen
tul pe care ni l-am luat îl vom 
îndeplini neabătut.

Vom acționa și în viitor cu 
toată fermitatea și priceperea 
noastră pentru a aplica hotă- 
rîrile Congresului al X-lea și 
ale Conferinței Naționale ale 
partidului, a indicațiilor date 
de dumneavoastră, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, la 
Conferința organizației de 
partid a Capitalei, punînd în
tregul nostru potențial în sluj
ba înfloririi necontenite a pa
triei, a construirii socialismu

a sarcinilor de plan la pro
ducția industrială, livrările de 
mărfuri la fondul pieței, pres
tările de servicii către popu
lație, realizarea de beneficii și 
venituri proprii la bugetele 
locale, pentru ocuparea locu
rilor I, II și III în întrecerea 
dintre consiliile populare ju
dețene, , se conferă Ordinul 
Muncii următoarelor consilii 
populare județene :

— Ordinul Muncii clasa I, 
Consiliului popular al județu
lui Maramureș, pentru locul 
I;

— Ordinul Muncii clasa a
II- a, Consiliului popular al 
județului Suceava, pentru lo
cul II ;

— Ordinul Muncii clasa a
III- a, Consiliului popular al 
județului Galați, pentru locul 
in.

ART. 4. Pentru rezultatele 
deosebite obținute în anul 
1972, pentru ocuparea locuri
lor I, II și III în întrecerea 
dintre întreprinderile . indus
triale, de construcții-montaj, 
din agricultura de stat și sil
vicultură, transporturi și tele
comunicații, circulația mărfu
rilor, gospodăria comunală și 
institutele de cercetare-proiec
tare, se conferă Ordinul Mun
cii, dună cum urmează :

A. Industrie
< Ordinul Muncii clasa I, 

pentru locul I:
— Uzinei „Rulmentul" — 

Brașov ;
— întreprinderii Electroapa- 

rataj București ;
— Combinatului siderurgic 

— Hunedoara ;
— Grupului industrial de 

petrochimie — Ploiești;
— întreprinderii miniere — 

Bocșa, județul Caraș-Severin ;
— Fabricii de confecții și 

tricotaje — București;
— Fabricii de ciment Bicaz, 

județul Neamț.
> Ordinul Muncii clasa a 

Il-a, pentru locul II:
— Uzinei de utilaj chimic 

„Grivița Roșie", București;
— Combinatului chimic — 

Făgăraș, județul Brașov;

se acordă „Diploma de onoa
re", după cum urmează :

— Organizației de partid a 
județului Bihor, pentru locul 
IV ;

— Organizației de partid a 
județului Harghita,. pentru .10-. 
cui V ;

— Organizației de partid a 
județului Brăila și Organi
zației de partid a județului 
Vrancea, pentru locul VI.

ART. 2. Pentru rezultatele 
deosebite obținute în anul 
1972 în îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan la 
principalii indicatori din a- 

lui și comunismului în Româ
nia".

„Decorarea județului nostru 
cu Ordinul Muncii clasa a 
Il-a — a spus tovarășul Marin 
Vasile, prim-secretar al Comi
tetului județean de partid Ia
lomița, președintele Consiliu
lui Popular județean — ne o- 
bligă să ne concentrăm și mai 
mult eforturile, pentru folosi
rea mai deplină a potențialu
lui de care dispune pămîntul 
Bărăganului.

Sîntem conștienți că rezulta
tele pe care le-am obținut anul 
trecut în producția vegetală 
sînt numai un început în con
cretizarea indicațiilor dum
neavoastră, tovarășe Ceaușes
cu, date la consfătuirea cu ca
drele din agricultura județului 
Ialomița.

Aplicarea în viață a măsu
rilor luate de Comitetul nos
tru județean, pe linia desfășu
rării în bune condițiuni a cam
paniei agricole de primăvară, 
ne dă posibilitatea de a ne 
angaja în acest an să realizăm 
o producție medie la hectar 
pe întreaga suprafață de cel 
puțin 4 000 kg de grîu, 5 000 
kg de porumb boabe la neiri
gat, 8 000 kg în condițiuni de 
irigare, 2 300 kg floarea soare
lui, 40 000 kg sfeclă de zahăr 
și să îmbunătățim substanțial 
activitatea din zootehnie.

încă o dată, vă mulțumim 
din toată inima, iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu, pentru 
distincțiile acordate și ne an
gajăm să nu precupețim nici 
un efort pentru ca sarcinile 
mari ce stau în fața agricultu
rii; industriei și dezvoltării 
social culturale a județului Ia
lomița să fie realizate în mod 
exemplar".

In numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din 
Maramureș a mulțumit pentru 
această înaltă apreciere tova
rășul’ Gheorghe Blaj, prim-se
cretar al Comitetului județean 
de partid, președintele Consi
liului Popular județean. „Da
torăm rezultatele muncii noas
tre în industrie și economia 
locală — a spus el — îndru
mării și sprijinului de care 
ne-am bucurat din partea

— Schelei de extracție — 
Brăila ;

— întreprinderii de rețele 
electrice — București ;

—Fabricii de piele și încăl
țăminte „Clujana" — Cluj ;

— Platformei de prelucrare 
a lemnului — Pitești.

Ordinul Muncii clasa a 
III-a, pentru locul III :

— Uzinei metalurgice de 
metale neferoase și rare — 
Baia Mare, județul Maramu
reș ;

— întreprinderii electrocen- 
trale — Craiova ;

— Fabricii de postav — Bu- 
huși, județul Bacău ;

— întreprinderii „Industria 
cărnii" — Suceava ;

— Fabricii de țigarete — 
București ;

— întreprinderii de industrie 
locală — Orăștie, județul Hu
nedoara ;

— întreprinderii poligrafice 
„Tiparul" — București.

B. Construcții-montaj
< Ordinul Muncii clasa I, 

pentru locul I :
—■ întreprinderii de con

strucții siderurgice — Hune
doara.

+ Ordinul Muncii clasa a 
Ii-a, pentru locul II:

— Trustului de construcții- 
montaje energetice — Bucu
rești ;

— Trustului de montaje u- 
tilaj chimic — București.

49 Ordinul Muncii clasa a 
III-a, pentru locul III :

— Trustului de construcții- 
montaje — Timișoara;

— întreprinderii de con
strucții industriale și montaj 
— Brașov.
C. Agricultura de stat

și silvicultura
Ordinul Muncii clasa I, 

pentru locul 11
— I.A.S. „Ograda", județul 

Ialomița.
+ Ordinul Muncii clasa a 

W-a, pentru locul II:
— I.A.S. „Miroslava", jude

țul Iași;
— S.M.A. „Cefa", județul 

gricultură, pentru ocuparea 
locurilor IV, V și VI în între
cerea dintre organizațiile ju
dețene de partid în acest do
meniu, se acordă „Diploma de 
onoare", după cum urmează :

— Organizației de partid a 
județului Timiș pentru lo
cul IV ;

— Organizației de partid a 
județului Brăila și Organiza
ției de partid a județului 
Buzău, pentru locul V;

— Organizației de partid a 
județului Satu Mare și Orga
nizației de partid a județului 
Dolj, pentru locul VI.

conducerii de partid și de stat, 
personal a secretarului gene
ral al partidului, care, și prin 
vizita făcută anul trecut, ne-a 
apreciat munca, ne-a făcut și 
observațiile cuvenite, iar stră
dania a fost să îndeplinim in
dicațiile date.

Vă informez, stimate tova
rășe secretar general, că, în 
întîmpinarea zilei de 1 Mai, 
industria județului Maramu
reș, cit și economia locală și-au 
îndeplinit planul, și, începînd 
cu ziua de vineri, lucrează în 
contul lunii mai, realizînd, în 
cinstea acestei sărbători, 50 la 
sută din angajamentele anua
le. Ne vom strădui să muncim 
din ce în ce mai bine, să ne 
onorăm angajamentele care 
le-am luat pentru acest an".

Directorul Institutului de 
cercetări și proiectări pentru 
industria electrotehnică, tova
rășul Florin Tănăsescu, a su
bliniat, în cuvîntul său, că toți 
cei ce activează în domeniul 
cercetării științifice au primit 
cu emoție acordarea acestor 
distincții ce îi onorează, dar 
care în cea mai mare măsură, 
îi obligă. „Spunem cu emoție, 
pentru că munca noastră, de 
multe ori vizibilă doar la ter
minarea unor lucrări însem- 
nînd cîțiva ani de trudă, este 
cunoscută, este apreciată, 
dîndu-ne satisfacția și credin
ța că punem, alături de toți 
ceilalți umărul pentru a face 
o țară mai puternică, mai ci
vilizată. Organizațiile de 
partid din cercetarea științi
fică tehnică au raportat în a- 
nul 1972 noi rezultate de va
loare : produse modernizate, 
multe tehnologii și instalații 
tehnologice realizate după o 
concepție proprie, noi materii 
prime valorificate superior".

„Ne-a bucurat mult vizita 
dumneavoastră în institutele 
de cercetare bucureștene ; a- 
precierile și sfaturile dumnea
voastră au constituit pentru 
noi un sprijin de o valoare 
inexprimabilă. Vă așteptăm 
tovarășe secretar general, și 
în alte unități de cercetare și 
veți vedea peste tot atașamen
tul cercetătorilor noștri pentru

Bihor.
< Ordinul Muncii clasa a 

III-a, pentru locul III :
— Inspectoratului silvic — 

Rîmnicu Vîlcea, județul Vîl- 
cea.

D. Transporturi și 
telecomunicații

+ Ordinul Muncii clasa I, 
pentru locul I :

— întreprinderii de trans
porturi auto —. Oradea, ju
dețul Bihor.

< Ordinul Muncii clasa a
II- a, pentru locul II :

— Stației C. F. R. București- 
Triaj.

49 Ordinul Muncii clasa a
III- a, pentru locul III :

— Direcției județene de poș
tă ri telecomunicații — Neamț.
E. Circulația mărfurilor 

Ordinul Muncii clasa I, 
pentru locul I :

— I.C.S. „Victoria" — Bucu
rești.

Ordinul Muncii clasa a 
Il-a, pentru locul II :

— întreprinderii de comerț 
exterior „Dacia" — Pitești, ju
dețul Argeș ;

— întreprinderii economice 
județene a cooperației de con
sum — Olt.

< Ordinul Muncii clasa a 
III-a, pentru locul III :

— O.N.T. „Carpați“ — Bra-
șov.

F. Gospodăria CO-

munală
+ Ordinul Muncii clasa a

II, pentru locul II :
— întreprinderii de trans

porturi — Brașov.
Ordinul Muncii clasa a 

III-a, pentru locul III:
— întreprinderii de gospo

dărie comunală — Satu Mare.
G. Institute de cercetare

+ Ordinul Muncii clasa I, 
pentru locul I :

— Institutului central de cer
cetări chimice (I.C.E.C.H.I.M.). 

Ordinul Muncii clasa a 
Il-a, pentru locul II !

— Institutului de cereetări si 
proiectări pentru industria e-

ART. 3. Pentru rezultatele 
deosebite obținute în anul 
1972 în îndeplinirea și depă
șirea angajamentelor asuma
te, a sarcinilor de plan la 
producția industrială, livrări
le de mărfuri la fondul pie
ței, prestările de servicii că
tre populație, realizarea de 
beneficii și venituri proprii 
la bugetele locale pentru o- 
cuparea locurilor IV, V și VI, 
în întrecerea dintre consili
ile populare județene, se a- 
cordă „Diploma de onoare", 
după cum urmează : 

politica partidului, efortul 
pentru traducerea în viață a 
hotărîrilor sale.

Știm că trebuie să partici
păm cît mai activ, alături de 
industrie, de școală, la tot pro
cesul de înnoire pe care dv. 
îl conduceți cu atîta clarvizi
une și fermitate. Vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe secre
tar general, că noi toți cei ce 
activăm în domeniul cercetă
rii științifice, în Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehno
logie, ne vom strădui și vom 
fi în primele rînduri ale ce
lor ce sînt chemați să realize
ze noi valori spirituale și ma
teriale".

La rîndul său, tovarășul 
Gheorghe Badea, directorul u- 
zinei „Rulmentul" din Brașov, 
a relevat că distincția acorda- 
ță răsplătește strădaniile co.- 
lectivului întreprinderii în ac
tivitatea economică pe anul 
trecut. „Vă asigurăm — a spus 
el — că și în continuare nu 
vom precupeți nici un efort, 
vom munci cu toată capacita
tea și cu toată priceperea teh
nică să înfăptuim mai devre
me sarcinile trasate de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională ale P.C.R., de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie din anul 
acesta, în așa fel încît să -ne 
putem duce la îndeplinire an
gajamentele pe care noi ni' 
le-am luat de a realiza cinci
nalul în patru ani și jumăta
te".

îmi este deosebit de plăcut 
să exprim calde mulțumiri, 
pentru această înaltă aprecie
re a muncii noastre, conduce
rii de partid, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, 
în numele celor 16 000 de mun
citori, tehnicieni și ingineri ai 
Fabricii de confecții și trico
taje — București — a spus to
varășa Elena Nae, președinta 
Comitetului sindicatului.

„Această distincție constitu
ie un puternic stimulent, pen
tru noi toți, de a ne îmbună
tăți permanent activitatea, de 
a ridica pe noi trepte rodni
cia muncii colectivului nostru. 
Sîntem hotărîți să realizăm 

lectrotehnică (I.C.P.E.).
< Ordinul Muncii clasa a 

III-a, pentru locul III:
— Institutului de cercetări 

metalurgice (I.C.E.M.).

H. Institute mixte de 
cercetare și proiectare

♦ Ordinul .Muncii clasa I, 
pentru locul I •

— Institutului de cercetări 
tehnologice pentru construcții 
de mașini (I.C.T.C.M.).

49 Ordinul Muncii clasa a
II- a, pentru locul II:

— Institutului, de cercetări și 
proiectări pentru industria 
lemnului (I.C.P.I.L.).

Ordinul Muncii clasa a
III- a, pentru locul III :

— Institutului de studii și 
proiectări energetice (I.S.P.E.).

I. Institute de proiectare
+ Ordinul Muncii clasa I, 

pentru locul I :
— Institutului de proiectări 

tehnologice pentru industria 
materialelor de' construcții 
(I.P.I.M.C.).

> Ordinul Muncii clasa a 
Il-a, pentru. locul II:

— Institutului de proiectări 
căi ferate (I.P.C.F.).

+ Ordinul Muncii clasa a 
I'II-a, pentru locul III :

— Institutului de proiectări 
pentru uzine și instalații din 
industria construcțiilor de 

mașini (I.P.C.C.M.).

J. Institute de proiecta
re locale

+ Ordinul Muncii clasa I, 
pentru locul I !

— Institutului de proiectare 
județean — Constanța.

+ Ordinul Muncii clasa a
II- a, pentru locul II:

— Institutului de proiectare 
județean — Bacău.

49 Ordinul Muncii clasa a
III- a, pentru locul III :

— Institutului de proiec‘are 
județean — Alba.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

— Consiliului popular al 
județului Bihor și Consiliului 
popular al județului Brăila, 
pentru locul IV ;

— Consiliului popular al 
județului Ialomița și Consi
liului popular al județului 
Bacău, pentru locul V ;

— Consiliului popular al 
județului Timiș și Consiliu
lui popular al municipiului 
București, pentru locul VI.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUSESCU

produse mai multe, mai fru
moase, mai bune și mai iefti
ne, așa cum . ne-ați indicat 
dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, și cu prilejul 
recentei vizite de lucru în fa
brica noastră. Vă asigurăm, 
tovarășe secretar general că 
întregul nostru colectiv mun
cește cu entuziasm pentru a 
realiza angajamentul care l-a 
luat în fața dumneavoastră de 
a îndeplini planul cincinal în 
4 ani și, în acest sens, în cins
tea zilei de 1 Mai și a celei 
de-a 25-a aniversări-a fabricii, 
noastre am obținut noi rezul
tate. Vom face și în viitor to
tul pentru a fi la înălțimea 
sarcinilor încredințate de 
partid, pentru a contribui la 
edificarea socialismului multi
lateral dezvoltat în patria 
noastră".

In aceste clipe încărcate de 
emoție, permiteți-ne ca, în nu
mele comuniștilor de la Brazi, 
să ne exprimăm bucuria pentru 
distincția acordată — a spus 
tovarășul Adrian Stoica, direc
torul grupului petrochimic — 
Ploiești. ..Sîntem fericiți că 
acordarea acestei distincții 
coincide cu împlinirea a 10 
ani de petrochimie la. Brazi. 
1973 va marca pentru petrochi- 
miștii noștri creșterea eficien
tei economice în toate dome
niile de activitate și rezultate
le pe primele patru luni ale 
acestui, an ne îndreptățesc să 
afirmăm că angajamentele a- 
sumate în întrecerea socialistă 
vor fi depășite. Vă mulțumim 
pentru încrederea acordată iu
bite tovarășe secretar general 
și vă dorim multă sănătate

In încheierea solemnității, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rostit o scurtă alocuțiune, cu
vintele secretarului general al 
partidului fiind subliniate cu 
vii și îndelungi aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
ceilalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat s-au 
întreținut apoi cordial cu 
reprezentanții județelor și co
lectivelor distinse pentru re
zultatele obținute în 1972.

(Agerpres)

Vizita delegației P.C.R. 
în Finlanda

HELSINKI 27 (Agerpres). 
— Delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de to
varășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., a avut 
o întîlnire cu Simo Elomaa, 
secretar al Uniunii Centrale 
a Sindicatelor din Finlanda, 
și cu alți membri ai conduce
rii sindicatelor.

Delegația a făcut apoi o vi
zită la Institutul politehnic 
din Otaniemi — cel mai ma

O declarație
a Comisiei Politice a P. C.

din Chile
SANTIAGO DE CHILE 27 

(Agerpres). — Comisia Politi
că a Partidului Comunist din 
Chile (P.C.C.) a dat publicită
ții o declarație în care con
damnă activitatea uneltirilor 
complotiste ale reacțiunii 
chiliene. „Actele huliganice 
provocate recent de un grup 
de elevi provenind din rîn- 
durile burgheziei — se spune 
în document — au fost, în 
mod evident, inițiate și coor
donate de elemente contrare
voluționare. Ele fac parte din

R.F.D. COREEANA: Imagine a parcului de mașini al fabricii de. autocamioane 
„Sungri".

De la Inspectoratul general al miliției
Pentru perioada 29 aprilie 

—- 2 mai se prevede ca trafi
cul rutier pe principalele arte
re de circulație să cunoască o 
intensitate deosebită. In sco
pul creșterii gradului de sigu
ranță a traficului,. se reamin
tește șoferilor să conducă cu 
prudentă deosebită și în limi
tele de viteză legale, mai ales 
la trecerea prin localitățile ru
rale, la intrarea în curbe și 
in oricare alte locuri pericu
loase. Pe arterele cu mai mul
te benzi de circulație, banda 
de lingă axul șoselei se va fo
losi numai pentru depășiri sau 
înscrierea în virajele la stin
gă. Conducătorii auto sînt, de 
asemena, avertizați să foloseas
că, noaptea, lumina de întîl
nire cu alte vehicule de la o 
distantă de cel puțin 200. ni.

In vederea bunului mers al 
traficului. Inspectoratul general 
al miliției a luat măsuri pentru

FILME
SIMBATĂ, 28 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Adio arme, seriile I-II ; 
Republica : Nunta de piatră ; 
PETRILA: Explozia : LO- 
NEA — Minerul : Simon Bo
livar ; ANINOASA : Toamna 
cheyenilor, seriile I-II ; VUL
CAN : Zestrea ; LUPENI — 
Cultural : Vacanță la Roma ; 
Muncitoresc : Aventurile vi
nei prințese germane .la 
curtea regelui Soare.

9,00 Curs de limba qcimană
— Lecția a 51-a ;

9,30 A fost odată ca nicio
dată... Povestea balau
rului ;

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Ansambluri folclorice 

(reluare); 

re centru de învățămînt teh
nic din Finlanda — și la In
stitutul de științe social-po- 
litice „Sirola" din Hameenli- 
na, localitate aflată în apro
piere de capitala finlandeză. 
In cursul acestor vizite, dele
gația a fost însoțită de tova
rășul Olavi Hanninen, vicepre
ședinte al Partidului Comunist 
Finlandez.

Vineri seara, delegația 
Partidului Comunist Român 
a avut o întîlnire cu condu
cerea Asociației de prietenie 
Finlanda-România.

planurile reacțiunii, al cărei 
țel este acela de a crea haos 
în țară și a împinge Chile 
înt'r-un război . civil".

Comisia Politică a P.C.C. 
își exprimă încrederea că 
printr-o acțiune unitară, po
porul chilian va reuși să în- 
frîngă asemenea manevre. 
Ziua de 1 mai trebuie să de
vină ziua mobilizării forțelor 
populare împotriva acțiunilor 
dușmănoase ale reacțiunii, se 
subliniază în declarație.

intensificarea patrulării pe toa- ' 
te arterele, inclusiv noaptea. 
De asemenea, pentru controlul 
vitezei, toate instalațiile radar 
vor acționa continuu. In loca
litățile rurale, posturije de mi
liție vor asiqura supraveghe
rea permanentă a circulației.

Stationarea vehiculelor este 
permisă numai în afara părții 
carosabile. In caz de pană, ve
hiculele vor fi scoase de pe 
șosele, conducătorii altor ma
șini fiind obligați legal să a- 
sigure acestora sprijin. Tot
odată, organele de miliție. îm
preună cu A.G.R. și autobazele 
din întreaga' tară, au luat mă
suri pentru intervenții rapide 
privind degajarea drumurilor 
de mașinile rămase în pană 
sau accidentate.

Conducătorii de autovehicu
le care transportă persoane in’ 
comun spre punctele turistice

10,40 De . vorbă cu gospodi- .. 
nele ;

11,00 Selectiuni din emisiu 
nea „Seară pentru li 

. neret." ; ,
11.50 Roman foileton Cin 

tec la apusul soarelui 
(reluare) -,

12,35 Cărți și idei i reluare'! ; 
13,05 Telejurnal ,
16,00 Emisiune în limba ger

mană :
17,00 Fotbal : Steaua — S.C. 

Bacău ;
18,45 Ritm, tinerețe, dans ;
19.20 1001 de seri ;
19,30 Telejurnal Cinema 

Iul înainte de terme, 
— cauză a întregului 
popor ;

20,00 Cintecul săptămînii ;
20,05 52 de initiative in 52 

de săptămîni.;
20.20 Teleenciclopedia ;
21,05 Avanpremieră ;
21,10 Film serial : Mannix-, 
22,00 Telejurnal ;
22.20 Rapsodia -primăverii — 

Gala lunilor. April’e -,
0,20 Selectiuni din Con

cursul de muzică ușoa
ră al Euroviziunii — 
Luxemburg 1973.

Plenara C.C. 
al P.C.U.S. 

și=a încheiat 
lucrările

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
— Agenția TASS anunță că 
Plenara Comitetului Central 
al P.C.U.S. și-a încheiat vi
neri lucrările.

După dezbateri pe marginea 
raportului „Cu privire la acti
vitatea internațională a C.C. 
al P.C.U.S. în vederea înfăp
tuirii hotărîrilor Congresului 
al 24-lea al partidului", L. 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., a rostit cu
vîntul de închidere.

Plenara a adoptat, în una
nimitate, o hotărîre.

Plenara a elibreat pe Piotr 
Șelest și Ghennadi Voronov 
din funcțiile de membri ai 
Biroului Polit'ic al C.C. al 
P.C.U.S., în legătură cu ieși
rea lor la pensie.

Plenara l-a trecut pe Iuri 
Andropov din rîndul mem
brilor supleanți ai Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., în 
rîndul membrilor Biroului 
Politic, și a ales pe Andrei 
Gromîko și Andrei Greciko 
membri ai Biroului Politic, 
iar pe Grigori Romanov, 
membru supleant al Biroului 
Politic.

sau locurile unde se desfășoa
ră manifestări cultural-artisti- 
ce, au datoria să verifice amă
nunțit starea tehnică a mașini
lor înainte de plecarea în 
cursă. Factorii de răspundere 
ai organizațiilor socialiste, ca
re dețin aceste vehicule sînt 
obligati să asigure cerințele 
speciale care ie au în acest, 
sens. Inspectoratul genera) al 
miliției a luat măsuri pentru 
depistarea abaterilor de la a- 
ceste obligații, alcătuind pa
trule speciale, care vor contro
la pe șosele starea tehnică a 
mașinilor, precum condițiile 
de securitate ale vehiculelor.

Organele de miliție vor la-e 
de asemenea, controale inopi- 
nante privind starea fizică a 
șoferilor, testind gradul de o- 
boseală sau consumul de al
cool.

(Agei preș)

LOTO
La tragerea Loto din 27 a- 

prilie 1973 au fost extrase 
următoarele numere :

Extragerea I :
4, 66, 73, 40, 42, 83, 29, 14,65 

Extragerea a Il-a :
11, 30. 19, 52, 6, 20,23, 44, 76 

Fond de premii: 1 221 192 
lei.

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani «P15 
grade ; Paring + 6 grade.

Minimele : Petroșani T3 
grade ; Paring —2 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vremea se 
menține frumoasă, cu cer 
mai mult senin. Vînt slab 
din sectorul nordic.
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