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Sporirea productivității
muncii

condiție esențială
a realizării cincinalului

înainte de termen
Ing. GHEORGHE FEIER, secretar al Co 
miletului municipal de partid Petroșani

al X-lea al P.C.R. și Conferința 
partidului au pus în fața între- 
popor obiective mărețe care să

Primiri la tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU

Reprezentantul radioteleviziun ii italiene
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

secretar general al Partidu
lui Comunist Român, preșe
dintele 
al Republicii 
mânia, a 
dimineața,

Consiliului de Stat 
Socialiste Ro- 

primit, miercuri 
pe Demetrio Vol-

Ziaristul
după-amiază, tova-Miercuri 

rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri-

Constituirea Consiliului Suprem
al Dezvoltării Economice

și Sociale a României
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, la 16 mai 1973 
a avut loc ședința de constitu
ire a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Soci
ale a României, organ perma-

nent de partid și de stat, cre
at in urma hotărîrii Conferin
ței Naționale a P.C.R. și în ba
za Legii adoptate recent de 
Marea Adunare Națională.

Potrivit legii, membrii Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, în nu
măr de 259, au fost desemnați 
de : Comitetul Central al Parti-

dului Comunist 
silful de Stat, 
Miniștri, Marea 
tională. Uniunea 
Sindicatelor
conferințele pe tară ale 
lor de conducere din 
lele industriale, mari

Român, ,Con-
Consiliul de 

Adunare Na- 
Generală a 

din România; 
cadre- 

centra- 
între-
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Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,

corespondentul perma- 
la Viena al radiotelevi- 

it'aliene.

cic, 
nent 
ziunii

La primire au fost de față
tovarășii Cornel Burtică, 
membru supleant aL Comi
tetului Executiv, secretar al

C.C. al P.C.R., și Constantin 
Mitea, consilier al președin
telui Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
un interviu filmat pentru 
leviziunea italiană.

/

italian Giuseppe Boffa
mit pe Giuseppe Boffa, comen
tator special al ziarului „L'U- 
nita".

La întrevedere au participat 
tovarășii Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Con-

te*

pre
stat.

st.antin Mitea, consilier al 
ședintehij Consiliului de

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a acordat, cu acest prilej, un 
interviu pentru ziarul „L’Uni- 
ta".

Solemnitatea decorării unor 
întreprinderi bucureștene, 
Institutului de arhitectură 

„Ion Mincu 
și unor cadre didactice

ii

Congresul 
Națională a 
gului nostru 
conducă la făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Plenarele C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1972 și februarie — martie 1973 au 
trasat jaloanele sigure de urmat, stabilind 
totodată măsuri concrete pentru perfecționarea 
continuă a conducerii vieții sociale, în scopul 
sporirii accelerate a dezvoltării economice, a 
creșterii eficienței și a rentabilității centrale
lor și a tuturor întreprinderilor noastre.

Hotăririle conierințelor județeană și muni
cipală de partid, ale celor orășenești și din 
întreprinderile și instituțiile municipiului au 
cuprins, in lumina documentelor de partid și 

de stat, măsuri bine precizate pentru creșterea 
continuă a productivității muncii in toate do
meniile de activitate — condiție esențială a 
progresului social, a Înfăptuirii înainte de ter
men a sarcinilor actualului cincinal.

Vizita de luciu a conducătorilor de partid 
și de stat în Valea Jiului, din toamna anului 
trecut, indicațiile și recomandările secrelaru- 
lui general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au întărit și mai mult necesitatea 
luării și aplicării unor măsuri care să condu
că la realizarea unor producții mereu sporite 
de cărbune cocsificabil și energetic, pe seama 
creșterii, în primul rînd, a productivității 
muncii, a introducerii noilor tehnologii de lu
cru, a mecanizării proceselor grele și cji volum 
mare de muncă, pentru reducerea efortului 

iizic în condițiile unei eficiențe economice 
ridicate.

încă din trimestrul IV al anului trecut, co
mitetul municipal de partid, biroul său, în 
baza studiilor și analizelor întreprinse, au 
stabilit sarcini și au îndrumat consiliul și co
mitetele oamenilor muncii de la C.C.P. 
tățile aparținătoare, din Valea Jiului 
enteze întreaga activitate productivă 
găsi cele mai potrivite căi și mijloace 
creșterea productivității muncii. Au 
preocupări demne de remarcat, pentru a re
cruta și pregăti cadre de mineri la nivelul 
cerințelor sarcinilor sporite de plan, din acest 
an, care să asigure condiții și noi capacități 
de producție Ia nivelul obiectivelor ce ne 
sînt încredințate în viitorii ani ai actualului

și uni- 
să ori- 
spre a 
pentru 
existat

mașini, utilaje și agregate
capa- 
mini-

masăși organizațiile de partid de 
colectivele de conducere ale cen-

cincinal. Numai în perioada scursă din acest 
an au fost stabilizați în exploatările miniere 
din Valea Jiului, aproape 1 200 de muncitori, 
urmare firească a sprijinului deosebit de pre
țios, primit din partea conducerii superioare 
de partid și de stat. Pe linia introducerii unor 
metode avansate de lucru s-a extins și ge
neralizat metoda de exploatare cu abataje 
frontale, de mare capacitate, care au fost 

dotate cu 7 500 stitpi hidraulici de susținere.
5 850 grinzi metalice, patru pompe de înaltă 
presiune, alte dispozitive pentru echipamente
le de susținere. In minele din bazinul nostru 
sint introduse, in prezent, cinci complexe de 
mecanizare a susținerii și tăierii, 16 combine 
de tăiere în abataje și galerii, numeroase ma
șini de încărcat, transportoare de mare 
citate, alte 
ere.

Organele 
și obștești,
tralei și unităților aparținătoare au desfășurat 
largi acțiuni cultural-educative de masă pen
tru mobilizarea salariaților la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan și a angajamente
lor suplimentare asumate. Ansamblul măsuri
lor adoptate și aplicate s-a materializat prin 
rezultate economice mult îmbunătățite. Este 
suficient să amintim că. în primele patru luni 
ale anului în curs, planul producției globale 
a fost îndeplinit in proporție de 100,9 la sută, 
al producției mariă industrială in proporție de 
101,1 la sută. S-au extras peste plan mai mult de 
15 600 tone cărbune brut și peste 6 500 tone 
cărbune net cocsificabil și energetic, iar pla
nul productivității muncii valorice a fost în
deplinit in proporție de 100,4 la sută.

Analizele efectuate in adunările activelor 
de partid lărgite, din luna aprilie a.c„ au evi
dențiat pregnant faptul că. în cadrul unităților 
miniere și centralei cărbunelui, sînt largi po
sibilități și 
de creștere 
ductivității 
Ne referim
niere au dispus de efective de muncitori com
plete și chiar peste plan, cu excepția mine-

rezerve insuficient valorificate, 
a producției de cărbune și a pro- 
muncii. îndeosebi a celei fizice, 
la faptul că, deși exploatările mi-

(Continuare in pag. a 3-a)

ROADE ALE HĂRNICIEI
DIN ABATAJE

Dintre colectivele de mun
că ale minei Lonea, cele ale 
sectoarelor III și I raportea
ză la zi însemnate depășiri 
la producția de cărbune ex
tras de la începutul lunii. 
Astfel, la realizarea plusu
lui de 531 tone, pe care-1 în
registrează sectorul III în 
momentul de față, printr-o 
bună organizare a muncii 
cît și prin depășirea ritmi
că a randamentelor planifi-

cate
post), o contribuție de seamă 
și-au adus-o brigăzile con 
duse de Ion Baciu, de la a- 
batajul frontal din stratul 
3 (4- 280 tone), loan Cojoca- 
ru ( + 230 tone) și loan Solo 
van de la abatajul cameră 
nr. 61 stratul 3 (+ 15 tone)

Rezultate meritorii au în
registrat și brigăzile din ca 
drul sectorului I, conduse de 
Marin Ciubăr, de la abata-

(în medie cu 250 kg pe jul cameră nr. 123, 
3, (+63 tone) și
Albu de la abatajul 
nr. 102 stratul 3 (+ 60 tone).

Rezultatele obținute de 
minerii acestor sectoare a- 
testă preocuparea lor conți: 
nuă pentru a se achita 
obligațiile 
fracția de 
depășirea 
sarcinilor

A fost dat în folosință

Ieri dimineață, a fost 
dat în folosință publică 
lacul de agrement din 
Petroșani (la intrarea în 
cartierul Aeroport).

Inaugurarea a avut 
loc în prezența tovară
șilor Loghin Popa, se
cretar al Comitetului 
municipal de partid, 
Traian Blaj, prim-vice- 
președinte al Comitetu
lui executiv al Consiliu
lui popular municipal, 
Emilian Tomulescu, vi
cepreședinte al Consiliu
lui popular municipal.

k.

stratul 
Stancu 
cameră

de 
ce le revin la ex- 
cărbune. pentru 

în mod ritmic a 
preliminate.

de agrement din Petroșani
unei nece- 

lacul de a- 
Petroșani 

contribuie

Răspunzînd 
sități firești, 
grement din 
— menit să 
la îmbogățirea posibili
tăților de recreere a ce
tățenilor orașului — do
tat fiind, pentru început, 
cu patru hidrobiciclete 
și șapte bărci cu vîsle, 
este o expresie conclu
dentă a modului în Care 
sînt traduse în viață ho- 
tărîrile de partid în do
meniul sportului de ma
să.

Transmisie la posturile 
noastre de radio și televiziune 

în direct de la Blaj
Astăzi, în jurul orei 10,30, posturile 

noastre de radio și televiziune vor trans
mite în direct de la Blaj adunarea popu
lară organizată pe Cîinpia Libertății, cu 
prilejul împlinirii a 125 de ani de la 
Revoluția din 1848 în Transilvania.

Constituirea Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României repre
zintă un moment important 
în realizarea măsurilor de 
perfecționare a conducerii și 
planificării activității societă
ții noastre socialiste, în con
cordanță cu hotăririle Con
gresului al X-lea și ale Con
ferinței Naționale a partidului 
din 1972.

Din componența și 
țiunile stabilite prin 
Consiliului, se poate 
faptul că acesta este o 
sie consecventă a i 
partidului de atragere conti
nuă la soluționarea marilor 
și complexelor probleme ale 
dezvoltării societății noastre 
socialiste, a celor mai bune 
cadre din diferite sectoare de 
activitate, a reprezentanților 
tuturor categoriilor sociale.

Totodată, componența și 
atribuțiunile Consiliului con
stituie o expresie grăitoare a 
politicii partidului de lărgire 
continuă a democrației socia
liste.

Este de înțeles că pe măsu
ră ce facem noi pași pe calea

atribu-
Legea 
reține 

> expre- 
politicii

făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, luăm 
și măsurile corespunzătoare, 
creăm cadrul organizatoric 
adecvat pentru participarea 
directă la conducerea societă
ții, la elaborarea politicii in
terne și externe a statului, a 
maselor largi populare, a celor 
mai de răspundere cadre din 
diferite sectoare de activitate, 
a reprezentanților clasei mun
citoare, țărănimii, intelectua
lității și ai celorlalte categorii 
sociale.

Prin constituirea Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și sociale 
un nou pas 
direcție. Fără 
va trebui să acționăm în 
continuare spre a asigura 
condițiile organizatorice cele 
mai corespunzătoare pentru 
participarea maselor populare, 
a tuturor oamenilor muncii 
la întreaga activltate-ji*-* con
ducere a societății 
Aceasta constituie o 
de bază a făuririi 
socialiste multilateral dezvol
tate; a adîncirii - democrației 
socialiste — factor de o deo
sebită importantă 1 în întreaga 
noastră activitate

facem 
in această 

îndoială că

noastre, 
cerință 

societății

Prin Lege sînt stabilite 
principalele sarcini și atribu- 
țiuni ce-i revin Consiliului, în 
viața economico-socială a so
cietății românești. In primul 
rînd, el este chemat să ajute 
conducerea de partid și de 
stat, Comitetul Central, Con
siliul de Stat și guvernul în 
studierea diferitelor fenome
ne mai importante ale socie
tății noastre, în prezentarea 
unor propuneri, pe baza stu
diilor efectuate, care să țină 
seama de cerințele legilor o- 
biective, de stadiul în care 
se găsește societatea noastră 
socialistă și să asigure astfel 
înfăptuirea în cît mai bune 
condiții a programului de dez- 
zoltare a României pe calea 
socialismului și comunismului.

In al doilea rînd, în mod 
expres Consiliului îi revine 
sarcina ca, în cadrul acestor 
studii generale, să elaboreze 
prognozele pe termen. îndelun
gat privind dezvoltarea eco
nomică și socială, orgânizârea 
întregii activități, ținînd sea
ma de considerentele la care 
m-am referit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintei? Consiliului de 
Stat, a înmînat, miercuri, în 
cadrul unei solemnități, înalte 
decorații ale Republicii Socia
liste România Uzinei de pom
pe București și Fabricii de 
timbre, unor muncitori, mai
ștri, tehnicieni și ingineri de 
la aceste întreprinderi, pre
cum și Institutului de arhitec
tură „Ion Mincu" ș; unor ca
dre didactice aln ’’ litutului, 
pentru contribuția activă adu
să la opera de edificare șocia- 
listă și merjte deosebite în 
muncă, cu prilejul aniversării 
unei activități îndelungate a 
acestor unități.

La solemnitate au luat par-

te tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Paul Niculescu-Mizil, 
Ilie Verdeț, Gheorghe Cioară, 
Dumitru Popescu, membri ai 
guvernului, rectori ai unor 
institute de învățămînt supe
rior, alte persoane oficiale

Tovarășul Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, a dat citire decretelor 
de decorare.

Pentru contribuția adusă la 
industrializarea țării și parti
ciparea activă a colectivului 
Uzinei de pompe — București 
la opera de construire a socia
lismului, cu prilejul aniversă
rii a 90 de ani de activitate

(Continuare in pag. a 4-a)

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,

(Continuare in pag. a 4-a)

Doresc ea, în numele Comi
tetului Central al Partidului, 
al Consiliului de Stat, al Con
siliului de Miniștri, al meu 
personal, să adresez calde fe
licitări colectivelor de oameni 
ai muncii de la Uzina de pom
pe București și de la Fabrica, 
de timbre, pentru distincțiile 
ce le-au fost înmînațe cu pri
lejul imp’înirii a 90 și respec
tiv a 100 de ani de existență 
a întreprinderilor lor

De asemenea, doresc să a- 
dresez folir-itm i tuturdf pro
fesorilor ' șl 'stuăențiioi3 1 riSti- 
tutului de arhitectură „Ion 
Mincu" cu prilejul înmînării 
distiAcției acordate institutu
lui la împlinirea a 75 de ani 
de existentă â învătămîntului 
de arhitectură în România. 
Felicit, totodată, în mod căi-

duros pe toți tovarășii care 
au primit astăzi înalte dis
tincții ale Republicii Socialis
te România, pe toți muncito
rii și tehnicienii, pe profeso
rii care au fost distinși cu 
ordine și medalii ale Republi
cii Socialiste România (A- 
plauze).

Acordarea acestor înalte or
dine atît uzinelor respective 
și institutului de arhitectură, 
eît și oamenilor muncii și pro
fesorilor constituie o expro1" 
a aprecierii pe care partidul 
și guvernul o dau activității 
.depuse de aceste cqlective în 
domeniile respective Avem, 
Intr-adevăr, rezultate bune în 
toate domeniile de activitate. 
Mă bucură faptul că oamenii 
muncii de la Uzina de pompe

(Continuare în pag. a 4-a)

Activitatea cultural 
educativă, componentă 

a muncii politice de masă
Recent: a avut loc plenara 

Comitetului de cultură și e- 
ducație socialistă din orașul 
Vulcan. Cu acest prilej s-au 
purtat dezbateri pe marginea 
informării prezentată de Ste- 
lian Corobea privind activi
tatea cultural-educativă de 
masă desfășurată la prepara- 
ția Coroești pentru realizarea 
unui program unic și a pla
nului de muncă al comitetu
lui orășenesc pe trimestrul al 
II-lea.

Participanții la dezbateri 
au arătat că activitățile cul
tural-educative de masă pola
rizează tot mai mult în ju
rul lor oameni ai muncii din 
intreprinueri și instituții, pro- 
pulsînd viața spirituală a lo
calității. Deși sînt greutăți i- 
nerente, datorate faptului că 
mulți angajați ai E.M. Paro- 
șeni domiciliază în alte lo
calități ale Văii, totuși, arăta 
tov. Mihai Dumitru, pre
ședintele sindicatului, au e- 
xiStaf preocupări cultural-e
ducative de masă susținute, 
materializate în conferințe, 
dezbateri, mese rotunde pe 
teme politice, economice, so- 
cial-culturale, inițiative cul- 
turale-locale pentru extinde
rea brigăzilor de producție și 
educație, acțiuni educative și 
cultural-artistice în sălile de

ăpel, căminele 
etc. Atît Mihai 
și Ion Grigoraș, președintele 
sindicatului de la E.M. Vul
can, Nicolae Bildea, directo
rul clubului sindicatelor, au 
arătat varietatea manifestă
rilor cultural-educative de 
masă puse în slujba unor 
sarcini educative ’ concrete — 
combaterea risipei, întrona
rea și păstrarea ordinei și 
disciplinei, acuratețea actului 
producției, creativitatea pusă 
în interesul realizării de bu
nuri utile societății, atmosfe
ra sănătoasă în familie și în 
cadrul obștesc, curmarea în 
fașă a unor tendințe antiso
ciale, promovarea relațiilor 
interumane bazate pe întraju
torare, dreptate și demnitate.

Organizarea unor progra
me cultural-artistice și spor
tive meritorii prilejuite de di
ferite ocazii comemorative 
tradiționale („30 Decembrie", 
„Luptele, ceferiștilor de la 
Grivița," „Ziua femeii") sau

de nefamiliști 
Dumitru cit

0 nouă 
microîntreprindere
— La liceul Vulcan —

Cititorii noștri au putut a- 
tla din numărul de ieri cil ziaru
lui nostru despre inaugurarea 
unei microîntreprinderi — în
treprinderea patronatoare tiind 
mina Petrila, la Școala genera
lă nr. 1 din Petrila.

La numai o zi, o asemenea 
microîntreprindere a tost inau
gurată și la liceul din Vulcan 
— întreprinderea patronatoare 
de aici fiind însă Fabrica de 
stîlpi hidraulici.

In prezenta organelor locale 
de partid și de stat din orașul 
Vulcan, la clubul din locali
tate a avut loc adunarea inau
gurală la care a participat un 
număr mare de elevi, profe
sori, maiștri, părinți.

Vom spicui din cele aliate 
acolo despre dotarea acestei

Ion LICIU

(Continuare in pag. a 3-a)

Prof. Gheorghe ANTOCE 
președinte al Comitetului 

orășenesc de cultură și 
educație socialistă Vulcan

(Continuare in pag. o 3-a)

• împliniri

• In „culisele" unei 
nopți... „liniștite"

• Cînd părinții ră- 
mîn... repetenți, co
piii lor devin infrac
tori

• Spiritul civic — în 
multiple ipostaze

• Invitație la corecti
tudine

Din nou despre calitatea pîinii I

tind neglijențele se
Din nou despre calitatea 

pîinii I Din nou nemulțumiri, 
discuții, învinuiri recițproce 
între producător și benefi
ciar. De această dată însă, 
beneficiarul este cantina nr. 
5 din Lupeni unde ne-am 
deplasat împreună1 cu o co
misie din partea Consiliului 
județean . al sindicatelor. Ma
gazionera Maria Bălășoiu 
informează :

— Nu ne-a plăcut cum 
rată pîinea și cei de la 
brică ne-au spus că pîinea se 
livrează în 
ției (e 
primită 
rafturi 
pătă, o 
zi înainte, seara 
au avut pe bună dreptate mo
tive de nemulțumire — pîi
nea era sub orice .critică, 
foarte veche, de formă plată. 
Cine-i vinovatul ?

Constantin Dragomir, șeful 
secției din Lupeni — produ
cătorul — încearcă să expli
ce :

— Noi nu livrăm pîine ve
che și nici de proastă calita-

ne <

a- 
fa-

ordinea fabrica- 
vorba de cantitatea 

sîmbătă, 5 mai’. In 
însă, pîinea era proas- 
parte caldă. Cu o 

abonații

te; și chiar dacă 
este înapoiată și 
Pînă acum, de la 
tină n-am avut nici o reclama- 
tie, numai odată, demult, ni 
s-a restituit pîinea arsă care a 
fost schimbată...

Stăm de vorbă cu tovarășa 
Brigita Fuchs, controlor de ca
litate la întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Petroșani:

— Deformatele pîinii provin 
și din condițiile necorespunză
toare de păstrare și transport, 

'• Intr-adevăr 1 Cantina efectuea
ză transportul cu lăzi de mare 
capacitate, în care pîinea cal
dă așezată dedesupt este apăsa
tă de greutatea întregii canti
tăți care o deformează. Aceas
ta ar fi una din cauze (desi
gur, dacă aspectul exterior nu-i 
deficitar din fabricație). O al
tă cauză ce afectează calita
tea s-a dovedit a fi întocmirea 
nejudicioasă a comenzilor. De 
pildă, sîmbătă cantina se apro
vizionează cu o cantitate de 
pîine necesară pentru dumini
că și luni dimineața. E normal 
deci ca pîinea coaptă vineri 
— după-amiază să nu poată fi 
mîncată cu poftă luni. Se im-

se întimplă, 
o schimbăm, 
această can-

pune deci ca beneficiarul să 
ridice zilnic cota de pîine ne
cesară — fabrica lucrînd con
tinuu și duminica.

Dar aici mai intervine 
„ceva" care, după părerea 
gazionerei, nu poate fi 
minat — transportul „că și 
avem scandal cu mașinile"...

Lipsa mașinilor, transportul 
neregulamentar, păstrarea de
fectuoasă, comenzi nejudicios 
întocmite — iată toate cauzele 
care duc la diminuarea calită
ții pîinii și implicit la nemul
țumirea celor care o consumă. 
Intr-un cuvînt — neglijențe. 
Neglijente ce se cer eliminate 
cît mai repede de către fac
torii răspunzători 1

Dacă în ultimul timp fabrica 
de pîine, prin măsurile luate, 
a reușit să îmbunătățească ca
litatea pîinii, atunci se cere 
șt din partea beneficiarului să 
lichideze pentru totdeauna ne
ajunsurile. Pentru că o nemul
țumire la cantina nr. 5 din Lu-

un 
ma- 
eli- 
așa

Ionica FIERARU

(Continuare in pag. a
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Oamenii de lînqâ noi

„culisele11 unei nopți
„liniștite11

Saloanele spitalu-Ora 20.
lui din Lupeni s-au cufundat 
in liniștea nopții. Se pare că 
animația din timpul zilei a... 
ațipit pentru cîteva ore. „Cu
lisele" unei asemenea nopți 
de „tihnă" ne-au dezvăluit 
însă adevărata ei față. Dr. 
chirurg ION BĂLTEANU și 
dr. interne, FLORIN GHIȚĂ, 
formau in noaptea aceea echi
pa de gardă. Nimic neobiș
nuit. După ce au vizitat și ul
timele cazuri mai dificile, au 
răsuflat ușurați. Dar... un copil, 
o femeie, un bărbat și alții, 
mereu alții sint aduși la ur
gentă. Cei doi 1 
și sora MARIA 
intervin cu extremă ex- 
peditivitate, cu siguran
ță și grijă, consultă, inocu
lează calmante, se iac inter
nări ; deși activitatea nu se 
ridică Ia ritmul celei din timpul 
zilei, faptul că e miezul 
nopfii, că doi-trei oameni ve
ghează neîntrerupt, că 
navii adorm fără griji, 
du-se în siguranță, dau 
tei activități nocturne 
nuite dimensiuni cu totul a- 
parte.

intr-o clipă de răgaz :
— Acum ne puteți vorbi 

despre dv. despre munca dv. 
tovarășe dr. Bălteanu.

— Numai să avem timp, 
știți, atunci cînd credem că 
am sfîrșit, se ivește din nou 
ceva...

Intr-adevăr sora l-a chemat 
de urgenfă tn salonul V un-

_____________________________

medici 
RUSS

bol- 
știin- 
aces- 
obiș-

de o bolnavă se simțea rău. 
Dr. Bălteanu consultă pacien
ta căreia ' '
Verdictul 
rurgicală

Mașina
să aducă pe surorile MA
RIETA 
LANIA 
timp,

: minuțios, cu atenție 
grijă. Mai repede decit ne 
așteptam, la acea oră 
tîrzie, cele două surori 
formînd echipa operatorie, 
s-au prezentat la datorie. 
...„Știți, ne-a spus șeful sec
ției chirurgie, dr. ILIE VONI- 
CA, venit să dea o ultimă 
„raită" prin sec fie. Ia noi e 
ca la pompieri; trebuie să 
fim gata de intervenție în 
orice clipă. E vorba de via
ța semenilor noștri". „Echi
pați" și „înarmați" cu cele 
trebuincioase, dr. Bălteanu, 
sora Marieta și sora Melania 
încep operația. Treizeci de 
minute, clipe de tensiune și 
încordare. Alături, de sala de 
operafii unde, intervenția 
promptă a medicului de gar
dă va salva viața unui om, 
șeful secției ni se destăinue 
aproape în șoaptă.

— Băiejii mei de la chirur
gie sînt foarte buni. Tofi 
sînt devotafi meseriei, sări
tori. Nelu (dr. Bălteanu... a- 
lintat) e aproape la a suta o- 
perație de la începutul aces
tui an.

Ne întrerupe doctorul Băl-

i se face 6 puncfie. 
— intervenția chi- 

e singura șansă, 
a pornit in goană

KAZAN
FEHER. 

totul s-a 
cu

și ME- 
In acest 

pregătit 
Și

teanu ascuns sub halatul și 
bereta imaculate. Ne-a spus 
doar atit : „chirurgia e o me
serie minunată". Avea drep
tate. Satisfacțiile celor care 
veghează neîncetat sănăta
tea omului primesc o Încăr
cătură psihică, 
deosebită, atunci 
o intervenfie de 
genfă, omul care 
boala murmura abia auzit un 
,mulfumesc“ sincer, plin de 
recunoștință pornit din ini
mă. Am 
moment 
care, cu 
bărbăta 
Metania 
șit „divertismentul" 
pleclnd mulfumite.

O (igară, clipe de 
Și din nou o voce 
tovarășe doctor veni(i repede 
la urgentă. Din nou răsună 
pe coridoare pașii grăbiți ai 
doctorilor de gardă...

Desigur, adevărata viață de 
culise a unei gărzi de noap
te, a acestor oameni de lin
gă noi atit de curajoși și iu
bitori, cu emofiile, și clipele 
de uitare de sine, este mult 
mai complexă decit am reu
șit s-o prezentăm. Pentru a 

s-o 
trăiești mereu, din plin. Iar 

faci 
de-

Ne imaginăm .expresia de 
fățișă nemulțumire, de pe fețe
le unor părinți la citirea titlu
lui acestor rîndurL „Cum, iară 
noi. sărmanii, care avem atî- 
tea obligații și tragem atîtea 
ponoase, tot noi sîfttem lăsați 
a< ura și... repetenți" f Pentru 
a nu le lăsa acestora p falsă 
impresie, ne simțim datori să 
venim dintru început cu O pre
cizare : nu dorim neapărat să 
demonstrăm că părinții an fi 
singurii vinovați de unele e* 
șocuri educative. Deși respon
sabilitatea maximă — nu 
putem abține să nu precizăm 
acest lucru — este a lor. Așa 
precum — oricine știe — solul, 
ca'itatea lui, e hotărâtor în 
primul rînd pentru evoluția... 
florii ! Fără intenția veleitară 
de a ne spune aici... ultimul” 
cuvînt, rămînem la convinge
rea că în catalogul educației în 
dreptul capitolului „pricepere
— profesionalitate" (căci — 
dună cum afirma cîndva publi
cistul Mihai Stoian — „ a fi 
părinte este egal cu a practi
ca o meserie copleșitoare"! 
unii părinți primesc pe merit 
note sub limita „promovării..."

Tot din discuții — unele 
ch ar întâmplătoare — am ex
tras și faptul că unii tineri mi
nor’ aflați in derivă momenta
nă, își judecă proprii părinți, 
punind sub semnul îndoielii 
„dreptatea maturilor". Preci- 
ză rândurile re urmează nu 
se doresc în nici un caz în 
spijinul acestora. Să sperăm 
că vom găsi suficiente argu
mentații convingătoare pentru 
ca și acești tineri — puțini la 
număr — să fie capabili să 
treacă la. o rapidă și obiectivă 
autoevaluare...

★
Se găsesc încă destui pă

rinți gata să ironizeze faptul 
că ei sint. socotiți vinovați de... 
evoluția copiilor. Nimic maî 
lipsi! de „acoperire”! Pentru 
că, trebuie să fim cu toții de 
acord, de la vârstele mici — 
deci din „interiorul" familiei
— se schițează profilul viitoa
rei personalități a individului.

...Intr-up ritm foarte alert, în 
decurs doar de două luni, mi
norul 
(fără 
fără 
vîrșit

culare. Nu făcea nici un dis- 
cernămînt în „împrumuturile 
sale". Lua orice îi cădea sub 
mină. II tentau îndeosebi... po
rumbeii. Cum a crescut acest 
copil e interesant de văzut... 
Părinții s-au despărțit demult. 
In prezent, tatăl său locuiește 
în Jimbolia, mama la Mier
curea Ciuc. De ani și ani de 
zile, nu l-au mai văzut. Nicio
dată nu s-au interesat unde se 
află, cu ce se ocupă, cum o 
duce cu școala, ce „apucături" 
are. A fost crescut de un 
unchi. A deprins de timpuriu 
gustul vagabondajului. Cînd 
s-a făcut „mare", a ieșit pe fu-

Ioan Fridrich din Vulcan
adresă 
ocupație) 

spargeri.

dar și... 
a să- 

Preferin-

organi
ca drul

In 1964 i 
distincție 
a lll-a... 
nu toiul

pro- 
pri- 
chi- 
mai

catedră 
maiștri, 

în

î M P L

pre
ocupă 

□I

Valeria RUTUI KCU, 
student

o nuanfă 
cind, după 
strictă ur
se lupta cu

aemooilizatoare, descurajan- 
in activitatea școlarului, ceea 
ne creeaza ouiigația ae a-i

în 
de mine... 

cîțiva ani de 
tehnică de 
Părăian devine,

I N I R I i

relaxare, 
grăbită :

Surorile 
au sfîr- 
nocturn,

trăit emofia acestui 
alături de doctorul 
vorbe frumoase im
pacienta, 
și Marieta

o cunoaște bine, trebuie

ca s-o trăiești, trebuie să 
parte dintre aceia ce-au 
pus jurămîntul lui Hipocra
tes

Ionica F1ERARU

„Instruirea și educarea elevi
lor este un proces complex, 
care pretinde angajare, dăruire 
sufletească, iubire adevărată și 
sinceră, pasiune și delicatețe. 
Inima elevului fiind foarte sen
sibilă și vulnerabilă, in munca la 
catedră există totdeauna loc 
pentru manifestarea afecțiunii, 
căldurii, atenției și grijii față de 
tinărul pe care-l îndrumi..."

Cuvintele profesorului SIMION 
PĂRĂIAN au ceva aparte nu 
numai prin profunzimea sensului 
lor, ci prin însuși timbrul cald și 
armonios care le modulează, 
prin tonul prietenesc care face 
să-mi dispară și ultima fărîmă 
de emoție, să-mi dau seama de 
realitate, de faptul că nu demult 
am absolvit liceul, că n-am ve
nit la cabinet să justific sparge
rea vreunui geam de pe coridor, 
ci să consemnez o discuție. Și 
totuși păstrez o oarecare reține
re, emoție.

Dar profesorul mă ajută... 
Vede probabil pe bloc-notes-ul 
meu un discret și simbolic semn 
al exclamării și aceleași vorbe 
melodioase îmi descriu o bio
grafie respectabilă presărată cu 
evenimente demne de toată 
lauda.

...Prima zi a anului 1949 re
prezintă și ziua statorniciei sale 
în acest oraș. Putem spune că 
de-atunci orașul și profesorul 
au crescut împreună. Ocupă 
funcția de lector al catedrei de 
economie, planificare și 
zare a producției, 
Institutului

...După 
fa școala 
profesorul 
1959, directorul școlii medii pen
tru tineretul muncitor, 
se decernează înalta 
Ordinul Muncii clasa

„Deoarece in viată 
decurge așa cum vrem, este fi
resc să apară și unele momen-

te
te, 
ce 
invața pe elevi sa știe să depă
șească greutățile și eșecurile 
vremelnice, să aibă încredere in 
forțele lor, să aibă dorința de a 
realiza tot mai mult pe bază de 
merit și efort".

...Și iarăși gindul imi zboară 
aiurea, răsfoiește filele îngăl
benite ale unui calendar nevă
zut și se oprește la o oră de 
economie, cind același profesor 
îmi pusese o întrebare despre 
legea plusvalorii. Imi aduc bine 
aminte. Era 1 iunie, mirosea te
ribil a vacanță estivală și 
babil de aceea o întrebare 
vitoare la gramatica limbii 
neze mi s-ar fi părut mult 
tangibilă...

...In perioada 1965-1968 
fesorul Simion Părăian 
funcțiile de vicepreședinte 
consiliului popular și șef al sec
ției invățămînt. în 1969 devine 
director al Liceului teoretic, func
ție pe care o deține și astăzi. 
In același ren, printr-un decret 
al Consiliului de Stat primește 
titlul de profesor emerit, pose
sor al tuturor gradelor în speci
alitatea economie politică.

„Sarcina noastră este aceea 
de a forma oameni capabili de 
a se adapta Ia ritmul accelerat 
al dinamicii societății noastre, 
înzestrați cu asemenea însuț’ri 
care să Ie dea posibilitatea de 
a se călăuzi în fonte acțiunile 
lor ne baza cerințelor eticii și 
echifătif socialiste"...

...Profesorul Simian Părăian re 
îmolinlt vîrsta de 48 de ani. 48 
de ani în care o bună pari 
te a fost consacrată cate
drei. acestei nobile ocupații de 
creștere și modetare d suflete^ 
lor.

...Este foarte simplu. Cu . 
bilet de 50 de bani ajun- 1 
gem la locul dorit! Parcă . 
este necesar să scoatem bi- I 
let de 1 leu ? De ce să fim • 
corecți față de zona de ta
xare în care ne încadrăm ? 
Nu are nici un rost! Mer
gem cu 50 de bani și, cu 
restul de 50 de bani de Ia 
1 leu, ne întoarcem, că și 
așa nu are ce ne face con
trolorul E. G. C. Petroșani 
că sîntem mulți... Și într- 
adevăr mai sînt încă destui 
din aceia care fac astfel de 
calcule meschine, sustrăgîn- 
du-se de la niște obligații. 
Dar iată relatarea, unui caz.

„Lucrez pe autobuzul

ÎNSEMNARE

posibilitatea de a-și crește co
piii în condiții tot mai bune, 
fiecărui copil fiindu-i asigura
te perspectiva dezvoltării și 
afirmării aptitudinilor, dobîn- 
dirii în viată a locului pe ca
re-l merită în raport cu gra
dul pregătirii sale. Familia lui 
I. Fridrich n-a știut să folo
sească această posibilitate. 
Părinții l-au... uitat I Unchiul 
binevoitor, n-a știut să-i 
frîngă deprinderile urîte, acu-

pSinmogre
sub influența unor delincvenți 
maturi I

...Dumitru Motoc (17 ani),

din friu prea de timpuriu, nu 
s-a îngrijit să-l determine 
să-și continue școala. De luni 
și luni de zile părinții nu știu 
pe unde-și poartă pașii mino
rul. Tatăl bun, cel puțin, nu 
și-a văzut „odrasla" de foarte 
mulți ani!

★

O întrebare minerească

irobabil într-o viciate-, 
j de grup tînăr. ssiî-13

• ••

8IPEHNTI. COPIII Kill

riș și subit de sub tutela un
chiului și și-a început peregri
nările. A mai fost cercetat, și 
înainte de a „pune capăt" prin 
cele nouă spargeri, pentru furt. 
Influența în bine a. celor care, 
pe tot acest parcurs, au inter
venit în „drumul vieții" aces
tui minor s-a dovedit... neputin
cioasă.

Avem de-a face în acest caz 
cu un exemplu concludent de 
desconsiderare totală a copilu
lui de către părinți. Copilul 
Ioan Fridrich (azi în vîrstă de 
16 ani) a fost lăsat în voia 
soartei. Ce mediu famalial a 
cunoscut ?
să ? Azi, 
ce-a făcut 
lui tineri.
va, pe Întreaga
parcursă de acest minor infrac
tor pină acum, responsabilita
tea părinților săi ? La noi în 
tară, orice familie are astăzi

tot din Vulcan, pleacă într-o 
dimineață din hotel luînd 
sine toată 
minte a celor cu care a îm
părțit peste noapte camera. In 
prezent, dispărut fiind din Va
lea Jiului, e căutat’ de organe
le de miliție din întreaga ța
ră. Pot fi absolviți de orice 
vină părinții lui Dumitru Mo
toc? In nici un caz! Tatăl său 
vitreg nu o dată l-a alungat 
de acasă, declarînd că nu vrea 
să-I vadă ! Mama sa l-a scăpat

cu
„zestrea" de veș-

...Se vorbește, pe alocuri, 
despre condamnarea — după 
judecarea de Bbicei -în public 

a.unor tineri care încalcă 
’biruteT'legile conviețuirii4 "so
cialiste. Cine sînt însă ei ? De 
unde vin ? încotro se îndreap
tă ?
Iată 
azi 
nai.
trebui să frămînte pe toți cei 
ce poartă titlul de părinte. 
Nu e timpul azi ca aceștia să-și 
mai pună în față false dileme 
hamletiene. E adevărat, tinerii 
acceptă cu greu unele tipare 
convenționale ale vieții (mai 
ales cînd acestea nu sînt ex
plicate cum trebuie !) der nu
mai adulții, ei părinții, trebuie 
să fie aceia care e necesar 
să-i determine pe adolescenți, 
proprii copii, să devină ceea 
ce dorim cu toții, ceea ce do
rește societatea socialistă. 
Adică oameni! Dacă părinții 
au greșit flagrant, dovedin- 
du-și... repetenția evidentă (și 
considerăm că cele două „ca
zuri" și-au aflat în aceste rîn- 
duri puterea argumentativă), 
intervenția colectivă a tuturor 
factorilor educaționali, care 
iau în primire „din familie" 
viitorul cetățean, poate și tre
buie să-și manifeste invincibi
litatea, dovedită, de altfel cu 
atîtea prilejuri.

Cum de au ajuns aici ? 
întrebări care frămintă 

întregul sistem educațio- 
Iată întrebări care ar

V. TEODORESCU

Ce a învățat aca- 
răspunderea pentru 
îi apasă doar umerii 
A invocat însă cine- 

traiectorie

9
iurtul din locuințe parti-

vagonete aduse-
De ce-or
De atîtea 

— Ei.
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I 
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I
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Invitație la

I
I
I
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Discutasem cu un renumit brigadier, de 
Ia Lonea, Ioan Cojocaru, despre o cerință 
prioritară a fiecărui colectiv minier, a 
fiecărei formații de lucru: sporirea res
ponsabilității minerilor față de reducerea 
cheltuielilor materiale de producție, prin 
recuperarea materialelor, îndeosebi a ele
mentelor de susținere.

Dialogul, edificator, era pe terminate, 
cînd brigadierul a rupt firul discuției, 
abordînd cu franchețe o „problemă" cu 
totul de altă natură :

— Iată despre ce este vorba: de ce tre
buie să lucrăm pentru cei leneși ?

_  ? ț
— Da, chiar așa, de ce trebuie să mun

cim pentru leneși ? Vă spun sincerci
tesc ziarele, pînă acum nu mi-a scăpat 
nici o cuvîntare a secretarului nostru ge
neral. îi rețin cu toată atenția îndemnu
rile, toate indicațiile, dar să fi spus sau 
scris undeva că trebuie să lucrăm și pen
tru leneși... n-am întîlnit.

Ce îl nemulțumește pe brigadier ? Un 
fapt cu mai multe implicații.

Conduce o formație de lucru de vreo 
45—50 de oameni. Oameni vrednici, ini
moși, crescuți, cei mai mulți, chiar de el, 
Ia exigențele muncii dîrze, responsabile 
din subteran. Da, dar precum nu exista 
pădure fără uscături, nici m respectiva 
brigadă nu sînt numai mineri „unul și 
unul". Mai sînt și uscături, vinituri care 
încearcă marea cu degetul", adică sa 

cîștige mult fără să dea în schimb prea 
mult, dimpotrivă, dacă se poate... cît mai 
puțin. Sînt absentomanii, oameni care cind 
iau plata, sau cînd brigada are de învins 
vreo dificultate, lasă colectivul... baltă Și 
își văd de sănătate sau de... pahar.

„Așa e unul Cotoc — spune brigadierul 
— un nou angajat care în aprilie a lipsit

nemotivat de trei ori iar azi e a patra 
zi cînd nu mai vine la șut Altul e Feneș. 
Bărbat bun de altfel, dar oricît i-am ex
plicat, de nemotivate tot nu se lasă. Și 
din pricina metehnelor acestor oameni 
brigada pierde. Luna trecută cu 110 tone 
ni s-au diminuat depășirile pentru nemo
tivate. Cum ? Iată cum : Producția brigăzii 
e repartizată inclusiv pe posturile nerea
lizate, adică și pe cele absentate nemoti
vat. Și astfel pierd — cine ? Cei care au 
muncit și au realizat depășirea. înmulțiți 
1*1 absențe cu 5.90 tone pe post producti
vitatea... Vedeți, așa ajungem să pierdem 
sume de mii de lei. Este valoarea produc
ției pierdute prin nemotivate. Atîta pierde 
brigada, adică noi, ceilalți

— Dar pierde și cel care absentează
— Pierde 

10—15 la 
schimb din 
pe care el 
dimpotrivă, 
sențele lui, 
ce nu i se taie depășirea la care el nu a 
contribuit ? E cinstit, e echitabil așa ? ! ?

Hotărît, nu e echitabil, faptul în sine 
avînd drept implicații, pe de o parte, 
încurajarea leneșilor, pe de altă narte. 
nemulțumirea celorlalți mineri — oameni 
aflați Ia datorie — pentru care munca, 
mina, a devenit un cult.

Eu, toată brigada, ne luptăm cu ei, 
îi sprijinim să se integreze în ritmul de 
lucru din subteran. Și eforturile noastre 
au rezultate. Dar nu înțelegem, pentru 
unul-doi nierde-vară de ce să păti
mească toți ?

întrebăm și noi, pe această cale, pe cei 
în măsură să răspundă acestei întrebări...

dar nu cît trebuie. Pierde 
sută pentru nemotivate, în 
depășirea realizată de brigadă, 
nu numai că nu a ajutat-»}, 
a diminuat-o chiar prin ab- 
beneficiază și el. De ce ?! De

Dan STEJARU

SPIRITUL CIVIC

Viața citadină, de fiecare 
zi, ne pune în față probleme 
de o mare diversitate. O gamă 
bogată de probleme se 
în fața locuitorilor 
— în special cu o 
de tumultuoasă ca 
nostru !

Care este însă 
noastră ? Ce comportare sau 
preocupare vădim față de 
unele situații, cu care venim 
mai des în contact ? Să în
cercăm prezentarea cîtorva 
reflecții citadine pe tema spi
ritului civic — în multiplele 
lui ipostaze :

află 
unui oraș 
viață așa 

a orașului

atitudinea

Provincie și... provincia
lism sînt două noțiuni, 
cu înțelesuri complet 

diferite ! De pildă, orașul nos
tru este o localitate de pro
vincie. Dar. asta nu înseamnă 
că. datorită acestui fapt, pu
tem" tolera orice stări de lu
cruri ce se întîmplă în el, lă- 
sînd frîu liber tuturor fante
ziilor unora, cît 
ar fi ele !

Ne indignează 
dintre noi, cînd
unul din cele două cinemato 
grafe ale orașului și, dorind 
să ne așezăm pe scaun, obser
văm la picioare așternut un., 
„covor" alb de coji de semin
țe de dovleac !... E dizgrațios 
să vezi filmul în așa... ambi-

de., trăznite

pe fiecare 
mergem la

A

' IN
<9 Provincie și... provincialism Spiritul de...

anță! De unde provine a- 
ceastă situație ? Prin oraș, 
profitînd de îngăduința de ne
explicat a organelor de or
dine, se vînd semințe în di
ferite puncte ale străzii prin
cipale. Iar noi ? Noi ne mirăm 
de murdăria străzii sau a 
unor localuri ale orașului! Ne 
mirăm că nu se iau măsuri pen
tru îndreptarea situației! Atît' 
doar, ne mirăm ! E o atitudine 
crasă de provincialism și cînd 
trecem nepăsători pe lîngă 
bețivul culcat pe trotuar (după 
ce și-a băut banii și lucidita
tea minții la circiumă) ca și 
neintervenția energică în ca
zul unor... mitocani care se 
leagă de fete pe stradă, apa
riția unor „vînzători ai taine
lor viitorului" sub forma ta
rabei cu ..planete, horoscoape 
și papagali", a unora care, nu 
cunosc regulile de comporta
ment în cadrul transportului 
în comun etc. De ce stăm pa
sivi în fața acestor situații ? 
Din indiferentism provincial 1

din comerț (în special fn ore
le de vîrf) cînd la raionul lor 
nu-i aglomerație — nu ar da 
o mînă de ajutor, să-i pici cu 
ceară nu altceva, colegilor lor 
care sînt înghesuiți, sufocați 
în acele momente de cumpă- 
rătdri. Dar parcă numai la ei 
se întîlnește acest spirit de... 
„ogradă", de neinteres față de 
ceva ce nu-i atinge personal?

I 
I 
I

corectitudine^

I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

din Petroșani spre 
la ora 4.20 diminea 
data de 5 mai 1973 
stația «Ștrand» (ora- 

«Pod

31HD 682. Imi efectuez 
zilnic cursa de Petroșani — 
Lonea, traseu pe care lucrez 
de aproximativ 12 ani. Sînt 
tot felul de nereguli pe a- 
cest traseu. Le-am cam tre
cut cu vederea. Poate mai 
tîrziu, îmi ziceam, oamenii 
noștri vor începe să înțelea
gă ce înseamnă a fi corect, 
ce înseamnă a fi demn, ce 
înseamnă a îndrăgi ce este 
frumos și cinstit din partea 
fiecărui om al societății so
cialiste De data aceasta 
n-am mai putut să rabd, 
deși am discutat și paradis 
cutat în ședințele de decadă 
cu tovarășii noștri contro
lori, în ședințele de sindî 
cat. zadarnic...

Plec 
Lonea 
ta, în 
De la
sul Pefrila) la stația 
Fabrică» autobuzul se în
carcă. plin ochi. Bilete se 
cumpără, ca de obicei, de 
50 de bani. deși tariful. 
Nimeni nu se conformă T.a 
«Pod Fabrică» urcă tovară
șa controloare Estera Po
pescu. Face controlul si gă
sește 59 pasageri cu bilete 
necorespunzătoare ide 50 
bani), un pasager cu bilet de 
1,50 și 7 pasageri cu bilete 
de 1 leu Toți cei prinși în 
neregulă devin recalcitranți 
se exprimă în cuvinte în io 
sitoare. Ba unii se mai ex
primau că dacă ei nu ar fi. 
noi cei de Pe autobuz din 
ce am trăi ? Controloarea 
mi-a zis să opresc autobu
zul pentru a-i determina 
pe cei 59 să scoată diferea 
ța de bilet. A fost imposibil 
să țin autobuzul pe loc, de
oarece printre călători erau 
și cei 7 + 1 
grăbeau să 
la serviciu, 
plecat mai 
varășa controloare a c< 
rît cu lacrimi în ochi . 
vrei să-ți faci corect 
viciul și să nu poți...

Sîntem de acord că 
nerii de la Lonea au 
moașe realizări, știm că dan 
producție peste plan și cău
tăm să-i transportăm în 
condiții optime la locul lor 
de muncă. Dar ei, minerii, 
de ce nu. vor să ne înțetea 
gă că și noi avem un plan 
de realizat si trebuie să răs
pundem în fața acestui olan 
cu rezultate reale Ne între
băm de ce nu ne înțeleg, 
de ce nu ne sprijină ? In 
orice caz. îi invităm pe 
mineri* la corectitudine !“

corecti care se 
ai ungă la timp 
Si cu asta am 
departe, iar to 

•obo
Să 

ser-

Horea TRIF, 
corespondent

mi 
fru-
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MULTIPLE IPOSTAZE
„ogradă“ O «Faceți voi, că... ne uităm noi !“

vreau să vadă) nimic în afara 
gardului din dreptul nasului 
lor, le pare rău chiar și de un 
gînd bun de acțiune care e- 
ventual ar fi trecut cumva 
prin capul lor... Dar ei nu 
așteaptă același tratament de 
la semenii lor cînd e vorba 
să fie în cauză, într-o eventu
ală lipsă sau necaz!

REFLECȚII CITADINE

Spiritul de......... ogradă",
de a vedea numai in
teresele 

tangență cu lumea 
toare, cu tumultul 
continuă schimbare 
sr binele nostru, 
înrădăcinat la unii 
adînc.

proprii, fără 
înconjură- 
vieții în 
și înnoire 
este încă 
destul' de 

Vezi uneori lucrători

La gară, de obicei, funcționea
ză doar o casă de bilete — 
indiferent de aglomerație — 
iar toate celelalte stau închise; 
în sala de așteptare a autobu
zelor transportului în comun 
stau mai multe bănci dar im
piegatul de serviciu nu ar lua 
pentru nimic în lume inițiati
va să le scoată afară încît că
lătorii să stea în aer curat, nu 
în atmosfera îmbîcsitâ din 
sala destul de murdară. De 
ce să iasă din „ograda" birou
lui lui ? Și cîte asemenea e- 
xemple nu întîlnim.

Unor asemenea închistați 
în spiritul de... „ogradă" pro
prie, care nu văd (șî nici nu

Faceți voi că... ne uităm 
noi!“ este „deviza" mul
tora, cînd este vorba

de diferite 
cetățenești.

Vedem fiecare cum, 
terminarea cursurilor la școli, 
elevii — în special din clase
le mici — dau buzna, cu ne- 
astîmpărul copilăriei pe tro
tuare, străzi, în calea mașini
lor... Deh, copii, spunem noi! 
Dar de ce nu vedem și pe 
învățători în asemenea mo
mente ? Pentru că probabil 
socotesc că educația copiilor 
în problemele circulației stra
dale, urbane, este în exclusi
vitate treaba... miliției! Și

probleme civice,

după

miliția intervine numai cînd 
se întîmplă... accidentul ! ! ! Și 
atunci este prea tîrziu... 
mai faci „educațiunea" !

Părinții ? Lasă și ei proble
ma în grija cui s-o nimeri ! 
Și atunci asistăm zilnic la 
spectacole cu copii fugind Ia 
ieșirea din școală pe străzi, a- 
lergînd și dînd buzna peste 
trecători pe trotuare...

Asemenea „spirit civic" de 
privitori pasivi regăsim și la 
unii cetățeni din cartierele 
noastre care așteaptă să vină 
„gospodăria comunală" să le 
facă curățenie în fața casei 
lor. Priviți, spre exemplu, 
numai rondurile de trandafiri 
și flori de sub ferestrele bi
rourilor unde-și au4 sediul fi
liala băncii de investiții și a 
conducerii alimentației publi
ce, a grupului de construcții, 
a poștei, unele scoli etc. Func
ționarii respectivi, persoanele 
care lucrează acolo sînt dis
puse să privească la alții care 
să sape trandafirii și să în
grijească florile de sub fe
restrele lor dar... să nu pună 
mîna ei! Oare nu sînt și ei 
cetățeni, locuitori ai acestui 
oraș, nu le este unora ienă. 
atunci cînd. pasivi stînd.văd 
că sub ferestrele lor trebuie să 
sape alții rondurile de flori 
și traOlaf iri ? Cu asemenea 
mentalitate de... „FACEȚI

să

VOI CĂ... NE UITĂM NOI !“ 
ar însemna ca gospodarii ora
șului să pună 
din noi cîte 
și sapa...

după fie< are 
un om cu mătura

★

...Spiritul
trebuie altfel înțeles ! 
sîntem locuitori ai
Aici muncim și trăim, 
creăm valori materiale 
spirituale.
voltăm 
aici ne 
cotidian !
grijă, dragoste și prețuire pen
tru orașul nostru. E orașul 
fiecăruia dintre noi. Să mani
festăm spirit civic, răspundere 
morală plenară, pentru acest 
colț de patrie unde trăim ! 
Atitudinea de indiferentism 
nu are ce căuta în viața 
noastră ! Orașul este o părti
cică din marele pămînt al 
patriei și viața, munca noas
tră se înscrie pe curba ascen
dentă a tuturor orașelor, 
localităților, a țării întregi. 
Sîntem datori să ne preocu
păm multilateral de toate pro
blemele complexe ale vieții 
orașului, să ne aducem con
tribuția neprecupețită la dez
voltarea, înflorirea, la mersul 
lui înainte !

civic, cetățenesc,
Toți 

orașului, 
aici 
sau 

dez-Aici 
viața, 
ducem 

Trebuie

ne 
familia.

■ traiul 
să avem

M. ȘTEFAN
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■ Steagul roșu
Sporirea productivității muncii

(Urmare din pag. 1)

lor Paroșeni și Petrila, celelalte unități nu au 
utilizat rațional forța de muncă, nu au dirijat 
efectivele spre lucrări direct productive in 
abataje, la lucrări de deschideri și pregătiri. 
Acest neajuns a determinat obținerea unor 
randamente scăzute in lucrările productive, 
diminuînd în același timp productivitățile fi
zice realizate. Plasarea, în majoritatea iazu
rilor, a efectivelor de salariați la lucrări au
xiliare și de deservire nu s-a făcut în favoarea 
asigurării unei aprovizionări corespunzătoare 
a locurilor de muncă — a brigăzilor de mi
neri. Cu diferite prilejuri, membri ai echipelor 
și brigăzilor au reclamat aceste neajunsuri în 
aprovizionarea și deservirea cu lemn sau cu 
vagonete goale și alte materiale care nu În
totdeauna a fost corespunzătoare. Conducerile 
sectoarelor, ale exploatărilor, corpul tehnico- 
ingineresc au cunoscut aceste neajunsuri dar 
nu au intervenit prompt și eficient în soluțio
narea lor. Au existat unele cazuri, la minele 
Aninoasa, Dîlja, Lupeni și Uricani, unde lu
crările de pregătiri și punere în funcțiune a 
unor capacități de producție au fost intîrziate 
față de programele pe care și le-au stabilit. 
S-au manifestat și unele neajunsuri cauzate 
de nerespectarea graficelor de întreținere și 
revizie tehnică a mașinilor și utilajelor din 
dotare, fapt ce a condus la stagnări și per
turbări ale extracției de cărbune, la slaba folo
sire a capacităților de producție.

Am reliefat toate aceste lipsuri și neajunsuri 
întrucît ele arată că există reale și importante 
rezerve ce trebuie din plin valorificate în 
scopul asigurării ritmicității îndeplinirii pla
nului producției de cărbune, creării tuturor 
condițiilor ca salariații unităților miniere, că
rora le-a, sporit cîștigul mediu în acest an 
față de aceeași perioadă a anului trecut cu 
158 Iei pe salariat și lună, să poată realiza 
ciștiguri la nivelul cantităților de producție 
și productivitate obținute peste plan. Nivelul 
și rezultatele primelor patru luni de activitate 
din acest an nu s-au ridicat ia nivelul cerin
țelor în ce privește importantul indicator al 
productivității fizice a muncii, care a fost în
deplinit doar în proporție de 96 la sută pe 
ansamblul C.C.P., Ia unitățile din Valea Jiului

in cărbune fiind cu 
prestat, sub cea pla-

datoria organelor și organizațiilor de 
la C.C.P. și unitățile subordonate 
să analizeze, împreună cu organele 

de conducere, resursele

productivitatea obținută 
233 kg, pe fiecare post 
nificată.

Este de 
partid de 
din bazin 
colective
existente pentru creșterea productivității mun
cii in toate genurile de lucrări, și pe total ex
ploatare, astfel ca, pe întregul an, să fie în
deplinit integral angajamentul asumat de spo
rirea productivității muncii.

Noua structură organizatorică aplicată con
form prevederilor Decretului 162/1973 la Cen
trala cărbunelui Petroșani — creează condiții 
favorabile pentru îmbunătățirea îndrumării 
tehnice și întărirea controlului îndeplinirii 
sarcinilor de producție. In prezent, unitățile 
miniere sînt încadrate, conform sarcinilor și 
atribuțiunilor lărgite și de mare răspundere 
ce le revin, cu cadre calificate ce au dobîndit 
o experiență bogată în producție, capabile de 
a pune în valoare rezervele interne existente, 
de a soluționa competent și operativ probleme
le actuale și de perspectivă ale extracției de 
cărbune 
mate să 
pundere 
adoptate 
centralei 
mașini și
bunătățirii calității acestora și a 
proiectați, să conducă la exploatarea rațională 
și eficientă a capacităților de producție, la o 
dotare a exploatărilor miniere la nivelul ce
rințelor și a condițiilor specifice de zăcă- 
mînt din bazinul nostru carbonifer.

Mobilizîndu-ne mai ferm și lrotărît întregul 
potențial de care dispunem, ta nivelul tuturor 
cadrelor cu funcții și munci de răspundere din 
sfera producției materiale a municipiului, vom 
asigura toate condițiile îndeplinirii exemplare 
a sarcinilor ce ne revin, astfel ca masele de 
salariați, 
fapte și 
mări — 
termen.

din Valea Jiului. Acestea sint che- 
urmărească atent și cu simț de raș
ca toate concluziile 
de recenta consfătuire 
cărbunelui cu principalii 
utilaje miniere din țară,

și măsurile 
de lucru a 
furnizori de 
pe tema îm- 
parametrilor

minerii Văii Jiului, să răspundă prin 
rezultate demne, însuflețitoarei che- 
realizarea cincinalului înainte

(Urmare din pag. 1)

microînlreprinderi cît și 
pre sarcinile de producție 
comenzile acesteia care, 
parte, au fost deja onorate. Mi- 
croîntreprinderea a fost dota
tă, deocamdată, cu un strung, 
două polizoare, o mașină de 
găurit electrică, un aparat de 
sudură, menghine, truse j 
atelierul de lăcătușerie. 
această dotare a fost 
cu sprijinul organelor 
de partid și de stat, al 
și inspectoratului școlar.
mai primit de asemenea promi
siunea fermă, din partea in
spectoratului școlar judefean, 
a unui strung, o foarfecă elec
trică de tăiat metale, un apa
rat de sudură, bancuri de lu
cru, S.D.V.-uri și un Albricht 
(mașină pentru prelucrarea 
lemnului).

Unele comenzi au fost deja, 
realizate, cum sînt: obiecte de 
autodotate (în valoare de 
57 000 lei), industriale (în va
loare de 38 000 lei) și vandabile 
(de 6 000 Iei). Comenzi mai de
osebite, de asemenea, au fost 
realizate la secția galvanizare : 
cadmierea unor piese pentru 
I.R.E.H. Deva (cu deosebitul a- 
port al maistrului Ion Cenușă), 
apoi realizarea laboratorului 
fonic de la liceul Călan (prina- 
portul valoros al maistrului 
b Drăghici) care va aduce un 
beneficiu de cca. 20 000 lei. A- 
telierul de lăcătușerie a con
fecționat console de mină pen
tru cablul subteran pentru mi
na Vulcan în valoare de 7 000 
lei, iar la obiecte de artizanat, 
la prelucrări metalice și bobi
nai s-au executat o serie de 
lămpi de miner, suporturi pen
tru creioane, lămpi-veioze cu 
umbre rotative, -rame oglinzi, 
suporturi pentru flori, cuiere, 
minibiblioteci, costume națio
nale pentru echipa de dansuri 
a liceului, carpete, corturi pen
tru tabere ș.a.

Conducerea acestei microîn- 
treprinderi este formată din e- 
levii Nicolae Stoicufa (anul II 
A) — director, Rodica Cîmpea- 
rtu (anul 11 A) director-adjunct, 
Gheorghe losif (anul II A) — 
inginer șef, Dan Șerb (anul II 
A) — contabil șef și e hotărî- 
fă să facă totul pentru a de
monstra utilitatea ei educativă, 
bineînțeles cu concursul nemij
locit și sprijinul organelor lo
cale, al școlii și ai întreprin
derii patronatoare.

pentru 
Toată 
făcută 
locale 
F.S.H.

S-a

Teatrul de revistă

chidiU'/oiii că

calfă de negustor — 
buzunarul plin de vi- 
trăiește intr-o lume 
străină, scofînd și mai

„Fantasio"

„Săracu’ Gică

3

LITORAL 73

SECVENȚE CULTURALE
CARNET

Expunere
La clubul muncitoresc din 

Aninoasa a fost organizată 
marți după-amiază o acțiu
ne cu caracter istoric - ex
punerea „125 de ani de la 
adunarea populară de pe 
Cîmpia Libertății de la Blaj”. 
A fost reliefată semnificația 
complexă a anului revoluțio
nar 1848 în Țările Române, 
participarea maselor popu
lare dornice de libertate, 
dreptate socială și unitate 
națională. In continuare a 
avut loc un spectacol folclo
ric al artiștilor amatori dedi
cat memorabilului eveniment 
istoric.

„Bucuroși
de oaspeți"

Casa de cultură din Petro
șani a inițiat o frumoasă 
suită de acțiuni cultural-edu
cative sub denumirea „Bucu
roși de oaspeți", cu o frec
vență săptămînală, cit mai 
apropiată locului de mun
că al minerilor. In cadrul 
acestui ciclu tematic, briga
da artistică de agitație pre
zintă astăzi, la ora 15, un mi- 
cro.spectacol divertisment la 
căminul minei Dîlja.

Constanța

Comedia muzicală este un 
gen spectacular de mare popu
laritate, mult apreciat de pu
blic. Deși face parte din așa 
numitul „gen ușor", comedia 
muzicală este greu de interpre
tat : dacă anevoie se găsesc 
actori de proză care să cînte, 
apoi... cîntăreti care să poată 
susține o partitură de proză 
sînt și mai rari 1 
...„Săracu' Gică"este o comedie 
muzicală de... altădată, scri
să cu aproape trei decenii în 
urmă de regretatul compozitor 
Vasile Vasilache, în colabora-

— ajuns 
dar cu... 
se, care 
ce-i este 
mult în relief verva și lirismul 
lui, cinstea și puritatea sa su
fletească.

Teatrul de revistă „Fanta
sio" din Constanta care va pre
zenta comedia muzicală „Săra
cu' Gică" pe scena Casei de 
cultură din Petroșani în ziua 
de 20 mai a.c. ora 20 — într-un 
singur spectacol — aliniază la 
rampă un mănunchi de actori

apreciafi, care vor culege 
sîntem siguri — binemeritate 
aplauze. Actorii renumiți GE- 
LU MANOLACHE și JEAN 
CONSTANTIN în rolurile de 
Gică și, respectiv Tache (pa
tronul restaurantului „La miti
teii mari I") desfășoară în jo
cul lor o vervă deosebită, prin 
trăirea rolurilor, fiind secon
dați cu pricepere și mult simt 
artistic de actorii MARIANA 
CERCONI, COCA ANDRONIC, 
VALI MANOLACHE, FRITZ 
BRAUN, VICTOR IMOȘEANU 
și alții, care, cu finele și pon
dere, alcătuiesc personajele 
comice. Fiecare personaj este, 
în felul său, o creație, fiecare 
se detașează de celelalte e- 
xact atît cît este necesar pen
tru a se autodefini în fafa 
spectatorilor, dar nici unul nu 
acaparează prim-planul 
una celorlalte. Este un 
lectiv, în cel mai bun 
cuvîntului.

Colectivul artistic al
lui de revistă „Fantasio" Con
stanța prezintă, prin „Săracu’ 
Gică", o comedie de altădată, 
— comedia cu cîntec — gen 
de spectacol care, prin haz, du
ioșie și o undă de ironie, so
licită publicului o lacrimă și 
un zîmbet.

re cu N. Stroe și Șt. Cristodu- 
lo, care își plasează acțiunea 
in Bucureștii anilor '30 printre 
negustorimea ajunsă, îmbur- 
ghezită. Și, astfel, sub ochii 
spectatorilor, se desfășoară o 
iarsă — cu încurcăturile ei... 
tradiționale în care o calfă de 
negustor -— băiat cumsecade, 
inteligent și simpatic dar... fă
ră „situafie" — încearcă, și 
bineînțeles reușește, să-și re
alizeze un suav vis de iubire, 
în mijlocul unei lumi ariviste, 
dornice de îmbogățire.

Caricaturizarea snobismului, 
ironizarea parvenifilor dornici 
de a căpăta un „blazon", uni
tă cu dorința „familiilor bune" 
dar scăpătate de a-și „polei bla-, 
zonul"... uzat, cu ceva bani, in
diferent de proveniența lor, e- 
talarea compromiselor morale 
ale unor eroi (în aparenfă „oa
meni de treabă") — sînt tot a- 
tîtea filoane prețioase care 
străbat spectacolul.

Partitura muzicală, scrisă de 
compozitorul Vasile Vasilache- 
junior și 
păstrează
Tango Margot",
Lumea mea",

cînd aștept" și altele creionea
ză melodios pe „Săracu' Gică", 
prototipul băiatului de treabă Șt. PUIU

In da- 
joc co* 
sens al

Aurel Manolache 
parfumul epocii: 

„Lăutare", 
Ce știi tu", „De

Teatru-

capricioasă, s-a 
cîteva zile în 
municipală a 
pentatlon a-

Soarele, aerul, apa mării 
vă așteaptă 1

Anul acesta, datorită con
dițiilor favorabile create atît 
de gospodari — cît și de na
tură — sezonul estival pe li
toral a debutat mai devre
me — 15 mai !

SOARE. AER. APĂ — ce
le trei daruri pe care natu
ra le pune cu dăruire la în- 
demîna vizitatorilor litora
lului în perioada estivală, 
sînt prezente încă de pe a- 
cUm : pe litoral vremea este 
caldă, soarele strălucește 
victorios pe cerul albastru 
iar valurile, cu sclipiri ar
gintii mîngîie duios nisipul 
auriu, așteptînd să primeas
că în brațele-i lichide 
doritorii de 
forțare!

La filiala 
se pot găsi 
pe litoral — începînd de a- 
cuma — în toate stațiunile : 
Mamaia, Eforie Nord, Efo-

pe
odihnă și recon-

locală de turism, 
bilete de odihnă

rie Sud. Mangalia — cu sal
ba ei de constelații estivale 
— Jupiter, Saturn, Neptun 
și, cea mai nouă dintre ele 
Aurora. Cazarea se face la 
hoteluri confortabile Iar 
masa Ia cantine-restaurant. 
acordîndu-se (în perioada de 
15 mai — 6 iunie) și redu
ceri la comisionul cuvenit 
stațiunii. De asemeni, se a 
cordă reduceri de 50 la sută 
Ia transport, indiferent de 
perioada în care se efectu
ează călătoria.

MAREA, LITORALUL ÎN
SORIT, vă așteaptă : sute de 
hoteluri, kilometri de plaje 
aurii, toată grija și atenția 
gospodarilor stațiunilor, vor 
concura ca să petreceți un 
concediu plăcut, un sejur de 
neuitat, pe frumosul nostru 
litoral.

X

ȘPORȚ Pentatlonul atletic școlar

• Prin intermediul scrisorii lui Francisc 
Tecuș (Petroșani), locuitorii străzilor din 
„colonia de jos a orașului" ne cer insistent 
să intervenim la conducerea E.G.C. pentru 
a-1 trimite la ei în vizită pe șeful serviciu
lui salubritate pentru că nu l-au văzut 
demult și au multe să-i spună... De acord, 
să se ducă, îi intră în obligații. Și să le 
rezolve oamenilor necazurile !

• Un grup de locatari de la etajul 10, 
blocul 74 B. str. Tudor Vladimirescu, Lu
peni, aduc — după cum ne înștiințează a- 
nonima primită — în apartamentele tor. de 
jos, din stradă, apă potabilă cu sticla, 
cu borcanul, cu damigeana sau eu gălea
ta. De ce ? N-au altă soluție ? Din luna 
februarie nu mai primesc în apartamente 
nici strop de apă... Se aude la E.G.C. Lu
peni ? Așa-i că nu știați nimic ? !...

• A. Emilia din Petroșani (str. împăratul 
Traian nr .1) se revoltă împotriva unei sa
lariate a bufetului „Dîmbovița" (unitatea 
nr. 52) din Petroșani, care ar fi vîndut ele
vilor de la Școala generală nr. 2 prăjituri 
percepînd suprapreț (în ziua de 4 aprilie 
a.c.). Așteptăm un răspuns din partea con
ducerii T.A.P.L. Petroșani.

• Anonimă — Vulcan : Nici n-ar trebui' 
să răspundem celor ce își calomniază seme-

I

Coroești din Vulcan, pe 
stare ce împrăștia în

^^*>***k’ -

Aleea Muncii am 
împrejurimi „mi- 

nimeni de

i

I

do.
mc- fraiă
nii fără a avea curajul susținerii afirmați
ilor măcar cu o semnătură și o adresă. Vă 
răspundem totuși: nu, nu-i adevărat, pă
rerea dv. despre spitalul din Vulcan este 
completamente eronată...

• „Cineva care nu vrea să-i apară nu
mele în ziar" din Petrila : E adevărat, nu-i 
niciodată prea tîrziu, așa zice cîntecul, 
uneori pentru unii e. chiar tîrziu. Noi 
cazul semnalat de dv. nu mai putem 
nici un fel interveni...

dar 
in 
în

C. Lupeni : Avea dreptate res- 
magazinului, nu putea scoate 
întreg destinat aparatelor ce-

• Alex.
ponsabilul 
din „setul" 
lorialte, baterii solicitate de dv. Mai ales
că erau și puține...

Pe o vreme 
desfășurat, cu 
urmă, etapa 
concursului de 
tletjc școlar.

Concursul, organizat de Co
mitetul municipal U.T.C. Pe
troșani, a înscris pe foile de 
întrecere un număr de 
echipe de băieți și 16 
chipe de fete, întrunind 
număr de 204 elevi de la școlile 
profesionale, liceele și școli
le generale (clasele VIII—X) 
din întreg municipiul Petro
șani.

Un aport deosebit pentru 
pregătirea, organizarea și bu
na desfășurare a concursu
lui l-au avut profesorii Xe
nia David, de la Liceul in
dustrial, Elisabeta Pali de la 
Școala sportivă, Rudolf Drot- 
singer și Zoltan Toth.

Concursul, cu un pronunțat 
caracter de masă, a dovedit 
că tinerii noștri elevi sînt dor
nici să facă sport. Dacă din 
punct de vedere cantitativ, 
competiția s-a prezentat la 
un înalt grad, nu același lu
cru putem să-l spunem des
pre conținutul calitativ, teh
nic care a fost destul de scă
zut. Un lucru este cert: 
mulți profesori de educație 
fizică nu au fost, timp înde
lungat, interesați de descope
rirea și apoi creșterea elevi-

18
e-
un

lor cu aptitudini sportive. In 
special elevii de Ia școlile ge
nerale au participat pentru 
prima dată la probele cerute 
pentatlonului atletic școlar, 
în calitate de concurenți (!). 
Dacă din partea 
de educație fizică 
tat o preocupare 
nivelul tehnic al 
lor ar fi fost mult mai ridi
cat...

Un alt lucru, necesar de 
menționat, este și acela că 
profesorii de educație fizică 
de ia școlile generale și-au 
manifestat surprinderea (!) că 
echipele lor trebuie să parti
cipe alături de cele de la licee 
și școli profesionale. Au ui
tat oare că învățămîntul de 
zece clase a fost genera
lizat, iar elevii claselor VIII 
—X au aceeași vîrstă cu a 
elevilor din licee ?...

Concursul s-a desfășurat la 
următoarele probe: săritură 
în lungime, săritură în înălți
me, 100 metri plat, aruncarea 
greutății, 400 și 800 metri 
plat.

In final, și-au spus 
tul sportivii cei mai 
pregătiți de cei mai 
profesori...

Colectivul de arbitri
semnat următorii cîștigători i 
Pe echipe — băieți, locul I 

industrial rni- 
(prof.
III: 
Victor

cuvîn- 
bine 
buni

a de-

profesorilor 
ar fi exis- 
mai mare, 
concurenți-

și II : Liceul 
nier Petroșani 
David); locul 
Lupeni (prof, 
dru); fete, locul I : 
Vulcan (prof. Teodora Gur- 
tavenco) ; locul II: Școala
generală nr. 4 Vulcan (prof. 
Eugen Nicoară): locul III: 
Școala generală nr. 1 Petro
șani (prof. Maria Mărgules- 
cu); La individual—fete, lo
cul I a fost ocupat de Elena 
Gîtan (Școala generală 
Petroșani) iar la băieți, 
Bărăscu (Liceul 
minier Petroșani).
două echipe vor participa, 
sîmbătă și duminică, la etapa 
județeană, la Deva.

Xenia 
Liceul

Șan- 
Liccui

nr. 1 
Ion 

industrial 
Primele

Nicolae NAPRODEAN. 
activist al Comitetului 

municipal U.T.C.

Cînd neglijențele se țin lanț...
(Urmare din pag. 1)

Activitatea cultural-educativă
peni, alta la cantina E.M. Pa
roșeni, alta la cantina din car
tierul Aeroport Petroșani sînt 
generate de aceleași neglijen-

(Urmare din pag 1)

Revizii și reparații 
preventive

I
I
1

In cartierul 
întîlnit această 
resme“ de-a dreptul neplăcute. Dar, probabil, 
la E.G.C. nu locuiește prin împrejurime.

Credem, aceasta e explicația.
Cineva, ne spunea că de cînd s-a construit acest „re

cipient" a văzut o singură dată mașina E.G.C.-ului... (Și 
n-a știut să-i ia numărul !!)

în sălile de apel ale între
prinderilor patronatoare, pro
paganda pedagogică în rîndul 
părinților, aportul cadrelor 
didactice la sprijinirea oame
nilor muncii din întreprin
deri, pentru completarea stu
diilor, integrarea cărții so- 
cial-politice, beletristice și a 
filmului artistic sau docu
mentar în activitatea genera
lă de educație multilaterală 
a elevilor, sînt doar cîteva 
din preocupările intelectuali
tății didactice la realizarea 
programului unic de activita
te al comitetului de cultură 
și educație socialistă, arătate 
în cuvîntul lor de prof. Ana 
Roșea, președinta consiliului 
orășenesc al 
prof. Mircea 
rectorul Școlii 
1 din Vulcan, 
cultural din
spunea prof. Ion Hațegan, di
rectorul școlii generale din 
localitate i-au fost specifice 
pregătirea unei formații com
petitive de fluierași, a colec
ționării unor obiecte etnogra
fice pentru viitoarea secție 
muzeistică de pe lingă Casa 
pionierilor din Vulcan, stră
daniile unor activități diver
sificate, politico-cultural-edu
cative de masă, revitalizarea 
cinematografului sakes o-

pionierilor
Munteanu,
generale
Așezămîa'ului

Dealul Babii,

Și 
di- 
nr.

Tovarășul Petru Verdeș a 
subliniat acțiunile educative 
desfășurate în întreprinderi
le și instituțiile orașului, de 
cunoaștere a hotărîrilor și le
gilor statului nostru,a codu
lui muncii, de conștientizare 
a normelor vieții și muncii 
comuniste, ale eticii și echi
tății socialiste. Inițiative pre
țioase, cum sînt valorifi
carea filmului artistic și do
cumentar la locul de mun
că, organizarea cu sprijinul 
conducerilor de școli a unor 
cicluri de filme pentru popu
lația școlară, artistice 
documentare și 
popularizată, 
pe realizările României 
cialiste, creșterea 
cărții social-politice 
cuitul comercial și în proce
sul de schimb în biblioteci, 
au format obiectul altor in
tervenții/ O atenție sporită 
trebuie acordată organizării 
permanente a timpului liber 
al tinerilor în căminele de 
nefamiliști. acțiunilor ateist- 
științifice în școlile de toate 
gradele și în întreprinderile 
orașului, cultivării tineretului 
în spiritul dragostei pentru 
muncă, prin muncă, pentru 
activitatea tehnico-producti- 
vă și patriotică de înfrumu
sețare și buna gospodărire a 
orașului, formării trăsături
lor lor «noral-cetățenești. In

sau 
de știință 

grupate Iernatic 
‘ ■ so-

pondeirii 
în cir-

> 4
finalul plenarei tovarășul Au
rel Bîrlea, secretar al comi
tetului orășenesc de partid, 
accentua faptul că activitatea 
cultural-educativă este munca 
politică, pusă integral în sluj
ba înfăptuirii programului 
partidului și poporului nostru 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Lărgirea evantaiului tema
tic atractiv al activității cul
tural-educative de masă, în
viorarea unor formații cuitu- 
ral-artistice tradiționale, o 
metodologie nouă, modernă, 
statornicirea unei zile a cul
turii vuldănene cuprinz-înd 
manifestări de amploare cu 
caracter tradițional, evitarea 
activității culturale în sine, 
caracterul permanent și mi
litant al culturii de masă 
stabilit de amplul program 
ideologic elaborat de partid, 
antrenarea mai largă a in
telectualității didactice, teh
nice și medicale în viața spi
rituală a orașului — iată di
recțiile de desfășurare a acti
vității Comitetului orășenesc 
de cultură și educație socia
listă, a tut’uror organizațiilor 
de masă, într-o viziune pros
pectivă prin prisma înaltelor 
idealuri umaniste înscrise în 
programul de perfecționare a 
activității de propagandă po
li tico-ideologică și de educa
ție socialistă.

emoționant
Sîmbătă 12 mai a.c., la 

F.S.H. Vulcan a avut loc un 
moment ■ semnificativ. Un 
grup de 12 pionieri de la 
Școala generală nr. 4 Vulcan, 
după ce au vizitat fabrica, 
înconjurați de zeci de mun
citori au fost' primiți înt'r-un 
emoționant cadru festiv în 
rîndul uteciștilor.

Fiii de mineri de la Vul
can și Paroșeni, au intrat în 
posesia simbolurilor aparte
nenței lor la organizarea re
voluționară a tineretului din 
patria noastră, s-au legat ast
fel să muncească cu perse
verență pentru a deveni fău
ritori demni ai societății so
cialiste multilateral dezvol
tate.

Prezent la această solem
nitate, tovarășul Vasile Pu- 
păzan, secretar al Comitetu
lui orășenesc U.T.C. Vulcan, 
a arătat noilor uteciști sarci
nile ce le revin în cadrul or
ganizației și le-a urat succes 
în

țe. Și aceste nemulțumiri sînt 
suficiente, deși problema pîi- 
nii ce suferă de insuficienta 
calității nu este generală în 
Valea Jiului. Din păcate, mai 
există încă asemenea lipsuri 
ca cele amintite. Acolo unde 
ele se ivesc, direct răspunză
torii să fie drastic trași la răs
pundere spre a elimina odată 
pentru totdeauna neajunsuri- ' 
le atît în ce privește produce
rea plinii la producător 
(I.M.P.P.) cît și desfacerea și 
comercializarea ei la benefici
ar (fie el cantine sau magazi
nele de desfacere).

La preparațiă cărbunelui 
din Lupeni funcționează cîte
va decantoare de depoluare 
a apelor utilizate în proce
sul de spălare a cărbunelui. 
Instalația respectivă a fost 
dată în primire echipelor care 
se ocupă de întreținerea uti
lajelor din flotație și de bu
na funcționare a bateriilor 
de flotare și pompelor de 
vid.

Preocuparea de care dau 
dovadă echipele care între
țin aceste utilaje pentru 
preîntîmpinarea avariilor și 
deci a stagnărilor în procesul 
tehnologic prin efectuarea la 
timp a reviziilor și reparațiilor 
necesare este demnă de rele
vat. Zilele trecute a fost supu
să unei revizii instalația de- 
cantoruluj nr.3. Reparațiile 
preventive au constat în înlo
cuirea bilelor și rulmenților de 
presiune care nu mai prezen
tau siguranță în funcționare 
decantorului. Lăcătușii Vasile 
Furnade, Gheorghe Moldovan 
și Ioan Stingă, prin reparațiile 
pe care le-au efectuat, au în
lăturat eventualitatea unui 
defect mecanic care ar ți putut 
duce la oprirea neprevăzută a 
decantorului și, în consecin
ță, la deversarea apelor rezi
duale de la preparație în Jiu, 
fără a fi trecute prin proce
sul de purificare.

Așa după cum s-au anqajnt 
membrii echipei condusă de 
Vasile Furnade, lucrarea res
pectivă s-a efectuat cu două 
zile mai devreme cu conștiin
ciozitatea ce îi caracterizează 
pe cei mai burii dintre cei 
buni — pe comuniști.

Margareta MICA 
corespondentă

tmoAim

PETROȘANI
Str. Cuza Vodă nr. 23

angajează

activitatea viitoare.

Dan PREOTEȘESCU 
corespondent

Mica publicitate
VÎND motocicletă M. Z. 

125, str. Fagului 7 Lupeni.

mutilare electrice pină la 30 KW.
Informații suplimentare prin telefon 1447 

Petroșani și 120 Lonea.
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1) z

•— București au întîmpinat 
împlinirea a 90 de ani de e- 
xistență a întreprinderii 
cu rezultate remarcabile, 
că vor încheia cinci
nalul — așa cum a arătat di
rectorul uzinei —- cu succese 
deosebite. Doresc să ’ urez în
tregului colectiv, comuniștilor 
din această uzină succese tot 
mai mari în realizarea sarci
nilor ce le revin (Aplauze).

Mă bucură, de asemenea, 
faptul că și colectivul Fabricii 
de timbre are rezultate bune 
în activitatea sa, că la fel ca 
toți oamenii muncii din acest 
sector de activitate din 
toate ramurile de altfel, 
depune eforturi pentru a 
contribui la realizarea în 
bune condițium a cin- 
rea în bune condițiuni a cin

Constituirea Consiliului 
al Dezvoltării Economice 

a României

Suprem 
și Sociale

(Urmare din pag. 1)

prinderi, întreprinderi de co
merț exterior, Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agrico
le de Producție, Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehno
logie, academiile de științe, in
stitutele de învățămînt și Con
siliul Culturii și Educației So
cialiste, Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșugărești 
și Gentrocoop.

După constituirea Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale s-a trecut Ia 
alegerea organelor de conduce
re a acestuia.

La propunerea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer, în 
funcția de președinte a fost a- 
Les tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Propunerea a fost 
primită cu vie satisfacție, cu 
îndelungi aplauze și aprobată 
în unanimitate.

Ga prim-vicepreședinte a fost 
ales tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, iar vicepreședinți — 
tovarășii Ilie Verdeț, Manea 
Mănescu, Gheorghe Cioară, 
Iosif Uglar, Gheorghe Oprea ; 
ca secretar general — tovară
șul Emilian Dobrescu.

In continuarea lucrărilor

(Urmare din pag. 1)

De asemenea, Consiliului îi 
revine sarcina de a analiza și 
de a-și spune părerea asupra 
planurilor cincinale și a pla
nurilor anuale, în context cu 
prevederile din prognoze, cu 
schimbările care au loc în 
decursul activității practice de 
înfăptuire a sarcinilor stabili
te, prezentând propuneri co
respunzătoare Comitetului 
Central, Consiliului de Stat 
sau Consiliului de Miniștri.

Este prevăzut ca, totodată, 
Consiliul Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale să 
prezinte direct Marii Adunări 
Naționale observațiile și pro
punerile sale la planurile a- 
nuale și alte legi importante 
economice, în așa fel îneît 
Marea Adunare Națională să 
poată să judece planurile și 
celelalte legi economice mai 
importante pe baza unor con
cluzii cît mai aprofundate, 
cît mai autorizate. Aceasta va 
constitui o garanție în plus 
că legile adoptate vor cores
punde într-o măsură tot mai 
mare cerințelor obiective ale 
dezvoltării în ritm înalt a 
societății noastre socialiste.

Este de înțeles că în întrea
ga sa activitate Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale trebuie să se 
călăuzească permanent de 
hotărîrile Congreselor parti
dului, ale Conferințelor Națio
nale, ale Comitetului Central 
al partidului, ținînd seama de 
faptul că întreaga orientare 
a dezvoltării societății noastre 
este stabilită de organele co
respunzătoare ale partidului,
— forța politică conducătoare 
a societății noastre. Dar, așa 
cum am menționat mai îna
inte, pornind de la aceste ori
entări și de la linia generală 
politică elaborată de congrese, 
conferințe naționale și Comi
tetul Central, Consiliul Su
prem va trebui, la rîndul său, 
să ajute prin studiile pe care 
le va efectua la o bună do
cumentare în întocmirea pro
gramelor și a măsurilor sta
bilite de organele conducătoa
re de partid. De altfel, însăși 
componența Consiliului re
clamă și impune acest lucru.

In centrul activității trebuie 
să stea preocuparea pentru 
asigurarea dezvoltării în ritm 
înalt a forțelor de producție,
— factor primordial al între
gii dezvoltări a societății 
noastre socialiste — punînd 
desigur pe prim plan indus
tria, agricultura, cele două ra
muri principale ale economiei 
românești.

O atenție deosebită va tre
bui să acorde Consiliul pro
blemelor științei, învățămîntu- 
lui, culturii — factor de o 
deosebită importanță pentru 
progresul general al societății 
noastre, fără de care nu se 
poate concepe nici dezvoltarea 
rapidă a forțelor de producție 
și, de altfel, nici un succes 

cinalului. Urez, de asemenea, 
acestui colectiv, comuniștilor 
succese tot mai mari în acti
vitatea lor. (Aplauze).

In ce privește Institutul de 
arhitectură, dăm o înaltă a- 
preciere rezultatelor pe care 
le are în formarea unor serii 
întregi de generații de arhi- 
tecți, contribuției pe care a- 
ceștia o aduc la dezvoltarea 
țării, la realizarea unor con
strucții ce îmbină în mod ar
monios tradiționalul cu uti
lul, frumosul cu economicita
tea.

Aș dori, de asemenea, să 
urez tuturor profesorilor și 
studenților succese tot mai 
mari în activitatea lor. Ani
versarea a 75 de ani de în
vățămînt de arhitectură să 
constituie pentru ei un imbold 
de a acționa pentru perfecți
onarea continuă a activității.

Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale au 
fost aleși președinții secțiuni
lor, după cum urmează : secți
unea pentru baza de materii 
prime, combustibil și energeti
că — Maxim Berghianu ; sec
țiunea pentru Industria meta
lurgică și construcții de ma
șini — Gheorghe Oprea ; sec
țiunea pentru industria chimi
că — Miron Constantinescu i 
secțiunea pentru construcții, 
materiale de construcții, silvi
cultură și industria lemnului
— Janos Fazekas ; secțiunea 
pentru bunuri de larg consum
— leonte Răutu; secțiunea 
pentru agricultură, industria a- 
iimentară și ape — Gheorghe 
Pană; secțiunea pentru trans
porturi și telecomunicații — 
Emil Drăgănescn; secțiunea 
pentru relațiile economice ex
terne și cooperare internațio
nală — Ion Pățan ; secțiunea 
pentru știință, tehnologie și 
protecția mediului înconjură
tor — loan Ursu ; secțiunea 
pentru nivelul de trai al popu
lației, comerț interior, turism, 
prestări de servicii către popu
lație — Virgil Trofin ; secțiu
nea pentru demografie și for
ță de muncă, asistență socială 
și ocrotirea sănătății — Emil 
Bodnaraș 1 secțiunea pentru 

Cuvîntarea tovarășul
Nicolae Ceaușescu

în oricare domeniu de activi
tate.

Preocupîndu-se de toate a- 
cestea, Consiliul va trebui 
desigur să aibă în vedere să 
se înfăptuiască neabătut poli
tica partidului de ridicare 
continuă a bunăstării materi
ale și spirituale a poporului, 
să se asigure ca, pe măsura 
dezvoltării forțelor de pro
ducție și a creșterii bogăției 
naționale, să se realizeze și 
sporirea veniturilor directe 
ale oamenilor muncii, pre
cum și intensificarea cheltuie
lilor și a acțiunilor sociale 
menite să contribuie la îmbu
nătățirea condițiilor de viață 
ale întregului nostru popor. 
Aceasta trebuie să constituie 
o preocupare permanentă, 
deoarece, după cum se știe, 
însăși țelul politicii partidu
lui nostru, al socialismului, 
este tocmai ca întreaga acti
vitate, tot ceea ce facem să 
servească bunăstării și feri
cirii întregului nostru popor.

O atenție deosebită va tre
bui acordată înfăptuirii poli
ticii partidului de repartizare 
judicioasă a forțelor de pro
ducție pe teritoriul țării, por
nind și de Ia considerente eco
nomice și sociale. E necesar 
să subliniem acest lucru și 
să acordăm atenția corespun
zătoare acestei probleme, de
oarece se știe că, cu toate re
zultatele bune pe care le-am 
obținut îndeosebi în perioada 
planului cincinal 1966—1970 și 
în acest cincinal, mai avem 
încă1 multe de făcut pentru a 
realiza o dezvoltare corespun
zătoare a tuturor zonelor, a 
tuturor județelor țării noastre, 
pentru asigurarea apropierii 
în continuare a activității in
dustriale de zonele mai ră
mase în urmă.

Desigur, această preocupare 
ridică probleme de economi
citate, dar noi trebuie să a- 
vem în vedere și problemele 
sociale. Trebuie să știm să 
îmbinăm în mod corespunză
tor considerentele de econo
micitate, de eficiență cu cele 
de ordin social — și pe care 
trebuie să le avem permanent 
în vedere în stabilirea repar
tizării forțelor de producție 
pe teritoriu. Desigur, se poate 
ca Ia un moment dat unele 
calcule economice să ne de
monstreze că e mai eficient 
să construim o întreprindere 
sau alta într-un centru exis
tent ; dar dacă ținem seama 
și de forța de muncă și de 
necesitatea de a asigura ră- 
mînerea în zonele și în jude
țele respective a populației, 
vom constata că trebuie să 
acordăm cîte o dată priorita
te considerentelor de ordin 
social Insist asupra acestor 
probleme pentru că tocmai a- 
cum elaborăm planul anual, 
elaborăm și prognozele, și 
cincinalul, și trebuie să ținem 
seama de toate acestea.

In fine, este de înțeles că 

Vă urez dumneavoastră, co
muniștilor, succese tot mai 
mari în activitatea pe care o 
desfășurați. (Aplauze).

încă o dată, doresc să ex
prim convingerea conducerii 
partidului și statului că toți 
oamenii muncii din întreprin
derile decorate astăzi, cadrele 
didactice și studenții de la 
Institutul de arhitectură vor 
depune toate eforturile pen
tru a contribui la înfăptuirea 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea, de Conferința 
Națională, în vederea edifică
rii societății socialiste multi
lateral dezvoltate, a ridicării 
bunăstării și făuririi fericirii 
întregului nostru popor.

Vă urez tuturor succese tot 
mai mari 1 Transmiteți colec
tivelor dumneavoastră cele 
mai bune urări de sănătate și 
fericire 1 (Aplauze).

învățămînt, educație și cultu
ră — Paul Niculescu-Mizil; 
secțiunea pentru sistematizarea 
și dezvoltarea economico-soci- 

xală a teritoriului — Gheorghe 
Cioară; secțiunea financiară 
-r- Gheorghe Rădulescu ; secți
unea pentru problemele apără
rii naționale — Ion Ioniță.

Președintele, prim-vicepreșe- 
dintele, vicepreședinții și se
cretarul general, precum și 
președinții secțiunilor constitu
ie, în conformitate cu legea, 
Biroul Permanent al Consiliu
lui Suprem a^ Dezvoltării E- 
conomice și Sociale a Români
ei.

In cadrul ședinței s-au ' con
stituit, de asemenea, secțiuni
le, Consiliul aprobînd în u- 
nanimitate componența lor. Din 
aceste secțiuni fac parte atît 
membri ai Consiliului, cît și 
activiști de partid, de stat, din 
economie și specialiști.

In încheierea lucrărilor a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

★
In aceeași zi au avut loc 

ședințe ale celor 15 secțiuni 
ale Consiliului, în cadrul că
rora s-au ales vicepreședinții 
și secretarii și s-au precizat 
problemele concrete de .muncă 
ce le revin.

Consiliul va trebui să acorde 
o atenție corespunzătoare pro
blemelor sistematizării terito
riului, a orașelor și satelor. 
Vorbind de sistematizarea și 
organizarea teritoriului, am în 
vedere o înțelegere, ceva mai 
largă, de a acorda atenția 
cuvenită tuturor problemelor 
care concură la buna organi
zare a țării noastre, a terito
riului, la folosirea corespun
zătoare a conditiunilor naturale, 
Ia protejarea și dezvoltarea 
lor, la utilizarea rațională a 
apelor și la o bună organi
zare a întregului sistem hidro
tehnic, după o concepție uni
tară și pe baza unui program 
bine studiat și elaborat, la 
rezolvarea problemei drumu

rilor ; în sfîrșit, am în vedere 
toate problemele legate de or
ganizarea și sistematizarea pe 
baze științifice, a teritoriului, 
dezvoltarea orașelor și sate
lor noastre. Ținem seama că 
societatea socialistă și comu
nistă trebuie să asigure din 
toate punctele de vedere con- 
ditiuni corespunzătoare de mun
că și de viață tuturor locuito
rilor patriei noastre.

Avînd deci un cîmp atît de 
vast de activitate, fiind de 
altfel — însăși prin denumirea 
sa — un organism economico- 
social, Consiliul va trebui deci 
să aibă în vedere întotdeau
na crearea conditiunilor cores
punzătoare pentru afirmarea 
principiilor eticii, echității so
cialiste în întreaga noastră 
viață socială pentru afir
marea capacităților personali
tății umane, a omului, — una 
din preocupările, de aseme
nea, importante ale societății 
pe care o edificăm.

Lucrînd ca un organ de 
partid și de stat, este de în
țeles că, în fond, Consiliul își 
va desfășura activitatea sub 
conducerea nemijlocită a Comi
tetului Central al partidului, a 
Comitetului Executiv, în toa
te domeriiile de activitate.

In ce privește secțiunile, ele 
sînt chemate ca fiecare în do
meniul său de activitate — așa 
cum este definit prin constitu
irea comisiilor — să studieze 
temeinic problemele, să a- 
tragă și alti specialiști, care 
nu sînt în comisii, în analiza
rea și studierea tuturor proble
melor. De altfel, însăși consi
liul, ca atare, va trebui să 
pornească de la necesitatea de 
a se sprijini permanent pe un 
larg activ, pe atragerea în 
studierea și pregătirea diferite
lor propuneri a specialiștilor, 
a oamenilor de știință din di
ferite domenii de activitate. In 
acest sens, fără îndoială că 
diferite institute de cercetare 
și proiectare, diferite facultăți 
și catedre din învățămîntul su
perior vor trebui să fie atra-

Solemnitatea decorării unor 
întreprinderi bucureștene, 
Institutului de arhitectură 

„Ion Mincu“ 
și unor cadre didactice

(Urmare din pag. 1)

neîntreruptă, acestei vechi în
treprinderi bucureștene i-a 
fost conferit Ordinul Steaua 
Republicii Socialiste Romania, 
clasa I.

Cu același prilej, pentru 
merite deosebite în opera de 
construire a socialismului . și 
contribuția adusă la dezvolta
rea Uzinei de pompe, strun
garului Ioniță T. Marin i-au 
fost conferite titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste" și meda
lia de aur „Secera și Cioca
nul".

De la aceeași întreprindere, 
ing. Dimitrie Grecov a fost 
distins cu Ordinul Steaua Re
publicii Socialiste România, 
clasa a Il-a, iar tovarășii 
Gheorghe V. Codin, sudor, 
Ion C. Dumitrescu, lăcătuș, 
Constantin V. Matache, turnă
tor, Dumitru V. Musat, maistru 
turnător, Eugen Tiberiu Ioan 
L. Zarcula, inginer, au fost 
distinși cu Ordinul Muncii 
clasa a Il-a.

De asemenea, prin decret al 
Consiliului de Stat au mai 
fost conferite 31 de ordine si 
80 de medalii unor muncitori, 
maiștri, tehnicieni, ingineri, 
economiști și funcționari de 
la Uzina de pompe București.

întreprinderii poligrafice 
„Fabrica de timbre" i-a fost 
conferit Ordinul Muncii clasa 
I, pentru contribuția adusă la 
dezvoltarea industriei poligra
fice și participarea activă a 
colectivului său la opera de 
construire a socialismului, cu 
prilejul aniversării a 100 de 
ani de Ia înființare.

De la această întreprindere, 
pentru merite deosebite în 
muncă, eu prilejul centenaru
lui fabricii, au fost distinși cu 
Ordinul Muncii clasa a Il-a 
tovarășii Ion Gh. Dumitrana, 
specialist gravor, Elena E. Ior
dan, director, Ilie R. Nicolae, 
specialist corodor. De aseme
nea, prin decret al Consiliului 
de Stat au mai fost conferite 
12 ordine și 42 de medalii u- 
nor muncitori, maiștri, tehni
cieni, ingineri și funcționari 
din cadrul întreprinderii po
ligrafice „Fabrica de timbre"

Cu prilejul aniversării a 75 

se în mod mai activ decât pî- 
nă acum la elaborarea tuturor 
propunerilor ce vor fi făcute. 
Totodată, aș dori să atrag a- 
tenția că va trebui asigurată o 
largă consultare a oamenilor 
muncii — a muncitorilor, țăra
nilor, inginerilor și specialiști
lor din diferite domenii și 
sectoare de activitate — în a- 
șa fel incit propunerile pe care 
le vor prezenta secțiunile > și, 
apoi, Consiliul Suprem să fie 
expresia unei conlucrări strin- 
se și a unea participări active 
a maselor largi populare, a ce
lor mai buni specialiști. A- 
ceasta va da și garanția că 
măsurile ce Ie vom adopta vor 
corespunde cît mai bine — fă
ră a exclude faptul că vor mai 
fi întotdeauna și defecte și lu
cruri de îmbunătățit — și tre
buie să ținem permanent sea
ma și de aceasta. In orice caz, 
o largă consultare va da o 
mai mare garanție că măsurile 
pe care le vom adopta țin sea
ma de cerințele dezvoltării so
cietății noastre în etapa res
pectivă.

O dată cu formarea Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale își înce
tează activitatea Comisia Cen
trală de partid și de stat care 
a funcționat pînă acum, și co
misiile pe ramuri, întreaga ac
tivitate pe care au efectuat-o 
acestea fiind preluată de Con
siliul Suprem și de secțiunile 
care au fost constituite astăzi.

Ținînd seama de faptul că, 
în curînd, trebuie prezentat 
planul pe 1974 plenarei Comi
tetului Central al partidului și 
trimis apoi întreprinderilor, în 
conformitate și cu prevederile 
Legii de planificare, în preo
cupările imediate ale Consi
liului și secțiunilor trebuie să 
intre studierea și definitivarea 
planului pe 1974, analizîndu-se 
lucrările care au fost efectuate 
pînă acum, și sînt destul de 
avansate, și prezentînd-u-se a- 
poi observațiile corespunzătoa
re, odată cu planul, plenarei 
Comitetului Central al parti
dului.

In același timp, avînd în ve
dere că în cursul acestui an 
trebuie definitivate prognoze
le și proiectul planului cinci
nal 1976 — 1980, urmind ca 
in cursul anului viitor să aibă 
loc Congresul al XI-lea care 
va dezbate aceste documente, 
precum și proiectele de prog
noză și de plan, este necesar 
ca în următoarele luni Consi
liul și secțiunile să acorde o 
atenție deosebită întocmirii a- 
cestor lucrări in spiritul la 
care m-am referit.

Doresc să închei exprimind 
convingerea că activitatea 
Consiliului va îndreptăți pe 

de ani de existență a învăță- 
mîntului superior de arhitec
tură, pentru contribuția adu
să la formarea specialiștilor 
și la dezvoltarea școlii națio
nale de arhitectură, Institutu
lui de arhitectură „Ion Min
cu" din București i-a fost 
conferit „Ordinul Muncii" cla
sa I.

Cu același prilej, pentru în
delungată și rodnică activita
te didactică, științifică, prac
tică și educativă, profesorilor 
universitari Mircea A. Alifan- 
ti și Grigore G. Ionescu le-a 
fost conferit titlu] de „Profe
sor Universitar Emerit" al 
Republicii Socialiste Româ
nia ; profesorilor universitari 
Alexandru I. Cișmigiu, Nicolae 
Gh. Lupu, Ștefan Petre P. 
Mănciulescu, Gheorghe Gh 
Petrașcu, Gheorghe T. Simota, 
Gabriel Napoleon N. Sudan și 
conferențiarului universitar 
Ion Eugen N. Ghica — Ordi
nul Muncii clasa a Tl-a, iar 
conf. univ. Ludwig Teodor H. 
Staadecker a fost distins cu 
ordinul „Meritul Științific, cla
sa a Il-a.

Prin decret al Consiliului de 
Stat au mai fost ■ conferite 
un număr de 12- ordine și 8 
medalii unor cadre didactice 
și salariați de la Institutul de 
arhitectură „Ion Mincu" din 
București.

Mulțumind conducerii de 
partid și de stat, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
înaltele distincții acordate, au 
luat cuvîntul, Dimitrie Grecov 
— directorul Uzinei de pom
pe, Elena Iordan — directorul 
Fabricii de timbre și arh. 
Cezar Lăzărescu — rectorul 
Institutului de arhitectură 
„Ion Mincu".

Felicitînd pe cei decorați, a 
luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvintele calde de felicitare 
adresate de președintele Consi
liului de Stat au fost sublini
ate cu puternice aplauze.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, ceilalți 
conducători de partid și de 
stat s-au întreținut, apoi, cor
dial cu cei decorați.

(Agerpres)

deplin toate așteptările, că el 
va îndeplini în bune conditi. 
uni sarcinile puse de Conferința 
Națională, atribuțiunile ce îi 
sînt încredințate prin lege. De 
asemenea, aș dori să mulțu
mesc Consiliului pentru alege
rea mea ca președinte, să mul
țumesc și în numele celorlalți 
tovarăși care au fost aleși ca 
prim-vicepreședinte, vicepreșe
dinți și secretar, și să vă asi
gur că, în ce mă privește, voi 
face totul pentru a contribui 
la desfășurarea în bune condi- 
tiuni a activității Consiliului în 
îndeplinirea rolului important 
pe care îl are în întreaga via
tă economică și socială. Sînt 
sigur că și ceilalți tovarăși. 
Biroul Permanent, întregul 
Consiliu vor lucra în același 
spirit și, împreună, vom reuși 
să răspundem încrederii pe ca
re întregul partid și popor o 
pune în acest organism, o pu
ne, în general, în partidul nos
tru, în fiecare dintre noi în 
munca pe care o avem. (Apla
uze puternice, prelungite).

Doresc să urez comisiilor, 
întregului nostru Consiliu, 
succes și o activitate bună și 
rodnică. (Aplauze puternice).

FILME
JOI, 17 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Drumul spre vest; Re
publica : Naufragiați în spa
țiu ; PETRILA: Ceaikovski ; 
LONEA — Minerul : Aventu
rile unei prințese germană la 
curtea regelui Soare; ANI- 
NOASA : Doamna și » vaga
bondul ; VULCAN: Adio ar
me ; LUPENI — Cultural: 
Politia mulțumește ; URI- 
CANI : Pasărea liberă ;

cîntecul și jocul; 5,50 Ritm 
și tinerețe; 6,00-8,08 Radio- 
programul dimineții ; 8,08
Matineu muzical; 8,30 La 
microfon, melodia preferată: 
9,00 Buletin de știri; 9,30 O- 
dă limbii române; 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Cîntece 
și jocuri populare; 10,30
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încheierea sesiunii Consiliului O.N.U. 
pentru Dezvoltarea industriala

.tfi.
VIENA 16 — Corespon

dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : La Palatul 
Hofburg s-au încheiat lucră
rile celei de-a 7-a sesiuni a 
Consiliului O.N.U. pentru Dez
voltare industrială (O.N.U.D.I.). 
la care au participat dele
gați din cele 54 de state 
membre ale consiliului. Ro
mânia a fost reprezentată de 
o delegație condusă de Du
mitru Aninoiu, ambasadorul 
României Ia Viena.

Participanții la lucrări au 
examinat o serie de proble
me referitoare la activitățile 
organizației în vederea spri
jinirii eforturilor proprii ale 
țărilor in curs de dezvoltare 
pentru industrializare, prin 
promovarea unei largi coope
rări internaționale. Sesiunea 
a aprobat raportul directo
rului executiv privind activi
tatea organizației pe anul 
1972, programul de activita
te pe perioada 1974—75 și pla
nul de lucru al O.N.U.D.I. pe 
termen mediu, pe anii 1976 
1977. De asemenea, a stabi
lit ordinea de zi a celei de-a

„lilele culturii românești44 
iii capitala Italiei

ROMA 16 — Coresponden
tul Agerpres, Radu Bogdan, 
transmite: In capitala Italiei 
au fost inaugurate „Zilele cul
turii românești", manifestare 
de prestigiu, organizată de 
„Centrul de acțiune latină" in 
colaborare cu ambasada ro
mână, în intimpinarea vizitei 
pe care o va efectua în Italia 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. „Zilele culturii ro
mânești" își propun să ilustre
ze printr-un program complex 
de manifestări bogatele tra
diții ale relațiilor seculare 
româno-italiene și, în același 
timp, să facă cunoscut me
sajul umanist al culturii ro
mânești contemporane, de 
care cultura italiană se simte, 
legată.

Cu prilejul festivității Inau
gurale, au luat cuvîntul Al
berto Folchi, vicepreședinte 
al „Centrului de acțiune latină"

Situația din Liban
BEIRUT 16 (Agerpres). — 

In Liban, respectarea de 
către autorități și organizați
ile palestiniene a prevederilor 
acordului de încetare a focu
lui a permis normalizarea si
tuației interne, în ciuda unor 
incidente sporadice și de mică 
amploare — relatează agenți
ile internaționale. Comitetul 
mixt superior, format din re
prezentanți ai armatei libane
ze și ai organizațiilor palesti
niene, s-a reunit de dousj ori 
în ultimele 48 de ore pentru 
a negocia problemele de fond 
ale unui acord care să așeze 
pe baze noi relațiile dintre 
cele două părți.

Referitor la situația genera
lă internă, care a marcat în 
ultimele patru zile o pronun
țată tendință de stabilizare, 
postul de radio Beirut a anun
țat, miercuri, că, în baza unui 
ordin emis de Comandamen
tul armatei libaneze, interdic
țiile de circulație au fost ridi
cate între orele 7,00—19,00 
(ora locală), în capitală și în 
orașele Tyr,. Nabatiyeh, Ba- 
albeck, Tripoli și Saida.

Dragoste supremă — Româ
nia; 11,00 Buletin de știri;
11,15 Din țările socialiste;
11.30 Măreț pămînt al pa
triei iubite; 12,00 Discul zi
lei ; 12,30 întîlnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal;
13.30 Concert de prînz ; 14,00
Compozitorul săptămînii ; 
14,40 Cîntă Dumitru Sopon 
și Ștefan Fieraru; 15,00 Bu
letin de știri ; 15,05 Tribuna 
radio; 15,15 Muzică de es
tradă ; 15,40 Aspecte de Ia
concursul „Cîntare patriei" ; 
16,00 Radiojurnal; 16,15 Mu
zică de Gelu Solomonescu ; 
17,00 Antena tineretului ;
17,20 Rondouri și valsuri din 
opere ; 17,45 Melodii concer
tante cu Nelu Urziceanu; 
18,00 Orele serii ; 20,00 Zece 
melodii preferate ; 20,45 Con
semnări ; 21,00 Revista șlagă
relor ; 21,25 Moment poetic;
21.30 Bijuterii muzicale ; 22,00 
Radiojurnal ; 22,30 Concert 
de seară ; 24,00 Buletin de 
știri ; 0,03-5,00 Estrada noc
turnă ;

T V
9,00 Curs de limba fran

doua conferințe generale a 
O.N.U.D.I, care urmează să aibă 
loc, la invitația guvernului pe
ruan, la Lima, în 1975. Au 
fost adoptate o serie de re
zoluții pe linia sprijinirii de 
către organizație a cooperă
rii economice și a eforturilor 
de industrializare ale țărilor 
în curs de dezvoltare.

Sesiunea a adoptat, în una
nimitate, o rezoluție elabora
tă de 18 țări în curs de dez
voltare — între care și Ro
mânia — privind promovarea 
cooperării tehnico-industriale 
între țările în curs de dez
voltare.

In intervenția sa, delega
tul român M. Dinu a subli
niat că România, țară în 
curs de dezvoltare, aprecia
ză în mod deosebit această 
rezoluție pentru activitatea 
viitoare a O.N.U.D.I. El a sub
linia! Că, după părerea dele
gației române, activitatea 
Centrului comun O.NJU.ID.I. 
— România pentru coopera
re internațională în domeniul 
industriei chimice și petro-

și Iacob Ionașcu, ambasadorul 
țării noastre Ia Roma, care 
au subliniat importanța aces
tei acțiuni pentru mai buna 
cunoaștere și apropiere dintre 
popoarele român și italian, 
pentru stringerea continuă a 
legăturilor și prieteniei dintre 
cele două țări și popoare. In 
continuare, a fost deschisă o 
expoziție românească de car
te. cuprinzînd cele mai noi șl 
mai semnificative apariții edi
toriale din tara noastră. Sea
ra inaugurală a „Zilelor cul
turii românești" a fost înche
iată cu concertul susținut de 
cunoscuta soprană Virginia 
Zeani.

Miercuri, la „Centrul de ac
țiune latină" a fost deschisă o 
expoziție colectivă de pictură, 
cu lucrări reprezentative ale 
unui grup de pictori români 
contemporani.

■■■■■11•E SCURT
♦ La Santiago de Chile a 

avut loc constituirea noului 
Congres Național, configurat 
de alegerile parlamentare des
fășurate la 4 martie a.c. Cu 
acest prilej, a fost reînnoită 
complet Camera Deputaților 
(150 de reprezentanți) și jumă
tate din numărul senatorilor, 
adică 25 de mandate.

♦ In capitala niponă a. fost 
deschisă expoziția „România
— realizări și tradiții", organi
zată de Liga UNESCO pentru 
artă și educație din Japonia, 
Asociația de prietenie Japonia
— România și firma Mitsubis
hi, cu sprijinul ambasadei ro
mâne.

+ Un program fără prece
dent a fost anunțat în Marea 
Britanie în domeniul produc
ției de motoare de mașini. 
Comp mia „British Leyland" va 
investi 500 de milioane de lire 
pentru modernizarea echipa
mentului existent.

+ Pe întreg teritoriul Ja
poniei politia a efectuat o o-

ceză Lecția a 55-a ;
9,30 Prietenii lui Așchiuță 

— Emisiune pentru 
preșcolari ;

10,00 Telex ;
10,05 Program de muzică 

populară instrumentală 
și dansuri susținut de 
ansamblul „Rapsodia 
Română" ;

In jurul orei 10,30 — Trans
misiune directă de la 
Blaj, de la adunarea 
populară organizată cu 
prilejul împlinirii a 
125 de ani de la Revo
luția din 1848 în Tran
silvania ;

16,00 — 17,00 Teleșcoală;
17.30 Emisiune în limba ma

ghiară ;
18.30 Telex ;
18,35 Publicitate ;
18,40 Univers beethovenian 
19,05 Artă plastică „Pro 

Museo" — pledoarie 
pentru un muzeu de 
artă contemporană ro- 
mâhească ;

19.20 1 001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;

20,15 Cîntecul săptămînii;
20.20 Omul de lingă tine Re

portaj de Ana Ber- 

chimice pentru țările în curs 
de dezvoltare se înscriu în în
tregime în prevederile rezo
luției, care preconizează ela
borarea unui program concret 
de cooperare între țările res
pective.

La propunerea delegației 
române, pe ordinea de zi a 
celei de-a doua conferințe ge
nerale a O.N.U.D.I1. a fost 
inclus un punct cu privire 
la principiile și metodele co
operării internaționale în do
meniul dezvoltării industriale.

----- >------

Reuniunea 
de la 

Helsinki
HELSINKI 16 — Corespon

dență de la D. Ținu i Reuniu
nea multilaterală de la Hel
sinki, consacrată pregătirii 
conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, cu
noaște 0 amplă desfășurare. 
Miercuri, au avut loc mai 
multe ședințe ale diferitelor 
grupuri de lucru. Astfel, a a- 
vut o nouă întîlnire grupul de 
lucru pentru problemele co
operării culturale și relațiilor 
umane, care a început redac
tarea textelor referitoare la 
dezvoltarea contactelor și 
schimburilor de persoane. 
Totodată, continuă negocie
rile privind redactarea textu
lui integral al preambulului 
la acest capitol al ordinii de 
zi a viitoarei conferințe.

S-au reunit, de asemenea, 
membrii grupului de lucru 
însărcinat cu problemele co
operării economice, tehnico- 
științifice și în domeniul pro
tejării și ameliorării mediului 
înconjurător, precum și ai 
grupului care se ocupă de 
definitivarea documentelor 
privind principiile ce trebuie 
să guverneze relațiile între 
statele participante. La rîndul 
lor, experții financiari au a- 
vut un nou schimb de păreri 
referitor la distribuirea chel
tuielilor legate de desfășurarea 
conferinței. In cadrul unui alt 
grup de lucru au fost discutate 
unele aspecte ale organizării 
conferinței.

peratiune de control în scopul 
verificării vehiculelor care tre
buie — potrivit legii antipolu- 
ării, intrată în vigoare de la 1 
mai — să posede dispozitive 
menite să reducă eliminările 
de gaze.

♦ La Conakry au avut loc 
convorbiri oficiale între Ah
med Seku Ture, președintele 
republicii și secretar general 
al Partidului Democrat din Gu
ineea, și Norodom Sianuk, șe
ful statului cambodgian, pre
ședintele Frontului Unit Nați
onal al Cambodgiei, aflat în 
vizită în această țară.

♦ In Camera Comunelor a 
fost prezentată, la 15 mai, în 
prima sa lectură, noua lege 
constituțională asupra Irlandei 
de Nord. Textul legii face apli
cabile principalele dispoziții 
ale recentei „Cărți albe" asu
pra Ulsterului, potrivit căreia 
această provincie va rămîne 
parte integrantă a Regatului 
Unit atîta vreme cît majorita
tea locuitorilor nord-irlandezi 
vor dori acest lucru.

teanu ;
20,35 Comici vestiți ai ecra

nului i Charlie Chaplin. 
„Chariot boxer" „Char
iot ucenic" ;

21,25 Tinerii despre ei în
șiși;

21,55 Imagini din Norvegia 
O zi la Oslo ;

22,15 24 de ore. Din țările 
socialiste ;

22,45 Lumea de mîine.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri:

Maximele: Petroșani 4-15 
grade; Paring 4-11 grade.

Minimele : Petroșani + 5 
grade ; Paring 4- 4 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE i Vreme instabilă, 
ou cer variabil. Vor cădea 
precipitații slabe sub formă 
de ploaie. Vînt slab pînă la 
potrivit din sectorul nordic.
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