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Succese 
ale preparatorilor 

din Lupeni

al prepa- 
cadrul re- 
lunij mai 
a cenușii 
depășirea

AL COMITETULUI MUNICIPAL PETKAHI AL H»SI Al CONSILIULUI POPULA» MUNICIPAL

Vizita tovarășului
Nicolae Ceaușescu în piețe 

și întreprinderi ale Capitalei
O zi obișnuită din activitatea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
O zi ca oricare alta, în care 
biroul de lucru al conducăto
rului partidului și statului 
nostru a fost însăși viața, cu 
clocotul ei, cu marile împliniri 
în drumul nostru spre mai 
bine, dar și cu neajunsurile 
pe care putem și trebuie să 
le înlăturăm pentru a atinge 
telurile spre care tindem. A 
intrat în conștiința țării, a fie
căruia dintre noi, necesitatea 
de a-1 vedea pe tovarășul 
Ceaușescu prezent în mijlocul 
oamenilor, la locurile de mun
că sau acolo unde se asigură 
aprovizionarea cetățenilor, în- 
tîlnindu-se cu muncitori din 
uzine și de pe șantiere, eu 
specialiștii, cu lucrătorii din 
comerț, gospodine, discutând 
probleme concrete, a căror 
rezolvare deschide apoi largi 
perspective nu numai pentru 
colectivele vizitate, dar pen
tru sectoare întregi ale econo
miei. pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de viață 
ale populației. Acest mod di
namic de a conduce și îndru
ma, de a se consfătui perma
nent cu poporul îl definim 
sintetic prin stilul de lucru 
propriu secretarului general.

Vizita din dimineața de joi, 
31 mai, prin piețe ale Capita
lei, la importante obiective 
industriale, s-a soldat, ca de 
fiecare dată, cu concluzii și 
indicații menite să conducă 
Ia perfecționarea activității 
gospodarilor Bucureștiului, a 
conducerilor de întreprinderi 
și ministere economice.

In ajunul vizitei. în cuvînta- 
rca rostită la întîlnirca cu 
activul de partid al armatei, 
secretarul general spunea • 
„Cunoașteți preocupările actu
ale ale întregului popor, care 
acționează eu toată fermitatea 
în înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al X-lea al partidului, 
ale Conferinței Naționale. Vă 
sînt cunoscute rezultatele pe 
primii doi ani și patru luni

aie acestui cincinal. In toate 
domeniile, atît în industrie cît 
și în agricultură, planul a 
fost nu numai realizat, dar și 
depășit". Mai departe, tovară
șul Ceaușescu releva : „Acor
dăm o mare atenție în
făptuirii politicii partidului de 
ridicare a bunăstării materia
le și spirituale a întregului 
popor. Și în acest domeniu 
hotărîrile Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Na
ționale se înfăptuiesc cu suc
ces. Desigur că și In activita
tea noastră economică și so
cială mai sînt încă neajunsuri, 
lipsuri".

Tocmai pornind de la suc
cesele de pînă acum, de la 
neîmplinirilc care mai exis
tă, conducătorul partidului și 
statului a continuat dialogul 
cu făuritorii de bunuri mate
riale, vizita de ieri stînd sub 
semnul preocupării stator
nice de a da noi valențe mun
cii și vieții cotidiene ale ce
tățenilor Capitalei, ca și ale 
tuturor oamenilor muncii din 
întreaga țară.

In timpul vizitei, secretarul 
general a fost însoțit de Virgil 
Trofin, llic 
Cioară.

Ca o 
nă sonoră, 
urări de sănătate și de viață 
lungă, au ilustrat sentimente
le față de tovarășul Ceaușescu, 
exprimate emoționant de cele 
mai largi categorii de cetățeni 
ai Capitalei.

In vechiul cartier muncito
resc, astăzi întinerit de noile 
blocuri de pe bulevardul „1 
Mai". în inima vadului co
mercial al Oborului, la hala 
..Traian", în piețele „Rahova" 

' și „Pantelimon", în toate a- 
ceste locuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost înconjurat 
de mii de locuitori ai orașului, 
fiecare dintre ei dorind sâ 
strîngă mina secretarului ge
neral al partidului, să-i împăr
tășească rindurile, bucuriile 

și greutățile, intre aceștia se

Verdeț, Gheorghe

ncșfîrșită coloa- 
ovații, aplauze,

află muncitoarea Ileana Popa 
de la fabrica de confecții și 
tricotaje „București", maistrul 
Iulian Vică de la fabrica „Fla
căra Roșie", Ion Gherman, 
salariat Ia uzinele „Timpuri 
noi" și mulți alții.

„Să trăiască partidul, 
trăiți și dumneavoastră, 
varășe Ceaușescu, 
dumnezeu sănătate și puteri 
de muncă, să ne 
mulți ani înainte" 
din inimă a bătrînei colecti
viste Floarea Tordache, mamă 
a 14 copii și bunică a 16 ne
poți, mărturisește de la sine 
intensitatea acestor simțămin
te. Ca și cuvintele atit de gră
itoare adresate secretarului 
general de bătrîna Ecaterina 
Siminiuc: „Vă mulțumesc că 
vă îngrijiți de viața noastră, 
să trăiești tovarășe Ceaușescu, 
să trăiască tot poporul româ
nesc și rogu-te dă-mi voie să 
te îmbrățișez ca o mamă pen
tru tot ce ai făcut și ce faci 
pentru țară, pentru noi".

întâmpinat astfel, pretutin
deni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat, timp de 
mai bine de două ore, cinci 
vaduri comerciale — unde a- 
proximativ un sfert din popu
lația orașului cumpără cele 
necesare — din diferite carti
ere ale. municipiului, ceea ce 
a permis cuprinderea și ana
lizarea principalelor probleme 
ale aprovizionării bueureșteni- 
lor.

In centrul dialogului de lu
cru cu gospodarii orașului s-a 
aflat constatarea că pe piețele 
Capitalei atât comerțul de stat, 
cit și cel cooperatist, precum 
și producătorii individuali a- 
sigură o bună aprovizionare 
cu produse agro-alimentare, 
cu legume și fructe de sezon. 
Ca intr-o vastă vitrină a pri
măverii, la standuri și tonete 
stnt etalate mărfuri proaspe
te, de bună calitate, care în
trunesc aprecierile cumpărăto
rilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

să 
fo

să vă dea 
e 

conduceți 
— urarea

Tovarășul Picolițe Ceaușescu
ii primit pe Pieler Lieftinck, 
director executiv la fundul

Joi rlupă-amiază, președinte
le Consiliului rle Stat al Repu
blicii Socialisle România, tova
rășul NicoLie Ceaușescu, a 
primit pe Pieler Lieftinck. di- 
rerlor executiv la Fondul Mo- 
nelar International (F.M.I.., ca
re, la invitația M'nis'ernlui Fi
nanțelor, face o vizită în tara 
noastră.

La întrevedere a participat

Floren Dumitrescu, ministrul 
finanțelor.

In cursul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o ambianță 
cordială, au fost abordate pro
bleme referitoare la colabora
rea dintre România și F.M.I, 
— institut» specializată a 
O.N.U. —, precum și în legă
tură cu stadiul actual
rilor privind reforma sistemu
lui monetar international.

al lucră-

cu numeroși bucu- 
„Sînteți mulțumiți 

aprovizionare, găsiți 
ce căutați ? 

lipsesc ?“ —

discută, 
reșteni. 
de aprovizionare, găsiți în
totdeauna ce căutați ? Ce 
produse lipsesc ?“ — sînt
întrebări pe care secretarul 
general al partidului le adre
sează în fiecare piață, In re
petate rînduri, grupurilor 
gospodine, de cetățeni.

„Da, magazinul este 
aprovizionat", răspunde 
Ionescu, salariată la întreprin
derea „Producția", aflată in 
acele momente în Hala „Tra
ian". „Găsim de toate, tovară
șe secretar general" — subli
niază gospodina Rozalia Ma- 
rinache în timpul vizitei In 
magazinele din piața „7 No
iembrie". Aceleași aprecieri 
Ie fac și alți bucurcșteni care 
precizează, totodată, că uneori 
lipsesc cartofii timpurii, unele 
legume de sezon, că unii vin- 
zători nu respectă programul 
de funcționare al magazinelor, 
că există un decalaj in apro
vizionare intre ceasurile dimi
neții și cele ale după-amiezii.

Rafturile unităților de des
facere, ale centrelor de carne, 
lapte, pline, tonetele fermelor 
gospodăriilor de stat și co
operativelor agricole de pro
ducție, ale producătorilor in
dividuali sînt pline de măr
furi. Astfel, numai la Piața 
„Rahova" s-au adus, ca dț: 
altfel tp fiecare zi, 4 600 kg 
carne, î-600 kg brînză, 200 000 
de ouă, 13 000 kg de legume 
și multe alte produse de se
zon, mari cantități de făină, 
mălai, zahăr, ulei, conserve 
precum și semipreparate — 
mărfuri suficiente pentru a- 
provizionarea cotidiană a 
populației din cartierele din 
jur, a muncitorilor de la 
„Vulcan", „Electromagnetica", 
fabricile de confecții și alte 
unități industriale din această 
zonă. Iar aprecierile cumpără
torilor vin să completeze im
presia de abundență pe care 
ți-o lasă Întreaga piață. „Simt 
o adevărată plăcere să vin la

de

bine 
Ana

piață — arată Mihalache Mir
cea, maistru la Uzinele „Elec
tronica", locuitor din acest 
cartier. Piața „Rahova" este 
acum curată, bine aprovizio
nată. Se găsesc de toate și în 
cantități îndestulătoare. Nu 
suferă comparație cu ceea ce 
a fost. După vizita dumnea
voastră, gospodarii orașului 
au luat măsuri pentru a rea
liza indicațiile pe care le-ați 
dat. Vă mulțumim din inimă, 
tovarășe secretar general". 
Ioana Petculescu, de la fabri
ca „Aurora", a ținut, la rîndul 
ei, să sublinieze: „Dacă ve
chea piață nu reușea să apro
vizioneze suficient populația, 
tn prezent ea satisface nevoi
le și exigențele. Am tîrguit 
in multe locuri dar cred că 
aceasta este cea mai bună 
piață". Constantin Teodorescu 
relevă și el buna apro
vizionare. Cuvinte de a- 
preciere au avut, de asemenea, 
gospodina Niță Tudorina, din 
strada Grigoreanu Petre, și 
pensionarul Ciobanii Gheor
ghe, din strada Dobra Nouă.

Constatări asemănătoare și 
in alte piețe ale orașului. 
Halele Obor sînt pline 
cumpărători care găsesc 
ce au nevoie. In cartierul 
Pantelimon, supermagazinul 
de aici, amenajat după vizita 
anterioară, făcută de tovarășul 
Ceaușescu, oferă peste 300 de 
Sortimente de produce alimen
tare preambalate, mezeluri, 
conserve, legume și fructe 
congelate. „Magazinul este 
totdeauna ireproșabil aprovi
zionat" — declară muncitoarea 
Elisabeta PaVel. Sectoarele de 
desfacere a peștelui și cărnii 
oferă, de asemenea, diferite 
produse. La unitățile de des
facere a legumelor și fructelor 
au sosit în cursul nopții 12 
tone de varză, ceapă, cartofi, 
conopidă, salată, roșii.

Interesîndu-se de calitatea 
și varietatea produselor, de

de 
tot

(Continuare in pag. a 4-a)

Sesiunea de comunicări cu prilejul 
aniversării a 40 de ani de la 

înființarea Comitetului național 
antifascist din România

Cu prilejul împlinirii a 40 
de ani de la înființarea Comi
tetului national antifascist din 
România, în Capitală a avut 
loc, joi, sesiunea de comuni
cări pe tema „Partidul Comu
nist, inițiatorul și organizato
rul mișcării antifasciste din 
România". Manifestarea oma
gială a fost organizată de A- 
cademia de științe sociale și 
politice, Institutul de studii is
torice si social-politice, Comi
tetul 
ciști.
, La 
onte 
tetului Executiv 
P.C.R.,

foștilor luptători sntifas-

sesiune au participat Le- 
Răutu, membru al Corni- 

al C.C. al 
președintele Consiliu-

lui de conducere, rector al A- 
cademiei „Ștefan Gheorghiu", 
Ion Popescu-Puțuri, directorul 
Institutului de studii istorice 
și social-politice, Nicolae Gui- 
nă, președintele Comitqiului 
foștilor luptători antifasciști, 
Ștefan Voicu redactor-șef al 
revistei „Era socialistă" și La- 
dislau Banyai, vicepreședinți 
ai Academiei de științe socia
le și politice, acad. Iorgu Ior
dan, foști membri ai Comite
tului național antifascist, ca
dre didactice, cercetători, ac
tiviști de partid și de stat, o- 
fițeri, oameni ai muncii din 
Capitală.

Deschizînd lucrările, prof.

dr. dgc. Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de ști
ințe sociale și politice, a sub
liniat importanta constituirii 
Comitetului national antifascist 
ca moment important în istoria 
glorioaselor tradiții de luptă 
ale mișcării noastre muncito
rești.

Exponent al intereselor fun
damentale ale poporului, 
Partidul Comunist Român a 
inițiat, în primăvara anului 
1933, lărgirea bazei social-po- 
litice, a Comitetului antirăz
boinic și crearea Comitetului 
national antifascist, In frun-

(Continuare in pag. a 4-a)

Sporirea 
și diversificarea 
echipamentului 
de susținereîntrecerea socialistă constituie in aces

te zile un imbold și pentru colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
rației cărbunelui din Lupeni. In 
alizărilor înregistrate la finele 
notăm reducerea cu 0,1 Ia sută 
la sortul special pentru cocs,
substanțială a planului de turte-filtru pre
să pentru cărămizi, reducerea umidității la 
mixte cu 1.8 la sută față de prevederi.

indicatori calitativi buni au îost înre
gistrați șl in ceea ce privește epurarea a- 
pelor. Astfel, concentrația în preaplinele 
decantoarelor este de 0,3 grame/litru, iar 
extracția de îngroșat depășește cu 4,1 Ia 
sută nivelul planificat.

I a activitatea de întreținere au fost 
prestate lucrări de calitate, creindu-se pre
mise pentru desfășurarea normală a flu
xului tehnologic. Se remarcă echipele con
duse de VICTOR SEB1ȘAN — întreținerea 
mașinilor de zațaj, ANDREI DROTZIN- 
GER — Ia întreținerea elevatoarelor, pre
cum și activitatea tehnico-organizatorică 
desfășurată de maiștrii II TE KAI.ANYOS, 
Ia secția de spălare și I.IVIU AVRAMES- 
CU, care coordonează activitatea de între
ținere. »

Colectivul Fabricii de stîlpi hidraulici 
Vulcan își concentrează eforturile în di
recția sporirii șl diversificării echipamentu
lui de susținere destinat abatajelor Văii 
Jiului.

In cursul acestei luni, un nou Iot do 650 
stilpi de abataj S.V.J. de diferite tipodi- 
mensiunl a întregit zestrea deja existentă 
în cadrul exploatărilor miniere Lupeni, 
Petrila, Uricani și Lonca, împreună cu do
uă sisteme de distribuție și două a- 
gregate de pompare. Notăm, de ase
menea, fabricarea, cu titlul experimen
tal, a CADRELOR PAȘITOARE și a 
GRINZILOR PAȘITOARE care urmează 
să fie încercate în condițiile specifice de 
lucru in subteran la exploatările miniere 
Petrila și, respectiv, Dîlja.

Trecerea Ia producția de serie a acestor 
utilaje și instalații va ridica pe o treaptă 
superioară gradul de mecanizare al susți
nerii Ia lucrările de abataj, direcție prin
cipală de creștere a productivității muncii 
și de reducere a efortului fizic.

A
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SLIVEIUL, AFLUENT 

AL... OLTULUI

Disciplina climatul optim
al muncii creatoare

Pentru îndeplinirea acestui imperativ sînt 
necesare multiple preocupări educaționale, in
tervenții ferme ale opiniei publice !

DIN CUPRINSUL PAGINII:

LA MINA: Absențele din abataje diminuează eforturile co
lective.

IN ORAȘ : Prezențe prea „active" la irosirea timpului șt a 
hanilor.

Marile lucrări de amenajare 
hidroenergetică a Lotrului in
clud și unul din componentei 
bazinului hidrografic al Jiului. 
Sliveiul, vijeliosul torent care 
își are obîrșia in căldările gla
ciare ale Parîngului, va contri
bui alături de alte peste 90 de 
captări secundare, la creșterea 
volumului de apă al marelui 
Ir; de acumulare do la Vidra 
și in final, la acționarea ceh r 
trei turbine insumînd 510 MW 
din centrala subterana d" la 
Ciungei. Viitoarea „albie sub
terană" a Stiveiidui vi cuprin
de o rețea complexă de captări 
secundare alcătuită din galerii, 
ferestre de traversare a văilor 
și canale de coaslă fotmind în 
prezent obiectul unor ample 
lucrări do organizare și de ex
cavați i tn subteran.

Prietenia, 
disponiblll- 
sint trăsă- 
copllului a 

nu străbate

dim intr-o asemenea zi, cind 
fiecare părinte duce un ca
dou pentru cei mici, la via
ta noastră social-politlcă, a- 
flata intr-o continuă perfec
ționare și evoluție sub con
ducerea partidului. Pentru 
copii această viață echiva
lează cu o suită de cadouri

pitorești șl cu influențe edu
cative binefăcătoare. Privind 
copiii Văii Jiului, mii șl mii, 
care iși îndreaptă pașii spre 
școli, cămine sau grădinițe, 
ascultlndu-le glasurile crista
line in aerul tare al dimine
ții avem revelația viltoiulnl, 
pas care-l vor făuri ei, co
piii. preluind ștafeta frene
ziei muncii de astăzi.

Afecțiunea și responsabili
tatea cu care părinții, dască
lii. Întreaga societate, urmă
resc primii — și
— pași ai copilăriei 
ță, către complexa 
înnoita realitate a 
contemporane, se 
aslfel cu recolte
bogate. Este lesne de înțeles 
motivația mindriel cind aflăm 
noi și noi fapte care dove
desc gtndirea și talentul co
piilor din Valea Jiului, colț 
minunat al țării in care tine
rele Inimi vibrează de neui- 
tarea biruințelor părintești.

Astăzi, ochii tuturor copi
ilor, in care ne oglindim cu 
atîta încredere și emoție, sînt 
scăldați mal intens ca ori- 
cind de o luminoasă făgădu
ință.

ZIUA 
COPILULUI

In succesiunea generațiilor, 
copilăria este virsta magică a 
tutuior posibilităților, virsta 
cind noi, adulții, noi înșine 
cîndva copii, ii putem călă
uzi pe copii cu discreție spre 
un Ideal uman de împlinire, 
îndelung nutrit, 
generozitatea și 
tatea sufletească 
lurt naturale ale 
cărui ințelegere
căi întortocheate, ci e sim
plă șl directă. 1 IUNIE este 
o zi de solidaritate interna
țională cu aceste elemente 
nobile ale copilului, o zi ca
re ne spune că trebuie să fim 
gingași și ocrotitori cu flo
rile umanității — copiii.

O zi din mulțimea de zile 
ale calendarului are semnifi
cația unui elogiu intim de 
credință și de așteptare ca 
mereu înnoitele mlădițe ale 
umanității să trăiască intr-o 
lume de pace. In curlnd vom 
sărbători 29 de ani de cind 
copiii țării noastre au o via
ță Întemeiată pe pilaștrii o- 
mentei șl certitudinii, pe o 
arhitectură fortificată de o 
puternică afecțiune colectl-

următorii I 
spre vla- 
șl mereu 

patriei 
impletesc 
educative

pe care le înțeleg și le răs
pund așa cum se cuvine pen
tru a deveni cetățeni demni 
ai țării noastre. Să ne gin- 
dim la alocațiile bugetare 
pentru sănătatea și invățătu- 
ra copiilor, Ia sute și sute de 
școli noi de toate gradele și 
profilurile, la generalizarea 
invățămintulul de 10 ani și 
la perspectiva școlii româ
nești care le pune la dispo
ziție un evantai larg de po
sibilități formative. Să ne o- 
prlm gindui și Ia însoritele 
vacanțe petrecute în tabere

...Și cîntecele voastre cristaline 
Se-ndreaptă înspre zările albastre 
Ca ale voastre vieți frumoase șl senine 
Vlăstare qlngașe-ale vieții noastre... Este inevitabil să nu gin

MANIFESTĂRI ȘCOLARE

de aur al tă 
desene, fo- 

lucrliri reali 
care activea 
Casei pionie-

In continuare are loc 
„Mulțumim din ini-

ii prima zi de cireșar
»

de Cireșar 
cerul vieții sorii

prima zi
Zimbesc pe
Și ride pruncul lingă mama
Și de pe frunți se-alungâ norii.
In prima zi de Cireșar 
înmuguresc surisuri-floore 
Pe buze mici de pui de om, 
Speranța noastră-n zbor spre soare. 
In prima zi de Cireșar

Astăzi, la ora 16, in foaie
rul Casei de cultură din Pe
troșani se deschide expoziția 
„Copiii, viitorul 
rii", cuprinzînd 
loqrafii și alie 
zate de pionierii 
ză în cercurile 
rilor.
serbarea

li încălzim cu ochii limpezi 
Și îi scăldăm in apă vie 
Și-n triluiri de cint de cintezi. 
In prima zi de Cireșar 
Ne cheamă-ncet copilăria 
Să-i apărăm privirea pură, 
Din gîngur nevinovăția.

Irimie STRAUT

nici partidului", susținută de 
copiii de la grădinițe, Școala 
generală nr. 2 și Casa pio
nierilor. Aceste activități cul- 
lural-artistice sînt organizate 
cu prilejul Zilei internaționa
le a copilului.

Manifestări școlare simila
re au loc în toate localitățile 
din municipiu, un loc deose-

bit avindu-1 concursul de de
sene pe asfalt și carnavalul 
„Bucuria copiilor" ce se des
fășoară la Uricani. De o spec
taculozitate particulară este 
și concursul de tricirlete 
trotinete și biciclete organi
zat la Vulcan și în alte ora
șe ai cărui cîștigători vor fi 
premiati.
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Responsabilitatea se educa prin practica responsabilității. 
Disciplin se întronează prin practica disciplinei. Continuînd pe 
firul acestei logici, simple ca bună ziua, nu vom exagera cu nimic 

afirmînd că acolo unde aceste două cerințe — responsabilitatea 
și disciplina — atit de necesare unei activități economice trainice 
nu sînt îndeplinite, rodul eforturilor colectivului nu este pe măsura 
adevăratului sau potențial. Cu toate stăruințele celor care își văd 
de treabă, și cu toate căutările novatoare pentru îmbunătățirea 
activității, este suficient să apară un singur act de indisciplină 
care să anuleze zeci și chiar sute de ore de muncă responsabilă.

In această situație se află și mina Uricani. Se află aici la a. 
ceastă exploatare minieră pe care nu întimplător am vizitat-o cu 
mai multa perseverență în ultimele zile, zeci de exemple de com
portament care definesc trăsăturile omului nou înaintat, dovezi 
autentice ale disciplinei socialiste .a muncii : contribuția activa la 
dezvoltarea proprietății obștești, Ia îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan Ia un nivel calitativ ridicat, participarea creatoa
re la conducerea și organizarea producției - toate acestea dînd

un conținut bogat activității generale a minei. Faptele de mun
că realizate în abataje, acolo unde se hotărăște soarta produc
ției, de către minerii vestiți pentru priceperea și hărnicia lor, cum 
sînt Gheorghe Scorpie, Constantin Grădinaru, Mihai Ceucâ, Gheor- 
ghe Nistor, Gheorghe Durlă, Procopie Moater și atîția alții, totali
zează un bogat cumul de merite, cu o valoare greu de calculat. 
Aceste fapte - simple în aparență — petrecute cu o frecvență co
tidiană, și la un înalt voltaj al dăruirii profesionale, își găsesc o 
apreciere unanimă în cadrul colectivului.

Dar - și cu aceasta vom intra în subiect, - este suficient un act 
de indisciplină petrecut din nesăbuința unui salariat 
care-și nesocotește îndatoririle de serviciu, pentru ca efortul unei 
brigăzi întregi de la abataj să fie diminuat. Din multiplele fațete 
ale indisciplinei, am ales, pentru pagina de față, absența nemo
tivată de la servici, ca racilă cu efecte nebanuit de mari, atît pen
tru salariat, cit și pentru unitate.

lată cîteva asemenea acte de indisciplină, iată efectul lor, 
iată modul în care absentomanii alterează climatul de muncă al 
colectivului.

DISCIPLINA* Prin munca lor creatoare, prin prezența lor cotidiană și participarea activă la sporirea roadelor colectivului, oame
nii iși afirmă personalitatea, își aduc contribuția plenară la progresul general al societății.

CLIMATUL OPTIM AL MUNCII CREATOARE
Pentru îndeplinirea acestui imperativ sînt necesare multiple preocupări

educaționale, intervenții ferme ale opiniei publice!

La mină
______ i

Absențele din abataje 
diminuează eforturile

colective
Sfârșitul lunii mai găsește 

colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni din cadrul 
E.M. Uricani mobilizat pentru 
recuperarea restanțelor înre
gistrate în activitatea de pro
ducție, pentru realizarea unor 
indicatori tehnico-economici la 
nivelul sarcinilor de plan. Co
lectivul, sau mai exact, majo
ritatea membrilor acestuia, a 
înțeles sensul profund al an
gajării și răspunde cu multă 
promptitudine exigențelor spo
rite impuse de redresarea si
tuației. Și totuși, se constată 
că în ziua de 28 mai, (pen
tru a nu ne referi decît la un 
singur exemplu), doar 74 la 
sută din efectiv a fost prezent 
la serviciu, după ce în ziua 
precedentă se înregistrase un 
procentaj de 83 la sută; cine 
sînt cei care constituie pro
centajul complementar de 
26 la sută ? Ce i-a împiedicat 
în această zi să se alăture to
varășilor lor de muncă ? Unde 
și-au petrecut timpul oare era 
destinat muncii ?

Nemolivatele nu sînt un fe
nomen nou în cadrul minei 
Uricani ; numai în primele pa
tru luni ale anului au fost în
registrate peste 3 800 de absen
țe nemotivate, din care 32,5 la 
sută aparțin angajaților noi, 
cu o vechime mai mică de 
6 luni, deși aceștia reprezintă 
doar 10 la sută din 
vul minei.

Toate aceste absențe 
dauga celor peste 1 100 
concediu medical, și celor pes
te 1 800 zile de motivări, 
lipsind colectivul exploatării 
de un aport însemnat de for
ța de muncă.

Efectul dăunător cauzat de 
absențele nemotivate apare și 
mai evident dacă se ține sea
ma de faptul că o bună parte 
din ele sînt „concentrate" în 
două perioade ale lunii — în 
zilele de plată a chenzinelor 
I și a II-a — cînd exploata
rea întîmpină greutăți dintre 
< ele mai mari în realizarea 
sarcinilor de plan.

In cadrul celor trei sectoa
re- de producție se înregistrea
ză o medie zilnică de 185—220 
absențe, grupate în funcție de 
o serie de cauze mai mult sau 
im ai puțin obiective: concedii 
de odihnă și medicale, învoiri, 
recuperări și... nemotivate. O 
medie care înregistrează cîte
va salturi pe cît de spectacu
loase, pe atît de nedorite. In 
dala de 14 mai absentează, diD 
diferite motive, 348 de mun
citori. sectoarele respective în- 
registrînd un coeficient de pre
zență sub 60 la sută. In 28 
in:ij au absentat 291 muncitori, 
fată de 174 în ziua de lucru 
precedentă efectuării plății 
chenzinei I.

Se creează, așadar, perioade 
de incertitudini de 2—3 zile în 
care conducătorii procesului 
de producție sînt frămîntați de 
obsedanta întrebare „ce pla
sare vom realiza î“. Perioade 
pe care statistica le arată ca 
fiind deosebit de nefaste asu
pra realizării planului unității, 
asupra situației sale. In zilele 
de 14 și 15 mai, de exemplu,

producția a fost realizată doar 
în proporție de 02' la sută, în- 
registrîndu-se importante ră- 
mineri sub plan care au nece
sitat ulterior eforturi supli
mentare pentru recuperare.

Problemele care survin în a- 
semenea zile, în activitatea 
minei se regăsesc reduse la o 
scară corespunzătoare, în ca
drul fiecărui sector. Numărul 
de absenți a crescut în data 
de 28, fața de 26 mai, în ca 
drul sectarelor I, II, și III de 
producție cu 57, 62 și respec
tiv 84 la sută.

Cu eforturi deosebite, majo 
ritatea abatajelor au fost plasa
te. Dar în ce condiții ?

— In schimbul IV al 
de 28 mai — ne declară 
rin ENE, șef de brigadă
abatajul cameră nr. 1 din ca
drul sectorului III — a lipsit

zilei
Ma

la

efecti-

se a- 
zile de

după sine o productivitate re
dusă a muncii.

Se înregistrează o creștere 
însemnată a numărului de ab
sențe pe intervalul a 2—3 zi
le ; vor figura acestea la ru
brica nemotivatelor, cores
punzător caracterului real pe 

au ?
in mică măsură consta- 
cu surprindere, de- 
cu toții au lucrat o

ire îl
Doar 

tăm 
oarece 
duminică sau două și vor be
neficia de un „binemeritat" re
paus (deși acesta ar trebui, în 
principiu, planificat). In cadrul 
sectorului I, 23 de absențe, iar 
la sectarul II, 40 de absențe 
din ziua de 28 mai erau înca
drate la rubrica „recuperări".

Iată, deci, cum lucrul din 
zilele de repaus legal poate 
constitui un foarte bun alibi 
pentru indisciplina care se ma-

întreg efectivul schimbului în 
frunte cu minerul PETRE E- 
REMIA. Toate lucrările au tre
buit să fie aminate pentru a 
doua zi.

— La noi s-a lucrat, dar din 
efectivul schimbului IV nu s-a 
prezentat decît minerul șef de 
schimb șl vagonetarul de la 
încărcat, intervine Ion Petrea- 
nu, miner șef de brigadă în 
abatajele cameră din blocul 
V/l. In rest, au fost plasați 
muncitorii de la regie, al căror 
randament de lucru, se înțe
lege, a fost mai scăzut.

Așadar, activitatea din 
bataje are o continuitate
parentă. In realitate, neplasa- 
rea lucrărilor de pregătire, ne- 
executarea unor activități au
xiliare și de întreținere, în 
condițiile acestei ritmicități 
nedorite, creează o stare 
aezorganizare în cadrul 
toarelor. In același timp, 
locuirea cadrelor de bază 
la abataje cu muncitori

a- 
a-

de 
sec- 
în- 
de 

cu o
oa- 

numai 
de celexperiență mai scăzută, atrage

nifestă sub forma absențelor 
nemotivate.

Nu este necesară o analiză 
detaliată pentru a constata că, 
dacă coeficientul de prezență 
in cadrul exploatării atinge un 
nivel scăzut, aceasta se dato- 
rește unor elemente certate cu 
disciplina muncii, care, deși 
nu prea numeroase, creează, 
prin „constanța" abaterilor, un 
fenomen care afectează între
gul colectiv.

Este semnificativ numărul1 
celor care în numai patru luni 
au înregistrat mai mult de 10 
absențe nemotivate : 18 sala
riați în cadrul sectorului I, 
13 la sectorul II și 20 la sec
torul III. Din aceștia, 46 la 
sută au sub 25 de ani, iar 54 la 
sută depășesc cu puțin această 
vîrstă; circa 30 la sută sînt 
familiști.

Deci, oameni aflați la o vîrs
tă care ar trebui să impună o 
atitudine responsabilă, 
meni răspunzători nu 
de propriul destin ci și 
al unor familii.

Prețul unei absențe nemoti- 
vate ? Suficient de mare, da
că se are în vedere că ea a- 
trage după sine pierderea spo
rului de vechime, salariul co
respunzător unei zile de lucru, 
plata integrală a chiriei și 
pierderea dreptului de a be
neficia de alocația de cărbune.

Ne vom mulțumi să semna
lăm doar cîteva „recorduri" în 
materie de absențe, și de con
secințe derivate, in perioada 
ianuarie—api-ilie a.c. : Grigore 
Apostol (sectorul HI) are 30 
de absențe nemotivate pentru 
care i s-au făcut rețineri de 
peste 2 600 lei. Ioan Jiboc din 
cadrul aceluiași sector are 25 
de ani și și-a întemeiat o fa
milie pe care a frustrat-o de 
la începutul anului cu suma 
de 2 250 lei, datorită celor 30 
absențe nemotivate. Familist 
este și Dumitru Costin | are 
45 de ani și este apreciat ca 
un bun muncitor în cadrul sec
torului III. Atunci cînd este 
prezent, bineînțeles, căcj în 
perioada analizată a „omis" 
să facă acest lucru în 22 de

zile, renunțînd cu seninătate 
la 1896 lei.

Și enumerarea ar putea fi 
continuată cu alte și alte e- 
xemple : Arpad Soos (sectorul
II — 20 nemotivate), Constan
tin Ariton (sectorul I—21 ne
motivate), 
torul I — 
nel Tudor 
motivate), 
rul I — 24 nemotivate),
Gheorghe Juncu, (sectorul
III 17 nemotivate), Vasiie 
OiHl ( sectorul III —r 18 absen
te nemotivate).

Absențe după absențe, lună 
de lună, cu o perseverență 
demnă de o cauză mai bună, 
bazîndu-se uneori pe iluzia 
falsă a unei personalități pu
țin susceptibile la influentele 
celor din jur. (fn special a 
celor bune...) Ne aflam evident 
în fața unor exemple nedorite, 
oferite de unii din salariații 
cu vechime mare în întreprin
dere pe care le recepționea
ză și le urmează, cu multă 
promptitudine, noii angajați. 
Ș'i, nu e de mirare că se întîm
plă așa, deoarece tîr.ărul nou 
angajat nu pierde în urma ab- 
sentărij nemotivate decît suma 
corespunzătoare posturilor ne
prestate : sporul de vechime, 
alocația de cărbuni, qratifica- 
ți-a acordată pentru chirie, 
fiiftd dreptutf1 de' Varo nh u- 
zează. Aparent, mina recupe
rează o parte din daunele pro
duse prin absentare : doar a- 
parent, deoarece pierderea 
rămine, totuși, reciprocă.

Sancțiunile materiale aplica
te nu sînt de natură să pro
ducă satisfacții în familiile ce
lor în cauză — 
iar pentru unitate 
zintă nicidecum o 
deoarece rațiunea 
activității generale 
constituie producerea bunuri
lor materiale printr-o activi
tate conștientă, crearea unor 
condiții materiale de viață 
corespunzătoare pentru fiecare 
salariat.

Absenteismul nu poate tre
ce neobservat atunci cînd pro
porțiile sale sînt de natură să 
producă dereglări în activita
tea tehnico-econo mică de an
samblu. Numărul mare de ab
sențe, sintetizat printr-un 
coeficient de prezență scăzut, 
a constituit obiectul multor 
analize efectuate de către con
ducerea E.M. Uricani, în ur
ma cărora au fost adoptate o 
serie de măsuri de influența
re educativă.

In prezenta tuturor factori
lor de răspundere ai procesu
lui de producție, minerii șefi 
de schimb și de brigadă, ca
dre tehnico-inginerești etc, 
cîțiva din absentomanii „tradi
ționali" au fost puși în situa
ția de a-și explica în public 
ciudatul obicei. Au fost rosti
te răspunsuri neconvingătoa
re, asociate unor căințe și pro
misiuni îndoielnice. Comitetul 
sindical în colaborare cu con
ducerea minei, a organizat a- 
poi, echipe obștești care i-au 
vizitat acasă pe cei ce nu se 
prezentau la 
mărit „pulsul" 
cărora nu le 
părăsească.

Desigur, ne 
nor intenții lăudabile, 
dacă pînă în prezent nu 
fost încununate de succes. Ac
tivizarea 
rea unej 
tra celor 
motivat, 
dini ferme, intransigente în a- 
plicarea măsurilor legale pre
văzute pentru sancționarea u- 
nor asemenea acte, reprezintă 
direcții pe care vor trebui o- 
rientate toate preocupările in 
acest domeniu. Căci, în unele 
cazuri se impune o exigență 
sporită : 30 de absențe în patru 
luni săvîrșite de un singur sa
lariat reprezintă o medie lu
nară de aproape opt absențe 
deci, mai bine de un sfert din 
lună în care nu lucrează. E 
îndoielnic că, muncitori al că
ror număr de absențe poate fi 
prevăzut cu precizie, (surpri
za constjtuind-o doar zilele în 
care acestea se vor produce), 
și fi elemente indispensabile 
producției. Producția realizată 
în zilele în care aceștia sînt 
„dispuși" să lucreze poate oare 
compensa efectul nociv pe 
care îl produc în mijlocul co
lectivelor din care fac (cu a- 
lîta intermitență) parte ? Oare 
desfacerea contractului de 
muncă np poate fi făcută de- 
cit. dupg ce persoana în cauză 
a părăsi' definitiv localitatea, 
inițiativa rămînînd de fiecare 
dată de partea celui care ab
sentează ?

lujer 1OGDAN

Teodor Tudor (sec- 
22 nemotivate). Cor- 
(sectorul I — 22 ne- 
Geza Koszta (secto- 
- 24 i

Juncu,
17 nemotivate),

Sînt înscrise în coloane
le alăturate numele a foarte 
mulți salariați, majoritatea ti
neri care prin actele lor de in
disciplină alterează climatdJ 
de muncă al colectivului. Oa
meni care, îndeosebi în zilele 
de salarii, absentează de la mi
nă. I-am căutat tocmai într-o 
asemenea zi. Nu ne-a fost prea 
greu să-i găsim, dar ne-a fost 
peste putință să-i

Absenți de la 
aceștia sînt prezenți la „Pălti
niș", sau la „Ardealul". Nu 
este vorba de alte întreprin
deri. E vorba de două unități 
ale alimentației publice: un 
restaurant și un modest bufet 
care 
tia lui, cît 
urante. Ce 
exact, ce 
publică în 
Cu ce vin 
din Uricani în 
consumatorilor? 
exemple;

Restaurantul „Păltirțiș" (res-

înțelegem, 
mină, toți

vinde, cu toată modes- 
multe alte resta- 
vinde?

vinde 
zilele 
cele

Sau, mai 
alimentația 

de salariu? 
două unități 
întîmpinarea 
Iată cîteva

dimpotrivă, 
nu repre- 
consolare, 
de a fi a 
a minei o

serviciu, au ur- 
străzii și pe cei 
maf venea s-o

aflăm în fața u- 
chiar 

au

opiniei publice, crea- 
opinii de masă con- 
care absentează ne- 

asoclate unei atitu-

Prezențe prea „active" 
la irosirea timpului 

și a banilor
ție) e compensată de 
la o altă unitate (cu 
desfacere). Sîntem în fața unei 
compensații 
paradoxale, 
se ascund 
modului în 
publică 
unor indicatori de 
avem de-a face cu două inte
rese, total opuse, în perime
trul unei singure probleme?

In ziua de 28 mai am vizi
tat unitatea. Am fost printre 
puținii care am comandat ce
va de mîncare. In jurul nos
tru, zeci de tineri, în faze di
ferite de ebrietate. La mină 
Ii se cere o anumită ținută, o 
anumită comportare. Aici, ți
nuta e Ia libera alegere a fie
căruia, iar comportarea, după 
„obiceiul" localului. La un 
moment dat, o încăierare în
tre două tabere de tineri, 
aflați la mese diferite părea 
■qgvitabilă. Cg la im semn, 
personalul unității S-a ivit isi

prezența 
plan de

ciudate, bizare, 
în spatele căreia 
grave 
care 

înțelege

lacune ale 
alimentația 

realizarea 
plan. Oare,

zenți 1), Omul de treabă oco
lește în aceste zile orașul, fapt 
cc ne este confirmat intr-o 
mărturisire confidențială de în
săși responsabilul Ion Purice :

— Știți ce-mi spun oamenii 
de treabă ? Nea Purice, noi nu 
venim la dumneata în zilele 
de salariu 1

Frumoasă recomandate, fru
moasă carte de vizită pentru 
restaurant, pentru comerțul 
desfășurat la „Păltiniș".

Ne aflăm peste cîteva cea
suri la bufetul „Arqealul". Plan 
de desfacere — 110 mii lei in 
ianuarie, 160 mii lei în mat. 
Aceeași dinamică, aceeași pers
pectivă a satisfacerii „valori
ce" a clienților, rău înțeleasă, 
văzută pe dos. Același interes: 
cil mai multe încasări, de la 
cît mai multi tineri, pentru mi
nimum de efort comercial.

Oprim aici înșiruirea de e- 
xemple pentru a nu cădea în 
greșeala în care au cățul al
ții. Pentru a nu crea imaginea 
unui oraș care trăiește de do
uă ori pe lună, cîte două zile, 
numai cu băutură. Nu I „Feno- 
menul“ e produs de un grup

ponsabil Ion Purice) a vîndut ... sala de consumație^ ggi n 
în zilele de 13 și 14 mai (pla- ' aplanarea oricărui conflict.
ta salariilor) și 28-29 mai 
(chenzina I) mărfuri de peste 
40 000 lei. Din încasările tota
le, mai puțin de 5 la sută re
prezintă preparate proprii și 
de bucătărie. Diferența? Fel de 
fel de soiuri de băuturi alco
olice, între care pe primul loc 
se înscrie berea. Planul unității 
cu-noaște o dinamică foarte

pentru momentAplanate 
conflictele totuși s-au produs 
(ca și în alte rînduri) deși 
evitarea lor cu desăvîrșire era 
în putința și de datoria per
sonalului de la restaurant. 
Dar aceasta ar fi afectat rea
lizarea planului de desfacere. 
Și astfel, cu prețul incitării 
la scandal, desfacerea băutu-

unitate, eu un 
dinamică este 
de surprinză-

la alte detalii, 
noi anga-

pentru 
odată 
conți- 
trebu-

vie. Dacă ne luăm după 
această dinamică, se pare că 
în curînd deverul de bere va 
depăși debitul Jiului ce curge 
prin apropiere. De la un plan 
de 255 mii lei, în ianuarie, 
unitatea h ajuns la un plan de 
320 mii lei în luna mai. Dar, 
nu sînt probleme! Nu trebuie 
depus prea mult zel 
a-ți convinge clienții, 
învățați cu băutura, să 
nue pe acest făgaș. Nu
ie depuse cine știe ce eforturi 
de orqanizare a muncii, sau de 
perfecționare a fluxului „teh
nologic" pentru a vinde cît 
mai multă băutură. Fluxul e 
simplu: dai berea și iei banii, 
pe care-j pui de îndată la adă
post ca să ai mlinile libere 
pentru a apuca alte sticle și 
alți bani. Interesul (Ia Păltiniș) 
e unul singur: să se realizeze 
planul. Indiferent cum, indife
rent prin ce mijloace. Șj cu 
cine să-l îndeplinești dacă nu 
cu poftitorii de bere 
oluri ? Așa se întîmplă 
rii (îndeosebi aceștia, 
cum ne-am convins) 
de la mină și sînt prezenti la 
„nea Ionică". Ei nu contribuie 
la planul sectoarelor, dar 
contribuie la planul „Păltinișu
lui". Aparent, absența lor de la 
o unitate (cu plan de produc

și alco- 
că tine

ri up ă 
lipsesc

rilor merge înainte, nestin
gherită de nici o problemă.

A doua zi ne-am aflat din 
nou în 
vizită, 
pus în 
unității 
stăteau 
(să vină 
noi? — nu știm cu siguranță; 
principalul e că așteptau!). 
Un singur client mai îndărăt
nic, Dumitru Costin 
nalitate" de bodegă 
tă mai mult sub 
denumire „Eram") 
tot dinadinsul să fie 
Se afla în stare de ebrietate. 
Ospătarii erau încurcați. Să-1 
servească? Și dacă le vom re
proșa? Să nu-1 servească? Cli
entul dorea cu înverșunare 
să-și bea ultimii 15 lei. „Șef" 
de-al nemotivaților, ..Fram" 
Costin (spuneam despre el că 
a pierdut numai în acest an 
suma de 1896 lei pentru ab
sențe) e un salariat în jurul 
căruia s-au creat legende.

Zeci de alți tineri care 
muncesc o lună întreagă, ne- 
știind ce să facă la sfîrșitul 
ei cînd intră în posesia bani
lor, sînt atrași ca fluturii de 
noapte în jurul luminilor ob-

scure de la „Păltiniș". Fețe sup
te, chipuri palide în jurul 
cărora roiesc ospătarii, mar
torii interesați ai consumului 
irațional de băutură, tineri de 
treabă, în felul lor, dar ne
îndrumați acolo unde îi aș
teaptă ceva potrivit vîrstei, 
ceva care să-i ajute la dez
voltarea și afirmarea perso
nalității lor. Tineri rătăciți 
între mesele lui „nea Ionică", 
între interesele aceluiași res
ponsabil de 
plan a cărții 
peste măsură 
toare.

Recurgem și
Căminul tinerilor 
jați se află deasupra restau
rantului. Un alt cămin e pes
te drum de 
treilea la mai 
tri, în linie 
restaurant. In 
tru se mai află și Comitetul

ta nu „adționehză" • decît pe 
bază da JR..Ce $i..Șacă în zi
lele de plată graficul preve
de ședințe, desigur, nu se fac 

-vizite prin oraș. Sînt, însă, 
situații cînd se cere o interven
ție energică a oamenilor legii.

Organele de ordine aflate 
în același perimetru, nu in
tervin în aceste cazuri extre
me, decît după ce băutura își 
produce efectul atît de nefast: 
încăierarea. Ce să mai vorbim 
de intervenții în fața atîtor a- 
bateri de la normele știute ale 
comerțului, norme care inter
zic servirea clienților aflați 
în stare de ebrietate, sau de 
alte intervenții pentru a 
trage la răspundere tinerii, 
fie și pentru simplul motiv că 
se poartă necuviincios într-un 
local public. Nu! Mai întîi să 
se producă bătaia Pînă cînd 
nu se bat, cu adevăratelea, 
tinerii sînt, în optica organe
lor de ordine, cei mai de trea
bă oameni, 
noaștem, în 
mult sau mai puțin avansată 
de ebrietate, pot săvîrși grave 
fapte antisociale.

In tot acest timp, 
cultură din localitate 
stadionul gol, atîtea 
curi de autentică destindere 
sînt neglijate. Scuzați să fim, 
dar impresia ce ne-au lăsat-o 
două zile de salarii în Uri
cani a fost aceea a abando
nării totale a oricăror activi
tăți de cultură și educație 
pentru tineret. De fapt, te 
poți contrapune activității 
„laborioase" a restaurantului?

Un singur om — „nea Ionică" 
— are aici la Uricani, pute
rea să contracareze strădaniile 
multor altora, așa îneît factorii 
educaționali, din descurajare, 
și-au abandonat îndatoririle, 
devenind o a doua cateqo- 
rie de martori: martorii tăcuți 
ai consumului de băutură. 
Lucrurile se agravează, în zi
lele de plată, in asemenea 
măsură incit micul orășel 
pare ocupat numai ae absen- 
tomani (de la producție, de
sigur ; în oraș sînt prea pre-

Păltiniș, iar al 
puțin de 40 me- 
dreaptă de la 
același perime-

deși, să recu- 
starea lor mai

casa de 
e pu6tie, 
alte lo-

unitate. Surprins de 
personalul nu a mai 
vînzare bere. Șeful 
era supărat, clienții 
pe afară așteptînd 

berea? să plecăm

(„perso- 
cunoscu- 
populara 
ținea cu 

servit.

de indivizi (10 la 
efectivul ruinei) 

impresia că ar 
de cel puțin 
din localitate. Un

su
ri ar 

fi 
ju- 
fe-

restrîns 
tă din 
creează 
vorba 
mătate
nomen produs de un grup res
trîns, susținut de martori tă
cuți, martori interesați și atî- 
ția alți responsabili, factori e- 
ducationali care prin inactivi
tatea lor înlesnesc tinerilor 
calea spre localul public unde 
sint primiți, desigur, cu bra
țele deschise. Responsabilul lo
calului nu-' privește astăzi, pe 
tineri, prin prisma răspunde
rii ce o vor avea mîine, 
tăzi e clientul men — 
aceștia. II servesc cum 
totul e să se simtă bine, 
mă privește ce se-alege de el 
mîine".

Ne referim la acest mîine, 
în perspectiva anilor. Dar și 
într-o perspectivă imediată, a 
zilelor. Căci, a doua zi după 
salariu, multi dintre tineri nu 
mai au bani nici de cantină, 
nici de autobuz. De unde să 
le 
un 
La 
de 
echivalente cu o sumă pe care 
din respect pentru cititorii 
vîrstnici ai orașului nu o în
scriem în aceste rînduri.

Desigur, Comitetul sindicatu
lui de la E.M. Uricani, cadrele 
tehnico-inginerești, ca și ca
drele didactice din oraș .se vor 
interesa și de această suma și, 
din considerente asupra cărora 
nu trebuie să insistăm, vor ac
ționa în sprijinul îndrumării 
tinerilor pe calea culturaliză
rii, a împlinirii personalității 
lor.

„As- 
spun 
vrea.

Nu

mai rămînă atunci pentru 
film, o carte, un spectacol? 
librărie, într-una din zilele 
plată s-au cumpărat cărți

Ion MUSTAȚĂ

Un cuvînt pentru 
factorii educaționali

La capătul atîtor constatări, cîteva concluzii la cale arn 
ajuns cu sprijinul tovarășului Vaier Dan, secretar al Comi
tetului orășenesc de partid. Sintetizate în cîteva cuvinte, ar 
suna cam așa :

La mină trebuie întronată o opinie de totală neinqădii 
ință față de actele de indisciplină, trebuie luate măsuri fer
me împotriva tuturor celor care săvirșesc absențe nemoti- 
vate. Ceea ce au făcut membrii comitetului de partid, ai 
comitetului oamenilor muncii și comitetelor de sindicat și 
U.T.C. e prea puțin. Ceea ce fac cadrele tehnico-inginerești, 
maiștrii, șefii de brigadă și de schimb pentru întărirea dis
ciplinei e. de asemenea, prea puțin. Dacă din zece oameni, 
unui lipsește, ceilalți nouă nu l-au tras la răspundere. Așa 
s-a ajuns ca 10 Ia sută din salariați să înregistreze zile de 
absență record : pină la 20 și chiar mai mult, fără ca 
va să-i tragă la răspundere.

In oraș, de asemenea, ordinea trebuie instaurată, 
rii sînt dornici de acțiuni potrivit vîrstei lor. Cei care 
tează climatul orașului nu au ce căuta printre noi, dacă nu 
se alătură vieții creatoare a locuitorilor. Ceea ce iac în pre
zent factorii educaționali e prea puțin. Aportul lor activ e aș
teptat. în mai mare măsură, pentru a cultiva în rindul ti
neretului trăsăturile înaintate ale omului nou, socialist, pen
tru a contribui la formarea lui în spiritul normelor de con
viețuire într-o societate civilizată.

Opinie la care subscriem în totalitate.

cine-

Tine- 
inies-
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LA LICEUL DIN PETROȘANI

Modalități variate in procesul educativ pentru 
formarea profilului moral-politic al tineretului

In contextul muncii de edu
care politico-îcecdogică a tine
retului, cultivării atitudinii co
muniste fată de muncă i se >■ 
cordă o importantă deosebită 
în fiecare organizație de tine
ret.

In cadrul educației comunis
te a tinerei generații, la Li
ceul teoretic din Petroșani, un 
rol deosebit revine învătamin- 
tului politic, formă eficientă de 
instruire și însușire a filozofi
ei marxist-leniniste. Pe lingă 
cercurile curente, cu activita
te lunară în care se dezbat pe 
larg documentele de partid, e- 
venimentele politice interne și 
externe, la liceu au luat fiin
ță cercurile ideologice, diver
sificate pe probleme, în dezba
terile cărora se analizează în 
profunzime diferite evenimente 
de politică internă și externă. 
Participarea la aceste cercuri 
are caracter voluntar, indife
rent de anul de studiu. In ca
drul acțiunii ..Luna internațio
nală", profesorul Eugen Paal 
a abordat cu elevii fenomene
le politice petrecute în lume, 
în decursul unei luni.

Cercul de ateism, condus de 
profesoara Eugenia Gordin a 
abordat ca temă eliminarea 
reminiscențelor mistice din 
conștiința tinerilor. O vie ac
tivitate desfășoară cercul de 
dezbatere a documentelor de 
partid, condus de profesorii 
Nicolae Cerchez și Simion Pă- 
răian, în oare se poartă discu
ții asupra tuturor evenimente
lor politicii interne.

Dar activitatea de educare 
marxist-leninistă nu se rezumă 
numai la aspectele prezentate. 
După cum mărturisea profeso

„înarmați" cu tîrnăcoape 
și lopeti si sub conducerea 
profesorilor Vasile Goantă, 
Florica Mușteanu, Stela Fe
lea și Dinei Manea, 50 de e- 
levi de la Liceul industrial 
minier Petroșani, la initiati
ve comitetului U.T.C. pe 
școală, s-au deplasat în car
tierul Aeroport la c activi
tate patriotică. In cîteva o- 
re, tinerii au săpat 35 m de 
canal pentru conducta de a- 
ductiune a apei potabile Vul
can — Petroșani. In cadTul 
acestei acțiuni s-au eviden
țiat maj ales elevii Matei

O rodnică 
acțiune 

de muncă 
patriotică

Ilie, Constantin Covaci, 
Constantin Bogescu din a- 
nul II B, Iosif Dumitrescu, 
Iosif Comaroni, Victor Tul- 
bureanu, Iosif Demeter, 
Nioolae Cloz din anul I B. 
Constantin Mocan și Con
stantin Cîmpean din anul III 
D, precum și multi alții.

Hotărîți să acorde un 
sprijin substantial pentru 
îmbunătățirea aprovizionă
rii cu apă a populației din 
Petroșani, sub îndrumarea 
comitetului U.T.C. și a con
ducerii școlii, alți tineri u- 
tecisti de la liceul industri
al minier vor ieși la mun
că patriotică în zilele urmă
toare.

C. VALERIU 

rul Pompiliu Muștean, se
cretarul organizației de partid, 
majoritatea adunărilor genera
le ale organizației U.T.C. au 
avut ca subiect central dezba
terea problemelor ideologice.

Un rol deosev.'t in realizarea 
educației comuniste a elevilor, 
au avut și lecțiile de dirigen
tie, care s-au desfășurat pe ba
za unei tema ici variate, a- 
decvata în cea mai mare par
te necesităților clasei și parti
cularităților de vîrstă ale ele
vilor. Lecțiile de dirigentie au 
fost orqani/ale înlr-o formă a- 
tractivă, profesorii diriginti fo
losind referatul, expunerea, di- 
afilmul, dezbaterile pe marqi- 
nea unor spectacole. Nu au lip. 
sțt. apoi nici orele festive, o- 
magiale, de audiție muzicală, 
de analiză a mu’ ’ i. do analiză 
pe bază de tes*e.

Un însemnat număr de ore 
a fost destinat aprofundării no
țiunilor de patrie și patriotism, 
înțelegerii patriotismului so
cialist ca forță motrice în dez
voltarea contimuă a tării. O 
bună înrîurire asupra orientă
rii elevilor au avut-o temele ; 
..Să ne cunoaștem patria", 
„Pentru al doilea pătrar de 
secol al Republicii - perspec
tive și anga: men’e". ..Marile 
înfăptuiri ale României socia
liste" ..Pagini din lupta eroică 
a partidului", Comuniștii. pro
motori ai celor mai înalte i- 
dealuri morale ale epocii noas
tre". ..55 de ani de viată și 40 
de ani do acfjv'iale revoluțio
nară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu", ..Din lupta tinere
tului hunedorean în anii qrei 
ai ilegalității" etc. Din temati
ca orelor de dirigentie se desI
I Scenă de mare dramatism
I la Uricani. zilele trecute. O 

femeie este brutalizată, po-

Ișeta cu banii aruncată în Jiu. 
iar agresorul se aruncă și 
el în apele reci dar puțin a- 
dînci ale riului,- o pseudosi- 
mutare de sinucidere. Moti
vul ?

Protagoniștii sint, legal În
că, soț și soție. Ea și-a aștep
tat fiul de la Școala de co
pii din Uricani pentru a-l a- 
duce acasă la Vulcan ; el, so
țul, a bănuit și a Încercat s-o 
împiedice. Cum s-a ajuns a- 
ici ?

Cei doi soți au ajuns la 
concluzia că nu mai pot con- 

| viețui și au hotărît să se des

■ FABRICA DE PRODUSE LACTATE PETROȘANI.
Instantaneu din secția înghețată, care e in plină producție a produsului din ce în 

ce mai căutat... 

prinde preocuparea profesori
lor de a dezvolta la elevi sen
timentul dragostei fată de co
lectiv, de întărire a relațiilor 
de tovărășie și prietenie între 
băieți și fete, de cultivare a 
răspunderii morale.

Cultivarea atitudinii comu
niste iată de muncă și onști- 
inefozitatea în îndeplinirea sar
cinilor, disciplina muncii, dra
gostea fată de munca, puterea 
de a învinge qreu’ățile și vo
ința de a duce la bun sfîrșit 
activitatea începută, dezvolta
rea trăsăturilor morale și de 
caracter. responsabilitatea, spi. 
ritul datoriei, tovărășiei, punc
tualitatea, deprinderea de a 
munci sistematic, de a consi
dera efortul personal doar 
parte din efortul depus de în
tregul popor, au fost supuse u- 
nor ample dezbateri în cadru) 
orelor de dirigentie.

Totodată, faptul că proprie
tatea socialistă constituie te
melia prooresuhii societății so
cialiste că ea reprezintă pre
misa principală care creează 
posibilitatea organizării și des
fășurării producției la un nivel 
înalt, i-a deternvnat pe diri
ginti să cuprindă în tematica 
orelor respective, dezbater1 în 
legătură cu noua atitudine fa
tă de avutul obștesc, trăsătu
ră morală ce caracterizează 
marea majoritate a cetățenilor 
patriei noastre, apărută pe ba
za schimbărilor profunde. în 
condițiile vieții materiale și 
ca rezultat al muncii educative 
desfășurate de partidul clasei 
muncitoare și de statul nostru 
socialist.

Valerin BUTULESCU

partă. El își învinuia soția 
de iniidelitate conjugală, ea 
îl condamna pentru avariție 
excesivă și duritate frecven
tă. L-a părăsit (scoasă nu o- 
dată din casă de soț) luînd

„Vînătoarea“
și copilul. Pentru a nu plăti 
pensie care să intre în mii- 
nile ei, după cum ne-a măr
turisit soțul, și-a transportat 
fiul la școala din Uricani. 
Mama, vrea să-l aibă lingă 
ea, să-i acorde sprijin și căl
dură sufletească readucîndu-1

Un succes remarcabil obținut 
la un concurs național

Recent a avui loc la Bucu
rești un concurs pe teme le
gate de cunoștințe profesio
nale din domeniul poștei, or
ganizat sub egida Direcției ge
nerale a poștelor din cadrul 
Ministerului Transportului și 
Telecomunicațiilor, la oare, au 
participat diriginti ai oficiilor 
R.T.T.R. din domeniul rural 
din întreana tară.

Reprezentanta municipiului 
nostru. Margareta Tanczer, di
riginta oficiului P.T.T.R. Ani-

Cită bucurie simt acești copii. 
Cind pe tobogan, alunecă zglobii I

la școala din Vulcan. Tatăl 
l-a pîndit și l-a furat din nou 
în ciuda protestelor fiului 
care dorește să frecventeze 
cursurile școlii vulcănene lo
cuind împreună cu mama sa. 

propriului fiu
Dar pînă cînd hotărîrea ju
decătorească decide oficial 
în legătură cu situația lor fa
milială, respectiv, a copilu
lui, acesta este disputat ca 
o minge, schimbîndu-i-se do
miciliul și școala, e pus pe 
drumuri și mereu în derută, 

noasa, clasîndu-se pe primul 
loc la faza județeană a acestui 
concurs, și-a cîștigat dreptul 
de participare la faza finală. 
In urma unor răspunsuri ex
celente, dînd dovadă de o bu
nă pregătire profesională și 
pricepere, reprezentanta muni
cipiului nostru s-a impus în fata 
celorlalți concurenti, reușind 
meritoria performantă de a ob
ține locul I pe țară. Un suc
ces remarcabil, pentru care îi 
adresam sincere felicitări.

pllnge și trăiește cu frica în I 
sin. I

S. I. este un elev bun la 
învățătură, disciplinat. Deo
camdată e în clasa a lil-a. 
Dar viitorul ce-i rezervă ? Va 
crește, și cel puțin unul din
tre părinți se va îndepărta, 
situația familială rebelă pu
țind să-i descopere minusuri ] 
în comportament, sprijinind ■ 
indirect formarea unui profil I 
moral șubred. Iși poate pier- . 
de încrederea în părinți, în I 
oameni. Se poate pierde un ' 
om în devenire datorită gre
șelilor umane care ar putea 
fi evitate de... oameni.

Prof. M. MUNTEANU

I
I
I

Spectacole
ale ansamblurilor

artistice
școlare

an- 
ge- 
va

Duminică, 3 iunie ax:., 
samblul artistic al Școlii 
nerale nr. 1 din Petrila 
susține două spectacole în o- 
rașul Hațeg și comuna Sîmpe- 
tru. O parte din încasările re- R 
zultate din acest, mînilurneu ș 
al elevilor petrileni va fi u- § 
tilizată ca o contribuție la Ș 
construirea taberei de pionieri Ș 
și școlari de la Costești, iar
altă parte va fi vărsată în fon- Ș 
dul mondial al UNICEF. §

Tot în aceleași scopuri a Ș 
susținut duminica trecută un 5 
spectacol la Sarmizegetusa și ț 
ansamblul artistic al elevilor Ș 
Școlii generale nr. 4 din Pe- 
troșani, spectacol care s-a bu- § 
curat de un deosebit succes.

Mîngîiere cu... 
pumni

Domokoș Ecaterina din Pe
trila a conviețuit ilegal cu 
Victor Florescu. Acesta, to
lerat în casă, a devenit și 
stăpîn. Intr-una din nopți a 
consumat băuturi alcoolice și 
a încheiat ziua cu un diver
tisment... A „mîngîiat-o" cu 
cîțiva pumni pe D. E. In fața 
comisiei de judecată s-o fi 
gîndit E. Domokoș că „băta
ia nu e ruptă din rai", cum 
se spune, pentru că l-a ier
tat și s-au împăcat, continu- 
înd (pînă la proba contrarie) 
conviețuirea în liniște.

„Cîinele" 
discordiei...
intre Ion Helju și Ion Șer- 

ban mărul discordiei a fost...

Hăsuundem
celor
ce ne scriu
+ Vasile Rață, Lupeni. 

întrucât dv. v-ații transferat 
de la Iași la cerere nu aveți 
drept la sporul de vechime 
decît începînd cu luna sep
tembrie 1968 de cînd mun
ciți la E.M. Lupeni.

* Virgil Stoica, Petrila. 
După cum am fost informați 
de către conducerea sectoru
lui de gospodărie locativă 
Petrila lucrarea, despre care 
ne scrieți, a întîrziat din 
cauza lipsei pieselor de 
schimb, după prim.irea căro
ra reparația solicitată a fost 
executată, așa că baia dv. nu 
mai este expusă inundați
ilor.

♦ loan Pîrvulescu, Lu
peni. Pentru soluționarea ne
înțelegerilor dintre dv. și 
vecini este necesar să vă 
adresați comisiei de judeca
tă de pe lîngă Consiliul 
popular al orașului Lupeni.

+ Valerian Ion Rădoi, 
Iscroni. Oficiul pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri 
sociale Petroșani a întocmit 
și înaintat la 22 iunie 1972 
sub nr. 4997 direcției 
O.P.M.O.S. Deva dosarul dv. 
privind acordarea unui aju
tor social pe care-1 solici
tați corespunzător cu pre
vederile articolului 38 din 
Legea 27/1966, republicată.

Pentru a obține informa
ții asupra situației dosaru
lui, care trebuie supus pen
tru aprobarea comitetului 
executiv al Consiliului popu
lar județean, scrieți direc
ției județene pentru proble
me de muncă șl ocrotiri so
ciale Deva.

+ I. B„ Vulcan. Scrieți la 
Școala tehnică sanitară o- 
raș Hunedoara de la care pu
teți obține toate datele care 
vă interesează.

+ Aurel Palivan, Lupeni. 
Decretul nr. 303/1972 preve
de că paza obștească se exe
cută de către bărbați în 
vîrstă de 18 — 65 de ani 
care domiciliază în localită
țile unde se organizează a- 
semenea pază, de la care se 
exceptează persoanele inap
te medical, militarii și per
soanele pentru care aduna
rea locuitorilor aprobă ex
ceptarea în cazuri temeinic 
justificate.

Cunoscînd că dv. așa cum 
ne scrieți, domiciliati din 
anul 1962 în orașul Lupeni, 
unde munciți la șantierul 
de construcții, aduceți cazul 
la cunoștința Consiliului 
popular al județului Gorj cu 
rugămintea de a fi scutit de 
executarea pazei obștești. 

un cîine. Copilul iui I. Șer- 
ban a luiat clinele celuilalt. 
Ca să rezolve divergenta I. 
Helju s-a dus la I. Șerban 
(aflat în timpul serviciului).

Discuțiile s-au încheiat la co
misia de judecată pentru că 
Ș. I. l-a lovit pe H. T. Suma 
de 500 de lei amendă plătită 
de I. Șerban a pus capăt dis
cordiei.

SPORT - SPORT

6 meciuri în 18 zile ! :
■

Ultimele șase etape ale campionatului diviziei A de fot ■ 
bal se vor disputa într-un ritm accelerat. Un adevărat tui ■ 
de îor(ă pentru divizionarele noastre l De duminică, deci, din ■ 
trei în trei zile — meciuri de divizia A1 Federația de spe ■ 
cialitate a comunicat echipelor din primul eșalon al fotba ■ 
Iu lui nostru șl datele meciurilor: 3, 6, 10, 13. 17 și 20 iunie. ■ 
Șase meciuri în 18 zile I Acum să vă vedem, băieți de la Jiul ! ■

Tenis de masă
In sala de sport a Liceului 

de cultură generală din Hațeg, 
s-au desfășurat întrecerile e- 
tapei a III—a a campionatului 
județean de tenis de masă pe 
echipe.

Au luat parte formațiile „E- 
ducatorul" Lupeni, „Voința" 
Hațeg, și „Casa pionierilor Hu
nedoara.

Handbal
La Vulcan, pe terenul din 

incinta microcomplexului „Mi
nerul", a avut loc, în cadru) 
campionatului județean mas
culin de handbal, întîlnirea 
dintre Minerul Paroșeni și Mi
nerul Lupeni. Scor final: 9— 
19 (6—9). Oaspeții au obținut 
victoria datorită unei mai bu
ne organizări a jocului, dar 
diferența de goluri nu reflec
tă just situația din teren, ri

Jucătoarele de la Jiul 
au retrogradat 

din divizie !
Ultima etapă a campionatu

lui diviziei B de handbal fe
minin a însemnat, pentru echi
pa Jiul Petroșani (antrenor — 
prof. Peter Mara), nu numai o 
ultimă înfrîngere pe teren

Mica publicitate
PIERDUT buletin de identitate, permis de conducere au

to, legitimație de serviciu, abonament prin E.G.C. pe nume
le POPA ANDREI. Le declar nule.

VIND Fiat 1 500, model 1942. Str. 6 August nr. 69 Lu
peni.

VIND Skoda S 100 — Cimpa 6.

PIERDUT legitimație intrare la bancă pe numele Lazăr 
Otilia. Declar nulă.

„Plăcerea" 
în schimbul 
demnității

Despărțită de soț și mama 
a trei copii, Matilda Băloi 
din Lupeni, colinda orașele 
municipiului în compania u- 
nor așa ziși „prieteni" cân
ii asigurau hrană și băutură. 
Doar plimbările și distracțiile 
„deocheate1) constituiau ..plă
cerea" ei, căci munca nu <> 
atrăgea de loc. Unul din co
pii încredințat spre creștere 
și educare ei, a fost dat în 
grija mamei sale. In acesl 
timp B. M. se distrează... In 
tr-o noapte (25 maf, ora 3.001 
a fost găsită ..plimbîndu-se" 
cu D. N. în Petrila. Cum 
..plimbarea" contravenea nor
melor morale, M. B. va me
dita o lună de zile la com
portarea sa.

Iată rezultatele înregistrate i 
„Casa pionierilor" Hunedoara 
— „Educatorul" Lupeni 9—5; 
„Voința" Hațeg — „Educato
rul" Lupeni 9—4; „Voința" Ha
țeg — „Gasa pfonîerîlor" Hu
nedoara 9—8.

Nicu SBUCHEA, 
corespondent

posta dată de gazde care an 
luptat mult șî au creat faze 
apreciate de publicul specta
tor meritând... mai mult. Por
tarul gazdelor, Irimie. a fost 
cel mai bun de pe teren, ur
mat de Gavriliu și Vîrtosu. De 
la oaspeți s-au remarcat Bra- 
șoveanu, Gabor și Sav. Cele 
mai multe goluri au fost în
scrise de Gabor (10) pentra 
Minerul Lupeni și Huszerl (6) 
pentru Minerul Paroșeni.

propriu (4—8 în fața echipei 
Voința Sighișoara), ci și ulti
ma partidă în divizie I

Ca urmare a unor evoluții 
total necorespunzătoare. Jiul 
Petroșani a retrogradat !
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8,01
8,11
8,21
9,50

11,00
LUNI. 4 IUNIE

DUMINICĂ, 3 IUNIE și Cary Grant. Premie
ră pe țară ;

12,45

10 Gimnastica pentru toți; 22,10 Telejurnal :
0 Pentru sănătatea dv. ; 22,20 Duminica sportivă ; 13,00

10 Cravatele roșii; 15,30
Viața satului ;
Emisiune în limba 
ghiară ;
De strajă patriei :

ma-
17.30

12,30
13,00-17.00 Album duminical;
15,10

15,50

i
i

II 16,03
16,15

11,45

16,25

Selecțiuni din specta
colul oferit fruntași
lor în producție de la 
uzins de utilaj chimic 
..Grivița roșie" :

Jurnal de călătorie : 
Grecia antică văzută 
de Cornel iu Leu : 
Muzică de promenadă 
Plecarea în Marele 
Premiu de automobi
lism de la Monte Car
lo. Transmisiune 
rectă Comentează 
drei Bacalu :
Aventuri în epoca 
piatră :
Cîntă Angela Similea;
Aspecte 
Premiu 
lism de 
10 :

17.10 Film serial pentru ti
neret : Tunelul tim
pului
Cîntare patriei. Con
curs coral 
țean : 
1001 de seri 
Telejurnal, 
na politică internă 
internațională 
magini :

20.10 Reportajul 
nii : Ea aceeași 
dresă ;

20,30 Film artistic. Cum 
se crește un copilaș. 
Regia Howard Hawks. 
Cu Katerine Hepburn

di-
An-

de

16,50
17,00 din Marele 

de automobi
la Monte Car-

t:•
I 

I
•

■

18,00

19,20
19.30

interjude-

»
Săptămî-

Și
în i-

săptămî-
a-

Curs de ljmbă fran
ceză. Lecția a 57-a 
(reluare) ;

18.00 Telex ;
18.05

18,20
19,00

19,20
19,30

20,00

20,05

20,45

21.35
22.35
22,50

La ordinea zilei. Azi 
județul Mureș : 
Căminul...
Scena. ’Emisiune 
actualitate 
teatrală ; 
1001 de seri 
Telejurnal.
Iul înainte de termen. 
1973 —

Cin lecui
Tineri în 
ții — de 
goriu ;

Ancheta 
una spui 
Roman foileton, 
meia în alb (ultimul 
episod) :

Revista literară T.V. ; 
24 de ore ;
Luminile rampei, 
rii și scene din 
pera „Traviata" 
Verdi ;

la Galați ; 
de 

și critică

5
Cincina-

an hotărîtor; 
săpfămînii. 

țara tinere- 
George Gri-

17,30

18,00
I8jor<
18.1»

18,35
18,40
19,20
19,30

20,00

T.V. 
și alta

Cînd 
faci;
Fe-

20,05
20,20

21,30
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9.00
10,00
10,05
10,10

10,50

11,00

12,00

A- 
o- 
de

21,50

22,05

22,35

(re-

cu

Teleșcoală ;
Telex ; 
Publicitate ; 
Teleenciclopedia 
luare);

Muzică lăutărească 
Petre Stoican ;
Telecinemateca pen
tru copii (reluare): 
„Alice în tara mi
nunilor" :
De pe scenele lirice 
ale țării (reluare) ;

europe- 
Sferturi 

Transmi
tă

rusă, 
(relua-

Arta

52 de inițiative în 
52 de săptămînj (re
luare) ;

Telejurnal ; 
Campionatele 
ne de box. 
de finală,
siune directă de 
Belgrad ; 
Curs de limbă 
Lecția a 56-a 
re) 
Telex ;
Publicitate ; 
Arta plastică,
in societatea noastră; 
Publicitate ;
Panoramic științific ; 
1001 de seri ; 
Telejurnal. 
Iul înainte 
1973 — an 
Cîntecul 
Tineri în 
reții ;
Reflector ;
Seară de teatru. Băie
ții de la coltul străzii; 
Industrializarea și ci
vilizația socialistă — 
film documentar : 
Interpretul ' preferat: 
Maria Pietraru :
24 de ore. Contraste 
în lumea capitalului; 

Campionatele euro
pene de box. Sferturi 
de finală : 
(Gala a ll-a).
țiuni înregistrate 
la Belgrad.

Cincina- 
de termen, 
hotărîtor ; 

săptămînii. 
țara tine-

Selec-
de

MIERCURI, 6 IUNIE

9.00

9,30
10,00
10,05
10,15

10,40

12,00

13.00

15.30

Negru. Ecranizare du
pă romanul lui 
szath Kalman ; 
La ordinea zilei, 
județul Mureș ;
Revista literară 
(reluare) ;
Telejurnal ;
Campionatele euro
pene de box — sfer
turi de finală (gala

Mik-

Azj,

TV.

19,20
19,30

20,05
20,25

cumentare din Stock
holm ;
1001 de seri;
Telejurnal. Cincina
lul înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor ;

Cîntecul săptămînii. 
Tineri în țara tinere
ții ;

Teleobiectiv ;
Telecinemateca. Gi-

PROGRAMUL

TV pentru 
săptâmîna 

viitoare

Curs de limbă engle- 
a 
la

ză. Lecția 
De la Alfa 
Telex : 
Publicitate ; 
Prim plan : 
ghe Duma : 
Film serial :

56-a ; 
Omega;

Gheor-

Orașul

a III-a). Transmisiu
ne directă de la 
grad ;

17,30 Curs de limbă 
mană. Lecția a 
(reluare) ;

18,00 Telex ;
18.05 Tlragerea Pronoex- 

pres ;
Tehnic-Club ; 
Semnificații.
ani de la 
zeului de 
partidului 
a mișcării revoluțio
nare și democratice 
din România ;

„Salutări din Suedia" 
— producție a stu
diourilor de filme do-

18,15
18,30

18,55

Bel-

ger-
56-a 22,05

25
crearea 

istorie

de
Mu-

22,25

clul „Filme mari — 
genuri cinematogra
fice diferite". Panică 
pe stradă ;
Patru ani de la in
staurarea Guvernului 
Revoluționar 
zoriu al 
Vietnamului 
24 de ore.
tea sportivă ;

Provi-
Republicii 
de Sud ; 
Actualita-

a
comunist,

JOI, 7 IUNIE

9,00

9,30
10,00
10,05
10,10

10,40

Curs de limbă france
ză. Lecția a
Prietenii lui
Telex ;
Publicitate; 
Tehnic-Club 
re);
Bucureștiul

58-a ; 
Așchîuță;

(relua-

necunos-

cut (reluare);
11,00 Telecinemateca (re-

„Fil- 
genuri 

di- 
i pe

9,30

10.00
10,05
10.10

luare). Ciclul
me mari — 
cinematografice 
ferite" : Panici 
stradă ;

12ț25 Teleobiectiv (relua-
re) ; 10.50

13,00 Telejurnal ;
14,30 Telleșcoală ;
15.30 Campionatele euro- 12,25

pene de box — semi- 12,40
finale (gala I). Trans-
misiune directă de
la Belgrad ; 13,00

17,30 Emisiune în limba 
maghiară ;
Telex ;

20,00

20,05

20,40

în istorie. 
Bălcescu ;

despre ei

18.30
18,35 Publjcîtate ;
18,40 Omul și muzica lui; 

Ciprian Porumbeseu ;
19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincina

lul înainte de termen. 
1973 —
Cîntecul
Tineri în 
reții;
Drumuri 
Nicolae
Tinerii 
înșiși;

21,10 Pagini 
venturi 
de piatră ;
Steaua fără nume. E- 
mjșfiiune — eoncurs 
penitru interpret! de 
muzică ușoară ;

24 de ore. Din țările 
socialiste;

Campionatele euro
pene de box. Semifi
nale (gala a ll-a). 
Selecțiuni înregistrate 
de la Belgard ;

21,35

22,30

23,00

de umor, 
în

A-
epoca

VINERI, 8 IUNIE

9,30 Curs de limbă rusă.

Lecția a 57-a ;
O viață pentru o idee 
(reluare), prof. 
Athanasiu :

Telex :
Publicitate ;
Biblioteca pentru 
(reluare) ;
Istoria filmului 
nor (reluare). „
torij de frumusețe" ; 
Cîntă Maria Pietraru; 
Municipalitatea răs
punde bucureșteanu- 
lui (reluare);

Telejurnal ;
16,00-17,00 Teleșcoală ;
17,30

SlMBĂTĂ. 9 IUNIE

loan

toți

so-
Vînă-

Curs de limbă en
gleză. Lecția a 56-a 
(reluare) ;

Telex ;
Tragerea Loto :

n eaten-

18,00
18,05
18,15 Atenție la...

9,00 Curs de limbă germa
nă. Lecția a 57-a;

9,30 A fost odată ca nicio- 
pan- 
(III);

10,40

11,00

11,45

an hotărîtor ; 
săptămînii: 
tara tine-

Cincina- 
de termen, 
hotărîtor : 
săptămînii.

18,35 La volan — emisiune 16.30

18.15
pentru conducătorii 
auto ;

18,50 Comentarii la două
fotografii ; 19,00

19,20 1001 de seri :

20,00

20,05

20,35

22,10
22.40

19,30 Telejurnal.
Iul înainte 
1973 an 
Cîntecul
Tineri în țara tinere
ții ;
Prim-plan : Ion Du
mitrescu ;
Film artistic : îm
părăția femeilor ;

24 de ore ;
Teleglob : „Cumber
nauld — orașul vii
torului" Producție a 
studiourilor de filme 
documentare britani
ce t

19,20
19,30

20,00

20,05

20,20
21,00
21,50
22,10
22,20

prin 
con-

dată... Secretul 
tofiorului de aur

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 „Vă prețuim 

cînt și joc" — 
cert-spectacol :

De vorbă cu gospodi
nele ;

Selectiuni din emisiunea 
„Seară pentru tineret"; 

Roman-foileton. Femeia 
în alb. Reluarea episo
dului III ;

Cărți și idei (reluare); 
telejurnal ;
Telex ;
Cunoașteți legile ? ; 
Barzi și rapsozi ;
Emisiune în limba ger
mană ;
Ritm, tinerețe, dans. 
Spectacol studențesc 
realizat la Cluj ;
Iunie 1948 — iunie
1973. Un sfert de veac 
de industrializare so
cialistă. Film documen
tar ;
1001 de seri ;
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărîtoT;

Cîntecul săptămînii. Ti
neri în tara tinereții ;
52 de inițiative în 52 
de săptămîni ;

Teleenciclopedia ;
Film serial: Mannix ; 
De la Lotru la Sibiu ; 
Telejurnal ;
Finalele campionatelor 
europene de box. în
registrare de la Bel 
grad.
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(Urmare din pag. 1)

prețurile lor, secretarul gene- 
'ral al partidului arată în dis
cuția cu conducerea Ministe
rului Comerțului Interior, cu 
primarul general al Capitalei 
că se impune prezența unui 
sortiment mai bogat, reparti
zat pe tot timpul zilei, îndeo
sebi la 
carne și 
totodată, 
mentelor 
mare valoare nutritivă, 
ar fi pastele făinoase, fulgii 
de porumb, în general o mai 
inspirată prcambalarc, utili
zarea mai bună, în acest sens, 
a capacităților dc producție 
existente. Reține atenția gama 
largă de legume deshidratate, 
care, o dată preparate, au a- 
celași conținut de vitamine ca 
și celelalte, aceleași calități 
nutritive. Sînt tot atîtea argu
mente în favoarea extinderii 
standurilor cu astfel de pro
duse, însoțite dc rețete de pre
parare vizibil afișate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește în repetate rînduri 
tn fața standurilor de vînza- 
re a produselor agro-alimenta- 
re, degustă unele produse, 
cercetează îndeaproape cali
tatea legumelor și fructelor, 
cere opiniile cumpărătorilor, 
ale vînzătorilor. Se vădește o 
atentă preocupare pentru ex
tinderea și desfacerea mărfu
rilor, aspectul civilizat, atră
gător al piețelor, total schim
bate în comparație cu cel avut 
la precedenta vizită a secre
tarului genera] al partidului.

Apreciind că, într-adevăr, 
au existat unele greutăți o- 
biective în ce privește aprovi
zionarea cu unele greutăți o- 
bicctive în ce privește aprovi
zionarea cu unele soiuri de 
legume timpurii, cu fructe, dat 
fiind timpul nefavorabil pen
tru agricultură, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat, 
totodată, că sînt toate condi
țiile pentru ca în următoarele 
două săptămîni piețele să 
primească din belșug ceea ce 
este necesar pentru a satisfa
ce cerințele cumpărătorilor.

Discuția cu edilii orașului 
abordează, de asemenea, pro
blema modernizării în conti
nuare a magazinelor și piețe
lor. înfăptuind sarcinile tra
sate de secretarul general cu 
prilejul altor vizite, consiliile 
populare ale municipiului și 
sectoarelor orașului au moder
nizat piețele „Rahova", „Pan- 
telimon", halele ,.Traian" și 
alte centre comerciale. Aici 
au fost create supermagazine 
înzestrate cu utilaje frigorifi
ce și alte instalații comercia
le unde se practică autoservi
rea — formă dc comerț mult 
apreciată de cumpărători. Re- 
ținînd aceste realizări, tovară
șul Ceaușescu recomandă o 
amenajare mai corespunzătoa
re a halelor Obor, înfi
ințarea de noi piețe, mai ales 
în cartierele ridicate în ultimii 
ani, precum și pe locul unor 
vaduri comerciale cu tradiție. 
Se indică, totodată, ca să fie 
aplicate Ia scară mai largă 
uetodele moderne de comerț, 
(ă se înființeze mici unități 
speciale pentru preparate de 
pește și semipreparate de bu
cătărie, in general necesitatea 
de a se pune mai bine în va
loare suprafețele comerciale 
ale orașului, precum și o pre
zență mai substanțială a unj- 
tăților cooperației meșteșugă
rești, în special’ cu produse de 
artizanat.

De asemenea, secretarul ge
neral atrage atenția asupra 
necesității aprovizionării rit
mice, a organizării orarului 
de funcționare a magazinelor, 
pe schimburi, pentru a se e- 
conomisi timpul cetățenilor.

Marcînd, o dată în plus, in
terdependența dintre ridica
rea nivelului de trai al oame
nilor muncii și rezultatele ob
ținute de ei in producție, în 
dezvoltarea în ri'm susținut 
a industriei, bază trainică pen
tru progresul țării, cea de-a 
doua parte a vizitei, consacra
tă activității unor importante 
întreprinderi, a relevat a- 

permanentă acorda- 
conducerea parti- 

statului nostru proble- 
îndeplinirii planului 
înainte de termen,

semipreparate din 
pește. Se recomandă, 
diversificarea sorti- 

unor produse cu 
cum

tenția 
tă de 
dul 
melor 
cincinal 
creșterii, în acest scop, a efi-

cienței tuturor sectoarelor e- 
conomice.

Cadrul acestei analize l-a 
constituit însăși munca unor 
harnice colective din unități 
economice bucureștene. După 
cum se știe, comuniștii, oame
nii muncii din Capitală sînt 
inițiatorii înflăcăratei chemări 
patriotice, adresată națiunii 
întregi, de a se îndeplini cin
cinalul în patru ani și jumă
tate. De atunci au trecut peste 
zece luni, perioadă în care an
gajamentul oamenilor muncii 
bucureșteni prinde zi de 
viață pe temelia faptelor, 
realizărilor, a abnegației 
capacității lor creatoare.

La fața locului — Uzina 
canică de utilaj chimic 
Berceni, întreprinderea 
prefabricate „Progresul" 
Fabrica de beton celular auto
clavizat — au fost discutate 
aspecte de mare interes pen
tru întreaga economie privind 
folosirea mai rațională a spa
țiilor și utilajelor existente, 
organizarea științifică a fluxu
rilor tehnologice în vederea 
valorificării intense a poten
țialului actual. îmbunătățirea 
parametrilor tehnici și moder
nizarea producției, reducerea 
consumurilor specifice și chel
tuielilor 
calității, 
cadrelor 
gineri.

Vizita 
biective 
ne a 
Ceaușescu începe în zwia in
dustrială de sud a Capitalei. 
Aici, secretarul general al 
partidului este întîmpinat de 
Jaiius Fazekas, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, de 
Vasiie Patilineț, ministrul eco
nomiei forestiere și materiale
lor de construcții, Ioan A- 
vram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini gre
le, de numeroși .muncitori din 
uzinele și fabricile din aceas
tă zonă a orașului.

Specialiști 
construcțiilor 
de construcții 
șului Nicolae

^complex de pavilioane desti
nat muncitorilor nefamiliști. 
Sînt discutate, cu acest prilej, 
planurile mai multor variante 
a unor astfel de pavilioane 
realizate din beton celular 
autoclavizat, material nou, 
ale cărui proprietăți permit 
realizarea într-un timp scurt 
a lucrărilor de construcție și 
cu cheltuieli mult reduse. A- 
nalizînd cu deosebită atenție 
împreună cu specialiștii atît 
planurile, cît și diferite faze 
de construcție a pavilioanelor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă să se aducă unele 
modificări în ceea ce priveș
te compartimentarea spațiilor 
în vederea obținerii gnui con
fort îmbunătățit. Apreciind 
timpul scurt de realizare a 
construcțiilor din beton celu
lar autoclavizat, costul redus 
al acestora, precum și simpli
tatea execuției, secretarul ge
neral indică specialiștilor, 
primarului general al Capita
lei, miniștrilor prezenți să se 
folosească pe larg noul ma
terial Ia construcția unor hale 
funcționale pentru industria 
ușoară și alte sectoare, a fer 
melor agrozootehnice, .înitățl- 
lor comerciale, căminelor și 
locuințelor cu 1—2 etaje, bre
șelor, grădinițelor, la amena
jarea pereților interiori din 
apartamente.

In mod deosebit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atrage a- 
tenția proiectanților de a re
nunța la sistemul halelor in
dustriale monobloc. Trebuie 
să realizăm construcții în care 
să pătrundă în voie lumina 
zilei ; altfel vor lucra și mun
citorii în aceste condiții, iar 
prețul de cost va fi mult mai 
mic.

In cadrul dialogului de lu
cru cu factorii de răspundere 
sînt analizate apoi posibilită
țile de sporire a numărului de 
locuri In căminele muncito
rești în concordanță cu aflu
xul de tineri care vin să lu
creze în întreprinderile indus
triale, pe șantierele de con
strucții și în alte sectoare pro
ductive ale economiei naționa
le. Secretarul general al parti
dului este informat că pe baza 
unui studiu întreprins recent,

zi 
a
Și

me- 
din 
de
Și

materiale, creșterea 
folosirea rațională a 
de muncitori și in-

dc lucru la unele o- 
economice bucurește- 
tovarășului Nicolae

din domeniul 
și materialelor 
prezintă tovară- 
Ceaușescu un

prin folosirea mai bună a spa
țiului existent, se poate ajun
ge la o creștere de circa 
35 000 locuri în căminele con
struite pentru tinerii munci
tori. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă să fie 
analizată posibilitatea realiză
rii unui număr sporit de spa
ții de cazare și pentru muncito
rii navetiști, asigurînd astfel o 
mai mare stabilitate 
de muncă, folosirea 
a timpului de lucru.

In continuare se 
cea mai nouă unitate a indus
triei constructoare de mașini 
a Capitalei — Uzinele meca
nice de utilaj chimic. In nu
mele tînărului colectiv care
lucrează aici, inginerul Paul
Florescu, directorul întreprin
derii, mulțumește secretarului 
general al partidului pentru 
cinstea deosebită pe care le-o 
face de a fi din nou oaspetele 
lor.

Gazdele informează pe to
varășul Nicolae Ceaușescu că 
în centrul atenției comuniști
lor, a întregului colectiv de 
muncă au stat și stau trans
punerea în fapte a hotărîrilor 
partidului, a recomandărilor 
făcute cu prilejul vizitei din 
primăvara anului trecut, refe
ritoare la specializarea pro
ducției, scurtarea termenului 
de intrare în funcțiune la pa
rametrii proiectați a întregii 
uzine. Ca rezultat al mobiliză
rii eforturilor comuniștilor, 
tuturor muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor, a aplicării 
unor soluții constructive și 
procedee tehnologice moderne 
în sectoarele de prelucrări 
mecanice, cazangerie și mon
taj, a ridicării gradului de 
calificare și specializare a ti
nerilor din uzină, precum și a 
participării directe în produc
ție a unor ingineri, specialiști 
și muncitori cu experiență 
bogată, în urma aplicării ho
tărîrilor conducerii partidului 
și statului, în prezent aici se 
execută o gamă variată de u- 
tilaje și instalații complexe, 
în marea lor majoritate uni
cate, pentru industria noastră 
chimică și petrochimică aflată 
în plină dezvoltare. Introdu
cerea unor noi fluxuri tehno
logice la cazangerie și în alte 
sectoare de producție ale în
treprinderii concepute de spe
cialiștii uzinei, împreună cu 
cei ai Institutului de cercetări 
pentru construcții de 
vor asigura o creștere 
ductivității muncii în 
an de circa 60 la sută 
1971. In vederea livrării la ter
men a utilajelor, potrivit con
tractelor încheiate cu marile 
uzine chimice de la Craiova, 
Tulcea, Rm. Vîlcea, Pitești și 
din alte zone ale țării, con
ducerea uzinei împreună cu 
comitetul de partid au întoc
mit planuri de măsuri tehnice 
și organizatorice astfel Incit 
utilajele destinate obiective
lor cu termen de punere în 
funcțiune In trimestru] III să 
fie trimise beneficiarilor pînă 
Ia finele lunii iunie. Munci
torii de aici, a căror vîrstă 
medie nu depășește 22 de ani, 
sînt ferm hotărîți să-și onore
ze cu cinste angajamentul a- 
sumat de a îndeplini prevede
rile cincinalului tn patru ani 
și jumătate, de a îmbunătăți 
continuu performanțele tehni
ce și gama sortimentelor de 
utilaje și instalații, de a livra 
înainte de termen comenzile 
pe care le au încheiate cu u- 
zinele chimice.

In continuare sînt vizitate 
principalele sectoare de pro
ducție ale u?inei. In întîmpi- 
narea secretarului general vin 
numeroși muncitori care îi 
oferă garoafe roșii însoțite de 
cuvinte de bun venit în între
prinderea lor, de urări de să
nătate și putere de muncă în 
nobila activitate pe care 
desfășoară pentru 
sei muncitoare, a 
popor.

Gazdele prezintă 
Nicolae Ceaușescu 
produsele realizate aici în
tre care baterii de încălzire, 
reactoare, cazane de căldură, 
filtre decantoare și alte utila
je și 
pârii 
flate 
triei

a forței 
integrală

vizitează

mașini, 
a pro- 

acest 
față de

o 
binele cla- 

întregului

tovarășului 
unele din

instalații destinate echi- 
diferitelor obiective a- 

în construcție ale indus- 
chimice.

Sesiunea de comunicări cu prilejul 
aniversării a 40 de ani de la 

înființarea Comitetului national 
antifascist din

(Urmare din pag. 1)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază eforturile colectivu
lui, ale specialiștilor pentru 
aplicarea hotărîrilor partidu
lui, indicațiilor date, adresea
ză felicitări pentru realizările 
obținute pînă în prezent. 
Totodată, secretarul general 
al partidului cere conducerii 
întreprinderii, centralei minis
terului de resort să întreprin
dă acțiuni in vederea utilizării 
mai bune a halelor, întrucît 
la ora actuală între mașini și 
utilaje există mari spații ne
valorificate productiv. In acest 
context se recomandă integra
rea în circuitul productiv a 
actualei săli de cantină, ur- 
mînd ca pentru această desti
nație să fie realizată din pre
fabricate de beton celular 
autoclavizat o construcție 
adecvată ; aceeași soluție este 
avansată pentru viitorul pa
vilion administrativ. In acest 
scop se indică primarului ge
neral al Capitalei să ia mă
suri în vederea întocmirii de 
proiecte-tip de astfel de con- 

- strucții ușoare pentru cantine 
și săli de ședință. In același 
timp, observațiile sale vizea
ză unele îmbunătățiri con
structive, în condiții economi
ce, care să asigure o mai bu
nă iluminare a halelor. De 
asemenea, solicită conducerii 
ministerului de resort și uzi
nei să întreprindă cele mai e- 
ficiente măsuri, astfel ca pînă 
Ia sfîrștiul anului să fie com
plet terminată dotarea între
prinderii cu utilaje pentru ca 
în 1974 să fie realizată o pro
ducție de 25 000 tone utilaje 
și instalații. In spațiul pe care 
îl aveți — subliniază tovară
șul Nicolae Ceaușescu — tre
buie să ajungeți chiar la o 
producție de 30—40 000 de 
tone de utilaje. De asemenea, 
inginerii uzinei să treacă să 
lucreze direct în halele de 
producție, să rezolve acolo, 
la locul de muncă, probleme
le organizării mai bune a flu
xului tehnologic, a fabricației.

Conducerea ministerului, a 
întreprinderii ii asigură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
că, în lumina indicațiilor sale, 
vor acționa cu hotărîre pen
tru realizarea sarcinilor tra
sate.

Vizita de lucru a conducăto
rului partidului și statului 
continuă la întreprinderea de 
prefabricate „Progresul", uni
tate care în acest an sărbăto
rește 20 de ani dc existență.

Adresînd calde urări secre
tarului general al partidului, 
gazdele îl informează, în ace
lași timp, cu mindrie, că in 
întreaga perioadă de existență 
a fabricii muncitorii de aici 
și-au onorat în fiecare an sar
cinile 
tpriță 
zării 
rii- în 
unor
înaltă productivitate și efici
ență, în acest an se va obține 
o producție fizică de 9,7 ori 
mai mare față de 1955. Preve
derile de plan pe primele 5 
luni ale anului au fost reali
zate înainte de termen la toți 
indicatorii. întreprinderea are 
asigurate condiții pentru înde
plinirea cincinalului înainte 
de termen, pentru sporirea a- 
portului la industrializarea 
construcțiilor și aprovizionarea 
ritmică cu prefabricate a șan
tierelor industriale și de locu
ințe.

Aici este vizitată o expoziție 
de prefabricate și diferite ma
teriale noi pentru construcții 
Realizările prezentate ilustrea
ză sintetic eforturile și străda
nia specialiștilor, a muncitori
lor din această ramură pentru 
transpunerea în viață a botă- 
rîrilor Conferinței naționale a 
partidului, a recomandărilor 
secretarului general al parti
dului privind introducerea n- 
nor tehnologii și soluții de e- 
xecuție care să ducă la redu
cerea ponderii construcțiilor 
din totalul investițiilor, la 
creșterea productivității mun
cii și scurtarea duratei de re
alizare a noilor obiective in
dustriale, social-culturale și 
locuințe.

Secretarului general al parti
dului îi sînt prezentate ele
mente spațiale — cameră, grup 
sanitar, vestibul — gata fini- 
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din cele 
permit ri-
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Apariția în Italia a lucrării
„Crearea Partidului

care le-au revenit. Da- 
dpzvpltărjj, șț moderni- 

întreprinderii, a aplică- 
procesul dc producție a 
tehnologii moderne dc

sate, realizate în 
din panouri mari 
te după tehnologii 
mai moderne care
dicarea blocurilor de locuințe 
tntr-o perioadă mult mai scur-
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tâ de timp ; această metodă 
aplicată pe șantier permite 
economii de manoperă de 
75—80 la sută, precum și re
ducerea duratei de construc
ție cu 40 la sută, față de pro
cedeele clasice. Rețin atenția, 
de asemenea,’ o gamă variată 
de blocuri ceramice care în
locuiesc 
la 13 
panouri 
te din
comprimat 
celular 
materiale moderne, de călită- ■ 
te superioară, care 
succesele obținute 
care lucrează în 
niul diversificării 
telor materialelor de construc
ție, în consens cu sarcinile dc 
mare r.ăspundere ce stau în 
fața acestei ramuri a econo
miei naționale în actualul cin
cinal. O preocupare a cercetă
torilor o va constitui asimila
rea fabricației tîmplăriei me
talice și din material plastic 
pentru ferestre, jaluzele, uși, 
concomitent cu diversificarea 
producției de prefabricate.

Secretarul general al parti
dului felicită 
pentru 
și le 
rească 
de materiale, pentru ca șanti
erele industriale și de construc
ții de locuințe să dispună de 
un volum mereu sporit din 
noile produse, care și-au do
vedit eficiența în ceea ce pri
vește reducerea costului con
strucțiilor și îmbunătățirea 
calității lor.

Ultimul obiectiv vizitat este 
fabrica de beton celular auto
clavizat, amplasată într-o altă 
mare zonă industrială a Ca
pitalei — Militari. Această u- 
nitatc intrată în producție cu 
un an în urmă este dotată cu 
utilaje de înaltă tehnicitate 
care asigură automatizarea și 
mecanizarea completă a tutu
ror fazelor tehnologice. Ingi
nerul George Moșinoiu, direc
torul fabricii, prezintă secreta
rului general al partidului 
procesul tehnologic dc obține
re a betonului celular autocla
vizat, material din care au 
fost realizate pavilioanele pen
tru muncitorii nefamiliști de 
la Uzinele mecanice de utilaj 
chimic.

Secretarul general al parti
dului urmărește cu viu interes 
întregul proces de fabricație 
a acestui modern produs, ana
lizează amplasarea instalați
ilor și utilajelor, modul cum 
este folosit spațiul construit. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată că, după opinia sa, su
prafața construită în anumite 
locuri nu este pe deplin folo
sită, propune studierea ream- 
plasării unor instalații intr-un 
flux tehnologic care* să permi
tă utilizarea integrală a spa
țiilor. Specialiștii împărtășesc 
întru totul observația secreta
rului genera] al partidului și 
se angajează să sporească 
producția în cadru] spațiilor 
existente printr-o reorganiza
re corespunzătoare.

...Iată, deci, dimensiunile a- 
cestei noi vizite de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
în cadrul căreia au fost, anali
zate, în piețele Capitalei, pro
bleme privind continua îmbu
nătățire a aprovizionării popu
lației, 
însemnată pondere 
ducția materială 
împreună cu i 
cu factorii de 
re din centrale și 
măsuri concrete care 
aspecte calitative principale 
ale înfăptuirii sarcinilor actu
ale la cota unei maxime efi
ciente, Ia nivelul exigențelor 
puse în fața întregii economii 
de hotărîrile plenarelor C C. 
al P.C.R. din noiembrie 1972 
și din acest an.

In acest sens, vizita secreta
rului general al partidului, a- 
precierile și concluziile 
au înscris noi momente 
referință în preocupările 
lectivelor bucureștene, a 
menilor muncii din industria 
țării noastre, a readus în a- 
tenția tuturor .unele proble
me de o deosebită actualitate 
legate de bunul mers al activi
tății economice, al îndeplinirii 
prevederilor cincinalului îna
inte de termen.
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Petru UII.AC'AN
Iosif SOCACIU

ROMA 31 - Corespondentul 
Agerpres, Radu Bogdan, trans
mite : 
părut 
dului 
1921", 
alâ „I 
pariția in limba italiană a volu
mului cunoscuta casă 
din Italia a colaborat 
tul de Studii Istorice 
Politice de pe lingă 
P.C.R.

Volumul care însumează peste 
450 de pagini, poartă drept 
motto un extras din expunerea 
prezentată de secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Ia

in librăriile italiene a a- 
lucrarea „Crearea Parti- 
Comunist Român — Mai 

, tipăriră de Casa editori- 
Editori Riuniti". Pentru a-

editorială 
cu Institu- 
ți Social
ei. C. al

a 45-a aniversare a creării 
P.C.R. Cele 16 capitole, înfăți
șează cititorilor momentele im
portante ale dezvoltării social- 
politice din România care au 
dus la crearea Partidului Comu
nist Român.

După un scurt istoric cu privi
re la apariția proletariatului 
in România, volumul prezintă 
pe larg dezvoltarea complexă a 
mișcării muncitorești și socialiste 
din țara noastră, îndeosebi în 
anii avîntului revoluționar - 
1918-1921, procesul de radicali
zare și clarificare ideologică pe 
baze marxist-leniniste, pregătirea 
și desfășurarea lucrărilor Con
gresului de creare a Partidului

Lucrările
reuniunii multilaterale

de la Helsinki
HELSINKI 31 —, Corespon

dentă rie la Dumitru Ținu : Lu
crările reuniunii multilaterale 
de la Helsinki cunosc, în a- 
ccste zile, un ritm intens, efor
turile participanților fiind con
centrate asupra definitivării 
documentelor pentru conferin
ță.

Un important progres a fost 
înregistrat miercuri seara, prin 
Încheierea negocierilor asupra 
formulării principiilor relațiilor 
dintre statele participante. 
Textul adoptat în grupul de 
redactare respectiv urmează 
să fie supus aprobării finale 
în ședință plenară.

Joi, grupul de lucru pentru 
problemele de procedură a 
continuat discuțiile în legătu
ră cu participarea la conferin
ță. Dezbaterile de pînă acum 
au relevat acordul unanim ca

conferință să 
statele europene 
Canada. De data 
făcut un schimb

vizînd modalitățile

la viitoarea 
parte toate 
și S.U.A. și 
aceasta, s-a 
do păreri
de a primi comunicări privind 
diferitele probleme ale ordinii 
de zi din partea altor țări ne
participante, precum și la pre
zența la conferință a reprezen
tanților unor organizații inter
naționale.

Grupul de lucru pdnlru pro
blemele culturalo a continuat 
negocierile privind directivele 
pentru organismul conferinței 
ce se va ocupa de colaborarea 
în domeniul culturii și educa
ției.

In grupul pentru cooperarea 
economică s-a ajuns la un a- 
corrl asupra textului referitor 
la căile și mijloacele de lărgi
re a cooperării industriale.

Comunist Român. In paginile 
volumului sînt subliniate impor
tanța și ecoul in țară și pe plan 
internațional ale acestui eveni
ment istoric.

Ultimul capitol al lucrării în
fățișează cititorilor, intr-o forma 
sintetică, lupta neintreruptă des
fășurată de P.C.R. de la crearea 
sa și pină azi în slujba interese
lor și aspirațiilor de libertate, 
dreptate socială și progres ale 
clasei muncitoare și poporului 
român, in slujba operei de con
struire a socialismului, a păcii, 
prieteniei și colaborării intre 
popoare.

Prezentat in condiții grafice 
excelente, volumul cuprinde, de 
asemenea, o serie de note ex
plicative, reproduceri după do
cumente și ziare, precum și fo
tografii din perioada respectivă* 

--------♦---------  

Convorbirile 
dintre președinții 

Nixon și Pompidou
REYKJAVIK 31 (Agerpres). — 

La încheierea primei convorbiri 
din cele trei programate la 
Reykjavik intre președinții Nixon 
și Pompidou, purtători de cuvint 
ai celor două delegații au decla
rat că cei doi șefi de stat au fă
cut un schimb de vederi asupra 
relațiilor existente în cadrul 
NATO

Paralel, miniștrii de finanțe aî 
celor două țări, George Shultz 
și Valery Giscard d'Estaing au 
conferit asupra aspectelor teh-’ 
nice ale problemelor monetare 
și asupra posibilităților de reve
nire la un sistem monetar stabil.'

Următoarea întrevedere a ce^ 
lor doi președinți a avut Ioc joi, 
după-amiază, fiind 
studierii problemelor

consacrată 
economice.

în Comitetul special al O. N. U

• •

pe calea e 
acceptabile

GENEVA 31 — Corespon
dență de la Corneliu Vlad : 
La Palatul Națiunilor, din Ge
neva, s-au încheiat lucrările 
celei de-a Vl-a sesiuni a Comi
tetului special al O.N.U. pen
tru definirea agresiunii. Au 
participat reprezentanții celor 
35 de state membre ale comi
tetului. Delegația țării noastre 
a fost condusă de ambasado
rul Constantin Ene, reprezen
tantul permanent al României

sahinsahului
b k

Iranului
in Iugoslavia

BELGRAD 31 (Agerpres), — 
Șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, care se 
află in Iugoslavia la invitația 
președintelui losip Broz Tito, a 
vizitat, joi, o serie de zone tu
ristice din Slovenia - anunță 
agenția Taniug.

Șahinșahul Mohammad 
Pahlavi și soția au oferit, 
curi seara, o recepție în 
rea președintelui R. S. 
slovia, losip Broz Tito, 
ției sole. Cei doi șefi 
au rostit scurte toasturi.

F. 
Și

Reza 
mier- 

onoa- 
lugo- 

a so-
de stat

pe lingă Oficiul Națiunilor 
Unite de la Geneva.

Examinînd în continuare 
documentele și propunerile 
prezentate de diferite state, 
comitetul a făcut noi pași îna
inte pe calea realizării sarcinii 
încredințate de Adunarea Ge
nerală a O.N.U. privind ela
borarea unei definiții general 
acceptabile a agresiunii.

Participantă activă la acti
vitățile comitetului. România 
a avut o serie de inițiative 
constructive, care au întrunit 
aprecierea generală, propune
rile enunțate de țara noastră 
fiind acceptate de către sesi-

une și încadrate în textul defi
niției agresiunii, așa cum est« 
formulat acesta în actualul 
moment.

In încheierea lucrărilor sale, 
comitetul a adoptat un proiect 
de rezoluție prezentat de Ro
mânia și alte șase state, prin 
care se propune Adunării Ge
nerale a O.N.U. să recomande 
reluarea lucrărilor comitetului 
cît mai curînd posibil, înj 
cursul anului 1974. Raportij 
asupra activității comitetului 
va fi prezentat viitoarei sesi
uni a Adunării Generale a 
O.N.U.

Evoluția stației spațiale 
„Skylab“

HOUSTON 31 (Agerpres). — 
Laboratorul orbital american 
— „Skylab" — a pierdut inch 
6 la sută din capacitatea sa 
de energie electrică, datorită 
delectării unei baterii, la stir- 
șitul experimentului de cerce
tare a resurselor naturale te
restre efectuat miercuri.

Stafia spafială este dotată cu 
18 baterii, dinlre care două 
sini, in prezent, inutilizabile, o 
primă baterie. Hind avariată la 
scurt timp după lansarea de la 
Cape Kennedy a laboratorului. 
Incidentul, care a provocat a- 
nularea unei noi serii de ob
servații terestre programată 
pentru joi, a determinat revi
zuirea planurilor legate de al 
doilea panou solar principal, 
rămas intact dar blocat de fișii

ale Învelișului lermoizolant al 
stafiei spațiale, distrus, după 
cum se știe, tot la lansare. In 
prezent, se ia tot mai mult in 
considerare efectuarea unei 
noi ieșiri spa/inlc a astronauli- 
lor, in scopul destășuidrii pa
noului, care poate asigura 25 
la sută din necesarul de cu
rent electric.

In prealabil, imaginea panou
lui blocat urmează să fie trans
misă la Houston, cu ajutorul 
camerei de luat vederi, pentru 
ca tehnicienii să poală găsi o 
modalitate de înlăturare a de
fecțiunii. După cum se știe, o 
primă tentativă de degajare a 
panoului, făcută la Începutul 
misiunii, s-a soldat, cu un eșec, 
datorat, in opinia lui Conrad 
uneltelor improprii.

tici pe anul 19721
20.30 Film artistic. La Grota 

normandă. Producție a 
studiourilor cinemato
grafice franceze. O co
medie cu Bourvil 
Brigitte Bardot. 
rnieră pe țară ;

22 o 5 24 de ore ;
22.35 Teleglob. Itinerar 

nian ;

cert de seară ; 24,00 Buletin 
de știri ; 0,03—3,00 Estrada 
nocturnă.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Organizația ; Republi
ca : A fost odată un polițist; 
PETRILA : “
bondul ; LONFA 
Marea
NOASA:
VULCAN 
LUPENI
arme ;
URICANI : Fete în soare.

și 
Pre12.30 Moment folcloric ;

12,40 Municipalitatea 
punde bucureșteanului 
(reluare) ;

13,00 Telejurnal;
16,00-17,00 Teleșcoală ;
17.30

mânesc ; 10.00 Buletin 
știri ; 10,05 Popas folcloric în 
zona de șes a Munteniei ;
10.30 Formații de muzică u- 
șoară ; 11,00 Buletin dc știri; 
11,15 Litera și spiritul legii;
11.30 Din lumea celor mici;
12,00 Discul zilei ; 12,30 Intîl- 
nire ru melodia populară si 
interpretul preferat ; 13,00
Radiojurnal ; 13,27 Concert 
dc prînz ; 14,00 Compozitorul

Doamna și vaqa-
Minerul: 

hoinăreală ; ANI- 
Flacăra olimpică ; 

: Lupul mărilor ; 
— Cultural : Adio 

Muncitoresc : Hamlet;

Iași, „împrejurările istorice ale 
creării Comitetului național 
antifascist și activitatea aces
tuia", de Nicolae Cioroiu, di
rectorul Muzeului de istorie a 
partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice 
din România, „Tineretul revo
luționar și mișcarea antifascis
tă din România", de prof. dr. 
doc. Tudor Bugnariu, membru 
corespondent al Academiei Re
publicii Socialiste România, 
„Procesele luptătorilor antifas
ciști — prilej de solidaritate 
a maselor populare cu lupta 
pentru progres social-politic", 
de conf. univ. dr. Gheorghe I. 
Ioniță, „Insurecția națională 
antifascistă din auqust 1944 
moment culminant al mișcării 
antifasciste din România”, de 
general maior Eugen Bantea, 
directorul Centrului de studii 
și cercetări de istorie și teo
rie militară.

și ac- 
dicta- 
împo-

rești populare din 1939 
țiunile patriotice contra 
tului hitleristo-hortist și 
triva războiului antisovietic, 
luptele patrioților din rezisten
tă pe pămîntul țării și pînă la 
insurecția națională armată din 
august 1944, moment culminant 
al mișcării antifasciste din 
România, Partidul Comunist 
Român, inițiatorul și organiza
torul mișcării antifasciste din 
România, a slujit cu demnita
te și abnegație revoluționară, 
în toți acești 40 de ani, cau
zei libertății patriei și păcii 
intre popoare.

Au fost prezentate apoi co
municările : „Partidul Comu
nist Român — nucleul princi
pal al tuturor acțiunilor anti
fasciste ale poporului român", 
de Ion MitraB, redactor șef ad
junct al revistei „Era socialis
tă", „Lupta antifascistă din 
România în contextul mișcării 
antifasciste internaționale", de 
acad. Petre Conslantin.eșcu-

Ra
oa

ai
tea Comitetului 
meni de seamă, 
Partidului comunist, intelectu
ali cu dragoste de tară, oameni 
a; muncii cu înalt simț civic 
și patriotic, tineri. Pentru a a- 
duce în activitatea Comitetului 
national antifascist, alături de 
înțelepciunea experienței, en
tuziasmul și suflul proaspăt al 
tinerelului muncitoresc, cres
cut de partid în focul luptelor 
revoluționare, Comitetul Cen
tral al partidului a trimis în 
conducerea Comitetului națio
nal antifascist un tînăr comu
nist în vîrslă de 16 ani, înzes
trat cu un înnăscut simt orga
nizatoric și un rar dinamism, 
□e tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Incepînd cu grevele și proce
sul luptătorilor din februarie 
1933, al căror ecou a pătruns 
departe in lume, conlinuînd 
cu participarea voluntarilor ro
mâni la lupta poporului spani
ol, cu manifestațiile muncito-

se aflau 
membri

(Aaerpres)
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săplămînii ; 14,40 Muzică de
promenadă ; 15,00 Buletin dn
știri ; 15,05 Radioancheta e-
conomică ; 15,20 Melodii de

18,00
18,05
18,15

limbă enqle/ă.
55-a (reluare),

9,30

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Melodii în zori de zi ; 5,20 
Drag mi-e cîntecul și jocul ;

8,08
8,30 

prefe- 
știri ;

ro

5,50 Muzică ușoară ; 
Matineu muzical ; 
La microfon, melodia 
rată ; 9,00 Buletin de
9,30 Memoria pămîntului

estradă ; 16,00 Radiojurnal ; 
16,15 Satule, grădină draqă ; 
16,35 Pagini corale alese ; 
17,00 Pentru patrie; 17,30 
Concert de muzică populară; 
18,00 Orele serii ; 20,00 
melodii preferate ; 20,45 
semnări ; 21.00 Revista 
gărelor ; 21,25 Moment
tic; 21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal ; 22,30 Con-

Zece 
Con-

șla- 
poe-

10,00
10,05
10,10

10,55
11,00
11,40

Curs de limbă rusă. 
Lecția a 56-a ;
O viață pentru o idee: 
Iuri Gagarin (II) (relua
re) ;
Telex ;
Publicitate ;
Studioul artistului a- 
mator (reluare) Soliști 
și formații din munici
piul Ploiești ;
Avanpremieră ;
Portativ '73 (reluare);
Comici vestiți al ecra
nului. Charlie Chaplin. 
Chariot cămătar. Char
iot la băi ;

lft.45

19,00

19,20
19,30

20.00

20,05

20,15

Curs de
Lecția a
Telex ;
Tragerea
Florile < 
misiune 
tractivă ;

La volan. Emisiune pen
tru conducătorii auto ;

Teleconferintă de pre
să ;
1001 de seri ;
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen, 
1973 — an hotărîtor ;

Cîntecul săptămînil.
Primul loc de pe pă- 
mîn’t ;

Ziua copilului — repor
taj î
Artă plastică. Premiile 
Uniunii artiștilor plas-

Loto | 
copilăriei.

muzical-dis-

ft

E-

înre-
de

+ 21

Valorile temperaturii 
gistrate în cursul zilei 
ieri:

Maximele : Pelroșani
grade ; Paring + 14 grade.

Minimele : Petroșani + 6 
grade ; Paring + 5 grade.

PENTRU ’ URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vreme frumoa
să. Cer variabil. Vint slab 
din sectorul nordic.
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