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Cuvintul tovarășului 

Ni co la e Ceaușescu
Cuvintul tovarășului
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încheierea lucrărilor 
Plenarei Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Stimafi tox’arăși.

Noi am analizat in Comite
tul Executiv cererea tovarășu
lui Maurer și, ținînd seama de 
temeiul ei. am hotărît sâ o su
punem Comitetului Central 
pentru a fi aprobată.

II cunoașteți pe tovarășul 
Maurer de mult. Așa cum am 
subliniat și cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 70 de ani. 
tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer este un vechi activist 
al partidului, a îndeplinit 
munci de răspundere in dife
rite etape. In ultimii 13 ani 
el a îndeplinit în mod con
stant funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri, de 
membru ai conducerii parti
dului. adueîndu-și contribuția 
la realizarea hotârîrilor Con
greselor al IX-lea și al X-lea. 
i înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului.

Tocmai ca o recunoaștere a 
activității, a meritelor și a 
devotamentului tovarășului 
Maurer față de partid, față de 
cauza socialismului, de inte
resele clasei muncitoare și a- 
le poporului, la a 70-a aniver
sare i s-a decernat și titlul de 
..Erou al Republicii Socialis
te România". Acest înalt titlu 
i s-a acordat nu pentru vîrstă. 
ci. așa cum s-a spus și atunci, 
tocmai pentru activitatea sa, 
ca o recunoaștere și o apreci
ere a acesteia.

Desigur, ar fi fost plăcut 
pentru noi toți ca sănătatea 
tovarășului Maurer sâ-i per
mită să-și continuii activita
tea. împreună cu noi. de în
deplinire a sarcinilor puse de 
Congresul al X-le>_ și de în
făptuire a hotărîrilor acestuia. 
Dar se pare că legile biologi
ce. naturale, sînt mai puter-

Cuvintul tovarășului
Emil Bodnaraș

Stimați tovarăși.

Pentru a asigura continua 
exercitare a puterii de stat de 
către organul suprem. Consti
tuția a instituit Consiliul de 
Stat, organ ales de către Ma
rea Adunare Națională dintre 
membrii ei și subordonat Ma
rii Adunări Naționale. Consi
liul de Stat exercită, potrivit 
Constituției. în mod perma
nent. o serie de atribuții pro
prii. In același timp, el este 
investit. în intervalul dintre 
sesiunile Marii Adunări Na
ționale. cu înfăptuirea unora 
dintre atribuțiile acesteia.

Practica dezvoltării vieții de 
stat, atît pe planul relațiilor 
interne, cit și pe planul rela
țiilor internaționale, a demons
trat necesitatea ca o parte 
din atribuțiile ce revin Con- 
siViuiui de Stat, in mod per
manent. să fie exercitate de 
președintele său. In condițiu- 
nile noastre, președintele Con
siliului de Stat este secreta
rul general al partidului.

Pentru a satisface această 
cerință de îmbunătățire a ac
tivității Consiliului de Stat și 
finind seama de experiența 
dobîndită pînă în prezent m 
activitatea organelor supreme 
ale puterii de stat. Comitetul 
Executiv propune instituirea 
funcției de președinte al Re
publicii Socialiste România, 
cu menținerea Consiliului de 
Stat în. limitele ' atribuțiilor 
constituționale și cu modifică
rile pe care le supun Comite
tului Central.

Președintele Republicii So
cialiste România, care pă
strează și calitatea de pre
ședinte al Consiliului de Stat, 
urmează să exercite atribuții 
pentru care nu este necesară 
întrunirea în plen a Consiliu
lui de Stat. Prin aceasta se 
realizează, pe lingă o articu
lare mai judicioasă a funcți
ilor organelor supreme ale 
puterii, și o mai eficientă 
exercitare a acestor funcții, 
atît în relațiile interne, cit 
și îndeosebi în relațiile in- 
temaționale.

In legătură cu determina
rea poziției președintelui Re
publicii Socialiste România 
in sistemul organelor supreme 
ale puterii de stat, se pro
pun următoarele :

— Președintele Republicii 
Socialiste România este șeful 
statului și reprezintă puterea 
de stat în,relațiile interne și

internaționale ale Republicii 
Socialiste România:

— Președintele Republicii 
Socialiste România este co
mandantul suprem al forțelor 
armate și președintele Consi
liului Apărării al Republicii 
Socialiste România:

— Președintele Republicii 
Socialiste România. îndepli
nește și atribuția de președinr 
te al Consiliului de Stat;

— Președintele Republicii 
Socialiste România urmează 
să îndeplinească. în conformi
tate cu Constituția și cu legi
le. următoarele atribuții prin
cipale :

Pe plan intern ■ prezidează 
Consiliul de Stat: prezidea
ză. atunci cînd apare necesar, 
ședințele Consiliului de Mi
niștri. In timpul în care Ma
rea Adunare Națională nu 
este întrunită în plen, nu
mește și revocă membrii Con
siliului de Miniștri la pro
punerea președintelui acestu
ia; numește și revocă pe pre
ședintele și membrii Tribuna
lului Suprem: numește și re
vocă pe procurorul general; 
numește și revocă pe condu
cătorii organelor centrale ale 
administrației de stat care 
nu fac parte din Consiliul 
de Miniștri. In legătură cu a- 
ceastă atribuțiune amintesc că 
funcțiunile la care ea se refe
ră far parte din nomenclatu
ra Comitetului Central și in
tră in ocupâțiunea permanen
tă a Secretariatului Comite
tului Central care le rezolvă 
colectiv, dec: nu mâi e nevoie 
să facem o repetare a acestei 
operațiuni în Consiliul de 
Stat, ci se oficializează prin 
semnătura președintelui Re
publicii Socialiste România 
în funcțiunea de stat pe care 
o deține. De asemenea, pre- 
s- dintele Republici; Socialiste 
România acordă gradele de 
general, amiral și mareșal: 
conferă decorațiile și titluri
le de onoare: autoriză purta
rea decorațiilor oferite de 
alte state: acordă grațierea; 
acordă cetățenia: aprobă re
nunțarea la cetățenia română; 
retrage cetățenia română: a- 
probă stabilirea domiciliului 
în România pentru cetățenii 
altor state: acordă dreptul 
de azil; proclamă în caz de 
urgență starea de necesitate.

Pe planul relațiilor interna
ționale; stabilește rangurile 
misiunilor diplomatice; acre-
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nice și. pînă la urmă. îșî spun 
cuvintul — și ele au determi
nat pe tovarășul Maurer sâ 
ceară eliberarea sa din func
ția de președinte al Consiliu
lui de Miniștri, neputînd efec
tua o activitate permanentă 
și susținută în îndeplinirea a- 
cestor sarcini.

Sper însă că hotărîrea ple
narei Comitetului Central de 
a satisface această cerere va 
fi însoțită încă o dată de a- 
precierea activității și a me
ritelor pe care tovarășul 
Maurer le are față de popo
rul nostru, față de partid și 
de cauza socialismului. Spe
răm că și în continuare sănă
tatea îi va permite — >și do
rim ca ca să se amelioreze — 
să poată participa, în limite
le posibilităților, împreună cu 
noi toți, cu Comitetul Central, 
cu Comitetul Executiv, cu 
clasa noastră muncitoare, cu 
poporul nostru, la înfăptuirea 
programelor viitoare de în
florire și dezvoltare a patriei 
noastre socialiste.

Cu aceste gînduri și în a- 
cest spirit, propun plenarei 
Comitetului Central să ia in 
considerare această cerere. E- 
liberîndu-1 pe tovarășul 
Maurer din această funcțiune 
să îi urăm sănătate, ca îm
preună cu noi să poată parti
cipa la diferite activități. Sînt 
destule de făcut și sperăm că 
el va putea să facă, și în vi
itor, in condițiuni bune, acest 
lucru.

Propun plenarei să aprobe 
această cerere a tovarășului 
Maurer.

Stimați tovarăși,

_ Cererea aceasta este rezul
tatul unei adinei confruntări 
a mea cu mine însumi și cu 
posibilitățile mele.

După o viață pusă în slujba 
unei cauze, pe care o voi ser
vi atîta vreme cît voi putea și 
cit timp voi trăi, am ajuns la 
concluzia că sarcina ce mi-a 
fost încredințată in trecut de 
plenară — de a prezida Con
siliul de Miniștri — a devenit 
prea grea pentru umerii mei.

Iată de ce am făcut această 
scrisoare și sînt recunoscător

plenarei pentru că m-a ajutat 
să închei in timp potrivit a- 
cest capitol de viață.»

Tovarășul Ceaușescu a spus 
la adresa mea cuvinte fru
moase. în legătură cu ceea ce 
am reușit să fac. li mulțu
mesc pentru acest lucru. Am 
reușit să disting în spusele lui 
semnele existenței unei afec
țiuni prietenești pe care o a- 
re față de mine. Acest lucru 
va râmi ne în mintea mea și 
va stărui ecoul acestor cuvin
te în sufletul meu.

Vă mulțumesc pentru aten
ție, tovarăși.

Cuvintul tovarășului 
Nicol ac Ceaușescu

Stimați tovarăși.

Aș dori, în numele plenarei 
și al meu. să felicit pe tova
rășul Manea Mănescu și pe 
ceilalți tovarăși și să le urez 
succes în activitățile de răs
pundere ce le-au fost încre
dințate sau pentru care au 
fost propuși. Desigur, doresc 
să exprim speranța noastră, 
a tuturor, că — mai cu scamă 
tovarășul Manea Mănescu, 
dar și ceilalți tovarăși, pen
tru că fiecare are sarcini im
portante — se vor strădui ca, 
împreună cu colectivul în ca
re lucrează, să aplice cit mai

ferm linia generală a partidu
lui de înfăptuire a programu
lui de dezvoltare economică 
și socială a țării, de ridicare 
a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului nostru.

Vom aprecia munca fiecă
ruia după felul în care va ști 
să lupte și să acționeze pen
tru a înfăptui linia generală 
a partidului, fiecare în secto
rul său de activitate și toți in 
comun, ca un organism unic, 
ce trebuie să funcționeze în 
strînsă unitate. Cu aceasta, le 
doresc succes în activitatea 
lor 1

Cuvintul tovarășului
Manea Mănescu

Stimați tovarăși.

Doresc să mulțumesc Plena
rei Comitetului Central, secre
tarului general al partidului 
nostru. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru desemnarea 
mea într-una din principalele 
funcții ale activității de partid 
și de stat.

Mă simt onorat că urmez în

această misiune tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer, militant 
de scamă al partidului și sta
tului nostru, care timp de mai 
bine de un deceniu a condus 
activitatea Consiliului de Mi
niștri al țării noastre. Este fi
resc, într-un astfel de moment 
important al vieții mele, să fiu 
stâpînit de o emoție deosebită, 
deoarece primesc din partea

partidului una din sarcinile 
grele și de mare răspundere.

In decursul anilor partidul 
■mi-a încredințat sarcini și 
funcții de răspundere ca acti
vist de partid și pe linia guver
nului. De fiecare dată am sim
țit încrederea partidului, a to
varășilor mei de muncă — și
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HOTARIREA
Comitetului Central al P.C.R. 

privind unele modificări ale Statutului 
Partidului Comunist Român

Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român hotărăște modificarea 
articolului 22 al Statutului 
P.C.R., după cum urmează :

1. Prevederea referitoare 
la alegerea Prezidiului Per
manent și atribuțiile acestu
ia se elimină.

2. La articolul 22 al Statu
tului P.C.R. se introduce pre
vederea referitoare la alege
rea Biroului Permanent al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Ca urmare, articolul 22 al 
Statutului p.C.R. va avea ur
mătorul cuprins ;

22. ..Comitetul Central a- 
lege Comitetul Executiv și 
Secretariatul. Comitetul E- 
xecutiv asigură conducerea 
activității partidului intre 
plenare, iar Secretariatul or
ganizează și controlează în
deplinirea hotărîrilor parti

dului și selecționarea cadre
lor.

Comitetul Executiv și Se
cretariatul raportează Comi
tetului Central despre acti
vitatea depusă.

Comitetul Executiv alege 
Biroul Permanent alcătuit 
din : Secretarul General al 
Partidului și secretarii C.C. 
al P.C.R.. președintele Re
publicii și președinte al Con
siliului de Stat, vicepreședin
tele Consiliului de Stat, care 
asigură activitatea perma
nentă la Consiliul de Stat, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, primul vicepre
ședinte și 1-2 vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, 
președintele Consiliului Cen
tral de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și 
Sociale, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, 
președintele Consiliului Cen

tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. poate completa 
componența Biroului Perma
nent și cu alte funcții.

Biroul Permanent asigură 
coordonarea operativă a ac
tivității de partid și de stat 
și adoptă hotăriri in limita 
competențelor stabilite de 
Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Biroul Permanent rapor
tează asupra activității sa
le Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R."

★

Modificările aduse artico
lului 22 din statut urmează'a 
fi supuse ratificării Congre
sului al XI-lea al Partidului 
Comunist. Român.

AMPLE ACȚIUNI 
DE REIMPADURIRI

Campania rcînpădu- 
ririlor dc primăvară 
i-a găsit pe muncitorii 
de la Ocolul silvic din 
Petroșani în plină ac
țiune de plantare a 
puieților in parchetele 
forestiere de la Galbe
na. Peștera Bolii, Răs
coala cit și de-a lun
gul drumului forestier 
către Sașa. Puieții de 
molid, pin și paltin de 
munte, in număr de 
peste 80 000, vor rege
nera locurile fostelor 
păduri de rășinoase, 
exploatate in decursul 
anilor.

DIPLOME DE MERIT

Astăzi, Consiliul 
popular comunal Ani- 
noasa va inmina, in- 
tr-un cadru festiv, di
plome de merit pentru 
activitatea de • gospo
dărire și înfrumusețare 
a comunei, școlilor ge
nerale din Aninoasa și 
Iscroni.

adresați-vA cu 
încredere...

V-ați pierdut agăță- 
toarca de la stiloul 
dumneavoastră? A- 
dresați-vă cu în
credere unității de 
pe strada Doamnei, 
colț cu str. Academi
ei... București. Nu ie- 
țin dacă chiar această 
unitate mi-a fost re
comandată la unicul 
atelier specializat (re

In zilele de 25 și 26 martie 1974» 
sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a avut loc 
Plenara C.C. al P.C.R.

La lucrările plenarei au participat 
ca invitați primii secretari ai comi
tetelor județene de partid, membrii 
guvernului, conducători ai unor in
stituții centrale de stat și obștești, 
adjuncți ai șefilor de secții ale Co
mitetului Central, cadre de conduce
re din presă — care nu sînt membri 
ai C.C. al P.C.R.

In legătură cu problemele înscri
se la ordinea de zi, Plenara C.C. al 
P.C.R. a adoptat hotăriri corespun
zătoare.

1. In vederea aplicării consecven
te a Statutului P.C.R., eliminării u- 
nor paralelisme intre organele de 
conducere ale partidului și creșterii 
operativității și coordonării efecti
ve a activității de partid și de stat. 
Plenara a stabilit unele modificări 
la ^Statut.

Hotărîrea în legătură cu aceste 
modificări se dă publicității separat.

2. In cadrul plenarei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat citire unei 
scrisori din partea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer în care solicită, din 
motive de sănătate și datorită 
vîrstei, să fie eliberat din funcția de 
președinte al Consiliului de Miniștri.

In legătură cu această scrisoare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a rostit 
o scurtă cuvîntare, care se publică 
separat.

Exprimîndu-și deplinul acord cu 
înaltele aprecieri ale secretarului ge
neral al partidului la adresa activi
tății tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, plenara a aprobat în unani
mitate cererea președintelui Consi
liului de Miniștri de a fi eliberat din 
aceasta funcție.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
s-a adresat apoi plenarei. Cuvintul 
său se publică separat.

3. Plenara C.C. al P.C.R. a reco
mandat Marii Adunări Naționale să 
aleagă pe tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., în funcția de președin
te al Consiliului de Miniștri.

In legătură cu aceasta, plenara a 
recomandat Marii Adunări Națio
nale eliberarea tovarășului Manea 
Mănescu din funcția de vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri și pre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării.

4. Plenara a ales pe tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ca secretar al 
Comitetului Central și a recomandat 
numirea sa ca președinte al Consi
liului Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale.

In legătură cu aceasta, Plenara a 
recomandat Marii Adunări Naționale 
eliberarea tovarășului Jlie Verdeț din 
funcția de prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

5. Plenara a fost de acord cu ce
rerea tovarășului Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., de a fi eliberat din 
funcția de președinte al Marii A- 
dunări Naționale, și,de a fi trecut în 
altă muncă. Plenara a recomandat 
Marii Adunări Naționale eliberarea 
sa din funcția de președinte al 
Marii Adunări Naționale și alegerea 
sa ca vicepreședinte al Consiliului de 
Stat.

In legătură cu aceasta, plenara a 
hotărît să propună Marii Adunări 
Naționale alegerea tovarășului Miron 
Constantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar a] C.C. 
al P.C.R., ca președinte al Marii A- 
dunări Naționale urmînd să fie eli
berat din funcțiile de vicepreședinte 
al Consiliului-de Stat și de președin
te al Consiliului Central de Control
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Trimestrul - cu bilanț bogat de succese

Brigada condusă de loan Onuț, lucrînd la abatajul frontal din stratul 15, blo
cul IV, raportează o îndeplinire ,.la zi" a sarcinilor de plan în proporție 
de 103,8 la sută și a productivității planificate în proporție de 105 la sută.

Obiectivul aparatului a surprins pe Vasile Brădățan, Ivan Lazăr, Iosif Silvester 
și Mihai Aman cîțiva din componenții unuia din schimburile brigăzii discutînd 
împreună cu maistrul minier Gheorghe Turcaș.

Cu planul
trimestrial realizat 
înainte de termen
De la corespondentul nostru, Ilie Coan- 

drăș, am aflat telefonic o veste îmbucură
toare, în care ni s-a relatat o realizare de 
prestigiu a colectivului sectorului II (con
dus de ing. Cristian Dinescu) de la mina 
Uricani. Ieri, la ora 12, harnicul colectiv 
al acestui sector de producție a raportat 
cu satisfacție realizarea cu 4 zile și’ 2 
schimburi înainte de termen a planului 
trimestrial la extracția cărbunelui. Din 
cadrul formațiilor de lucru de la acest 
sector, care și-au adus contribuția la rea
lizarea în devans față de grafic a acestui 
bilanț rodnic, se numără și cele conduse 
de destoinicii brigadieri Traian Pop, Je- 
nică Năstase, Gavrilă Nagy, Pavel Mada- 
raș și Aurel Șoșoi.

parații stilouri, oche
lari etc.) din Petroșani. 
In orice caz, tot din 
București era. Pentru 
orice eventualitate re
țineți adresa de mai 
sus! Deviz estimativ : 
210 lei (200 drumul la 
București și 10 lei a- 
gățătoarea).

S-AU PUS IN VIN-
7. \RE

IN VIZITA LA 
MUZEUL DE 
VÎNĂTOARE

Ieri. 28 dc elevi din 
clasa a If-a, in frunte 
cu dăscălița lor. Eu
genia Niculescu, de la 
Școala generală ry. 1 
Petroșani au vizitat 
muzeul de vânătoare 
din cadrul sediului fi-

Cinematograful „Cul
tural" din Lupcni a 
pus in vinzare — bi
letele pentru filmul 
..Cidul" care va rula in-

lialei A.G.V.P.S. Pe
troșani. Micii elevi au 
primit ample explica
ții despre modul de 
viață și foloasele uno
ra și caracterul dăună-

tre 8 și 14 aprilie. Sa- 
lariații întreprinderi
lor șl instituțiilor din 
oraș vor putea procu
ra bilete la acest film 
prin responsabilii cul
turali ai grupelor 
sindicale, precum și 
de la casa de bilete.

tor al altora dintre a- 
nimalele împăiate și 

^•expuse în muzeu.

J

E. M. LONEA

Sectorul V 
în fruntea întrecerii

După 25 de zile din luna martie, în 
fruntea întrecerii dintre sectoare, se a- 
flă sectorul V. Șeful sectorului, ing. Con
stantin Verdeș spunea în urmă cu cîteva 
zile că schimburile și raioanele conduse 
de maistrul minier principal Aron Vasiu 
și maistrul minier Gheorghe Paraschiv 
sînt cele mai bune. Contribuția substan
țială la plusul de peste 1550 tone cărbu
ne și-o aduc brigăzile conduse de Ludo
vic Repaș, Ion Damianovici. Gheorghe 
Cuzlov și Constantin Chițoiu de la aba
tajele cameră ale sectorului. Ele au de
pășiri de peste 800, 300 și respectiv, 200 
de tone fiecare.

Realizările sectorului V pot constitui 
un bun exemplu pentru mobilizarea în
tregului colectiv al minei în obținerea u- 
nor rezultate superioare pînă la încheie
rea lunii.

St. KONYICSKA 
tehnician principal — C.C.P.

Imperativ major în construcții

Sporirea 
productivității muncii

Prin munca depusă și prin rezultatele pe care le obțin, 
brigadierii DUMITRU ROȘU, DUMITRU POSTOLACHE și 
MARIN RADULESCU sînt bine cunoscuți de către construc
torii obiectivelor social-culturale din Valea Jiului, iar nume
le lor a fost citat cu fiecare prilej cind fruntașilor din activi
tatea economică a municipiului li se aduceau laude. Cînd le-am 
cerut părerea despre productivitatea muncii obținută pe șan
tierele pe care muncesc au avut foarte multe de relatat :

— N-am vrea să amintim, 
finișul din anul trecut spu
nea Marin Radulescu. In 4 
decembrie. brigada mea a 
fost mutată la Uricani. Se de
puneau eforturi susținute 
pentru ca și aici să fie termi
nate sarcinile fizice anuale. 
Dar restanțele erau prea mar’

— abia fusese atacat tronso
nul III al blocului. Practic nu 
aveam condiții să predăm blo
cul pînă la șfirșitul anului. 
Conducerea încerca chiar și 
imposibilul. Cu oricite efor-

Anton HOFFMAN

.Continuare in pag. a 3-a)
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Un adresant, mai mulți destinatari
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autobuzele

NOTA Pentru cine
t

s-au construit trotuarele ? 1

Iaspecte în

JURIST

critice
ale ziarului

d?“ca

respunzătoare în muncă, are 
drept la alocația de stat pen
tru copii, dacă nu a absentat

Cînd vor circula și la noi

Constantin ANTON 
Aninoasa

• MARIN AUREL, Șantierul 1 Lupeni al T.C.H.

Conform dispozițiunilor 
din Decretul nr. 285/1960, fie
care angajat, cu vechime co-

Tudor MUCUȚA. 
deputat

Mihai WA6HOED, 
pensionar

tăm să fim informați asupra măsurilor 
luate.

de lapl, „PHTSIĂRI 011111“

DE CE AJUNG UNII OAMENI SA APELEZE

Toate scrisorile trimise ziarului, aiung la această ultimă 
adresă, după ce au trecut pe In alți destinatari. Aceia, in a 
căror competență intră de (apt rezolvarea problemelor oa
menilor. Izbindu-sc de tărăgănări fără sfirșit. do neînțelege
re, aceștia se adresează (pe bună dreptate) ziarului, mărturi- 
slndu-și indignarea.

Din noianul de reclamați! sosite la redacție, am ales ci- 
teva. pornind pe urinele celor care au lost INIȚIAL destina
tarii acestor scrisori.

Cetățeanul Ion Onofre! din 
Vulcan, miner (la E.M. Pa
roșeni) a cerut sprijinul zi
arului — după ce a bătut mai 
mult de o lună pe la toate 
ușile (sectorul E.G.L.. consi
liul popular, mina Paroșeni) 
— pentru a-și putea rezolva 
mutarea sa. in locuința pen
tru care a primit repartiție 
și care a fost ocupată abuziv, 
de Irina Dvorak, contabilă la 
aceeași exploatare. Pe scurt, 
ce s-a Intîmplat ? Pe tabelul 
cu repartizarea locuințelor 
(din 24 ianuarie a.c.) întocmit 
la mina Paroșeni apare nu
mele Dvorak Irina (aceasta 
avea apartament confort I în 
Vulcan). In 7 februarie a.c.. 
pe un alt tabel este trecut și 
Ion Onofrei, în dreptul căruia 
figura aceeași locuință ca și 
la Irina Dvorak. Amîndouă 
tabelele purtau viza de apro
bare a comitetului oamenilor 
muncii. Biroul executiv al 
consiliului popular a analizat 
cererile și a repartizat locu
ința celui care avea prioritate 
conform legii, tovarășului Ion 
Onofrei. Irina Dvorak însă, a 
găsit de cuviință sâ ocupe a- 
buziv locuința. în sfirșit î s-a 
emis decizie de evacuare, ur- 
mînd a fi executată normal, 
în două-trei zile. „Scumpă" la 
vedere, tovarășa Dvorak a 
fost așteptată nu de mult de 
cei care trebuiau să execute 
evacuarea și de un reporter. 
Dar, nici de data aceasta n-a 
binevoit sâ se arate.

Să vedem însă cum a acțio
nat sectorul E.G.L. Vulcan, 
care trebuia de fapt să opere
ze evacuarea. Tovarășul Io
sif Moraru, șeful sectorului 
E.G.L., nu cunoștea problema 
(fusese în concediu). Tovară
șa Elvira Tomuț, agent con
statator, ne-a explicat:

— Am cerut oameni pentru 
evacuare, maiștrii au promis 
dar cu promisiunea am râ-

Condițiile 
de cazare 

vor fi 
corespunzătoare" 
Referitor la articolul «Nici 

ca la mama acasă, dar ...nici 
chiar așa", publicat in nr. 7542 
din 5 februarie 1974 al „Stea
gului roșu", conducerea E.M. 
Petrila n' comunică :

„Conducerea minei, împreu
nă cu comitetul sindicatului și 
comitetul U T.C. a organizat e 
întîlnire cu tinerii din cămin 
în ziua de 24 februarie, unde 
au fost discutate mai multe

i-, ,A / ’ f
Pe urmele

■■ I

semnalelor

probleme legate de activitatea 
căminului și a cantinei.

Cu această ocazie, a fost 
completat comitetul de cămin 
și au fost luate o serie dc mă
suri pentru îmbunătățirea în
tregii activități din cadrul că
minului. Biblioteca volantă a 
fost completată cu 175 de volu
me Și pusă la dispoziția citito
rilor din cadrul căminului. De 
asemenea, au fost luate măsuri 
pentru procurarea și completa
rea cazarniamentului la nive
lul cerințelor.

Au fost dezbătute amplu 
problema disciplinară, a con
viețuirii in comun, regulamen
tul de funcționare precum și 
doleanțele tinerilor pentru pe
trecerea timpului liber cit mai 
util.

în vederea stabilizării efecti
velor și în special a tinerilor, 
sâptăminal se organizează in- 
tîlniri ale cadrelor de - aduce
re cu tinerii din că: mde
s- dezbat greutățile p re le 
întîmpină în prima ,, r oadă 
de serviciu atit la Jocul de 
muncă "cit și in Viața socială.

Considerăm că în urma mă
surilor luate, condițiile de ca
zare în cadrul căminului vor 
fi din ce în ce mai corespunză
toare Semnează Petru Iacob, 
președintele comitetului sin- 
dica tulit Eugen Kozma, secre
tarul comitetului U.T.C. și 
&a?ol Loy, șeful biroului admi
nistrativ.

— Conducerea sectorului a 
fost pusă in temă cu această 
problemă ?

— Nu...
Tovarășul Iosif Moraru. a 

adăugat apoi că mina Paro- 
șeni, nu le dă concursul, dar 

că în cel mai scurt timp, 
„mîine" se va executa evacu
area forțată a locatarului a- 
buziv. Acest „miine" nu pu
tea să fi fost mai... operativ.

Pentru că» tot sîntem la 
Vulcan, o altă scrisoare sem
nată de tovarășa Ana Schar- 
nitzki. reclamă ainînârile re
petate ale aceluiași sector — 
E.G.L. — care este solicitat 
să execute reparațiile la in
stalațiile de apă. Și mai re
clamă faptul că. fiind trans
ferată la mina Vulcan, a pri
mit dreptul de cărbune cu pa
tru luni mai tîrzlu. Ce aveau 
de făcut destinatarii ? E.G.L.- 
ui sâ nu mai amine interven
țiile. sau să-și programeze, în 
funcție de posibilități, data 
exactă cind vor executa re
parațiile. La mină, reclaman
ta trebuia lămurită, de ce nu 
beneficiază din prima lună 
de dreptul la cărbune. O ce
rere respinsă fără explicații, 
nemulțumește și dă curs al
tor reclamații, așa cum • s-a 
intîmplat. Tovarășul Gheor
ghe Săcăluș, secretarul comi
tetului de partid de la mina 
Vulcan, ne-a promis că va 
rezolva problema, iar EiG.L.- 
ul că va interveni cu repara
ții-

Un alt miner. Vasile Șer
ban, de la Petrila, nemulțu
mit în legătură cu calcularea 
unor drepturi bănești, se a- 
dresează serviciului salarizare 

• GRUP DE LOGATARI, STR. VIITO
RULUI, LUPENI. Problema gospodăririi 
incintelor centralelor termice din Lupeni, 
inclusiv împrejmuirea lor cu gard pentru 
preîntâmpinarea sustragerilor de cărbune, 
a fost abordată recent în coloanele ziaru
lui nostru. Direcția județeană de gospodă
rie locativă și comunală ne-a asigurat că 
toate problemele privind1 buna funcționa
re a centralelor termice din Lupeni vor 
fi rezolvate. Și ne-am convins că. intr-a
devăr. unele măsuri, chiar privind îm
prejmuirea cu gard a centralelor termi
ce, au fost luate. Probabil însă că centra
la care deservește blocurile din str. Viito
rului (dv. nu o menționați de altfel in 
scrisoare;, nu a avut în acel timp proble
me. Acum, după cum spuneți dumnea
voastră. are probleme — în privința păs
trării cărbunelui, a organizării activității, 
a atitudinii față de muncă a fochiștilor. 
Ridicăm, deci, din nou aceste aspecte în 
atenția E.G.L. Petroșani.

Pentru explicații în legătură cu celelal
te probleme, tangențial atinse în scrisoa
re, adresați-vă asociației de locatari.

@ NTCU OPRIȘ, PETRILA. Distribui
rea rațională a apei calde in așa fel incit 
și dumneavoastră, locatarii de la etajul 
IV al blocului 20 să fiți satișfăcuți măcar 
o dată pe săptămînâ cite 2—3 ore cu apa 
caldă, constituie o obligație a comitetului 
de bloc și a asociației de locatari •înde vă 
recomandăm să insistați pină la găsireă' 
unei soluții pentru rezolvarea ei. In spri
jinul dumneavoastră, este dator să vină și 
consiliul popular al orașului. Reveniți da
că mai este cazul.
• I. CIUR, PETROȘANI. Credem că 

sîntem in asentimentul tuturor călători
lor, comunieîndu-vâ câ sesizarea dv. re
feritoare la opacitatea geamurilor case
lor de bilete din gara Petroșani, datorită 
prafului și murdăriei, este bine venită. La 
rîndu-ne, o aducem la cunoștința condu
cerii gării și, ca și dumneavoastră, aștep-

• ȘANDOR BODONI, PETRIL A. Noi a- 
preciem câ șoferul de pe autobuzul 31 IID 
185 care nu a oprit în stația „Strada Mi
nei” și v-a dus pînă la „Tunel", a făcut 
o glumă de foarte prost gust. Rămîne să 
aflăm și părerea mai marilor lui, a diri
guitorilor transportului în comun.
• UN GRUP DE LOCATARI. Petro

șani, str. Oltului nr. 11, 13, 15. Dacă dum
neavoastră nu cunoașteți exact, ceea ce 
ne îndoim, vă putem preciza că din cele 
12 familii ce locuiesc în cele 3 barăci, nu
mai 7 au formele legale, restul ocupă spa
ții aici în baza contractelor încheiate cu 
Exploatarea de gospodărie locativă, fără 
repartiții din partea Comitetului execu
tiv al Consiliului popular municipal. Cine 
sint în acest caz vinovății? Totodată, vă 
putem preciza că toate barăcile din stra
da Oltului vor fi demolate in cursul anu
lui 1974, iar familiilor ce locuiesc în ele li 
se vor asigura locuințe din fondul între
prinderilor ; nu se pot satisface toate so
licitările de locuințe tip colonie.
• ANONIM, PETROȘANI. Nu s-a con

firmat decît în parte sesizarea dv. privind 
deficiențele gospodărești de la spitalul o- 
rașului Petroșani. Numai în ceea ce pri
vește posibilitatea difuzării presei, ni s-au 
dat asigurări că va fi delegat un difuzor 
voluntar pentru a putea intra în spital.

Spre satisfacerea cumpărătorilor 
din cartierul Lonea

în urmă cu numai cîteva zi
le. populația din cartierul Lo- 
nea a primit cu mare satisfac
ție deschiderea primei unități 
alimentare cu autoservire din 
localitate. Spre marea lor sa
tisfacție. cumpărătorii se pot 
servi aici cu tot ce doresc, fără 
cozi la marfă sau la casă. A 
doua unitate, nr. 16, la care 
mă refer este un magazin de 
confecții care s-a deschis sîm- 
bătă. 23 martie. Unitate nouă, 
dotată cu mobilier modern — 
magazinul răspunde unor ce
rințe de mult formulate de lo
cuitorii cartierului, acum scu
tiți de multe drumuri la Petri- 
la sau chiar la Petroșani. Dar 
iatâ ce a spus Marioara Vasile, 

al minei Petrila. Cităm din 
scrisoare ..am fost la mină, 
dar tot nelămurit am plecat". 
Și din dialogul avut cu dum
nealui : ..cei cărora m-am a- 
dresat, mi-au spus ceva, așa. 
repede, că nu aveau timp, și 
eu n-am înțeles". Era însă 
așa de complicat să i se ex
plice tovarășului Șerban (așa 
cum ni s-a explicat nouă — 
n.n.). să i se arate articolul 
care prevede calculul respec
tiv. din legea concediilor ?

Tot litigiu de muncă este 
și • problema tovarășilor 
Gheorghe Brata, Constantin 
Damian și Gheorghe Mihăia- 

să. Acești trei conducători a- 
uto au fost transferați în in
teres de serviciu, conform ar
ticolului II litera A din Co
dul muncii, de la S.T.R.A. 
Petroșani, la mina Lupeni. 
După 11 luni de la transfer, 
oamenii au aflat că sint înca
drați cu un salariu mai mic 
și că trebuie să plătească di
ferența de salariu pentru ace
le 11 luni. Nemulțumiți, cei 
trei muncitori își cereau drep
turile. Dar nu au fost lămu
riți. Ce părere au tovarășii 
de la biroul salarizare sau de 
la contabilitate, din cadrul 
minei Lupeni ? Redacția tre
buie să rezolve această situ
ație ?

Amuzant, dar și trist este 
cazul minerului Gheorghe 
Morariu de la E.M. Dilja, ca
re a fost trimis pentru a-și 
face grupa sanguină ( o a- 
vea pe buletinul de identita
te vechi, și trebuia trecută pe 
cel nou) de la spital la poli
clinică. de la policlinică la 
spital, pentru a fi îndrumat 
pînă la urmă la Centrul de 
recoltare și conservare a sîn- 
gelui. Dumnealui, ne întreba, 
disperat, după ce umblase pe 
drumuri zile întregi: ..unde să 
mă duc să-mi fac grupa san
guină" ? De ce se adresează 
ziarului o asemenea întreba
re ? Pentru că destinatarii, 
nu au timp, nu știu, sau nu 
vor sâ răspundă. Cine știe 

gestionara noului magazin : 
..Sîntem mulțumite do felul 
cum ne-a înzestrat conducerea 
noastră. Am primit marfă din 
abundență- Dispunem de un 
fond d‘- obiecte in valoare de 
peste un milion două sute de 
mii de lei. Dispunem de toate 
sortimentele. Ca să putem sa
tisface cit mai bine cerințele 
cumpărătorilor, vom aplica 
metoda „alegerii libere” a măr
furilor de către clienti. Colec
tivul magazinului este format 
din lucrătoarele Ecaterina Ne
gru, Maria Mihelah. Viorica 
Todor și Elisabeta Gongola". 

care din cele trei motive este 
valabil ? Poate chiar toate 
trei...

Este adevărat că nenumă
rat i cetățeni se adresează zi
arului după ce au trecut cu 
necazurile lor. pe la alți des
tinatari, in măsură sâ le re
zolve. Dar, tot atlt de adevă
rat este faptul că sint și ce
tățeni care au mania reclama
giilor. mai ales atunci cînd nu 
au dreptate. Am ales 
spre exemplificare scrisoarea 
semnată d Milan Băjenaru, 
din Lupeni, >

Dumnealui reclamă asocia
ția de locatari din Lupeni, 
care pe luna ianuarie a.c. l-a 
trecut pe tabelul de plată a 
cheltuielilor cu patru persoa
ne, in loc de două. Cetățea
nul a „uitat" însă, să ne scrie 
că atunci cînd a făcut cerere 
de aragaz a declarat (sporind 
că așa va primi mai repede 
aragazul) că sint în familie 
patru persoane, și a mai uitat 
să ne scrie că are de plătit 
datorii la asociație în valoa
re de 908 lei. De fapt, tovară
șul Băjenaru a plătit doar în 
ianuarie cu vreo zece lei mai 
mult ; din februarie, regle- 
mentîndu-se situația.
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Cele de mai sus scot 
în evidență o realitate 
care Se poate numi mo
dul defectuos in care 
sint rezolvate probleme
le, reclainațiile oameni
lor muncii, aminarea la 
nesfirșit, purtarea pe 
drumuri. Intr-un cuvint, 
lipsă de solicitudine 
Proporția de un adre
sant la trei-patru desti
natari, nu poate fi jus
tificată cu nimic. Ea o- 
glindeștc numai nepăsa
rea, lipsa de responsabi
litate și de respect față 
de om a unora care au 
in sarcinile lor de servi
ciu, soluționarea cereri
lor și reclainațiilor So
luția? Toți factorii că
rora oamenii muncii 
se adresează pentru so
luționarea unor proble
me — să manifeste so
licitudine, respect 
de aceștia.

4* juridică
Dreptul la alocația de stat 

pentru copii

nemotivat mai mult de 3 zile 
în luna respectivă.

Dumneavoastră precizați că 
ziua de 31 decembrie 1973 nu 
vi s-a pontat. Probabil și a- 
ceastă zi a fost apreciată ca 
lipsă nemotivată de la servi
ciu.

In caz că ați avut numai 2 
zile nemotivate de la lucru 
în luna decembrie 1973- și 
2 zile învoire legală, atunci 
aveți dreptul la alocația de 
stat, dar cu condiția ca aceas
tă situație să fi fost cunoscută 
la pontare. Altfel, dacă nu ați 
avut 2 zile învoire legală date 
de persoane competente...

Cetățenii din circum
scripția electorală nr. 
65 Vulcan, care cuprin
de blocurile D2 și D5, 
au ieșit în număr mare 
la reamcnajarca rondu
rilor de flori și curăți
rea zonelor verzi din fa
ța blocurilor. Prin mun

In „haina

și curățeniei
că voluntară au fost re
alizate următoarele lu
crări mai importante: 
curățirea a 2 010 metri 
pătrați zone verzi, să
parea și aranjarea ron
durilor. plantarea a 30 
de tei salcîmi și măci- 
eși. La aceste realizări 
au contribuit îndeosebi 
Maria Pa lad i. Andrei 
Micloș, Natalia Sibian, 
Casian Mîndriță, Ion 
Mogaș, Nicolae Muntean 
Nicolae Dan. Grigore 
Dădălâu, Elena Miu, 
Tudor Burtea, Ion Leos- 
chi. Costică Mihai si al
ți locatari care au fost 
mereu în fruntea acțiu
nilor ce au făcut ca blo
cul în care locuiesc să 
îmbrace „haina" plăcu
tă a ordinii și curățeni
ei, să fie admirat de toți 
cei ce-1 vizitează.

De cînd au luat ele iiinlă, 
trotuarele au lost destinate 
pentru circulația pietonilor. 
Și lotuși, mai există anumiti 
oameni care confundă trotua
rul cu parlea carosabilă a 
străzii, ori cu zonele de par
care auto. Așa se petrec lu
crurile cu trotuarul din țața 
magazinului alimentar Mic 
Gros din strada Republicii nr. 
133. Aproape zilnic, între o- 
rele 7 și 8, alteori și mai Ur
ziți, cind circulația cetățeni
lor este foarte intensă, aici 
sint parcate mașinile care iac 
aprovizionarea pentru diferi
te unități. Și nu e vorba de o 
singură mașină, ci de două- 

’ i a 
la 
o-

HD

trei, ba și mai multe. Așa 
fost in ziua de 8 martie, 
ora 10, cînd trotuarul era 
cupat de mașinile 21 J 
2115 și 21 HD 2170, precum 
și în ziua de 13 martie, cind 
mașina 31 HD 2740 staționa 
aici la ora 13,20 pentru încăr
carea produselor din magazin. 
Stationarea lor pe trotuar, in 
limp ce rampa de alături, a-

In situația cind in valea Ji
ului problema apei potabile 
nu a (ost încă rezolvată, niște 
oameni lipsiți de simțul răs
punderii profesionale amină 
efectuarea unor reparații plă
tite și din cauza cărora se 
pierde o mare cantitate de 
apă. încă din anul 1972 in
stalatori; sectorului E.G.L. 
Lupeni nu reușesc să termi
ne reparațiile începute în a- 
partamontul nr. 27, scara a 
IV-a, blocul nr. 2 de pe Ale
ea Plopilor din Lupeni, unde 
instalația sanitară prezintă 
un grad avansat de uzură. 
I.a acest apartament conduc
ta de apă potabilă fiind cră
pată. a fost legată cu cîrpe 
și sîrme pe lîngâ care apa 
continuă sâ curgă. După mai 
multe cereri depuse la sec
torul E.G.L. Lupeni și în ur
ma unei vizite la fața locu
lui efectuată de reprezentanți 
ai unității, locatarului Vasile

Dacă te afli în stațiile de 
autobuz de la Aeroport și pînă 
la I.U.M.P., zilnic 'auzi aceeași 
discuție. „Iar întîrziem". „Asta 
nici nu oprește". „Stau de 25 
de minute și nu m-am putut 
urca". „Cînd vor circula și la 
noi autobuzele ca lumea ?“.

Această stare de incertitudi
ne este generată de mersul de
fectuos al autobuzelor. Datori
tă acestui fapt se întîrzie la 
serviciu și se creează perturba- 
ții în procesul de producție al 
întreprinderilor. Oare nu s-ar 
putea ca în orele de vîrf, cind 
se intră ori se iese de la servi
ciu autobuzele de pe traseul 
Piața Victoriei — Aeroport să 
fie transformate în Aeroport 
— Petrila. Astfel s-ar mai îm
bunătăți oarecum situația. De 
multe ori, unii conducători au
to procedează exact invers de 
cum ar trebui. Ei schimbă tă
blițele traseului II cu cele pen
tru traseul I și circulă numai 
pînă in Piața Victoriei. Există 

mena/a/ă special în acest 
scop stă libera, nu numai că 
împiedică circulația pietoni
lor, dar reprezintă și un pe
ricol pentru elevii si copiii ca
re merg sau vin de la școa
lă.

De nenumărate ori s-a ce
rut conducerii l.C.L.S. Ali
mentara să interzică circula
ția și staționarea mijloacelor 
auto pe trotuarul din iala a- 
cestei unități. Cindva au lost 
luate unele măsuri, apoi lu
crurile s-au uitat. Oamenii se 
întreabă pe bună dreptate da
că nu cumva vor fi nevoifi 
să circulă ei prin altă parte. 
Dar atunci cum rămîne cu 
trotuarele? Au iosl ele con
struite pentru șoierii care r.u 
vor să înțeleagă că circula
ția mașinilor e pe partea ca
rosabilă a străzii, iar stațio
narea pe rampa de încărcare? 
Factorii in drept să decidă 
ce e de iacul. In orice caz, 
trotuarul din locul cu pricina 
să fie redat pietonilor. In ex
clusivitate lor I

Mondoca 1 s-a spus
suma de 547 h i (chitanța nr. 
01281 din 22 III 1972) rrpre- 
zentind, după cum se preci
zează pe chitanță. ..PRES

TĂRI DEBIT". l<r|l!pa di- U-.'IU 
cituri instalatori condusă de 
Coinman Bogdan rt partizată 
sâ execute lucrările respec
tive. le-a început montînd o 
chiuvetă în baie. Sifoancle 
de sub chiuveta din baie și 
cea din bucătărie au fost 
..îmbinate" eu bandă izola
toare. Intre cele două chiuve
te situate de o parte și de al
ta a "aceluiași perete a rămas 
o spărtură, locatarul fiind ne
voit să o astupe cu .îirt!''. 
De asemenea, cazanul ba
ie vechi a (ost luat de insta
latorul Coloman Bogdan sub 
pretextul că va aduce altul 
nou. dar nici pînă azi nu a 
adus. Părinții mei. pentru 
că despre ei este vorba, s-au 
interesat la sectorul E.G.L.

și un alt inconvenient. Mulți 
salariați ai I.U.M.P. au abona
mente pînă la întreprindere, 
dar nu toate autobuzele de Pi
ața Victoriei vin pină la 
I.U.M.P. la intrarea și ieșirea 
din schimburi. Se invocă fap
tul că. nu este loc de întoarce
re. Iată însă câ s-a creat și a- 
cesta. La intrarea in incinta 
nouă a întreprinderii există loc 
suficient, numai să existe și 
puțină bunăvoință din partea 
E.G.C. Pit’n sporirea număru
lui de autobuze în orele de 
schimb, salariații I.U.M.P. ar 
scăpa de coșmarul transportu
lui. iar cei ce circulă pînă la 
Petrila ar beneficia și ei de 
condiții normale de circulație 
cu autobuzul spre locurile lor 
de muncă.

Fiindcă este vorba de salari
ații I.U.M.P. și E.G.C. care a- 
sigură curățenia arterei princi
pale de la garajul pompierilor 
și pînă la stația de autobuz de 
la I.U.M.P. amintesc că această 
porțiune de șosea este foarte 
murdară, desfundată, cînd plo
uă se transformă într-un poli
gon pentru stropirea cu noroi 
a celor ce circulă pe trotuare. 
Cu aceeași ocazie le-am aminti 
tovarășilor de la S.D.E.E. Pe
troșani că de la miliție și pî
nă la poarta I.U.M.P. nu ard 
decît două becuri.

Credem că factorii vizați ar 
trebui să analizeze situația în 
care sint puși salariații I.U.M.P. 
în privința transportului spre 
și de la uzină și să determine 
schimbarea ei. 

Wilhelm LOJADI
.U.M.P.

'lliiile se găsese filaie 
pentru rudiograjii dentare?

Subsemnatul Constantin Anton, din comuna 
noasa, str. 23 August nr. 95. respectuos solicit sprijin sau 
o lămurire din partea factorilor competenți. in anul 1973 
am extras niște măsele la dispensarul stomatologic din 
Aninoasa. După vindecare, am fost trimis să fac o radio
grafie la policlinica din Petroșani, ca să pot continua 
lucrarea de înlocuire a danturii. Aici, mi s-a oferit o sur
priză neplăcută. Foarte amabil și scurt am tost ..lămurit" 
că mi se face radiografia dacă am eu film. De la policlinică 
am fost îndrumat să cumpăr film de la magazinul de o- 
bicctc optice din Petroșani Am vizitat acest magazin și 
in anul 1973, și in anul acesta de vreo trei ori, dar filme 
dentare nu se găsesc. După părerea mea, aceste filme 
ar trebui să le aibă policlinica din Petroșani și nu să le 
căutăm noi prin magazine și să nu le găsim. Solicit, 
deci, un răspuns. Poate pînă la urmă voi fi îndrumat a- 
colo unde pot găsi eu film, dacă policlinica nu este ca
pabilă să le aibă și poartă oamenii pe drumuri.

amintind de soarta cazanului 
de bale. „.Spuneți-i lui Bog- 
<!»• . sa vă pună c azan d< 'iivle 
știe" — li s-a răspuns părin
ților. Asta pentru 547 de lei 
și deoarece instalatorul Co- 
Ionian Bogdan a montat ca
zanul nou la o altă adresa 
unde probabil a fost primit 
mai... bine.

Asemenea „fenomene” mai 
au loc in relațiile dintre sec
torul E.G.L. și locatari la Lu
peni. Dacă părinții mei nu ar 
fi plătit suma menționată 
pentru stricăciuni de care nu 
sint vi nova ți. șj dacă n-ar fi 
trecut atîta timp de cînd re
parațiile și aducerea cazanu
lui de baie se toi tărăgănează 
nu aș fi zis nimic. Dar nici 
să lăsăm ca lucrurile sâ evo
lueze toi așa la infinit după 
bunul plac și toanele cuiva 
nu cred că ar fi bine.

Ion MONDOCA 
miner, Lupeni

Sîntem un grup de 
pensionari din localita
tea Petrila și ne i lr«*~ 
sâm redacției cu rugă
mintea de a ne sprijini 
in găsirea unei soluții 
In problema pe care o 
redăm mai jos-.

Am depus cerere la 
Consiliul popular al o- 
rașului petrila prin care 
am solicitat stabilirea

Cerem 
să ni se 
răspundă 

prin măsuri 
concrete

unui loc și a unei zile' 
anume pentru distribui
rea petrolului in lo-'.ali- 
latea noastră. Pină in 
momentul de față iceys- , 
tă problemă nu a fost 
rezolvată și noi. locui
torii din partea de sus 
a Petrilei, sîntem nevo- 
iți să ne declasăm la 
Petroșani pentru a cum
păra petrol. Dar cum 
să-1 transportăm? Pe au
tobuz nu este voie, nici 
măcar în vas metalic 
închis ermetic introdus 
în sacoșă. Unii dintre 
noi am fost deja amen
dați. Ne punem întreba
rea; cit timp vom mai 

•fi obligați noi oameni 
de 60-70 de ani. sâ mer
gem pe jos după petrol 
la Petroșani? Apoi să 
facem calea întoarsă, tot 
pe jos. cu bidoanele de 
petrol în mîini?

Cerem să ni se răs
pundă și să s*-* ia măsuri 
pentru a outea cumpă
ra petrol într-un lor a- 
nume și într-o zi 
gramată la noi î 
nea

UN GRI P OF 
PENSION ' Pf
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încheierea lucrărilor Plenarei Comitetului Central
al Partidului Comunist Român

(Urmare din pag. 1)

iv

— tlegcî a VA.'iasulu Emil 
Dragănescu. membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ca pre
ședinte al Comhei j", jc Stat 
al Planificării și. in legătură 
cu aceasta, eliberarea sa din 
funcția de ministru al trans
porturilor și telecomunicațiilor;

— alegerea tovarășului Ja
nos Fazckas. membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ca minis
tru al comerțului interior ;

tovarășului 
membru al 
funcția dc

— alegerea 
Gheorghe Oprea. 
C.C. al P.C.R.. în

Cuvintui tovarășului
Manea Măneseu .i

(Urmare din pag. 1)

trebuie să vă mărturisesc că 
această încredere a constituit 
pentru mine un imbold perma
nent în activitatea pe care am 
dus-o. strâduindu-mâ să fiu pe 
măsura posibilităților mele u- 
til cauzei clasei muncitoare și 
poporului din care m-ani năs
cut. Bunul cel mai de preț al 
întregii mele vieți a fost și va 
fi întotdeauna slujirea cu cre
dință a Partidului Comunist 
Român, care m-a crescut și e- 
ducat în spiritul devotamentu
lui nețărmurit față de cauza 
socialismului si comunismului 
care m-a învățat sâ militez și 
să lupt pentru o societate mai 
dreaptă și mai bună.

Pe tot parcursul activității 
mele am primit ajutorul nepre
cupețit al partidului. Țin să 
mulțumesc mult conducerii 
partidului și in mod deosebit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
care m-a îndrumat cu perseve
rentă, răbdare și exigență, dar 
și cu bunăvoință tovărășească.

In fața acestei noi sarcini, 
care mi se încredințează, tre
buie sâ vă declar deschis că 
sint conștient de faptul că in 
activitatea mea s-au manifestat 
neajunsuri, pe care mă voi 
strădui, cu ajutorul tovarășilor 
mei de muncă, să le elimin în 
cît mai mare măsură.

Stffnați tovarăși.
Ne’ aflăm in al 4-lea an al 

cincinalului. Îndeplinirea pla
nului pe acest an este hotări- 
toare pentru realizarea înainte 
de termen a sarcinilor prevă
zute pe anii 1971—1975. Solu
ționarea cu succes a probleme
lor ce se pun astăzi în activi
tatea economico-socialâ a țării 
cere din partea ministerelor, 
centralelor și întreprinderilor 
eforturi susținute pentru exe
cutarea exemplară a sarcinilor 
de plan. Trebuie sâ întărim și 
mai mult, pe toate treptele or-

Toată atenția pentru încheierea cu succes
a trimestrului școlar

Privite prin prisma procen
tajului de promovați, raporta
tă la condițiile materiale de 
care dispunem, la posibilitățile 
intelectuale ale elevilor și la 
gradul de pregătire și experi
ență a colectivului didactic, 
rezultatele la învățătură obți
nute la finele trimestrului I de 
elevii liceului nostru au fost 
apreciate ca fiind nesatisfăcă
toare. Această situație a consti
tuit obiectul unor temeinice a- 
nalize făcute atit in cadrul a- 
dunărilor generale de partid și 
U.T.C., cît și in ședințele con
siliului profesoral și ale colec
tivelor de catedră, care au e- 
vidențiat o serie de cauze.

In aceste zile, cind ne apro
piem de încheierea celui de al 
doilea trimestru - școlar, cele 
mai semnificative dintre aces
te cauze trebuie să ne concen
treze atenția mai mult, deși ele 
sint urmărite tot timpul în în
treg procesul de învățămînt. 
Nici un profesor nu se poate 
mulțumi cu situația mediocră 
a clasei cu care lucrează de
oarece ea cuprinde și reflectă 
însăși calitatea muncii sale. 
Neluarea in considerare a 
contradicției care apare astăzi 
în procesul învățării între ce
rințele crescir.de față de elev 
și capacitatea lui de a le sa
tisface a fost apreciată in li
ceu] nostru ca fiind o sursă a 
rezultatelor generale. Acest fe
nomen de supraîncărcare s. 
manifestă in planurile de în- 
Vâțămînt și programele școla
re, in prea multele aitivitâl' 
în afara clasei seu în volumul 
mare al temelor pentru acasă, 
in tendința fiecărui profesor de 
a-1 face pe - lev să cunoască cit 
mai mult în specialitatea sa. 
Dar rnai există și Q insufici-

vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri ;

— alegerea tovarășului Tra
ian Dudaș ca ministru al trans
porturilor și telecomunicațiilor 

eli
nii-

si. in legătură cu aceasta, 
bcrarefi sa din funcția de 
nistru-secret ar de stat ;

— eliberarea tovarășului 
Crăciun din funcția de mi 
tru al industriei ușoare, 
motive dc sănătate :

— ilvg rea tovarășului 
Gheorghe Cazan ca ministru 
al industriei ușoare, și, in legă
tură cu aceasta, eliberarea sa 
din funcția dc ministru-secre- 
tar de stat :

în legătură cu aceste hotă- 
riri. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat pe tova
rășii desemnați pentru noile 
funcții si le-au urat succes in 
activitatea lor. Cuvintui tova
rășului Nicolae Ceaușescu se 
publică separat.

Tovarășul Manca Măneseu a 
mulțumii plenarei Comitetului 
Central. k rotarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru desemnarea 
sa într-una din principalele 
funcții ale activității de partid 
si de stiil. Cuvintui său se pu
blică separat.

Comitetul Executiv a supus 
Plenarei C.C. al P.C.R. propu
nerile privind unele modificări 

ganizatorice, exigența, discipli
na de plan și financiară, dis
ciplina economică. Se impune 
să acordăm o deosebită aten
ție îndeplinirii sarcinilor de 
producție stabilite prin plan, 
intrării la termen în funcțiune 
a noilor obiective, fundamentă
rii temeinice a deciziilor eco
nomico în vederea stabilirii ce
lor mai bune soluții, pentru 
creșterea productivității mun
cii. reducerea costurilor și îm
bunăm; ir. a calității producției 
pentru sporirea pe toate căile 
a eficienței economice.

Doresc să-mi exprim convin
gerea că. sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de 
partid, vom îndeplini în tot 
mai bune condiții prevederile 
planului, asigurînd astfel o 
trainică temelie progresului e- 
conomic și social al României 
socialiste. în acest cadru, sar
cini sporite revin Consiliului 
de Miniștri. Țin să declar in 
fața Plenarei Comitetului Cen
tral că voi depune toate efor
turile. întreaga mea capacitate 
și putere de muncă pentru ca, 
împreună cu tovarășii vicepre
ședinți ai Consiliului dc Miniș
tri. cu toți membrii guvernului 
să asigurăm rezolvarea opera
tivă a problemelor economice, 
îndeplinirea cu fermitate a sar
cinilor ce revin organelor ad
ministrației de stat.

Garanția exercitării în cele 
mai bune condițiuni a atribu- 
țiunilor și răspunderilor ce re
vin guvernului o constituie 
conducerea de către partid, in 
frunte cu secretarul său gene
ral. a întregii vieți economice 
și sociale a țării, aplicarea cu 
consecvenții in întreaga noas
tră activitate a indicațiilor și 
orientărilor conducerii partidu
lui. alo tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

încă o dată vă rog să-mi în
găduiți. stimați tovarăși, să vă 
mulțumesc pentru încrederea 
pe care mi-o acordați.

entâ motivație, o atitudine 
lipsită de răspundere față de 
învățătură din partea unor e- 
levi. și această cauză ii face 
să recepționeze pasiv cunoștin
țele. fără a-și pune întrebări 
sau a opera comparații, asoci
ind u-se cu un regim de lucru 
nedirijat din care reiese o in
suficientă îndrumare diferen
țiată, individuală a elevilor de 
către profesorii diriginți, o 
slabă legătură cu familiile. 
Deși scopul învățământului es
te sâ formeze elevii, adică ei 
să fie capabili de gindire a- 
plicativă creatoare, de asoci
eri și disocieri, de analize și 
sinteze, cadrele didactice utili
zează sporadic și cu timiditate 
procedee modeme de dobîndi- 
re a cunoștințelor, folosesc 
prea mult metodele tradiționa
le, expozitive, neadecvate con
ținutului urmărit.

In urma acestei analize a 
fost stabilit un complex 
de măsuri, cu sarcini și 
responsabilități pentru fie
care profesor, pentru a con
tribui ța perfecționarea pregă
tirii pol:’i<-ideologică și științi
fică a personalului didactic în 
v. dorea sporirii competenței și 
contribuției în întreaga muncă 
de instruire și educare a tine
retului școlar întregul conți
nut al activității a fost subor
donat mobilizării colectivului 
didactic la îndeplinirea exem
plară a obligațiilor izvorite din 
ILotârîr a Plenarei C.C. al 
P.C.R. din iunie 1973 în direc- 
'ia sporirii randamentului în- 
Vățăjnîntului. evitării insucce
sului școlar și a integrării ele
vilor. imediat după absolvirea 
liceul ui, intr-o muncă social- 
utilă în eventualitatea că nu-și 
vor continua studiile intr-un 

la Constituția Republicii So
cialiste Român'a. care să fie 
înaintate apoi spre legiferare 
Marii .Adunări Naționale.

Propunerile au fost prezen
tate plenarei dc tovarășul E- 
mil Bodnaruș. membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului do Stat. Cuvintarea sa 
se publică separat.

Plenara C.C. al P.C.R n a- 
probat in unanimitate propu
nerile privind instituirea func
ției de președinte al Republi
cii Socialiste Româna — cu 
menținerea Consiliului de Stat 
— și atribuțiile ct-i revin șe
fului statului român pc plan 
intern și în relațiile interna
ționale ale țârii.

Aprobînd propunerile pri
vind unele modificări la Con
stituția Republicii Socialiste 
România, Plenara C.C.' 
P.C.R. a hotărît ca ele să 
transformate în proiect de 
ge care să fie supus Marii 
dunâri Naționale.

9. Plenara C.C. al I’.C.R. a ho- 
tărît in unanimitate sâ pro
pună Marii Adunări Naționale 
alegerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
ca președinte al Republicii So
cialiste România.

10. Plenara C.C. al P.C.R. a 
aprobat proiectul legii remu-

al 
fie 
le- 
A-

(Urmare din pag. 1)

ditează și recheamă reprezen
tanții diplomatici ai Republi
cii Socialiste România; pri
mește scrisorile de acreditare 
și de rechemare ale reprezen
tanților diplomatici ai ailor 
state: încheie tratate interna
ționale în numele Republicii 
Socialiste România; poate 
da împuterniciri în acest scop 
președintelui și unor membri 
ai Consiliului de Miniștri sau 
unor reprezentanți diploma
tici. Regimul obișnuit prevă
zut de Constituție pentru rati
ficarea tratatelor încheiate in 
astfel de condițiuni rămîne 
cel stabilit.

In îndeplinirea atribuțiuni- 
lor ce-i revin, președintele ... 
Republicii Socialiste România 
emite decrete prezidențiale și 
hotârîri. Președintele Republi
cii Socialiste România, avînd 
și calitatea de președinte al 
Consiliului de Stat, . urmează 
ca, în conformitate cu actua
lele prevederi ale Constituției, 
sâ semneze legile adoptate de 
Marea Adunare Națională în 
vederea publicării lor în Bu
letinul Oficial, precum și de
cretele și hotărîrile Consiliu
lui de Stat.

In ce privește alegerea pre
ședintelui Republicii Socialis
te România:

Președintele Republicii So
cialiste România urmează să 
fie ales de către Marea Adu
nare Națională pc durata u- 
nei legislaturi, urmînd a func
ționa pînă la alegerea pre
ședintelui în legislatura ur
mătoare.

institut de învățămînt superior.
Intensificarea activității de 

educare comunistă a elevilor 
în scopul formării unor de
prinderi sănătoase de muncă, 
cultivarea răspunderii față de 
obligațiile școlare și cetățe
nești. dezvoltarea sentimentu
lui de dragoste și recunoștință 
față de partidul clasei munci
toare. față de patria noastră 
socialistă au fost obiective per
manente in acest trimestru, 
împreună cu ridicarea nivelu
lui predării științelor sociale 
prin folosirea unor tehnici și 
procedee moderne, care să du
că la dezvoltarea posibilităților 
elevilor de a asimila un mai 
mare volum de informații, de 
a ințelegc în mod clar politica 
științifică a partidului nostru, 
de a-și forma convingeri, sen
timente, atitudini și deprinderi 
politice, etico-cetățcnești.

Creșterea ponderii formelor 
de însușire activă a cunoștințe
lor, dezvoltarea și încurajarea 
capacității de investigație a e- 
levilor. transmiterea cunoștin
țelor in așa fel incit să. creeze 
un ecou real in sufletul lor, 
să-i emoționeze și să-i determi
ne la o reacție interioară sint 
aspecte de natură . formativă 
urmărită de fiecare profesor. 
In timpul acestui trimestru am 
apreciat că in pregătirea ele
vilor pentru viață este necesa
ră. ca o necesitate îmbogățirea 
cunoștințelor lor cu date va
riate și convingătoare despre 
rolul științei în societate, cu 
înțelegerea legăturii dintre ni
velul activității sociale a oa
menilor și nivelul atins de ei 
in cunoașterea științifică a na
turii. ajutîndu-i să desprindă 
concluziile filozofice materia
liste din cunoștințele științjfi- 

nerărij după cantitatea șl căli
tă t.-i muncii și a ho- 
tării să fie înaintată spre 
dezbatere și adoptare Marii 
Adunări Naționale.

11. Totodată, plenara a a- 
probat proiectul legii privind 
•istenn’izar< a teritoriului și a 
localităților urbano și rurale, 
holărînd va ea să fie supusă 
dezbaterii publice.

12 Plenara Comitetului Cen
tral a aprobat tezele pentru 
cea de-a NXX-a aniversare a 
eliberării patriei dc sub jugul 
fascist sj planul dc măsuri 
pentru intimpinarea acestei a- 
niversâri.

13. Plenara C.C. al I’.C.R. a 
aprobat în unanimitate infor
mările cu privire la efectivul, 
compoziția și structura organi
zațiilor partidului la 31 decem
brie 1973 și cu privire la acti
vitatea organelor de partid și 
de stat privind înfăptuirea po
liticii dc cadre a partidului.

14. In unanimitate, plenara 
a aprobat propunerile de dele
gați ai Partidului Comunist 
Român pentru Congresul Fron
tului Unității Socialiste.

La dezbaterile din cadrul 
Plenarei C.C. al P.C.R. au luat 
cuvintui tovarășii : Vasile Vil- 
cu, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R. ; An

Președintele Republicii So
cialiste România este răspun
zător față de Marea Aduna
re Națională 
sa activitate, 
riodic Marii 
nalc dări de 
exercitării 

Națio- 
asupra 

sale 
sta-

Ma-

urmează 
atribuții

pentru întreaga 
El prezintă pe- 
Adunări 

seamă
atribuțiilor 

cit și asupra dezvoltării 
tului.

Atribuțiile actuale ale
rii Adunări Naționale urmea
ză să fie completate cu atri
buția privind alegerea 
ședintelui Republicii 
te România.

Consiliul de Stat 
să -exercite acele 
prevăzute de Constituție pen
tru care este necesară adop
tarea unor hotârîri in plenul 
său. Totodată, se propune ca 
in cazul în care, in timpul 
sesiunii deschise a Marii A- 
dunări Naționale, necesități 
economice și sociale impun 
adoptarea unor măsuri nein- 
tirziate iar Marea Adunare 
Națională nu este întrunită in 
plenul său, Consiliu] de Stat 
sâ poată lua aceste măsuri, 
urmînd ca normele cu putere 
de legș astfel adoptate să fie 
supuse forului suprem legiui
tor la reluarea lucrărilor sale 
in plen.

In concordanță cu modifi
carea Constituției în sensul 
propunerilor de mai sus. ur
mează implicit sâ se facă 
modificarea corespunzătoare a 
regulamentului de funcționare 
a Marii Adunări Naționale.

Aceste modificări se referă 
în special la procedura de a

pre- 
Socialis-

ce predate, să-și definească și 
să-și verifice concepția științi
fică despre lume, să-și perfec
ționeze metodele de muncă, 
să-și cunoască posibilitățile și 
sâ acționeze in activitatea 
practică de pe poziții științifi
ce, ateiste. împreună cu dez
voltarea sentimentului de dra
goste față de colectiv, de întă
rire a relațiilor de tovărășie 
și prietenie principială, de cul
tivare a răspunderii morale a 
colectivului față de fiecare 
membru al lui și al răspunde
rii fiecărui membru față de 
colectiv, inlăturîndu-se orice 
manifestare de egoism, de gre
șită înțelegere a tendinței de 
afirmare prin încălcarea prin
cipiilor de bază ale moralei. 
Un rol deosebit în buna orga
nizare și desfășurare a muncii 
educative l-a avut organizația 
U.T.C. care, printr-un bogat și 
atractiv program de Activități, 
a reușit să-i ajute pe elevi să 
realizeze o strînsă legătură în
tre cunoștințe și viață, să le 
dezvolte combativitatea împo
triva influențelor străine și a 
comportării necorespunzătoare 
în școală și,în societate.

Integrarea elevilor în cerin
țele regulamentului școlar, pu
ținele cazuri de indisciplină 
semnalate, notele din cataloa
ge. participarea la olimpiade 
și concursuri, atitudinea res
ponsabilă față dc îndeplinirea 
obligațiilor ne conduce la con
cluzia că măsurile inițiate au 
început să dea roade și că re
zultatele acestui trimestru vor 
fi din cele mai bune.

Profesor emerit Simion PARA- 
IAN, directorul Liceului de 

cultură generală Petroșani 

drrl Cervcncovlci, prim-sccre- 
lar al Comitetului mdoțean A- 
rad PC R : Petre DAnicft, 
prim-secretar «1 Comitetului 
județean Vîlcea al P.C.R.; 
Constantin Pirvulescu, membru 
• ii Comisiei Centrale de Rcvl- 
/•' a partidului ; Gheorghe 
Blaj, prim-secretar al Comit' - 
tului județean Maramureș al 
P.C.R . Gheorghe Vasilichl. 
președintele Comisiei pentru 
sănătate, muncă și asigurări 
sociale a Marii Adunări Națio
nale . Vasile Potop, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Iași al P.C.R : Eleonora Nilcă, 
director al întreprinderii tex-» 
tile Cisnădie. județul .Sibiu ; 
George Hoinoștean, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Aibă al P C R. : Adalbert Cri- 
șan, prim-secretar al Comite
tului județean Bistrița-Năsă- 
ud al P.C.R. : Gheorghe Roșu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Bacău al P.C.R. ; 
Angelo Miculescu. ministrul a- 
griculturii, industriei alimenta
re și apelor ; Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor.

în încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvintui to\arășul 
Nicolae Ceaușescu.

legere a președintelui Repu
blicii Socialiste România, du
pă cum urmează :

Propunerea privind alegerea 
președintelui Republicii 
cialiste România se face 
către Comitetul Central 
Partidului Comunist 

So- 
de 
al 

Român
și Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste. Ale
gerea de către Marea Aduna
re Națională a președintelui 
Republicii Socialiste România 
urmează să se facă cu două 
treimi din numărul total al 
voturilor deputaților Marii 
Adunări Naționale.

In același timp, se propune 
ca aceleași foruri, și anume 
Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român și Con
siliul Național al Frontului 
Unității Socialiste, să fie in
vestite cu capacitatea de a 
face propuneri și pentru ale
gerea Consiliului de Stat, cît 
și a președintelui Consiliului 
de Miniștri și a Consiliului 
de Miniștri. Ia începutul unei 
noi legislaturi.

Totodată, avind în vedere 
prevederile proiectului de sta
tut al Frontului Unității So
cialiste, se propune menționa
rea Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste 
in rîndul organelor prevăzu
te în regulamentul de funcțio
nare al Marii Adunări Națio
nale cu dreptul de inițiativă 
legislativă.

Aceste propuneri — dacă 
vor fi aprobate — urmează 
să fie transformate in proiect 
de lege, care sâ fie supus 
Marii Adunări Naționale.

Mica 
publicitate
VlN’D urgent casă, Str.
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Noul Ulm a) Malvinei Ur- 
șiunu este o operă gravă, fru
moasă, dedicată celui mai 
tulburător dintre sentimente 
— dragostea de Iară. Acest 
sentiment este o valoare pe
renă, care nu poate ii alleru- 
tă de timp, trăiește și atunci 
cînd toate celelalte iubiri tre
cătoare. cum sugerează titlul, 
devin faste și își pierd rolul 
esențial intr-un destin ome
nesc.

Dragostea de glie, dorul de 
fard îl determină pe Andrei, 
personajul central al filmu
lui, să revină la vatră după 
o îndelungată absentă, să în
cerce regăsirea echilibrului 
pierdut intr-un moment de 
slăbiciune. El caută și își a- 
ilă alinarea in reîntoarcerea 
pe acest pâmînt, cîndva aban
donat, dar niciodată uitat, ca
ută și află răspunsul unor in
terogații fundamentale, legale 
de însuși rostul său existen
tial sub cerul patriei. Aici, în 
brazda dătătoare de viată și 
\ ise tinerești — riereali/ate 
din pricina erorii cu profun
de înrîurlri asupra soartei ar
hitectului - devine mai evi
dent ca aricind că nimic nu 
poate egala nici atracțiile e- 
iemere, nici iubirile Irecăloa-

I
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Elevii de la Bănlța sînt prezențl 
soclal-utileîn acțiuni

Elevii Școlii generale din Ba
nița, pătrunși de dorința fier
binte de a-și face școala cit 
mai frumoasă, au trecut la ac
țiune încă din primele zile fru
moase ale primăverii. In acest 
sens, elevii, conduși de profe
sorii Grigore Jianu și losif Ve- 
kony, au săpat din timp gro
pile necesare și au fost aduși 
puieți ornamentali și pomi de 
către elevi. Astfel, in ziua de 
24 martie au participat la mun
că patriotică 58 de pionieri și 
uteciști, plantind 25 pomi și 
peste 60 puieți ornamentali. In 
aceeași zi elevii au amenajat 
gardurile din fața școlii.

Printre cei care s-au eviden
țiat in muncă amintim pe Lu
cretia Jitea, Coroana Boia, Ion 
Pavel și Vasile Pavel, Maria I. 
Jitea, Vasilica Burcuș, Ion Popa, 
Ileana Jitea, Marilena Potecă, 
Rodica Jitea și alții.

Acțiunea de înfrumusețare a 
școlii, și a comunei, ne infor
mează direcțiunea școlii, con
tinuă pină la efectuarea a cel 
puțin 5000 ore muncă patrio
tică, adică angajamentul luat 
in cinstea celei de a XXV-a ani
versare a Organizației pionie-

Sporirea productivității muncii
(Urmare din pag. 1)

a

turi... Noi. ce să facem ? E- 
xecutam dispozițiile. Am mun
cit — de fapt mai mult am 
stat — cu întreaga brigadă 
timp de două săptămîni pentru 
a efectua abia 14 mp de zi
dărie interioară. E bună ea, 
concentrarea de forțe, dar 
nici chiar așa. să nu te poți 
mișca unul de celălalt. Ce 
productivitate a muncii am 
realizat acolo, în acele con
diții, își poate imagina orici
ne...

— Și noi am fost detașați 
La Uricani, la același bloc C 2, 
cu aproape toate brigăzile de 
zidari ale șantierului, adaugă 
Dumitru Postolache. Fiecare 
apartament era ocupat de o 
brigadă. Brigada mea a fost 
luată de la pregătirea unui 
front de lucru pentru ’74. un
de. deși aveam toate condi
țiile să realizăm producții 
mari, am fost detașați la Uri- 
eani. Acolo deservirea a fost 
nesatisfăcătoare din cauza nu
mărului mare de formații de 
lucru prezente. Mă gîndesc 
numai cît lemn am consumat 
pentru că stația termică nu 
a funcționat la timp !

— Lucrăm cît ni se cere. 
Doar de asta sîntem pe șan
tier. aceasta ne e datoria — 
spunea Dumitru Roșu. Dar nu 
putem fi nepăsători la modul 
în care organizatorii procesu
lui de producție pregătesc sau 
utilizează efectivele. Uneori 
muncim și peste zece ore pe 
zi. Muncim și duminică, dar* 

TRECĂTOARELE IUBIRI
re, siguranța vitală a tării 
mumă.

Există un tragism incontes
tabil în faptul că Andrei revi
ne acasă ros de o maladie in
curabilă. Natura, urmînd alic 
legi deci! cele umane, a >os
til o sentință de moarte, ca
tegorică. imuabilă. Deci An
drei se reîntoarce nu penliu 

Carnet cinematografic

a-și regăsi iericirea pierdută 
— e prea lîrziu de-acum —, 
ci pentru a se împăca cu si
ne însuși. Această regăsire 
presupune, insă, multe încer
cări, încercări ale înlilnirilor 
și ale despărțirilor. O atare 
inlilnire-despărlire este cea 
a iostel iubiri Lena, ce 
mai are disponibilitatea de a 
lumina adevăratele -dimensi
uni ale șovăirii din op/iunea 
de altădată, de a oieri un 
termen de comparație pentru 
pierderile înregistrate de An
drei.

Malvina Urșianu examinea-

rilor și in intimpinarea celei de 
a XXX-a aniversare a Eliberă
rii și a celui de-al Xl-lea Con
gres al P.C.R.

Moment din timpul rodnicei acțiuni patriotice a elevi
lor, de la Școala generală din Banița.

nu pentru a realiza producții 
corespunzătoare celor 10 ore, 
ci pentru a compensa pierde
rile de timp, stagnările din 
timpul programului normal 
de lucru. Dau un exemplu 
oarecare : de ani de zile ne 
plingem că la punctul de lu
cru nu sosesc betoane la timp 
și de bună calitate. Este a- 
nalizat efectul dar nu e în
lăturată cauza, socotită mă
runtă : lipsa aproape perma
nentă a ciururilor pentru a- 
gregate. Mă întreb pe de altă 
parte, cu toate că știu răspun
sul .■ cîți zidari se califică a- 
nual, la Lupeni. de pildă ? 
Nici unul sau prea puțini I 
Oare de unde să-i avem a- 
tunci cînd ne trebuie ?

—In anul 1973 productivita
tea muncii a fost realizată, 
pe ansamblul Grupului de 
șantiere al T.C.H. Petroșani, 
în proporție de numai 86.2 la 
sută, iar pe fiecare șantier în 
parte, de asemenea, s-a situat 
sub sarcina planificată. A- 
ceste rezultate exprimă, cum
va, și modul în care a fost 
utilizată forța de muncă a 
șantierelor ? Fără îndoială că 
da ! Așa au cosiderat cu toții 
și interlocutorii noștrii. Să ne 
referim, in acest sens, la încă 
un exemplu constatat recent, 
din care rezultă că practica 
asaltului și a concentrării de 
forțe peste necesar, continuă 
de la un an la altul.

In timp ce la Vulcan 
tivele de muncitori au 
împărțite de la începutul 
lui pe două schimburi, reali

efec- 
fost 

anu-

ză cu luciditate, dar iară im
pasibilitate, dedublarea ero
ului care este nu victima cir
cumstanțelor nefericite, ci vi
nii sale tragice de a ii fost 
infidel iafă de rădăcinile sa
le. Această lipsă de fidelita
te este, de altiel, o chestiu
ne complexă: eroul este ae 
proveniență adine populară,

venind din mediul rural. Ple- 
cind din Iară, el părăsește nu 
numai pâmînlul natal, ci — 
adopt ind o formulă de viată 
arivistă — și relafiile sale u- 
mane, precum și universul său 
de revelafii și rădăcinile pro
priei sale personalități.

Reînlîlnirea vetrei abando
nate este creionată de către 
Malvina Urșianu nu în culo
rile bucuriei revenirii, ci 
cele ale conflictelor
dramatice, prezentînd necesi
tatea obiectiv-tragică a 
toarcerii acasă. Astiel, iubi
rea renegată, care aofioneu-

in 
acute.

in-

zd ca un mobil al revenirii, 
nu rezistă încercării timpului. 
Pentru Lena, această întilni- 
re cu Andrei nu înseamnă re- 
vilalizarea unui sentiment îm
pins spre zona uitării, 3: ea 
reprezintă un prilej amar al 
dării de seamă, șansa de o 
merge mai departe după anu
larea definitivă a unei amin
tiri statornicite sub zodia in
certitudinii.

Predilecția utilizării unor 
^actori — George Motol (ex

celent în rolul arhitectului), 
Silvia Popovici (sensibilă pre
zentă întruchipînd-o pe Le
na), Gina Patriciii (sofia lui 
Andrei, reprezentînd o lume 
străină, ce structural nu poa
te comunica cu universul de 
baștină al sofului), Beate 
Fredanov (revelație într-o a- 
parifie episodică), .Cornel Go- 
man — denunfă intenfia regi
zoarei de a rămîne credin
cioasă nu numai iată de o i- 
deologie artistică, ci și iată 
de actorii ce duc la materia
lizare acest sistem de idei 

„Trecătoarele iubiri" este, 
fără îndoială, unul din aeie 
rnai bune filme românești ale 
acestei stagiuni. |

Al. COVACI |

La curățirea
pădurii

Un număr de 120 de pionieri 
de la Școala generala nr. 1 Pe
troșani au participat, duminică, 
la o acțiune patriotică gospo
dărească. „Teatru al operațiu- 
nilor“ a fost dealul Institutului 
de mine, pionierii curățind, 
timp de peste doua ore, pădu
rea de uscături. Alături de ei 
au acționat și pionieri de la 
Școola generală nr. 4 Petro-

zînd, în paralel, o gamă largă 
de lucrări la blocurile A3 și 
A4, tot la începutul anu’ui, 
brigăzile de zidari retrase in
tre timp din Uricani au ..in
trat", toate deodată, intr-un 
singur schimb, la blocul Hl-3, 
bloc la care, timp de aproape 
două luni, lucrările fuseseră 
întrerupte. Pină la crearea 
posibilităților de plasare a 
brigăzilor la alte fronturi d ■ 
lucru din Petrila și Petroșani, 
timp , de citeva săptămîni a- 
glomerația de la blocul C2 
Uricani se transferase la blo
cul Hl-3. Lăudabil este că 
s-a reușit recuperarea restan
țelor, dar fără întreruperi a 
de aproape două luni pute i 
fi atinse aceleași stadii dc - 
xecuție, fără eforturi deos - 
bite.

Pornind de la situații reale, 
înțîlnite pe șantiere, conside
răm că. pentru impulsiona
rea activității productive, a 
ritmului de execuție, pentru 
asigurarea participării fiecă
rui salariat cu potențialul său 
maxim la realizarea sarcini r 
colective, factorii tehnici care 
decid și în aceeași măsură 
răspund de activitatea șantie
relor, trebuie sâ urmărească 
cu mult mai mare interes mo
dul în care este utilizată for
ța de muncă, asigurînd o e- 
șalonare justă, rațională a 
lucrărilor, corespunzător folo
sirii integrale a acesteia. xEste 
chezășia obținerii unei produc
tivități a muncii înalte la fie
care punct de lucru, în ulti
mă instanță, a unei eficacități 
economice sporite.
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Dezbaterile din Comitetul O.N.U. Argentina LONDRA

Directorul executiv al O.N.U.D.I. despre
problemele economice și sociale 

ale țărilor în curs de dezvoltare

pentru decolonizare
NAȚIUNILE UNITE 26 (A- 

respres). — Regimul rasist 
din Rhodesia este supus. în 
continuare, unor s’evere cri
tici în cadrul dezbaterilor din 
Comitetul O.N.U. pentru 
colonizare, concluzia care 
degajă din luările de cuvînt 
de pină acum fiind clară: gu
vernul minorității albe de la 
Salisbury nu reprezintă pono
rul Zimbabwe, ai cărui repre
zentanți autentici sint forțele 
patriotice angajate în lupta 
pentru eliberare națională.

de
se

Reprezentantul Tanzaniei, 
N. Lugo, a declarat că atmos
fera existentă in Rhodesia, în 
etapa actuală, favorizează ex
tinderea mișcării de eliberare 
națională, căreia populația in
digenă îi acordă Un sprijin 
tot mai larg. El a menționat 
faptul că intensificarea acțiu
nilor represive împotriva a- 
fricanilor din partea regimu
lui ilegal al lui lan Smith a a- 
vut drept efect o scădere ma
sivă a prestigiului autorități
lor rasiste, chiar în rîndul a-

La Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa 

Âcord realizat

celor triburi care înainte mal 
credeau in intențiile „poziti
ve" ale guvernului d€ la Sa
lisbury.

La rîndul său. reprezentan
tul Siriei, H. Kleani, a decla
rat că autoritățile din Rhode
sia practică pe o scară tot mai 
largă politica de apartheid, 
împrumutată de la rasiștii din 
Republica Sud-Africană. își 
intensifică acțiunile represi
vo împotriva patrioților. îm
potriva întregului popor Zim
babwe. In aceste condiții, a 
declarat delegatul sirian. Or
ganizația Națiunilor Unite tre
buie să acționeze pentru ca 
toate statele fără nici o ex
cepție. să respecte rezoluțiile 
O.N.U. privind boicotarea re
gimului rasist din Rhodesia.

de credit

BUENOS AIRES 26 (Agor- 
pres). — Guvernul argentinian 
a hotărît exproprierea, totală 
sau parțială, a șapte bănci — 
filiale ale unor instituții fi
nanciare și de credit străine. 
Decretul adoptat în acest sens 
prevede că, îndată ce vor fi 
stabilite indemnizațiile / co
respunzătoare acordate foști
lor proprietari, statul argenti
nian va prelua controlul a- 
supra fondurilor de care dis
pun cele șapte bănci.

în ce privește stabilirea
unor masuri de creștere

Bilanț al operațiunilor

a încrederii între state
militare legat de cucerirea 

de către forțele khmere

Măsurile propuse 
de guvernul laburist îm

potriva creșterii prețurilor
LONDRA 26 (Agerpres). — 

Cabinetul laburist al Marii 
Britanii a lansat, luni, ceea ce 
presa engleză denumește „pri
ma marc ofensivă împotriva 
creșterii prețurilor". propu- 
nînd o întărire a legislației in 
materie adoptată dc către gu
vernul conservator și inclusă 
în ..codul prețurilor", in acest 
scop, guvernul preconizează, 
pe dc o parte, reducerea cu 
10 la sută a beneficiilor bru
te ale tuturor distribuitorilor 
și vînzătorilor cu amănuntul, 
iar pe de altă parte, obligația 
industriei și serviciilor de a 
respecta un interval de tre-i 
luni între două majorări con
secutive ale prețurilor.

Guvernul a precizat că

tenționează să inițieze consul
tări cu toate părțile implicate 
in aceste măsuri.

Secretarul general al Confe
derației Sindicatelor Britani
ce (T.U.C.), Len Murray, a 
declarat că măsurile propuse 
dc guvern corespund așteptă
rilor sindicatelor. Pc de altă 
parte, organizațiile patronale, 
precum și cele alo distribui
torilor și vînzătorilor cu a- 
mănuntul au formulat critici 
severe în legătură cu măsuri
le sus-amintite.

VIEN.-X 26 — Coresponden
tul Agerpres. Corneliu Viad, 
transmite; Trecind in revistă 
diferitele activități desfășura
te în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dezvol
tare Industrială (O.N.U.D I 1. 
directorul executiv al organi
zației, Ibrahim Abdul Rah
man, subliniază, intr-o notă 
adresată Consiliului dezvoltă
rii industriale, ce urmează să 
se întrunească în luna apri
lie, importanța deosebită a- 
cordată dc O.N.U.D.I. intensi
ficării cooperării între tării-' 
in curs dc dezvoltare, in do
meniul industrializării, spriji
nirii eforturilor de emancipa
re economică și socială a țâ
rilor cel mai puțin dezvolta
te și pregătirii in vederea ce
lei de-a doua Conferințe ge
nerale a organizației.

Rcferindu-se ,1a cooperarea 
între țările în curs de dezvol
tare pe tărimul industrializă
rii. directorul executiv al 
O.N.U.D.I. relevă că planul pe 
1974 al organizației conține 
cel puțin zece activități spe
cifice in acest domeniu

Un loc proeminent intre a- 
ceste activități — subliniază 
documentul O.N.U.D.I. — îl 
ocupă diferitele proiecte ini
țiate în 1974. sub auspiciile 
..Centrului comun O.N.U D L

— România pentrjj cooperare 
internațională in domeniul in
dustriilor chimică și petrochi
mică pentru țările în curs de 
dezvoltare".

Documentul menționează, de 
a'■ menea, că problemele cri
zei de energie și eventualele 
implicații ale acesteia asupra 
industriei țărilor in curs de 
dezvoltare vor trebui urmărite 
Îndeaproape de O.N.U.D.I. 
Prin programele sale de lucru, 
organizația va trebui, totoda
tă, să continue acordarea de 
ajutor statelor africane din 
zona saheliană. asupra căreia 
^-a abătut seceta, în vederea 
reconstrucției economice a a- 
cestor țări.

in-
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ORIENTUL APROPIAT

M ILLIAM TOLBERT-JR. 
PREȘEDINTELE REPUBLICII 
LIBERIA, a sosit într-o vizită 
oficială in Algeria, unde va e- 
xamina cu președintele Houari 
Boumediene, și cu alți condu
cători algerieni probleme bila
terale și internaționale de in
teres comun.

Un nou incident siriano-israelian

GENEVA 26 (Agerprcs). — 
In urma dezbaterilor aprofun
date care au avut loc pînâ în 
prezent asupra aspectelor mili
tare ale securității europene, 
definite de mandatul adoptat 
la Helsinki ca elemente esen
țiale ale procesului de edifica
re a unor relații noi pe conti
nent, participanții la Conferin
ța pentru securitate și coope
rare în Europa au ajuns la un

acord în ceea ce privește sta
bilirea unor măsuri de crește
re a încrederii și întărire a sta
bilității pe continentul nostru. 
Acest acord a fost realizat pe 
baza unor propuneri con
crete prezentate de România, 
U.R.S.S., Anglia, Spania și șase 
țări coautoare a unuî docu
ment de lucru comun : Austria, 
Cipru, Elveția, Finlanda, 
goslavia șî Suedia.

a orașului Oudong

Iu-

Un raport al Ligii Societăților 
de Cruce Rosie

«SENEVA (Agerpres). — „Se
ceta a provocat o foamete ca
re se agravează de la o zi la 
alta. în șapte state africane" 
—- se arată într-un raport al 
ISîgii Societăților de Cruce 
Roșie, publicat la Geneva. Es
te pentru prima dată — relevă 
agenția France Presse — cînd 
într-un raport al acestei or
ganizații sg folosește cuvîntul 
„foamete" pentru a caracteriza 
s'tuația din cele șapte state 
(Etiopia, Volta Superioară, 
Mali. Mauritania, Niger. Se
negal și Ciad). „Vaste regiuni 
sterpe, arse de soare, cu mij
loace de comunicație și de 
transport rudimentare, sau i- 
nexistente, foamete si boli ca
re afectează populația noma
dă lipsită de speranță", a- 
ceasta este imaginea care re
vine din rapoartele trimise de

la fața locului. Pînă in pre
zent, Liga a trimis ajutoare în 
valoare de 18 820 000 franci 
elvețieni în regiunea Sahel și 
alte peste 9 milioane franci în 
Etiopia, din donațiile făcute 
de 44 organizații naționale de 
Cruce Roșie. Noi ajutoare sînt 
pe cale de a fi trimise, relevă 
raportul, care indică unele ci
fre privind situația populației 
nomade din aceste zone.

CAMBODGIA 26 (Agerpres). 
— Un bilanț, al operațiunilor 
militare legate de cucerirea de 
către forțele patriotice cam
bodgiene a orașului Oudong. 
transmis de Agenția khmeră 
de informații (A.K.I.1), relevă 
că. in luptele desfășurate re
cent în această zonă, patrioții 
khmeri au scos din luptă apro
ximativ 3 700 de militari ina
mici, această cifră cuprinzînd 
un mare număr de prizonieri. 
Totodată, în cursul acelorași 
operațiuni, aproape 1 500 de 
militari lonnoliști s-au alătu
rat forțelor patriotice de elibe
rare. In luptele pentru Ou
dong, patrioții cambodgieni au 
capturat circa 1000 tone de ar
mament de diferite tipuri, pes
te 50 tone de muniții și au dis
trus peste 40 de poziții întări
te inamice din preajma sau 
din interiorul acestei localități.

Cambodgiei (F.U.N.C.). a adre
sat lui Khieu Samphan. vice- 
premier și ministru al apărării 
naționale în Guvernul Regal 
de Uniune Națională al Cam
bodgiei (G.R.U.N.C.), coman
dantul șef al Forțelor armate 
de eliberare națională ale po
porului cambodgian, un mesaj 
de felicitare pentru victoria 
militară de răsunet din zona 
orașului Oudong.

Noi obiective 
industriale 

de importanță 
națională în Polonia

VARȘOVIA 26 (Agerpres). 
— In acest an urmează să fie 
date în exploatare, in Polonia, 
peste 100 de obiective industri
ale de importanță națională. 
Potrivit angajamentelor luate 
de colectivele dc oameni ai 
muncii și brigăzile de con
structori. pînă la 22 iulie — 
data cînd Polonia aniversează 
trei decenii de dezvoltare so
cialistă —. vor fi date în folo
sință un număr de 58 de uzi
ne și fabrici.

DAMASC 26 (Agerpres). — 
Un comunicat militar sirian 
anunță că, marți dimineața, 
un nou incident a avut loc 
pe linia siriano-israeliană de 
încetare a focului pe de înăl
țimile Golan.

Potrivit comunicatului, ar
tileria siriană a deschis focul 
asupra trupelor israeliene ca
re au încercat din nou să și

lor'îmbunătățească pozițiile 
avansate din zonă.

★
TEL AV1V 26 (Agerpres).

— Un purtător de cuvînt is- 
raelian declarat că unități 
siriene de artilerie și tancuri 
au deschis focul, marți dimi
neața, asupra pozițiilor israe
liene de pe înălțimile Golan. 
Partea israeliană — a spus el
— nu a ripostat.

LA PHENIAN s-au încheiat 
lucrările celei de-a 3-a sesi
uni a Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene. In 
ultima zi a sesiunii, deputății 
au adoptat o hotărîre de apro
bare a rezultatelor îndeplinirii 
bugetului de stat pe anul 1973 
și a legii privind bugetul de 
stat pe anul 1974.

★
Norodom Sianuk'. șeful sta

tului Cambodgia, președintele 
Frontului Unit Național al

♦------

Inundațiile
din Brazilia

BRASILIA 26 (Agerpres). 
— Inundațiile care au avut 
loc. recent, in Brazilia au pro
vocat moartea a 38 de per
soane, dintre care 21 numai 
in statul Mato Grosso, aprecia
ză presa braziliană. Peste 
7 000 de locuitori din statul 
Ceara și-au părăsit gospodări
ile. la fel ca și alți 20 000, din 
Mato Grosso, amenințați de 
revărsarea riuluj Cuiaba. ale 
cărui ape, în urma ploilor to
rențiale, au atins o înălțime 
record în ultimii 250 de ani.

MIERCURI, 27 MARTIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Omul din La Mancha; 
Republica: Copernik; PE- 
TRILA: Urmărire la Am
sterdam; LONEA — Mine
rul: O afacere pe cinste; A- 
NlNOASA: Prințul Baiaia; 
VULCAN: Monolog; LU
PENI — Cultural: Bărbaț i; 
Muncitoresc: Paradisul; U- 
RICANT: Albă ca zăpada și 
cei 7 pitici.

5.00 Buletin de știri: 5.05 
Cintec și joc pe plaiurile ță
rii; 6.00 Radioprogramul di
mineții; 8,08 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Bu
letin de știri; 9,20 Odă limbii 
române; 10,00 Buletin de 
.știri; 10,05 Curier economic; 
10,10 Retrospectiva creației

Planeta Mercur urmează

PASADENA 26 (Agerpres). - 
Mercur, plqneta cea mai a- 
propiotă de Soare, care a re
zistat timp indelungat încer
cărilor astronomilor de a cu
noaște detaliile suprafeței sa
le, urmează să-și dezvăluie 
secretele in fața camerei de 
luat vederi a sondei spațiale 
,.Mariner-10". cind aceasta se 
va apropia de mica planetă 
pină la circa 850 de kilometri. 
S-or putea ca operațiunea di- 
rijotă de la Centrul spațial 
din Pasadena al lui „Jet Pro
pulsion Laboratory" să pună 
capăt speculațiilor făcute de 
secole asupra modului cum 
arată această planetă miste
rioasă din sistemul nostru so
lar. Fotografiile luate planetei 
din 42 in 42 de secunde vor 
ajunge pe Pămint după 8 mi
nute și jumătate de călătorie 
a undelor prin spațiul cosmic. 
Primele fotografii au fost trans-

mise simbătă, fără să se poa
tă distinge ceva care să ajute 
la elucidarea cit de cit a mis
terului acestei planete care 
nu lasă să fie observată prin 
telescop, datorită dimensiunilor 
sale și depărtării foarte mari 
față de Pămint. Cind se află 
mai aproape, Mercur este în
văluită de lumina orbitoare a 
Soarelui, fără să i se poată 
observa detaliile, deși deasu
pra ei nu există nori. Fotogra
fiile transmise luni, de la dis
tanta de 119 milioane de ki
lometri de Pămint, înfățișează 
un punct alb misterios lingă 
ecuatorul mercurian. Oricum, 
camerele lucrează zilnic și se 
așteaptă ca vineri să se obțină 
fotografii in care să se poată 
distinge detalii ale suprafeței 
planetei pe perimetre de pînă 
la o sută de metri lungime și 
tot atîția lățime.

lui Petre Andreescu (II); 
10,30 Din țările socialiste; 
11,00 Buletin de știri; 11.05 
Album coral: 11,20 Recitalul 
formațiilor Modern Grup. 
Furia și The Bunch; 12,00 
Buletin de știri; 12.05 Intil- 
nire cu melodia populară si 
interpretul preferat; 12,30 
Odă României; 13.00 Radio
jurnal; 13.15 Revista șlagă
relor; 14.00 Buletin de știri: 
14,05 Varietăți* muzicale; 
14.40 Din muzica popoare
lor: 15.00 Buletin de știri: 
15.05 Clubul invitaților; 16.00 
Radiojurnal; 16.15 Fotbal mi
nut cu minut; 18.00 Ore-le 
seni; 20,40 Muzică pe adre
sa dumneavoastră; 22.00 Ra
diojurnal; 22,30 Bijuterii 
muzicale; 23,00—5,00 Estra
da nocturnă. ,

Teleșcoalâ :
9,00 Album școlar. Enig

Situația din Portugalia
4 Manifestul publicat de grupul de 

ducere al mișcării militarilor
LISABONA 26 (Agerpres). 

— Intr-un manifest difuzat zi
lele acestea în Portugalia de 
cercurile militare, și reluat 
de agenția France Prcsse, sc 
arată, că circa 200 de mii’.tari 
au fost arestați în urma revol
tei din garnizoana de la Cal- 
das de Rainha. Unii dintre ei 
sînt deținuți pe insulele Azo- 
re și Madeira, se arată în ma
nifestul publicat de grupul de 
conducere al mișcării milita
rilor. care își exprimă solida
ritatea cu ofițerii prizonieri. 
De asemenea, manifestul ex
primă necesitatea de „a se 
trage concluziile care se im
pun" din recentele evenimen
te și adaugă că autoritățile au 
trecut „la folosirea din plin 
a metodelor terorismului 
ministrativ. utilizate de
mult timp de pseudoșefii mili
tari. total străini de adevăra
tele probleme ale forțelor ar
mate, interesați numai de

ad
ina î
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Alegeri parlamentare
în Olanda

HAGA 26 (Agerpres). — 
Astăzi, miercuri, peste 9,8 mi
lioane de olandezi sînt che
mați să aleagă pe cei 700 de 
membri ai parlamentelor din 
cele 11 provincii ale țării.

con-

pararea privilegiilor și 
fieîndu-se cu puterea 
că". Manifestul denunță inter
venția poliției, care a proce
dat cu brutalitate la arestări, 
și la percheziții fără mandat. 
Această intervenție, remarcă 
manifestul, „este intolerabilă 
și reprezintă un atentat la 
drepturile noastre, deja viola
te”.

In încheiere, se face un
pel la continuarea, cu fermita
te, a acțiunilor pentru atinge
rea obiectivelor propuse. in 
cadrul unor acțiuni „coerente 
și lucide".

identi- 
politi-

a-

HAIDE,
Azi. se desfășoară a 4-a ,e- 

tapă a returului. După „inter- 
mezzo-ul“ meciului Franța — 
România, ne reîntoarcem la... 
dragul și mult discutatul nos
tru campionat autohton. La 
prima vedere, etapa de azi nu 
oferă prea multe „capete de 
afiș". Aparențele, însă, așa 
cum se întîmplă de obicei la 
început de nou sezon, în-

mo
ma lui Omharus.

9,15 Biologie (anul III). 
Fiziologia respirației.

9,35 Electrotehnică. (Pre
gătire tehnică pro
ductivă’) : Relee.

10,00 Curs de limbă engleză. 
Lecția 82 (reluare).

10,30 Curs de limbă rusă. 
Lecția 83 (reluare).

11,00 Film pentru copii. Ce
nușăreasa. Producție a 
studiourilor cinemato
grafice cehoslovace.

16.00 Fotbal. Politehnica Iași 
— Universitatea Craio
va (divizia A). Trans
misiune directă de la 
Iași.

17,45 Curs de limbă france
ză. Lecția 86.

18,15 Micii meșteri mari.

18,40 Intîlnire la Drăguș.

18,50 Atenție la... neatenție !

19,10 Tragerea Pronoexpres.

19.20 1 001 de seri. Calimero.

19,30 Telejurnal.

20,00 Revista economică TV.
20.20 Tclecinemateca. Vedete 

de neuitat: Gregory 
Peck în Scurta fericire 
a lui Francis Macom
ber.

21,55 Surprize pe micul e- 
cran.

22,15 24 de ore.

Valorile temperaturii în
registrate in cursul zilei de 
ieri:

Maximele Petroșani: 17 
grade; Paring: 9 grade.

Minimele: Petroșani 2
grade; Paring —2 grade.

PENTRU URMAȚOARE- 
LE 24 DE ORE: Vreme în 
general frumoasă cu cer va
riabil. Vînt moderat din sud.

Redacția și administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon; 11662.

„Libanul urmărește îndeaproape 
evoluția situației pe frontul 

de pe Înălțimile Golan"

GUVERNUL ISLANDEI in
tenționează să ceară Statelor 
Unite ale Americii ca. Di'â la 
jumătatea anului 1976, \ă-și 
retragă toate trupele de 'a ba
za aeriană din Keflavik — a 
declarat, luni, primul minis
tru al acestei țări Olafur Jo- 
hannesson. in cadrul dezbate
rilor din Althing (parlament).

BEIRUT 26 — Coresponden
tul Agerpres, Crăciun Iones- 
cu, transmite: Primul minis
tru libanez, Takieddine Solh, 
a afirmat, într-o declarație în 
care evoca actuala conjunctu
ră din lumea arabă, că Liba
nul urmărește îndeaproape e- 
voluția situației pe frontul de 
pe înălțimile Golan. Guvernul 
libanez — a arătat el — se 
află în contact permanent cu 
celelalte țări arabe asupra e- 
forturilor ce se depun pentru

realizarea unei dezangajări pe 
frontul sirian. Takieddine Solh 
și-a exprimat speranța că re
zultatele acestor eforturi vor 
fi pozitive.

Pe de altă parte, premierul 
libanez a spus că, potrivit o- 
piniei sale, după înfăptuirea 
dezangajării consultările di
plomatice vor continua în ve
derea obiectivului final care 
este instaurarea păcii în regi
une.

PREȘEDINTELE COMITE
TULUI ECONOMIC MIXT AD 
CAMEREI REPREZENTAN
ȚILOR ȘI SENATULUI, 
Wright Patman, a declarat câ 
este probabil ca, în cursul a- 
nului 1974, șomajul să ajun
gă, in S.U.A., la 6 la sută din 
totalul forței de muncă. Pro
centul celor fără de lucru a 
fost, potrivit statisticilor gu
vernamentale, în luna februa
rie. de 5,2 la sută din totalul 
forței de muncă.

Pe harta geologilor bulgari
SOFIA 26 — Corespondentul 

Agerpres. C. Amariței. trans
mite : Pe harta geologilor bul
gari sint înscrise pentru acest 
an 21 sectoare de studiu prin 
foraje la mari adîncimi. In 
timp ce în 1972 adîncimea de 
foraj nu depășise 3 978 m, in

1974 sondele au pătruns la 
5 000 m. tinzînd să atingă a- 
dîncimi de 6 000 m- In multe 
locuri, în apa care țîșnește în 
timppl forajelor s-au descope
rit cantități industriale de iod, 
brom, clor, litiu, rubidiu, ce
siu, bor etc.

JIUL!
stare de spirit și s-au pregă
tit în consecință. După cum 
declara căpitanul echipei 
noastre. Petre Libardi. cele 
două partide de acasă ale Ji
ului (cu Petrolul și U.T.A.) nu 
sint deloc ușoare, dar din ce
le 4 puncte puse în joc... toa
te 4 trebuie să rămînă Ia Pe
troșani!

Pentru aceasta însă e ncvo-

Avancronică fotbalistică

șeală. Vor fi, categoric, dis
pute dîrze și... surprize. Cind 
le vom afla? Nu mai tîrziu 
decît... diseară!

Jiul va intilni dc la ora 16, 
pe stadionul din Petroșani pc 
F.C. Petrolul. Oaspeții, după 
cum se știe, constituie o e- 
chipă cu nume fără prea ma
re rezonanță, dar cu mari am
biții. F.C. Petrolul se află în 
zona periculoasă a clasamen
tului și, cum se întîmplă întot
deauna. in asemenea cazuri, 
energiile care se declanșează 
automat au parcă o putere 
dublă. Elevii antrenorului I- 
vănescu cunosc bine această

ie de angajare totală. De dă
ruire pentru victorie... F.C. 
Petrolul nu va depune ușor 
„armele*, sc va „bate" e sigur, 
aprig pentru a obține un re
zultat favorabil. Nutrim con
vingerea că echipa noastră va 
ști să se mobilizeze la maxi
mum, să trateze partida cu 
toată seriozitatea, să nu lase 
nici un moment din cele 93 de 
minute ale meciului speranțe 
oaspeților. Așteptăm de la Li
bardi. ’Naghi. Mulțescu și cei
lalți un joc bun și victorie . 
Să-i încurajăm pe „băieții" 
noștri continuu, să-i condu
cem la victorie !

..INSTITUTUL DE EGONO- 
MIE MONDIALĂ" DIN KIEL 
(R.F.G.) apreciază, intr-un stu
diu publicat de săptămînalul 
„Welt am Sonntag", că a re
evaluare a mărcii vest-ger- 
mane ar constitui o măsură 
bună, „care s-ar bucura de de
plina aprobare a vecinilor 
noștri".

GUVERNATORUL STATU
LUI ILLINOIS a străbătut, 
luni, orașul Chicago într-vn 
automobil al cărui motor a 
funcționat cu benzină obținu
tă din cărbune și lipsită'’de 
plumbul care poluează atmos
fera. Se apreciază că aceasta 
este prima benzină nepolu
antă obținută din cărbune in 
Statele Unite.

BOX

Minerul Motru - Minerul Lupeni 8-10
In fața a peste 700 de spec

tatori — prezenți in sala 
cinematografului din orașul 
Motru — a avut loc gala de 
box dintre echipele Minerul 
Lupeni și Minerul Motru. In- 
tilnirea. deși amicală — avînd 
scopul de a verifica potenția
lul unor tineri boxeri —. a 
oferit meciuri spectaculoase, 
dinamice (unele dintre ele. ca 
cel cîștigat de Marcel Șuruba-

categoria 54 kg, Gheorghe Vă
duva a reușit cea mai fru
moasă dispută, fiind cotat în 
final ca cel mai tehnic pugi
list prezent în ring.

Au cîștigat la puncte, pen
tru oaspeți, Ovidiu Tudor, 
Marcel Șurubaru, Alex. Bam- 
bu și Bâluță Mocanu. Meciuri 
egale au realizat Coste! Pîrvu- 
ță și Gheorghe Văduva,

ru incîntînd chiar publicul).
Cu toate că a obținut doar 

un rezultat de egalitate. la
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„Cupa primăverii44
La Casa de copii din Uricani 

s-a desfășurat duminică, un 
turneu — fulger triunghiular 
de handbal, dotat cu „Cupa 
primăverii". Iată rezultatele 
înregistrate: Școala generală 
nr. 5 Lupeni — Casa de copii 
9—3. Școala generală nr. 5 
Lupeni — Școala generală U- 
ricani 6—1. Școala generală 
Uricani — Casa de copii U- 
ricani 7—4. Turneul a fost 
cîștigat, deci, de oaspeți...

FACALEALA ?!
Boxerii din Lupeni au ple

cat la Motru in același auto
buz cu colegii lor de asocia
ție. fotbaliștii diviziei C, care 
aveau meci la Balș. Deplasa
rea s-a dovedit, pină la urmă, 
fructuoasă ambelor echipe — 
și fotbaliștilor, care s-au îna
poiat cu un rezultat de egali
tate (1—1), și boxerilor care... 
au învins cu 10—8. „Favoriți" 
au rămas însă tot fotbaliștii! 
Incintați de succes, aceștia au 
uitat câ în gară, la Tg. Jiu, e-

rau așteptați duminică după- 
amiază, de către boxeri. Au 
uitat că bunii lor colegi, pu- 
giliștii s-au deplasat doar cu 
bani pentru cazare și mînca- 
re. Trebuia, probabil, sărbă
torit (cine știe unde?) „succe
sul" de la Balș și colegii lor, 
pugiliștii, i-ar fi incomodat... 
După 4 ore de așteptare, an
trenorul Nicolae Barbu a re
curs la singura soluție posibi
lă: a făcut rost, datorită unui 
binevoitor, de bani pentru o

călătorie cu trenul și dumini
că după miezul nopții (său... 
luni dimineața) au ajuns in 
sfirșit acasă și boxerii...

Supărat, antrenorul N. Bar
bu considera „farsa" drept o 
păcăleală. Credem că e vorba 
de mult mai mult... Cine poa
te să ne explice de ce s-a in- 
tîmplat așa, de ce pugiliștii 
din Lupeni continuă să fie 
„copii ai nimănui" — s-o fa
că. Așteptăm.

V.-T.

De pretutindeni
MOSCOVA 26 (Agerpres).

— La Ujgorod, in cadrul pre
liminariilor turneului U.E.F.A, 
s-au întilnit selecționatele de 
juniori ale U.R.S.S. și Poloni
ei Meciul s-a încheiat la e- 
galitate : 0—0.

STOCKHOLM 26 (Agerpres)
— Peste 10 000 de spectatori
au urmărit la Stockholm me
ciul internațional de hochei pe 
gheață dintre echipa U.R.S.S. 
și o selecționată a cluburilor 
din prima ligă a campionatu
lui suedez. Hocheiștii sovie
tici au terminat învingători cu 
scorul de 11—1 (3—0, 6—1,
2-0).

MADRID 26 (Agerpres). — 
Cu trei runde înainte de în
cheierea turneului internațio
nal de șah de la Olot (Spania), 
în fruntea clasamentului se 
află Pedrag «Ostoici (Iugosla
via) și Andras A dor j an (Un
garia) cu citc 6 puncte. Ma
estrul internațional român 
Theodor Ghițescu ocupă lo
cul trei cu 5,5 puncte, fiind ur
mat de Quinteros (Argentina) 
și Lombardy (S.U.A.) — 5
puncte, Bellon (Spania) — 4.5 
puncte, Martz (S.U.A.) — 3.5 
puncte, Pomar, Martin (ambii 
Spania) — 3 puncte, lskov 
(Danemarca) — 2,5 puncte, 
Partrina și Cuadras (ambii 
Spania) — 2 puncte.
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