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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ ! Vizita președintelui Republicii
Costa Rica, Jose Figueres 

Ferrer, îo tara ooastră
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Lucrările Sesiunii Comisiei
Economice O. W. LI. pentru Europa

Președintele Republicii 
Costa Rica, Jose Figueres 
Ferrer, împreună cu tovară
șul Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului de, Stat, 
a plecat miercuri într-o călă
torie în județele Dolj și Ar
geș.

La vizită participă, de ase
menea, persoanele oficiale 
costaricane care îl însoțesc pe 
distinsul oaspete.

Pe aeroportul municipiului 
Craiova, pavoazat cu drapelele 
de stat ale Republicii Socialis
te România și Republicii 
Costa Rica, șeful statului 
costarican a fost întîmpinat 
de Gheorghe Petrescu, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular jude
țean Dolj, de membri ai Co
mitetelor executive județean 
Dolj și municipal Craiova, de

conducători de întreprinderi 
și instituții.

Primul obiectiv al călătoriei 
îl constituie cunoscuta între
prindere „Electroputere" ale 
cărei produse sînt exportate 
și pe continentul sud-ameri- 
can. La sosirea în unitate, 
distinsul oaspete este întîmpi
nat de Ion Constantinescu, 
adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini- 
unelte și electrotehnicii, pre
cum și de inginerul Liviu Tă- 
năsescu, directorul întreprin
derii. Sînt vizitate fabricile de 
locomotive, de motoare elec
trice și de aparataj. Oaspete
le se informează asupra cali
tății și parametrilor tehnico- 
economici și funcționali ai 
produselor, se întreține cor
dial cu muncitori, ingineri și 
tehnicieni, care își exprimă

sentimentele de satisfacție 
față de bunele relații statorni
cite între România și Costa 
Rica, bucuria de a-1 avea in 
mijlocul lor pe președintele 
Jose Figueres Ferrer.

La încheierea vizitei, oaspe
tele felicită călduros colecti
vul unității pentru succesele 
obținute, semnînd în cartea 
de onoare a întreprinderii. La 
despărțire, președintelui Fi
gueres îi este înmînată, în 
semn de înaltă cinstire, ma
cheta unei locomotive electri
ce de 5 100 kilowați, unul din
tre produsele de bază c® 
poartă inscripția „Electropu- 
tere“ — Craiova.

Coloana oficială de mașini 
traversează apoi orașul, în- 
dreptîndu-se spre Complexul
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Lucrările celei de-a 
XXIX-a sesiuni a Comisiei 
Economice O.N.U. pentru 
Europa au fost onorate, 
miercuri dimineața, prin 
participarea președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nico lae 
Ceaușescu.

Prezența șefului statului 
român la această importan
tă reuniune internațională 
relevă. încă o. dată, cu preg
nanță. interesul viu pe care 
țara noastră îl manifestă 
față de activitatea acestui 
organism al O.N.U., față 
de rolul său însemnat în 
promovarea spiritului de co
operare între țările mem
bre ale Comisiei, între toa
te statele lumii, pe baze e- 
gale. durabile și reciproc 
avantajoase. în procesul de 
edificare a unor raporturi 
noi de pace, securitate și 
colaborare fructuoasă între 
națiuni. Ea ilustrează, în a- 
celași timp, în chip mar
cant. hotărîrea României 
socialiste de a-și aduce și 
în viitor o contribuție ac
tivă la diviziunea interna
țională a muncii, la ampli
ficarea schimbului de valori 
materiale și spirituale, la 
transformarea Europei în- 
tr-o zonă de largă și rodni
că conlucrare, în care rela
țiile dintre state, indiferent 
de orînduirea lor social-po- 
litică, de mărimea său nive
lul de dezvoltare, să fie a- 
șezate constant și temeinic 
pe principiile deplinei ega
lități în drepturi, respectu
lui independenței și suvera
nității naționale, neameste
cului în treburile interne, 
avantajului reciproc, nere- 
curgerii la forță sau la a- 
menințarea cu forța, asigu-
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Cuvîntarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
PRIMIRI II TOVARĂȘUL HICOl« CLAOSESCU> *

Delegația Uniunii Socialiste Arabe
Doamnelor și domnilor,
Stimați oaspeți,

îmi face o deosebită plăcere 
să vă adresez un călduros sa
lut dumneavoastră, partici- 
panților la cea de-a 29-a se
siune a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa, care de 
7 zile își desfășoară lucrările 
în Capitala patriei noastre.

Această reuniune are Ioc 
în împrejurări cînd popoarele 
europene, ca de altfel toate 
națiunile lumii, sînt confrun
tate cu probleme deosebit de 
grave determinate de perpe
tuarea unor relații inechitabile 
între state a unor forme și 
practici colonialiste și neoco- 
lonialiste, de prelungirea cri
zei monetare și accentuate în 
ultima vreme de criza energi
ei, de dificultățile asigurării 
materiilor Prime, de alte as
pecte ale vieții economice. In 
aceste împrejurări sesiunea 
Comisiei Economice O.N.U., pe 
agenda căreia sînt înscrise co
operarea in sfera producției 
și schimburile de bunuri ma
teriale, colaborarea în dome
niul științei și tehnologiei, este 
chemată să contribuie la e- 
nunțarea unor soluții în ve
derea unirii eforturilor țărilor 
europene pentru rezolvarea, 
cu forțe comune, a probleme
lor economice de importanță 
majoră ale continentului, ale 
întregii omeniri.

Fără îndoială, încă este ne
cesar să pornim neîncetat de 
la faptul că cooperarea eco
nomică și tehnico-științifică, 
schimbul de valori materiale, 
de bunuri spirituale, de in
formații și de experiență re
prezintă în lumea modernă o 

necesitate obiectivă a evoluției 
fiecărei țări în pas cu cuceri
rile progresului universal și, 
în același timp, o condiție a 
mersului înainte al întregii u- 
manități. Analizînd realitatea 
in această lumină, putem a- 
precia că în ultimii ani a că
pătat o amploare tot mai mare 
colaborarea economică, tehni
co-științifică și culturală între 
statele de pe continentul euro
pean. Viața demonstrează însă 
că mai există mari rezerve 
nefolosite în acest domeniu, 
că mai persistă anacronisme 
care frînează desfășurarea ple
nară a colaborării. Statele 
europene dispun, după părerea 
noastră, de largi posibilități 
pentru a intensifica coopera
rea pe tărîmul asigurării, folo
sirii și gospodăririi raționale 
a materiilor prime, al surselor 
de energie, al producției in
dustriale, al ameliorării mediu
lui ambiant, al perfecționării 
mijloacelor de comunicații și 
telecomunicații, precum și în 
alte domenii economice. Un 
rol stimulator deosebit de im
portant ar avea în acest sens 
așezarea raporturilor dintre 
națiuni pe principii noi de e- 
galitate și democratice. Toc
mai în această direcție apre
ciem că Comisia Economică 
O.N.U. pentru Europa poate 
aduce o contribuție deosebit 
de .prețioasă, militînd mai ac
tiv pentru instaurarea în în
tregul ansamblu al relațiilor 
intereuropene a principiilor 
egalității și echității, pentru 
înlăturarea oricăror discrimi
nări ce mai impietează schim
burile internaționale. Inlătura-

(Continuare în pag. a 4-a)

Cuvintu! președintelui 

Comisiei Economice 
G.HIÂ pentru Europa

Domnule președinte,

Vă mulțumesc pentru cuvîn- 
tarea pe care ați adresat-o se/ 
siunii noastre și, prin inter
mediul delegaților prezenți, 
guvernelor tuturor țărilor 
membre ale Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa.

Cea de-a XXIX-a sesiune a 
Comisiei noastre va rămîne 
puternic înscrisă în istoria ei. 
Este pentru prima oară cînd 
noi ne-am întrunit în afara 
sediului de la Geneva al Co
misiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa și. de aseme
nea, pentru prima oară în 
decursul întregii perioade de 
existență a Comisiei cînd în 
plenul acesteia ia cuvintu! 
președintele unuia dintre sta
tele membre.

Am urmărit cu deosebită 
atenție cuvîntarea dumnea
voastră. Problemele pe care 
le-ați abordat și ideile expri
mate își vor găsi, fără îndoia
lă, ecoul în țările pe care le 
reprezentăm. Prezența dum
neavoastră în mijlocul nostru 
și în special cuvîntarea dum
neavoastră nu numai că au 
subliniat importanța pe care 
guvernul român o acordă a- 
cestei organizații și participă
rii Republicii Socialiste 
România la activitatea ei, dar 
au subliniat, totodată, marea 
însemnătate pe care Comisia 
Economică a O.N.U. pentru 
Europa, în calitate de unică 

organizație regională, o are în 
dezvoltarea colaborării econo
mice și tehnico-științifice, 
precum și în procesul general 
de reducere a încordării și de 
promovare consecventă a prin
cipiilor coexistenței pașnice 
între state cu sisteme sociale 
diferite, în viața popoarelor 
regiunii noastre.

Domnule președinte,

De peste un sfert de veac 
noi urmărim, în cadrul Comi
siei Economice a O.N.U. pen
tru Europa, dezvoltarea eco
nomică a patriei dumneavoas
tră. Acum, la București, am 
avut posibilitatea să ne con
vingem, cu propriii ochi — fie 
și numai parțial — de pro
gresele Republicii Socialiste 
România.

Permiteți-mi ca, în numele 
tuturor celor prezenți, să vă 
felicit pe dumneavoastră și 
poporul minunatei dumnea- 
voastrei țări pentru realizări
le obținute și să vă urez în 
mod sincer înfăptuirea cu 
succes a planurilor al căror 
scop este asigurarea creșterii 
neîntrerupte a nivelului de 
viață al poporului român, în 
condițiile unei colaborări paș
nice, egale în drepturi și reci
proc avantajoase cu celelalte 
popoare.

încă o dată, domnule pre
ședinte, vă mulțumesc cordial 
pentru cuvîntarea rostită la 
reuniunea noastră.

Miercuri după-amiază,. tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit delegația Uniunii So
cialiste Arabe, condusă de 
Youssef Kamel Abdel Aziz, 
membru al Secretariatului C.C. 
al U.S.A., președintele Comi
siei de disciplină, care face o 
vizită în țara noastră. Din de
legație fac parte Kamal El 
Chazli și Aii Dofda, membri 
ai C.C. al U.S.A., și Mustafa 
Zazouze, consilier juridic.

La primire au luat parte 
tovarășii Mihai Dalea, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
DECRET 

privind programul de lucru în zilele de 1 și 2 mai 1974
și stabilirea ca nelucrătoare a zilei de 4 mai 1974

Ținînd seama de dorința 
exprimată de numeroase co
lective de oameni ai muncii 
din unitățile socialiste de a 
lucra în zilele de 1 și 2 mai, 
în scopul asigurării ritmului 
neîntrerupt, al activității eco
nomice, și de a avea ca zi 
nelucrătoare sîmbătă 4 măi,

Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România 
decretează:

ART. 1. — Zilele de 1 și 
2 mai 1974 sînt zile lucrătoa

Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., Nicolae Guină. 
membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Colegiului Central de 
Partid. Constantin Vasiliu. 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Exprimînd deosebita satis
facție de a fi primiți de con
ducătorul României, șeful 
delegației Uniunii Socialiste 
Arabe a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în calita
tea sa de conducător ales al 
poporului român, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, cele mai sincere și 
prietenești salutări din partea 
președintelui Republicii Ara
be Egipt, Anwar Sadat, pre
ședinte al Uniunii Socialiste 
Arabe. De asemenea, Youssef 

re, potrivit programului de 
lucru stabilit pentru fiecare 
unitate.

ART. 2. — Ziua de 4 mai 
1974 se declară zi nelucrătoa
re.

Prevederile alineatului 
precedent nu se aplică u- 
nităților productive în care 
se desfășoară proces conti
nuu de muncă, precum și 
unităților agricole de stat și 
cooperatiste.

Kamel Abdel Aziz a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
întregului popor român salu
tul călduros al întregii condu
ceri a Uniunii Socialiste Ara
be, al primului secretar a- 
cesteia, Mohamed Hafez 
Ghanem.

Mulțumind cu căldură pen
tru salutul primit din partea 
prietenului său, președintele 
Anwar Sadat, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
șeful delegației ca, la’ înapoie
rea în țară, să-i transmită un 
salut cordial și cele mai bune 
urări.

Totodată, secretarul general 
al P.C.R. a adresat Uniunii 
Socialiste Arabe, primului se-
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ART. 3. — Ministerele, ce
lelalte organe centrale, co
mitetele executive ale consi
liilor populare vor stabili 
programe speciale pentru u- 
nitățile comerciale, de trans
porturi publice și alte ase
menea unități, care să asi
gure servirea populației în 
ziua de 4 mai 1974.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele

Republicii Socialiste România

CALITATEA REVIZIILOR 

Șl REPARAȚIILOR 

rezervă internă, insuficient 

valorificată în sprijinul producției
Sporirea producției de căr

bune, sarcină de mare răspun
dere a unităților miniere 
din Valea Jiului, a stimulat 
preocuparea tuturor colecti
velor de a găsi cele mai efi
ciente căi de creștere a pro
ductivității muncii în subte
ran. Intr-o măsură tot mai 
mare, în minele bazinului își 
face loc mecanizarea, factor 
esențial în sporirea producti
vității muncii și al reducerii 
efortului fizic.

Valorificarea deplină a me
canizării, exploatarea rațio
nală a utilajelor și uneltelor, 
ridică însă în fața colective
lor o problemă de prim ordin: 
realizarea unor revizii și în
treținerea corespunzătoare a 
acestora. Pentru satisfacerea 
acestui deziderat, la fiecare 
unitate minieră. în fiecare 
sector se planifică numeroase 
lucrări în zilele de repaus, a- 
fectate activităților de revizii 
și reparații (sîmbătă și dumi
nică). In același scop, s-au în
ființat magaziile în subteran 
de piese de schimb. Mai mult, 
pentru intervențiile operative, 
în cazul avariilor mai deose
bite. au luat ființă echipele 
de intervenții constituite din 
electricieni și lăcătuși de înal
tă calificare.

Din discuțiile purtate cu 
factori responsabili de la ex
ploatarea minieră Vulcan s-au 
desprins interesante învăță

minte privind activitatea aces
tor echipe. La nivelul sectoa
relor. în funcție de gradul de 
mecanizare al acestora, echi
pele de întreținere și inter
venție sînt alcătuite din 5 pînă 
la 7 electricieni și lăcătuși 
care pot interveni în orice 
moment la solicitările maistru
lui sau ale maistrului princi
pal. O astfel de echipă, la ni
velul exploatării este alcătui
tă din 2 electricieni și 3 lăcă
tuși. sub conducerea unui șef 
de echipă. In cabina dispe
cerilor se află afișate tabelele 
cu numele și locul de muncă 
unde poate fj găsit fiecare 
membru al echipei. Ei au o- 
bligația de a acționa la soli
citările dispecerilor sau a o- 
fițerilor de serviciu pe mină.

Efectul acestei organizări 
ne-a fost prezentat succint de 
ing. Nicolae Radu, directorul 
tehnic mecano-energetic al 
minei : „Nu am avut avarii de 
mari proporții, de natură e- 
lectromecanică. de aproape 
două luni. Defecțiuni mărun
te au mai apărut. datorită 
unor revizii și reparații super
ficiale la unele sectoare. Or- 
ganizind aceste echipe de in
tervenții, nu înseamnă că am 
scăzut responsabilitatea celor 
însărcinați cu întreținerea și 
revizia curentă a utilajelor. 
Echipa care lucrează la revi
zuirea utilajelor execută sîm

bătă lucrarea împreună cu 
echipa care luni va veni în 
schimbul I. Echipa de la ni
velul exploatării ajută numai 
în caz de nevoie pe cei de la 
sectoare'1.

întărind cele relatate de 
ing. Nicolae Radu, ing. Emil 
Muru, directorul minei, subli
nia în mod deosebit importan
ța aprovizionării cu piese de 
schimb și chiar : a reparării 
utilajelor în mină : ..Magazi
ile noastre de materiale și 
piese de schimb pe care le-am 
compartimentat în funcție de 
natura și importanța pieselor 
și materialelor sînt un fel de 
„mini-ateliene". Distribuitorul 
de materiale și piese de 
schimb poate interveni direct, 
în subteran, la remedierea u- 
nor defecțiuni care nu necesi
tă operațiuni de’ atelier. Cînd 
este nevoie de intervenția, 
specialiștilor de la atelier, e- 
chipa de deservire scoate uti
lajul la suprafață. Aceeași 
echipă face și recepția, după 
reparație. Cu toate aceste mă
suri organizatorice, mai tmar 
încă deficiențe în activitatea 
electromecanică".

Din relatările inginerului 
Octavian Surdu, președintele 
consiliului de control munci-

Dorin GHEȚA
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Exemplul mobilizator al fruntașilor
Exemplul brigăzilor fruntașe tinde să 

se generalizeze la fronturile de lucru din 
cadrul sectorului I al minei Uricani. Ast
fel se explică faptul că, la depășirea sar
cinilor de plan ale lunii aprilie cu peste 
600 de tone de cărbune și-au adus contri
buția toate brigăzile sectorului care rapor
tează extragerea unor însemnate cantități 
de cărbune peste sarcinile planificate. Cele 
mai bune rezultate le înregistrează brigăzi
le conduse de Procopie Moater și Grigore

Lițcan cu depășiri de 228, respectiv, 135 
tone de cărbune, Pe lista fruntașilor în în
trecerea socialistă mai figurează și ortacii 
lui Vasile Agheorghesei, Nicolae Ștefan și 
Nicolae Sultan. Sporurile de producție ce 
16 obțin în mod constant minerii sectoru
lui I prin realizarea unor productivități 
sporite în abataje reprezintă omagiul pe 
care îl aduc, prin muncă, Zilei de 1 Mai.

Ilie COANDRAȘ 
E. M. Uricani

In atelierul de montaj ventile a S.S.H. Vulcan o parte din brigada condusă de co 
munistul Nicolae Stoic pregătește un nou lot de ventile pentru stîlpi hidraulici.

Foto : Ion L1CIU

r
NOI NUMERE DE 

TELEFOANE

De la Oficiul de 
poștă și telecomunica
ții aflăm că numeroase 
posturi telefonice din 
Petroșani și-au schim
bat numărul, ca ur
mare a extinderii cen
tralei automate.

Schimbările au fost 
aduse Ia cunoștința fi
ecărui abonat. Deocam- 

V ____

dată, se vor afla în 
mare încurcătură multi 
alți locuitori (în afara 
abonaților) pînă cînd 
vor afla numerele de 
telefon ale unor între
prinderi și unități de 
prestații, sau ale cu- 
noscuților lor.

EXPOZIȚIE 
„MINITEHNI3CUS"

La Casa pionierilor 
din orașul Petrila s-a 
deschis o expoziție 
„Minitehnicus". Aici 
sînt expuse diferite a- 
parate și instalații re-

„CIND IA CUVINTUL... MUZICA !“

Ansamblul de estradă „Optimiștii" din 
București va prezenta zilele următoare (vineri, j 
orele 17 și 20, Petrila; sîmbătă, ora 17. Lupeni; j 
ora 20, Vulcan; duminică, orele 17 și 20, la Pe- j 
troșani), divertismentul muzical-umoristic „Cînd 
ia cuvîntul... muzica!“. împreună cu formația 
instrumentală „Optimiștii" vor cînta soliștii 
Anne-Marie Stratulat, Mihai Petcu, Anatol Co
ca, Margareta Barabaș, Eugen Machedon, Angela 
Marian, Ionel Lădaru, Șina Doroftei. In specta
col își dă concursul și tînărul George Nicolescu, 
cunoscut publicului din emisiunile radio-televi- 
ziunii pentru interpretarea melodiei „Eternita
te".

alizate de membrii 
cercurilor tehnice ale 
Casei pionierilor și ai 
cercurilor tehnice din 
cadrul școlilor din o- 
raș, rod al imaginați
ei micilor meșteri de 
azi, posibilii inventa
tori de mîine.

AUTOBUZE

In ultimele zile par
cul de transport în co
mun al E.G.C. Petro
șani a sporit cu 5 noi 
autobuze TV-2Q din 
care 4 au rămas la ga
rajul Petroșani, iar u-

nul a fost repartizat 
sectorului Lupeni. Du
pă efectuarea rodaju
lui, cele 5 autobuze 
moderne noi vor intra 
pe trasee, contribuind 
la îmbunătățirea tra
ficului de călători în
tre localitățile munici
piului. Pînă la sfîrșitul 
anului, parcul E.G.C. 
va spori cu încă 7 au
tobuze.

Azi, la posturile 
noastre de radio 

și televiziune
Astăzi, în jurul orei 14,45, 

posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite di
rect de la Aeroportul Otopeni 
ceremonia plecării președin
telui Republicii Costa Rica, 
Jose Figueres Ferrer, care, la 
invitația președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a întreprins o vi
zită oficială de prietenie în 
țara noastră.

Un îndemn pentru toți comuniștii 
și factorii educaționali:

Să creștem un tineret 
multilateral dezvoltat 

conștient de răspunderile 
sale de azi și de miine

Odată cu cele mai luminoa
se perspective de afirmare, în 
fața tineretului nostru se află 
sarcini de înaltă răspundere. 
Realizarea marilor proiecte 
de viitor, a obiectivelor gran
dioase stabilite de partid pen
tru propășirea patriei își are 
chezășia în tineretul patriei, 
în puterea lui de creație și 
de dăruire, în gradul lui de 
pregătire și de răspundere 
civică. Este un argument su
ficient pentru a justifica a- 
tenția deosebită pe care o a- 
cordă organele și organizați
ile de partid tineretului, edu
cării lui multilaterale, pre
tenția continuă la adresa tu-, 
turor factorilor educaționali, 
de a-și spori preocupările, 
grija față de tineret, față de 
problemele sale, față de for
marea sa pe măsura exigențe
lor de azi și de mîine ale so
cietății noastre în continuă 
devenire.

Recenta planară a Comitetu
lui municipal de partid a dez
bătut problemele tineretului 
— mai precis — activitatea 
desfășurată și rezultateje ob
ținute de către organele și or
ganizațiile de partid, ale 
U.T.C., de cele locale de stat 
și obștești pentru îmbunătăți
rea muncii de educare a tine
retului, în lumina hotărîrilor 
conducerii de partid. Dezba
terile prilejuite cu acest prilej 
în plenul organului municipal 
de partid, precum și măsurile 
cu care s-au finalizat sînt o 
ilustrare concludentă a multi
plelor preocupări înscrise în 
permanență pe agenda de lu
cru a organelor și organizați
ilor de partid din municipiu 
față de conținutul muncii e- 
ducative în rîndul tinerei ge
nerații, față de conducerea și 
îndrumarea activității organi
zațiilor U.T.C.

Incepînd cu integrarea și 
calificarea tineretului în pro
ducție, pregătirea lui politico- 
ideologică, educarea moral-

civică, ateist-științifică și pînă 
la perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă ale orga
nelor și organizațiilor U.T.C. 
— iată o problematică com
plexă ce se află mereu în a- 
tenția comuniștilor, a organe
lor de partid. Rezultat al a- 
cestei preocupări, în activita
tea tineretului Văii Jiului s-au 
obținut rezultate concludente: 
s-a îmbunătățit structura or
ganizațiilor de tineret, ele cu- 
prinzînd în rîndurile lor peste 
18 600 membri; a fost înti
nerit activul U.T.C. cu cadre 
bine pregătite ; s-a perfecțio
nat sistemul de instruire a a- 
paratului, precum și participa
rea directă a secretarilor or
ganizațiilor de partid la îndru
marea activității U.T.C. Orga
nizațiile de partid urmăresc 
ca tineretul să-și manifeste 
plenar personalitatea, inițiativa 
creatoare și, îndeosebi, res
ponsabilitatea față de sarcini
le ce îi revin. S-a acționat cu 
insistență pentru perfecționa
rea procesului instructiv-edu- 
cativ, pentru legarea acestuia 
de activitatea practică, pentru 
îmbunătățirea bazei materia
le pusă la dispoziția celor 
28 000 de tineri care învață în 
școli și la institutul de mine 
Organele U.T.C. și de pionieri, 
împreună cu ceilalți factori 
educaționali, au dovedit un 
interes sporit în ultimul timp 
pentru organizarea timpului 
liber al tinerilor, pentru atra
gerea lor la diferite activități 
cultural-artistice și sportive.

Urmare a preocupărilor și 
acțiunilor educative. partea 
covîrșitoare a tinerilor cu
prinși în cîmpul muncii și-a 
adus din plin contribuția la 
rezultatele pozitive cu care 
și-au încheiat unitățile econo
mice din Valea Jiului bilan
țul pe primul trimestru al a- 
nului.

Apreciind la justa lor va-

(Continuare in pag. a 3-a)
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întîlni- 
și pu

roi le-a 
mijloc 

omului

schimba cu nimic... aerul pe 
care-l respiră, acolo jos, de 
atîția ani de zile...

Am coborît cîndva în aba
taj, acolo jos, să văd de a- 
proape munca, acest act fun
damental și firesc al vieții, 
munca acestor cioplitori de 
lumină. Nu am fost băgat în 
seamă; erau momente de ma
ximă concentrare, de tensiu
ne. Intre om și unealtă dis
păruse de mult orice urmă de 
hotar și să tulburi munca u-

7/SZ//ZZZZZZ/ZZ//ZZZZZ//ZZZZZZSZ/ZZZ#

r
Zn ziua aceea — era 

mărfi, 9 aprilie, ora 
prînzului — soarele 

cuprisese întreaga incintă a 
exploatării și vestea că din 
adlncurile Vulcanului a fost 
trimisă spre ziuă cea de a 
19 000-a tonă de cărbune ex
trasă suplimentar, devenise 
deja arhicunoscută. Brigadie
rul Petre Ailincăi mi s-a pă
rul mai vorbăreț ca de obicei. 
Ne-am amintit prima 
re. Și-a amintit chiar 
finele cuvinte pe care 
spus atunci, într-un 
de decembrie: „Viata
e făcută din clipe care trec, 
una cile unu. Așa e viafa o- 
mului I Totul e să nu permifi 
acestor clipe să se scurgă pe 
lîngă tine. Trebuie să le tră
iești"... Petre Ailincăi știe ce 
înseamnă munca; e conștient, 
în primul rînd, că aceasta nu 
numai că-i aduce toate cele 
necesare existentei, dar îi o- 
leră sentimentul demnităfii, 
dreptul la respectul și consi
derația semenilor. Nu numai 
el a infeles acest lucru. Știu 
bine acest adevăr tofi mem
brii brigăzii sale, mineri des
toinici, ambifioși, unul și unul. 
„Am in brigadă oameni cu ca
re lucrez din 1969, mineri a- 

mai e 
avem 
și nu 
decit

„faptele

vorbesc

singure"
rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

devărafi, cărora nu j 

nevoie să le spun că 
aici de făcut o treabă 
avem voie s-o facem 
foarte bine".

Despre brigada lui 
căi s-a mai scris. S-a scris și 
se va mai scrie. Fotografiile 
ortacilor săi au apărut pînă 
acum de atitea ori în coloa
nele ziarului, alături de fru
moase cifre de depășiri ale 
planului, Cîndva, Petre Ailin
căi mi-a mărturisit că în 
'57, cînd a descins la mina 
Vulcan, nu avea decit un 
fel — să afle totul cit mai 
repede, să nu-i rămină stră
in nici unul din secretele la
birinturilor subpămintene. Nu 
i-a fost ușor. Dar, a reușit. 
Și azi de-1 întrebi dacă 
putea lucra altundeva, 
bește, și-fi spune că

Ailin-

ar 
zîm- 
n-ar

nor asemeni oameni mi s-a 
părut — atunci dar și acum 
— mai mult decît o impieta
te. Intr-un răgaz, am stat de 
vorbă. Pufin. Chiar foarte pu
țin. Vorbeam amîndoi, dar 
sint sigur că Ailincăi se gîn- 
dea la ale lui, la treburile 
brigăzii. Doar din cînd în 
cînd lata i se deschidea în- 
tr-un zimbet calm, larg 
re-mi promitea... o 
mai îndelungată, cine 
cind, undeva, afară...

Cind ne-am reîntîlnit, 
sediul comitetului de 
al exploatării, i-am 
să-mi vorbească „la temă" — 
despre datorie, despre viitor, 
despre mulțumiri. Alte mo
mente de concentrare și... 
fluenta unui monolog al des
tăinuirilor, pe care le aștep
tam, e din nou aminată: „Nu

ca
ri iscutie 

știe

la 
partid 
cerut

ne mai mulțumește ce-am re
alizat ieri. Vrem mai mult, 
mal bine, mai repede și e fi
resc să fie așa..." Da, e firesc, 
minerii știu bine acest lucru. 
I-am văzut, de atitea ori, iz
bind tăcufi In trupul inert al 
știricii; bulgării grei, 
li se aliniau supuși la 
re — „mai mult, mai 
mai bine I*

De cel puțin 4 ani _ _ ___
brigada lui Petru Ailincăi nu 
a cunoscut nici măcar intr-o 
singură lună sentimentul că 
nu și-ar fi făcut datoria, de- 
Pășindu-și in permanentă, cu 
regularitate de ceasornic, sar
cinile de plan. Poate, măcar 
din acest motiv, Petre Ailin
căi ar trebui să lie mai vo
lubil. Ar avea despre ce 
vorbi. Despre cine vorbi, Și 
totuși I Deși simt, știu, adică 
li s-a spus că fac parte din 
detașamentul celor mai buni 
dintre cei mai buni, nici pe 
Ailincăi șl pici pe ortacii săi 
nu-i poți prinde In verva cu- 
vrntului.

...In ziua aceea de mărfi 
— cind minerii Vulcanului 
iși propuneau să dezvolte la 
maximum succesele obținute, 
spre a cinsti cum se cuvine 
sărbătoarea zilei muncii, i-am 
cerut lui Petre Ailincăi — 
intr-un tîrziu, după ce-am 
vorbit mult, de una, de alta, 
despre brigăzile in care s-a 
călit la focul entuziasmului, 
despre cei doi copii ai săi, 
ctespre plaiurile moldovene 
de obirșie — să-mi ofere, 
totuși, o explicație a faptu
lui că nu-i convine să vor
bească despre succesele bri
găzii sale. Am greșit din nou, 
îmi dau seama, fără să vreau 
am pus capăt unei discuți 
care demarase totuși frumos 
Petre Ailincăi nu mi-a ma 
zis decit trei cuvinte: „Fapte 
le vorbesc singure" — ș 
peste vreo cîteva minute e- 
ram deja în autobuzul 
Crividia...

Un tînăr s-a întors

De ei nu avem nevoie
in comerț

as-

înfrînfi, 
picioa- 
repede,

de zile,

cu 
în

— Plec, nu mai stau. M-au dat 
afară din cămin...
- Dar de ce te-au dat afară ? 

■Tînărul, un băiat voinic, vigu
ros, părea un școlar prins 
lecția nepregătită. Răsucea
mîini foaia de lichidare. Aproa
pe o mototolise. Și tăcea. între
barea firească a secretarului 
comitetului de partid al minei îl 
găsise „descoperit".

- Păi... Am făcut și eu două 
nemotivate... Tovarășii zic că nu 
mai am ce căuta în cămin.

- Vezi dumneata, Ia noi, aici 
la Uricani, 
Dar nu de

- M-am 
ții... Dar
muncesc, să-mi ajut părinții, 
mă îmbrac, să fiu și eu ca oa
menii.

ii erau sugrumate vorbele. 
Srăpînite de rușine îi erau. Pă
rea sincer în tot ce spunea, 
mototolea tot mai tare foaia 
lichidare.

- Acum, dacă pleci, unde 
duci ?

- Pe acasă, găsesc 
de lucru...

- Te vor întreba, la 
de ce ai plecat de la

e nevoie de oameni, 
orice fel de oameni... 
luat și eu după al- 

eu am venit aici să 
să

Și 
de

te

eu ceva

angajare, 
mină ? Și

întreba. Ce vei râs-tata te va 
punde ?

Din nou
sia unei legături tainice, 
nești, între cei doi oameni. Dar 
răspunsul n-a venit.

- Eu sînt moldovean, spuse în 
cele din urmă secretarul. Și eu 
am venit pe aceste locuri. Dar 
le-am îndrăgit,, am muncit cît 
m-au ținut puterile. Acum oame
nii mă consideră de-al lor. Așa 
cred și eu...

- Da, dar nu v-au dat afară 
din cămin..,

- Dar, nici nemotivate n-am 
avut...

- Eu am venit să muncesc. 
Știu că am greșit. N-am fost 
niciodată plecat de la mine din 
comună, din Oancea Galațiului. 
M-am dus să-mi văd părinții. 
Nu i-am văzut de trei luni de 
cînd am plecat. Mi-a fost dor 
de ei. Și apoi, m-am luat și eu 
după alții...

Vorbea aproape monosilabic. 
Dar își deschisese sufletul 
durea, 
asculta
ră chiar.

- Dacă

tăcere. Aveam impre-
ome-

Foaia ți-o semnez. Eu zic, mai 
gîndește-te înainte de a-ți face 
valiza.
ce-ai 
o să 
rajul

Miine vino și-mi spune 
hotărît. Bătrînul, tatăl tău, 
se bucure că ai avut cu- 

să rămîi...

★

Am fost martorul acestei 
cuții vineri, la comitetul

A
cu

găsit un om 
înețelegre, cu

care-l 
care-l 
căldu-

eu nu 
te pot reține. Dar nu faci bine. 
Cu căminul mai vedem noi.

Montarea instalației de ex
tracție a puțului orb nr. 5 de 
la mina Dîlja prezenta o im- 

' portanță deosebită pentru 
continuarea lucrărilor de des
chidere a viitoarelor magis
trale subterane. Complexita
tea instalației, noutatea pe 
care i-o conferea faptul că a 
fost produsă pentru prima oa
ră în țară au făcut să apară 
controverse aprinse referitor 
la atacarea lucrării. Unii erau 
de părere că este necesară 
prezența unor specialiști stră
ini... în măsură să asigure 
bunul mers al lucrărilor. In 
cele din urmă, însă pesimis
mul unora a fost învins. Mon
tarea a fost încredințată per
sonalului sectorului. Maistru
lui mecanic principal Victor 
Cristian, maiștrilor Francisc 
Rethy și loan Avrămoiu, e-

nergia și voința tuturor spre 
un singur țel — îndeplinirea 
exemplară a datoriei, depăși
rea oricăror dificultăți.

L-am cunoscut pe comunis
tul Francisc Rethy, un om 
care, de-a lungul a numeroși 
ani de muncă, a dăruit minei 
energia, pasiunea și pricepe
rea dobîndită și se consideră, 
de fiecare dată, cînd biruie 
dificultățile ivite întru-totul 
recompensat prin „satisfacția 
pe care ți-o dă munca bine 
făcută, stima pe care o citești 
în ochii celor din jur".

Lîngă acest adevărat vete
ran al sectorului se află zi de 
zi, umăr la umăr, lon Avră
moiu. Tînărul maistru lucrea
ză cu aceeași, abnegație, fiind 
convins, însă', că fiecare zi 
de muncă poate fi și un pri
lej pentru noi și noi învăță-

toată 
părea 
la 10 
venit

dis- 
de 

partid de la mina Uricani. Ceva 
mă îndemna să cred, eram con
vins chiar, că tînărul se va în
toarce din drum. La despărțire 
l-am rugat pe Miluță Rugină 
să-mi dea un telefon dacă...

Sîmbătă am așteptat 
dimineața telefonul. îmi 
rău că nu-l primesc. Pe 
am sunat eu. „Nu, n-a
încă, mi-a spus secretarul. Dar 
vine el. Trebuie să vină, că-i 
băiat bun, simplu. L-am simțit 
eu...“. Pe la prînz m-a sunat 
Rugină. „Ști, Dediu Ștefan, tînă
rul nostru, s-a întors. De azi s-a 
încadrat în program normal...".

Nici nu-mi doream mai mult. 
Mi-ar fi căzut însă la inimă dacă 
Miluță Rugină mai zicea o dată : 
„e băiat bun.,.“.

Recompensa ?

Satisfacția pe care ți-o dă
munca bine făcută!

Poate imperativul e prea 
pru, chiar dur. Dar asemenea 
lucrători nu au ce căuta în re
țeaua noastră comercială, rețea 
a cărei unică rațiune de exis
tență este servirea civilizată a 
cetățenilor și nu jignirea, apos
trofarea, sfidarea sau — în 
cazuri de-a dreptul incredibi
le — lovirea lor, fie și cu... 
ouă. Aceasta pentru că nu ce
tățeanul, cumpărătorul, e 
dispoziția vinzătorului, ci 
vers. S-a mai scris despre 
ceasta cerință stringentă a 
nui comerț civilizat în 
solicitudinea trebuie să 
primul loc.

De ce o spunem din 
Pentru că... Cu citva timp în 
urmă la redacție a venit un 
tovarăș profesor, pensionar, un 
om „prin mina” căruia au tre
cut multe promofii de elevi, 
un om respectat de vecinii din 
cartier pentru că-i un om ca
re știe ce-i respectul, respec
tat de multi, foarte multi oa
meni din Petroșani care-l cu
nosc încă de pe vremea cind 
i-au fost elevi. Era indignat că o 
vinzătoare —■ Nicolifa Cîndea, 
de la chioșcul nr. 16 Aeroport 
aparținînd de Avicola Mintia
— i-a aruncat, în cel mai 
strict ințeles al cuvîntului, cu 
ouă în cap, murdărindu-i hai
nele. Și aceasta pentru că, 
culmea, refuzase să cumpere 
ouă... sparte, ouă pe care Ni
colifa Cîndea nici măcar nu a- 
vea voie să le pună în vînzare.

Am vrut să cunoaștem, după 
multe zile de la cele relatate
— timp în care; putea reflec
ta asupra comportamentului 
său — părerea vinzătoarei des
pre fapta sa. Iată cîteva spi
cuiri din dialogul înregistrat 
pe bandă.

—• A venit un cetăfean bă- 
trin care a cerut 20 de ouă... ,

— Cifi ani aveți ?
— Eu ? Am 19 ani...
— La 20 de ouă eu i-am dat 

un ou crăpat...
— Aveți voie ? Aveți vreun 

act care vă dă voie să vindefi 
oua sparte ?

— Nu, dar... 
nul, eu zic că 
sul totdeauna 
cut scandal. Dacă vorbea fru

la 
in- 
a- 
u- 

care 
ocupe

nou ?

la 20 de ouă, u- 
merge... Dar din- 
s-a certai, a tă-

mos, îmi spunea, „uite doam
nă"... Dar... L-am întrebat ce 
să iac cu oul dacă e spart. 
Pînă la urmă eu am vrut să-i 
iau plasa cu ouă din mină, 
dînsul a ținut de ea și ouăle 
s-au spart. I-am zis „dacă n-afi . 
vrut -să luafi un ou spart, 
cum le plătiți pe toate". A 
dicat tonul la mine și pînă 
urmă, recunosc, am luat un 
și i l-am dat In cap.

— Adică, cum în cap ?
— ... în cap!
— Tot nu Infeleg. Cum, i-afi 

aruncat oul în cap ?
— Da. I l-am dat în cap și 

s-a spart. Am zis că dacă tot 
le plătesc ouăle să știu și eu 
de ce. Cind a văzut că-i curge 
oul pe ochelari a anunfat mili
tia...

Adică, o tinără ce-i putea fi 
nepoată profesorului pensionar 
o tinără a cărei arogantă și 
lipsă de respect au jignit nu 
odată cumpărătorii, își permi
te să încalce cele mai elemen
tare reguli de Comerf, să obli
ge cetățenii să cumpere pro
duse ce nu corespund calitativ 
— așa se numesc ouăle „cră
pate" -— și culmea, tot dumnea
ei se dedă la mahalagisme de 
mult timp uitate. Cu ce drept ? 
Nici un sentiment de regret 
la adresa celor petrecute, nici 
o remușcare că a comis o fap
tă de-a dreptul de necrezut fa
tă de un virstnic, fată de un 
om care a educat zeci de ani 
oameni.

Cu ce drept ? O spunem des
chis: nu avem nevoie de ase
menea lucrători în comerf I

In cele din urmă, Nicolifa 
Cîndea a fost sancționată con
travențional și obligată Ia plata 
hainelor murdărite. Dar fapta 
rămine. S-au scris aceste rin- 
duti pentru ca să nu se mai 
repete asemenea apucături. Iar 
tovarășii de la „Avicola" Min
tia să mai treacă din cind în 
cind și prin Valea Jiului, să 
vadă ce le fac salariafii, cum 
se comportă cu 
dacă aceștia sînt 
modul cum sînt 
și servili. Faptul
necesare asemenea 
de serviciu.

T. NICOARÂ

a- 
ri- 
la 
ou

cumpărătorii, 
mulțumiți de 
aprovizionați 
arată că sînt 

deplasări

V. TEODORESCU

Foto : Ion LICIU

E. M. LONE A : Mais
trul minier Dumitru 
Maxim de la aeraj a so
sit din mină cu un grup 
de tineri angajați iar la 
ziuă împart impresiile 
despre ceea ce au luat 
la cunoștință în subte-

— Deci sînt nemotivate...
— Mai sînt destul de multe.
— Adică ?
— Cam 50-60. chiar 70...
Deci, zilnic, 50-60, chiar 70 

de posturi apar nemotivate în 
evidențele minei Lupeni. Atîția 
oameni sînt așteptați în aba
taje, pe galerii, la comanda 
diferitelor instalații și utilaje 
fără să se prezinte la posturi
le lor, stînjenind astfel activi
tatea unor formații întregi, 
determinînd stagnarea, opri
rea unor locuri de muncă, ie
șirea din funcțiune a unor 
agregate electro-mecanice. De 
aici implicații economice — 
nerealizarea preliminarelor, 
diminuarea cîștigurilor a nu
meroși oameni care nu au altă 
vină decît aceea că sînt, volens- 
nolens, ortacii, tovarășii de 
muncă ai celor certați cu dis
ciplina.

Dialogul pe care l-am înce
put cu președintele comitetu
lui sindicatului minei Lupeni, 
tovarășul Constantin Năstase, 
îl continuăm cu o întrebare 
vizînd cauza sau cauzele ne- 
motivatelor și, îndeosebi, una. 
dintre acestea — alcoolismul.

— Să știți că nu prea, ține 
să ne convingă interlocutorul. 
Ce a fost, a fost dar nu mai e. 
Numărul celor care nu vin la 
lucru din cauza băuturii e tot 
mai redus.

...O constatare ce nu poate 
decît să bucure, ilustrînd una 
din dovezile certe ale progre
sului realizat în cadrul minei 
pe linia omogenizării colecti
vului, a învingerii unui rău 
generator al multor dificultăți 
pentru formațiile de lucru și 
colectivele sectoarelor — alco
olismul.

Ne-a bucurat faptul că asi
gurările președintelui sindica
tului au fost întărite' și de 
alți interlocutori :

— într-adevăr, 
multe necazuri din 
vilor, ne spunea

am avut 
cauza beți- 

tovarășul 
Mircea Suba, șeful sectorului 
transport. Dar nu ne-am putut 
admite să-i tolerăm, să-i du
cem în spinare. La noi în sec
tor, fără ordine, fără discipli
nă nu se poate. E vorba doar 
de aprovizionarea brigăzilor, 
de desfășurarea întregului 
flux a procesului de extracție. 
De aceea, am acționat cu toată 
fermitatea — îndeosebi prin 
organizația de partid și gru
pele sindicale, prin adunări 
„fulger" pe schimburi unde

Dragoș CALIN

chipelor de lăcătuși și elec
tricieni conduse de Ioan Ru- 
șulan și Filimon Popa.

Așa a demarat lucrarea, a- 
devărul e că încă de la în
ceput problemele nu au întîr- 
ziat să apară. Nu în toate ca
zurile erau asigurate schemele 
de montaj necesare. Uneori 
lipsa cablurilor a impus anu
mite adaptări la proiectul în
tocmit. Toate acestea, pe lîngă 
faptul că lucrarea prezenta o 
complexitate deosebită, i-au 
făcut nu odată pe cei ce o exe
cutau să petreacă ore în șir 
analizînd diferite detalii de 
construție. De fiecare dată, 
însă, s-au bizuit, in această 
muncă migăloasă de descifrare 
a tainelor creației tehnice, pe 
priceperea și îndelungata lor 
experiență de muncă conjuga
te cu pasiunea pentru propria 
meserie. Abnegația cu care 
au lucrat a făcut ca, rînd pe 
rînd, toate dificultățile să fie 
învinse și lucrarea să fie ter
minată de devans fșță de pre
vederile graficului de execu
ție. încă odată, deci specialiștii 
în montaje ai sectorului de 
investiții al minei Dîlja își fă
cuseră în mod exemplar da
toria, confirmînd un prestigiu 
bine cunoscut întregului co
lectiv.

Un succes cît se poate de 
convingător care te îndeamnă 
să descifrezi care este resor
tul capabil să concentreze e-

minte prețioase. „A lucra bi
ne, ni se destăinuie el înseam
nă a învăța fără încetare atît 
experiența împărtășită de un 
om cum este Francisc Rethy 
cît și din cărțile de specialita
te".

Această opinie o regăsim i- 
lustrată de prezența tînăru- 
lui maistru cu aceleași bune 
rezultate atît în galeriile mi
nei Dîlja. cît și în amfitea
trele Institutului de mine - 
continuare firească 
siuni nedezmințite 
meseria aleasă —

Aceeași pasiune, 
întrajutorare și dorinț|ă 
perfecționare —- adevărate co
ordonate ale unei conduite 
profesionale exemplare} le în- 
tîlnim și la electricienii Fi- 
limon Popa și Zoltan Boya, 
la loan Căltănoiu — dn ade
vărat „înțelept" în meserie, 
ea de altfel și la ceilalți com- 
ponenți ai acestor două echi
pe ale căror lucrări nimeni 
nu-și amintește să fi obținut 
alt calificativ decît „foarte 
bine".

Instalația de extracția de la 
puțul nr. 5 nu este decît o 
nouă confirmare a hărniciei, 
priceperii și pasiunii dovedite 
în munca de zi cu zi,j de a- 
cești vrednici deschizători de 
drumuri spre noile orizonturi 
de lumină și energie din sub
teran.

a uinei pa
iață de 

mineritul, 
continuă 

de

Ing. Ștefan UNGURAȘ

am prelucrat cazurile de aba
teri. de nemotivate din cauza 
băuturii ; la mulți le-am des
făcut contractul de muncă și 
am ajuns ca de vreo jumătate 
de an să scăpăm de acei care 
ne-au făcut greutăți. în pre
zent pot să spun că, îndeosebi, 
în formațiile din subteran, nu 
mai avem absențe' nemotiva
te, nici întîrzieri...

Semnificative ni s-au părut 
și discuțiile cu cîțiva șefi de 
brigadă care — spre cinstea 
lor — se pot lăuda nu numai 
cu realizări deosebite în spori
rea producției dar și cu for
mații de lucru care, grație 
exigenței, tactului, virtuților 
de buni organizatori și educa
tori ai conducătorilor lor, au 
devenit adevărate școli ale

de rușine. Dacă pe vreunul îl 
arde, de... Treaba lui. Sîmbătă 
și duminică n-are decțt.

Minerul Emil 
duce de mulți 
cu vechi state 
în deschiderea 
tăți de producție. Vitezele de 
avansare ce le realizează de
pășesc lună de lună 100 ml. 
Cheia reușitelor ? Omogenita
tea brigăzii, iscusința oameni
lor și, categoric, ordinea.

— Da. ordinea mai ales, pre
cizează brigadierul. Fără asta 
nu poate fi vorba de succese 
în minerit. Or. în brigada 
noastră pot spune că-i ordine. 
Să avem în rest tot ce ne 
trebuie, materiale, transpor
toare bune și, dacă n-am a- 
vea apă la locul de muncă,

Kopandi con- 
ani o brigadă 

de vrednicie 
noilor capaci-

dă înseamnă diminuarea 
14 lei pe post a 
membrilor brigăzii, 
puțin ? E foarte 
ales dacă avem

cu 
cîștigiirtldr 
E mult, e 
mult, mai 
în vedere

cauza acestor pierderi — ne
motivatele, care se fac mai cu 
seamă datorită băuturii. Unii 
nu vin la șut zile în șir — iar 
de suferit suferă întreaga bri
gadă, producția. Iată și cîteva 
exemple : Gheorghe Barabaș 
s-a îmbătat și trei zile nu a 
venit la șut ; Petru Cososchi. 
Ia fel ne-a ..onorat" tot cu 
trei nemotivate. Și nu pentru 
prima dată. Sînt doi din oa
menii vechi care ar trebui să 
fie exemplu de seriozitate și 
răspundere în fața tinerilor. 
Dar, dacă ei fac așa, tot la 
fel procedează mulți și dintre

noștri. Bunăoară, Petru Mora- 
ru a avut în martie 12 nemo
tivate, iar Vasile Florea 7. Și 
exemplele ar putea continua. 
Rău e că pierd și familiile lor 
dar și colectivul, sectorul. 
Dacă avem multe avarii la 
utilaje, e pentru că unii elec
tromecanici sînt absenți și 
n-are cine să le revizuiască și 
să le repare. Dacă avem 
fronturi neplasate pe cîte un 
schimb e pentru că lipsesc tot 
nemotivat oamenii din schimb.

Un exemplu concret ne-a 
relatat și secretarul de partid 
Silviu Tărbălescu din sectorul 
V :

— Brigada Sorescu a pier
dut pe o lună întreagă pre
țul III din cauza nemotivate
lor. De ce ? Pentru vagoneta-

tot ce 
cinste, 
cazul 

de be-

in „izvor ac indisciplină care poate ii 
șl (repute asanat -

prin fermitatea fiecărui colectiv
ordinei și responsabilității în 
muncă.

— Am doisprezece oameni 
în brigadă, ne relata brigadie
rul loan Gîrea. Cu cei mai 
mulți lucrez de peste 10 ani. 
Toți sînt crescuți de mine și 
așa cum am dorit eu : corecți, 
muncitori, demni de meseria 
de miner. La noi să se facă 
nemotivate ? Imposibil ! Dacă 
se îmbată unul și nu vine la 
șut ? I E foarte simplu : cu 
mine nu mai are ce discuta. 
In aceasta e tot secretul: oa
menii trebuie formați, îndru
mați cu răbdare de la primul 
lor contact cu mina iar, dacă 
tot nu înțeleg, să nu fie tole
rați ! îngăduința față de aba
teri, față de superficialitate e 
cel mai mare rău pe care îl 
ploate săvîrși un brigadier 
propriei sale brigăzi.

— Nici noi nu avem neca
zuri din cauza băuturii, ne de
clara satisfăcut Dănilă Dezsi, 
șef de schimb în brigada lui 
Carol Szocs. Oamenii noștri îs 
toți... unul și unul. Nu se fac

aș putea să asigur că oame
nii mei vor deschide fronta
lul înainte de vreme. N-am 
treabă cu ei...

Să nu ai treabă... adică ne
cazuri cu oamenii, cu actele 
lor de indisciplină, de irespon
sabilitate față de muncă, față 
de îndatoririle lor constituie, 
într-adevăr, motive de mul
țumire, de mîndrie pentru ori
care șef de brigadă. Dar pot 
avea toți această mulțumire ? 
Spre regretul lor, al unor co
lective întregi — nu !

— Brigada noastră — 
nea cu amărăciune șeful 
formații de frontaliști cu 
renume Vasile Caila, a

spu- 
unei 
bun 

avut
în luna trecută 30 nemotivate. 
Ce înseamnă asta ? O fîșie 
pierdută, ceea ce echivalează 
cu 330 tone cărbune. Ami de
pășit planul, e 
102 tone. Dacă 
pe cele 330 tone 
pășirea era altți,
eforturilor brigăzii. Dar așa... 
Tonele pierdute pentru briga-

noii angajați, care au și ei cîte 
1-2 nemotivate. în ciuda fap
tului că am o brigadă bună 
care nu e indiferentă .față de 
asemenea abateri, dimpotrivă... 
Cu toate discuțiile, cu toate 
repercusiunile asupra celor 
în cauză, problema nemotiva
telor nu e încă rezolvată. E 
bună dispoziția să nu se mai 
motiveze nemotivatele. Aș 
propune mai mult. Ce ar fi, 
ca pentru cei cărora le pla
ce să bea și să lipsească cînd 
cred de cuviință să li se re
partizeze un frontal., al chulăi-
10 r. Acolo să 
iar cît cîștigă 
mînă. De ce 
în spinare ?
cauza unui sau unora pierde 
o brigadă întreagă.

Asemenea păreri a avut și 
maistrul Nlcolae Gălan, secre
tarul de partid
11 :

pierdere.

oamenii 
alte ca

lucreze cît 
cu 

să-i
Că, vedeți,

atît să 
ducem

adevărat, cu 
le aveam și 
pierdute, do
pe măsura

din sectorul

— După mine, 
nemotivatelor au 
ză : beția. Și noi avem

majoritatea 
aceeași cau- 

„eroii"

rul Constantin Ariton și alții 
de seama lui, abonați la ne- 
motivațe. Ariton a făcut trei 
nemdtivate ceea ce, calculat 
la producția brigăzii, înseam
nă 21 tone cărbune 
Deci nu e puțin...

Din discuțiile cu 
minei am reținut și
zuri de indisciplină care pro
duc mult rău colectivului, ce
lor în cauză, familiilor lor. 
punîndu-le îp situații de-a 
dreptul hilare în fața semeni
lor. Am notat numele cîtorva 
angajați ai minei pentru care 
conducerea exploatării a pri
mit adresa din partea mili
ției. De ce ? Pentru faptele 
lor de „bravură" contrare le
gii, săvîrșite în stare de ebrie
tate prin diferite localuri pu
blice. Gheorghe Robu, Marin 
Mardare, Augustin Belea. Mi
hai Bucur, Costică Feru sînt 
doar cîțiva din ei. Ce a ur
mat după aceste înștiințări ? 
Prelucrări în adunări pe 
schimburi iar pentru unii —

avînd în vedere și nemoti
vatele — desfacerea contrac
tului de muncă. Cum pot fi 
categorisite asemenea întîm- 
plări din viața unui om decît 
acte incompatibile cu 
ie numește onoare, 
demnitate civică. Dar 
acelora care, după zile
ții și absențe, vin plîngînd 
adueîndu-și și soțiile la mină 
pentru a fi „iertați" și repri
miți în rîndul angajaților ? 
Dar cazul bărbaților ale căror 
soții izgonite împreună cu co
piii cer ajutorul organelor lo
cale . spre a putea reintra în 
propriile apartamente stăpî- 
nite de soții lor mahmuri a- 
semenea unor tirani ? Nu dăm 
nume, exemplele sînt prea du
reroase pentru familiile în 
cauză, victime ale dezlănțuirii 
unor instincte primare ale 
„eroilor paharelor".

Ce-i de făcut, pe ce căi tre
buie acționat ca asemenea în- 
tîmplări să nu mai umbreas
că destinul unor oameni, să 
nu altereze viața unor fami
lii ? Căile se cunosc, multe se 
folosesc. Dar poate insuficient, 
deoarece răul ce-1 constituie 
băutura — generatoare de in
disciplină, de lipsă de respon
sabilitate profesională și civi
că cu tot cortegiul de daune 
pentru colectivitate — nu e 
recunoscut drept atît de rău 
pe cît este în realitate. Nu ne 
propunem o controversă cu 
primul nostru interlocutor, 
președintele comitetului sindi
catului minei, dar reținem 
din spusele unuia din briga
dierii care ne-a fost interlocu
tor că „alcoolismul continuă 
să fie un rău atît pentru noi 
toți cît și pentru cei care îi 
cad Victima. Dacă ne-am ocu
pa mai mult de ei. dacă ne-am 
război mai aprig cu ușurința 
din ei, cu seninătatea cu care 
se lasă ademeniți de acest 
viciu, am ajuta mulți oameni 
să fie oameni. Totul e să te 
apropii de fiecare, nu atît prin 
ședințe cît mai ales prin mun
ca de la om la om, printr-o 
atitudine colectivă fermă".

...Ce bine ar fi să recu
noască și să acționeze în acest 
spirit toți, toate colectivele, 
ajutîndu-și semenii să evite 
stările de o dezolantă stupidi
tate în care unii se lasă 
„tîrîți" în aburii paharului.

I. DUBEK
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Educarea tineretului 
în atenția comuniștilor

La recentă ședință a bi
roului comitetului de partid 
de la E.M. Uricani a fost a- 
nalizată activitatea organi
zațiilor U.T.C. pentru educa
rea și mobilizarea tineretu
lui din cadrul exploatării la 
îndeplinirea sarcinilor 
producție.

Cu acest prilej au fost 
liefate preocupările ce le 
organizațiile de bază, toți co
muniștii pentru educarea ti
nerilor în spiritul muticii și 
al disciplinei, pentru a crește 
participarea lor la realiza

de

re-
au

rea sarcinilor de plan. In a- 
celași timp au fost subliniate 
și neajunsuri existente în ca
drul unor organizații U.T.C. 
(sectorarele I. III, IV, VI, 
VIII), unde tinerii absentea
ză nemotivat de la lucru, fac 
diferite abateri de la disci
plină, nu participă la acțiu
nile patriotice.

Biroul comitetului de 
partid a dat prețioase îndru
mări birourilor organizațiilor 
U.T.C. pentru îmbunătățirea 
metodelor și stilului de mun
că, pentru antrenarea tincri-

lor la acțiunile întreprinse 
în cadrul exploatării. S-a ce
rut comitetului U.T.C., pe 
mină să ia toate măsurile 
politico-organizatorice pen
tru ridicarea calificării tine
rilor și participarea lor în 
număr mai mare la olimpia
dele pe meserii.

Organizațiile U.T.C. vor 
trebui să acționeze cu mai 
multă eficiență și spirit re
voluționar pentru a se situa 
la înălțimea sarcinilor și 
cerințelor care stau in fața 
colectivului E.M. Uricani.Instruirea

responsabilitate
In atenția biroului organizației de bază 

și a conducerii sectorului II de la E.M. Dîl
ja stă înfăptuirea sarcinilor stabilite de a- 
dunarea generală cu privire la realizarea 
ritmică a planului de producție.

Rezultatele obținute în prima decadă a 
lunii aprilie, 607 tone de cărbune extrase 
peste sarcinile de plan, demonstrează res
ponsabilitatea comuniștilor în îndeplinirea 
sarcinilor trasate. Intre brigăzile care și-au 
adus o substanțială contribuție la depăși
rea ritmică a sarcinilor se numără cele con
duse de Grigore Maxim, Petre Scrădeanu 
și Remus Miclea. Merită să fie subliniat 
și aportul serviciului electromecanic, con
dus de maistrul principal Gicu Enache, ca
re a asigurat buna funcționare a utilaje
lor și instalațiilor din sector.

Iată, deci, cum prin mobilizarea plenară 
de către comuniști a colectivului la înfăp
tuirea unei hotărîri a adunării generale s-a 
reușit situarea sectorului II în rîndul co- 

^lectivelor fruntașe ale minei.

Să creștem
(Urmare din pag. 1)

loare dovezile de vrednicie în 
cîmpul muncii și în procesul 
instructiv, ale majorității ti
neretului nostru, cît și rezul
tatele incontestabile, obținute 
de organizațiile U.T.C. sub 
conducerea organizațiilor de 
partid și cu sprijinul celorlalți 
factori educaționali, dezbate
rile din cadrul plenarei co
mitetului municipal de partid 
s-au oprit cu exigență asupra 
neajunsurilor, deficiențelor, a 
manifestărilor de superficiali
tate și formalism existente 
încă în procesul, educării ti
neretului Văii Jiului și, în
deosebi, asupra cauzelor care 
le generează.

Analizînd activitatea edu
cativă în rîndul tineretului 
Văii Jiului în spiritul înalte
lor exigențe ale hotărîrilor de 
partid și de stat, îndeosebi ale 
indicațiilor date de secretarul 
general al partidului, Tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la 
recenta ședință de lucru cu 
Biroul 6.C. al U.T.C. și orga
nul executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R., lucrările plenarei 
au relevat că ceea ce s-a în
treprins pentru formarea ti
nerei generații nu este încă 
în măsură să mulțumească. 
Dovadă sînt manifestările ne
gative în muncă, în compor
tarea de fiecare zi, ale unor 
tineri care nu au înțeles ne
cesitatea integrării lor depline 
în producție și săvîrșesc aba
teri de la disciplina de muncă 
— neajunsuri ce denotă că 
eforturile educaționale nu s-au 
soldat cu eficiența 
în privința formării 
tinerilor în spiritul 
muncii, a dragostei 
meseria aleasă, față 
tea și colectivul în
crează, a răspunderii pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le 
stau în față. în localitățile 
Văii Jiului mai există nume
roși tineri neintegrați în nici 
o activitate social-utilă. C.u o- 
cazia unor raiduri întreprinse 
în ultimul timp au fost depis
tați 72 de tineri apți de mun
că dar fără nici o ocupație, 
cazuri pentru a căror șoluțio-

necesară 
tuturor 
cultului 

față de 
de unita- 
care lu-

activelor obștești
In lumina sarcini

lor stabilite de con
ducerea partidului cu 
privire la conținutul 
și organizarea infor
mării de partid, în 
orașele și comunele 
din Valea Jiului a 
avut loc o instruire 
a activelor obștești, 
pe tema perfecționă
rii muncii în acest 
domeniu. în cadrul 
instruirii au fost scoa
se în evidență prin
cipalele 
stau în 
obștești 
cini în

obiective ce 
fața activelor 
care au sar- 
doineniul in-

formării. A fost su
bliniat. de asemenea, 
necesitatea ca 
nele și 
de partid 
ze și mai 
colective 
tea de informare a- 
supra modului cum 
sînt aplicate măsurile 
stabilite pentru lărgi
rea democrației so
cialiste și atragerea 
maselor la rezolva
rea problemelor ob
ștești.

orga- 
organizațiile 
să antrene- 
mult aceste 
în activita-

Vasile COCHECI, 
activist de partid J

nare factorii educaționali nu 
au stăruit îndeajuns. Se men
ține încă ridicat numărul ti
nerelor între 16—30 ani neîn
cadrate în cîmpul muncii — 
situație ce se explică prin 
faptul că atît comisiile de în
cadrare cît și conducerile în
treprinderilor și instituțiilor 
nu depun suficiente strădanii 
pentru îndeplinirea indicați
ilor organelor superioare de 
a crea locuri de muncă sufi
ciente forței de muncă femi
nine de care dispunem.

Un alt neajuns asupra că 
ruja s-au oprit mai mulți 
participanți la dezbaterile 
din cacjrul plenarei îl consti
tuie fluctuația mare în rîndul 
tinerilor. în anul trecut, din 
totalul angajaților care au 
părăsit exploatările miniere 
peste 60 la sută au fost tineri 
Fenomenul este similar și în 
acest an, atît la exploatări 
cît și în unitățile de construc
ții, forestiere .etc., fapt ce de
notă că nu s-a făcut totul pen- 
tru înfăptuirea măsurilor ela
borate pentru permanentiza 
rea și calificarea noilor anga
jați. Reducerea fluctuației, 
cazurilor de indisciplină, 
rîndul tinerilor, integrarea 
producție și calificarea
impun preocupări mai susți
nute pentru generalizarea ini
țiativelor menite să contribuie 
tocmai la soluționarea acestor 
probleme de o deosebită im
portanță. Nu se dovedește su
ficient interes nici din partea 
conducerilor tehnico-adminis- 
trative pentru calificarea, în
cadrarea și promovarea tine
rilor pe măsura pregătirii și 
aptitudinilor lor, iar unele 
cadre de conducere se preo
cupă insuficient de soluționa
rea unor probleme do muncă 
și de viață ale acestora, nu 
sprijină, mai mult, nici nu 
participă la acțiunile organi
zațiilor de tineret.

Dezbaterile din plenara co
mitetului municipal au subli
niat necesitatea creșterii rolu
lui organizațiilor de partid, 
U.T.C. și de pionieri în înfăp
tuirea integrală a măsurilor 
stabilite' de Plenara C.C. al 
P.C.R. din iunie 1973 privind

a 
în 
în 

lor

perfecționarea procesului in- 
structiv-educativ în instituți
ile de învățămînt, legarea a- 
cestuia de producție. Este o 
cerință care se impune cu atît 
mai mult, cu cît, în unele 
școli, rezultatele obținute în 
procesul de învățămînt și de 
practică sint sub nivelul posi
bilităților, al cerințelor. Pro
centul de promovați după pri
mele trimestre nu este satis
făcător nici la licee și școlile 
profesionale și, cu atît mai pu
țin. la institutul de mine. La 
slabele Vzultate la învățătu
ră se adaugă și o seamă de 
acte deMn'disc'iplină. absențele 
de la orele de curs și de prac
tică, numeroase încălcări 
regulilor de comportare 
școală și în afara ei, toate 
vedind că organizațiile 
partid nu și-au exercitat 
deplin rolul de conducător 
politic, nu au acționat cu 
toată răspunderea și exigența 
pentru educarea educatorilor 
și, prin ei, a întregului tineret 
studios.

Sarcini deosebite revin șco
lii — s-a subliniat în cursul 
dezbaterilor — în educarea ti
neretului pentru muncă, pen
tru orientarea lui profesiona
lă. în primul rînd în funcție 
de realitățile și cerințele 
vieții social-economice din 
municipiu.

în cadrul dezbaterilor 
fost relevate preocupările în 
educarea tineretului în 
tul normelor muncii și 
comuniștilor, ale eticii 
chității socialiste. Și în 
domeniu s-au obținut 
tate certe.
în rîndul 
tineri mai 
cazuri de 
lației socialiste, de 
a unor acte antisociale sau a- 
bateri de la normele de con
viețuire socială — manifestări 

' față de care organizațiile de 
masă și obștești, organele de 
ordine nu au dovedit întot
deauna suficientă fermitate și 
exigență, nu au stăruit prin 
părinți pentru îndreptarea 
comportării tinerilor. Minu
suri persistă și în educarea 
materialist-științifică. Rău e

Reviziile și reparațiile utilajelor
1)(Urmare din pag.

La E. M. Dîlja

REZULTATELE ÎNTRECERII SOCIALISTE
grupelor 
mina 
baza 

în

sindi-
Dîlja au 
rezulta- 
întrece-

de
1.
a- 
în

reținut 
activi-

toresc pe mină, am 
că : „Deși. în general, 
tatea electromecanică la mina 
noastră a fost mult îmbună
tățită, reviziile și reparațiile 
nu sînt întotdeauna la' nivel 
corespunzător. Spre exemplu, 
în trimestrul I era necesară 
schimbarea osiei la mașina 
extracție a puțului orb nr. 
Pentru această lucrare s-a 
cordat un termen precis
urma unei revizii care stabi
lise necesitatea acestei, inter
venții. După ce a început lu
crarea au mai apărut și alte 
defecțiuni ce se cereau reme
diate. dovadă a controlului și 
reviziei superficiale care în 
final a dus la depășirea ter
menului planificat, cu . impli
cațiile respective. Astfel de 
neajunsuri, cauzate tot de su-

perficialitatea reviziilor, au 
apărut și la locurile de muncă 
productive. Aș aminti desele 
stagnări de la grupa lui Ves
pasian Cătană, sectorul II. din 
cauza fluxului de transport 
nerevizuit la timp. La briga
da lui Dumitru Milea. panoul 
V, blocul IV, unde din cauza 
reviziilor superficiale și a u- 
nor intervenții tardive a tre
buit să trecem la pușcare, din 
cauza defecțiunilor de la 
combină". Au fost și cazuri 
cînd, după două zile de revi
zii și reparații, lucrarea 
a pornit de la 
schimbului. Astfel, 
II. abataj frontal 
stratul 13. blocul 
rită superficialității cu 
au fost executate reviziile și 
reparațiile sub conducerea e- 
nergeticului Constantin An- 
ghelina, abatajul a pornit lu
crul abia la ora 10, deci cu o 
întîrziere de 4 ore. La secto
rul IV, stratul 13, blocul VIII 
panoul IV. tot după reviziile 
și reparațiile executate super
ficial. în zilele nelucrătoare, 
luni au trebuit să fie schim
bate scocurile la transporto
rul de pe frontal.

nu 
începutul 

la sectorul 
panoul I, 

zero, dato- 
care

Am amintit aceste defecți
uni condiționate de calitatea 
necorespunzătoare a revizi
ilor și reparațiilor nu pentru 
că ar caracteriza activitatea 
compartimentului electromeca
nic al minei Vulcan, ci pen
tru că ele trebuie sâ consti
tuie un semnal de alarmă. Re
zultatele obținute în realiza
rea sarcinilor de plan, creș
terea continuă a depășirilor 
înregistrate confirmă eficiența 
măsurilor organizatorice între
prinse pe linia activității t- 
lectromecanice. Dar, aceste 
deficiențe „mărunte" stînje- 
nesc încă destul de mult pro
ducția. Fără ele. deci în con
dițiile executării cu toată răs
punderea a reparațiilor și re
viziilor în zilele de sîmbătă 
și duminică, realizările colec
tivului ar fi și mai substanți
ale. Calitatea acestor lucrări 
reprezintă, așadar, o însem
nată rezervă internă a colec
tivului.

Raportată la alte exploatări 
miniere care nu oh'in rezulta
tele Vulcanului această re
zervă internă nu ne mai apare 
doar ca o „însemnată" rezervă, 
ci ca una imensă.

O ilustrată pe adresa...

ale 
în 

do- 
de 
pe

au

spiri- 
vieții 
și e- 
acest 

rezul- 
Cti toate acestea, 

unor categorii de 
există numeroase 
încălcări ale legis- 

săvirșire

NU VREM SA PRIVIM
După modul cum este în

treținută curățenia în curtea 
patiseriei „Minerul" din Pe
troșani, str. Republicii nr. 
69, îndrăznim să afirmăm că 
nimeni din conducerea 
I.C.L.S.A.P. nu a călcat pe 
aici. Iar dacă totuși au căl
cat în acest loc, nu a luat în 
Seamă nici condițiile impro
prii ale unității, nici mizeria

produc salariațiipe care o 
patiseriei.

Dar nici
Laboratorul de epidemiolo
gie nu au trecut pe la aceas
tă unitate. Dacă ar fi arun
cat măcar o privire, cît de 
fugară, peste grămezile de 
gunoaie menajare și tot so
iul de 
ce zac

că. în această privință, nici 
unii părinți și educatori nu 
sînt exemple demne de urmat 
pentru tineri, ceea ce impune 
intensificarea muncii educati
ve pe toate planurile.

în mod firesc, depășirea 
neajunsurilor semnalate în e- 
ducarea tinerei generații, îm
bunătățirea activității organi
zațiilor U.T.C. impun perfec
ționarea conducerii și îndru
mării acestora de către orga
nele și organizațiile de partid, 
orientarea lor spre acțiuni 
concrete, atractive și eficien
te pentru toate categoriile .de 
tineri. Mai mult trebuie făcut 
și- de către celelalte organiza
ții de masă și obștești pe linia 
educării și formării multilate
rale a tinerilor, respectiv, de 
către sindicate, organizațiile 
de femei, instituțiile de cul
tură și asociațiile sportive. Un 
sprijin substanțial sînt che
mați să acorde tinerilor, con
ducătorii unităților economice, 
ai sectoarelor și șantierelor. 
Toți factorii trebuie să-și u- 
nească eforturile — de la con
ducătorii producției, lucrătorii 
consiliilor populare, 
nclor de stat 
de cultură etc.
prinde acțiuni 
mai reușite cu

Sînt cerințe 
munca de educare a tinerilor 
care — așa cum s-a subliniat 
în plenară — impun ca orga
nele și organizațiile de partid 
să acționeze constant și perse
verent pentru conducerea, 
drumarea și controlul 
zațiilor de tineret, 
înțeles de către toate 
le și organizațiile de 
că educarea comunistă a ti
nerei generații reclamă preo
cupări specifice. înțelegerea 
și orientarea clară a activității 
organizațiilor de tineret spre 
problemele majore. Or. condu
cerea organizației U.T.C. ni 
se epuizează prin avizarea d< 
către organul de partid, t 
programelor de activități ale 
acestora ci presupune partici
pare efectivă Ia acțiunile ti
neretului. Ia îmbunătățirea 
continuă a conținutului aces
tora. lată calea spre înlătura
rea fenomenelor de formalism 
și lîncezeală din activitatea 
unor organizații de tineret, 
spre creșterea competenței și 
a spiritului revoluționar ale 
tuturor organizațiilor U.T.C. 
în pregătirea tineretului Văii 
Jiului pentru muncă și viață 
la nivelul exigențelor actuale.

Birourile 
cale de la 
stabilit, pe 
telor obținute 
rea socialistă, muncitorii evi-
dențiați pe primul trimestru al 
anului. Sînt evidențiați peste 
60 de muncitori din sectoarele 
din subteran și de la suprafață;

Majoritatea evidențiaților fac 
parte din grupele sindicale ai 
căror organizatori sînt Cornel 
Prața (sectorul I), Stan Enache 
(sectorul II), loan Dăneț (sec
torul III), Teodor Iacob (sec
torul IV), Petru Găină (secto
rul VII), Uie Bodeanu și Ion 
Răsăleanu (Sectorul Livezeni).

salariații de la

ambalaje degradate, 
aruncate ca pe mai-

Patiseria „Minerul" din petroșani — a .i un nu vrem să 
o cunoaștem, sau... văzută din unghiul din care nu vrea sâ 
privească și conducerea întreprinderii.

dan, situația nu s-ar prezenta 
atît de dezgustătoare.

In corpul de clădiri care 
înconjoară curtea amintită 
trăiesc și lucrează zece lo
catari. Tot aici se află și la
boratorul de plăcintărie un
de se prepară produsele pa
tiseriei. Este de-a dreptul re
voltător să privești decorul 
oferit de salariații acestei 
unități aparținînd I.C.L.S.A.P. 
care, sfidînd orice reguli i- 
gienice și sociale, depozitea
ză gunoaiele in condițiile re
latate (după cum se poate 
observa și din fotografie) în 
timp ce locatarii se strădu
iesc să mențină curățenia 

• într-o curte situată in plin 
centrul orașului.

Iată de ce nu putem fi 
îngăduitori cu lipsa de spi
rit gospodăresc dovedită 
pînă acum atit do salariatele 
patiseriei cit și de conduce
rea I.C.L.S.A.P. Și. pentru 
ca această situație să nu mai 
dăinuiască sub ochii îngădu
itori ai celor vinovați. invi
tăm Inspecția comercială 
din cadrul consiliului popu
lar, conducerea I.C.L.S.A.P. 
si Laboratorul de epidemiolo
gie să ia măsurile de ri
goare.

c. II.

și orga- 
și instituțiilor 

pentru a între- 
coinune, 

tinerii.
prioritare

NOTĂ

Interesul cineaștilor noștri 
ieijă de izvorul de inspirație 
numit actualitate pare să iie 
constant. Faptul e dovedit și 
de recenta producție a cuplu
lui Șerban și Mihai Creangă 
care semnează filmul „Pro
prietarii", foarte aproape, ca 
gen, de ancheta TV. Această 
particularitate se manifestă 
atît în soluțiile imagistice ale 
lui Ion Marinescu, cît și în 
caracterul de dezbatere al su
biectului.

Titlul Ulmului este, altmin
teri, o definiție succintă a a- 
cestui subiect care se polari
zează în jurul unei interoga
ții esențiale: a cui este uzi-

Roateș, fald de uzină, aceas
tă afeefiune nu poate scuza 
opacitatea sa in legătură cu 
inovația prezentată de tinărui 
inginer Teodor Dan.

Cuplul regizoral Creangă ia 
o pozifie foarte critică, dar 
bine argumentată, pornind de 
la necesitatea rostirii adevă
rului pentru binele întregu
lui popor, pentru aplicarea 
fermă a politicii partidului. 
Fermitatea tinărului comunist, 
care se achită de sarcinile 
ce-i I revin, ne apare ca un 
exemplu pozitiv foarte actual. 
Teodor Dan întrunește toate 
acele calități: integritate 
morală, elan tineresc, spirit

Carnet cinematografic

PROPRIETARII"
na ? Întrebarea este, în apa
rentă, un non sens, deoarece 
nolitinea proprietății colecti
ve, cu tot ce implică, fine de 
domeniul adevărurilor ele
mentare ale societății socia
liste. Uzina este a celor ce 
știu să muncească și s-o con
ducă științific, s-o iacă efi
cientă pentru ansamblul eco
nomiei naționale. Impunerea 
acestui adevăr vital, în pofi
da rutinei, a comodității, este 
tema „Proprietarilor". Filmul 
este de natură politică toc
mai din acest motiv. Caracte
rul său izvorăște din apleca
rea realizatorilor asupra ce
lei mai actuale realități.

Scena 
vechi și 
și suflul 
portantă 
canice, personajele fiind 
torii-cheie ai producției 
nei: muncitori, ingineri, 
viști de partid. Momentul sur
prins este, de asemenea, cru
cial — uzina se află într-o si
tuație dificilă. Orgoliul perso
nal al unora provoacă aspec
te aberante, străine de etica 
socialistă:, rebuturile sînt tăi
nuite, eșecurile nerecunoscu
te, iar organelor superioare 
li se raportează cifre fictive. 
Factorii de răspundere urmă
resc nu atît niște interese 
proprii, ci menținerea presti
giului pe care întreprinderea 
îl cîștigase de-a lungul ani
lor. Oricit de motivată ar fi 
afecțiunea secretarului cu 
probleme economice de la 
comitetul judefean de partid,

conflictului dintre 
nou, dintre perimat 
novator, este o 
uzină de utilaje

' im- 
me- 
iac- 
Uli- 

acti-

creator, curaj și devotament, 
care sînt in măsură să învin
gă handicapul birocratic, tea
ma nemotivată de nou, con
formismul. Nu în zadar Mușat, 
primul-secretar al comitetului 
județean de partid recunoaște 
justețea punctului de vedere 
susținut de tinărui inginer. 
Răspunderea, interpretată 
astfel de Teodor Dan, este a- 
ceeași cu cea cerută de 6 po
litică economică înfeleaptă, 
permanent deschisă noului, 
receptivă fată de valoarea au
tentică.

Din punct de vedere dra
matic „Proprietarii" surprinde 
prin spontaneitatea sa. De a- 
ici rezultă, natural, firescul , 
narațiunii. Filmul este, așa 
cum l-au dorit autorii, o felie 
de viată, complexă și pasio
nantă, interesîndu-ne din sim
plul motiv că este chiar viata 
noastră. Iar ideea care este 
un vibrant mesaj politic și 
moral, ne determină să revi
zuim atitudinea iată de con
diția noastră de producători 
și proprietari ai tuturor bou
rilor societății; fafă de res
ponsabilitate și adevăr.

Rar ne este ciut să întîlnlm 
pe genericul unui singur film 
ati/ia actori de mare valoare 
ca pe cel al „Proprietarilor". 
George Constantin, Ștefan 
lordache, Amza Pellea, Octa
vian Cotescu, Toma Caragfiu, 
Carmen Galin și Ștefan Mi- 
hăilescu-Brăila sînt cî/iva din 
interprefii acestui film 
mas și adevărat.

tțu-

Al. COVACI

Activitate vie, neobosită

în- 
organi- 
Trebuie 
organe- 

partid

Concurs de tir
La poligonul din Petroșani, 

se va desfășura în ziua de 28 
aprilie a.c., începînd cu ora 
9.30. un concurs de tir la ca
re au fost invitați să partici
pe trăgători din secțiile de tir 
ale tuturor asociațiilor spor
tive din municipiu. Se pot 
prezenta la concurs și trăgă
tori nelegitimați, posesori de 
arme personale.

Concursul se va desfășura 
la proba de 3x10 focuri (cul
cat. în genunghi și în picioa
re) de la distanța de 50 m.

la clubul pensionarilor
Po-Clubul pensionarilor din 

troșani. Dovadă a prețuirii de 
care se bucură aceia care ani 
îndelungați au muncit în 
exploatările miniere și în alte 
sectoare economice, aici se 
desfășoară o vie activitate so- 
cial-culturală menită să an
treneze pensionarii în petre
cerea plăcută și utilă a timpu
lui. în sălile clubului un nu
măr mare de pensionari mi
neri : sînt Nicolae Buciuman, 
loan Ambruș, loan Zilai. Ion 
Stocek, Ioan Tontea. Ștefan 
Chis, Petru Merlac, loan Ciur, 
Tiberiu Svoboda și mulți alții. 
Cu toții sînt angrenați în par
tide de jocuri distractive (șah, 
remi. domino, biliard) petre- 
cîndu-și plăcut și util timpul 
în condițiile materiale create 
pentru ei. Pentru antrenarea 
unui număr cît mai mare de 
pensionari la participarea la 
acțiunile desfășurate în cadrul 
clubului, ne informează losif 
Vekony, președintele clubului, 
începînd de la 10 aprilie s-au 
organizat concursuri de șah 
și biliard, la care s-au înscris 
un număr mare de pensionari 
din rîndul amatorilor. De alt
fel interesul pensionarilor 
față de activitatea clubului 
este ilustrat de faptul că cele 
3 camere puse inițial la dis
poziția lor s-au dovedit neîn
căpătoare. Pentru cuprinderea 
tuturor vizitatorilor a fost ne
cesar să se extindă spațiul cu 
încă o cameră.

Un deosebit interes mani
festă pensionarii față • de ex
cursiile ce se organizează

pentru cunoașterea mirilor 
realizări ale regimului nistru, 
frumusețile patriei, monumen
te istorice, locuri turistice ș.a. 
De exemplu, pentru excursia 
din 24 aprilie, organizată pe 
traseul Petroșani — Tg. Jiu 
— Motru — Drobeta Turnu 
Severin — Orșova — Hercu- 
lane și înapoi, s-au înscris 120 
de amatori, care au plecat 
cu trei autobuze — adevărată 
caravană — pentru vizitarea 
obiectivelor de pe parcursul 
itinerariului.

Prin programul și activitatea 
lui tot mai bogate, clubul pen
sionarilor din Petroșani își 
îndeplinește cu prisosință im
portantul rol social-cultural 
de a crea posibilități adecvate 
pentru petrecerea timpului de 
către cei care un lung șir de 
ani au dăruit societății rodul 
muncii lor.

Iosif DAVID

Mica publicitate
VÎND mobilă „Tineret", 

str. Republicii bloc 101/30 
telefon 11062, zilnic după o- 
ra 18.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Izvoraru 
Ioan, eliberată de Prepara- 
ția cărbunelui Lupeni. O 
declar nulă.

1
Unde nu opresc autobuzele 

ar vrea să coboare călătorii
Petroșaniul, ca centru muni

cipal. este legat cu diverse 
localități din județ și județe
le limitrofe printr-o largă 
rețea de autobuze ale trans
portului interurban care apar
țin de diverse autobaze. Astfel, 
vin în orașul nostru, autobuze 
atît din Craiova, Tg. Jiu. No
vaci etc. cît și de la Hațeg,- 
Caransebeș, Timișoara. Deva, 

și alte localități, 
care intră in 

traseul Bănița 
(deci din partea 

drumul lor spre

Brad. Sebeș
Autobuzele

Petroșani pe 
Peștera Bolii 
nordică), în 
stația terminus (Halele orașu
lui) trec prin piața Victoriei, 
unde se găsesc autogara trans
portului local și, în imediata 
apropiere, stația C.F.R.

Totuși, autobuzele transpor
tului interurban trec prin a- 
cest punct central al orașului

fără oprire, ducînd călătorii 
încă 2 km mai departe, pînă 
la hale. De acolo, cu toții, băr
bați, femei, bătrîni, împovă
rați de bagaje, dacă vor să 
meargă la gară sau la auto
gara E.G.C.. fac... drumul îna
poi pînă în piața Victoriei. 
De ce toate aceste trambalări? 
Pentru că, în piața Victoriei, 
centrul orașului, nu se află o 
stație — cel puțin facultativă 
— a autobuzelor respective. 
Iar dacă în „carte" (mersul 
autobuzelor) nu-i înscrisă sta
ția, șoferii, 
prese... Pe ei 
ză nevoile
doar prevederile 
ale „mersului".

în fond, ce înseamnă o sta
ție — mai ales facultativă — 
în plus ?

W"

1 V
1

•/X

desigur, nu o- 
nu-i interesea- 
călătorilor, ci 

birocratice
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rării dreptului fiecărui po
por de a-și organiza viața 
conform năzuințelor și aspi
rațiilor proprii.

Sesiunea de la București — 
cea dinții organizată în afara 
sediului Comisiei — reprezin
tă, prin nivelul participării și 
însemnătatea problemelor a- 
bordate, un eveniment cu pro
funde semnificații în planul 
colaborării economice europe
ne, al vieții internaționale 
actuale. Pe agenda ei de lu
cru sînt înscrise teme de ma
joră importanță pentru extin
derea și diversificarea coope
rării pe continentul nostru, 
în domenii economice priori
tare, pentru progresul gene
ral . al fiecărei națiuni, pentru 
cauza colaborării, securității 
și păcii în lume.

Este ora 10,00. Președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este salutat cu caldă cordiali

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1}

rea măsurilor discriminatorii, 
a taxelor și suprataxelor con
stituie o cerință obiectivă pen
tru realizarea unei largi co
operări economice între țările 
europene. De asemenea, este 
necesar ca țările continentului 
nostru să acționeze mai uni
tar pentru realizarea unui nou 
sistem monetar care să asigu
re un raport echitabil între 
monezile naționale. Progresul 
material, social și cultural al 
statelor de pe continentul nos
tru cere să se acționeze cu 
toată fermitatea și consecven
ța împotriva împărțirii Euro
pei în blocuri economice în
chise, pentru relații nestinghe
rite între toate statele conti
nentului nostru. In soluționa
rea problemelor complexe ale 
relațiilor ceonomice, țările eu
ropene trebuie să acționeze nu 
de pe poziții de concurență, 
ci în mod unitar, pornind de 
la necesitatea participării ac
tive la făurirea unei noi or
dini economice internaționale, 
bazată pe egalitate și echitate, 
pe crearea unor raporturi jus
te între prețurile materiilor 
prime și ale produselor indus
triale. La stabilirea unor pre
țuri echitabile, după părerea 
noastră, trebuie să se porneas
că de la legități și principii o- 
biective care să permită co- 
mensurarea justă a valorii di
feritelor produse, înlăturarea 
acțiunilor speculative sau de 
conjunctură, ce generează, în 
ultimă instanță, dereglarea re
lațiilor economice, accentuea
ză starea de înapoiere a țări
lor în curs de dezvoltare, cre
ează condițiuni tot mai grave 
pe plan internațional. Proce- 
dînd astfel, Comisia Economi
că O.N.U. pentru Europa va 
deveni un organism de pro
movare a noilor raporturi eco
nomice, va determina progre
se însemnate în făurirea unor 
relații cu adevărat noi între 
statele continentului nostru, 
în crearea unui climat de în
credere și apropiere între po
poare, în întărirea destinderii 
și cooperării în Europa. De 
altfel, desfășurarea lucrărilor 
Conferinței pentru securitate 
europeană, apropiata încheie
re a fazei a doua și posibilita
tea ținerii în vara acestui an 
a fazei a treia la nivel înalt, 
evidențiază cu putere rolul im
portant pe care îl au schimbu
rile' economice, relațiile econo
mice în înfăptuirea unei ade
vărate securități pe continen
tul nostru.

Progresul economic și social 
contemporan impune în mod 
tot mai acut schimbul ra
pid al noutăților științifice, 
precum și unirea eforturilor 
specialiștilor din diferite țări 
in vederea rezolvării cu mi
jloace comune a unor pro
bleme complexe ale cercetării 
moderne. Militînd pentru ac
cesul tuturor națiunilor la cu
ceririle științei moderne, Co
misia Economică O.N.U. pen
tru Europa poate contribui la 
ridicarea gradului de civiliza
ție al fiecărui popor european, 
precum și la creșterea contri
buției fiecărei țări la îmbogă
țirea patrimoniului științific 
al umanității.

Considerăm că este de dato
ria noastră, a tuturor, de a 
face totul ca întregul ansam
blu al relațiilor de colaborare 
și cooperare între statele con
tinentului european să ser
vească drept model pentru un 
nou tip de conlucrare, liberă, 
fructuoasă și reciproc avanta
joasă intre statele de pe toa
te continentele, între toate po
poarele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială.

Conștientă că progresul și 
civilizația contemporană sînt 
nemijlocit legate de participa
rea activă a fiecărui popor la 
diviziunea internațională, _ a 
muncii, la schimbul mondial 
de valori materiale și spiritu
ale, la cooperarea între toate 
țările. România este hotărîtă 
să acționeze și în viitor pen
tru amplificarea relațiilor cu 
toate statele Europei, ca și cu 
țările de pe alte continente, a- 
dnrindu-și în continuare con
tribuția activă la promovarea 
politicii de colaborare fruc
tuoasă între națiuni, la cauza 
păcii in Europa și în întreaga 
lume.

Doamnelor și domnilor,
Sîntem contemporanii unor 

schimbări istorice de o am
ploare fără precedent în socie
tatea umană, în organizarea 
vieții popoarelor și a întregii 
omeniri. Asistăm și participăm 
în același timp la un neîntre
rupt proces de transformări 

tate, la sosirea sa, de Milos- 
lav Hruza, președintele Comi
siei Economice O.N.U. pentru 
Europa, Jens Boyensen, vice
președinte al Comisiei, A. 
C. Kirca, președintele Co
mitetului sesional al Co
misiei. Erno Hars, vice
președinte al Comitetului sesi
onal al Comisiei, Janez Sta- 
novnik, secretar executiv al 
Comisiei, Alexander Alexan
drov. secretar executiv adjunct 
al Comisiei, Vaclav Kostelesky, 
asistent special al secretarului 
executiv al C.E.E./O.N.U.

Sînt de față tovarășii Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Con-’ 
sili.ului de Stat, Manea Mă- 
nescu. prim-ministru al gu
vernului, Gheorghe Cioară, 
primarul general al Capitalei, 
Constantin Băbălău, Mihai Da- 
lea, Ion Pățan, Ștefan An
drei, Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe și alți 
membri ai guvernului.

însoțit de reprezentanții 

revoluționare, naționale și so
ciale pe toate meridianele 
globului, la profunde mutații 
în raportul de forțe pe plan 
mondial. Popoarele își afirmă 
tot mai puternic voința de a 
fi stăpîne pe destinele lor. de 
a participa nemijlocit Ia so
luționarea marilor probleme 
care confruntă omenirea. Po
poarele se ridică cu hotărîre 
împotriva vechii politici de do
minație, inegalitate și dictat, 
de asuprire și ingerință în tre
burile altor state, pentru in
staurarea pe arena mondială 
a unor relații noi, bazate pe 
respectul independenței și su
veranității naționale, al drep
tului fiecărui popor de a-și a- 
lege singur calea dezvoltării, 
pe egalitate și neamestec în 
treburile interne, pe renunța
rea la forță și la amenințarea 
cu forța.

Ca urmare, în lume are loc 
un curs nou de destindere, de 
apropiere și colaborare între 
popoare. Desigur, acest curs 
nu a devenit încă ireversibil. 
Mai sînt forțe reacționare ca
re încearcă să întoarcă înapoi 
roata istoriei, să frîneze evo
luția spre colaborare și prie
tenie între popoare. De aceea, 
făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noas
tră cere încă eforturi susținu
te din partea tuturor popoare
lor.

Viața demonstrează că însă
nătoșirea climatului politic in
ternațional, întărirea securită
ții mondiale sînt condiționate 
de instaurarea fermă și gene
ralizarea în întreaga lume a 
relațiilor noi, de egalitate de
plină în drepturi și respect 
mutual.

Ținînd seama de însemnăta
tea deosebită pe care _ conti
nentul european o are în dez
voltarea civilizației umane, 
este firesc ca țările europene 
— deci și Comisia Economică 
O.N.U. pentru Europa — să 
aibă un cuvînt mai greu de 
spus în procesul înnoirii rela
țiilor interstatale, să contribu
ie în mod mai hotărît la pro
movarea noii politici interna
ționale. Fără îndoială că po
poarele Europei, care au avut 
atît de suferit în urma celor 
două războaie mondiale ce au 
pornit de pe acest continent, 
trebuie să facă totul pentru a 
exclude în viitor un nou 
război, pentru a asigura pa
cea care constituie garanția 
sigură a progresului fiecărei 
națiuni.

In această ordine de idei 
consider că ar fi necesar ca 
țările europene să acționeze, 
prin intermediul Comisiei E- 
nomice O.N.U. pentru Europa, 
într-un mod organizat, mai 
ferm și mai eficient, în solu
ționarea problemelor majore 
pe care le dezbate în prezent 
Adunarea Generală a Organi
zației Națiunilor Unite.

Pornind de la necesitatea 
generalizării principiilor drep
tății și echității în viața in
ternațională, considerăm că un 
obiectiv crucial al prezentului 
este sprijinirea fermă a luptei 
de eliberare a popoarelor care 
mai gem sub dominația străi
nă, întărirea colaborării cu 
popoarele care au pășit pe ca
lea dezvoltării de sine stătă
toare, lichidarea fenomenului 
subdezvoltării, asigurarea con
dițiilor ca fiecare națiune să-și 
poată pune pe deplin in valoa
re potențialul material și u- 
man în scopul propășirii eco- 
nomico-sociale. După părerea 
noastră, țările europene pot 
juca un rol deosebit în acce
lerarea acestor procese, ampli- 
ficînd și diversificînd relați
ile cu țările în curs de dezvol
tare, sprijinindu-le în efortu
rile pentru valorificarea supe
rioară a bogățiilor naționale, 
pentru dezvoltarea unei indus
trii moderne proprii, pentru 
formarea cadrelor necesare 
progresului multilateral.

Lichidarea subdezvolătrii 
trebuie să ducă la apropierea 
nivelului de dezvoltare a dife
ritelor state, la creșterea bu
năstării tuturor popoarelor. 
Trebuie înțeles că prosperita
tea niciunui popor nu se poa
te realiza în detrimentul altor 
popoare. Relațiile economice 
nu trebuie folosite în nici un 
fel pentru presiuni economice 
sau ingerințe în afacerile in
terne. ,

O însemnătate deosebită a- 
re, în momentul de față, stabi
lirea unor relații noi cu sta
tele africane și, în primă ur
gență, lichidarea definitivă a 
asupririi coloniale pe acest 
continent. Este cunoscut că o 
țară europeană, Portugalia, 
menține încă sub dominație 
colonialistă un număr de țări 

Comisiei Economice pentru 
Europa care l-au intîmpinat, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
ia loc în prezidiul lucrărilor 
sesiunii.

Președintele Comisiei O.N.U. 
pentru Europa a exprimat sa
tisfacția tuturor celor pre- 
zenți de a avea în mijlocul 
lor pe președintele Republi
cii Socialiste România și a 
rugat pe șeful statului român 
să ia cuvîntul.

Urmărit cu deosebit interes, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rostit o cuvîntare, care a 
fost subliniată cu vii aplauze.

în numele participanților, 
Miloslav Hruza, președintele 
Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa a adresat căl
duroase mulțumiri președin
telui Nicolae Ceaușescu pen
tru cinstea ce le-a făcut de a 
lua parte la lucrările Comisi
ei. pentru interesanta cuvînta
re ținută în fața participanți
lor la dezbaterile sesiunii.

africane, împiedicîndu-le să-și 
afirme liber ființa națională, 
să se constituie în state inde
pendente, să-și clădească viața 
corespunzător aspirațiilor lor 
vitale. Apare normal ca toate 
țările europene să acționeze 
hotărît pentru a determina 
Portugalia să renunțe la poli
tica ei anacronică, să dea curs 
Declarației Organizației Națiu
nilor Unite care prevede des
ființarea neîntîrziată a orică
ror relații colonialiste. Spriji
nirea cauzei drepte a popoare
lor din Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau, corespun
de nu numai aspirațiilor 
legitime ale acestor popoare, 
ci și năzuinței poporului por
tughez de a-și așeza relațiile 
cu celelalte națiuni pe respect 
mutual și avantaj reciproc. 
Realizarea independenței na
ționale de către aceste țări 
constituie o necesitate și pen
tru dezvoltarea relațiilor ță
rilor europene cu țările din 
Africa.

Pentru a se putea consacra 
plenar luptei pentru progres și 
prosperitate, pentru a putea 
promova cu fermitate noile 
principii interstatale, popoare
le au imperios nevoie de pa
ce, de un climat de liniște și 
securitate internațională.

Aceasta face necesară li
chidarea rapidă a tuturor fo
carelor de încordare și con
flict existente în lume, stin
gerea oricăror surse de război, 
abținerea de la orice acte care 
ar putea genera animozitate 
și neîncrederea între națiuni, 
înlocuirea confruntărilor ar
mate cu tratative politice — 
ca singurul mijloc rațional de 
lichidare a litigiilor interstata
le. in această lumină conside
răm că trebuie făcut totul 
pentru instaurarea unei păci 
drepte, durabile în Orientul 
Mijlociu, în conformitate cu 
rezoluțiile Consiliului de 
Securitate. Aceasta cere tutu
ror țărilor europene — intere
sate direct în lichidarea con
flictului din Orientul Mijlo
ciu. generator de pericole pen
tru securitatea zonei, cît și a 
Europei și a întregii lumi — 
să acționeze cu mai multă per
severență și energie pentru 
reglementarea politică a situa
ției din această regiune. Ți
nînd seama de rolul relațiilor 
economice ale Europei cu țări
le Orientului Mijlociu, Comi
sia Economică O.N.U. pentru 
Europa poate face mult pentru 
a contribui ca țările europene 
să aducă o contribuție mult 
mai activă la realizarea unei 
păci drepte și juste în Orien
tul Mijlociu.

Tn soluționarea marilor pro
bleme care confruntă omeni
rea contemporană, în dezvol
tarea procesului de destinde
re și cooperare între state, în 
asigurarea cadrului propice de 
paticipare cu drepturi egale a 
tuturor țărilor — mari, mijlo
cii și mici — la viața interna
țională, un rol de seamă îl au 
organismele internaționale și, 
în primul rînd, Organizația 
.Națiunilor Unite.

După părerea noastră, tre
buie făcut totul pentru a creș
te rolul Organizației Națiuni
lor Unite în stimularea coope
rării economice, tehnico-știin- 
țifice și culturale — atît în 
Europa cît și Pe celelalte con
tinente — pentru asigurarea 
participării tuturor statelor 
la soluționarea marilor proble
me care confruntă astăzi ome
nirea. Pornind de la aceasta, 
considerăm că și Comisia Eco
nomică pentru Europa — or
ganism important al Organiza
ției Națiunilor Unite — poate 
să aducă o contribuție de 
seamă Ia soluționarea marilor 
probleme care preocupă astăzi 
omenirea, la promovarea des
tinderii și păcii în lume.

îmi exprim speranța, stimați 
oaspeți, că participarea dum
neavoastră la această sesiune 
la București vă oferă prilejul 
să cunoașteți mai îndeaproape 
munca poporului român pe 
calea construcției socialiste, 
posibilitățile dezvoltării largi 
a colaborării dintre România 
și țările dumneavoastră, pre
cum și dorința poporului ro
mân de a trăi în pace și în
țelegere cu toate națiunile lu
mii, de a conlucra activ cu 
celelalte popoare pentru cauza 
progresului și civilizației pe 
continentul european și în în
treaga lume.

Cu această convingere, do
resc să vă adresez tuturor, șl 
prin dumneavoastră, popoare
lor Pe care le reprezentați, u- 
rări de fericire, bunăstare și 
prosperitate. Vă doresc succes 
în continuare în activitatea 
dumneavoastră. (Aplauze).

(Urmare din pag. 1)

de sere Ișalnița. Președintele 
Republicii Costa Rica este în- 
tîmpinat aici de Ion Ceaușes
cu. adjunct al ministrului a- 
griculturii. industriei alimen
tare și apelor, de membri ai 
colectivului de conducere al 
întreprinderii.

La invitația gazdelor, oaspe
ții vizitează hala de sortare 
și ambalare, sectoare în care 
activitatea se caracterizează 
printr-un grad ridicat de me
canizare, precum și o parte 
din cele 32 ferme ale între
prinderii.

In cursul după-amiezii, pre
ședintele JoSe Figueres Ferrer 
a vizitat barajul și hidrocen
trala de pe Argeș.

Elicopterele aterizează în a- 
propierea orașului Curtea de 
Argeș. Oaspeții sînt întîmpi- 
nați de Ion Dincă. președintele 
Comitetului Executiv al Con
siliului popular județean Ar
geș, de alte oficialități locale.

Primiri la tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Delegația Uniunii Socialiste 
Arabe

(Urmare din pag. 1)

cretar al acesteia, întregii con
duceri a U.S.A, cele mai bune 
urări de succes în întreaga 
activitate de organizare și 
conducere a poporului egip
tean pe calea nouă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a transmis, de asemenea, po
porului prieten egiptean sa
lutul său personal și al po
porului român, împreună cu 
cele mai bune urări de pros
peritate, bunăstare și pace.

In cadrul convorbirii, au 
fost abordate unele probleme 
ale activității și preocupărilor 
actuale ale P.C.R, și U.S.A., 
ale raporturilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două 
organizații politice, care cu
nosc o dezvoltare continuă. 
S-a dat, totodată, o înaltă a- 
preciere raporturilor politice, 
economice, tehnico-științifice 
și culturale dintre cele două 
țări, raporturi care, în spiri
tul convorbirilor și înțelegeri
lor convenite între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Anwar 
Sadat, cunosc o amplificare și 
diversificare multilaterală. în 
acest cadru, s-a relevat utili
tatea folosirii, în continuare, 
a tuturor posibilităților exis
tente pentru adîncirea pe mai 
departe a acestor relații, cores
punzător intereselor ambelor 
țări și popoare, cauzei liber
tății, independenței naționale, 
progresului, păcii și înțelegerii 
internaționale.

In timpul convorbirii, mem
brii delegației egiptene au 
exprimat sincere mulțumiri 
pentru prilejul oferit de a vi
zita România, de a cunoaște;

Ministrul afacerilor externe, 
al cooperării și planului 

al Republicii Burundi
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
la 24 aprilie pe ministrul afa
cerilor externe, al cooperării 
și planului al Republicii Bu
rundi. Artemon Simbananiye, 
care face o vizită în țara noas
tră.

Oaspetele a fost însoțit de 
Felix Magenge, directorul ge
neral al afacerilor politice și 
administrative din Ministe
rul Afacerilor Externe, al Co
operării și Planului.

La întrevedere a participat 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

Cu acest prilej, oaspetele a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros mesaj 
de salut și prietenie din par
tea președintelui Republicii 
Burundi, general Michel Mi
combero. împreună cu urări 
de sănătate și fericire perso
nală, de prosperitate și succes 
poporului român.

Totodată, el a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu 
invitația adresată de președin
tele Michel Micombero de a 
face o vizită oficială în Re
publica Burundi.

Președintele Republicii So
cialiste România a acceptat 
cu plăcere invitația. La rîndul 
său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a invitat pe genera
lul Michel Micombero să vi
ziteze România. De asemenea, 
el a rugat pe oaspete să trans
mită președintelui Republicii 
Burundi un cordial și priete

Ședința de lucru 
a unor comisii permanente 

ale Marii Adunări Naționale
In cadrul actualei sesiuni 

deschise a Marii Adunări Na
ționale. în ziua de 24 aprilie, 
Comisiile : economico-financi- 
ară ; pentru industrie, con
strucții și transporturi ; pen
tru agricultură și silvicultură; 
și pentru sănătate, muncă și 
asigurări sociale, s-au întrunit 
în ședință de lucru cu parti
ciparea președintelui Marii 
Adunări Naționale, Miron 
Constantinescu, și a președin
ților și deputaților altor co
misii permanente.

Comisiile au examinat și 
dezbătut proiectul de lege pri

La barajul marii hidrocen
trale șeful statului costarican 
a fost salutat de Gheorghe 
Cocoș, adjunct al ministrului 
energiei electrice. Directorul 
hidrocentralei, ing. Nicolae 
Badea. prezintă distinșilor 
oaspeți o serie de date despre 
această construcție în formă 
de arc, care face parte din- 
tr-un vast program elaborat 
în vederea folosirii complexe 
a resurselor hidroenergetice.

Este vizitată, apoi, centrala 
electrică, unitate cu o putere 
de 220 MW. Performanțele 
tehnice ale acestei centrale, 
precum și eficiența economică 
a întregului complex hidroe
nergetic stîrnesc admirația 
oaspeților.

Seara, președintele Republi
cii Costa Rica și persoanele 
care-1 însoțesc în vizita pe 
care o face în România s-au 
înapoiat în Capitală.

(Agerpres)

realitățile economico-sociale 
ale țării noastre, felicitînd pe 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
întreaga conducere de partid, 
întregul popor român, pentru 
realizările de seamă obținute 
în edificarea societății socia
liste, pentru politica activă pe 
plan internațional, în spriji
nul afirmării independenței și 
suveranității naționale a tutu
ror statelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat, cu acest prilej, 
poziția României în legătură 
cu situația din Orientul Mij
lociu, apreciind că dezanga
jarea militară dintre Egipt și 
Israel constituie un prim pas 
spre eliberarea totală a teri
toriilor arabe ocupate, spre 
stabilirea unei păci trainice și 
drepte în această zonă.. Se
cretarul general al partidului 
a subliniat că aceasta deschi
de o eră nouă, creează condi
ții pentru o soluționare de
finitivă a problemelor din O- 
rientul Mijlociu, fapt care va 
permite poporului egiptean să 
se consacre făuririi unei vieți 
noi, libere. în cadrul unei 
păci drepte, a spus președinte
le Nicolae Ceaușescu, este ne
cesară garantarea dreptului 
la independență națională și 
integritate teritorială, a tutu
ror statelor din regiune, solu
ționarea problemei palestinie
ne prin asigurarea dreptului 
poporului palestinian la auto
determinare, la organizarea 
unei vieți de-sine-stătătoare, 
conform voinței și aspirațiilor 
proprii.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

nesc salut, cele .mai bune u- 
rări de ferioire și pace, de 
succese tot mai însemnate po
porului burundez în lupta sa 
pentru dezvoltarea economică 
și socială a patriei.

Ministrul burundez a dat o 
înaltă apreciere politicii ex
terne a statului român, de re
lații noi, bazate pe deplina 
egalitate în drepturi, de pace 
și colaborare internațională, 
promovată cu fermitate de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
precum și rezultatelor obți
nute de poporul român în e- 
forturile sale de edificare a 
noii orînduiri.

In timpul convorbirii, oaspe
tele a apreciat că vizitele pe 
care șeful statului român le-a 
întreprins într-o serie de sta
te din Africa, convorbirile a- 
vute cu șefi de state și condu
cători ai mișcărilor de elibera
re națională au deschis noi 
perspective dezvoltării multi
laterale a relațiilor dintre Ro
mânia și țările continentului 
african. Cu deosebită satisfac
ție a fost relevată evoluția po
zitivă a raporturilor de co
laborare prietenească româno- 
burundeze, exprimîndu-se do
rința comună de a acționa și 
a pune în valoare noi posibi
lități de amplificare a coope
rării economice, precum și în 
domeniul cultural, tehnico-ști- 
ințific, corespunzător interese
lor ambelor popoare.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, pri
etenească.

vind remunerarea după canti
tatea și calitatea muncii, care 
în prealabil a fost supus dez
baterii publice. Răspunsurile 
la întrebările deputaților și 
explicațiile necesare au fost 
date de tovarășul Petre Lupu, 
ministrul muncii.

Comisiile au a'vizat favora
bil, în unanimitate, proiectul 
de lege privind remunerarea 
după cantitatea și calitatea 
muncii și au făcut propuneri 
de îmbunătățire a unor preve
deri ale proiectului de lege.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Doamnei 

MARGARETHA JONAS
V I E NA

Soția mea și cu mine am aflat cu durere despre încetarea din viață a președintelui 
federal al Republicii Austria, dr. Franz Jonas. Păstrăm vii în amintire convorbirile noas
tre prietenești din 1969 și 1970. la București și Viena, cînd ne-am întîlnit cu regre
tatul președinte și cu domnia voastră, evenimente importante în dezvoltarea bunelor ra
porturi dintre România și Austria.

Nicolae ceaușescu 
Președintele 

Republicii Socialiste România

iii Vuiete llili @iDE PESTE HOTARE
DEZBATERILE DIN ADUNAREA GENERALA A 0. N. U.

NAȚIUNILE UNITE 24 — 
Corespondentul Agerpres, C. 
Alexandroaie, transmite: Co
mitetul ad-hoc al Adunării 
Generale a O.N.U.. însărcinat 
de plenară cu definitivarea 
proiectelor de documente ale 
sesiunii extraordinare — „De
clarația asupra Creării unei 
noi ordini economice interna
ționale11 și „Programul de ac
țiune11, elaborate, în primă 
formă, de „Grupul celor 77“
— a reușit, pînă în prezent, 
să identifice acele prevederi 
esențiale ale documentelor a- 
supra cărora nu există obiec- 
țiuni de fond.

Dezbaterile au reliefat do
rința unanimă a reprezentanți
lor statelor membre ale orga
nizației de a vedea așezate la 
baza relațiilor economice și 
comerciale internaționale
principiile suveranității și in-

--- <----

Sesiunea Adunării 
de Stat 

a R. P. Ungare
BUDAPESTA 24 — Cores

pondentul Agerpres. Aurel 
Pop. transmite: Lă Budapesta 
au început, miercuri, lucrări
le sesiunii de primăvară a A- 
dunârii de Stat a R. P. Un
gare, în prezența lui Janos 
Kadar. prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., și a altor condu
cători de partid și de stat 
ungari.

Sesiunea dezbate proiectul 
de lege privind modificarea 
Codului familiei și un 
raport cu privire la politica 
externă a guvernului R. P. 
Ungare.

--- ♦----Reuniunea noului guvern din Niger
NIAMEY 24 (Agerpres). — 

în capitala Nigerului a avut 
loc prima reuniune a noului 
guvern instaurat după prelu
area puterii de către militari
— a anunțat postul de radio 
Niamey. Reuniunea a fost 
prezidată de locotenent-colo- 
nelul Seyni Kountche, . pre
ședintele Consiliului militar 
suprem. Potrivit informațiilor 
difuzate de postul național de 
radio, membrii cabinetului au 
adoptat proiectul de lege cu 
privire la anularea Constitu
ției — în vigoare în Niger din 
anul 1960 —, precum și pro
iectul de lege cu privire la 
funcțiile și atribuțiile Consi
liului militar suprem și ale 
guvernului provizoriu.

In baza hotărîrilor adoptate 
în cadrul reuniunii, a fost re
dusă durata interdicțiilor de 
circulație, instaurate în Ni
ger la 15 aprilie, imediat după 
preluarea puterii de către mi
litari. urmînd ca ele să rămî- 
nă în vigoare numai între 
orele 23,00—5,00.

EIDEinn

JOI, 25 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Proprietarii; Republica: 
Afecțiune; PETRILA: Fata 
bătrînă; LONEA — Minerul: 
Drumurile bărbaților; ANI- 
NOASA: Dragoste și amenzi; 
VULCAN: 100 de lei; LU- 
PENI — Cultural: Luna fu
rioasă; URSCANi: Efectul ra
zelor gamma asupra crăițe
lor.

5,05 Buletin de știri; 5,05 
Cîntece și jocuri populare; 
5,40 Jurnal agrar; 6,00 Ra
dio programul dimineții; 8,00 
Sumarul presei; 8,08 La mi
crofon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,05 
Muzică populară; 9,35 Arii 
și duete; 10,00 Buletin de 
știri; 10,10 Tineri compozi
tori; 10,30 Fișier editorial; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Melodiile fanfarei; 12,00 Bu
letin de știri; 12,05 Intîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 12,35 For
mații participante la concur
sul coral interjudețean „Cîn- 

dependenței naționale, neagre
siunii, nerecurgerii la forță 
sau la amenințarea cu folosi
rea forței, neamestecului în 
treburile interne ale altor sta
te și avantajului reciproc. De 
asemenea, s-a înregistrat o u- 
nanimitate de vederi în pro

ÎNCETAREA din viața 
A PREȘEDINTELUI AUSTRIEI,

FRANZ
VIENA 24 (Agerpres). — 

Președintele federal al Repu
blicii Austria, Franz Jonas, a 
încetat din viață în noaptea 
de marți spre miercuri. în
tr-un spital din Viena — a 
anunțat în capitala austriacă 
un purtător de cuvînt prezi
dențial. Potrivit relatărilor 
presei austriece, președintele 
Franz Jonas suferea de can
cer al stomacului.

★
VIENA 24 (Agerpres). — 

Președinția Austriei, după de
cesul președintelui Franz 
Jonas, va fi asigurată, ad-in
terim, potrivit termenilor 
Constituției. de cancelarul 
Bruno Kreisky, căruia îi re
vine misiunea de a proceda

Ciocniri între forțele 
siriene și israeliene

DAMASC 24 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt mili
tar de la Damasc a anunțat 
că aviația siriană a atacat, 
miercuri, poziții și convoaie 
militare israeliene din teri
toriul ocupat, provocînd ina
micului pierderi în oameni și 
material de lupta: Totodată, 
el a declarat că apărarea anti
aeriană siriană a doborît două 
avioane israeliene.

Pe de altă parte, la Damasc 
s-a anunțat că duelurile de 
artilerie și de tancuri siria- 
no-israeliene au continuat, 
miercuri, în diferite sectoare 
ale frontului.

TEL AVIV 24 (Agerpres1). — 
Purtătorul de cuvînt al Co

Sferturile de finală 
ale „Cupei României" la fotbal

Ieri a avut loc tragerea la 
sorți a meciurilor contînd 
pentru sferturile de finală ale 
„Cupei României1' la fotbal. 
Partidele se vor disputa la 15 
mai, după următorul program: 
C.S. Rîmnicu Vîlcea — Uni
versitatea Cluj (într-o localita
te ce urmează a fi desemnată); 
Sport Club Tulcea — Politeh
nica Timișoara; Jiul Petroșani 
— A.S.A. Tg. Mureș aceste 
două jocuri se vor disputa la 

tare patriei11; 13,00 Radiojur
nal; 13,15 Revista șlagărelor: 
14,00 Buletin de știri; 14,05 
Varietăți muzicale; 14.40 Me
lodii populare; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Meridian-club; 
16,00 Radiojurnal; 16.15 Cin- 
tecele noastre; 16,45 Un disc 
cu Raisa Măgărdician; 17,00 
Buletin de știri; 17,15 Tribu
na radio; 17,25 Glumă muzi
cală; 18,00 Orele serii; 20,00 
Muzică populară; 20,40 Mu
zică pe adresa dumneavoas
tră; 22,00 Radiojurnal: 22,30 
Bijuterii muzicale; 23,00—5,00 
Estrada nocturnă.

In jurul orei 14,45 — trans
misiune directă — ceremonia 
plecării președintelui Repu
blicii Costa Rica, Jose Figue
res Ferrer care, la invitația 
președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a între
prins o vizită oficială de pri
etenie în țara noastră. 
16,00 — 17,00 Teleșcoală. 
16,00 „Liceul-74“. Măsurile 

privind generalizarea 
primei trepte a învă- 
țămîntului liceal.

16,30 Fizica. Unde electro
magnetice. Prezintă 
prof. univ. George 
Moisil. (Ciclu de con
sultații în sprijinul 
candidaților la con

blema esențială a dezvoltării 
— suveranitatea permanentă 
a statelor asupra resurselor 
lor naturale și dreptul lor i- 
nalienabil de a dispune de a- 
ceste resurse potrivit nevoilor 
reclamate de progresul econo
mic și social al popoarelor lor.

JONAS
la organizarea unui scrutin 
prezidențial cît mai curînd 
posibil.

Cabinetul austriac a hotă
rît. miercuri, să convoace ale
gerile pentru desemnarea 
succesorului președintelui 
Franz Jonas la data de 23 iu
nie. Hotărîrea cabinetului ur
mează să fie supusă aprobării 
Parlamentului. t

La sfîrșitul reuniunii, can
celarul Bruno Kreisky a anun
țat că funeraliile președinte
lui vor avea loc, luni, la Vie
na. Ceremonia de doliu se va 
desfășirra în clădirea Parla
mentului, unde membrii celor 
două camere vor aduce ulti
mul omagiu președintelui de
funct.

mandamentului militar de la 
Tel Aviv a declarat că mai 
multe bombardiere israeliene 
au atacat, miercuri, pozițiile 
siriene de pe Muntele Her
mon și cele situate la sud de 
teritoriul ocupat în octombrie 
1973. El a menționat că toate 
aparatele israeliene s-au în
tors la bazele lor.

Pe de altă partp, purtătorul 
de cuvînt a anunțat că patru 
avioane siriene au bombardat, 
lâ începutul după-amiezii de 
miercuri, poziții israeliene din 
sectorul de nord al înălțimilor 
Golan, retrăgîndu-se înainte 
de a fi putut să fie intercep
tate de aviația israeliană.

București); U. T. Arad — 
Steaua (la Ploiești).

★
Federația română de fotbal 

comunică următoarele: etapa 
Diviziei A la fotbal, progra
mată inițial pentru miercuri, 
1 mai, se va disputa pe data 
de 2 mai a.c., după același 
program. Meciurile vor începe 
la ora 17,00.

(Agerpres)

E
cursul de admitere în 
învățămîntul superior1).

17.30 Telex.
17,35 Teleglob. Itinerar ma

rocan — reportaj.
17.55 Agroenciclopedia. Ce

reale (II). Eroziunea 
(II). Calul românesc pe 
șa. Apifarmaceutica.

18.25 Întrebări și răspunsuri. 
Recomandări metodice: 
Seminariile recapitula
tive. Ce este „calitatea 
vieții11 ? Cultură și re
ligie (II) — documentar.

18.55 Publicitate.
19,00 Film serial pentru co

pii : „George11. Reluarea 
episodului „George fa
ce o excursie11.

19.25 1 001 de seri: Povestea 
lui Rumcajs.

19.30 Telejurnal. 1 Mai 1974 
— sub semnul anului 
jubiliar.

20,00 Seară pentru tineret.
21.30 Steaua fără nume. E- 

misiune-concurs pentru 
tineri interpreți de mu
zică ușoară.

22,15 24 de ore.

Pronoexpres
La concursul Pronoexpres 

din 24 aprilie 1974 au ieșit 
cîștigătoare următoarele nu
mere:

Extragerea 1: 12, 36 42,
38, 14, 7.

Extragerea a Il-a : 16, 11, 
4, 33, 29.

Fond general de premii: 
1 050 537 lei.
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