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Pf/i EIARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VA !

Sensul
unic
al

gîndurilor
din

abataj

în-
72.

Seful de schimb Gheorghe 
Pop III din brigada condusă 
de Ludovic Fiilop se 
drepta spre puful orb 
cind ne-a spus zîmbind sa
tisfăcut: „A fost buna si du- 
pă-amiaza asta, 65 de tone 
produse cu 8 oameni nu e 
tocmai rău, nu-i așa ?" Nu 
e rău de loc, pentru că știe 
oricine, o productivitate de 
8 tone pe post la abatajele 
cu trepte răsturnate ale sec
torului V al minei Petrila nu 
e o performantă la îndemi- 
na oricui. Și mai ales care 
nu era de conceput in urmă 
cu citeva luni, cind sectorul, 
mai toate grupele erau con
fruntate cu dificultăți dintre 
cele mai mari in realizarea 
planului.

„S-a schimbat ceva în fe
lul in care merg brigăzile — 
este de părere adjunctul șe
fului de sector, tehnicianul 
Ioan Mircea. Aprovizionarea 
se face în condiții mai bune, 
dar ceea ce este mai impor
tant e faptul că oamenii 
prins curaj, au început 
aibă ambiția de a lucra 
mai bine și asta se simte 
fiecare front de lucru".

In transversala de la ori
zontul XIV A, componenta 
schimbului III al abatajului 
cu trepte răsturnate din stra
tul 4, panoul h, dau zor să 
termine de mîncat suplimen
tul. „Sus pe figuri e cam 
mult praf, spune ajutorul mi
nier Vasile Doroș.
mai arde de 
fie de vină

„Și praful, 
te apuci de
parcă uiți de toate, intervi
ne minerul Șireanu Marino- 
vici, unul din veteranii sec-

au 
să 
cit 
la

Cui îi 
mîncare?" Să 
numai praful? 
dar atunci cînd 
tăiere pe figuri

Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 3-a)
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

Cu planul pe primele patru luni îndeplinit

Mina Aninoasa Colectivul minerilor
Fabrica

la Expoziția de aparate și instalații
pentru activitatea de cercetare

științifică și dezvoltare tehnologică,
I

organizată cu prilejul Plenarei Consiliului
Național pentru Știință și Tehnologie

Vineri, 26 aprilie, la sfîrșitul schimbului 
trei colectivul de mineri, tehnicieni și ingineri 
al E.M. Aninoasa a raportat extragerea in 
contul lunii mai a primelor 500 tone de căr
bune. Fină la finele lunii, minerii colectivului 
vor adăuga celor 500 tone alte 7800 tone de 
cărbune.

Colectivele sectorului IV, sectorului I, sec
torului II, minerii din abataje - dintre care 
cităm brigăzile conduse de ALEXANDRU VE
RES, sectorul IV, CONSTANTIN BROASCĂ, 
sectorul I, GHEORGHE MUNTEAN, secto
rul II și VASILE MEREUȚÂ, sectorul II - ca și 
formațiile de lucru ale sectorului electro
mecanic și transport, și-au adus un sprijin 
efectiv în dobindirea rezultatelor lăudabile 
pe care colectivul intreg al exploatării le ra
portează în cinstea apropiatei sărbători a Zi
lei de 1 Mai.

de la Uricani
Cele 6 422 tone de cărbune extrase pînă 

ieri dimineața peste planul „la zi“ de la în
ceputul anului de către vrednicul colectiv de 
mineri din Uricani, înseamnă un avans de a- 
proape trei zile în realizarea sarcinilor de 
producție a primelor patru luni din an.

Locul de frunte în întrecerea desfășura
tă de minerii uricăneni pentru sporirea pro
ducției de cărbune îl deține colectivul secto
rului III, cu peste 4 300 tone cărbune extrase 
în plus de la începutul anului, urmat de sec
toarele I și II, cu cite 1320 și, respectiv, 728 to
ne. Dintre brigăzi, o contribuție deosebită la 
succesul întregului colectiv și-au adus cele 
conduse de TRAIAN POP, JENICĂ NASTASE, 
AUREL ȘOȘOI și ȘTEFAN NAGY.

de industrie
locală

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, a vizitat, sîmbătă dimi
neața, Expoziția de aparate și 
instalații pentru activitatea 
de cercetare științifică și dez
voltare tehnologică, organiza
tă cu prilejul Plenarei Consi
liului Național pentru Știin
ță și Tehnologie.

In această vizită, secretarul 
general al partidului a fost 
însoțit de tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Manea 
Mănescu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Oprea, viceprim-mi- 
nistru al guvernului.

La sosirea la Institutul , de 
Cercetări Chimice — puterni
că și prestigioasă unitate de

cercetare, care a găzduit dez
baterile plenarei și expoziția, 
— tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat cu deosebit en
tuziasm, cu multă căldură de 
specialiștii care lucrează aici, 
în manifestarea lor însufleți
tă găsindu-și expresia senti
mentele de adîncă dragoste și 
recunoștință față de secreta
rul general al partidului, ca
re, personal, acordă o atenție 
permanentă orientării și pro
gresului rapid al activității 
de cercetare științifică și dez
voltare tehnologică, ridicării 
ei pe un plan superior. în 
concordanță cu cerințele ma
jore ale etapei actuale de e- 
dificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

In întîmpinarea secretarului 
general al partidului au venit 
loan Ursu, președintele Con
siliului Național pentru Știin
ță și Tehnologie, miniștri, 
președinții academiilor de ști
ințe, directori generali ai in
stitutelor centrale de cerceta
re, rectori ai unor institute de 
învățămînt superior, precum 
și membri ai Biroului .Execu
tiv al C.N.S.T.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este invitat să viziteze expo
ziția.

In acest cadru, secretarul 
general al partidului s-a în- 
tîlnit cu cercetători, proiec- 
tanți, cadre didactice, specia
liști, care au participat la lu-

(Continuare in pag. a 4-a)

0 cerință expresă pentru finalizarea la termen a Investițiilor

UTILAJELE stoc,
cl pe postament, in funcțiune ’

Noile obiective și capacități 
de producție care au ca exe
cutant Șantierul ..Valea Jiu
lui" al T.C.M.M. și ca benefi
ciar Centrala cărbunelui Pe
troșani sînt menite să asigu
re în trimestrul acesta sau în 
cele următoare sporirea pro
ducției de cărbune energetic 
și cocsificabil precum și o îm
bunătățire a indicatorilor e- 
conomici care se realizează la 
unitățile beneficiare. Care es
te ritmul 
condițiile 
în scopul 
funcțiune 
tivelor? Colaborarea dintre 
constructor și beneficiar co
respunde exigențelor impuse 
de asigurarea ritmului de e- 
xecuție cerut? Iată întrebări

cărora le-au căutat răspuns 
factori de conducere și deci
zie ai beneficiarului și execu
tantului investițiilor miniere, 
întruniți într-un larg «oman-

în primul semestru — 
cel puțin 50 la sută 

din planul 
anual de investiții!

execuției, care sînt 
create pe șantiere 
asigurării punerii in 
la termen a obiec-

Colaborarea

dament și utiiizînd ca puncte 
de sprijin în analiza efectua
tă cu acest prilej datele, 
bilanț ale perioadei 
din an.

Din numeroasele și 
xele idei izvorîte din

de 
trecute

comple- 
confrun-

Din partea Exploatării de gospodărie locativă, a tuturor
cetățenilor municipiului sa cere o preocupare constantă pentru

Administrarea și buna gospodărire
a spațiului locativ

fond locativ în continuă dez
voltare. Pentru ca întregul 
ansamblu al acu'/ităților pe 
care le realizează E.G.L. să 
fie efectuate în condiții din 
cele mai bune, Comiteul exe
cutiv al Zjnsiliulu, munici
pal, consiliile populare oră
șenești, sub îndrumarea orga-

50 
din 
Văii 
cer-

Pe marginea lucrărilor 
sesiunii a XXII^a a Con-
siliului popular municipal

țene de gospodărie comunală 
și locativă, în fiecare an. 
E.G.L. Petroșani a beneficiat 
de fonduri importante pen
tru dotarea cu utilaje și ma
șini specifice activităților di
verse. pentru școlarizarea și 
calificarea la locul de muncă 
a personalului necesar. O 

contribuție im
portantă in gos 
podărirea și în
treținerea fon
dului locativ 
a părților de 
folosință co
mună. la acțiu
nile inițiate de 
comitetele exe

cutive ale consiliilor populare 
municipal și orășenești, pen
tru înfrumusețarea cartiere
lor. au adus-o deputății, co
mitetele asociațiilor de loca
tari, marea majoritate a cetă
țenilor localităților noastre, 
care au participat efectiv la 
realizarea tuturor obiective
lor stabilite. Rezultatul tutu
ror acestor acțiuni ? Munici
piul Petroșani a fost scos în

V. TEODORESCU

tarea opiniilor participanților, 
întruniți cu scopul de a tra
ge împreună concluziile ce se 
impun și a adopta măsurile 
adecvate pentru înlăturarea 
unor neajunsuri care mai per
sistă în activitatea fiecăruia 
in parte, precum și în siste
mul de relațiii beneficiar-exe- 
cutant, am desprins un aspect 
principal: influența pe care o 
are montajul utilajelor asu
pra întregii activități de in
vestiții, îndeosebi asupra res
pectării termenelor de pune
re in funcțiune a obiectivelor.

Șantierul T.C.M.M. și-a în
deplinit sarcina valorică a pri
mului trimestru a.c./ operînd 
în ultimele zile ale acestuia 
restructurări în planul anual 
și diminuînd planul trimestru
lui I cu volumul nerealizat, 
transferînd aceste valori în 
trimestrele următoare. Pe de 
altă parte Centrala cărbunelui 
raportează îndeplinirea inte
grală a planului valoric de 
construcții-montaj aferent u- 
nităților din Valea Jiului. 
Dar stadiile fizice atinse la 
unele din obiectivele în exe
cuție sînt deja intirziate față 
de grafic, iar o parte din lu
crările restante ale anului 
1973 nu s-au recuperat în 
timpul trimestrului I ci s-au 
transmis mai departe în tri
mestrul II. De pildă, o stație 
de ventilatoare la Boncii — 
Bărbăteni stă fără motoare' și 

o
an, iar lucrările 
ventilatoare est 
și la instalația 
puț Aninoasa-

energie de circa 
de 
de
ca

sursă de 
jumătate 
la stația
Livezeni.
de extracție
Sud nu se pot termina...

Așa cum am mai relatat, in

Anton HOFFMAN

(Continuare în pag. a 3-a)
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FOC DE TABARĂ

Faptul că, numai în perioa
da 1966—1973, s-au construit 
și au fost date în folosință a- 
proape 10 000 apartamente 
(față de cele 12 400 prevăzute 
a se realiza pînă în 1975), în 
prezent fondul locativ total al 
municipiului Petroșani însu 
mînd peste 32 700 apartamen
te predate de 
stat — cu asi
gurarea unor 
condiții de lo
cuit moderne 
la aproape 
la sută 
populația 
Jiului —,
tifică ridicarea 
considerabilă a 
trai al populației. Experiența 
obținută pe parcursul ultimi
lor ani. în realizarea sarcini
lor de plan, de către Exploa
tarea de gospodărie locativă 
întreprindere aflată în sub- 
ordinea consiliului populsi 
municipal, a determinat și a 
impus rezolvarea cu maxime 
operativitate și la un nivel 
calitativ corespunzător a ce
rințelor mereu crescînde. di 
întreținere, administrare și 
bună gospodărire a acestui

. 

nivelului de nelor locale de partid, au a- 
jutat, orientat și îndru
mat permanent activitatea 
exploatării, a secțiilor și 
centrelor de prestații, pen
tru cuprinderea unui vo
lum cit mai mare de lucrări, 
folosirea eficientă a fonduri
lor, acordînd prioritate reme
dierii deficiențelor care con
duc la degradarea prematură 
a imobilelor. In același scop, 
prin grija Comitetului execu
tiv al consiliului popular mu
nicipal și a Exploatării jude- (Continuare în pag. a 3-a)

Ieri după-amiază, 
Pionierii din orașul 
Petrila s-au întilnit la 
liceul din localitate în 
jurul unui foc de ta
bără organizat în cins
tea sărbătoririi a 25 
de ani de la înființa
rea Organizației pio
nierilor.

In cadrul acestei ac
țiuni cultural-educati- 

< ________________

Petroșani
Intîmpinind Ziua de 1 Mai 

cu realizări demne de sărbă
toarea muncii, colectivul FA
BRICII DE INDUSTRIE LO
CALA raportează pînă la a- 
ceastă dată îndeplinirea pla
nului și angajamentelor pe 
primele patru luni ale anului. 
In perioada trecută de la în
ceputul anului, colectivul u- 
nității și-a depășit sarcina va
lorică la indicatorii economici 
de bază. La producția globală 
— cu 600 000 lei, iar la pro
ducția marfă cu 500 000 lei. 
Indicatorul sintetic al produc
tivității muncii a fost, de a- 
semenea, depășit, în medie cu 
1000 lei/sal- iat. S-au livrat 
pentru desfac -e către popu
lație, prin comerțul socialist, 
produse ce depășesc cu 2 la 
sută valoarea planificată.

în folosul
producției

Ieri, sub conducerea maiș
trilor mecanici Vasile Cristes- 
cu și Adrian Barbu, 58 de mun
citori electromecanici ai minei 
Aninoasa au început schimba
rea cablului purtător, pe un 
traseu de 1000 ml, al funicula- 
rului dintre complexul de ex
tracție Sud-Aninoasa și pre- 
parația Corcești. Lucrarea se 
încheie azi asigurîndu-se, ast
fel. funcționarea irep—ișabilă a 
fluxului de transport între mi
nă' și preparăție și. implicit, 
condiiții optime în vederea rea
lizării ritmice a producției de 
cărbune. Dintre muncitorii ca
re participă la execuția lucră
rii îi amintim pe Liviu Iovan 
— șef de echipă, pe loan Bog
dan și Arpad Kokosi.

Cuvînfarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în fața participanților la Plenara Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie

Stimați tovarăși,

Aș dori să încep prin a vă 
adresa dumneavoastră, și prin 
dumneavoastră tuturor cerce
tătorilor din România, un sa
lut călduros din partea mea 
și a Comitetului Central al 
partidului. (Aplauze puterni
ce).

Am-vizitat cu interes expo
ziția dumneavoastră și. cu a- 
cest prilej, am fost invitat să 
iau cuvîntul. Aș dori să felicit 
pe acei care au realizat în 
ultima perioadă aparatele de 
măsură, de control pentru cer
cetare, care au fost prezenta
te în expoziție. Ele reprezin
tă într-adevăr un început bun 
și sper că ceea ce am reușit 
să realizăm pe această cale 
va constitui o bază pentru a 
lărgi producția în acest sector 
atît de important, inclusiv 
pentru cercetare, dar și pen
tru soluționarea unor proble
me necesare producției noas
tre.

Am ascultat multe explica
ții. Unele din aparatele expu
se le-am mai văzut de vreo 
cinci ori pînă acum. Sper în
să că a șasea oară nu vor mai 
fi prezentate tot ca noutăți. 
(Animație în sală). Am ascul
tat, de asemenea, explicațiile 
cu privire la eficiența econo
mică. Desigur, n-am avut un 
aparat care să înregistreze ra-

pid și să facă calcule, dar din 
ceea ce am reținut, fiecare a 
arătat că se realizează econo
mii la import de milioane 
și zeci de milioane lei valută. 
Numai că pe anul 1974 a tre
buit să prevedem la buget un 
import mai mare decît în 1973. 
Deci, încă nu am simțit efici
ența economică în reducerea 
cerințelor de valută pentru 
importuri. Sper că aceste cal
cule sînt reale și, cel puțin în- 
cepînd din 1975. se vor reflec 
ta în bugetul țării, în sensul 
de a reduce necesarul de va
lută la import, producînd a- 
ceastă aparatură în țară — 
așa cum a spus fiecare din to
varășii care au prezentat 
tăzi aceste rezultate. 1 
cum vedeți, încep cu o 
că. (Animație în sală).

Pe plan mai general 
că, în cadrul lucrărilor pe ca
re le-ați avut ieri și astăzi di
mineață, ați abordat proble
mele de bază ale dezvoltării 
cercetării în România. Avem

; as- 
După 
criti-

sper

rezultate bune. Nu cred ca a- 
veți insă pretenția să fac a- 
cum un bilanț. Știu că 1-aț.i 
făcut dumneavoastră; Sîntem, 
în general, satisfăcuțj de ce
ea ce s-a realizat în ultimul 
timp în domeniul cercetării, 
mai cu seamă de orientarea 
spre care se merge de a se 
soluționa acele probleme ca
re sînt legate de dezvoltarea 
economică și socială. în ' ritm 
intens, a patriei noastre.

Avem aici multe lucrări 
alizate în diverse institute, 
re se aplică în producție 
dau deja rezultate bune. Re
zultatele pe care le-am obți
nut în această direcție în ul
timii ani sper să constituie — 
și aș dori să constituie —' e 
bază pentru a intensifies le
garea mai strînsă a cercetării 
cu necesitățile dezvoltării ță
rii noastre. Conducerea parti
dului nostru apreciază în mod 
ieosebit eforturile și rezulta -

re
ca

st

(Continuare în pag. a 4-a)
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Primiri la tovarășul Nicolae Ceaușescu
- Delegația economică austriacă . .
- Delegația comună a Federației Sindicatelor din Palestina șî 

Federației Generale a Sindicatelor lordaniene

J5H

PIO bl IE RIA
la vîrsta maturității

în aceste zile, pionieria - această sublimă vîrstă în care cu
tezătoare gînduri de viitoare împliniri se împletesc cu obiectivi
tatea unor condiții prielnice - se află în sărbătoare, ajungind la 
a XXV-a aniversare a intrat în virsta maturității sensurilor sale e- 
ducative. La 30 aprilie 1949, în prezența conducătorilor de partid 
și de stat, 500 de copii din București rosteau întîiul angajament 
pionieresc marcind începutul existenței Organizației pionierilor din 
țara noastră, organizația revoluționară de masă a copiilor.

Pionierii de azi se sprijină pe o îndelungată tradiție a devo
tamentului patriotic, progresist al copiilor din România. O primă 
pagină a început în zilele războiului pentru cucerirea independen
ței, apoi prin participarea la mișcările greviste de la sfîrșitul se
colului trecut. Dar primele grupări care preced, prin sensurile sale 
educative, pionieria din zilele noastre apar abia după crearea 
Partidului Comunist Român, proiectul statutului de la Congresul I 
prevedea și organizarea mișcării revoluționare de tineret, a copi
ilor între 12 și 15 ani. Educația tineretului în spiritul idealurilor re
voluționare, umaniste, de dragoste pentru patrie și respect pentru 
muncă a fost o preocupare statornică a partidului, ridicată la un 
nivel superior de complexitate în anii construcției socialiste. De la 
începuturile ei, pionieria a însemnat educație revoluționară în ac
țiune, în concepția partidului reprezentipd un rezervor prețios pen
tru lărgirea rindurilor U.T.C.-ului și organizațiilor revoluționare ale 
tineretului. Documentele istorice din jurul lui 1930 ne amintesc că 
în diferite localități din țară grupuri numeroase de copii sprijineau 
comuniștii, desfășurind o activitate de legătură și propagandă. Un 
astfel de grup a existat și la Vulcan.

După Eliberare, grupările care au precedat pionierii de as
tăzi se reorganizează sub îndrumarea comuniștilor și se află anga
jați, cu entuziasmul lor specific, la opera de reconstruire a țării. 
In vara anului 1945 ia ființă organizația „Pionierii României" cu- 
prinzînd școlari intre 7—15 ani. Deși procesul democratizării țării 
se afla doar la început, numai în Valea Jiului se aflau în luna oc
tombrie a aceluiași an peste 6700 de pionieri. Pentru prima oară 
au existat cluburi ale lor, acțiuni culturale și sportive, publicații. 
Dar marea masă a copiilor nu era cuprinsă în organizație. Actul 
de naștere al pionieriei de azi este plenara Comitetului Centra! al 
Partidului din decembrie 1948. Astfel, la 1 Mai 1949 demonstrația 
oamenilor muncii din Capitală a fost deschisă de purtătorii cra
vatelor purpurii, simbolizînd, de atunci, viitorul revoluționar trans
mis din generație în generație.

in Valea Jiului inminarea primelor cravate de pionier a avut 
loc la 25 Mai 1949, la Liceul mixt, Școala maghiară, școlile nr. 1 
și 2 din Petroșani. Au urmat apoi detașamente la Aninoasa, Lu- 
peni, Vulcan, Lonea, pentru ca astăzi Organizația pionierilor din 
Valea Jiului să numere 12 000 de copii. Fiind o autentică școală 
de educație comunistă în spiritul luminoaselor tradiții de muncă

(Continuare in pag. a 2-a)

ve pionierii au pre
zentat un bogat pro
gram de cîntece, poe
zii și jocuri pionierești 
precum și revista „Un 
zîmbet, o floare"... de
dicată evenimentului 
sărbătorit.

„CROSUL
TINERETULUI0

La Deva, vor ave. 
loc astăzi întrecerile e- 
tapei județene a „Cro
sului tineretului". Va
lea Jiului va fi repre
zentată de 30 de spor
tivi — elevi din școli
le municipiului — ca
re s-au remarcat la e-

■

Pagină specială consacrată 
aniversării a 25 de ani de la 
crearea Organizației pionierilor 

in țara noastră
(Citiți reportajele în pagina a 2-a)
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F e s t i v i t a t e
Pionierii din Valea 

sărbătoresc 25 de ani 
înființarea primelor lor deta
șamente din țară. Pentru acest 
eveniment a fost pregătit un 
program complex de activi
tăți care se desfășoară astăzi, 
de la ora 10, deschizindu-se 
printr-o adunare a unităților 
la Școala generală nr. 4 din 
Petroșani. In continuare va 
avea loc o paradă pionierească 
din Piața Victoriei pînă la Ca
sa de cultură unde va fi or
ganizat și ceremonialul pio
nieresc al unităților reunite. 
Festivitățile pionierești se în-

ACȚIUNI DE MUNCA PATRIOTICA

9 Azi dimineață se desfășoară în 
Petroșani o amplă acțiune de muncă vo- 
luntar-patriotică la care participă peste 
1000 de tineri, mobilizați de comitetul 
municipal U.T.C.

Intre lucrările ce se vor executa se nu
mără construirea unui zid de sprijin pe 
defileul Jiului, eliberări de amplasamen
te și amenajări de 
și în împrejurimile
ț Un grup de 50 

la S.S.H. Vulcan 
acțiune de muncă 
frumusețarea spațiului din jurul 
lui tineretului" 
liber, tinerii fabricii au posibilitatea să-și 
petreacă cîteva ore în mod plăcut.

zone verzi în cartiere 
școlilor.
de tineri muncitori de 
participă, astăzi la o 
patriotică pentru în- 

„Clubu- 
l#cașul unde, în timpul

Jiului 
de la

cheie cu un program cultural- 
sportiv (reprize de gimnastic# 
prezentate de elevii școlilor 
generale nr. 1, 4, 5 și 6 Pe
troșani; concert al corului 
„Doina" de la Școala genera
lă nr. 5 Petrila; revistele mu
zicale „Un zîmbet, o floare", 
prezentate de elevii Liceului 
din Petrila, „25 de primăveri*, 
a pionierilor din Aninoasa, și 
„Azi e zi de sărbătoare" a pi
onierilor de la Școala genera- 

nr. 6 Petrila). După-amiază 
nivelul fiecărei unități, vor 
organizate focuri de tabără 
reuniuni pionierești.

lă 
la 
fi 
Și

tapa pe municipiu a 
acestei mult disputate 
probe a sportului fte 
masă.

RUGBIȘTI 
FRANCEZI 

LA PETROȘANI

sosește la 
, răspunzînd 

clubului 
universitar 
echipa de 

C. Montcha-

Astăzi, 
Petroșani, 
invitației 
sportiv 
„Știința", 
rugbi R. < 
nin (Franța), ocupanta 
locului II în 
campionatele 
nare franceze (11 vic
torii, 3 înfringeri). Du-

Pă cum am aflat de la 
tovarășul lector univ. 
Aurel Suciu, președin
tele secției de rugbi a 
clubului, 
francezi vor susține în 
țara noastră două me
ciuri: marți, pe stadio
nul Jiul, de la ora 
16,30 în compania 
„XV“-lui de la Știința, 
iar joi, la Cluj, vor 
primi replica echipei 
„Agronomia".

rugbiștii

unul din 
divizio-
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„Voi, copiii de astăzi al 
tării, aveți fericirea de a vă 
ti născut și de a crește în 
anii celor mal profunde trans
formări înnoitoare care s-au 
petrecut vreodată în existența 
milenară a României. Țara 
întreagă este un nemărginit 
șantier, pe care se ridică, 
prin munca erolGă, avîhtată 
a părinților voștri — mun 
citori, țărani, intelectuali, fă 
ră deosebire de naționalitate 
— luminosul edificiu al so 
ciaiismuiul, o civiiizație ma 
terială și spirituală superioară, 
se pun temeiiile de granit aie 
viitorului fericit, ai cărui prin
cipali beneficiari veți fi voi 
înșivă, pionierii de astăzi

NICOLAE CEAUȘESCU

La vîrstă matnritâțll
(Urmare din pag. 1)

și luptă ale clasei noastre muncitoare, ale minerilor din acest ma
re bazin carbonifer, pionieria a fost, de-a lungul unui sfert de 
veac, participantă activă la cauza partidului și poporului român. 
Plin excursii și drumeții destinate cunoașterii vestigiilor istorice și 
construcțiilor socialiste, prin participări la acțiuni largi, de înaltă 
valoare termativă, pionierii au fost o prezență activă și entuzi
astă la toate momentele progresului și prosperității României So
cialiste. Un moment superior in evoluția activității organizației de 
pionieri l-a reprezentat Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie 1966 cind, 
împreună cu măsurile de aprofundare a democratizării vieții de 
organizație, au fost indicate sarcinile educative — cultivarea dra
gostei pentru partid și patrie, stimularea preocupărilor pentru în
vățătură, formarea deprinderilor de muncă, îndrumarea interesu
lui pentru știință, tehnică, artă și literatură. în octombrie 1971, la 
a ll-a Conferință Națională a Organizației pionierilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea : „Unitățile și detașamentele de pio
nieri vor trebui să devină centre active de educație comunistă, de 
formare a caracterului, personalității copiilor, de dezvoltare în rîn
dul acestora a spiritului muncii și conducerii colective, a simțului 
de răspundere față de colectiv, de problemele obștești, a spiritului 
de disciplină și organizare".

în acești 25 de ani pionierii Văii Jiului au răspuns prin rezul
tatele la învățătură, prin fapte și inițiative, grijii ce le-o acordă parti
dul prin asigurarea unor condiții fără precedent în formarea lor 
pentru a deveni utili societății. Prin mii și mii de ore de muncă pa
triotică, destinate înfrumusețării școlilor și localităților, prin rezul
tate tot mai bune la învățătură, în comportarea din școală și din 
afara ei, prin numeroase activități culturcil-artistice și sportive, pio
nierii din municipiul nostru se află în permanență în atenția părin
ților, a minerilor, a tuturor oamenilor muncii. „Săptămina primă
verii", „Săptămina muncii patriotice", „In fiecare zi din viața de 
pionier, cît mai multe fapte demne de viitori comuniști", „Pe aici 
au trecut pionierii", „Ambasadorii prieteniei", intimpina- 
rea minerilor fruntași în întrecerea socialistă cu flori 
și programe artistice, sintetizează educarea copiilor în spiritul tra
dițiilor muncitorești din Valea Jiului - nu sînt decit o mică parte 
din bogăția activităților cotidiene, pline de inițiative, pricepere 
și pasiune, in substanța lor, acțiunile au devenit tot mai complexe 
dar și mai diferențiate conform particularităților de vîrstă. înțele
gerea acestora de către comandanții instructori și cadrele didacti
ce este izvorul care impiospătează continuu activitatea pionierilor 
din Valea Jiului, la activități participind mii de copii, dovedind ei 
înșiși o nesecată și valoroasă inițiativă.

Așa cum pionierii primelor generații, azi in plină maturitate, 
slujesc mărețele cauze ale poporului, la fel pionierii de acum pre- 
iqu cu iscusință și îndemînare ștafeta progresului. Acestor mii de 
copii din Valea Jiului, care in școală și in afara ei se pregătesc 
pentru a fi cit mai folositori partidului și patriei ce veghează asu
pra securității și purității virstei lor, cadrelor care îi îndrumă, le a- 
dresăm astăzi urarea de succese multe și pestigiopse in desăvâr
șirea personalității lor.
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GINDURI LA ANIVERSARE
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national 
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cu
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inginer, Hie BREBEN
bolnavă, 

școală. Ce

sînt în sărbă- 
este plină de 
de bucurie că

pe melea- 
școală a 

dăruirii și

făceam 
mă co- 
tocmai 
cinstit

și muncă, să- 
și in riadul ce- 
genera[ii, au 
oameni de nă- 
societăfi româ-

în ur- 
bucu- 
învins

am
purtam la

înlii al pionieriei pe- 
înlr-o tabără interno
de pionieri de la Var- 
R.P. bulgaria, unde, 
prima dată in istoria

mai puternic, 
ordonat știin-
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ION BARDAC, procuror :
îmi amintesc primăvara a- 

nului 1949... Eram elev al Șco
lii din Pui. Auzisem că în 
București, cu ocazia demon
strației de 1 Mai, au defilat, 
alături de coloanele oameni
lor muncii, și 500 de poinieri. 
Ne dădeam seama că a fi pio
nier însemna o mare cinste. 
In a doua jumătate a lunii 
mai in școala noastră era ma
re fierbere: se pregătea primi
rea în rîndurile pionierilor. In 
clasa mea, din 30 de elevi, am 
fost primiți în organizație nu
mai 10, criteriul fiind cel al 
rezultatelor la învățătură, al 
comportării.

Prima activitate de ample - 
re de care îmi amintesc este 
acțiunea — întrecere de strân
gere a spicelor rămase 
ma secerișului. Cît de 
roși am fost cînd i-atn 
pe cei din Baru Mare !

Obișnuiam ca primăvara, 
după-amiezile să le petrecem 
la plantatul pomilor. .Atunci

In aceste zile de primăva
ră se împlinește un siert de 
veac de cind cravata roșie 
cu tricolor flutură pe pieptu
rile celor mai tineri iii ai 
patriei noastre.

Acum, după 25 de ani, mi-e 
greu să reproduc toate senti
mentele încercate atunci, A- 
tunci, la siirșitul lui aprilie 
1949, cind s-a semnat actul 
de naștere al Organizației pi
onierilor din România, în a- 
ten/ia Partidului părinte, a 
stat dragostea peptru copii, 
răspunderea pentru creșterea 
lor în spiritul înaltelor idea
luri ale socialismului și comu
nismului, dorinfa de a-i ve
dea angajați alături și împre
ună cu întregul popor, pe mă
sura puterilor lor, la uriașa 
operă de- edificare a noii so
cietăți.

Gindindu-mă că cei care în 
urmă cu un siert de veac au 
preluat ștafeta nobilelor tra
diții de luptă 
dite de partid 
lei mai tinere 
devenit, astăzi 
dejde ai noii 

cîntam parcă 
mergeam mai 
du-ne urmăriți d'e sute de ochi. 
Orice acțiune căpăta propor
ții neobișnuite pentru cei ca
re au trăit în acei ani viața 
de pionierat. In felul nostru e- 
ram niște eroi: munceam cu 
elanul caracteristic, vîrșteî era-, 
vatei purpurii și acest lucru 
ne ridica prestigiul în fața co
lectivului din care 
parte. Cînd amintirile 
pleșesc mă gindesc că 
prin aceste fapte 
cravata pe care o 
gît.

ANA MONORI, 
președintelui Consiliului mu
nicipal Petroșani al Organiza
ției pionierilor :

Toți pionierii 
toare. Inima ne 
emoție, tresaltă
organizația noastră împlineș
te 25 de ani de existență.

Pe ogor tractoarele brăzdea
ză pămîntul, în uzină mașini-

neșli, mă sftnt cuprins de un 
iiresc sentiment de emoție, 
de mindrie.

Amintirile legate de activi
tatea din rindurile pionierilor 
de la Școala generală nr, 1 
Petroșani mi s-au întipărit a- 
dine in minte. Mă gindesc u- 
neori la fetele îmbujorate șl 
ochii umeziți de lacrimile 
bucuriei ale primilor elevi de

la școala noastră cărora mîini 
harnice de tineri muncitori 
uteciști ne-au înnodat la gît 
cravatele roșii. îmi aduc a- 
m/nte și mă gindesc ia clipa 
cind porfile palatului de la 
Cotroceni, unde în trecut s-au 
lălăit șl au huzurit prinți stră
ini de neam și fură, se des
chideau larg, pentru a face 
loc cîntecului și veseliei pio
nierilor. Și-mi mai vine 
minte acea vacantă mare

le vuiesc iar în birouri se 
planifică, se fac proiecte. Oa
menii care lucrează acolo sînt 
tații noștri. Alături de ei — 
mamele noastre. Iar pentru 
noi. pionierii, ei au deschis 
pentru prima oară poarta vi
sării. Ne-au dăruit traiul îm- 

' belșugat. Unii dintre ei au 
fost pionieri ca și noi.

Astăzi, cînd se împlinește 
un sfert de veac de la înfiin
țarea primelor detașamente 
de pionieri, trompetele sună 
mai tare, drapelele fîlfîie in 
vintul priinăvăratic. Gînduri- 
le noastre omagiale se înalță 
in cel mai frumos buchet pe 
care îl dăruim părintelui nos
tru drag, partidului.

Prof. VASILE BlCOI, Școala 
generală nr. 1 Petroșani :

Prin natura profesiunii sînt 
legat de pionierie, nu-mi sînt 
străine idealurile și împliniri
le acestei vîrste. Există, însă, 
în cazul meu și o legătură mai 
puternică, mai intimă decîț a-

anului 
trecute 
tională 
na, în 
pentru
Văii Jiului, 3 copii, 3 pionieri, 
fii de mineri, au ' trecut pes
te hotarele patriei, intr-o al
tă Iară, să-și petreacă o bine
meritată .vacan/ă. Aș putea 
spune și acum cu toată con-

vingerea că a tost prima și 
cea mai frumoasă . vacantă 
din viata mea...

îmi reamintesc, de aseme
nea, o zi de vară, la prima 
noastră faptă de pionieri, cind 
împreună cu altl colegi, am 
mers intr-un cartier al Dără- 
neștilor, lingă depoul C.F.R., 
la o colegă, să-i dăm o mină 
de ajutor deoarece, Hind or
fană și cu mama 
lipsea uneori de la 

rimavara anului 1949.
In multe orașe din fa- 

K ră cei mai buni elevi 
așteptau cu emofie să rosteas
că jurămîntul pe care îl știau 
cuvin! cu cuvînt. In bănci — 
părinfi, colegi de clasă — 
cu aceeași nestăpînită emoție 
urmăreau desfășurarea solem
nei adunări de primire în 
Organizația primilor pio
nieri din tară.

ravatele roșii au impo- 
£ w (lobii chipurile îmbu

jorate ale copiilor și 
cîteva mame au lăcrimat de 
fericire văzind cum o părtici
că din steagul roșu al parti
dului flutură pe pieptul copi
ilor lor.

Intr-unui din primele sale 
numere ale „Gazetei pionie
rului" marele scriitor Mihail 
Sadoveanu scria: „Aș vrea să 
gravez adine in inimile voas
tre acest cuvînt al muncii și 
al lumii nouă: Pacea“.

Sub acest îndemn a început 
mișcarea pionierească orga
nizată în tară. Vindecînd ră
nile războiului și punînd pie
trele’ de temelie ale vieții noi, 
întreaga tară era un vast șan
tier „al muncii și al lumii 
nouă". $i era firesc ca toii 
micii purtători ai cravatelor 
roșii să urmeze pilda părinfi-

ceea pe care o impune mese
ria de educator. Cu 25 de ani 
in urmă, în cadrul unui mo
ment de neuitat, mi-a fost le
gată la gît cravata roșie după 
rostirea, cu glasul înecat de 
emoție, a unui vibrant anga
jament pionieresc.

Ce a însemnat pentru mi
ne Organizația pionierilor? 
Ceea ce înseamnă și astăzi, a- 
dică copiii participînd la tot 
ce se înfăptuiește 
gurile străbune, o 
responsabilității, a 
hotărârii.

Am fost alături
și după ce am încetat să mai 
port cravata. Ca elev de liceu 
și utecist am condus un deta
șament în calitate de instruc
tor. Activitatea depusă în toți 
acești ani îmi e de un real 
folos acum cind, ca profesor, 
sînt și comandant instructor 
de detașament. Doresc Orga
nizației pionierilor prospeți
me și entuziasm, iar pionieri
lor de orice vîrstă succes 
activitatea lor.

fericiți am fost atunci, ce 
mîndri de faptele noastre!

îmi amintesc, apoi, spiritul 
colectiv — nimic nu se 
făcea fără aportul tuturor, ni
meni nu lipsea niciodată, pă
rinții se minunau văzîndu-ne 
atit de gravi și cu preocupări 
atît de serioase și de cele 
mai multe ori, la reușita acți
unilor noastre, contribuiau și 
ei. Aveam timp suficient și 
pentru joacă, iar salutul nos
tru, întotdeauna, era invaria
bil — „Salut voios de pio
nier!"

In activitatea mea de ute
cist și membru de partid am 
avut în repetate rînduri o- 
cazia să mă aflu îh mijlocul 
pionierilor din Petroșani ca 
îndrumător al unor cercuri 
de electromecanică și radio- 
tehnică, ca invitat.

Mă bucur sincer că acum, 
cînd sărbătorim jubileul Or
ganizației pionierilor, sînt 
mîndre și însorite zilele copi
lăriei în România.

£a început, primele de
tașamente de pionieri 
și-au propus doar acți

uni modeste: să confecționeze 
jucării pentru cei mici Au 
urmat, apoi, actiui 
rioase pentru ca a 
nierii să desiășoar 
mult mal complext 
concursuri pe plan 
(Exterra, Mlmtehnicus), se 
ganiz.ează expediții dotate 
numeroase premii.

Anul 1974 este anul în 
re se împlinește un siert 
veac de la înființarea prime
lor detașamente de pionieri 
din tara noastră, anul în care 
întregul nostru popor sărbăto
rește cea de a XXX-a aniver
sare a Eliberării, șl cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

fi pionier înseamnă să
I pe

----- născut și 
Să-fi dai via- 
apărarea patriei 

să respecți

fi pionier însearr 
iubești pămîntul 
care te-ai născ 

să Iii gata 
ta pentru 
tale. înseamnă 
poporul căruia îi apar(ii. în
seamnă lupta pentru dreptate, 
pentru bine, pentru adevăr, 
pentru frumos. înseamnă... Dar 
cite nu înseamnă ?

Daniel CHICEANU 
clasa a'VI-a B, 

Școala generală nr. 4 Vulcan

La Arhivele statului Deva, în dosarul 40/1929, se a- 
flă documente referitoare la un grup de 50 de copii între 
11—15 ani, toți elevi la Școala primară din Vulcan și 
conduși de organizația de partid care lupta în ilegalitate. 
Organele Siguranței care au cercetat copiii au găsit la ei 
poezii cu caracter revoluționar, insigne și bucăți de pin- 
ză roșie. Cităm din raportul de atunci „Cind unul este 
chemat și interogat vin după el cite 15—20 de tovarăși 
de-ai lor care protestează contra interogatoriilor sau in
formațiilor cerute". Copiii îndeplineau sarcini pe care le 
primeau din partea comuniștilor. Ei plecau în muncă de 
propagandă și în alte localități mai ales la Lupeni.

„în sala festivă a școlii din Vulcan se adunaseră nu
meroși copii veniți împreună cu părinții lor pentru a 
sărbători din toată inima intrarea lor în rîndul pionieri
lor, primirea cravatei roșii. Luînd cuvîntul, pionierul 
Constantin Moraru a spus printre altele : noi sîntem fe
riciți că intrăm în rîndurile organizației acordîndu-ni-se 
cinstea de a purta cravata roșie ca un semn că contribu
im și noi la înflorirea Republicii noastre".

(Steagul roșu nr. 85 
din 16 XI 1949)

„în ziua de 29 decembrie Ia Lupeni a luat ființă 
nou detașament de pionieri. în acea zi, la Școala elemen
tară nr. 2 s-a ținut o ședință festivă în care au fost în- 
mînate cravate roșii, insigne și steagul detașamentului 
nr. 28. Au vorbit comattdanta detașamentului Mihăilă 
Goguța și stegara Solomon Maria".

(Steagul roșu nr. 123 
din 6 I 1950)

„Ca și muncitorii din mină, uzine, din ateliere 
de pe ogoare, pionierii unității nr. 1 din Petroșani și-au 
luat angajamentul să muncească cu sîrguință pentru rea
lizarea planului de stat pe anul 1950".

(Steagul roșu nr. 143 
din 30. I. 1950)

„— Te rugăm să ne vorbești despre viața dumitale 
și a ortacilor cu care lucrezi, i-au cerut la ultima „1N- 
T1LNJRE CU VIITORUL" pionierii din orașul Lupeni 
invitatului lor, vechiul miner Gerbert Francisc..."

(Steagul roșu nr. 2884 
din 17. i. 19599

Florilegiu 
aniversativ

Organizația pionierilor 
din Valea Jiului iși în- 
tîmpină jubileul cu un 

florilegiu de succese aniversa- 
tive dedicate celor 25 de ani 
ai organizației lor, celei de a 
XXX-a aniversări a Eliberării 
patriei și Congresului al XI-lea 
al P.C.R. Deosebit de sugestiv 
este interesul pentru pregătirea 
lor armonioasă, multilaterală ; 
la casele pionierilor și în școli 
se află 255 de cercuri pe o- 
biecte, tehnice și artistice la 
care participă 9181 de purtă
tori ai cravatelor roșii cu trico
lor. La concursul „Minitehni- 
cus" din acest an sint înscriși 
1003 pionieri cu lucrări care do 
dovedesc fantezie, ingeniozi
tate și pasiune pentru tehnică.

(Liceul de cultură gene- 
Vulcan), povestitori artis- 
brigada artistică de agi- 
„Semafor" de la Școala

Activitatea cultural-artis- 
îâS tică, domeniu in care
*" talentul copiilor din

Valea Jiului a fost in numeroa
se rînduri remarcat, transfor- 
mîndu-se in termen de refe
rință, s-a afirmat și în acest an 
în cadrul concursului „Partid, 
inima țării". Printre cele mai 
proeminente prezențe la faza 
județeană se rețin : revista 
muzical-coregrafică „Un zim- 
bet, o floare" a elevilor de la 
Liceul de cultură generală din 
Petrila ; pionierii Sorin Virtop 
(clasa a IV-a Școala genera
lă nr. 3 Petroșani) și Greti Mo
raru 
rală 
tici ; 
tație 
generală nr. 4 Vulcan ; monta
jele literar-muzicale „Ieri Va
lea plîngerii, azi Valea ferici
rii" (Școala generală nr. 6 Pe
troșani), „Pe drumurile țării" 
(Școala generală nr. 4 Petro
șani) ; Corul „Doina" și drama 
muzicală „Fata cu garoafe-" 
(Școala generală nr. 5 Petrila), 
pioniera Lenuța Brâdâțean 
(Școala generală nr. 6 Lupeni), 
campioană republicană la te
nis de masă în „Cupa tinere
tului".

Multe acțiuni, datorită 
caracterului lor atractiv, 
au fost reeditate an de 

an intrînd în tradiția manifes
tărilor pionierești de amploa
re de pe aceste locud. Astfel 
sînt concursul coral „Copiii 
cîntă patria și partidul" ; com
petiția de handbal „Diaman
tele negre" ; festivalul folclo
ric al școlilor de pe Jiu ; ex
pediția pionierească 
'29 — Lupeni ’74“ 
cultural-sportivă de 
„De treci codrii de aramă" ; 
întîlnirile cu activiști de partid 
sub genericul „Partidul e în 
toate" ; acțiunile „Paring ’74“ 
(sporturi de iarnă) și „La pas 

județ" (turism).

Dintre pionierii Văii Jiu
lui formați în cultul 
muncii și al tradițiilor 

muncitorești, a pornit chemarea 
„în fiecare zi din viața de pio
nier, cît mai multe fapte dem
ne de viitori comuniști" (Școa
la generală nr. 6 Petroșpni). 
La loc de onoare se află și 
inițiativele „Cinste și corecti
tudine, deviza scumpă pionieri
lor" (Școala generală Aninoa- 
sa), înființarea comitetelor de 
bloc ale micilor locatari, „Pio
nierul luptă împotriva risipei" 
(Școala generală nr. 6 Petro
șani), „Onoare muncii" (pio
nierii din orașul Vulcan), „Ră
sună codrul iarăși" (pionierii 
din Uricani), „Sărbătoare în 
sat la noi" (pionierii din Bă- 
nița), „Schimbul de mîine" 
(pionierii din Lupeni).

Toate aceste inițiative în
cununate de frumoase 
rezultate care îngemă

nează interesul și efortul de a 
fi prezenți în contemporanei
tate, de a răspunde prezent 
vieții clocotitoare care îi încon
joară, pionierii din Valea Jiu- 
lui le raportează acum, la îm
plinirea a 25 de ani de la în
ființarea primelor detașamente 
de pionieri din-România.
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Manifestările cultural-ar- 
tistice au ocupat întotdeau- 
au un loc important în ca
drul preocupărilor studenți
lor petroșăneni. Pregătirea 
temeinică, munca plină de 
pasiune și entuziasm au fost 
considerate și în acest do
meniu, la fel ca și în activi
tatea de formare profesiona
lă. premise sigure ale viitoa
relor succese. Toate aceste 
preocupări și-au găsit o no
uă confirmare în această pri
măvară. prin participarea, 
încununată de un deosebit 
succes, la Festivalul național 
al artei studențești. Premiile 
obținute, acordate în raport 
cu numărul studenților ce 
învață la Petroșani, precum 
și ținuta artistică remarca
bilă au făcut ca reprezentan
ții studenților minieri să 
culeagă aprecieri dintre ce
le mai elogioase din partea 
juriului.

Șirul succeselor a fost 
deschis de membrii cineclu- 
bului „Minfilm", recent con-

stituit, care au obținut la 
Cluj, diploma de laureați ai 
Festivalului filmului de scurt 
metraj. Filmul „Fiii soarelui" 
realizat în mijlocul mineri
lor Văii Jiului de studenții 
petroșăneni a fost apreciat 
elogios și de reprezentanții 
Televiziunii și ai presei de 
specialitate.

lașul a fost o gazdă pri
mitoare ce nu a ezitat să 
răsplătească cu unanime a- 
precicri evoluția ansamblu
lui folcloric care, prezentînd 
cu multă autenticitate pi
torescul obicei folcloric „Po- 
pelnicul", a obținut diploma 
de laureat și premiile speci
ale ale revistei Viața stu
dențească" și „Amfiteatru", 
confirmări ale unei evoluții 
de un nivel artistic remar
cabil.

La București, studenta Ro- 
dica Giosan a întrunit, de a- 
semenca, bune aprecieri, ob- 
ținind titlul de laureat în 
concursul soliștilor de mu
zică ușoară.

Mai pot fi amintite parti
cipările meritorii la Coloc
viul național de literatură 
de la Oradea, precum și la 
București (brigada de agita
ție și formația vocal-instru- 
mentală „Diamantele ne
gre"), pentru a avea imagi
nea de ansamblu a unor pre
ocupări ce tind să conture
ze o frumoasă tradiție și ca
re au relevat reale disponi
bilități artistice în rîndurile 
viitorilor specialiști ai indus
triei miniere.

Remarcabilă a fost și mun
ca depusă de către toți fac
torii educativi și politico- 
culturali din institut în a- 
ceastă perioadă, care au 
contribuit la orientarea judi
cioasă a pregătirii spectaco
lelor, realizată prin repetiții, 
turnee, schimburi de expe
riență etc.

In finalul Festivalului, 
participarea reprezentanților 
studenților mineri la specta
colul de gală prezentat pe 
scena Operei din București 
a constituit o nouă afirmare 
a prestigiului sporit de care 
se bucură învățămîntul su
perior minier din țara noas
tră.

Primăvara culturală a stu
denților mineri s-a dovedit 
a fi deosebit de rodnică, a- 
ducînd numeroase satisfac
ții și ilustrînd preocupările 
permanente de formare 
personalității complexe 
viitorilor specialiști.

a 
a

Ion GÎF DE AC, 
student

Studenți ai anului III exploatări miniere în timpul unei acțiuni de muncă patrio
tică la viitoarea bază sportivă a Institutului de mine. Foto: Mitică MITUCĂ

\_ _________________________
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• Recent, un grup de e- 
levi din Slatina au fost oas
peții amlitcairelor și labora
toarelor Institutului de mi
ne. Vizita a urmărit să con
tribuie la orientarea profe
sională a elevilor.

țjj Zilele acestea sînt aș
teptați să sosească de la Cluj 
componenții echipelor stu
dențești de baschet, handbal, 
fotbal și volei care au parti
cipat la faza finală a Cupei 
tineretului.

@ O nouă pereche de ti
neri s-a alăturat celor hotă- 
rîți să pășească împreună pe
/S/Z/SZ///S///SSSSSS///SZS/////S//SZ/
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drumul vieții. Este vorba de 
studentul Marin Panteiimon 
și Milica Romantici cărora 
le urâm multă sănătate, fe
ricire.

@ De aproape o săptămî- 
nă studenții sînt în vacan
ță. Sălile de curs, seminari- 
ile și laboratoarele s-au go
lit, iar forfota caracteristică 
zilelor de studii a scăzut. O 
parte din ei au plecat acasă 
la părinți, alții au rămas în 
oraș. Cu toții caută să-și pe
treacă timpul în mod util și 
plăcut. Pentru mulți, insă, 
vacanța n-a intrat pe de
plin în drepturile ei, reve
derea materiei predate fi
ind o preocupare firească a- 
cum, cînd a mai rămas mai 
puțin de o lună pînă la se
siunea de examene.

Pe holurile institutului, la 
bibliotecă poți întilni deja 
colegi cu cartea sub braț gîn- 
dindu-se Ia examene, pro
iecte sau colocvii, convinși 
că sesiunea trebuie pregăti
tă din timp și cu migală. 
Tuturor o dublă urare: va
canță plăcută, dar și... spor 
la învățătură !

® Au fost încheiate și co
locviile de practică. Conclu
zia generală este că studen
ții au acumulat multe cu
noștințe utile în urma mun
cii de la fronturile de lucru 
din subteran.

Zoltan KIRALY-jr., 
student

Afirmări, pe multiple planuri, ale tinerilor 
de la mina și preparația Lupeni

Activi în muncă și organizarea
în domeniul activități; soci- 

al-profesionale comitetul U.T.C. 
al Secției de preparare a căr
bunelui Lupeni și-a îndreptat 
atenția în ultimele luni spre 
înfăptuirea criteriilor de între
cere stabilite în lumina iniția
tivei C.C. al U.T.C. „Tineretul, 
factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de ter
men". în acest sens s-au orga
nizat concursuri „Cine știe 
meserie, cîștigă" la care au 
participat tinerele practicante 
din organizațiile U.T.C. nr. 2, 
3 și 4. Concursul a fost cîști- 
gat de Maria Marcu și Euge
nia Marcu. situate pe locul I. 
Olga Pintea și Ileana Frânez
— locul II, Salvina Morar și 
Maria Nica — locul III. Câști
gătoarelor li s-au înminat pre
mii în obiecte. în cadrul ace
lorași preocupări au fost or
ganizate întîlniri cu conducă
tori ai procesului de producție
— șeful secției, ing. Victor Cor- 
padea, și președintele comite
tului sindicatului Liviu Florea 
—, care au vorbit tinerilor des
pre fluxul tehnologic al noii

Aport sporit
la bunul mers
al producției

preparații, utilajele și apara
tura ce vor fi puse în funcțiu
ne, precum și despre valoarea 
fondurilor investite aici.

In inițiativa amintită sînt 
incluse și acțiunile voluntar- 
patriotice. Și în acest domeniu 
rezultatele sînt bune. Datorită 
modului în care responsabilul 
acestui domeniu, Dumitru Dia- 
conu, a știut să mobilizeze și 
să organizeze tinerii în acțiuni
le care au avut loc, valoarea 
economiilor finanțate realiza
te în primele trei luni ale a- 
cestui an se ridică la cifra de 
30 000 lei. Tinerii care au par
ticipat activ la acțiunile de 
muncă patriotică sînt Nicolae 
Mărilă, Vasile Căținean, Ma
ria Corondi, Maria Dărăban, 
Olga Pintea, Ileana Frânez. 
Vasile Surugiu, Ironim Banii, 
Tudor Mîndreanu, Constantin 
Stan. loan Ciora. Mariana Bud, 
Gheorghe Coman, Gheorghe 
Szalasi, Constantin Mecherel, 
Nistor Gheța, Sergiu Toderean, 
Mihai Cîșlariu, Zoltan Bi
ro, Wilhelm Beciuc, Toader 
Tîrnăveanu. Emil Dornic și al
ții, componenți ai celor 6 orga
nizații U.T.C. cîte activează în 
cadrul preparației.

O altă realizare remarcabi
lă din primul trimestru este 
fără îndoială reînființarea, du
pă o perioadă destul de înde
lungată de absență, a brigăzii 
artistice de agitație compusă 
din Maria Marcu. Maria Po 
pescu, Ileana Frânez, Toader

timpului liber
Tîrnăveanu, Wilhelm Beciuc și 
Olga Pintea. Datorită seriozi
tății acordate repetițiilor, bri
gada a reușit ca în termen de 
numai două săptămîni să se 
pregătească pentru a putea da 
spectacole în fața salariaților 
preparației. Totodată a fost 
formată și o orchestră de mu
zică 
nenți 
Gali, 
și-au 
gada , .
Iul educativ în cadrul colecti
vului. După numeroase repe
tiții, au putut susține cîteva 
seri distractiv-educative orga
nizate pentru tineri la baza de 
agrement „V sud".

Acestea sînt doar cîteva din 
activitățile ' comitetului U.T.C. 
de la Secția de preparare a 
cărbunelui Lupeni. Pentru pe
rioada imediat următoare 
ne-am angajat. în numele ce
lor peste 200 de 
ganizăm tot mai 
tea lor astfel ca 
lei de 1 Mai să 
nul anual la economii finanța
te dip. acțiunile voluntar-patri- 
otice în proporție de 75 la su
tă, iar în cinstea celei de a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei să depășim cele 60 mii 
lei 
an

ușoară ai cărei compo- 
sînt Alfred Piegnik, loan 
Ioan Iușan. Acești tineri 
dat tot interesul ca bri- 
să-și poată îndeplini ro-

tineri, să or- 
bine activita- 

în cinstea Zi- 
realizăm pla-

fixate ca plan pe întregul 
1974.

Ion POLGAR. 
secretarul comitetului U.T.C. 
al Secției de preparare a căr

bunelui Lupeni

„îndrăgostitul"
...violent

Constantin Iunc, din It,u- 
peni, a încercat să cîștige 
prin forță dragostea tinerei 
P. M. In acest scop a recurs 
la „maniere" cît se poate 
de... violente. Incidentul în- 
tîinplîndu-se în plină stradă, 
subofițeri din serviciul de 
ordine au intervenit prompt, 
temperîndu-1 pe ciudatul 
„îndrăgostit". Dar acesta nu 
s-a sfiit să se comporte ca 
un huligan și față de oa
menii in uniforme. Acum va 
avea timp, acolo unde va 
merge, să-și reconsidere 
manierele de comportare în 
societate.

„Ripostă" 
cuvenită

Titlul ce sună atit de cu
noscut pentru iubitorii lite
raturii de aventură ascunde 
o nouă ecranizare a unuia 
dintre cele mai citite roma
ne ale lui Jules Verne. Co
producția franco-ita/o-spanio- 
lă poartă semnătura a doi re
gizori de prestigiu internațio
nal — Juan Antonio Bardem 
și Henri Colpi. Prezența lor 
pe genericul aceluiași film 
trezește niscaiva suspiciuni. 
Motivul este relativ simplu: 
în majoritatea hotărîtoare a 
eazurilor, așii artei iilmice au 
‘Considerat genurile de largă 
și facilă accesibilitate drept 
terenuri pentru excursii a-

propie, in filmul lor de reve
lația dăruită de lectură.

In aiara ‘persistentelor 
. mereu împrar>pătaiel.or...uminr.. 

firi de cititor, există și un alt 
handicap. De la Georges Me
lies încoace — care a realizat 
antologica transpunere cine
matografică a „Călătoriei în 
lună" — cineaștii au apelat 
aproximativ de cincizeci de 
ori la sursa de inspirație nu
mită Jules Verne, Evident^ nu 
toate filmele sînt și foarte bu
ne sau bune, cel puțin. Dar 
în orice caz printre ele se a- 
flă unele cu totul meritorii, 
infinit mai apropiate de spi
ritul fermecător al marelui
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Carnet cinematografic

O cerință expresă pentru
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muzante și, de cele mai multe 
ori, lipsite de responsabilita
te și primejdii. Cu o regulari
tate aproape simptomatică, a- 
ceste excursii s-au terminat 
cu cîte un fiasco de care ma
eștrii pomenesc cu o senza
ție de jenă. Un exemplu cla
sic este, in acest sens, cazul 
iui Rene Clair cu „Serbările 
galante", turnate pe platouri
le de la Buftea. In esență 
tuația este identică și în 
zul „Insulei misterioase", 
tit Bardem, cit și Colpi 
considerat ecranizarea roma
nului drept un exercițiu de
conectant, un joc cu miză de
rizorie Intr-un antract al cre
ației autentice. Totul porneș
te de la o prejudecată — că 
Jules Verne este ușor traduc
tibil în limbajul imaginilor ci
nematografice. Situația este 
paradoxală: scriitorul a prac
ticat (ca orice scriitor des
criptiv) o literatură capabilă 
să trezească senzații vizuale. 
Dificultatea provine din ope
rația transferării acestor e- 
fecte vizuale de pe ecranul 
imaginației cititorului 'pe cel 
real. Aici apar o serie de ne
concordante („Insula misteri
oasă" este un exemplu edifi
cator în acest sensl) și inde
zirabile ocazii de a oferi spec
tatorului de cinema (avînd și 
statutul de cititor) decepții 
în loc de satisfacții. Nu s-ar 
putea spune că versiunea pro
pusă de tandemul Bardem — 
Colpi oferă în exclusivitate 
decepții. Dar este cert că re
gizorii n-au reușit să se a-

si- 
ca- 
A-
au

scriitor de anticipație decît 
actuala „Insulă misterioasă".

Faptul este cu atit mai re
gretabil, cu cit aventurile ex
traordinare ale celor cinci 
nordiști evadați cu un aero
stat din Richmond, poartă nu 
numai șansele spectaculozi
tății, ci și prilejul enunțării 
acelei disponibilități umane 
care creează civilizația îm
potriva vitregiilor naturii. A- 
șadar, in cartea „Insula mis
terioasă “se află un sens e- 
tic pronunțat, care lipsește, 
din păcate, din această ecra
nizare recentă.

Bineînțeles, tehnica de tru
caj de care dispune cinema
tograful zilelor noastre este 
mobilizată cu risipă, chiar da
că uneori efectele obținute 
sini puerile. Dar, oricît de 
spectaculoase ar ii secvențe
le zborului in balon sau cele 
ale imperiului subacvatic al 
căpitanului Nemo, ele nu 
compensează decît partial ab
senta farmecului particular al 
aventurilor imaginate 
Verne. Lipsește din film, 
pildă, accentul tipologic atît 
de bine prins în versiunile 
semnale de americanul Luci
en Hubbard (1929), de sovie
ticul E. Pențlin (1941) și de 

, englezul Cyril. Endfield (1961).
Omar Sharif (neobișnuit de 

plat aici), Gabriele Ținti, Jess 
Hahn, Philippe Nicâud și 
lalți asigură o distribuție 
rutină în acest film care 
reușește să ne. transmită 
ritul atit de caracteristic 
Jules Verne.

Al. COVACI

de 
de

cei- 
de 
nu 

spi- 
lui

Pe urmele semnalelor critice ale ziarului

Recent în „Steagul roșu" nr. 
7 586 am publicat scrisoarea 
tovarășului Constantin Anton 
din Aninoasa care solicita spri
jin pentru a-și putea procura 
filmele necesare efectuării 
radiografiilor dentare cerute 
de medicul stomatolog ce îl 
tratează.

Referindu-se la această scri
soare, conducerea Spitalului 
municipal Petroșani și. ulterior 
șeful serviciului aprovizionare, 
Miron Dîlja, ne-au informat că 
într-adevăr onorarea cantități
lor de filme pentru radiografii 
dentare contractate pentru a- 
nul 1974 a început abia în data 
de 20 februarie, ceea ce a de-

/

terminat un gol în aprovizio
narea cabinetelor stomatologi
ce cu aceste filme.

în prezent situația este re
stabilită. Policlinica din Petro
șani, ca unitate dotată cu a- 
paratura necesară pentru efec
tuarea radiografiilor dentare, 
și cabinetele stomatologice, in
clusiv cel din comuna Aninoa
sa, au fost aprovizionate cu 
filme. Deci bolnavi: care au 
nevoie de filme pentru radio- 

. grafii dentare le vor primi de 
la medicul care îi tratează, iar 
cu acestea se vor prezenta la 
policlinica din Petroșani unde 
le vor fi făcute radiografiile.

In cadrul E.M. Lupeni, ute- 
ciștii își sporesc aportul la 
bunul mers al procesului de 
producție. Afirmindu-se tot 
Tnai activ în cadrul inițiativei 
lansate de C.C. al U.T.C. „Ti
neretul factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte 
de termen", tinerii de la mi
na Lupeni raportează efectu
area pînă în prezent a peste 
2500 ore de muncă voluntar- 
patriotică și colectarea din 
subteran și de la suprafața 

urnei a peste 200 tone de 
fier vechi. Totodată au fost 
efeeti xte. peste programul de 
lucru numeroase intervenții 
în subteran de către echipe
le de tineri muncitori de la a- 
teliere pentru remedierea u- 
nor defecte apărute la utila
jele în funcționare.

Rudolf IANOVETZ 
maistru electromecanic

finalizarea
ia termen a investițiilor

UTILAJELE nu în stoc.
ci pe postament, în funcțiune!

(Urmare din pag. 1) Centralei

la 
de

coloanele ziarului, există 
centrală utilaje în valoa ț 
zeci de milioane lei nemontate, 
iar un însemnat volum de utilaj 
avînd durata de stocare peste 
cea planificată. De exemplu, 
stau în stoc utilaje pentru 
stația de degazare Petrila, 
pentru instalația de extracție 
puț principal Livezeni, pentru 
amplificarea stației de com- 
presoare, etapa II, Uricanr. 
Fiecare din aceste obiective 
de mare interes pentru unită
țile miniere respective și ca
re ar trebui să intre grabnic 
în funcțiune, pentru a răspun
de unor necesități reale, 
sînt puse în execuție din 
verse motive, cum ar 
de front de lucru la 
nepunerea în lucru a 
electrice a instalației 
Livezeni sau pur și 
neplasarea efectivelor 
re la Uricani.

Totodată, sînt situații în 
care utilajul se găsește mon
tat, iar obiectivele de supra
față terminate sau aproape 
terminate, dar care urmează 
să mai aștepte mult timp pînă 
să intre în funcțiune ca ur
mare a eșalonării defectuoase 
a lucrărilor miniere din sub
teran. Este cazul stației de 
ventilatoare Boncii — Bărbă- 
tehi, a stației de aeraj est U- 
ricani, precum și a altor lu
crări. Există unele i situații 
de-a dreptul paradoxale. In 
timp ce în depozitul de utilaj 
al centralei sînt sosite deja 
trolii de funicular pentru o- 
bi.ectivul la care vor fi folo
site — ramura nouă steril I- 
leanâ — Lupeni — nu s-a pre
dat încă nici măcar amplasa
mentul acestei lucrări.

Un aspect ciudat apare in 
cazul unor utilaje existente

. nu 
di- 

fi lipsa 
Petrila, 

părții 
de la 
simplu 
necesa-

deja în depozitele 
sau executate de constructorii 
de mașini, cerute în același 
timp insistent de către execu- 
tanți spre a fi montate pe lo
cul în care urmează să intre 
in funcțiune, dar care... rămîn 
acolo unde sînt din cauza u- 
nor deficiențe în organizare.
Să explicăm despre ce este, 
vorba. Fiecare exploatare mi
nieră din Valea Jiului are an
gajat un tehnician care are ca 
obligație de serviciu să țină 
legătura cu compartimentul 
de utilaje din cadrul centra
lei și să asigure ca toate uti
lajele, pe măsură ce furnizo
rii le livrează, să fie predate 
la montaj. Sistematic, acești 
tehnicieni, sub povara altor 
însărcinări primite din partea 
conducerilor tehnice de la mi
nele de care aparțin, neglijea
ză a-și exercita tocmai atri
buția de bază, astfel că, dese
ori, utilaje sosite în depozite 
sau confecționate deja în ca
drul întreprinderii de utilaj 
minier din Petroșani stau 'în 
continuare pe loc, în timp ce 
echipele de montori ale exe
cutantului sînt obligate să-și 
întrerupă lucrul, să părăseas
că obiectivul, ceea ce provoa
că stagnări în ritmul de exe
cuție. Numai la instalația de 
extracție Aninoasa — Sud se 
tergiversează de multe luni 
finalizarea unor lucrări pen
tru că nu sînt aduse de la 
I.U.M. Petroșani utilajele ca
re așteaptă în incinta unității 
să fie preluate și predate e-

xecutantului. iar cazul nu e 
unic.

Este bine știut ce pondere 
ocupă partea de montaj în ac
tivitatea unei unități de con
strucții — montaje industria
le. Ponderea aceasta crește și 
mai mult pe măsură ce sînt 
traduse în viață directivele 
clare ale conducerii de partid 
referitoare la justa utilizare a 
fondurilor de investiții. Am 
reliefat succint cîteva aspecte 
semnificative care apar în ac
tivitatea pe care o desfășoară, 
împreună, beneficiarul și e- 
xecutantul obiectivelor indus
triale miniere din Valea Ji
ului. Cu prilejul întrunirii la 
care ne-am referit a factori
lor de decizie și coordonare ai 
celor două mari unități, pro
blemele de interes comun au 
fost din nou analizate, în 
profunzime. S-au desprins de 
aici concluzii utile pentru eli
minarea neajunsurilor. S-a e- 
laborat, de asemenea, un plan 
de acțiune ferm, un program 
de măsuri cuprinzător. Acest 
program trebuie tradus acum 
în viață. în activitatea nemij
locită ce se desfășoară pe șan
tiere. Este calea unică de ur
mat pentru a se crea premise
le cele mai favorabile, de 
se adopta soluții tehnice 
organizatorice optime 
punerea în funcțiune 
menele planificate 
velor de investiții, 
unde este posibil 
acestor termene.
duratelor de execuție !

a 
Și 

pentru 
la ter- 
obiecti- 

acolo
a
iar 
devansarea 

scurtarea
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Sensul unic 
al gîndurilor din abataj

(Urmare din pag. 1)

torului. Te uiți înainte la căr
bune. și parcă te învrăjbești 
potriva lui. Uneori dai de 
cuib al naibii de tare, bați 
el cu picul cite o juma’ de

cedeze. Apoi 
și cau(i fiecare 
clivaj al stratu- 

desprinde cî(

im
un 
in 

oră
și nu vrea să 
treci și de el 
fisură, fiecare 
lui pentru a-l 
mai repede. De aceea zic că a-
colo, sus pe figuri, minerul nu 
se gîndește la altceva și nu 
vorbește decît cu cărbunele".

Putin mai alături îl găsim pe 
Simion Miteoan, șeful de 
schimb. Fire comunicativă, des
chisă, zîmbeșle modest atunci 
cînd vine vorba (se putea oa
re altfel?) că undeva în sala 
de apel a minei în cinstea Zilei 
de 1 Mai, panoul cu realizările 
indică, în dreptul grupei, o de
pășire de peste 500 tone de 
cărbune față de sarcinile pre
văzute.

„E adevărat, am mers bine 
luna asta, ne spune. Nici nu 

' putea fi altfel pentru că dacă 
au început să ne vină la timp 
materialele, hărnicia și price
perea ortacilor, pe care le cu
nosc atit de bine, din anii 
care lucrăm împreună 
făcut să nu mă îndoiesc 
succes".

Convingere cît se poate 
firească, împărtășită și de 
nerii Gheorghe Dodan, Iosif Si- 
monfi, Mihai Bena care confir
mă că, atunci cînd îi dai mate
rialele necesare și îi explici 
cum trebuie și ce are de iăcut,

! în 
m-au 

de

de 
mi-

minerul nu se face niciodată 
de rîs. Convingere care este 
probată de rezultatele „la zi" 
ale brigăzii. Acum brigada se 
numără printre fruntașii minei. 
E un rezultat care ii mulțumeș
te, cu atit mai mult cu cît nu 
a fost obfinut tocmai ușor, pen
tru că greutăți au mai existat. 
Lemnul nu este, uscat și nu e 
ușor să ridici șorii de lemn 
verde pe figuri, vagonetele so
sesc, dar cam tîrziu după cum 
susfin minerii amintind că o- 
rizontul era încă plin de cărbu
ne rămas neevacuat din schim
bul II. $i, totuși, oamenii au 
găsit tăria necesară să învin
gă dificultățile care mai inter
vin uneori și să se plaseze pe 
un loc de frunte in rîndul mi
nerilor pelrileni. „E adevărat 
că se poate lucra bine in stra
tul 4, dar și băieții din grupă 
sînt vrednici și știu ce vor", ne 
spunea la intrare minerul 
Gheorghe Mavrichi, component 
tot al unei brigăzi de pe „trep
te. răsturnate", exprimind o o- 
pinie unanim împărtășită în 
sector.

Dispuși doi cite doi la fieca
re treaptă a abatajului, ortacii 
lui Ludovic Fiilop gîndesc și 
„vorbesc" cu stratul de cărbu
ne, îl fac să se supună voinfei 
și priceperii lor. Iar gindurile 
lor se sublimează într-un flux 
continuu de cărbune, a 
alunecare vijelioasă pe 
înclinată a abatajului
însemnele rodului bogat și hăr
niciei minerești.

Plutonierul Constantin 
Mătușa, este văzut deseori 
la volanul mașinii echipa
jului de serviciu al miliției, 
deplasîndu-se cu operativi
tate acolo unde este necesa
ră o intervenție. In ziua de 
30 martie a.c., la o sesizare 
telefonică făcută la ofițerul 
de serviciu, , în care se sem
nala un incident huliganic 
la bufetul ...Jiul" din Petro
șani. pit. Constantin Mătu
șa. în goana mașinii s-a de
plasat la fața locului, pen
tru a-1 tempera pe Victor 
Chiorean, originar din Pe- 
troșița — Prahova, angajat 
la E.M. Dîlja Huliganul, 
după ce a consumat canti
tăți abuzive de alcool în lo
cal, a insultat personalul de 
serviciu de aici, a exprimat 
cuvinte jignitoare și la a- 
dresa unor consumatori ca
re au îndrăznit să-i atragă 
atenția, ba mai mult a Iri- 
postaț violent și la sosirea 
subofițerului. Pentru toate 
acestea i s-a dat „riposta" 
cuvenită : 50 de zile închi
soare contravențională, con
form Decretului 153/70.

Opt. Toma FALQN

„Prim ajutor
...brutal

U

C. 
cu

cărui 
vatra 

poartă

Gheorghe Coșoveanu din 
Petroșani, muncitor la E.M. 
Livezeni, în 25 aprilie a.c. 
aflîndu-se în piața orașițlui 
Lupeni, a văzut pe H. Ni
colae „dormind" sub influ
ența licorii lui Bachus pe 
bordura trotuarului din fa
ța magazinului C.L.F. Fără 
să-1 fi cunoscut pe cel do- 
borît de băutură, Gh. 
a început să-1 lovească
picioarele și cu pumnii, pa- 
să-mi-te ca să-1 trezească. A 
fost oprit de cetățenii din 
jur din ciudata lui acțițme 
de „prim ajutor". soldată 
cu un efect contrar : inter
narea victimei în spital. 
„Bunele lui intenții" în a- 
ceastă „intervenție"... bru
tală pe care le-a invocat; în 
fața instanței nu au fost 
luate în considerare. I s-a 
aplicat o pedeapsă de 3 
luni închisoare, conform 
Decretului 153/70.

N. GHERGIIIN, 
judecător

Administrarea și buna gospodărire 
a spațiului locativ

(Urmare din pag. 1)

evidență. în repetate rînduri, 
în ultimii ani, printre muni
cipiile fruntașe pe țară, cu 
bune rezultate in gospodări
rea și înfrumusețarea locali
tăților. inclusiv în întreține
rea fondului locativ (drept 
urmare, au fost acordate re
cent 35 de diplome unor co
mitete ale asociațiilor de lo
catari pe blocuri și 307 insig
ne deputaților și cetățenilor 
distinși în activitatea patrio- 
tic-gospodărească) Si totuși 
— după cum au rel. rapor
tul prezentat în fața ultimei 
sesiuni a consiliului popular 
municipal, dezbaterile care 
au avut loc pe marginea a- 
cestuia — eforturile, preocu
parea de care au dat dovadă 
Exploatarea de gospodărie lo- 
cativă. gospodarii orașelor, 
deputății, cetățenii localități
lor Văii Jl-l-l, 
dicat la nivelul 
create, a bazei behnico-mate- 
riale de care dispune E.G.L.- 
ui, în ce privește satisfacerea 
cerințelor pe deplin justifica
te ale populației. De la înce
put trebuie să arătăm — și a- 
cest lucru a fost scos în evi
dență cu pregnanță de către 
deputății Victor Brașoveanu, 
Alexandru Todor, Teofil Blag, 
ș.a. — că anumite greutăți cu 
care se confruntă exploata
rea (legate de lipsa unor do
tări de productivitate spori
tă. neaprovizionarea ritmică 
eu anumite materiale de ba
ră în construcții, calitatea ne
corespunzătoare a materiale
lor folosite Ia terase, instala
ții sanitare ș.a.) nu constituie 
nici pe departe o... scuză. 
C'im nu est • scuzabilă 
nici atenția slabă, uneori, po 
caro o acordă șantierele de 
construcții calității lucrări
lor executate, nici menținerea 
atîtor deficiențe în activita
tea comitetului oamenilor 
muncii de la E.G.L.. a tutu
ror prestațiilor executate de 
această exploatare. în cuvînr 
tul său, tovarășul Traian 
Blaj, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular munici
pal, arăta că „nu s-a acționat 
corespunzător în privința cre-

Jiului, nu s-au ri- 
condițiilor

ării unor condiții mai bune 
de lucru și evitarea risipei 
materialelor, pentru introdu
cerea lucrului în acord, aco
lo unde acesta se pretează, 
pentru folosirea mai judicioa
să a timpului de muncă, fi
nalizarea lucrărilor începute, 
pentru remedierea lucrărilor 
urgente". Cauza acestor defi
ciențe ? Comitetele executi
ve ale consiliilor populare o- 
rășenești, conducerile Exploa
tării de gospodărie loeâtivă 
și ale sectoarelor sale nu au 
acordat atenția cuvenită res
pectării indicațiilor, aplicării 
măsurilor stabilite prin ho- 
tărîri și decizii ale organelor 
superioare. Și. mai mult (sau. 
mai grav), nu au acordat ma
ximă atenție nici aplicării 
propriilor hotărîri și decizii ! 
Lipsa de organizare a propri
ei activități și-a spus, în a- 
cest sens, răspicat euvîntul. 
— „Este absolut necesar — 
spunea, referindu-se la aces
te realități, tovarășul Dumi
tru Grunță, vicepreședinte al 
Consiliului popular orășenesc 
Petrila — ca fiecare sector 
al E.G.L. din localitățile Văii 
Jiului să dispună de forțe bi
ne organizate, de echipe de 
intervenție capabile să rezol
ve operativ toate deficiențe
le ce se semnalează în admi
nistrarea spațiului locativ, 

’ iar deputății să cunoască bi
ne situația din teren și să ac
ționeze prompt pentru reme
dierea oricăror neajunsuri".

în ceea ce privește atenția 
care a fost acordată modului 
de aplicare a Legii, nr. 4 și 
Legii nr. 5/1973, cu privire la 
dezvoltarea construcției de 

. locuințe, vînzarea de locuin
țe și respectiv administrarea 
fondului locativ, reglementa
rea raporturilor dintre pro
prietari și chiriași, dezbate
rile sesiunii au reliefat fap
tul că, nu întotdeauna și nu 
peste tot, în toate localitățile 
s-a acționat consecvent pen
tru popularizarea acestor legi, 
pentru cunoașterea și respec
tarea lor de către toți cetățe
nii. Lipsuri mari se constată 
încă în modul cum sînt între
ținute unele apartamente din 
fondul statului (controalele 
comitetelor executive ale con-

silfilor populare au depistat 
3 300 !■ 
ceden .
mente 
punzător ; 

’sancțiuni și imputații pentru 
degradări unui număr de 374 
chiriași. în valoare d" 83 000 
lei)...

Pentru o grabnică remedie
re a tuturor situațiilor finan
ciare necorespunzătoare, con
ducerea E.G.L.-ului și asocia
țiile de locatari e necesar să 
acționeze ferm, intransigent 
în conformitae cu prevederi
le legale, „să desfășoare — 
după cum spunea și tovară
șul Nicolae Muntoiu, directo
rul Exploatării județene de 
gospodărie comunală și loca- 
tivă — alături de deputați, 
de gospodarii marilor între
prinderi. o mai susținută 
muncă de cunoaștere și res
pectare a legilor, de educa
ție cetățenească a locuitori
lor. în vederea folosirii civi
lizate, păstrării bunurilor ob
ștești".

„în pofida tuturor critici
lor, binemeritate de alfel — 
afirme. tovarășul Gheorghe 
Feier, secretar al comitetului 
municipal de partid, vicepre
ședinte al consiliului popular 
municipal — există largi po
sibilități pentru o activitate 
rodnică, pentru înlăturarea 
tuturor lipsurilor și neajunsu
rilor manifestate în adminis
trarea și gospodărirea fondu
lui locativ, pentru satisfacerea 
cerințelor mereu crescînde a- 
le cetățenilor Văii Jiului: Da
toria comitetelor executive, 
a deputaților este, în primul 
rînd. aceea de a-și perfecționa 
continuu stilul și metodele de 
muncă, pentru ca; în lumina 
lucrărilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din martie.anul curent 
și a sesiunii Marii Adunări 
Naționale, să înlăture orice 
formă de manifestare a for
malismului în muncă, înțele- 
gîn>d prin aceasta că ele pot 
rezolva operativ, alături de 
conducerea E.G.L., toate so
licitările oamenilor muncii 
din Valea Jiului, în ce priveș
te o mult mai bună gospodă
rire a fondului locativ bogat 
de care dispunem".

. ari cu spațiu ex- 
peste 470 aparta- 

.lemtreținute cores- 
au fost aplicate
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae CeaușescuPrimiri la tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația economică austriacă

Președintele Republicii So
cialiste România, Niicolae 
Ceaușescu, a primit sîmbătă la 
amiază delegația economică 
austriacă, condusă de dr. Hans 
Igler, președintele Uniunii in
dustriașilor din Austria.

La întrevedere au participat 
Manea Mănescu, prim-ministru 
al guvernului, Ion Pățan, vice- 
prim-mi nistru, ministrul co
merțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, 
Gheorghe Oprea, viceprim-mi- 
nistru. loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini grele. Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice, Ni- 
colae Agachi, ministrul indus
triei metalurgice, Traian Du- 
daș, ministrul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, Vasile 
Pungan, consilier al președin
telui republicii. Vasile Voloșe- 
niuc, președintele Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior, Ro
man Moldovan, președintele 
Camerei de Comerț și Indus
trie. Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Marin 
Ceaușescu, șeful Agenției eco
nomice române din Viena.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Tassilo F. Ogrinz. însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Aus
triei la București.

Dr. Hans Igl^r a exprimat 
gratitudinea pentru cinstea a-

Delegația comună a Federației 
Sindicatelor din Palestina 

și Federației Generale a Sindicatelor 
lordaniene

Sîmbătă 27 aprilie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a pri
mit o delegație comună a Fe
derației Sindicatelor din Pa-, 
lestina și a Federației Genera
le a Sindicatelor lordaniene, 
care face o vizită de prietenie 
și schimb de experiență în ța
ra noastră.

Din delegație fac parte Mah
moud Abou-El-Leyl, secretar 
general-adjunct al Federației 
Sindicatelor din Palestina, 
Mohammad Jadallah, secretar 
general-adjunct al Federației 
■Generale a Sindicatelor Iorda- 
niene, Awani Jamâl, secretar 
al Federației Generale a Sin
dicatelor iordaniene, Bourhan 
Kalak, membru al Biroului E- 
xecutiv al Federației Sindica
telor din Palestina.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Imad Abdin. reprezentantul 
permanent al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei acre
ditat pe lîngă C.C. al P.C.R.

La întrevedere au participat 
Mihai Dalea, membru suple
ant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Exprimîndu-șî deosebita sa
tisfacție de a fi primiți de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
Mahmoud Abou-El-Leyl a 
transmis secretarului general 
al P.C.R. un mesaj de salut, 
împreună cu cele mai bune u- 
rări de sănătate și fericire din 
partea lui Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei.

încheierea plenarei 
Consiliului National 

al Femeilor
Sîmbătă s-a încheiat plena

ra Consiliului Național al Fe
meilor din Republica Socialis
tă România, care a dezbătut 
activitatea desfășurată în toa
te domeniile vieții sociale, 
contribuția milioanelor de fe
mei din țara noastră la toate 
marile realizări obținute de 
poporul nostru sub conduce
rea partidului în economic, 
știință, cultură.

In cuvîntul lor, participan
tele la dezbateri au subliniat 
că, împreună cu toți oamenii 
muncii, femeile din patria 
noastră sînt stăpînite de a- 
dincă satisfacție și mîndrie pa
triotică față de importantul 
act istoric de învestire cu înal
ta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste Româ
nia, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, patriot înflăcărat, 
militant neobosit pentru tri
umful cauzei păcii, socialis
mului și comunismului.

Referindu-se la programul 
de activitate al Consiliului 
Național al Femeilor pe anul 
1974, care cuprinde numeroa
se măsuri menite să elimine 
unele deficiențe existente și 
să ducă la îmbunătățirea or
ganizării întregii activități a 
mișcării de femei, participan
tele la dezbateri au reafirmat 
angajamentul hotărât al mili
oanelor de femei din țara 
noastră de a contribui mereu 
mai activ la efortul general 
îndreptat spre ridicarea nive
lului de civilizație al poporu
lui, asigurând că își vor înde
plini cu cinste și responsabi

cordată delegației economice 
— una din cele mai numeroa
se și mai reprezentative dele
gații austriece de acest gen ca
re vizitează România — de a 
fi primită de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Saluitînd pe membrii delega
ției economice austriece, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a re
levat dorința țării noastre de a 
lărgi în mod substanțial rela
țiile comerciale și de colabora
re economică cu Austria, de a 
identifica noi domenii și for
me de cooperare pe termen 
lung.

în cursul convorbirii care a 
avut loc, s-a exprimat de am
bele părți satisfacția pentru e- 
voluția pozitivă a relațiilor de 
cooperare și colaborare româ- 
no-austriece, pentru dezvolta
rea legăturilor prietenești, din
tre cele două țări și popoare.

în acest context s-a sublini
at faptul că există largi posi
bilități de extindere a conlu
crării între România și Austria, 
exprimîndu-se dorința comună 
de a impulsiona lărgirea și di
versificarea schimburilor co
merciale. promovarea cooperă
rii economice, industriale și 
tehnice, inclusiv crearea de so
cietăți mixte și colaborarea pe 
terțe piețe.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță cordială, prie
tenească.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspeți să transmită, din par
tea sa, lui Yasser Arafat un 
salut cordial, urări de succes 
in lupta poporului palestinian 
pentru împlinirea cît mai grab
nică a aspiraților sale de li
bertate, autodeterminare, pace 
și progres.

Membrii delegației au subli
niat semnificația deosebită a 
vizitei șefului statului român 
în unele țări arabe, reievînd 
importanța acestei vizite pen
tru întărirea legăturilor de 
prietenie și colaborare dmtre 
România și țările arabe, a so
lidarității militante dintre sin
dicatele româno și sindicatele 
din țările arabe.

Membrii delegației au dat o 
înaltă apreciere poziției con
structive a României în legă
tură cu soluționarea probleme
lor Orientului Mijlociu, activi
tății deosebite a șefului statu
lui român în vederea instaură
rii în această zonă a unei păci 
durabile și drepte.

Arătînd că își amintește cu 
multă plăcere vizita efectuată 
în țările arabe, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspeți să transmită sindicate
lor, oamenilor muncii din ță
rile arabe, un călduros salut, 
cele mai bune urări de pace, 
progres și prosperitate.

în timpul convorbirii s-a 
subliniat importanța solidari
tății internaționale, a unității 
muncitorești, / tuturor forțe
lor antiimperialiste, în lupta 
pentru progres și bunăstare, 
pentru victoria cauzei păcii și 
înțelegerii între popoare,

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

litate sarcinile ce le revin, că 
vor milita cu hotărîre pentru 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului, întîmpi- 
nînd cu noi și importante 
realizări cea de-a 30-a aniver
sare a eliberării patriei și 
Congresul al XI-lea al parti
dului, evenimente de impor
tanță istorică în viața popo
rului nostru.

Plenara a adoptat unele mă
suri organizatorice în vederea 
unei munci mai intense, a u- 
nei îndrumări mai operative 
și a unei legături mai strîn- 
se și directe cu organizațiile 
de masă ca sindicatele, JJ.T.C., 
U.N.C.A.P., cu instituții im
portante, s-a făcut recoman
darea de a se trece de la ac
tuala formă de conducere, și 
anume Comitetul Executiv, la 
Biroul Consiliului Național al 
Femeilor, alcătuit din 15 mem
bri.

Plenara a ales membrii Bi
roului Consiliului Național, 
care reprezintă femei din toate 
domeniile de activitate. Ca 
președintă a Consiliului Na
țional al Femeilor a fost a- 
leasă tovarășa Lina Ciobanu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Plenara a desemnat pe de
legații Consiliului Național al 
Femeilor la Congresul Fron
tului Unității Socialiste.

In încheierea lucrărilor, în
tr-o atmosferă însuflețită, par
ticipantele la plenară au a- 
dresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

(Urmare din pag. 1)

tele pe care le obțin cercetă
torii noștri.

Așa cum am mai discutat 
și în alte împrejurări, pînă la 
urmă cercetarea trebuie să 
răspundă necesităților societă
ții într-o etapă dată — și 
România se găsește într-o eta
pă a dezvoltării sale rapide. 
Dorim să lichidăm cît mai re
pede rămînerea în urmă de 
la care am pornit, să ridicăm 
nivelul general de dezvoltare 
a țării noastre, din punct de 
vedere material și spiritual, 
dar mai cu seamă din punct 
de vedere al bazei materiale 
— să ajungem într-un timp 
cît mai scurt la nivelul țări
lor dezvoltate. Aceasta nu se 
poate realiza însă fără a a- 
șeza la temelia a tot ceea ce 
înfăptuim, cele mai noi cuce
riri ale științei și tehnologiei 
contemporane.

Programul de dezvoltare 
pentru cincinalul viitor va fi, 
de asemenea, destul de vast. 
Avem în vedere să continuăm 
într-un ritm intens dezvolta
rea forțelor de producție, să 
dăm o atenție mai mare ra
murilor moderne, ale economi
ei. Se înțelege că aceasta ne
cesită o participare mai acti
vă a cercetării.

Vom dezbate, de altfel, în 
cursul lunilor mai-iunie. pro
gramul de dezvoltare în ca
drul Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și So
ciale, în care mulți dintre 
dumneavoastră participați. 
Oricum, toate institutele cen
trale precum și institutele de

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu la Expoziția de aparate și instalații
pentru

(Urmare din pag. 1}

crările plenarei C.N.S.T., pur- 
tîndu-se un viu și fructuos di
alog de lucru in probleme de
osebit de importante privind 
măsurile ce trebuie luate în 
vederea participării mai ho
tărâte și mai eficiente a știin
ței și tehnologiei la soluționa
rea obiectivelor complexe cu 
care este confruntată înfăptu
irea programului de dezvolta
re economică și sopială a ță
rii.

Apreciind rezultatele bune 
obținute pînă în prezent, se
cretarul general al partidului 
a remarcat în mod critic fap
tul că nu întreaga gamă expu
să de aparatură și instalații 
pentru activitatea de cerceta
re științifică și dezvoltarea 
tehnologică, prezintă un ca
racter de noutate, că lipsesc 
încă o serie de produse de a- 
cest gen care continuă să fie 
importate, deși există capaci
tatea de creație, baza materi
ală necesară pentru produce
rea lor în țară.

Sînt vizitate la început să
lile rezervate unităților de 
cercetare din domeniile ener
geticii, electronicii, electroteh
nicii, automaticii, sectoare de 
importanță deosebită pentru 
progresul întregii noastre e- 
conomii.

Miniștri de resort, conducă
torii unităților de cercetare și 
proiectare, specialiștii prezin
tă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai recente 
realizări care reflectă preocu
parea pentru îndeplinirea sar
cinilor date de secretarul ge
neral al partidului cu privire 
la tipizarea și unificarea apa
raturii de automatizare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
recomandă conducerii Minis
terului industriei Construcți
ilor de Mașini-Unelte și Elec
trotehnicii, specialiștilor din 
acest domeniu să-și intensifi
ce preocupările în direcția a- 
similării unui mare număr de 
echipamente de automatizare, 
de aparate de măsură și con
trol, atrăgînd atenția că aces
tea reprezintă uneori pînă la 
30-35 Ia sută din valoarea ma- 
șinilor-unelte și a altor utila
je de înaltă tehnicitate, astfel 
îneît, în cel mai scurt timp, 
să fie redus substanțial im
portul de asemenea aparataj.

Urmează un alt important 
sector de cercetare și dezvol
tare tehnologică — cel al 
chimiei. Așa cum o atestă ex
ponatele valoroase înmănun- 
chiate în expoziție, cercetăto
rii din acest domeniu și-au a- 
dus o contribuție hotărâtoare 
la dezvoltarea și crearea de
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6,00 Buletin de știri; 6,05 
Concertul dimineții; 7,00 Ra
diojurnal; 7,45 Cîntec, joc și 
voie bună; 8.05' Ilustrate mu
zicale; 9,00 Ora satului; 10.10 
Microsion pe 33 de turații; 
10,45 Cîntece de 1 Mai; 11,00 
Radiomagazinul femeilor;;
11.30 Muzică populară; 12.00 
De toate pentru toți: 13,00 
Radiojurnal; 13,15 Șlagăre;
13.30 Unda veselă: 14.00 Mu
zică populară; 14,30 Concert 
din operete; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Recital Dinu 
Lipatti; 15,20 Confidențe so
nore; 16,00 Arii celebre din 
operete; 16,15 Sport și mu
zică; 19,00 Radiojurnal; 19,15 
Duminică în București — 
muzică ușoară; 19.30 Roman
țe; 20,00 Estrada duminicală; 

cercetare vor trebui să cunoas
că cel puțin planul de dezvol
tare a ramurii respective și. 
pe această bază, să-și elabo
reze planul de cercetare pro
priu. Deci, cei care încă nu 
cunosc lucrările ce s-au des
fășurat pînă acum vor avea 
posibilitatea de a lua cunoș
tință și de a contribui la ela
borarea programului de dez
voltare economică și mai cu 
seamă, a programului de cer
cetare științifică menit să so
luționeze problemele pe care 
dorim să le rezolvăm pentru 
dezvoltarea și modernizarea 
producției în cincinalul ur
mător, precum și pentru pre
gătirea producției pe care o 
vom realiza după 1980.

Am dori — și insist asupra 
faptului — ca cercetarea să 
aducă o contribuție mai mare 
la înfăptuirea programului 
de dezvoltare a țării noastre. 
Nu doresc să mă refer acum 
la nici o ramură, deși eram 
tentat să fac aceasta, și mai 
ales vroiam să fac multe cri
tici: însă renunț. Sper însă că 
miniștrii prezenți aici, condu
cătorii institutelor centrale și 
Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie vor în
țelege că trebuie să ne așe
zăm și să desfășurăm o mun
că mai temeinică, mai bine 
organizată.

Am creat un număr destul 
de mare de institute; am cre
at deja institutele centrale. 
Am clădit foarte mult și ar fi 
normal' acum ca după tot ce
ea ce am făcut pe linia orga
nizării, să pretindem să ob
ținem rezultate mai bune în 
cercetare. Eu sper că toți oa

activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică
noi ramuri ale chimiei româ
nești, ceea ce a permis valori
ficarea superioară a bogățiilor 
naturale, lărgirea gamei de 
materii prime, elaborarea u-, 
nor procedee tehnologice mo
derne de mare eficiență, îm
bogățirea nomenclatorului de 
produse.

Luind cunoștință cu satis
facție de rezultatele obținute, 
secretarul general al partidu
lui a recomandat scurtarea ci
clului de elaborare a noilor 
tehnologii, în vederea trans
punerii operative. a acestora 
în industrie.

Apoi, sînt vizitate standuri
le institutelor de cercetare și 
proiectare din industria ușoa
ră. unde sînt prezentate o în
treagă suită de aparate, insta
lații și dispozitive pentru pre
lucrări și încercări de materi
ale. precum și produse texti
le, de pielărie, cauciuc și ma
se plastice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se interesează de stadiul in 
care se află construcția fabri
cii de piele sintetică — obiec
tiv ce se realizează pe baza 
unei tehnologii românești. Se 
indică specialiștilor să soluți
oneze cit mai repede proble
ma producerii, în țară a ma
teriilor prime necesare fabri
cației pielii sintetice.

Dialogul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu continuă cu specia
liștii d.in domeniul opticii și 
mecanicii fine, care îi prezin
tă tipuri moderne de micro- 
scoape, prevăzute cu circuite 
integrate, pentru laboratoare 
de cercetare, învățămînt și 
industrie realizate de între
prinderea de profil din Capi
tală, unitate aflată în plină 
dezvoltare.

Secretarul general al parti
dului recomandă găsirea unor 
soluții care să permită ridica
rea performanțelor acestor in
strumente de investigație, di
versificarea lor și se intere
sează, în același timp, de sta
diul în care se găsește reali
zarea noilor capacități de pro
ducție. In acest context, s-a 
cerut scurtarea termenului 
de execuție, astfel îneît noile 
obiective să intre parțial în 
producție, chiar în acest an.

Vizita în expoziție se înche
ie la sectorul aplicațiilor din 
fizica atomică și nucleară, ca
re, în ultima perioadă, și-a a- 
dus o contribuție mai substan
țială la soluționarea unor pro
bleme complexe din domeniul 
cercetării, învățămîntului și 
producției, precum și la creș
terea exportului de inteligen
ță românească, materializat 
în tehnica nucleară.

22,00 Radiojurnal: 22,30 U- 
verturi celebre la opere; 
23,00—5,00 Estrada nocturnă.

EEk
8.30 Deschiderea programu

lui. Gimnastica pentru 
toți.

8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru co

pii. Comoara din 13 
case. Ultimul episod.

10.00 Viața satului.
11,15 Ce știm și ce nu știm 

despre...
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical.
15.30 Drumuri în istorie. 

Cetatea Brașovului.
15,50 Magazin sportiv. Am 

menii de știință, toți cercetă
torii — atît cei din institutele 
departamentale, cît și cei din 
învățămînt — vor lucra într-o 
strânsă unitate, așa cum este 
și forma organizatorică actua
lă. pentru a soluționa mai ra
pid problemele pe care le are 
fiecare de rezolvat. Sînt în
că și în această privință lu
cruri de îmbunătățit. Nu în 
suficientă măsură forța de 
cercetare de care dispunem în 
învățămîntul superior. îndeo
sebi, participă la soluționarea 
marilor probleme de cerceta
re. C.N.S.T.-ul, împreună cu 
ministerele, cu institutele cen
trale, trebuie să asigure inte
grarea activă a tuturor oame
nilor din învățămînt în activi
tatea de cercetare legată de 
problemele puse în planul de 
dezvoltare a economiei noas
tre naționale.

Sînt un șir de probleme ca
re privesc o mai bună legare 
a învățămîntului cu cerceta
rea, cît și a cercetării cu în
vățămîntul, cu producția, pre
gătirea studenților pentru a 
răspunde mai bine cerințelor 
puse de economia noastră. 
Desigur, nu dezbatem aici 
problemele învățămîntului. 
dar chiar pentru cercetare nu 
putem asigura cadre cores
punzătoare din învătămîntul 
superior, dacă nu vom lua 
măsuri ca, în cei 4-5 ani de în
vățămînt, studenții să-și în
sușească nu numai cunoștin
țele teoretice cele mai moder
ne dar și cunoștințele practi
ce corespunzătoare.

Avem încă greutăți în rea
lizarea unor instalații de înal
tă tehnicitate. In diferite do

In convorbirile avute pe 
parcursul întregii vizite cu 
miniștri, cu conducători ai in
stitutelor, cu proiectanți și 
alți specialiști, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat 
necesitatea sporirii eficienței 
activității de cercetare, scur
tării ciclului de cercetare- 
proiectare-producție, în vede
rea asimilării rapide în indus
trie a celor mai valoroase re
zultate științifice și, îndeosebi, 
a prototipurilor și tehnologi
ilor omologate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a trasat ca sarcină Consiliului 
Național pentru Știință și 
Tehnologie, ministerelor care 
au în subordine unități de 
cercetare și proiectare, insti
tutelor centrale și academiilor 
de științe, precum și institu
țiilor de învățămînt superior, 
ca. pe baza unor planuri de 
măsuri concrete și a unei con
lucrări strânse și active între 
ele. să traducă în viață hotă
rârile Congresului al X-lea și 
Conferinței Naționale ale 
partidului privind participa
rea nemijlocită a științei și 
tehnologiei la introducerea 
progresului tehnic, la înnoirea 
tehnologiilor, la creșterea e- 
ficienței întregii activități e- 
conomice și sociale.

După vizitarea expoziției, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost invitat să ia parte la 
ședința de închidere a lucră
rilor Plenarei Consiliului Na
țional pentru Știință și Teh
nologie.

La intrarea în sală, întreaga 
asistență ovaționează înde
lung pe secretarul general al 
partidului.

In numele celor prezenți, to
varășul Ioan Ursu a exprimat 
secretarului general al parti
dului cele mai calde mulțu
miri pentru onoarea pe care 
a făcut-o tuturor oamenilor 
de știință, cercetătorilor, pro- 
iectanților și celorlalți speci
aliști prin participarea la lu
crările plenarei C.N.S.T.

Intr-o atmosferă entuziastă, 
în aplauzele vii ale celor de 
față, a luat cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului a fost ur
mărită cu profund interes și 
deosebită atenție.

Plenara Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, 
exprimînd hotărârea tuturor 
cercetătorilor, proiectanților 
tehnologi și a celorlalți speci
aliști din activitatea de cerce
tare științifică și dezvoltare 
tehnologică, a adresat condu
cătorului partidului și statu
lui angajamentul ferm că in
dicațiile deosebit de importan
te, criticile și îndrumările

reținut pentru dum
neavoastră : cele mai 
frumoase goluri din 
semifinalele cupelor 
europene la fotbal; 
campionul mondial de 
box George Foreman 
învinge pentru a 37-a 
oară /prin K.O.; noul 
fenomen al natației a- 
ustraliene — jenny 
Turrall. Fotbal. Ce
hoslovacia — Franța. 
Selecțiuni înregistrate 
de la Praga.

16,30 Film serial: 17 clipe ale 
unei primăveri. Epi
sodul II.

17,40 Cîntare patriei. Con
curs coral interjude- 
țean : Participă Corul 
Școlii generale nr. 56 
București: corul Cămi
nului cultural din 

menii — mai bine-zis în mai 
toate domeniile — există o tea
mă de a ataca problemele 
complicate tocmai datorită u- 
nei anumite rămineri în ur
mă în pregătirea oamenilor 
în învățămîntul superior. 
C.N.S.T.-ul. ca organism che
mat să asigure atît coordona
rea și orientarea cercetării în 
toate domeniile, cît și intro
ducerea rapidă a rezultatelor 
cercetării în producție, a teh
nologiilor moderne, precum 
și perfecționarea lor, trebuie, 
dc asemenea, să-și ia mai în 
serios și cu mai multă fermi
tate rolul și atribuțiile ce-i 
revin în această privință și 
să acționeze in concordanță 
cu sarcinile care i-au fost tra
sate. Cred că și aici ar trebui 
să înțelegem că a trecut peri
oada de organizare și reorga
nizare, că nu mai putem spu
ne că sîhtem la început; tre
buie să ne așezăm serios și 
să punem ordine în acest sec
tor de activitate.

Eu m-aș referi doar la une
le probleme prioritare — ca
re însă sînt „prioritare11 de 
vreo cinci ani și nu s-au so
luționat. Sînt probleme pe ca
re le cunoașteți cu toții și 
toate sînt legate de materiile 
prime și de energie. Oricum, 
o problemă prioritară, care nu 
se soluționează în cîțiva ani, 
încetează de a mai fi priori
tară. Deci, eu rog C.N.S.Ț. și 
pe toți tovarășii din domeniul 
științei de a trece la o ase
menea formă de activitate ca
re să permită concentrarea 
forțelor pentru " soluționarea 
rapidă a problemelor ce le a- 
vem.

primite vor călăuzi întreaga 
lor muncă viitoare.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost transmis 
acest angajament unanim :

Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, reunit 
în ședință plenară în zilele de 
26 și 27 aprilie 1974, cu nețăr
murit respect și devotament 
își îndreaptă spre Dumnea
voastră. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, gîndurile 
și sentimentele cele mai alese 
și își exprimă admirația și re
cunoștința pentru uriașa și 
fructuoasa acti.'tate ce o 
desfășurați pentru înfăptuirea 
programelor de înflorire și 
dezvoltare multilaterală a 
României socialiste.

Plenara Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, 
desfășurîndu-și lucrările în 
spiritul dinamic, eficient, de 
înaltă principialitate și res
ponsabilitate partinică, al in
dicațiilor pe care Dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Secretar General, ni le-ați dat 
cu prilejul recentei Consfătu
iri cu activul de partid și de 
stat din ministere și instituții 
centrale, a analizat activitatea 
de creație științifică și dezvol
tare tehnologică din anul 
1973, a dezbătut modul în ca
re se asigură realizarea sar
cinilor de plan pe anul 1974 
și principalele orientări ale 
dezvoltării științei și tehnolo
giei din țara noastră în anii 
1975 și 1976-1980. Sarcina de ba
ză pe care ne-ați încredințat-o 
de a ne asuma cu răspundere 
și fermitate rolul de organ de 
partid și de stat chemat să 
realizeze, pe planul întregii 
economii naționale, corelarea 
tuturor activităților de cerce
tare științifică și dezvoltare 
tehnologică a ramurilor. în 
vederea creșterii eficienței e- 
conomice și înnoirii acestora, 
ne angajează pe deplin și ne 
călăuzește, de acum înainte, 
cu claritate și forță de lege, 
întreaga noastră muncă poli
tică și profesională.

Ingăduiți-ne să vă raportăm 
mult stimate tovarășe Secre
tar General, că în cursul a- 
nului 1973 — an hotărâtor al 
cincinalului — Consiliul Na
țional pentru Știință și Teh
nologie a inițiat, organizat și 
urmărit înfăptuirea unor ac
țiuni care decurg nemijlocit 
din sarcinile stabilite de do
cumentele Congresului al X- 
lea și ale Conferinței Naționa
le ale partidului nostru, din 
indicațiile dumneavoastră per
sonal, privind asigurarea în vi
itor a țării noastre cu energie 
și combustibil, valorificarea 
optimă a resurselor naturale, 
lărgirea bazei de materii pri
me și materiale necesare pro
ducției, modernizarea și în

* Marga, județul Caraș- 
Severin; corul Cămi
nului cultural din Bră- 
nești, județul Dîmbo
vița; corul Căminului 
cultural din Leordeni, 
județul Argeș; corul 
Școlii militare de O- 
fițeri activi de tancuri 
și auto „Mihai Vitea- 
zu“.

19,00 Lumea copiilor. Pre
miul I — o invitație... 
la Mediaș !

19,30 Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și in
ternațională în ima
gini.

20,00 Reportajul săptămînii. 
Șase copii și un mu
zeu.

20,20 Publicitate.
20,25 Film artistic. Călărețul 

singuratic. Producție

V-am spus că n-am venit 
pregătit să iau cuvîntul in- 
trucît avem în gînd să facem 
altădată o dezbatere mai lar
gă — și o vom face. Avem 60 
mii de oameni care lucrează 
in cercetare, și trebuie să vă 
spun cinstit că nu avem re
zultate pe măsura acestei for
țe. Nu putem să nu constatăm 
că, față de efortul pe care îl 
face statul nostru, față de for
ța de cercetare de care dis
punem în cercetare, rezulta
tele obținute nu ne pot mul
țumi. Eu spun acestea cu to
tul preliminar, dar vă rog să 
vă gîndiți ca pină la o confe
rință națională a cercetării — 
care vrem s-o facem în acest 
an, cel mai tîrziu în septem
brie — să analizăm căile de 
a aduce o îmbunătățire radi
cală în activitatea de cerceta
re, pentru a crește aportul ei 
în soluționarea problemelor 
privind dezvoltarea țării noas
tre. Fiecare trebuie să înțelea
gă, că cercetarea presupune 
pasiune, dăruire completă, 
presupune, intr-adevăr, gîndi- 
re creatoare, imaginație, efort. 
Nu se poate face cerce
tare cu hirtii ; nu se 
poate face cercetare în bi
rou; nu se poate face cerce
tare în cinci sau șase ore de 
lucru! Cine vrea să lucreze 
în cercetare trebuie să înțe
leagă că această activitate în
cepe la ora 8,00 dimineața și 
se termină a doua zi la 8.00 
cînd merge din nou la lucru, 
pentru că și noaptea trebuie 
să se gîndească la problemele 
din cercetare. Așa trebuie să 
procedeze dacă nu vrea să de
vină un funcționar care se 

noirea tehnologiilor și produse
lor în principalele -sectoare a- 
le economiei naționale, dezvol
tarea cu prioritate a unor do
menii moderne ale științei și 
tehnicii, valorificarea superi
oară a întregului potențial in
dustrial, agricol și altor ra
muri, protecția mediului în
conjurător și îmbunătățirea 
condițiilor de viață și de mun
că din țara noastră.

Plenara a dezbătut princi
palele probleme legate de asi
gurarea bazei materiale a uni
tăților de cercetare și proiec
tare tehnologică, în vederea 
lărgirii microproducției și pro
ducției industriale de aparatu
ră destinată cercetării și dez
voltării bazelor tehnologice 
pentru realizarea de prototi
puri, fabricarea de utilaje și 
verificarea tehnologiilor elabo
rate.

Aparatele și instalațiile des
tinate dotării laboratoarelor 
și unităților industriale, reali
zate de institutele de cerceta
re și proiectare și prezentate 
în.cadrul expoziției organizate 
la sediul Institutului de Cerce
tări Chimice — ICECHIM, 
a permis participanților la 
plenară să analizeze în mod 
critic rezultatele obținute 
pînă acum în acest do
meniu. Cu prilejul vizi
tării expoziției, s-au făcut 
propuneri constructive, meni
te să traducă în viață, cît mai 
curând posibil, indicațiile de 
mare importanță date de dum
neavoastră pentru intensifica
rea microproducției de apara
te și instalații necesare conti
nuei îmbunătățiri a bazei ma
teriale a unităților de cerceta
re, și proiectare și sporirea a- 
portului acestora la dezvolta
rea rapidă a industrie; româ
nești de aparatură. în vederea 
materializării eficiente și rapi
de a creației științifice și teh
nologice.

. In îndeplinirea acestor sar
cini de mare răspundere, Con
siliul Național pentru Știință 
și Tehnologie s-a înfățișat la 
această plenară. întărit atît în 
structura, concepția și stilul 
său de lucru, cît și în sistemul 
legăturilor sale cu laboratoa
rele și atelierele în care se des
fășoară munca de fiecare zi a 
specialiștilor în domeniul ști
inței și tehnologiei, prin crea
rea puternicei rețele a institu
telor centrale de cercetare. 
Reunite în plenara consiliului, 
conducerile institutelor centra
le de cercetare se angajează 
să valorifice pe deplin boga
ta experiență practică, acumu
lată și să devină. în cel mai 
scurt timp, adevărate foruri 
de orientare și coordonare a

a studiourilor ameri
cane.

21,50 Muzică ușoară cu for
mația ..CapitoT1.

22,05 Telejurnal.
22.15 Diminica sportivă.

LUNI, 29 APRILIE

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

19,00 Cîntec și joc din bă
trâni. Reportaj de la 
prima ediție a Festiva
lului organizat în ju
dețul Bistrița-Năsâud.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri. Povestea 

lui Rumcajs.
19,30 Telejurnal. 1 Mai 1974 

— sub semnul anului 
jubiliar. Cronica între
cerii pentru îndepli
nirea cincinalului îna
inte de termen. 

mărginește să aibă o hîrtie și 
să o semneze. Deci, trebuie să 
avem o dezbatere largă și a- 
supra a ceea ce se cere pen
tru a fi cercetător. In statutul 
cercetării am înscris unele 
probleme formale, de ordine, 
de disciplină. Dar cerințele 
ce i se pun unui cercetător nu 
se pot înscrie într-un statut. 
Se impune deci o dezbatere 
deschisă, o atitudine critică, 
fermă, de a nu admite în cer
cetare decit pe aceia care in
tr-adevăr vor să facă cerceta
re. Cercetătorul trebuie să ai
bă pasiune, să fie un creator, 
să facă totul pentru a contri
bui la soluționarea probleme
lor, la avîntul general al ști
inței, al forțelor noastre de 
producție în toate sectoarele 
de activitate.

Iată cîteva lucruri, cu totul 
generale, pe care am vrut să 
le spun aici.

Ii mulțumesc președintelui 
Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, tovară
șul Ursu. că a insistat să iau 
cuvîntul pentru că mi-a dat 
prilejul să schițez cîteva gîn- 
duri în vederea pregătirii 
Conferinței Naționale a Cer
cetării pe care o concep ca o 
conferință de dezbatere temei
nică menită să constituie, un 
moment nou în dezvoltarea 
viitoare a științei în România.

Cu aceste gînduri, vă urez 
succes în activitatea dumnea
voastră, a tuturor cercetători
lor. Sînt convins că vom avea 
rezultate mai bune ! Mult suc
ces, multă sănătate și ferici
re ! (Aplauze puternice, în
delungate).

activității științifice și tehno
logice, să asigure înnoirea și 
perfecționarea necontenită a 
producției și tehnologiilor în 
ramurile economiei naționale, 
să-și aducă o contribuție tot 
mai mare la crearea venitului 
național și sporirea tezaurului 
științei, la realizarea cincina
lului înainte de termen.

Indicațiile de mare valoare 
teoretică și practică pe care ni 
le-ați dat în cuvîntul dumnea
voastră de astăzi, în momen
tul de bilanț al plenarei; criti
cile privind concepția activită
ții noastre și stilul nostru de 
muncă, îndemnurile de a ne 
concentra efortul principal spre 
înfăptuirea unor astfel de pro
grame de cercetare și dezvol
tare tehnologică, care să asi
gure atît corelarea activităților 
din toate ramurile economiei 
naționale, pe planul științei și 
tehnologiei, cît și înnoirea teh
nologiilor și introducerea ra
pidă' a progresului tehnic în 
industrie, de a intensifica cu 
hotărîre construcția de aparate 
și instalații de înaltă tehnici
tate necesare unităților de cer
cetare și celor industriale, vor 
constitui jaloanele de bază ale 
activității noastre de aici îna
inte, pentru a realiza partici
parea eficientă a cercetării ști
ințifice și proiectării tehnolo
gice Ia soluționarea probleme
lor majore ale dezvoltării el* 
conomice și sociale a societății 
noastre socialiste.

Cercetătorii din țara noastră 
înțeleg să se prezinte la Con
ferința națională a cercetării, 
în fața dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, îndrumătorul și sprijini
torul statornic al întregii noas
tre munci, cu realizări însem
nate, obținute pe baza unor 
planuri de măsuri concrete și 
care să dovedească însușirea 
profundă și responsabilă a tu
turor indicațiilor, criticilor și 
îndemnurilor primite din par
tea dumneavoastră.

Adresîndu-ne dumneavoas
tră. mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, ne 
angajăm solemn ca în anul ce
lei de-a XXX-a aniversări a e- 
liberărij patriei, a celui de-al 
XI-lea Congres al partidului 
și al istoricului eveniment, 
cînd prin voința întregii nați
uni. ați fost ales primul pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, să contribuim, tot 
mai mult, prin eforturi nepre
cupețite și animați de cea mai 
exigentă conștiință politică și 
profesională, la înfăptuirea mă
rețului program de construire 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noas
tră.

20,00 Oameni și fapte. Con
structorii.

20,20 Roman foileton. Edu
cația sentimentală.

21,15 Revista literar-artisti- 
că TV. Hipertrofia se
cundarului.

22,00 Imagini din Japonia. 
22; 15 24 de ore.

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele: Petroșani 12 
grade: Parâng 2 grade.

Minimele: Petroșani 5
grade; Paring —2 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea ră- 
mine în continuare instabi
lă cu cer mai mult noros. Se 
vor semnala precipitații sub 
formă de ploaie slabă. Vînt 
slab pînă la potrivit din 
nord.
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