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în luna mal

Solemnitatea înmînârii noilor carnete 
de partid tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 

Român, celorlalți tovarăși membri 
ai Comitetului Politic Executiv 

al C.C. al P.C.R.
Minerii investițiilor obțin noi 

și importante succese
MINA LONEA
& Brigada condusă de 

minerul DUMITRU COS- 
TINAȘ și-a realizat sarci
nile de plan la zi în pro
porție de 120 la sută, e- 
xecutînd galeria magistra
lă pentru transport de la 
orizontul 400, unde se va 
concentra producția minei. 

TEODOR FLUTUR îm
preună cu brigada sa, să- 
pînd puțul orb 
tre orizonturile 
își realizează 
planificate în 
de 11,5 la sută, 
din 
SU 
de 
ria 
cui 
zontul 480. La brigâda 
condusă de GHERASIM 
FUTO se află în probe 
tehnologice o combină de 

^înaintări în steril de

nr. 15, în-
400 și 200, 

sarcinile 
proporție

<&■ Minerii
ION HO-brigada: lui

(128 la sută procent 
realizare) sapă gale- 
direcțidriălă din ' blo- 
1 spre stratul 3, ori-

re productivitate cu care 
se va săpa galeria direc
țională de la orizontul 
400, blocurile 3 și 4,

MINA PETRILA
+ VASILE PAVEL, îm

preună cu ortacii din for
mația pe care o conduce, 
și-a realizat sarcinile, lu- 

unui 
se 

l mi- 
de

Se montează grinzile 
itoarei tipografii din 
troțani.

Fot* : Ion LEONARD

in zona cuprinsă între 
blocurile turn 103-107 și 
Liceul industrial din Pe
troșani a fost amplasat un 
grup de blocuri cunoscut, 
deocamdată, sub numele de 

„ansamblul
210 aparta-” 
mente“. v

Blocul 47, ” 
din cadrul a- 
cestui ansam
blu este ri
dicat pînă la etajul IV, 
Marți dimineața, la ora 6,50 
îi întîlniia aici, la datorie, 
pe constructorii din echi
pele de zidari conduse de 
Dumitru Postolache și Du
mitru Ardeleanu. La ulti
mul tronson, Ia etajul IV, 
lucrează monto;rii lui Mi
hai Boboiu. La circa 50 me
tri mai încolo se conturea
ză primul nivel al blocu
lui 48. Ambele au terme-

crîrid la betonarea î 
plan înclinat cu care 
va deschide orizontul 
nus 50, în proporție 
110 la sută. + Minerii 
din brigada condusă de 
CONSTANTIN BORȘ, să- 
pînd galeria de legătură 
între partea: centrală și 
partea estică a cimpului 
minier, la orizontul 400, 
și-au depășit prevederile 
cu 10 Ia sulă.

MINA DÎLJA
Pentru viitorul 

zont de bază al minei, un
de va fi concentrată iii- ,

freaga producție, galeria 
principală de transport pe 
care vor fi montate benzi 
de cauciuc, este executa
tă de brigada condusă de 
GR1GORE CIRCOV, (101 

- procent de realizare), fo
losind o nouă tehnologie 
de armare definitivă, cu 
armături metalice tip 
potcoavă. STOICA
GHEORGHE și minerii pe 
care ii conduce au reali
zat planul la zi în pro
porție de 105 la sută, lu- 
crînd Ia stația de pompe 
din blocul 1 al noului o- 
rizont de bază, unde 
vor colecta apele din 
treaga mină. + 103 la 
tă este procentul de 
alizare ăl planului de 
tre formația condusă
PETRE GHERASIM care 
lucrează la deschiderea o- 
rizontului 350,, spre stra
tul 3.

Miercuri, 28 mai, la se
diul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
a avut Ioc o solemnitate în 
cadrul căreia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, celorlalți to

varăși membri ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C:R. le-au fost înmînate 
noile carnete de partid.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șei Elena Ceaușescu, celor
lalți tovarăși din conducerea

partidului, prezenți la so
lemnitate, tovarășul Gheor- 
ghe Pană, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.O. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal

(Continuare în pag. a 4-a)

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

ori-

se 
în- 
su- 
re- 
că- 
de

J

Stimați tovarăși,
Aș dori, mai îhtîi, să mul
țumesc organizației de 
partid a Capitalei, primu
lui secretar, tovarășului Pa
nă, pentru că ne-a înmînat 
astăzi noul carnet de mem
bru de partid.

Am început cu Comite
tul Politic Executiv înmîna- 
rea noilor carnete de 
partid, care, în acest an, 
urmează să fie preschimba
te și înmînate tuturor 
membrilor de partid.

Pentru fiecare membru al 
partidului înmînarea car
netului de partid constituie, 
fără îndoială, un eveni
ment important, pentru că,

B cerință justificată a femeilor, prea puțin onorată de comerț

Unitățile „Gospodina*1
sprijin real pentru gospodine !

Municipiul Petroșani se găsește în plină dezvolta
re economico-socială. Fe harta localităților din Valea 
Jiului au apărut în ultimii ani, ca urmare a materializă
rii indicațiilor secretarului general al partidului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, întreprinderi noi, unde 
ponderea o au femeile, Așa stînd lucrurile, un număr 
mare de femei, -soții ale oamenilor muncii din Vale lu
crează în fabrici, uzine, pe șantiere, în cooperație, u- 
nități spitalicești etc. Deci,- femeia este "lot mai mult 
prezentă, în viața economico-socială. Dacă ne gîndim 
și la perspectivă, putem spune, fără putință de tăga
dă, că gradul de ocupare a forței feminine în industrie 
va fi tot mai'mare, se creează tot mai multe și mai bu
ne condiții și locuri de muncă pentru acestea.

Dar nu despre asta vrem să vorbim în rindurile 
care urmează, ci despre timpul pe care îl au la dispo
ziție, după serviciu bineînțeles pentru familie, pentru 
creșterea și educarea copiilor, pentru treburile casni
ce. Ce trebuie întreprins în acest sens deci în spriji
nul femeilor, și de către cine? Iată tema anchetei noas
tre la două mari unități economice din Petroșani — 
I.U.M.P. și întreprinderea de tricotaje. Consemnăm 
citeva din opiniile și propunerile tăcute de interlocu
toarele noastre.

La I.U.M. Petroșani dis
cutăm cu Ghizela luga, 
președinta comisiei de femei 
care ne spunea: „In uzina 
noastră lucrează 760 de fe
mei, majoritatea căsătorite, 
cu 
am 
ză
să spun este că timpul 
care îl afectăm familiei es
te mic. Practic, Ia ora 14 
plec de la uzină, trec pe la 
piață, pe la alimentară dar 
de 
ra.
ai 
Ia
asemenea, nu mi se oferă 

citeva 
a-

ropii. Eu, de exemplu, 
doi copii. Soțul lucrca- 

la C.F.R. Ceea ce vreau
pe

cele mai multe ori. la o- 
respecțivă nu prea 

ce ■ cumpăra. Revin 
„Gospodina", unde, de

ihare lucru. După 
ore pierdute in zadar,

Anchetă realizată de 
Constantin GRAURE

pentru proiectant (Continuare in pa*. a t-a)

nul de predare la 30 iunie 
a..c „Pînă sîmbătă, ne in
formează maistruf llie Ca- 
tilina, vrem să terminăm Ia 
acoperiș structura ultimu
lui tronson al blocului 47

dusă de Zolt3n Cristof, Au 
Igsat în urmă un lu< ru te
meinic, la care te uiți cu
plăcere... Peste tot se poa
te observa că oamenii și-au 

făcut cu cin
ste datoria și 
că își cunosc 
bine meseria.
Sîntem con
vinși că locata

rii care se vor muta aici 
se vor bucura.

, Ansamblul de - blocuri 
„210“ prinde deja contur. 
Dar o problemă care ar fi 
trebuit-să fie urgent rezol
vată a fost lăsată baltă. 
Este vorba de lucrările de

ț
i 
I 
ț

și să ne concentrăm apoi 
forțele. la blocul 48. Avem 
toate condițiile pentru a a- 
sigura predarea la termen 
a apartamentelor din blo
curile 47 și 48“. Vizităm 
împreună cu maistrul apar
tamentele blocului 47. Sînt 
apartamente confortabile 
cu cîte trei și patru ca
mere, Ultimii meseriași ca
re au trecut pe aici au fost 
zugravii din echipa con-

Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

prin aceasta, se confirmă 
încă o dată — ca să spun 
așa
bru al Partidului Comunist 
Român, constituind, totoda
tă, o apreciere a activită
ții depuse de fiecare pen
tru înfăptuirea politicii 
partidului și realizarea 
prevederilor Statutului, a 
contribuției aduse la dez
voltarea patriei noastre în 
conformitate cu Programul 
de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvol
tate și înaintare spre co
munism.

Fără îndoială că primi
rea noului carnet de mem
bru de partid trebuie să 
constituie și prilejul unui 
angajament al fiecărui co
munist. Ca atare, doresc să

calitatea de mem-

încep și eu prin a asigura 
Comitetul Politic Executiv, 
Comitetul Central al parti
dului, întregul partid și po
por că, și în viitor — ca 
și pînă acum —. voi tace 
totul pentru a-mi îndeplini 
însărcinările încredințate, 
pentru a asigura înfăptui
rea neabătută a politicii 
interne și externe a parti
dului. Voi face totul în ve
derea înfăptuirii programu
lui de făurire a societății 
socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, de ri
dicare a bunăstării materi
ale și spirituale a întregu
lui nostru popor, de întă
rire necontenită a patriei.

(Continuare în pag. a 4-a)

împliniri și noi obiective
mobilizatoare
Am fost martori ai am

plelor acțiuni gospodărești 
desfășurate în orașul Pe
troșani în tot cursul lunii 
aprilie. Vom releva doar 
citeva exemple, mențio- 
nînd întreprinderile, șanti-

Ier Rădoi), Autobaza I.T.A. 
(director Alexandru Hris-

■tea), precum și toate uni-- 
tățile școlare din Petroșani. 
In prima parii- a 
lunii aprilie aceste unități au

I
II

erele, instituțiile care au 
acordat sprijin prin mij
loace și oameni la reali
zarea lucrărilor programa
te.

Obligațiile E.G.C.L. s-au 
interferat în 
foarte multe cazuri cu ac
țiunile de sprijin ale 
întreprinderi, șantiere 
instituții dintre care
remarcat întreprinderea de 
utilaj minier (director ing. 
Iosif Kelemen), Autobaza 
uzină de transport local 
(șef de autobază sing. Va

unor 
$i 

s-au

Pentru citeva momente 
sala de apel se transfor
mase într-un spațiu 
care respectul 
munca minerilor 
emoționantă și 
expresie. Am fost marto
rul unor asemenea întîl- 
niri și ara simțit cum în 
această atmosferă pluteau 
emoția, prețuirea pornite 
din inimă. Intîmpinarea 
sărbătorească a minerilor f[*ecar'e ZY a 
izvorăște dintr-o atitudine facu( o metodă prin care

în 
pentru 

avea o 
spontană

nouă față de muncă.
Gestul respectiv 

încărcat de profunde 
nificații. Desprindem 
simplul fapt — simplu, dar 
deosebit de important — 
că un organ de conducere 
colectivă și-a înțeles ros
tul nu numai in planul

este 
sem- 
doar

contribuit activ Ia extinde
rea zonelor verzi prin adu
cerea de pămînt vegetal, 
nivelarea acestuia și plan
tări masive.

Din inițiativa Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular municipal 
s-a desfășurat o amplă ac
țiune de îmbogățire a 
patrimoniului vegetal. In 
acest scop de la pepinie
rele din Simeriă, Aiud, A-

Toma ȚAȚARCA

(Coattnaare tu pag. * 2-at

pășească planul. „Este un 
succes pe care trebuie 
să-1 trăim împreună", îmi 
spunea directorul acestei 1 
întreprinderi, cu o fireas
că emoție în glas. Oame- 

J nil subteranului, cei care 
? erau așteptați au fost cu- 
i prinși la rîndul lor de e-. 

moție.
Pentru ei gestul —■ la 

noi devenit tradiție — în
seamnă îmbărbătare, pen
tru alții, care aii făcut ul- 
timul șut înaintea pensio- 

- stimă și prețui- nării', rămîne o amintire 
văzut de neuitat. Este cea mai 

jn omenească semnificație, 
căreia acești oameni îi 
fac ioc în sufletul lor, pen
tru a o păstra vie și heal- 
terată, pentru totdeauna.

Valeriu COANDRAș

Un gest
omenesc

muncii, ci și al Vieții’ de 
i a oamenilor. Și-a

cîștigă - de ce să n-o 
spunem
rea oamenilor. Am 
atunci mineri ăvînd 
priviri bucuria și satisfac
ția, pe ortacii lor cu chi
puri deschise. Eî reușiseră 
să învingă greutățile, să-și 
realizeze și chiar să de-

ț 
ț
V
V 
I 
ț 
( 
I 
ț 
ț 
I 
i 
1
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Unitățile „Gospodina" 
— sprijin real pentru 

gospodine !
(Urmare din pagina 1)

jungi acasă, undo nu știi 
mai intii pe ce să pui mi
na. Oare nu s-ar putea în
ființa și la noi în uzină un 
punct alimcntarr de unde, 
Ia ieșirea' din serviciu să 
ne cumpărăm cele trebuin
cioase casei?

Eleonora Cercedaru, strun
gar, secția mecanică: „Sînt 
căsătorită, am un copii și 
sînt în clasa a Xll-a la li
ceul seral. Pentru a veni 
mai mult în sprijinul nos
tru, aj muncitorilor din u- 
zină, d gbspodihelbf, ar fi . 
•necesar sa avenr nu numai 
un punct alimentar in uzi-— 
nă, ar fi necesar să găsim 
o gama variată de semipre
parate din carne, cum ar fi: 
carne tocată pentru umplu- 
•tură, sărmăluțe, șnițele, cîr- 
năciori și. mai ales ciorbe 
de zarzavat. In această si
tuație am avea mai mult 
timp pentru îngrijirea copi- 

jlor, pentru familie14.
Aurora Șandor, frezor, 

construcții metalice : „Pre
paratele- și semipreparatele 
de lip „gospodina44 au deve
nit pentru noi o problemă 
de mare actualitate. Cred 
că nu arc nici o semnifica
ție să vă mai spunem ce 
înseamnă pentru noi gospo
dinele să găsești la ieșirea 
din serviciu, semipreparate 
din carne și ciorbe de zar
zavat la pungi44.

Verginia Predoi, rectifi
cator : „Ne-ar fi de un 
mare folos un punct alimen
tar în uzină44.

Aceleași păreri le-au ex
primat și muncitoarele Ma
ria Gaigher, Lucia Tomuță 
și multe altele de la uzina 
constructoare de utilaj mi
nier. Continuăm ancheta 
noastră și la întreprinderea 
de tricotaje, întreprindere 
unde lucrează, de aseme
nea, sule de femei.

Discutăm cu Elena Antal, 
secretara organizației de 
partid, care ne spunea : „La 
ieșirea din serviciu, în 
drum spre casă, muncitoare
le noastre își fac cumpără

turile de la Complexul ali
mentar „Paringul14. Dacă de 
dimineața aici se mai gă
sește cile ceva, la ora prîn- 
zuiui, prea puțin. Cred că 
.aprovizionarea magazinului 
trebuie să se facă in așa 
fel incit. și noi, cel-.- care 

. lucrăm dimineața, la ieșirea 
din serviciu să ne putem 
face cumpărăturile44.

Ibolya Staicu, maistru : 
„La complexul „Paringul44 
este necesară o unitate 
„Gospodina14, unde să găsim 
o gamă: variată de :semipre
parate. Această unitate este 
cu atît mai necesară, cu 
cit, în curînd, se va pune 
în funcțiune și întreprinde
rea de aparataj, unde majo
ritatea forței de muncă va 
fi tot feminină. La acest 
complex, însă, sînt două 
cafe-baruri și nici o unita
te „Gospodina44.

Ana Cosma, confecțione- 
ră : „Unitatea „Gospodina44 
sa fio organizată în așa fel 
incit să ne ofere semipre
parate și pe bază de coman
dă. Acest lucru ar veni-mult 
în sprijinul nostru, creîndu- 
ne posibilitatea să gătim 
mai repede și să ne ocupăm 
și de alte treburi gospodă
rești44.

In Valea Jiului, an de an 
au apărut noi unități comer
ciale, care mai de care mai 
moderne. Prin comerțul stra
dal și prin liniile de auto
servire se vine tot mai mult 
în întîmpinarea cumpărăto
rilor. Nimic rău în asta. 
Rău este că pentru gospo
dinele care mai și lucrează 
nu s-a întreprins nimic pî- 
nă acum. In Petroșani exis
tă o singură unitate „Gospo
dina44 care, la ora prînzu- 
lui, nu oferă mare lucru 
solicitanților și un singur 
laborator de preparate reci. 
Or, așa stind lucrurile, su
gerăm conducerii I.C.S.A. și 
A.P., Direcției comerciale a 
municipiului să găsească 
noi soluții și mijloace civi
lizate de comerț pentru a 
veni mai mult în sprijinul 
gospodinelor care lucrează.

(Urmare din pag. 1)

rad, Caracal, Bratovoiești 
și altele au fost aduși a- 
proape 25 000 arbori și ar
buști ornamentali de dife
rite specii. Pentru procu
rarea acestora s-au alocat 
peste 450 000 lei, Un nu
măr de 1600 pini, molizi, 
mesteceni, scoruși au fost 
aduși din împrejurimile Pe- 
troșaniului. Tot acest ma
terial dendroiogic a fost 
plantat în cartierele Aero
port, Hermes și Carpați, 
precum și pe laturile șose
lei cu 4 benzi de circula
ție de la intrarea în oraș. 
S-au creat astfel noi zone 
cu vegetație bogată. De a-

Spirit 
de „economie"

Cele relatate în rîndurilc 
de mai jos s-au înlîmplat în 
ziua de 20 mai, a.c. în jurul 
orei 13. Trecînd pe .strada 
principală a orașului Petri- 
Ia, am rămas surprins că. 
începînd de la tunel și pină. 
în cartierul 7 Noiembrie, 
toate becurile ardeau de 
parcă era în miez de noap
te. Am crezut la început că 
electricieni ai sectorului Pe- 
trila al S.D.E.E, Pe
troșani efectuează revi
zii sau reparații dar,
parcurgînd traseul, am con-, 
statat că nu era nici vorbă 
de așa ceva. Pe întregul 
traseu nu era nici măcar un 
singur electrician. Ilumina
tul public în plină zi a mai 
durat încă multă vreme. A- 
ceasta fiind situația, am. gă
sit de cuvință să atenționez 
pe tovarășii de la sectorul 
Petrila că energia electrică 
trebuie economisită și nici
decum risipită.

Petru PAVEL,
Petrila 

semenea, noile zone verzi 
create în perimetrul Pe- 
troșaniului însumează 7 
hectare.

Pentru îmbunătățirea con
dițiilor de desfășurare a 
circulației rutiere a fost 
lărgită intersecția străzi
lor Mihai Viteazul și Cloș
ca, s-au instalat semafoare 
în intersecția străzilor N. 
BălcescU și Republicii, iar 
în Piața Victoriei și de 
aici spre străzile Repu
blicii și Vasile Conta se 
construiesc în prezent de 
către formația de pa\a- 
tori, condusă do Nicolae 
Stoica în antrepriza E.G.C.L,, 
tronsoane noi cu patru 
benzi de circulație. Lin a- 
jutor substanțial pentru 
realizarea într-un ritm ac
celerat a acestor lucrări de 
sistematizare și moderni
zare a principalelor artere 
ale orașului Petroșani în 
perspectiva dirijării trans
portului greu pe artera se
cundară de circulație au dat 
pină. acum loturile din Va
lea Jiului ale I.U.G. - C.C.F. 
București, (șef de lot ing. 
Ovidiu Crăciunescu), T.C. 
lud. Sibiu (șef de lot ing. 
Nicolae Roșea), secția a

0 invitație la
(Urmare din pag 1) 

extindere a centralei ter
mice nr. 5. Lucrarea e ne
cesară pentru a asigura apa 
caldă și căldura pentru 
grupul de 210 apartamen
te. In urmă cu aproape 
trei luni, pe baza unui 
proiect întocmit de I.PTI. 
Deva și avizat favorabil, au 
început lucrările de extin
dere a C.T. 5. Dar pe în
tregul traseu săpăturile 
fundației au scos la iveală... 
imposibilitatea de a fi 
amplasată „extinderea41 în 
zona, proiectată. De ce î 

.Fiindcă peste tot, în zona 
săpăturilor, au fost desco
perite conducte pentru a- 
gentul termic, cabluri de 

II-a a A.U.T.L. (șei secție 
Iosif Breban), unitatea de* 
construcții hidrotehnice spe
ciale (șef de unitate flo
rin Străuț) și altele. Este 
așteptat și concursul-' Au
tobazei I.I.A. și al Gru
pului de șantiere al T.C.H. 
la aceste lucrări.

Un important avans gos
podăresc îl constituie me
canizarea salubrizării. In 
întregul oraș reziduurile 
sînt colectate în containere, 
iar transportul acestora se 
face cu autospeciale. Tre
buie arătat însă că deși 
mecanizarea acestei pres
tări este un fapt împlinit, 
mai au loc frecvente ca
zuri de nerespcctare a 
graficului de transportare 
a containerelor pline, fapt 
de care se face vinovat 
sectorul de gospodărie co
munală din cadrul E.G.C.L., 
și de depunere a reziduuri
lor lîngă containerele goa
le de către unii cetățeni. 
Aceste scăderi și practici 
al căror efect final este 
poluarea orașului trebuie 
eradicate prin controale și 
măsuri eficiente luate de 
conducerea E.G.C.L., de 
comitetele asociațiilor de 
locatari, depui a ți, comisi

fața locului pentru proiectant
înaltă tensiune și o cana
lizare tubată pentru scur
gerea apelor menajere. In 
prezent săpătura pentru 
fundație este inundată. La 
sfîrșitul lunii viitoare vor 
fi date în folosință apar
tamentele, iar de lucrarea 
de extindere a C.T. 5 nu se 
mai ocupă nimeni. Dacă 
nu se iau de pe acum, ur
gent, măsuri, oamenii care 
vor ocupa viitoarele a- 
partamente din blocurile 
47 și 48, nu vor beneficia 
de apa caldă. Ceea ce es
te inadmisibil. încă de pe 
acum cind se mai poate 
reîncepe lucrarea de extin
dere, evident „în altă di
recție44, invităm la fața 

ile de femei și Cruce Ro
șie din cartiere, precum și 
de conducerea Laborato
rului de epidemiologie.

In atenția consiliului 
popular municipal se află, 
de asenienea, continuarea 
lucrărilor de sistematizare 
îri zona Dărăncști, amena
jarea parcului de lîngă 
spitalul municipal, demo
larea imobilelor insalubre, 
asfaltarea trotuarelor stră
zii institutului, lărgirea 
podului peste pîrîul Sălă- 
Iruc cu încă o bandă de 
circulație, intensificarea e- 
xecuției noului pod pes
te Jiu -— la Livezeni, se
maforizarea intersecției 
străzii Republicii cu pa
sajul spre I.M. Livezeni, 
crearea de noi spați de joa
că pentru copii și baze 
sportive în cartierul Aero
port.

Toate aceste obiective 
constituie un larg front rle 
lucru ce reclamă continua
rea cu și mai multă vi
goare a acțiunilor edilitar- 
gospodărești, atît de că
tre edili, cit și de către în
treprinderi, șantiere, insti
tuții,: asociațiile de loca
tari și cetățeni.

locului autorii proiectului 
și cei ce au avizat înce
perea lucrării. „Dacă nu 
primim cel tîrziu la începu
tul lunii iunie un alt pro
iect..-— ne declară tovarășul 
Nicolae Sasu, șeful șan
tierului — lucrările de ex
tindere a centralei termi
ce 5 nu vor putea fi ter
minate nici la toamnă44.

Invităm deci, la fața lo
cului proiectantul, pentru 
a lua măsurile care se im
pun în vederea reproiectă- 
rii acestei lucrări. Este o 
urgență care condi
ționează predarea la 
timp a confortabilelor a- 
partamente din ansamblul 
„21O44.

— Ca lucrător comercial 
într-o unitate socialistă cu, 
vînzătpr, nu pot condiționa 
unui client vînzarea unor 
mărfuri de cumpărarea al
tora. La 2 kg de carne de porc, 
sau mușchi, ori pulpă de 
vită nu pot să-l oblig să 
mai cumpere și o jumătate 
de kilogram de uger de vi
tă sau șlung. Aș face o a- 
bafere de la prevederile 
Legii nr. 3/1972. Da, dar 
mie mi se condiționează 
chiar primirea cotei repar
tizate de carne și' de pri
mirea altor sortimente, sub
produse Au fost -Cazuri cind 
nu am vrut să primesc u- 

x' ger de vită, șlung sau spli
nă de bovină pentru că a- 
veam cantități enorme pen
tru puterea de desfacere a 
magazinului. Distribuitorii 
au plecat și cu carnea de 
porc pe care o aveam pe 
repartiției In ziua respecti
vă populația cartierului a 
rămas fără carne de porc, 
iar noi am pierdut realiză
rile unei zile care contau 
foarte mult pentru plan..

— Dorim să notăm nume
le dumneavoastră și nu
mărul unității pe care o 
conduceți.

— Nu cred că este nece
sar... Și chiar v-aș ruga 
să nu le notați. Nu numai 
eu sînt într-o astfel de si
tuație, ci și alte unități de 
desfacere a cărnii.

★
Această discuție a cons-, 

tituit punctul de pornire 
într-un raid prin Valea 
Jiului la unitățile de des
facere a cărnii și vă pre
zentăm, fără nici un alt 
comentariu, discuțiile pur
tate.. Nu vă prezentăm în
să numărul magazinului 
sau numele interlocutoru
lui pentru că rugămintea 
unanim exprimată a fost 
de a le trece sub tăcere,, 
iar cum legea presei ne 
dă dreptul de a păstra 
secretă sursa de informație, 
le respectăm anonimatul.

...Dialog la una din uni
tățile cu mare vad comer
cial unde congelatoarele 
erau pline ochi cu capete 
de porc și picioare:

•— in anotimpul rece, 
cind sînt solicitate mai 
mult astfel de subproduse, 

primim mai puțin decît a- 
cum în sezonul cald, cînd 
nu trec.

— De ce le primiți ?
— Dacă nu le primim, nu 

ne dă carne...

★
— Au fost cazuri cind 

Cine are urechi... să audă!
raid-anchetă prin unitățile de desfacere

a cărnii

am primit carne de vită 
congelată și separat, bine
înțeles, picioare proaspete. 
De aici discuții, cu ciienții 
care nu voiau să ne crea
dă nici cum să nu avem 
carne de vită proaspătă. 
Aveau de fapt o dovadă în 
fața ochilor, greu de con
testat, picioarele proaspete.

*

— La un kilogram de pul
pă vindem și. o bucată de 

os a cărui greutate este 
stabilită prin normative și 
o avem afișată. Această 
bucată de os este inclusă 
în prețul de 28 lei kilo
gramul. Da, dar ni se li
vrează și oase cu valoare 
de 3 lei kilogramul. Oda
tă, m-a oprit un client și 

mi-a spus să cînlăresc o- 
șul separat. Corespundea 
normativelor și m-a între
bat cît costă. 5,60 lei, i-am 
răspuns. Bine, îmi . zice din- 
șul, ține-1 pe ăsta pentru 
dumneata și eu îți mai dau 
40 de bani și îmi dai 2 
kg de oase cu 3 lei kilo< 
graniul.

★
— Unele dintre aceste 

subproduse, pe care le pri

mim în cantități atît de mari 
iși pierd repede aspectul co
mercial, dar își păstrează 
calitățile, or, expunîndu- 
le alături de alte produse, 
îndepărtăm ciienții Am ce
rut să. ni se dea mai mult 
ficat și chiar rinichi de vi
lă. Dar răspunsul primit a 
fost că... se prelucrează 
prin unitățile de industri
alizare a cărnii și se pun 
în vînzare prin unitățile de 
desfacere a subproduselor.

Am încercat să aflăm 
cantitatea de subproduse 
care este vîndută într-o 
săptămînă la unitățile cu 
vad comercial bun. și am 
aflat — 30 kg șlung, 30 
kg splină, și sînt săptă- 
mîni cînd din uger nu trec 
nici măcar cîteva 'gra
me, dar de primit se pri
mesc cite 100 de kilograme 
pe săptămînă din fiecare.

’■ ■■■*■: ■■
•— Ce faceți cu ceea ce 

vă rămîne. Răspunsul pri
mit de peste tot — „Le a- 
runcăm și valoarea lor o 
suportăm noi44.

— _Ce se poate face^ A 
fost o nouă întrebare pe 
care le-am ~adresat-o și am 
primit următoarele răs
punsuri : " ‘ l “ i

— Să se facă o testare a 
puterii de desfacere a ma
gazinelor pe cartiere și a- 
notimpuri și în funcție de 
rezultate să se stabilească 
cantitatea de subproduse 
necesare. Cu promptitudi
nea cu care ni se aduc sub
produsele să fie și ridicate 
și supuse prelucrării înain
te de a se deprecia.

— Să se înființeze mai 
multe magazine de desfa
cere a subproduselor, iar 
la cele existente șă Ii se 
repartizeze mai multe sub
produse că doar sînt ma
gazine specializate în des
facerea „acestora.. Procen
tual, cred că ei primesc 
mai puțin decît noi...

★
Așa să fie oare? Ilitr- 

•unul din numerele viitoare 
vă vom informa și cu as
pectele întîlnite și la ma
gazinele de desfacere a 
subproduselor.

Tudor MUNTEANU

0 NOUTĂȚI. De curînd. 
în depozitul de mobilă din 

i au intrat și stau 
dispoziția cumpărătorilor 

dormitoare și sufragerii „Ni
na44, camere combinate 
„Drobeta44 și „Petra44, mobilă 
suspendată pentru bucătării. 
,,Lucica“ și „Lățiră44, garni
turi de hol „Adriana44, „Da-

„Oana", 
fotolii, 

trei uși, 
Dana'1, „Gilort14,

I

I Petroșani 
Ia dispoziI

li

„Firicel44 
dulapuri 
biblioteci 

mese lv.,
birouri, măști pentru chiu
vete, cuiere pentru coridoa
re.

0 EXCURSII LA OLIM
PIADA. Filiala Petroșani a 
O.J.T. face înscrieri pentru 
excursia la Olimpiada de 
la Moscova (în itinerar in
tră și orașul Minsk) în pe
rioada 21—-31 iulie 1980. In-

șcrierile se fac pină Ia 10 
iunie. Se asigură bilete la 
urniătoarele competiții spor
tive: atletism,' hochei, înot, 
sărituri, polo. Informații su
plimentare Ia telefon 41733.

0 CONCURS. Astăzi în 
sala sporturilor din Deva 
se desfășoară faza județea
nă de gimnastică a preșco
larilor. Participă și echipe 
de gimnastică din învăță- 
niîntul preșcolar al 
Jiului.

Văii

• CERC
Astăzi, de la ora 9,.
Școala generală nr. 6 Pe
trila, are loc cercul peda
gogic al directorilor din 
învățământul Văii Jiului. 
Tema dezbaterilor — „Sti
lul de muncă al consiliilor 
de conducere din școli44.

O VIZITA. Un grup de 
elevi din clasele V-—XIII 
de la Școala generală nr. 
6 Vulcan, a vizitat, recent. 
Uzina electrică Paroșeni.

cu
va
li-

PEDAGOGIC. Elevii au cules informații șoimilor patriei din Luper 
la și impresii care îi voi ajuta 

în alegerea viitoarelor 
profesii. (l.P.)
• CABANA CIMPU 

NEAG, a minerilor de 
I.M. Uricani, a fost complet 
renovată și reamenajată. O- 
dată cu lucrările amintite 
s-a executat o nouă reîm
părțire a spațiilor de caza
re.

e INTILNiRE. Mîine, Ir 
ora 13, Casa pionierilor Ș5

lor

LUI
la

organizează; sul» genericul 
„De la comuniști învățăm 
cutezanța44, o întîlnir.e 
mineri fruntași, care se 
încheia cu un spectacol 
terar-muzîcal.

Rubrică redactată de
D. GIIEȚA

i

I
I



Steagul roșu

E
Brigada se recomandă prin fapte de vrednicie)

In orice abataj, la orice loan Kacso sînt frați și aieclat însă nici omogeni- ceasta caracterizează cele i 
patru schimburi ale brigă- } 
zii, conduse de Ghcorghe ț 
Rotaru, Carol Marton, cei 
doi frați Kacso și, bine-

A

In prag de predare a ștafetei
loan Kacso sînt frați .. 
lucrează la mina Bărbăteni 
de la deschiderea acesteia. 
Și nu numai ei. In 1967 s-a 
prezentat în satul lor, la 
Ocna de Jos, un delegat 
al fosteiExploatări de des
chideri de mine noi, con
sătean de-al lot, care a- 
junsese miner la Paroșeni. 
Le-a vorbit despre minele 
Văii Jiului, despre traiul

și aleclat insă nici omogeni
tatea brigăzii, nici puterea 
ei de mobilizare. Dovadă 
— cele aproape 1000 tone 
cărbune trimise de briga- ..... _____ ___
dă la ziuă peste prevederi înțeles, brigada în ansam- 
pe perioada ce a trecut de 
la începutul anului, randa
mentele cu cile 700—1000 
kg/post superioare sarci
nilor ce le realizează lu
nar brigada, seriozitatea,

ceasta caracterizează cele
loc de muncă ascuns lu
minii soarelui de stratelc 

l masive de roci, se petrec, 
' , de-a lungul unei zile, e- 

venimente, se trăiesc mo
mente de diferite semnifi
cații. Cele mai solemne 
momente se trăiesc, pro
babil, la întîlnirea 
burilor.

— Noroc bun și 
te 1

— Noroc 1
Doi mineri, doi 

schimb își string 
tește mîinile. Se predă șta
feta de Ia un schimb Ia al
tul Se predă răspunderea 
pentru soarta abatajului, 
a preliminarului...

După ce-și plimbă privi
rea de-a lungul frontului, 
examinînd noile armături 
fixate sub tavanul care 
apasă cu întreaga greutate 
a muntelui trunchiurile de 
brad, șeful schimbului II 
întreabă, într-o doară :

— CU ați dat ?
— Vreo treizecișicinci... 

E mulțumit. Și de ort și 
de armare, și de „cît s-a 
dat" dimineața. înseamnă 
că noul schimb poale „a- 
taca“ din plin, are șanse 
să „dea" cel puțin... tot a- 
tît cît a dat schimbul pre
cedent.

Secretarul de partid al 
minei Bărbăteni, sing. Va
sile Pupăzan, ne face cu
noștință cu cei doi șeii de 
schimb Kacso Lazăr

sănăta-

iiit

DUBEK

din '73 condu- 
de investii,ii Ia

sînt 
afirmă

șeii de 
bărbă-

schimb 
adresat 
un tî- 

în bri- 
o lună,

e să 
seriozitate, 
ce sarcini 
Ie execute

cît atunci cînd ciorchinele 
anilor echivalenți cu un 
sfert de secol de activita
te neîntreruptă ți se con-

iu-, lectiv-model de 
de vrednicie, de 
de întrajutorare

schim-

5

3

3

3năravul lupuluiO SECVENȚA din viata

3 
■■
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I
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SA MUNCIM Șl SA TRĂIM 
IN CHIP COMUNIST

și munca minerilor. J.or răspunderea cu care exe- 
le-a surîs invitația' pentru cută orice lucrare, cu care 
care i-a căutat delegatul se preocupă nu numai de 

a da cărbune mult, ci și 
de bună calitate. Și nu e 
vorba numai de alegerea 
sterilului vizibil; chiar prin 
dirijarea abatajului, cînd 
stratul prezintă neregulari- 
tăți — or, abatajul fiind 
pe culcușul stratului 3, ne- 
regularitățile intervin la 
fiecare felie — brigada e- 
vită zonele sterile.

In pofida dificultăților 
de zăcămînt, a faptului că 
jumătate dintre ei 
tineri, brigada se 
cu consecvență, ne spune 
secretarul de partid Vasile 
Pupăzan. Totul 
crezi corect, cu 
să știe fiecare 
îi revin și să 
cu precizie. T ocmai

și s-au hotărit: 16 flăcăi, 
mai toți forestieri au pă
răsit pădurile Harghitei și 
au venit la Bărbăteni care 
avea nevoie de tineri ca 
ei. Cu Gheotghe și Coslică 
Onofrei, cu Nicolae To- 
molea, cu alți mineri de la 
care au învățat și mese
rie, au deschis mina. A- 
cum toți 16 sînt mineri, 
10 la Bărbăteni, iar 6 pe 
la Lupeni, Paroșeni și Li
vezeni. Frații Kacso s-au 
statornicit in brigada lui 
Tomolca. Acum brigadie
rul e pe post de maistru 
minier, iar în locul iui a 
fost numit, un alt miner cu 
vechi state de vrednicie 
în colectivul Lupeniului — 
Sigismund Kovacs. Schim
barea brigadierilor nu

Mu, pe care inimosul și 
experimentatul brigadier 
Sigismund Kovacs o men
ține cu consecvență prin
tre formațiile fruntașe ale 
minei.

Brigada, oamenii 
muncesc cu seriozitate, 
învață pe cei tineri cu se
riozitate. Ii învață meserie, 
minerit ; îi învață să de
vină oameni. Am lost mar
tori cînd șeful de 
Lazăr Kacso s-a 
mezinului brigăzii, 
năr pletos, venit 
gadă în urmă cu 
căruia i-a adus Ia cunoș
tință, .. mai în glumă, mai 
în serios, că dacă nu va 
apela Ia un frizer, va li 
tuns de... ortaci, chiar in 
abataj. Tînărul a rîs, dar 
i s-a povestit de un 
flăcău care a trăit o ase
menea experiență...

La rugămintea secreta-, 
rului de partid, nu redăm 
numele tînărului. Reținem 
însă insistența cu care a 
recomandat secretarul a- 
ceastă Brigadă — un co- 

modestie, 
disciplină, 
minereas-

re poate fi mai minu- la seral și
nat, îneîntător și ce sectorul . .
înălțător deopotrivă această mină unde pune 

pentru inima omului, de- bazele celor mai importan
te lucrări care echivalează 
cu peste 20 km galerii, sui
tori, camere de mașini și 
peste 1 000 m puțuri.

• Un meseriaș desăvîrșit, care a deprins tainele 
strungului, mai apoi ale controlului de calitate, 
Ladislau Kereji de la I.U.M. Petroșani va sărbători în 
curînd ieșirea la pensie. Scriind aceste rînduri înde
plinim dorința colegilor săi, aceea de 
duros și din toată inima. La mulți ani

• In frunte cu tehnicianul Sabin 
de electricieni formata din Petru Petea, 
Micloș Kiss și Cristian Mărgineanu, 
de două ore șub biciul rece al ploii pentru a remedia 
defecțiunea survenită Ia linia de 35 KV de la Lupeni. 
Datorită intervenției prompte a echipei, liniă electri
că a fost repusă într-un timp scurt sub tensiune.

• O clipă de nesăbuință în care Radu Popa din 
Petroșani s-a urcat la volanul autoturismului proprie
tate personală (l-HD-7839) după ce consumase băuturi 
alcoolice. Depistat de către organele de miliție, ,a,. 
încercat să se sustragă de la recoltarea probelor bio
logice. Ba, mai mult, a ultragiat organele de ordine, 
fapt pentru care și-a primit pedeapsa cuvenită.

• Istvan Nagy, aparținînd de B.J.A.T. Deva, sim- 
țindu-se mereu nesupravegheat mergea cînd vroia la 
serviciu. Și atunci cînd venea, nu uita să treacă pe 
la alimentara să se „aprovizioneze” cu cite o sticlă. 
Așa a reușit să facă 44 de nemotivate și să-și pără
sească familia. Numai că organele de ordine l-au pus 
la punct. In cele din urmă a fost condamnat la un an 
închisoare corecțională.

a-1 felicita căl- 
și sănătate!...
Coc, o echipă 
Nicolae Liman, 
a’ acționat timp

Se spune că lupul nu-și 
schimbă năravul. Viața a 
validat într-o oarecare mă
sură această zicală, deși,

folosind
Așa 

în
Pe-

răs-

furiei și „mușcă”, 
tot felul de invective, 
a procedat nu demult, 
fața blocului nr. 59 din

un om, odată sancționat trila, cînd E.M. n-a 
trebuie să mediteze asupra puns sentimentelor placide 
faptelor corni- * pe care le a-
se, să tragă fișa... Lupu.
învățăminte. (jFj y Furios din ca-
„Lroul” aces- ’ ‘ le afară Lupu
tor rînduri, pe nume Cons
tantin Lupu (ce coinciden
ță I), nu vrea să dezică pro
verbul. Năravul lui este 
unul singur: acela de a 
„intra în vorbă” (a se înțe
lege *— acosta) cu persoane 
de . sex opus, cărora, în doi 
peri, le promite marea cu 
sarea. Dacă acestea rispos- 
tează, Lupu își sedate colții

a întrecut măsura, datorită 
cărui fapt au trebuit șă in- 

organele de ordine 
tempereze. Dacă Lu- 
lepădat sau nu de 
asta rămine de vă- .

tervină 
și să-l 
pu s-a 
nărav,
zut. Cert este că a încasat-o 
pe propria piele. Ca s-o 
simtă !

C. Val.

crări la care a contribuit 
alît prin concepție cît și 
prin muncă efectivă.

Paralel, după ce în 
'70 vine prin trans
fer de la mina Ani- 
electricianul Ion 

Necula contribuie concret 
la montarea și punerea în 
funcțiune a instalațiilor de 
semnalizare ale puțului 2, 
a stației trafo de 6 KV., 
stației trafo de la orizon-, 
tul 475, alte 3 stații trafo 

oraș subteran. eu capete de acționare ale
E vorba de electricianul celor 3 benzi de pe ma- 

Ion Necula și inginerul 
Vasile Tomoșoiu, șeful sec
torului investiții de la a- 
ceaslă mină nouă. Primul, 
venit de prin părțile Bu
zăului, în 1956, al doilea 
de pe meleagurile tulce
ne, în 1952.

nginerul Tomoșoiu 
a luat-o cum se 
spune, de la lopa-

La mina Lonea, la în-

turează pîrguit de conș
tiința răspunderii și dato
riei împlinite? Acest sen
timent l-am încercat după 
ce-am discutat cu doi oa
meni de nădejde ai minei 
Livezeni, doi comuniști noasa, 
veterani care peste două 
zile încheie o activitate de 
peste un sfert de veac, trag 
linia și fac bilanțul cu 
liniștea și sentimentul că 
au lăsat în urmă bazele 
solide ale unui adevărat 
oraș subteran.

I
tă
ceput ca muncilor necali
ficat subteran, vagonetar, 
apoi eronometror și nor- 
mator subteran, în ’57 ter
mină școala de maiștri, în 
'60 este tehnician norma- 
tor, pe urmă maistru la 
aeraj și proiecția muncii, 
iar din ’71 transferat la 
I.M. Livezeni. Intre timp 
termină Institutul de mine

gistrala 300, iluminatul 
fluorescent pe cîțiva kilo
metri de mină făcind parte 
tot din lucrările la care 
veteranul, meseriei și-a a- 
dus contribuția. Cele cîte- 
va sute de mii de metri de 
cablu electric care i-au 
trecut prin mină, rămîn 
mărturie și completează 
armonios lucrările din sub
teran conduse de ingine- ■ 
irul Tomoșoiu. . 3

Acum, acești doi oameni ; 
de nădejde din colectivul : 
I.M. Livezeni 
predarea ștafetei 
tului 
a o 
unor 
care 
de rodnic construcția dru
mului subteran spre viitor

pregătesc 
minerij 

și au satisfacția' de 
preda tot în mîinile 
oameni de nădejde 
vor continua, la fel

Ion L1CTU
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Rubrică realizată de 
Valeriu COANDRAș

Dulcele somn al trîndăviei
In acea dimineață, cînd 

un grup de oameni ai mun
cii, din partea comitetului 
de sindical de la mina Ani- 
noasa, a poposit la ușa că
minului de nefaminșli, tine
rii Petru Iștoc și Andrei Pe- 
trea încă nu se treziseră. 
Cum să se poala trezi dacă 
„distracțiile” din - noaptea 
respectivă le răpiseră som
nul, iăcîndu-i „inapți pen
tru șut” (așa s-au scuzat). 
In locul lor trebuiau 
muncească alții'

— De ce absentați 
reu de la serviciu ? ău 
întrebați.

— Nu ne putem scula di
mineața... a venit răspunsul 
prin îiitredeschizătura 
șii, pe un ton leneș, 
menea atmosferei ce 
nea în cameră.

Dialogul purtat cu 
Grigore de la sectorul 
al minei, atunci cînd 
pus să-și justifice absența 
de la serviciu se transfor
mă într-un șir nesfirșit de 
regrete :

-— Vă rog să mă scuzați... 
știți... aseară am întrecut 
măsura, m-am îmbătat...

Bine, bine, dar sînt 
de 

cînd lipsiți de la serviciu?!...
— Da, așa este, n-am să 

mai fac...
Se va ține sau nu de cu- 

vînl, nu se știe Angaja
mentul pe care și l-a luat 
în fața conducerii intreprin-

două zile consecutive

să.

u- 
ase- 

dom-

Ion
IV 

este

din rilor îl răscolește. După cli-
re- Pe de tăcere apăsătoare își
în, revine, râspUnzmdu-ne prin

cîieva cuvinte, ce vor să 
răspunde semene a angajament :

înțelegerii, — N-am să maț fac trea
ba asta!...

Cazurile prezentate aici 
nu sînt unice la mina Ani- 
noasa. Și poale nici cele 
mai semniilcanve. Dar sînt 
cazuri care denotă o atitu- 
...ne retrogradă față de 
uiuncă, o înțelegere greși
tă a rolului pe care fiecare 
om al muncii trebuie să-l 
aibă în societatea noastră.. 
A ie complace intr-o ase
menea situație lipsind zile 
întregi de la munca pe mo
tivul că., „știți, nu m-am 
putut sculă dimineață” 

— De ce absentați ? îl în- constituie o- lipsă totală de 
responsabilitate. Trebuie ca 
organizațiile de partid, de 
sindicat și U.T.C., întregul 
colectiv de oameni ai mun
cii de la mina Aninoasa, cu 
alte cuvinte opinia publică, 
să acționeze cu toată fermi
tatea pentru a-i trezi pe a- 
cești tineri din dulcele 
somn al trîndăviei...

Val. CODREANU

ficiind de înțelegere 
partea unității, a fost 
încadrat la sectorul VII 
calitate de îndărc.ător-des- 
cărcător. Cum 
Traian Cîrstian 
umanității, in ultimă ins
tanța. de care a dat dovadă 
conducerea Întreprinderii

Anchetă socială

deiir pare să fie ferm. Așa 
cum bine a recunoscut. poa
te ii și realizat. Cu o sin
gura condiție: să existe 
voință.

La comitetul de sindicat 
pe mină, discutăm cu t.înă- 
rui Traian Cîrstian. Are 26 
de ani, lucrează de aproape 
rinei ani la mina Aninoash. 
lntîi s-a angajat la sectorul 
I, s-a transferat apoi 
sectorul VI de unde i 
desfăcut contractul

la 
s-a 
de 

muncă din cauza numeroa
selor absențe nemotivate 
de la serviciu. Din. luna ia
nuarie a acestui an, bene-

oferindu-i un nou loc de 
muncă ? Absentînd în fie
care lună cile 6—7 zile. De 
pildă, in această lună, pînă 
în data de 27 mai, avea 
cinci absențe nemoiivate.

trebăin. ■
— Știți, mă scap la. bău

tură și dimineața nu pot să 
mă scol,., se scuză lamenta
bil.

— La vîrsta aceasta 
trebui să fiți în 
rînduri, nu ?... De 
procedați așa ?

Privirea-j cade 
dușumea, duritatea

ar 
primele 

ce nu

oblic pe. 
întrebă-
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Solemnitatea înmînării 
noilor carnete de partid

I.C.S. Mărfuri Industriale Petroșani

(Urmare din pag. 1)

București al P.C.R., a evocat 
activitatea neobosită a se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiu credincios al 
clasei muncitoare, care își 
consacră gîndirea creatoa
re, întreaga capacitate si 
putere de muncă, dăruirea 
patriotică, dîrzenia și pasi
unea' comunistă; tenacitatea 
și cutezanța revoluționară

(Urmare din pag. 1) 

a independenței și suvera
nității sale, de colaborare 
strînsă cu țările socialiste, 
cu țările în curs de dezvol
tare, cu celelalte state ale 
lumii, fără deosebire de o- 
rînduire socială.

In același timp consider 
că avem cu toții obligația 
de a face toiul pentru a în
tări necontenit forța și u- 
nitatea de granit a partidu
lui, de a asigura creșterea 
spiritului de răspundere, a 
disciplinei, ridicarea nivelu
lui politic și ideologic al 
fiecăruia, în vederea în
făptuirii neabătute a sarci
nilor încredințate.

Cunoaștem cu toții rolul 
important pe care îl are și 
îl va avea și în viitor 
partidul în înfăptuirea pro
gramului adoptat pentru 
dezvoltarea generală a pa
triei noastre. De aceea, es
te necesar să nu uităm nici 
un moment că pentru a-și 
putea îndeplini rolul de 
forță politică conducătoare 
în toate domeniile de acti
vitate, partidul trebuie să 
fie puternic, atit numericeș- 
te, dar mai cu seamă din 
punct de vedere calitativ, 
ăl nivelului politic, ideolo
gic, al combativității, al spi
ritului revoluționar care 
trebuie să caracterizeze ac
tivitatea sa și deci, a fie
cărui membru al său. Pen
tru ca partidul să se poa
tă caracteriza printr-o ac
tivitate revoluționară este 
necesar ca întreaga activi
tate a membrilor săi, înce- 
pînd cu Comitetul Politic 
Executiv și Comitetul Cen
tral, cu fiecare membru al 
conducerii să fie pătrunsă 
de spirit revoluționar. A- 
ceasta presupune, desigur, 
a fi călăuziți întotdeauna 
de concepția revoluționară 
materialist-dialeclică și is
torică despre lume și via
ță, a acționa -în spirit revo
luționar în orice împreju- 

înfăptuirii celor mai nobile 
idealuri de dreptate, liber
tate, bunăstare, progres și 
pace, Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este un model su
prem de slujire devotată a 
partidului, a patriei și popo
rului, către care comuniștii, 
asemeni întregii noastre na
țiuni, privesc cu multă sti
mă și admirație.

Primul secretar al Comi
tetului municipal București 
al P.C.R. a înmînat, apoi, 

rare, militînd cu hotărîre 
împotriva a tot ceea ce es
te vechi, a ceea ce este de
pășit de viață, de eveni
mente, pentru promovarea 
noului în toate domeniile. 
Și nu există sector de ac
tivitate unde șă nu fie ne
cesar permanent — aș pu
tea spune zi de zi — spiri
tul novator, preocuparea de 
a înlătura ceea ce este ve
chi și nu mai corespunde 
cerințelor noi ale etapei de 
dezvoltare. Să facem, deci, 
totul pentru a promova no
ul, să acționăm în spirit 
comunist, revoluționar, atît 
pentru transformarea socie
tății, cît și pentru trans
formarea oamenilor, în 
sensul ridicării conștiinței 
lor revoluționare, socialis
te, pentru formarea omului 
nou — fără de care, de 
altfel, nu vom putea rea
liza ceea ce ne-am propus.

Este adevărat, avem re
zultate bune în dezvoltarea 
economiei noastre, în acti
vitatea politică și ideologi
că. Dar, așa cum am spus 
și în alte împrejurări, tre
buie să recunoaștem des
chis că există o oarecare 
rămînere în urmă în ce pri
vește conștiința revoluțio
nară, socialistă. De aceea, 
trebuie să acordăm mai 
multă atenție in viitor ac
tivității politice și educa
tive în partid, ridicării ni
velului politico-ideologic al 
comuniștilor, dezvoltării 
conștiinței socialiste, a con
științei patriotice, revoluțio
nare a tuturor cetățenilor 
patriei noastre.

Trebuie să facem în așa 
fel încît să ridicăm nive
lul conștiinței ideologice și 
politice, cel puțin la nive
lul realizărilor obținute în 
dezvoltarea bazei materiale 
a socialismului și comunis
mului. Să facem astfel în
cît în viitor, nivelul con
științei să devanseze cu ce
va nivelul realizărilor do- 

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, noul carnet de 
membru al Partidului Co
munist Român, care poartă 
numărul 1.

Totodată, a fost înmînat 
tovarășei Elena Ceaușescu 
noul carnet de membru de 
partid.

De asemenea, au fost în- 
mînate noile carnete • de 
membri de partid tovarăși

Și 
în
a 
la 

de

bîndite în dezvoltarea ba
zei materiale, tocmai pen
tru a putea înțelege mai 
bine evenimentele, cerințe
le dezvoltării sociale, ale 
noului și ă acționa în de
plină concordanță cu legi
tățile generale obiective în 
vederea înfăptuirii neabătu
te a politicii interne și ex
terne ă României socialis
te, a partidului nostru co
munist.

Aș dori să exprim con
vingerea că toți membrii de 
partid care vor primi în 
acest an noul carnet, vor 
reflecta atît la ceea ce au 
făcut pînă acum, cît și la 
ceea ce trebuie făcut în vi
itor. Sînt încredințat că, 
pornind de la hotărîrile 
Congresului al XII-lea, de 
la prevederile Programului 
partidului, fiecare își va 
propune să muncească mai 
bine, cu mai mult spirit de 
răspundere și cu mai multă 
exigență, pentru a lichida 
o serie de neajunsuri 
lipsuri care mai există 
munca noastră, pentru 
ridica întreaga activitate 
nivelul cerințelor puse 
Congresul partidului, al aș
teptărilor întregului nostru 
popor; asigurînd înaintarea 
fermă a patriei pe calea 
socialismului și comunismu? 
lui, creșterea contribuției 
României la politica 
destindere, colaborare, 
dependență națională 
pace.

Cu aceasta, mulțumind 
încă o dată Organizației din 
București pentru înmînarea 
carnetelor de membri de 
partid, mie și celorlalți to
varăși din Comitetul Po
litic Exocutiv, doresc să 
urez, la rîndul meu, orga
nizației de partid din Ca
pitală succese tot mai mari 
în activitatea sa. Fiind cea 

‘mai mare organizație de 
partid, organizației din Bucu
rești îi revin și răspunderi 
mai mari în unirea efortu
rilor comuniștilor, ale tutu- 

de 
in

și

lor din conducerea partidu
lui prezenți la solemnitate.

A luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cu acest prilej deosebit 
din viața partidului nostru, 
cei prezenți au felicitat căl
duros pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu adresîndu-i ura
rea de noi și mari succese, 
de sănătate și fericire, spre 
gloria partidului, a patriei 
socialiste, a întregului nos
tru popor.

organizează în cinstea zilei de
1 1JJNIE

Ziua internațională a copilului.

fAUȘESCU
ror oamenilor muncii 
Capitală, pentru 
tui — ca și în trecut — 
mai puternic sprijin 
partidului. Aceasta 
constitui o garanție că oa
menii muncii din Capitala 
patriei noastre vor ști să 
facă totul pentru a-și în
deplini sarcinile de mare 
răspundere pe care le au 
în realizarea planului. A- 
vînd în vedere ponderea 
mare pe care Bucureștiul 
o are în întreaga viață e- 
conomică și socială a țării, 
există obiceiul — și cred 
că el este pe deplin justifi
cat — ca toată lumea să 
privească și să ia exemplu 
de la ceea ce face Capitala. 
Ca atare, comuniștii din 
Capitală trebuie să aibă a- 
tîl mîndria cît și îndatori
rea de a munci în așa fel 
încit să constituie penlru 
toți un exemplu de felul 
cum își îndeplinesc obli
gațiile în toate domeniile.

Sini încredințat că toți 
comuniștii vor primi carne
tul de partid cu hotărîrea 
fermă de a-și îmbunătăți, 
în toate domeniile, activi
tatea, de a munci mai bi
ne, de a milita neabătut 
penlru întărirea rolului 
partidului, a unității și dis
ciplinei sale. Sint convins, 
totodată, că întregul popor 
va vedea în îmbunătățirea 
activității partidului și a 
comuniștilor o garanție a 
îndeplinirii Programului de 
dezvoltare generală a pa
triei și își vor uni și mai 
mult rindurile în cadrul 
Frontului Democrației și U- 
nilății Socialiste, în jurul 
partidului, cimentind unita
tea tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de națio
nalitate, a întregului nos
tru popor — garanția în
făptuirii neabătute a Pro
gramului partidului, a îna
intării ferme spre comu
nism a patriei noastre pu
ternice, libere și indepen
dente. (Aplauze puternice).

ăin 
a consti- 

cel 
al 

va
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carțe va avea laîc astăzi, 29 mai a.c., la Casa 
de cultură din Petroșani, ora 16, și mîine, 
30 mai a.c., ora 16, la magazinul de con
fecții din Petrila.

Produsele prezentate se găsesc în sor
timente variate la toate unitățile noastre de 
desfacere a îmbrăcămintei pentru copii, din 
localitățile Petroșani, Petrila, Lonea, Ani- 
noasa. .

LA PALATUL Națiunilor 
Unite din Geneva s-au des
chis sub egida Programului 
O.N.U. pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.) -lucrările reuniu
nii consacrate evaluării a- 
plicării Planului de acțiune 
privind promovarea și rea
lizarea cooperării tehnice 
între țările în curs de dez
voltare (C.T.T.D.), adoptat 
de Conferința de la Buenos 
Aires din 1978. La reuniune 
participă reprezentanți din 
aproximativ 130 de țări, în
tre care și România,

LA LOME au început lu- 
cr irile reuniunii la nivel 
înalt a Comunității economi
ce â statelor din Africa de 
rvest (CEDEAO) la care iau 
parte 15 șefi de stat și de 
guvern. Participanțij vor 
dezbate probleme de natură 
economică cu care sînt con- 
tfruntate în prezent aceste 
(țări,: datorate, în esență, stă- 
•rii de subdezvoltare moște- 
țțni'ă din perioada de domi- 
*n ție colonială și asupra că- 
irera se repercutează nefa- 
jybrabil dificultățile ce se 
manifestă în economia mon
dială.

LA SEDIUL din New 
York al Națiunilor Unite 
se desfășoară lucrările sesi
unii Comitetului O.N.U. pen
tru știință și tehnologie în 
serviciul dezvoltării. In cen
trul atenției participanților 
se află probleme ale aplică
rii cuceririlor tehnico-știin- 
țifice în economia națională 
a țărilor în curs de dezvol
tare.

IN CAPITALA Guatemalei 
a apărut un comunicat în 
care mai multe organizații 
de stingă din această țară, 
între care și Partidul Gua
temalez al muncii (P.G.T) 

— comunist — au anunțat 
inițierea procesului de uni
ficare a forțelor politice de
mocratice guatemaleze. Re- 
levînd importanța acestui 
act,, comunicatul, preluat și 
de agenția Prensa Latina, 
precizează că procesul de 
unificare a forțelor democra
tice guatemaleze urmărește 

constituirea unui . puternic 
front unitar revoluționar în 
țară.

FOSTUL PREȘEDINTE 
ugandez, Milton Obote, care 
a revenit în țară după nouă 
ani de exil, a lansat un a- 
pel concetățenilor săi să 
contribuie la vindecarea ră
nilor produse de dezbinări
le tribale și să acționeze 
pentru refacerea economiei, 
împotriva inflației, a corup
ției. a valurilor de asasina
te care au marcat țara în 
ultimul timp. El a cerut ce
lorlalte țări să se abțină de 
la a interveni în Uganda, 
lăsîndu-i acestui stat dreptul 
de a-și construi singur vi
itorul.

LA WASHINGTON au a- 
vut loc convorbiri între Ha
rold Brown, ministrul ame
rican al apărării, și Geng 
Biao, vicepremier al Consi
liului de Stat al R.P. Chi
neze, în legătură cu proble
me internaționale de interes 
reciproc — informează agen
ția China Nouă.

AGENȚIA A.D.N. infor
mează că la Havana au a- 
vut loc, miercuri, convorbiri 

între Fidel Caștro Ruz, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele* Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Cuba, și Erich Honecker, 
secretar generat al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consi
liului de Slat al R.D. Germa
ne, care conduce o delega
ție de partid și de stat a 
R.D.G., aflată în vizită ofi
cială în Cuba.

FIlhfE
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Knock-out; Re
publica : Domnul miliard ; 
Unirea : I se spunea „Bul
dozerul".

PETRILA: Dragoste și 
statistică, seriile I—II.

LONEA : Totul pentru 
un cîntec.

.ANINOASA : Camionul 
de cursă lungă.

Mica publicitate
. ANUNȚ DE FAMILIE T

............  t ............................... . 11
FAMILIA PRAȚA, din Petroșani anunță cu durere 

înietarea din viață a scumpei noastre soție, fiică, ma
mă, soacră, soră, cumnată

PRAȚA MARIA
Inmormîntarea, azi ora 14,30 din strada Indepen

denței bloc 18/20. (440)

VULCAN — Luceafărul:
Rug și flacără; Muncito
resc : întoarcerea acasă.

LUPENI — Cultural:
Un polițist incomod.

URICANI : Nici o dova
dă pentru crimă.

TV

10,00 Teleșcoală. 11,00 Ro- 
man-foileton: „Bastardul". 
Reluarea episoadelor 1 și 
2. 12,30 Telex. 15,00 Telex. 
16,05 Invățămînt-educație, 
16,25 Curs de limbă rusă. 
16,45 Itinerare turistice. 
17,05 Viața culturală. 18,05 

Desene animate: „Sind- | 
bad marinarul". 18,30 I 
Handbal masculin : Româ- I 
nia — Spania (repriza a I 
11-â). Transmisiune direc- . 
tă de la Oradea. 19,00 I 
Telejurnal, 19,25 La zi în • 
agricultură. 19,40 Ancheta 
TV: „Lăcomia strică o- 
menia". 20,10 Ora tinere
tului. 21,00 Coruri, arii și 
scene celebre din opere. 
21,35 Documentar științi
fic. 22,05 Telejurnal.

memento
I
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