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tovarășul NICOLAI CIAII$[SCII
Atîtea generații anonime, dar cu identitate de inconfundfibilă noblețe, din vremi imemorabile, s-au succedat sub firmamentul acestui spațiu mioritic numit România. Și întotdeauna istoria acestei glii străbune a cunoscut bărbați în stare, în cuget și faptă, să se identifice cu glia și cu poporul. Și numai așa am putut să ne durăm și. să ne perpetuăm ființa prin veacurilor și mărturie de strămoșilor în superbe ale creației.Și iată-ne acum, prin istorie și eforturi constructive, în miezul acestui ev aprins. Căci întotdeauna, în momentele de înțelepciune și glorie, în fruntea țării s-a ridicat un om ce și-a desăvîrșit destinul laolaltă cu poporul. Un asemenea Om, născut o- dată cu Unire® cea mare, se află trup și suflet la cîrma țării — tovarășul 1 N i c o 1 a e Ceausescu. Aniversarea

împlinirii a 60 de ani de viață și 45 de ani de activitate revoluționară a fost o sărbătoare a tuturor celor ce trăim și muncim în patria noastră. Au fost clipe de înaltă emoție cînd, în- tr-un cadru solemn, to-
de de

Comunistul
viscolul să dăm virtuțile clipele de omenievarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost conferite titlul de „Doctor în științe politice", titlul de „Doctor în economie" și pentru a doua oară Titlul de Onoare Suprem—• „Erou al Republicii Socialiste România" și ordinul „Victoria Socialismului". Acestea semnifică un omagiu a- dus prodigioasei activități a secretarului general al partidului, multilateralei contribuții la progresul, bunăstarea și fericirea poporului mân.

Pentru noi este povă- țuitorul și minerul onoare, comunistul omenie, fără vîrstă, căcivirtutea omului învinge cronologia anilor, fiind o permanență. De .aceea omagiul nostru, vibrând de dragoste și stimă, însoțește cu credință și recunoștință omniprezența Secretarului general și Președintelui pe aceste meleaguri sau. pe alte meridiane unde ne poartă cu geniu și demnitate solia de pace și prietenie.Și nu putem, zia zilei sale de" decît să-i urăm tă ființa: să întru multi anieași vigoare și cu același spirit de creativitate ca să avem fericirea și onoarea să-1 primim în minunata noastră Vale cu bucurie în lumina o- chilor și a lămpilor de mineri, șî de viitori mineri — adevărați oameni ăi adîncurilor.

cu oca- naștere, din toa- trăiască cu ace-

Prof. Ion TRANCAU, 
Liceul industrial Petrila

0 pasiune de-o viață

(Cont. în pag. a 3-a)

Nici o nemotivată în 31 de ani. „Unde am fost repartizat acolo am lucrat !“. Regretul unui om cu care colectivul se mîn- drește. Un exemplu demn de urmat !
Moment emoționant la 

mina Vulcan. Intr-un ca
dru festiv, colectivul 
sectorului II a sărbătorit 
un OM. In semn de prețu
ire pentru cei 31 de ani 
lucrați în subteran, mine
rului șef de brigadă Du
mitru Rău i-au fost lu
minate o diplomă, buche

„Să ne trăîtî 
cît tara^

pentru țara!“Acest eveniment constituie un minunat prilej de evocare a legăturilor permanente, strînse, dintre secretarul general și clasa muncitoare, un minunat prilej de a exprima voința noastră a muncitorilor de a fi mereu uniți în jurul partidului, al conducătorului nostru iubit, de a ne exprima dragostea profundă și înalta prețuire pentru rolul hotărâtor pe care îl are în elaborarea și înfăptuirea politicii de ridicare mai rapidă, pe trepte tot mai înalte a. României socialiste.Acum, la aniversarea celui mai iubit fiu al poporului, cînd întreaga noastră națiune e în sărbătoare a- ducînd vibrante mărturii de stimă și prețuire a activității revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu îi urez și eu din toată inima: „Șă ne trăiți cît țara, pentru țară“.
Nicolae GEAMANU, 

frezor, secția mecapică grea 
I.U.M. Petroșani

Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a făcut o vizită. în comuna Scornicești, județul Olt.In aceste zile, cînd întreaga țară, întreaga suflare românească au sărbătorit aniversarea de ani ... . _ _ , _și a peste 45 de ani de neîntreruptă luționară a Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului nostru, prezența secretarului general al partidului în comuna sa natală a căpătat o semnificație deosebită.Aici, în vechea vatră a Scorniceștiului, a văzut, a- de acum în istorie, mărturie cum șase decenii, lumina zilei cel care avea să fie primul bărbat al țării, ctitorul glorios al României moderne, al patriei noastre socialiste. Reîntîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu cei ce trăiesc și muncesc astăzi la Scornicești a constituit un nou prilej pentru locuitorii acestei comune de a-și manifesta bucuria de a-1 avea în mijlociri lor, de a-i adresa, încă o dată, direct, de la inimă la inimă, cele mai fierbinți urări de viață lungă, multă sănătate și

putere

de a 60 viațăactivitate revo- tovarășului

putere de muncă în fruntea partidului și țării, spre binele și fericirea poporului român.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost-întimpi- nați cu multă căldură de tovarășul Constantin Sandu, priin-secretar al Comitetului județean P.C.R. Olt, Vasile Barbulescu, președintele Cooperativei agricole de producție Scorni- cești, de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Un scurt popas la casa părintească, acea casă modestă', țărănească, intratăa anilor copilăriei zbuciumate, de unde avea să se ridice cel mai drept și iubitor de libertate și dreptate dintre toți fiii țării. Momente emoționante de reîn- tîlnire cu cei dragi, care, împreună cu ceilalți locuitori ai comunei, a u făcut și fac prin munca, hărnicia și priceperea lor ca Scor- niceștiul să devină o așezare prosperă, înfloritoare, demnă de epoca construcției socialiste în țara noastră.
(Continuare în pag. a 4-a)

în sprijinul producției
PENTRU INTENSIFICA
REA LUCRĂRILOR DE 

DESCHIDERIDin inițiativa comitetului de partid, comitetului sindicatului și consiliului oamenilor muncii de la I.M- Dîlja, 90 de oameni au îmbrăcat în zi de sărbătoare haine de lucru participînd la încărcarea și transportarea în subteran a materialelor necesare brigăzilor de mineri din lucrările de deschidere ale minei. A- ceastă acțiune constituie o dovadă a hotărârii colecti-
Productivitatea muncii - sinteză

a competenței și hărniciei 
fiecărui colectiv (I)

vului de a îndeplini exemplar sarcinile de investiții din planul pe anul 1978, an hotărâtor al actualului cincinal. In frunted- acestor acțiuni s-au aflat minerii din brigăzile conduse de Gyula Raffay. Grigore Circov. Dumitru Zăgăiceâ, Andrei Fogoroși, Vasile Munteanu, Nicolae Ciopei, percum și muncitorii Aurel Grigoraș, Gheorghe Varga. Gheorghe Chelu, . Gheorghe Apetrei. Alături ' de ei s-au aflat, așa cum le stă bine unor adevărați conducători, șeful de sector Emilian Neagoe, tehnicianul Alexandru Covaci și secretarul organizației de partid. loan Avrămoiu.Ca urmare, brigăzilor de mineri de la sectorul investiții li s-au creat con-
(Continuare in pag. a 3-a)In actuala etapă de dezvoltare economico-socială a României socialiste, valorificarea superioară a resurselor de forță de muncă disponibile constituie unul din principalii factori de a- sigurare a unei creșteri economice de tip intensiv. A- ceastă problemă prezintă o deosebită importanță și pentru activitatea economică a Văii Jiului, unde, îndeosebi în unitățile miniere, manopera deține o pondere însemnată în totalul cheltuielilor de producție. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei de lucru în Valea Jiului este necesar „ca 

prin introducerea utilajelor 
complexe, de mare produc
tivitate, să ușurăm munca

minerilor, să îmbunătățim 
condițiile de muncă în ge
neral și, totodată, să asi
gurăm o creștere mai ac
centuată a productivității 
și sporirea producției de 
cărbune de care patria 
noastră are nevoie pentru 
dezvoltarea sa economico- 
socială".O analiză efectuată recent de Consiliul municipal de control muncitoresc a relevat principalele realizări obținute în cursul a- nului 1977 în acest important domeniu menit să contribuie la .sporirea eficienței de ansamblu a activității tehnico-productive, precum și uncie rezerve insuficient

B. MIHAI

In Editura
politică au apărut 

volumele:
Economia 

socialiste în 
ședintelui N 
Ceaușescu.

României 
opera pre- 
i C p j a e

„Rolul și locul omu
lui în construirea so

cietății socialiste multi
lateral dezvoltate" — culegere sintetică — 
Documente ale Partidu
lui Comunist Rimăn.

in alt 
„Așa-i 
el o 
ortaci,

te de flori și cîteva obiec- numesc cu respect astăzi 
te de artizanat. Drept - „Bătrînul". 
amintire din partea colec- 
tivului. Un om care s-a gajat 
contopit cu colectivul a 
ieșit la „pensie". Un om 
de o rară modestie, dar 
despre care vorbesc cu 
prisosință faptele sale 
demne de toată lauda.

Au trecut 31 de ani de 
cînd, dintr-un sat de 
moți, din Apuseni, a ple
cat să-și caute rostul in 
viață, dintr-o familie cu 
șapte copii, cel pe care 
ortacii de la Vulcan il de-

(Continuare în pag. a 3-a)

„______  . A poposit la
mina Vulcan unde s-a an- 

„băieș“. Cu stăruin
ță față de însușirea me
seriei de miner s-a califi
cat și și-a perfecționat ca
lificarea la locul de mun
că. N-a solicitat niciodată 
să fie transferat 
sector de muncă, 
la baie", avea 
vorbă față de 
luînd în derîdere greută-

v. strAuț

AU DEMARAT
URĂRILE de îmbunătățire a alimentării cu curent electric din zona Peștera Bolii. După cum ne informează ing. Andirei Samuel, șeful secției I.R.E. Petroșani, lucrările sînt de durată, dar odată terminate, vor contribui substanțial la îmbunătățirea alimentării cu ener-

gie electrică în această parte a municipiului.
pregătirea recol

tei VIITOARE.

Petroșani, a participat de curând la un turneu internațional de juniori des- Cele fășurat în Polonia. Cam- 3 000 kg de cartofi .recol- pionul tați în toamna trecută de pe terenul gospodăriilor anexe cantinei de la *I.M. Vulcan au constituit un bun stimulent. Pe. lotul ce urmează a fi însămîn- tat a început transportul și împrăștiatul îngrășămintelor. (D.C.)
TINARUL Mircea Risi- pitu. luptător în cadrul Clubului sportiv școlar

petroșănean de lupte, desemnat în 1977 printre primii 10 sportivi ai județului Hunedoara a ocupat un merituos loc 5-6 într-o competiție la care au concurat nume cunoscute în luptele europene. (A.H.)
M iti f o i'in ătn
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Blocuri de locuințe proprietate personală’ In ritmurile deosebit de intense, armonioase pe care ie cunoaște dezvoltarea eco- nomico-socială a țării, un mare avînț a cunoscut activitatea de sistematizare, care înseamnă nu numai sporirea numărului de proiecte de sistematizare pe localități dar și • lărgirea sferei de cuprindere a urbanismului. Aceasta coincide cu dezvoltarea unei >noi ramuri; respectiv ă sistematizării teritoriale care și-a dobîndit prin Legea sistematizării un statut ii impede și' precis.Preocupări de sistematizare teritorială în România au existat —: dar nurhai sporadic —- și în urmă cu cîteva decenii. Dar numai dezvoltarea impetuoasă din ultimul timp a creat necesitatea abordării sistematice, a problemei, a cărei rezolvare .strălucită i-au adus direcțiile de dezvoltare elaborate prin documentele de partid. Vorbind despre concepții în ''sistematizare, respectiv despre ideea „orașului optim", se consideră că
' Un cartier din Tîrgu Mureș. Aici a locuit și Margareta Vajda, împreună cu soțul ei Alexandru și cu fiul lor Sanyika, pînă în anul 1972. In acel an, soțul și-a pierdut aproape complet vederea într-un accident de muncă, și ca urmare, a fost pensionat. Și tocmai a- tunci cînd avea mai mult decît oricînd nevoie de sprijinul moral al soției, aceasta l-a părăsit, atît pe el, cît și pe copilul care, pe a- tunci, avea numai doi ani.Au trecut cinci ani fără ca în sufletul acestei femei să se fi retrezit sentimentul matern, dorința de a-și revedea, copilul căruia i-a dat viață. Necum gîndul de a contribui în vreun fel la creșterea și îngrijirea lui. Săvîr.șise infracțiunea de abandon de familie.Cazul constituia obiectul

unitatea de bază în . urbanism este orașul de 60 000 locuitori, așa cum este de fapt Petroșaniul. Iată doar cîteva din avantajele pe care le creează acest număr de populație : unitățile de producție' pot fi concentra- tc într-o zonă unică; acce- 
Element nou în dezvoltarea 

socială a municipiului

sul se face cu. mijloace de Valea Jiului în anul 1978. transport în comun ce pot I Desigur, și în acest an, înfuncționa eficient.;., cerințele locuitorilor pot fi satisfăcute în mod rațional și diferențiat ; dimensiunile relativ reduse ale localității permit accese directe și comode la dotări.Impunerea sistematizării teritoriale ca disciplină științifică și, în același timp, ca instrumentxde dezvoltare ș-a produs în deceniile din urmă. Noile condiții create la noi în țară au jnărit astfel considerabil numărul și gama realizărilor urbanisti
Mai mult decît lașitateunui dosar penal. Am sunat la ușa apartamentului 110. N-a trebuit să aștept decît cîteva clipe. In fața mea a apărut un bărbat înalt, robust, îmbrăcat simplu dar cu gust. Purta ochelari cu lentile fumurii și mi-am dat seama că mă aflăm față în față cu Alexandru Vajda. M-a invitat în apartament. După ordinea și curățenia din casă, dacă n-aș fi știut că soția lui era plecată de cinci ani, aș fi putut crede că ea se afla undeva în preajmă.— La început, a fost foar. te greu, mi-a spus Alexandru. A trebuit să înving sentimentul dezolant al infirmității, gîndul că din a- ceastă cauză am fost abandonat de către soție.. îngrijirea copilului și a mea n-a fost și nu este o treabă u- șoară, dar prin voință am reușit să înving toate aceste greutăți. Faptul că-1 aveam alături pe Sanyika mi-a dat curaj și puteri ; îmi revenea o mare răspundere și viața mea căpăta un țel nobil.Sanyika are acum șapte ant Cuvîntul mamă este pentru el o noțiune abstractă, iar numele de Margareta Vajda nu-i spune nimic. Cînd îi vede pe alți copii cu mamele lor, se întreabă că el de ce nu are mamă. Este prea timpuriu, desigur-, să primească lămuriri la a- ceastă întrebare.Am părăsit apartamentul

ce, inclusiv prin realizarea de ansambluri teritoriale, așa cum este, de exemplu, șirul orașelor miniere de pe Valea Jiului. ’ _ .• In acest context, prezen-* tăm un eveniment 'inedit care se va înregistra în construcția de locuințe din

Petroșani, ponderea principală în cadrul construcției de locuințe o constituie cele realizate din fondurile statului (400 apartamente). O premieră în Vatea Jiului o constituie însă, construirea celor două blocuri (7 și 8), din strada Vasile Roaită, realizate ca îndesire în zona blocurilor turn . existente. Ținînd^eama de condițiile de locuit bune pe care Valea Jiului le va oferi în perspectiva depoluării, respectiv a termoficării, un
110 împreună cu Alexandru Vajda. In stradă, ne-a în- timpinat o zi însorită. Trecătorii îl salutau cu mult respect pe omul de lingă mine. După cîțiva pași, din- tr-un grup de copii sa desprins unul, a alergat spre noi și s-a aruncat în brațele puternice ale lui Alexandru Vajda. Am înțeles că el este Sanyika, pentru care acest om minunat este tată șl mamă deopotrivă.Nu știm unde și cdm trăiește acum Margareta Vajda, cu ce a putut înlocui zâmbetul lui Sanyika. Știm însă că ea va trebui să dea socoteală în fața legilor țării pentru comportarea ei ușuratică, inumană și. lașă.Petru KIRALY

P.S. Cine o întâlnește este 
rugat să anunțe cel măi a- 
propiat organ de miliție.

I
Reprezentând superlati

vul in materie de trasee 
alpine de vară, masivul 
Retezat, este în mod ne
îndreptățit neglijat de tu
riști în sezonul rece.

Circumstanțele, sufici
ente desigur, pornesc mai 
ales de la considerentul 
Că o ascensiune pe gheață 
și zăpadă prezintă o sea
mă de riscuri, chiar în 
cazul unor turiști experi
mentați care trebuie să 
posede în plus cunoștințe 

număr tot mai sporit de cetățeni își vor propune construirea de locuințe proprii în orașele de aici. Tocmai de aceea s-a luat hotâ- rîrea ca cfele două blocuri, total izînd 48 apartamente, să fie executate în sccipul vînzării către populație."'’Cele două blocuri, cu cite 24 apartamente fiecare, vor avea cite două , scări : o scară va cuprinde 14 apartamente, iar .cealaltă, 10 a- partamente. Regimul de înălțime este de parter plus patru etaje. Scara I va avea la parter un apartament CU trei cămerb și un apartament cu două camere, cel cu trei camere a- vînd un preț inform ați v de 123 000 lei. Prețul apartamentului eu două camere de la parter, informativ,- este de 94 000 lei. La etaj, pe aceeași scară, vor exista cite trei apartamente pe nivel, cu cîte două camere, avînd un preț informativ, funcție de etaj, între 94 000 lei la etajul I — și 84 000 lei la etajul IV. Scara II va cuprinde Ia parter două a- partamente cu trei camere — preț informativ 113 000 lei, iar la etajele I, II și II cîte un apartament cu 4 camere.. și cîte un apartament cu trei camere. Preț informativ : 138 000 — 144 000 lei apartamentele cu patru camere, funcție de nivel. La etajul IV vor exista două apartamente cu cîte trei camere la un preț informativ de 110 000 lei.
ing. Clara PONYICZKI 
șef S.S.A. — Consililul 
municipal Petroșani

AȘA SCRIA ȘI PE
firma. Probabil că Viorel Iosif Mihai din Vulcan a vrut să se convingă dacă e adevărat că la policlinica cu plată se plătește. A vrut să se convingă, dar nu oricum ci, fiind în stare de ebrietate, a încercat în 14 ianuarie să intre... prin geam. Si s-a convins că se plătește... și a plătit: 1 500 de lei:

CLASA ÎNTÎI......Și-or fi zis Dumitru
a r n a in

de alpinism și schi, și, in 
condițiile dispariției a- 
proape totale a semnelor 
de marcaj, ascunse in 
stratul gros de zăpadă, să 
cunoască bine traseele.

Dar să detailăm mai în
tâi particularitățile unei 
excursii hibernale in Re
tezat, neomițînd faptul, 
deloc neglijabil, că masi
vul oferă excelente con
diții și pentru practica
rea schiului, existând în 
acest sens plrtii pentru 
toate categoriile, de la în
cepători și pini la spor
tivi de performanță. Este
vorba insă de pîrtii natu
rale, neamenajate, care 
pun pe un plan secundar 
acest atribut al Reteza
tului, transferînd într-un 
plan prioritar interesul 
pentru turismul de iarnă, 
care oferă la rîndu-i satis
facții deosebite. Există 
însă din păcate — așa 
cum spuneam — ideea 
preconcepută că din oc
tombrie și pini prin mai, 
masivul nu este accesibil 
parcurgerii unor trasee 
lungi și dificile. Consta
tarea este întemeiată doar 
parțial și trebuie' neapă
rat raportată la condițiile 
climaterice existente la un 
moment dat. Sesizînd deci 
conjunctura cea mai fa
vorabilă ca prognoză a 
timpului, putem porni li
niștiți spre Peleaga, Pă
pușa, Bucura sau Galeșul, 
acceptând bineînțeles din 
capul locului că nu vom 
efectuai o plimbare de 
agrement, ci o adevărată 
traversare de iarnă care

Plenara Comisiei municipale 
de Cruce RoșieLuni, 30 ianuarie a.c.. ora 17, în sala mică a Casei de cultură din Petroșani va avea loc plenara. comună . a: Comisiilor municipală și drășenesacă Petroșani de Cruce Roșie. Sînt convocați membrii celor două comisii, președinții comisiilor orășenești și comunale, din întreprinderile "și instituțiile din Petroșani, precum și din alte întreprinderi din localități (anunțați), directorii spitalelor, medici ai dispensarelor teritoriale și de întreprinderi, reprezentanți ai _ organizațiilor municipale de sindicat, femei, U.Ț.C., și pionieri cu care comisia municipală colaborează.

Poveste cu jjUc

j»1i... „căleați4 rămînDoi Vînători, prieteni buni, dar, avari nevoie mare — deh, cine se aseamănă se adună — au ho- tărît să renunțe Ia serviciile cîinilor de vînătoare. Ce să mai cheltuiască cu întreținerea lor cînd și ei puteaua lătra?! Așa că, zis și făcut ! Alungară cîinii și porniră la vînătoare cu puștile sub braț.Intr-un bot de deal, zăresc o gaură nu prea mare și cei doi trec unul de o parte, celălalt de cealaltă și încep să latre — ham ! ham ! — și stîr- nesc o vulpe care o zbughește din vizuină și cade răpusă de tirul necruță- ’ tor. ;Satisfăcuți, își împart cu dărnicie felicitări pentru ideea avută și pornesc mai departe. In cale le apare o altă gaură .ceva.............—......................... iwnwnMxiiti

ContrasteCurcă și Dragomir Su- ciu cînd, în stare de ebrietate fiind la restau" rantul „Parîngul", s-au apucaț să facă un scandal" „clasa întîi". Șj dacă ața au zis, așa au încercat să-l facă numai că..; tot, clasa întîi au fost și sancțiunile primite — cîte 500 de fiecare. Să nu încerce la vreun restaurant de categoria a Il-a, cp s-ar putea...
; . ' • . ; • ■J - - •' '

Reteza t
ne. obligă la prudență și 
discernământ, nu și la re
nunțare,.. chiar dacă nu 
vom ajunge pe culmile 
cele mai înalte.

Este indicat ca accesul 
în masiv, să înceapă prin 
punctul de interferență 
care îl reprezintă cabana 
Pietrele, cea mai bine am
plasată în raport cu trase
ele de creastă. Spunem de 
creastă, dar de fapt ne 
gindim la cele patru văi 
principale care converg 
toate la Pietrele, „cartie
rul general" al turiș
tilor ce urcă în Re
tezat, vara sau iar
na. Este vorba deci de 
Valea Galeșului, Valea 
Rea, Valea Pietrele și Va
lea Stînișoarei, a căror 
parcurgere durează în 
medie — în condițiile ier
nii — între 3—5 ore.

Pe firul oricăreia din
tre ele am porni, căci a- 
semănarea este mare, par
curgem mai întîi păduri 
de brad îmbrăcate în toa
leta vaporoasă a zăpezi
lor imaculate. Fantezia 
formelor, jocul culorilor, 
splendoarea peisajului pej 
fondul liniștii desăvirșlte 
sînt primele imagini care 
inundă retina. Dacă nu 
ne declarăm satisfăcuți 
numai cu atît, ieșim pe 
nesimțite în gol alpin, 
surprinși de ușurința cu 
care bocancii noștri calcă 
pe zăpada înghețată de 
atâtea viscole năpraznice. 
Din cînd în cînd, pojghi
ța aparent tare ne joacă 
feste și atâtnci, de voie de 
nevoie, intrăm pînă la ge

mai mare și din nou — ;ham ! ham ! ■— și un urs iese din bîrlog speriat. : Cade și el răpus de gloan- : țe. Entuziasmul vînători- î lor nu cunoaște margini, ■: Ca de altfel nici lăcomia 1 lor. Iar la drum și ochii 1 le sticlesc de bucurie cînd 1 dau peste o gaură și mai ; fnare. Acum știau bine ce ; au de făcut — ham ! :ham ! — și ia călcat... :trenul. JȘi unor lucrători din : comerț Ii se mai întîmplă i să „pună" azi mîna un ; pic și să nu se observe, f mîin<; ceva mai mult, și : tot neobservați rămîn și ; văzînd că „treaba" merge : strună ajung... de-i calcă î controlul financiar sau : „economicul" și... „călca- : ți" rămîn. ;
Dorin GHEȚA j

VA ȚINE MINTE?Ion Podină, tractorist, într-una din zilele lunii decembrie — și 'mai era mult pînă la sărbătorile de iarnă — s-a ujncat la volan, după ce a luat „una mică"... Cît de „mică" o fi fost, nu știm. Știm însă că amenda primită, nu a fost chiar atît de mică — 1000 de lei. Va tine minte?!
Rubrică realizată de 

T. MUNTEANU cu spri
jinul ofițerului de mili
ție loan ARSENIE

nunchi în nămeți în ha
zul celor care ne urmează 
în șirul indian. Dar „ne
cazul" —t așteptat de alt
fel — este recompensat 
din plin de tabloul în alb, 
gri și albastru al crenelu
rilor de piatră ce încon
joară căldarea glaciară în 
care, în sfirșit, am ajuns.

Jată-ne deci in preajma 
lacului Galeșului, lacurile 
Văii Rele, lacul Pietrele 
sau lacul Stînișoara, după 
cum am optat să urcăm 
pe una din văile aminti
te. Un nou peisaj in su
perlative ne desfată, deși 
lacurile sînt în cea mai 
mare parte înghețate, ofe- 
rindu-ne doar imaginea 
unor suprafețe plate, ne
firești la o asemenea alti
tudine.

Așezate toate în partea 
nordică a masivului, cele 
patru văi creează proble
me, de-acum, foarte difi
cile, în cazul parcurgerii 
traseelor în continuare 
spre partea de sud a ma
sivului. Cornișele de ză
padă, pereții de gheață, 
posibilele avalanșe fac 
deosebit de riscante tra
versările prin curmăturile 
de creastă, de aceea cu 
regretul mărturisit, prefe
răm întoarcerea spre ca
bană unde vom fi din 
nou recompensați, de data 
aceasta de ceaiul fierbin
te și de intimitatea molip
sitoare a atmosferei de 
cabană.

Aurel DULA



In gindir ea și faptele tovarășului 
NICOIAE CEAUȘESCU se află înțelepciunea

neamului și aspirațiile noastreCînd generațiile viitoare vor citi istoria acestei epoci, numele secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. va fi rostit cu admirația cu care a fost rostit numele lui De- cebal. Ștefan cel Mare Sau . epoca lui Mihai Viteazul. Este un adevăr profund pe cară toți fiii țării îl știm, că de numele și personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, de activitatea sa strălucită. în fruntea partidului și statului, se leagă indestructibil cea mai rodnică perioadă din istoria patriei, tot ce este mai frumos și mai cutezător în grandioasa pperă ce o în- v făptuim, afirmarea plenară a României socialiste între națiunile jumii. Nu există loc pe întinderea pămîn- tului în. care cuvîntul 
România să nu se asocieze în mod firesc cu numele președintelui nostru, aceste două nume asociindu-se totodată în conștiința umanității cu cuvintele: libertate, neatîrnare, unitate, demnitate națională, cutezanță revoluționară. înălțător devotament pentru idealurile păcii, ale socialismului și înțelegerii între popoare.

Om de idei și om de acțiune, receptiv față de tot ce este nou, tovarășul Nicolae Ceaușescu înscrie un rema,rcabil aport la patrimoniul politic și spiritual, național și universal, aducînd în tezaurul politic al marxismului, experiența revoluției și construcției socialiste din România. Remarcabila sa gîndire și putere de analiză a fenomenelor, este dovedită și cu ocazia magistralei Cuvîntări rostite la solemnitatea conferirii titlului de „Doctor în științe politice" și a titlului de „Doctor în economie". Sînt supuse analizei multilaterale problemele majore ale construcției socialiste în România, precum și marile probleme ale lumii contemporane. Pornind de la aprofundarea legilor reproducției lărgite. de la esența umană prospectivă a căilor pentru mersul ascendent al construcției socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu. evidențiază încă o dată rolul teze; potrivit căreia acumula
rea reprezintă funcția pro
gresistă cea maj importan
tă a societății, necesitatea 
stabilirii unui raport optim 
între fondul de dezvoltare, 
și fondul de consum.

(Urmare din pag 1)valorificate în această privință. In ansamblu, preocupările colectivelor de muncă de a valorifica în condiții îmbunătățite potențialul de forță de muncă disponibil s-au materializat la nivelul întregii economii a municipiului în depășirea productivității muncii cu peste 5 527 lei pe lucrător. Pe această bază s-au obținut cele 88,7 milioane lei cît reprezintă producția globală realizată peste prevederi în cursul anului trecut.Realizări bune în creșterea productivității muncii au înregistrat întreprinderea minieră Paroșeni, desemnată ca unitate model pe ramură în această acțiune, I.U.M.P., I.C.M.M. Da I. M. Paroșeni aplicarea- u- nui cuprinzător program de măsuri, vizînd îndeosebi mecanizarea complexă a

In același timp se impune atenției unghiul nou de vedere din care sînt abordate problemele eficienței întregii activități, puternicul accent asupra imperativului factorilor calitativi, 
„Trebuie să trecem la <> ca
litate nouă a activității 
noastre, atît în domeniul 
economic, cit și în dome
niul conducerii politice a 
societății'-'. Aceasta presupune: ridicarea nivelului tehnic al tuturor produselor; creșterea continuă a aportului științei și. tehnologiei la soluționarea proble- melor de b.ază ale economiei, dezvoltarea mai rapidă a bazei de materii prime prin accelerarea valorificării resurselor interne; asigurarea gospodăririi raționale a combustibililor și energiei, ca una din problemele vitale ale întregii societăți; creșterea mai acen- tuată a productivității muncii și organizarea științifică a producției și a muncii.Cu o mare forță de convingere este promovată teza potrivit căreia numai prin mobilizarea tuturor forțelor pentru creșterea eficienței activității economice. printr-o conducere științifică a societății bazată Pe studierea permanentă a realităților poate fi realizat obiectivul fundamental al partidului, țelul său suprem — ridicarea bunăstă
rii poporului la nivelul ce
rințelor societății socialiste 
dezvoltate. Elemente noi o- riginale, îmbogățesc viziunea asupra evoluției parti-

Crîmpei din Vulcanul de azi-
și hărniciei fielucrărilor miniere, creșterea gradului de concentrare a producției, îmbunătățirea organizării conducerii, producției și a muncii au permis realizarea unei productivități sporite cu 15 la ’ sută față de nivelul anului trecut și cu 9 la sută față de- prevederile acestui an. Realizarea unei productivități ridicate, de aproape 2 tone pe post pe întreprindere, se reflectă favorabil în bilanțul economic al u- nității, contribuind în.proporție de 86 la sută la obținerea unei producții globale de 39,5 milioane de lei și la reducerea cheltuielilor de producție cu 14 lei pe tona de cărbune extras.Rezultate bune s-au obținut în creșterea productivității muncii și la I.C.M.M. (unde prin utilizarea unor utilaje de capacitate sporită și a unor tehnologii și materiale eficiente, acest

dului și a rolului său conducător în societatea noastră, temă abordată în indisolubilă legătură cu adîn- cirea democrației socialiste, cu evoluția societății socialiste în ansamblu, cu participarea oamenilor muncii la conducerea societății. Este susținută teza că, a construi cu succes noua orînduire în propria țară, a creatoare pentrupentru ridicarea vieții materiale și spirituale a poporului la nivelul celei mai înalte civilizații constituie prima îndatorire partiotică și internațională a fiecărui partid a clasei muncitoare, a fiecărui comunist, formulate cu o bilă clarviziune și direcții pentru rea cercetării în

mobiliza forțele ale poporului consolidarea ei,

r

Sînt remarca- orientări dezvolta^ științele sociale, renunțarea la spiritul dogmatic și încetățe- nirea unui spirit înnoitor, revoluționar, aprecierea lucidă, cu spirit critic, a tezelor susținute în trecut, dar și a rezultatelor.Prin profunzimea ideilor, prin rigoarea științifică a perspectivelor formulate tuvîntarea tovarășuluiNicolae Ceaușescu se înscrie Ca o nouă contribuție de valoare inestimabilă, la dezvoltarea creatoare a teoriei și practicii revoluționare, la îmbogățirea tezaurului de idei a filozofiei marxiste.
Asitent univ. 

loan UIFALEAN 
Institutul de mine 

Petroșani

indicator a fost îndeplinit în proporție de 109,1 la sută), I.U.M.P. (ea urmare a asimilării unor tehnologii moderne de forjare și matrițare, a mecanizării transportului intern și a extinderii formei de retribuire în acord), și I.P.C.V.J.Cîteva elemente se pot aprecia că au stat la baza rezultatelor bune obținute în aceste unități. In primul rînd programele complete elaborate în scopul creșterii productivității muncii au fost îndeplinite integral, rod al antrenării , tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea lor. - De asemenea, ele au fost continuu adaptate și îmbunătățite! în cursul anului prin includerea unor prevederi suplimentare a căror realizare a devenit posibilă ca urmare a creșterii gradului de dotare tehnică, a trecerii la forme noi de organizare a

*
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*
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I
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Constructorii din I.upeni la ultima cotă a unui nou bloc.
O pasiune de-o viață

(Urmare din pag 1)
țile și înfruntîndu-le băr- 
bătește, cu dîrzenie și 
perseverență. Iar acestea 
nu au lipsit din activitatea 
sa. ,De cînd lucrez eu cu 
el — ne-a relatat ingine
rul Alexandru Blaj, șeful 
sectorului II — a lucrat 
tot in condiții grele, ca un 
fel de „specialist" al lu
crărilor care traversau o 
tectonică dificilă".

„In cei 15 ani de cînd 
lucrăm cot la cot — ne 
spune maistrul principal 
Liviu Popa —■ nu s-a 
produs nici o surpare in 
lucrările miniere executa
te de brigada sa. A fost 
un miner de mina căruia

În sprijinul producției
(Urmare din oag l)diții bune pentru depășirea ' sai-cinilor de plan pînă la sfîrșitul lunii ianuarie.

inaltA răspundere 
muncitoreascaDeși harnicul colectiv al minerilor din cadrul sectorului III avea în ziua de 21 ianuarie un plus față de planul la zi de peste tone de cărbune, din . țiativa comuniștilor a organizată o acțiune muncă patriotică înde duminică, 22 ianuarie, pentru a asigura îmbogățirea succeselor. Dînd dovadă de o înaltă responsabilitate față de sarcini, zeci

800 ini- fost de ziua

producției și a muncii. Nu este lipsit de semnificație faptul că un important număr de oameni ai muncii au participat la acțiunile de creație tehnică organizate în cadrul Festivalului național ..Cîntarea României invențiile, inovațiile, schim- btrrile de experiență realizate regăsindu-se în mod firesc în rezultatele superioare obținute în producte.Se poate aprecia că succesele obținute într-o serie de unități economice în acțiunea de creștere a productivității muncii constituie o confirmare a importantului potențial productiv pe care îl reprezintă mecanizarea și îmbunătățirea organizării producției, stimularea gîndirii tehnice novatoare și participarea responsabilă a tuturor oamenilor muncii în activitatea productivă. 

erai sigur. Iși cunoștea 
meseria...".

La „școala" mineritului 
, lui „nea Dumitru" au 
crescut oameni care în 
prezent sînt șefi de briga
dă renumiți, ca Dumitru 
Stelian sau șefi de schimb 
ca Ioan Pintea și Ioan 
Baidache, precum și pe 
cel care-i poartă în pre
zent cu demnitate ștafeta 
de șef de brigadă — mi
nerul Ion Rapcea.

In acest răstimp 
crescut cu demnitate cele 
două gemene, care 
prezent sînt căsătorite. 
Una cu șeful uneia dintre 
cele mai harnice brigăzi 
de mineri — Dtimitru 
Burlan, de la sectorul VII 
al minei Vulcan. „Acum

și-a

de muncitori au răspuns „prezent", sacrificînd cîte- ;va ore din ziua de repaus. In acest răstimp au fost executate operații de întreținere a lucrărilor miniere și a căilor de acces, închiderii de ciclu în abataje, . astfel încît în săptămîna următoare să poată fi realizate ciclurile în șase ore și să se extragă zeci de tone în plus față.de planul de producție.Ca urmare, sectorul III a înregistrat un succes de seamă în ultima săptămî- nă a lunii ianuarie , ridi- cînd plusul de cărbune atît de necesar economiei noastre naționale, la 2 000 tone peste sarcinile de plan.Printre dovadă de finalizarea acestui se numără șefii de brigadă Valerian Maxim. Gheorghe Ghicioiu, Pavel Șchiopu, șefii de schimb Gheorghe Dăianu, Ilie Mihai, Nicolae Toma, Alexandru Avram, Nicolae Șchiopu. Mihai Pa- conschi, Laurențiu Burlui, muncitorii Sava Silvestru,

cei care au dat abnegație în succes

Programul Universității politice șl de 
conducere Petroșani

rie a.c. ora 17, la ȘcoalaUniversitatea politică și . .de conducere, anul I, gru- generală nr. 1 Petroșani, pa I în ziua de luni, 30 
ianuarie Șa.c., iar grupa a Il-a în ziua de marți, 31 
ianuarie a.c. Cursurile se desfășoară la Cabinetul municipal, începind cu 
ora 17.• Principiile muncii de partid, anii III și IV, în Ziua de luni. 30 ianuarie 
a.c. ora 17, Ia Școala ge
nerală nr. 1 Petroșani.• Politica economică a P.C.R., anii III și IV în ziua de marți, 31 ianua-

am timp să mă ocup mai 
mult de cei trei nepoței, 
pe care-i iubesc mult.' — 
ne spune tovarășul Dumi
tru Rău. Și mă urmărește 
un singur regret : că n-am 
apucat să lucrez in subte
ran și eu la un complex 
mecanizat!". /

Este regretul îndreptățit 
al unui om pentru care 
mineritul a fost o pasiune 
de o viață. O pasiune no
bilă, care i a adus bucurii 
și împliniri cunoscute 
doar de acei oameni care 

în își iubesc meseria cu ade
vărat. Un exemplu de mo
destie și dăruire demn de 
urmat pentru cei care fac 
astăzi primii pași pe ca
lea însușirii nobilei me
serii de miner.

I
I
I, 
I
I ț
I

Gheorghe Modiga, Costache Romanescu, Constantin O- ros, Costică Lupașcu, loan Golumbeanu, Nicolae Pin- tilie, Ursan Dragoș și mulți alții.
PRODUCȚIE MARFA 

PESTE PLANCu același entuziasm au răspuns chemării și muncitorii de la atelierul mecanic. In frunte cu maistrul de atelier loan Doană. în aceeași zi, ei au participat la ansamblarea și recon- diționarea unor grinzi metalice destinate introducerii tehnologiei moderne de susținere cu tavan de rezistență în stratul III. Lucrările executate în cîteva ore s-au finalizat - într-o producție marfă în valoare dte peste 50 000 lei. Prin- .tre participanții la această acțiune lăudabilă se numără tovarășii Ilip Bălă, loan Genic. Mihai Moise, Petru Șamotă, Marcu Rus, Cecilia Torecik, loan Sibinescu. Alexandru Imre, Mare Marcu. Aurel Stoica, Iuliu Mureșan.

• Materialism dialectic și istoric, anul III, în ziua de marți. 31 ianuarie a.c. 
ora 17, la Cabinetul de 
partid.• Universitatea politică și de conducere, anul II, în ziua de miercuri, 1 
februarie a.c. ora 16,30 la 
Cabinetul municipal de 
partid.• Politica externă ă P.C.R., anul III, în ziua de miercuri, 1 februarie 
a.c., ora 18, la Cabinetul 
municipal de partid.
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(Urmare din pag 1)Tovarășul NicolaeCeaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au îndreptat apoi spre cimitirul comunei, unde au depus cite o coroană de flori la mormintele lui Andruța și Alexandra Ceaușescu, cei care au dat viață marelui fiu al națiunii noastre, președintele Republicii Socialiste România. In aceste zile, cînd întregul nostru popor cinstește pe conducătorul iubit al țării, prinosul de recunoștință adus de tovarășul Nicolae Ceaușescu celor care l-au crescut încă din fragedă copilărie în spiritul dreptății, al cinstei și adevărului, în spiritul devotamentului nețărmurit pentru cauza libertății și fericirii poporului său, . capătă o profundă și emoționantă semnificație.Tovarășul .Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați să viziteze noua fabrică de confecții din comună. De-a lungul șoselei s-au adunat mii de locuitori ai comunei, care fac secretarului general al partidului și președintelui țării o călduroasă manifestație de' dragoste și i recunoștință.

„JarHe bogate ezită să anuleze datoriile celor sărace“

P.C.R. !“, La mulți

lor din la va-

X

Intr-o vibrantă unitate de simțire și gîndire, locuitorii Scorniceștiului scandează „Ceaușescu „Ceaușescu ani !“.La intrarea în fabrică, tovarășul Nicolae Cea-ușescu și tdvarășa Elena Ceaușescu sînt întîmpinați de Constantin' Tănase, directorul întreprinderii. Gazdele informează pe secretarul general al partidului că, în prezent, în fabrică lucrează aproximativ 1000 de femei, în marea majoritate tinere. încă primele luni s-a trecut realizarea unei game riate de confecții pentru copii, tineret și femei.Muncitoarele fac o caldă primire tovarășului Nicolae Ceaușescu și- tovarășei Elena Ceaușescu, tinere fete le oferă flori, îi îmbrățișează cu căldură. La fel Ca și întregul nostru popor, și aici, secretarului general al partidului i se adresează din inimă urarea „La mulți ani precum și calde mulțumiri pentru a- ceastă vizită.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de 

Șl

calitatea produseldr, de condițiile de muncă și de viață ale personalului muncitor din cea mai tînără întreprindere a Scorniceștiu- lui. Apreciind rezultatele bune, obținute încă de la început, secretarul general al partidului recomandă să se asigure tot ce este necesar pentru ca această întreprindere, dotată cu utilaje moderne, să realizeze o producție diversificată și de bună calitate. La încheierea vizitei, tovarășul Nioolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu semnează în Cartea de onoare a întreprinderii.In continuare se vizitează Biblioteca comunală și Muzeul Scorniceștilor, care înfățișează atît trecutul secular al acestei vetre strămoșești, cit și marile prefaceri și realizări ale comunei în anii socialismului.Una din săli prezintă o sintetică, dar cuprinzătoare, istorie a Scorniceștilor. Un act din 1577 atestă existența documentară a acestei așezări, alte documente atestă participarea locuitorilor din Scornicești la marile evenimente din istoria neamului nostru.

August drumul de po- conduce-
mu- su- din

>Multe din documente îl înfățișează pe cel pornit ■din Scornicești din fragedă tinerețe, pe tînărul comunist Nicolae Ceaușescu, prezent în marile bătălii de clasă, încă cu aproape jumătate de secol în urmă.Alte imagini redau momente ale insurecției armate antifasciste și antiimpe- rialiste de la 23 1944. precum și glorios străbătut porul român sub rea partidului, în anii socialismului.Cum este și firesc, zeul oferă o imagine gestivă a înnoirilor viața Scorniceștilor.La plecarea din Scornicești, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sînt înconjurați cu aceeași dragoste de locuitorii comunei, de la cei mai tineri la cei mai vîrst- nici, care își reafirmă ho- tărîrea fermă de a contribui cu toate forțele la înfăptuirea partidului, agriculturii noastre socialiste, a satului românesc contemporan, pe trepte tot mai înalte, de civilizație, bunăstare și progres.
Programului la dezvoltarea

DUMINICA. 29 IANUARIE 1978

în pregătirea Conferinței 
pentru securitate.și cooperare 

în EuropaBELGRAD 28 (Ager- pres). — Plenara reuniunii de la Belgrad a reprezentanților țărilor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în . Europa (C.S.C.fc.) s-a întrunit pentru a lua în discuție e- voluția și stadiul procesului de redactare a documentului final al reuniunii. Cu această ocazie, un mare număr de delegații, între care cele ale României, Canadei, Poloniei, Italiei, R.F.G., Maltei, Marii Britanii, R.D.G. și S.U.A., s-au pronunțat pentru accelerarea lucrărilor de redactare, cu i CONSILIUL DE SECU- 
: RITATE și-a amînat vi— i neri, după-amiază, deli- I berările sale cu privire ; la situația din Africa de i Sud.: Dezbaterile vor fi re-î luate luni, cînd vor fi ț supuse discuției două pro- i iecte de rezoluție anunța- ; te de către reprezentantul ; statului Mauritius.
; SINDICATELE munci- : torești italiene se opun ; organizării de alegeri an- ; ticipate cerînd constitui- rea imediată a unui gu-

PE SCURT

luarea în considerare a tuturor propunerilor existente și elaborarea unui document final al reuniunii care să constituie un pas înainte în aplicarea Actului final. ■,In intervenția sa, șeful delegației române, ambasadorul Valentin Lipatti, a reafirmat poziția României cu privire la elaborarea u- nui document politic de substanță care să cuprindă măsuri concrete și să țină seama de’ pozițiile și interesele legitime ale tuturor țărilor participante.
PE SCURTvern „beneficiind de un | sprijin suficient care să-i ' confere o anumită autori- | ta te".

DUPĂ CUM INFOR- j 
MEAZA AGENȚIA i 
ANOP, noul guvern por- S tughez constituit de Ma- | rio Soares, secretar ge- | neral al Partidului So- ? cialist, va depune luni i jurămîntul. Noul cabinet | și-a început lucrările = pentru elaborarea progra- i mului de acțiune, care va : trebui să fie' supus spre j aprobare Parlamentului ■ ; pînă la 2 februarie. ;Conferința ministerială tare va avea loc în luna martie, la ■ Geneva, va a- nula ea datoriile publice ale celor mai sărace țări așa cum cer țările în curs de dezvoltare ? Experți din peste 60 de țări bogate: și sărace, convocați de Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) nu au dat răspuns acestei probleme : în luna decembrie, timp de două săptămîni, ei au avut schimburi de vederi. fără a reuși să reducă divergențele dintre țările, dezvoltate și țările în curs de dezvoltare.Impunerea unui morato- 'xriu asupra datoriilor lumii a treia constituie, după crearea unui fond comun pentru stabilizarea prețu

rilor la materiile prime, principala revendicare a „grupului celor 77" (țări 
în curs de dezvoltare). Datoriile lor se cifrează, în prezent,, la circa 250 miliarde dolari. Pentru cele mai defavorizate dintre ele 
— 45 la număr, potrivit aprecierii U.N.C.T.A.D. — problema este deosebit de îngrijorătoare căci datoriile le grevează serios posibilitățile de import și, implicit, satisfacerea cerințelor lor de dezvoltare...

Reînnolțt-vă 
abonamentele 

la ziarul 
„Steagul 

roșu“
Pre.țul unui abona

ment este de 8 lei lunar 
și 24 lej trimestrial.

Abonamentele se f^c
■ la chioșcurile difuzării 

de presă din întreprin
deri.

| ASIGURAȚI-VĂ DIN
TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFE
RAT !

Țările occidentale bogate s-au pronunțat, în primăvară, în cadrul ..dialogului nord-Sud" din capitala Franței pentru un „program de acțiune spe
Din presa străină

(„TRIBUNE DE GENEVE")cial" de circa un miliard de dolari fie sub forma contribuțiilor directe către țările cele mai sărace, fie cea a reducerii, datoriilor acestora. Alte patru țări industrializate — Suedia, Canada, Olanda și Elveția — au anunțat că au consim
V În loc de invitație ,/ După o săptămînă de ’ muncă rodnică în adîncu- rile minelor, pe schele, în 
i . uzine, întreprinderi său> instituții avem în față o 
ț nouă zi de repaus. Evi- 
I dent că fiecare își. fixea-ză programul după cum> crede de cuviință. Pentru | iubitorii sportului am gă- 
l sit cu cale să venim cu> cîteva sugestii. Anotimpul ț zăpezii fiind în. toi înce- l pem cu sporturile a căror , „gazon" este mantia albă 
1 de omăt. Deci azi, înce- ț pînd cu ora 9,30, pîrtiile 
i din Paring vor găzdui e- J tapa județeană din cadrul ț întrecerilor „Daciadei‘.‘ la

țit unilateral la renunțarea unei părți din datoriile către ele ale unor țări în curs de dezvoltare al căror venit anual pe cap de locuitor este sub 560 dolari...
Aceste „reduceri" nu soluționează problema datoriilor care, în loc să se di- minuneze, continuă să se agraveze După cum au constatat experții, datoriile publice ale țărilor în curs de dezvoltare au crescut de la 48 miliarde dolari,

sanie, categoria 10—14 ani. Tot în Paring, în cadrul aceleiași competiții, se desfășoară „bătălia" pentru primele locuri la schi fond categoria de vîrstă 10—14 ani, 14—19 ani și peste 19 ani.Invitația este valabilă nu numai pentru specta-, tori ci și pentru amatorii de schi și săniuș dornici să-și petreacă o zi de neuitat și să-și fortifice organismul făcînd sport pe înălțimile cu aer ozonat. Aceeași chemare și spre pîrtiile de la Straja Lii- peni și Vulcan.Iubitorii sportului min

în 1967, la 207 miliarde dolari în 1976, iar dobînzi- le datorate prin obținerea de credite de la 6 la 32 miliarde dolari.Reprezentantul grupului de experți din țările în curs de dezvoltare remarca, nu fără ternei, că țările bogate nu doresc anularea datoriilor publice ale celor mai sărace țări, ci doar o „'diminuare" a a- cestora. Dar și așa țările bogate sînt departe de a-și îndeplini angajamentele privind acordarea a 0,7 la sută din produsul lor național brut ca ajutor către țările în curs de dezvoltare.
ții, desfășurat pe tablele /cu 64 de pătrățele, pot ]asista, la întrecerile de șah fdin etapa a Il-a a câni- <pionatului municipal. își ’ 1''dispută victoria C..F.R. iPetroșani — E.G.L. Petlri- lla; Preparatorul Petrila— ’Preparatorul . Lupeni și )I.C.P.M.C. — Minerul Dîl- ija. Primele echipe asigu- ,rînd oficiile de gazdă. )Tenisul de. masă are protagoniste în campio- inatul municipal echipele JI.C.P.M.C. — „’Vîscoza" Lupeni; Minerul Dîlja - (Minerul Aninoasa; E.G.L. JPetrila — C-F.R. Petro- )șani. (D.C.) (

Șapte săptămmi in cosmosMOSCOVA 28 (Ager- pres). — Se încheie cea de-a șaptea săptămînă de zbor a cosmonauților Iuri Romanenko și Ghiorghi Greciko. In cursul acestei perioada îndelungate de activitate în spațiu, „indicatorii" fiziologici ai celor doi cosmonăuți s-au .stabilizat, aflîndu-se la nivelul înregistrat înaintea lansării. Medicii care urmăresc starea sănătății, cosmbnau-Capriciile vremiiNEW YORK 28 (Ager- pres) — Bilanțul încă provizoriu al unei săptămîni de vreme nefavorabilă, care a provocat adevărate ravagii pe o suprafață de peste trei sferturi din teritoriul Statelor Unite. se ridică pînă în prezent la 70 de morți și zeci de milioane de dolari pagube materiale. ■Zăpada continuă să cadă din abundență în partea septentrională din centru- vest unde mii de vehicule sînt încă blocate sub straturi de zăpadă de ihai mulțiPRETORIA 28 (Ager- pres). — Ploi torențiale au căzut în cursul nopții de vineri spre sîmbătă în zone întinse din jurul orașului sud-african Pretoria. In urma inundațiilor provocate
MICA PUBLICITATEVIND două apartamente ocupabile, Petroșani, Republicii nr. 34. Informații Ghecse •— 6 Martie nr. 34, Petroșani. (53)VIND „Dacia 1 300". strada Cătănești nr. 21 Iscro- ni , Rădoi Nicolae. (60)PIERDUT carnet de student, pe numele Mocambou Ignace. eliberat de I.M-P. Se declară nul. (57)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Gog>o- șanu Cornel, eliberată de I.U.M.P. Se declară nulă.(58)PIERDUT legitimație de serviciu pe numel Jian A- lexandru, eliberată de I.U.M.P. Se declară nulă' (61) 

ților relevă cu satisfacție menținerea constantă la un nivel înalt a capacității lor„ de muncă.Sîmbătă, au continuat pregătirile pentru aprovizionarea cu carburant a stației „Saliut-6“, precum și descărcarea materialelor a- duse de nava „Progress-1“.Zborill complexului orbital „SaIiut-6“ — „Soiuz-27“ — „Progress-1“ continuă.
metri. Spre sud, în special în . Ohio, vînțul, continuă să. sufle cu putere, iar termometrul a coborît mai multe grade sub zero. Președintele Jimmy Carter a ordonat forțelor armate regulate să intervină pentru a sprijini membrii Gărzii naționale să deblocheze arterele de circulație.Sud-vestul Statelor Unite este afectat de ploi torențiale și căderi de zăpadă. In Virginia și Carolina de Nord, „situația s-a agravat ca urmare a mai multor tornade,de precipitații, cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața. Uria din suburbiile orașului Pretoria a fost declarată zonă de dezastru, după ce un curs de apă a depășit malurile.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Terheș Velu, eliberată de I.U.M.P. Se declară nulă. (62)
ANUNȚ DE FAMILIECu nemărginită durere Maria, soție și fiicele Laulra și Violeta anunță împlinirea a 6 săptămîni de la pierderea scumpului nostru soț și tată FAUR VICTORși mulțumesc tuturor celor ce au fost alături de noi la marea durere.Amintirea lui va ră- mîne pentru totdeuana în inimile noastre. (59)

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii nr. 90 telefon.: 416 62 (secretariat] 424 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Reoublicii nr. 67


