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economico-sociale ale municipiului
In lumina exigențelor 

sporite, reieșite din docu
mentele Congresului al 
XI-lea. a indicațiilor date 
de secretarul general al 
partidului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind 
înfăptuirea neabătută a 
politicii de cadre a parti
dului, comitetul municipal, 
biroul și secretariatul său 
au acționat cu consecvență, 
în anul 1977, pentru forma
rea unui puternic detașa
ment de cadre, cu o înaltă 
pregătire politică și profe
sională capabil să asigu
re conducerea și organiza
rea activității economico- 
sociale a municipiului, rea
lizarea obectivelor ce revin 
Văii Jiului în actuala eta
pă. Exprimată în plenara 
comitetului municipal, con
cluzia de mai sus se răs- 
frînge asupra multiplelor 
preocupări ale organelor 
și organizațiilor de partid 
care, în anul 1977, au si
tuat pe un loc central în- 
făputirea politicii de cadre 
a partidului, militînd pen
tru aplicarea principiilor și 
criteriilor de selecțio
nare, creștere și pronfova- 
re a cadrelor.

Adunări generale ale oamenilor muncii

Eficiența muncii pe șantiere 
impune gîndire tehnică înaintată, receptivitate 

și o organizare riguroasă
Analiza realizării indica

torilor economici ai planu
lui pe anul trecut la Grupul 
de șantiere Valea Jiului al 
T.C.H., prilejuită de aduna
rea generală a .oamenilor 
muncii a dezvăluit o situa-: 
ție necorespunzătoare. Pro
ducția valorică nu a fost 
realizată decît în proporție 
de 90 la sută, nu s-a reali
zat indicatorul productivi
tății muncii decît în pro
porție de 92,6 la sută, iar 
cheltuielile materiale de 
producție au fost depășite 
cu 5,32 lei la 1 000 lei pro
ducție marfă.

Fără a încerca să mini
malizăm realizările cons
tructorilor din Valea Jiu
lui care în anul trecut au 
predat 1 236 apartamente, 
modernul spital cu 700 de 
paturi, și alte dotări social- 
edilitare, trebuie să sublini
em că acestea s-au datorat, 
îndeosebi, Spiritului de dă
ruire, hărniciei de care au 
dat dovadă în trimestrul IV 
echipele de constructori.

Manifestînd o înaltă res
ponsabilitate muncitorească 
față de sarcinile sporite 
care le revin în 1978, par_ 
ticipanții la dezbateri au 
formulat critici îndrep
tățite la adresa con-

în pagina a 2-a

Dialog 
cetățenesc

Plenara a scos în eviden
ță orientarea judicioasă a 
comitetului municipal, a 
biroului și secretariatului 
pentru ca structura fondu
lui de cadre să reflecte co
respunzător specificul acti
vităților din municipiu. Re
zultate bune au fost obți

Pe marginea lucrărilor plenarei 
Comitetului municipal de partid

nute t în ce privește întări
rea organelor de partid și 
aparatului de partid, la ni
velul municipiului și orașe
lor cu cadre tinere, temei
nic pregătite, cu aptitudini 
de buni organizatori, ani
mați de spirit novator, a- 
preciați în colectivele de 
muncă din care au prove
nit. A fost acordată o aten
ție deosebită îmbinării ac
tivității cadrelor cu expe
riență cu a celor tinere, 
răspunzînd astfel unei im
perioase cerințe pe care 
viața, dinamica construc
ției socialiste o ridică me
reu în fața societății. Mul- 

ducerii grupului de șan
tiere. „Lipsesc sculele. A- 
provizionarea cu materiale
le necesare se desfășoară 
Ia întîmplare. Nu se mani
festă .grijă pentru asigura
rea condițiilor normale de 
muncă. Propunerile noastre, 
ale. muncitorilor care lu
crăm de ani de zile în 
Valea Jiului și avem o bo
gată experiență profesiona
lă, nu se iau în considera- 
rare, rămîn pe hîrtie", sub-

Viorel STRAUȚ

(Continuare in pag. a 3-a)

crtm a/Lat...
La

Livezeni, unde 
din acest an 

să fie

I

POLICALIFICARE.
I. M. 
încă 
urmează 
introduse intensiv com
plexe mecanizate de a- 
bataj și tehnologii moder
ne, au început cursurile 
de policalificare ale per
sonalului muncitor care 
le va exploata. Se are în 
vedere, calificarea unor 
mineri ca electrolăcățuși 
și invers. Participă pes
te 50 muncitori — mineri, 
șefi de brigadă și de 
schimb, lăcătuși, electri
cieni — și o parte din 
maiștri, (A.H.)

ELEVII ANULUI I A 
de la Liceul industrial 
Vulcan, îndrumați de 
profesorii Rodica Fleider 
și Alfred Sieder, au ame-

tiple preocupări au fost în
dreptate spre organizarea 
de acțiuni specifice pentru 
perfecționarea pregătirii 
politice și profesionale a 
cadrelor’ de -partid. Progra
mul anual de pregătire, a- 
vînd la bază probleme de 
studiu și dezbateri des-

prinse din hotărîrile orga
nelor superioare de partid, 
din cuvîntările secretaru
lui general al partidului, ~ forței de muncă și a cadre- 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost . perma
nent completat cu acțiuni 
menite să contribuie la îm
bogățirea cunoștințelor ca
drelor de partid, la apro
fundarea Cunoașterii rea
lităților din fiecare organi
zație și colectiv de muncă 
în vederea creșterii compe
tenței în soluționarea pro
blemelor economico-sociale (Continuare în pag. a 3-a)

din unitățile municipiului.
Plenara a analizat mo

dul în care s-a acționat în 
întreprinderi și instituții, 
îndeosebi în unitățile apar
ținătoare Combinatului mi
nier Valea Jiului, pentru 
selecționarea, creșterea și 
promovarea cadrelor mun
citorești și de conducere. 
Concluziile desprinse au 
scos în evidență creșterea 
preocupărilor organelor și 
organizațiilor de partid, a 
consiliilor oamenilor mun
cii pentru completarea e- 
fectivelor .de muncitori, ca
lificarea și integrarea lor 
în producție, stabilizarea

lor de conducere, îmbună
tățirea raportului dintre 
muncitorii direct productivi 
și auxiliari. A fost eviden
țiat și cu acest prilej, spri
jinul deosebit de important 
primit din partea conduce
rii de partid și de stat, 
prin măsurile adoptate :1a 
inițiativa secretarului ge- 

organizat, la Com
plexul C.F.R., vizionarea 
filmului românesc „Regă
sire". Cu acest prilej a 
avut loc și un proces ci
nematografic inspirat din 
problematica educativă a 
filmului. A participat un 
grup de actori ai Teatru
lui „Valea Jiului". (T. S.).

CONCURS AL PATRU
LELOR DE CIRCULAȚIE. 
La Im peni s-a desfășurat 
faza pe oraș a unui con
curs interșcolar al patru
lelor de circulație. Pe. 
primul loc s-a situat pa
trula de circulație condu
să de pionierele Angelica 
Gălbează și Marinela Cos- 
tin de la Școala generală 
nr. 1, urmată de cele de 
la școlile generale nr. 5 
șl nr. 2. (V.S.)

ita injf&rntăm

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân președintele Republi- 

'cii Socialiste România, a 
primit, joi după-amiază, pe 
ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Bul
garia, Petăr Mladenov.

In timpyl întrevederii s-ă 
exprimat deosebita satis
facție față de extinderea și 
adîncireă continuă a relați
ilor de prietenie trainică și ( 
colaborare dintre țările, 
partidele și popoarele noas
tre. Totodată, a fost reafir
mată dorința comună de a 
dezvolta și întări în conti
nuare aceste relații pe mul
tiple planuri, în folosul și 
spre binele celor două țări 
și popoare, al cauzei socia
lismului și progresului în 
lume.

Au fost abordate, de a- 
semenea, unele aspecte ale 
actualității politice interna
ționale, relevîndu-se și de 
această dată hotărîrea

Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. 
și-a încheiat lucrările

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, joi di
mineața au continuat în 
Capitală lucrările Consfătu
irii de lucru cu primii-șe- 
cretari și secretarii cu pro
blemele agricole ai comite
telor județene de partid, 
convocată din inițiativa se
cretarului general al 
Partidului Comunist Ro
mân.

La lucrările din ziua de 
2 februarie au luat parte,

contribuția cetățenilor, 
pentru cetățeni

Sub conducerea organelor 
și administrației de stat din 
Valea Jiului promovează 
dialogul oermanent, conlu
crarea rodnică cu cetățenii, 
antrenîndu-i la toate acțiu
nile care vizează buna.gos
podărire a localităților. .

In adunări ale reprezen- 
■ fanților familiilor la orașe 

și ale delegaților la comu
ne, cetățenii ’municipiului 
nostru au hotărît să con
tribuie cu bani la realiza
rea în anul 1977 a unor o- 
biective de interes obștesc 
a căror valoare s-a ridicat 
la 1413 000 lei, din care 
în Petroșani 495 000 lei. A- 
vînd baza materială asigu
rată prin contribuția cetă
țenească cît și prin valo
rificarea unor resurse lo
cale, deputății, cele 71 co
mitete de cetățeni alese pe

României și Bulgariei de â-, 
contribui activ și în viitOBfâ' 
la consolidarea cursului’ 
spre destindere și coope-' 
rare, la promovarea unor ' 
relații internaționale noi, a 
unei politici de deplină e- 
galitate, respect și colabou 
rare între națiuni, lă solu
ționarea în interesul p<x 
poarelor a problemelor care 
confruntă omenirea, la re
alizarea unor măsuri efec
tive de dezarmare, în pri- 
mul rînd de dezarmare nu
cleară, pentru crearea unui 
climat de pace și securita
te în Europa și în lume.

A fost reafirmat interesul 
celor, două țări pentru reu
șita reuniunii de la Bel
grad care este chemată sS 
adopte noi măsuri în ve
derea transpunerii. în prac
tică a Actului final de la 
Helsinki, pentru dezvolta
rea colaborării bilaterale și 
multilaterale în Balcani, 
pentru transformarea aces
tei regiuni într-o zonă a 
păcii și înțelegerii.

de asemenea, membrii Con
siliului Național al Agri
culturii, ai organelor ce in
tră în componența acestu
ia, alte cadre din agricul
tură, membri ai organelor 
de conducere din producția 
și cercetarea agricdiă.

Sosirea în sală a tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
a fost salutată cu vii și

(Continuare în pag. a 4-a)

lucrări în* 1 care au fost cu-* 
prinși 425 dintre cei mai

najat un util cabinet de 
tehnologia meseriei. Cabi
netul a fost dotat cu do
uă bancuri de lucru, tru
se cu scule. Această rea
lizare urmează unui alt 
cabinet, de desen tehnic, 
la oare au contribuit e- 
levii din anul III. (T.S.)

VINAREA de mistreți 
și alte animale utile pe 
terenurile filialei Petro
șani a A-G.V.P.S, a fost 
oprită pînă la noi dispo
ziții. Bilanțul lunilor de
cembrie și ianuarie con
semnează recoltarea a 9 
mistreți și a 5 căprioaire 
la selecție, adică îndepli
nirea sarcinilor de carne
de vînat pe trimestrul I 
1978 ;— 745 kg și recupe
rarea restanței din anul 
trecut de 120 kg. (T.Ț.)

PROCES CINEMATO
GRAFIC. Cinematograful 
„Unirea" din Petroșani a

■ buni gospodari, comitetele 
de cetățeni din circums
cripțiile electorale au 
trecut la înfăptuirea obiec
tivelor votate în adunări, 
obiective care au fost cu
prinse în planul unic de 
dezvoltare economico-so- 
cială.

In anul 1977 au fost rea*. . 
lizate în municipiu 67 o- 
biective a căror valoare se 
ridică la 1 352 000 lei, toa
te localitățile Văii Jiului; 
cu excepția comunei Ba
nița, onorîndu-și cu succes 
sarcinile la acest capitol.

Viorel MATEI, ț 
inspector principal la 

Consiliul popular municipal 

(Continuare în pag. a 3-a)



Azi despre :

miercuri, 
sîmbătă — 11—13; 
joi 18-19 ; M.R.F. 
(zilnic) ; Recoltări 
7—11 (zilnic) ; Pe-

Programul unităților sanitare 
ambulatorii din Petroșani

— 11—13 ; marți și joi —
17—19 ; Oncologie — luni, 
miercuri, vineri — 11—13; 
17—19 ; Neurologie — luni, 
miercuri, vineri 8—13 ;
17—19, Ortopedie — 12—14 
(zilnic), Oftalmologie 
8—13; 17—19 (zilnic), Ex
pertiză — 8—15 (zilnic), U- 
rologie — luni, 
vineri și 
marți si
— 7—13 
sînge — 
diatrie — 8—13,30; 17,30—19 
(zilnic) ; Psihiatrie — 8—14; 
marți, joj și sîmbătă 17—19; 
Neuropsihiatrie infantilă
— 12,30—13,30 (zilnic) ; Of
talmologie copii — 11—13 
(zilnic) ; O.R.L. copii 11—13 
(zilnic).

Aceste programe pot fi 
modificate de către condu
cerea spitalului în timpul 
concediilor sau cînd medi
cii sînt trimiși la cursuri 
de perfecționare. Schimbă
rile se comunică la nivelul 
cabinetului unde Se afișea
ză programul pe ușă.

Accesul în policlinică fă
ră bilet de trimitere, fișă 
de angajare sau alt docu
ment care să justifice pre
zența în unitate este inter
zis.

Externările din spital se 
fac pînă la ora 12, iar in
ternările obișnuite pînă la 
ora 13.

In vederea internării și 
externării aparținătorii au 
acces numaj la ' serviciile 

ca

Orice activitate și cu atît măi mult asistența sanitară 
a populației are șanse de succes mai mari atunci cînd se 
desfășoară ordonat, organizat, potrivit unui program 
judicios întocmit și unanim respectat. Cu privire la mo
dul și timpul în care populația din Petroșani poate soli- 

' cita serviciile rețelei sanitare, conducerea Spitalului mu
nicipal ne a rugat să facem cunoscute următoarele preci- 

l zări :' ' .
cunoscute următoarele preci-

— Ca urmare a reorgani
zării rețelei sanitare din 
Petroșani, dispensarele te
ritoriale de adulți și copii 
nr. 1 și 2 se află în prezent 
în policlinica veche, iar 
cele cu nr. 3, 4 și 5 în dis
pensarul nou din cartierul 
Aeroport.

Consultațiile se face zil
nic în cadrul programului 
de lucru stabilit.

Populația trebuie să ur
mărească programul de 
consultații al medicului de 
care aparține. In cazurile 
de urgență, bolnavii vor fi 
consultați și de către 
dicul de tură, .chiar 
aparțin teritorial altui 
die. Nu se recomandă 
navilor să vină direct 
medicul de gardă din 
tal după-amiaza, dacă
dicul lor nu este în t.ură, 
ci să apeleze la medicul de 
serviciu din dispensarul 
teritorial.

Programul de tratamen
te, injecții, pansamente es
te continuu de la 8—20

me- 
dacă 
me- 
bol- 

la 
spi- 
me-

1

RĂSPUNDEM
• GHEORGHE RAFTO- 

POL Și VALERIAN I. I- 
,VAN, Vulcan: La consiliul 
popular al orașului Vulcan 
ne-am edificat asupra si
tuației. înlăturarea defi
ciențelor apărute în pri
vința încălzirii blocurilor 
situate în partea de sus a 
străzii M. Eminescu se af
lă în atenția tuturor fac
torilor competenți. De alt
fel, în 9 decembrie, situa- 

. ția era mult ameliorată, 
blocul 2 A primind căldură.

I
'► • DOREL VASILE PU

NI, Petroșani: Dv. nu 
spuneți în scrisoare, dar 
noi am aflat că sînteți în
cadrat la I.M. Petrila cu 
contract de muncă pe du
rata determinată. Cu refe
rire la cazul dv., articolul 

! nr. 20 al. Legii nr. 26 din 
27 dec. 1967 precizează că 
încadrații cu contract de 
muncă pe durată determi
nată vor primi concediu 

- de odihnă, numai după 
împlinirea unei vechimi 
neîntrerupte de 11 luni în 
aceeași unitate.

f-

! • ION GREGOR, Lu- 
peni: Așa cum precizăm 
în 21 octombrie, biletul de 
0,50 lei este valabil pentru 
distanțe de pînă la 2 krit; 
Dv. ați călătorit cu auto
buzul peste *2 km, distanță 
pentru care se plătește, a- 
șa cum, de asemenea, pre
cizam 1 leu. Ce este neclar, 
în răspunsul nostru ? Cu 
ce au greșit taxatoarea și 
controlorul ?

h • ELENA JUMARA, 
Petroșani: Am reținut că 
nora și-a lăsat băiețelul și 
fetița în grija dv. și că a- 
ceștia se bucură de ocroti
re din partea dv. care a- 
jețij cum afirmați, condi-, 
ții. Nu am înțeles îndea
juns ce doriți. Dacă ne 
solicitați s-o îndemnăm pe 
nora dv. să cotribuie la 
creșterea și educarea pro
priilor copii, o facem indi
rect prin aceste rînduri. 
indirect deoarece ați scă
pat să ne spuneți numele 
nurorii.

și se asigură de către ca
drele medii la nivelul dis
pensarelor.

Programul zilnic al me
dicului se împarte în două 

. părți : consultații în dis
pensar și activitate de te
ren cu care prilej vizitea
ză bolnavii din evidența 
dispensarului și le acordă 
asistență. Pentru anumite 
situații de urgență medi
cul poate fi invitat la do
miciliu de către aparțină
tori, care vor anunța cazul 
zilnic pînă la ora 12, speci- 
ficînd adresa, numele bol
navului și motivul chemă
rii.

Programul de lucru al 
policlinicii, pe servicii es
te următorul;

Radiologie — 8—13 ;
18—19 (zilnic); Interne — 
8—14 ; 17—19 jțzilnic) ; Chi
rurgie — 8—13,30 ; 17—19
(zilnic); Obstetrică-Gineco- 

17—19 
8—13 ;

Dermato- 
miercuri, 

17—19 ;
- luni, 

sîmbă- 
Și joi 
— luni, de primire din spital 

însoțitori.

logie — 8-13,30 ;
(zilnic) ; O.R.L. 
17—18 (zilnic) ;
venerice — luni, 
vineri — 10—13
Endocrinologie 
miercuri, vineri 
tă 12—13 ;
17—18 ; Cardiologie 
miercuri, vinerj și sîmbătă

Și 
marți

f” ASTUPAȚI GROAPA.

IDupă semnalizarea de ri
goare, un autoturism „Da
cia 1 300“ a luat-o de pe 
strada Mihai Viteazul 
spre strada Horia. Deo
dată s-a trezit cu roata de 
pe partea dreaptă din 
față jntr-o groapă. Spre 
a scăpa de belea, șoferul 
în cauză a apelat la cîți- 
va trecători. Cu chiu, cu 
vai, mașina a fost scoasă 
și spre bucuria proprieta
rului nu avea arcurile- 
rupte. Groapa cu pricina 
poate produce multe ne
plăceri nu numai șoferi
lor, ci chiar și pietonilor,
care, căzînd în ea se pot blige ? 
accidenta. Oare cine tre- POLUARE CU PRAF, 
buie să astupe această Așa cum ne scrie cititorul 
groapă ? nostru Ștefan Kovacs din

COȘURILE BATA-LE
VINA și nu orice fel de 
coșuri, ci din acelea ce se 
găsesc pe străzi pentru ca 
oamenii să poată arunca 
hîrtiile în ele, acestea sînt

I 
I
I
I
I
I
I

I 
l

CITITORII AU CUVÎNTUL
—---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,----------------- ....

REPARAȚII CARE
locatarii 

strada 
Petro-

Și
18, 

din 
la cunoștință 
doi ani și 

insistat

O PROPUNERE

a-

Semne 
de întrebare
vinovate. Cum să nu fie, 
cînd lada cu nisip din 
stația de autobuze de lin
gă Oficiul de poștă din 
Petroșani e plină de chiș- 
toace de țigări, iar pe tro
tuar a nins cu bilete de 
autobuz în timp ce un a- 
semenea coș pentru liîrtii 
stă exact pe partea cea
laltă a străzii și nu vrea 
nici în ruptul capului să 
traverseze. Se va găsi ci
neva de la E.G.C. să-l o-

Vulcan, orașul în care tră
iește și muncește devine 
pe zi ce trece mai mo
dern, mai frumos. Chiar 
și poluarea prin fum a 
fost înlăturată prin ter-

Comitetul 
blocului nr. 
Constructorul 
șanî aducem 
următoarele :
mai bine am tot 
prin cereri scrise și verba
le pe lingă E.G.L. Petro
șani cerînd să ne repare 
acoperișul blocului, prin 
care, în mai multe puncte, 
apa provenită din ploi și 
topirea zăpezii se infiltra 
în apartamentele de la ul
timul etaj. După multe a- 
mînări, în toamna anului 
trecut a fost reparat aco
perișul. Dar cum ? După ce 
a fost turnată smoala 
venit tinichigiii care

au 
au 

deteriorat acoperișul pe la 
streașină ca să înlocuiască 
jgheaburile sparte. Apoi

i au pus jgheaburi noi, dar

moficarea orașului. Există 
însă o poluare de altă na
tură, praful provenit de la 
Uzina electrică Paroșeni. 
Acest praf se întinde peste 
tot orașul ajungînd pînă 
aproape de Livezeni. Să 
nu se găsească oare o so
luție de eliminare a aces
tei poluări ?

SERVITA DAR... Nu 
mică a fost mirarea tova
rășei Silvia Petruș cînd 
solicitînd casieriței Nata
lia Dîlja din gara C.F.R. 
Petroșani,, un bilet pînă la 
stația Ruși, deci spre Si- 
meria, a primit unul pînă 
Ia... Roșiorii de Vede, deci 
în sens invers. Sesizată 
de greșală casiera s-a ■ 
lăsat greu înduplecată să 
schimbe biletul și nu îna
inte de a adresa cuvinte 
jignitoare reclamantei. In 
plus, nu purta nici uni
formă, nici ecuson. E ca
zul să se curme asemenea 
atitudini. (C. D.).

I
I

TREBUIE... REPARATE
streașină nu au mai repa
rat-o, așa că apa ploilor 
continuă să pătrundă în 
zidurile blocului și în
partamente prin găurile 
făcute de tinichigii.

De asemenea, unele neca
zuri ne face și încălzirea 
centrală. O parte din apar
tamentele din ' 
tru nu primesc 
apă caldă, deși 
mat necazul de 
te ori. Fochiștii 
au pierderi de apă la ins
talație și... basta. O echipă 
de mecanici-lăcătuși a fost 
la blocul nostru unde au 
văzut, că la ventilele de la, 
casa scării curge apă caldă 
din instalație din cauză că 
garniturile sînt uzate, 
bine, deși au văzut 
curge apa, meseriașii 
la EG.L. nu au 
nici astăzi aceste

Am apreciat drept bună 
măsura luată de E-G.C. ca 
spre partea vestică a 
nicîpiuluj autobuzele 
plece din Petroșani 
zece în zece minute, 
călătorii sîntem însă 
în dilemă, deoarece

blocul nos-
: căldură și 

am recla- , 
nenumăra-

1 susțin că

Ei 
cum 

de
reparait 

ventile.

Comitetul blocului 
strada Constructorul 

Petroșani

nr. 18,

mu- 
să 

din 
Noi, 
puși 

nu
știm care dintre autobuze 
au cap de linie stația de 
la uzina electrică din Pa
roșeni și care circulă pînă 
la Uricani. Așa se întîmplă 
că vrînd să mergj la Lu- 
peni te vezi pus în situația 
de a coborî la Paroșeni și 
să iei un alt autobuz spre 
a ajunge la destinație. In 
consecință propun să se pu
nă, pe toate autobuzele, 
table cu ntîmărul liniei și 
să se afișeze în stația Pa
roșeni un grafic cu mersul 
autobuzelor pe noua linie.

Aprovizionarea cu bute
lii de gaze lichefiate con
tinuă să producă multe ne
cazuri la noi la 
Aici s-au stabilit 
locuri unde vin 
cu butelii pline,
poți schimba o butelie tre
buie să-ți iei o zi 
să

Petrila. 
anumite 
mașinile 
Ca să

la a- 
domi- 
de fă-

liberă, 
mergi la locul stabilit 

de la ora 4 și să aștepți pî- 
câtre ora 9, 10, sau chiar 

12 cînd sosește mașina cu 
butelii.
continuă de mai mulți ani. 
Intr.ucît, cum- bine se știe, 
el nu este cel mai potrivit,, 
cred că e timpul să se 
treacă Ia o altă formă, măi 
evoluată de aprovizionare

• nă

Sistemul acesta

Gligor SORINCA,
Paroșeni

DIN NOU DESPRE APROVIZIONAREA CU 
BUTELII DE ARAGAZ

c« butelii, eventual 
ducerea acestora la 
ciliu. Aș mai avea
cut o remarcă în legătură 
cu prețul buteliilor. Dacă 
prețul pentru schimbare 
și montare la domiciliu es
te de 19,70 lei, de ce se 
pretinde același preț cînd 
butelia nu este adusă aca
să ? Pentru rezolvarea a- 
cestor probleme este desi
gur nevoie de puțină ini
țiativă din partea consi
liului popular și de o conș
tiință mai dezvoltată din 
partea distribuitorilor.

Ionel SIRB, 
blocul 33/73, petrii»

(Urmare din W. D

IN PETROȘANI au fost 
realizate reparații de tro
tuare în valoare de 283.600 
lei pe străzile Funicularu- 

Țui, Decebal, Aurel Vlaicu, 
V. Alecsandri, Cuza Vodă, 
■GrîVița Roșie, Andrei Mu- 
reșanu, Bucegi, Transilva
niei, Uzinei, Pomilor etc. 
Au fost asfaltate alei și 
trotuare pe străzile Păcii, 
Oituz, Unirii, Independen
ței, Viitorului, Saturn, Ve- 
nus și Aviatorilor, amena
jate și dotate terenuri de 
joacă pentru copii în. va
loare de peste 100 000 lei, 
reparații ziduri de sprijin"' 
și apărări de maluri îp, zo
na Maleia și strada Tran
silvaniei în valoare de 
22 000 lei .și altele.

IN ORAȘUL LUPENI au 
fost realizate 10 obiective 
în valoare de 336 000 lei. 
Printre acestea se numără 
asfaltarea bazei sportive 
de la școala nr. 1, repara
țiile efectuate pe străzile 
30 Decembrie, Calea Brăîi, 
Minerilor, Straja, aleile 
Plopilor și Gorunului, con
solidările de maluri dirt*

J

străzile Pompierilor, Si- 
mion Bărnuțiu și Paroșeni, 
întreținerea drumului de 
acces la zona de agrement 
Brăița. Totodată au fost 
amenajate și dotate tere
nuri de joacă pentru copii 
în străzile Tudor Vladimi- 
rescu, Spiru Ilarei, Parîn- 
gului, Aleea Florilor din 
cartierul Vîseoza IV ș.a

IN ORAȘUL VULCAN 
au fost amenajate și dota
te terenuri de joacă pen
tru copii în micro 3 A și 
~3 B în valoare de 70 000 
lei,, reparate străzi, trotua
re și alei carosabile în va
loare de 100 000 lei în mi
cro 3 B, strada St. O Iosif, 
bulevardul Victoriei, la 
blocurile F 8, F9, Dl D6 
etc;

IN ORAȘUL PETRILA 
au fost realizate lucrări de 
reparații capitale la ate
lierul centralizat de la 
Școala generală nr. 2 în 
valoare de peste 80 OCO 
lei, reparații pe străzile

u «

Aușel, G. Coșbuc și altele 
din localitățile Jieț și Cirn- 
pa, în valoare de peste 
120 000 lei.

IN ORAȘUL URICANI 
au fo’șt amenajate două te
renuri de joacă pentru co
pii în valoare de 55 000 lei.

IN COMUNA ANINOA- 
SA, au fost efectuate lu
crări de completare și re
parații la zidul de sprijin 
al malurilor pîrîului Ani- 
noasa în valoare de 45 000 
lei și dotări la școli și gră
dinițe în valoare de 5 000 
Iei.

IN COMUNA BANIȚA 
au fost construite depen
dințe la căminul cultural, 
în valoare de 24 000 lei și 
este în curs de amenajare 
un cămin cultural -în satul 
Merișor cu o valoare de 
deviz de 32 000 lei.

Dezvoltînd experiența a- 
nilor preeedenți, locuitorii 
orașelor șî comunelor din 

'municipiu au stabilit încă 
din anul 1977 un amplu 
program de lucrări ce ur

pentru cetățeni
mează să fie realizate în 
anul 1978 din contribuți
ile în bani care se cifrează 
la 1 339 000 lei, din care la: 
Petroșani 476 600 lei, Lu- 
peni — 259 000 lei, Vulcan 
— 230 000 lei, Petrila — 
240 000 lei, Anindasa — 
82 000 lei, Banița — 52 000 
lei, plus contribuția în 
muncă <-u brațele și cu 
mijloacele de transport la 
Aninoasa în valoare de 
172 200 lei și Banița — 
436 000 lei,

In ceea ce privește rea
lizarea sumelor votate în 
adunările cetățenilor, sta
diul actual nu este satisfă
cător. Din sumele votate 
pentru anul 1977 deputății,, 
comitetele de cetățeni, apa- . 
râtul și organele de specia
litate ale consiliilor popu
lare au încasat doar 67,6 
la sută, procent nesatisfă- 
cător față de posibilitățile 
existente.

Avînd în vedere lu
crările stabilite pe anul

1978 apare ca o Qbrință de 
prim ordin necesitatea 
creșterii volumuluj încasă
rilor pentru a Se asigura 
baza materială pentru o- 
biectivele ce se vor execu
ta în acest an. Este 
necesar să se intensifice 
munca politică în rîndul 
maselor de cetățeni pen
tru popularizarea sensului 
profund democratic al pre
vederilor Legii 20/1971, 
oentru cunoașterea obiec
tivelor realizate și a celor 
prevăzute a se realiza în 
perspectivă, pentru a-i edi
fica asupra scopului și u- 
tilitățij activităților cetă
țenești, atît pe linia con
tribuției bănești cît și pe 
cea a muncilor patriotice.

Intîlnirilor care urmează 
să aibă loc între deputați 
și alegători, adunărilor ce
tățenilor trebuie să Ii se 
asigure un pronunțat ca
racter de lucru, ele avînd 
menirea de a facilita un 
sfat larg al cetățenilor în 
care să se lămurească, im
portanța participării ma
selor la rezolvarea treburi
lor de interes obștesc.



Selecționarea, creșterea 
și promovarea cadrelor 

(Urmară din pag 1) 
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu pen
tru îmbunătățirea condiți
ilor de muncă și viață ale 
celor cuprinși în activita
tea minieră,.

Cu toate rezultatele bu
ne, obținute în recrutarea, 
încadrarea și stabilizarea 
forței de muncă, la între
prinderile miniere se ma
nifestă încă unele deficien
țe. In principal, este vorba 
despre faptul Că nu sînt 
suficient folosiți în acțiu
nea de recrutare a forței 
de muncă, brigadierii . 
șefii de schimb, «nu se a- 
plică în mod constant 
ducerea cu 30 la sută

SI

îndrumare și control an
tren ar ea lor în acțiunile 
specifice ale acestor colec
tive. Procesul de pregăti
re a fost întregit prin cu
prinderea unui mare nu
măr de cadre la cursuri de 
perfecționare, post-univer- 
sitare și doctorantura. Cu 
regularitate, cadrele cu 
munc) de răspundere au 
prezentat în plenare, ședin
țe de birou sau de secre
tariat, informări și rapoar
te asupra activității depu-

■ ' se- ! . '
Plenara a scos în eviden

ță și lipsurile din activita
tea unor organe și organi
zații de partid care nu au 
manifestat suficientă exi
gență față de unele cadre. 
a7_ că
au existat directori de în
treprindere, ingineri șefi, 
șefi de secții și sectoare ea-,

■ re s-au îndepărtat de co
lectivele de oameni ai 
muncii, nu s-au preocupat 
de soluționarea probleme
lor economico-spciale ale 
unității, nu s-au preocupat 
de propria lor 
politică și 
pentru a ține 
ța, pentru a 
competență 
producției și 
muncă.

In spiritul hotărîrilor su
perioare de partid cu pri
vire Ia creșterea rolului fe
meilor în întreaga viață po
litică, economică și socială 
a țării, comitetul municipal 
de partid a asigurat îmbu
nătățirea activității de se
lecționare, pregătire și 
promovare în muncă a fe
meilor.

Ținînd cont de sarcinile 
complexe, de obiectivele 
deosebit de importante ale 
actualei etape, desprinse 
din hotărîrile Congresului 
al XI-lea și ale Conferin
ței Naționale, din indicați
ile secretarului gene
ral al partidului tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ple
nara a apreciat că este ne
cesar să se acționeze și în 
continuare, cu înaltă răs
pundere pentru înfăptuirea 
întocmai a politicii de se
lecționare, creștere și pro
movare a cadrelor, pe baza 
criteriilor elaborate de 
partid, pentru a asigura 
perfecționarea activității e- 
conomico-sociale, îndepli
nirea exemplară a sarcini
lor ce revin municipiului, 
înfăptuirea programului de 
dezvoltare continuă a Văii 
Jiului, a întregii societăți.

re- 
a 

normelor de lucru pentru 
tînăra forță de muncă, în Așa se explică' faptul 
toată perioada de integra
re a acesteia, personalul 
nou recrutat nu este per
manent îndrumat spre lo
curile direct productive, 
spre brigăzile omogene. 
La acestea se adaugă nea
junsurile din activitatea 
politico-educativă a orga
nizațiilor de partid, de 
sindicat și ale U.T.C., che
mate să asigure un climat 
sănătos de muncă în toa
te formațiile de lucru, să 
contribuie nemijlocit la 
stabilizarea forței de mun
că nou recrutate. Alte nea-

i j unsuri au fost constatate 
în ce privește asigurarea u-

I net structuri corespunză- 
Itoare a forței de muncă, în 
i concordanță cu sarcinile 
ide creștere a personalului 
(direct productiv și de me
canizare a operațiilor mi
niere. Astfel, la unitățile 
Combinatului minier nu au 
fost realizate efectivele 
planificate la meseria de 
inner, înregistrîndu-se în 
ăchimb depășiri de efecti- 
tla lăcătuși, electricieni, 

ungari și preparatori.
I In perioada care a fost 

supusă analizei a existat 
o preocupare mai bună din 
partea organelor și organi
zațiilor de partid și consi
liilor oamenilor muncii 
pentru ridicarea nivelului 
de pregătire politico-ideo- 
logică și de specialitate a 
cadrelor'-aflate în funcții 
de conducere și a celor din 
rezervă. Pregătirea s-a 
făcut atît pe baza progra
melor anuale în care au 
fost cuprinse expuneri, 
dezbateri pe teme de or
ganizare și conducere a 
producției și a muncii, cît 
și prin cuprinderea cadre
lor în diferite colective de

pregătire 
profesională 

pasul cu via- 
rezolva cu 
problemele 

ale forței de

I.U.M.P. Echipa de control muncitoresc din cadrul secției mecanic șef s-a 
întors de pe teren. In clișeu, membri) echipei Ion Kovacs, Wilhelm 
Lajodi, Ion Jula și Emilian Tomuță întocmind procesul verbal de constatare.

Foto: Ion LICIU

O inițiativa demnă de urmat

r» i i 
i
i.........
Itabile, bine dotate. Ma

rea majoritate dovedesc

Igfijă față de avutul. ob
ștesc, irespectînd nor-

Imele conviețuirii civili
zate. Șe mai găsesc însă 
(printre ei unii care, în- 
țelegînd greșit omenia, 
încalcă normele și regu
lile conviețuirii în co
mun, primind în „gaz
dă" așa ziși prieteni, pe | 
care nu-i cunosc îndea-

Ijuns. Așa a reușit să se l 
strecoare în acest cămin * 
și un hoț notoriu,' Mi-

Ihai Lovin.
Speculînd „cumsecă- I denia" unui tînăr cămi- 

-na naiv» âKîta îl

PE CINE GAZDUIȚI?

Tinerilor nefamiliști 
de ln I.M. Vulcan li 
s-au creat condiții opti
me de cazare la căminul 
nr. 3, în camere confor-

i din anul tre- 
•. cele patru 
ale sectorului 

XII transport de la I.M. 
Vulcan a fost vie, mobili
zatoare. Multă vreme cu
cerirea primului loc a stat 
sub semnul incertitudinii. 
Dar iată că a sosit și ora 
bilanțului. Cîștigător a fost 
declarat schimbul C care 
a obținut cele mai bune re
zultate. Din inițiativa orga-

întrecerea 
cut dintre 
schimburi <

Bilanț bogat
Prima lună din-ep a fost 

încheiată de colectivul Fa
bricii de produse lactate 
din Livezeni cu rezultate 
însemnate în îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de 
plan. Unităților comerciale 
de desfacere a laptelui și 
produselor lactate din mu
nicipiu au fost livrate în 
această perioadă 350 000 li
tri lapte, 48 000 kilograme 
iaurt, 40 000 kilograme te
lemea de vaci, 28 000 
Jograme unt.

Demn de subliniat 
faptul că s-au obținut
pășiri substanțiale de plan 
la toate sortimentele ceea 
ce a permis ca producția 
globală pe fabrică să fie 
realizată în proporție de 
104 la sută. încă un amă
nunt. Depășirile au 
obținute numai pe
ma creșterii productivității 
muncii. Printre cei ce 
și-au adus contribuția la 
obținerea acestor succese 
amintim pe Aurora Tolea, 
Ludovica Sîngeorgean, Va
leria Maier, Ioan Nătîngă 
și alții.

ki-

este 
de-

fost 
sea-

nizației de bază de partid 
pe schimb (secretar Mihai 
Mihai) fruntașii au chemat 
la întrecere și în acest an 
celelalte schimburi. Cum 
munca din abataje, rezulta
tele obținute de mineri în 
îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor - de plan sînt 
strîns legate de modul în 
care brigăzile au asigurate prima acțiw 
vagonete goale, unul din 
obiectivele întrecerii este 
repararea vagonetelor de
fecte pentru a fi reintro
duse în fluxul de trans
port. Reparate e drept, dar 
nu în timpul șutului, prin 
muncă patriotică. Așa glă- 
suia angajamentul-chema- 
re. Cum însă lipsa rulmen
ților împiedica efectuarea 
operativă a reparațiilor, 
vagonetele defecte au în
ceput să încurce căile de 
transport din subteran.

— Ce-i de făcut ? Vago
neții defecți trebuiau scoși 
la suprafață — și-a zis to
varășul Alexandru Bucșan, 
secretarul comitetului de 
partid din sector. Proble
ma a fost discutată cu to
varășul Virgil Gegiu, pre
ședintele comitetului sin- 
dioatului din sectorul XII, 
și acțiunea de evacuare din 
subteran a vagonetelor 
„bolnave" a început. Dar 
„cimitirul" de vagonete de 
la suprafață a început să

rul-crească cu toate că 
menții buni de la vagoneții 
defecți erau, taați și puși 
la alții- Iată însă că zilele 
trecute au sosit și mult aș- 
teptații rulmenți. Și nu o 
cantitate neglijabilă, cț o 
mie de rulmenți.

Așa se face că în ziua de 
26 ianuarie „> „a avut loc 

ure patriotică de 
anvergură, de reparare a 
vagoneților. Promotorii ac
țiunii au 
au lansat 
trecere, 
schimbul 
muneitorj 
au rămas 
pare vagoneții. Lor li s-au 
alăturat încă 11 muncitori 
din schimbul I permanent 
(lăcătuși întreținere utila
je) și alții. Munca lor en
tuziastă a fost încununată 
de succes. La sfîrșitul ac
țiunii, 60 de vagoneți au 
fost recuperați și trimiși 
în adîncurile minei. Evi
dențiat! ar; trebui să fie 
cu toții, dar fiind prea nu
meroși. încă un amănunt : 
acțiunea continuă pe toate 
schimburile pînă la repa
rarea tuturor vagoneților 
defecți. Este o inițiativă 
bună menită a fi aplicată 
și în alte unități miniere 
din Vale. /

fost tot cei care 
chemarea la în- 
adică cei din
C. Treizeci de 
din acest schimb 
după șut să re-

D. CRIȘAN

^ox Pugiliștii se afirmă

(Urmare din pag 1) 
linia tîmplarul Nicolae Ța- 
brea. „Și în ultima aduna
re generală a oamenilor 
muncii s-a vorbit pe larg 
despre necesitatea strin
gentă a dezvoltării capaci
tăților de turnare a betonu
lui și prefabricatelor. To
varășul director Țurnă n-a 
făcut însă nimic. Construc
torii se confruntă an de an 
cu aceleași greutăți acu- 
mulînd un mare volum de 
lucrări pe trimestrul IV“, 
afirma tovarășul Augus
tin Prodan. „Noi am putea 
avea realizări cu mult mai 
mari — susținea zidarul 
Dumitru Roșu — dacă ar 
exista preocupare pentru 
promovarea tehnologiilor 
noi, moderne oare se prac
tică pe multe șantiere din 
țară. Avem utilaje care nu 
funcționează decît cel mult 
de două ori Pe săptămînă. 
Schelele sînt neacoperite 
peea ce e inadmisibil, mai 
âles iarna. Operațiile de 
lucru ale zidarilor și mozai
carilor sînt foarte puțin 
mecanizate, deși se pretează 
la mica mecanizare. Cine 
să se gîndească la aces
tea ? Conducerea noastră 
se limitează să ne „pre
tindă" lucru de calitate, dar 
nu ne asigură condițiile ne-

Eficiența muncii pe șantiere
cesare". „Echipele sînt răs- 
pîndite și de multe ori n-au 
ce face, afirma în cuvîntul 
său zugravul Marin Dragu, 
nefiindu-le eșalonată judici
os activitatea.j£>amenilor nu 
li se asigură condiții norma
le de lucru, de aprovizio
nare și front de lucru și din 
cauza asta multi pleacă din 
Valea Jiului". „Zidarii n-au 
bene, așa cum ar fi nor
mal, critica, pe bună drep
tate, zidarul Nicolae Po
pescu. Productivitatea e 
scăzută din cauza nefdosi
rii utilajelor, a lipsei de 
materiale. Cînd le avem, 
lucrăm, cînd nu, stăm!". 
„Noi facem propuneri pe 
care le gîndim și discutăm, 
dar nu se aprobă — afirma 
tovarășul Vasile Stroie, șe
ful șantierului Vulcan. Re
zultatul ? Oamenii rămîn 
dezamăgiți și pleacă". Nu
meroase lipsuri au fost cri
ticate și de către tovarășii 
Cornel -Vasian, Nicolae 
Lungu, Rubin Mănașcu, Mi
ron Horga, Nicolae Sasu 
care au luat cuvîntul în a- 
dunare.

Participanții la dezbateri 
au formulat numeroase pro
puneri menite , să înlăture 
neajunsurile, să asigure 
condiții pentru realizarea 
volumului aproape dublu

de construcții prevăzute pe 
acest an. Conducerii Gru
pului de șantiere, consiliu
lui oamenilor muncii, le 
revine îndatorirea de a da 
dovadă de receptivitate față 
de aceste propuneri, de a 
trece neîntîrziat la înfăp
tuirea lor. Se cere o preo
cupare sporită față de in
troducerea noilor tehnolo
gii, a micii mecanizări, în
tărirea ordinei și disciplinei 
la toate nivelurile, o mai 
bună organizare a aprovizi
onării formațiilor de lucru 
și evitarea risipei, a chel
tuielilor nejustificate, astfel 
încît anul 1978 să asigure 
un reviriment în organiza
rea producției și a muncii 
pe șantiere, un salt calita
tiv în întreaga activitate e- 
conomică. Așa cum s-a su
bliniat în adunare, . una 
dintre problemele priorita
re o constituie construirea 
celei de-a doua piste de 
turnare' a prefabricatelor, 
avînd în vederea că în anul 
1978 crește considerabil vo
lumul și diversitatea pre
fabricatelor reclamate de 
noile obiective care se vor 
construi în Valea Jiului/ 
precum și procurarea din 
timp a documentațiilor și 
stabilirea noilor amplasa
mente.

Revelatoare ho'tărîrea an
trenorului Gheorghe Pancu, 
de la Jiul Petrila, de a-și 
trimite, de ln începutul a- 
nului, elevii în ringurile 
din alte localități, cu scopul 
de a dobîndi experiență. 
Astfel, între 24—26 ianua
rie, pugiliștii petrileni au 
participat la un turneu or
ganizat de Asociația spor
tivă Metalurgistul Sadu, în 
care au înfruntat adversa
rii din Tg. Jiu, Motru, Fi- 
liași. Giurgiu, Roșiorii de 
Vede și Sadu. Comportîn-

ău-se excelent, cinci din
tre ei au trăit satisfacția . 
de a cuceri laurii victoriei, 
printre cei care au ocupat 
locul I, la categoriile lor 
de greutate, fiind și Gheor
ghe Fluture (54 kg), Mircea 
Negru (57), Ion Geică (60), 
Dănuț Adochiței (63, 50) și 
Drăghici Porumbiță (51). 
Intr-o altă întîlnire amica
lă garnitura Jiului a în
trecut formația pugiliști- 
lor de la Voința Deva eu 
scorul de 18—4. (S. BĂLOI)

nist, pe care abia îl cu
noscuse în oraș, hoțului 
i-a fost gireu pînă cînd 
a intrat Ca de ieșit, a 
ieșit a doua zi, cu hai
nele noi ale „tînărului 
omenos". Noroc că au 
intervenit la timp or
ganele de miliție, care 
ne-au informat că astfel 
de „întîmplări" s-au- 
mai petrecut la cămi
nul nr. 3. Fapt care ne 
face să oferim spre me
ditație întrebarea : pe 
cine găzduiți ?, acelor 
tineri căminiști care, 
uneori, înțeleg pren tîr- 
ziu că „ajutînd" astfel 
de indivizi cunoscuti la 
întîmplare își... fură 
singuri căciula. (S-V.)

‘ 10M f
O socoteală eît se poa

te de simplă. 1000+ 
1 000 = 2 000 lei. Numai 
că simplă, simplă soco
teala, dar Ion Oană și 
Gheqrghe I’eagu n-au 
știut să o facă nici în 
tren —-ț unde au\ început 
scandalul ■—, și nici pe 
peron unde l-au conti
nuat Le-a făcut-o în 
schimb organele de mi
liție repede și bine și le-a 
arătat negru pe alb că 
1000 de la unul și cu 
1 000 de la celălalt _ — 
parte dreaptă că în par-

-, fac 
au vă- 
simplu

te s-au bătut - 
2 000 de lei. Cînd 
■zut
era

cît este de 
prea tîrziu.

PLĂTIT CU 
ȘI ÎNDESAT

La început nu a vrut 
■iniei în ruptul capului 
să plătească consumația 
pe care o făcuse la res
taurantul „Carpați" din 
Petroșani. Nicolae Calan 
o ținea una și bună — 
nu și nu. Dar pînă la 
urmă a plătit cu vîrf și 
îndesat — 1000 de lei—, 
atît a fost amenda a- 
dăugată notei de plată 
și pentru treaba asta 
venise tocmai din Lupe-
ni. (T. MUNTEANU)

A VIRF

Așa după cum am anunțat în ziar, Casa pionierildr din Petroșani a găzduit 
întrecerile de șah ale elevilor pentru desemnarea campionilor municipali din ca
drul „Daciadei". In clișeul de față, cîțiva dintre protagoniștii întrecerii.
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Consfătuirea de lucru înliiinE.

(Urmare din pag 1)

puternice aplauze de în
treaga asistență.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în pre
zidiul Consfătuirii au luat 
loc tovarășul Manea Mă- 
nescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil 
Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Ion Dincă, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Ion Ioniță, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădu- 

"lescu, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voi tec, Con
stantin Dăscălescu.

In sală se aflau membri 
supleant! ai Comitetului 
Politic Executiv, secretari 
ai C.C. al P.C.R. membri ai 
C.C. al P.C.R., ai guvernu
lui, conducători de institu
ții centrale, organizații de

4 30-a aniversare, a primului tratat de prietenie 
dintre România și U. R. S.S.
Adunarea festivă din Capitală

Joi după-amiază, la Clu
bul sindicatului Uzinei de 
radiatoare, echipament me
talic, obiecte și armături 
sanitare a avut loc o adu
nare festivă, organizată de 
Comitetul muncipal Bucu
rești al P.C.R., cu prilejul 
împlinirii a 30 de ani de la 
semnarea primului tratat 
de prietenie româno-sovie- 
tic. ,■

' Cu prilejul împlinirii a 
30 de ani de la semnarea 
primului Tratat de priete
nie, colaborare și asisten
ță mutuală dintre România 
și Uniunea Sovietică, în 
centrul raional Domodedo
vo și în regiunea Moscova, 
da Combinatul din orașul 
(Eiubertî au fost organizate 
adunări festive sub auspi
ciile Asociației de Prie
tenie Sovieto-Române
(APSR).

La adunări au participat 
reprezentanți ai conducerii 
centrale a APSR, ai Comi
tetului regional Moscova 
al PCUS, numeroși oame
ni ai muncii din localită
țile respective, precum și

de la C.C. al P.C.R. 
și-a încheiet lucrările

masă și obștești, activiști 
de partid și dc stat.

Tovarășul Manea Mănes- 
cu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 

P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, președintele 
Consiliului Național al A- 
griculturii, a exprimat secre
tarului general al partidului 
cele mai călduroase senti
mente de stimă și respect, 
de recunoștință pentru gri
ja deosebită acordată aces
tei ramuri de bază a eco
nomiei naționale.

In prima parte a lucrări
lor a continuat prezentarea 
de către primi-secretari ai 
comitetelor județene de 
partid a modului în care se 
îndeplinesc, în județele lor, 
hotărîrile Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței 
Naționale ale partidului 
privind dezvoltarea și mo
dernizarea agriculturii, spo
rirea mai rapidă a produc
ției de cereale, plante teh
nice, legume și fructe, a 
șeptelului și producției a-

Au participat reprezen
tanți ai Comitetului muni
cipal București al P.C.R. și 
ai A.R.L.U.S., numeroși oa
meni ai muncii din platfor
ma industrială Militari.

Au fost prezenți mem
brii delegației Asociației de 
prietenie sovieto-română, 
condusă de V. P. Usaciov, 
adjunct al ministrului în
vățământului superior, și 

Manifestări în Uniunea Sovietică
delegația Consiliului Gene
ral ARLUS, condusă de 
tovarășul Ion Cumpănașu, 
membru supleant al C.C. 
al P.C.R., directorul gene
ral al „Ăgerpres".

La adunarea din orașul 
Domodedovo, a luat cu
vîntul V. G. Ratkin, prim- 
secretar al comitetului oră
șenesc Domodedovo al 
PCUS, președintele filia
lei raionale a APSR.

La adunare au luat apoi 
cuvîntul Ion Cumpănașu, 
conducătorul delegației 
Consiliului General ARLUS, 
precum și A. K. Tretia- 
kov, președintele Comitetu
lui executiv al Sovietului 
orășenesc din Domodedovo. 

nimaliere. Ei au prezentat 
atît realizările obținute, 
eît și unele neajunsuri e- 
xistente în diferite. Sectoa
re ale activității agricole, 
au expus măsuri și soluții 
pe care își propun să le 
adopte în vederea lichidării 
rămînerilor în urmă, au fă
cut propuneri de îmbună
tățire a activității organe
lor agricole județene și 
centrale, a altor organisme 
de stat, în vederea înde
plinirii în cele mai bune 
condițiuni a prevederilor 
Programului partidului pri
vind creșterea într-un ritm 
mai înalt a întregii produc
ții agricole.

In încheierea consfătui
rii, primit cu vii și însufle
țite aplauze, a luat cuvîn
tul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului a fost 
urmărită cu atenție și su
bliniată în repetate rînduri 
cu vii și puternice aplauze. 
Ea se va da publicității.

mediu de specialitate al 
R.S.F.S.R., vicepreședinte 
al conducerii centrale a a- 
sociației, precum și membri 
ai Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășa Eleonora Co- 
jocaru, secretar al Comite
tului municipal București 
al P.C.R., oare, în numele

In cadrul adunării de la 
Combinatul de industrie 
ușoară din Liuberțî — 
membru colectiv al APSR 
—, au luat cuvîntul V. S. 
Kurohtin, inginer-șef, V.P. 
Kalileț. secretarul Comite
tului de partid al între
prinderii, și Ion Cum
pănașu. .

La ambele manifestări 
au fost evocate relațiile 
tradiționale de prietenie 
dintre poporul român, și 
popoarele Uniunii Sovieti
ce, rolul important al do
cumentului semnat în ur
mă cu trei decenii, al nou
lui Tratat româno-sovietic, 
în vigoare din 1970, pen
tru lărgirea colaborării re
ciproc avantajoase între

Apariția în Mexic a lucrării 

„Nicolae Ceaușescu—
60 de ani de viață și de Iuptă“

Sub acest titlu a apărut, 
recent, în Mexic, în editura 
„Los Aluxes'' o nouă lu
crare consacrată personali
tății Și operei președinte
lui României socialiste. Ie
șită de sub tipar în zilele 
aniversării a -60 de ani de 
viață și a peste 45 de ani 
de activitate revoluționară 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, această lucrare 
— prezentată simultan la 
Ciudat de Mexico și în o- 
rașul Merida, capitala sta
tului Yucatan — se înscrie 
cu valoare de simbol în 
suita numeroaselor și sem
nificativelor manifestări 
de peste hotare dedicate 
sărbătoririi primului băr
bat al țăi-ii noastre.

Realizată de Carlos Lo- 
ret de Mola, cunoscut pu- 
bilcist și om politic, fost 
guvernator al statului Yu
catan, cartea „Nicolae 
Ceaușescu — 60 de ani de 

celor prezenți a salutat de
legația Asociației de priete
nie sovieto-română.

Despre semnificația eve
nimentului a vorbit Petre 
Preda, director general al 
Centralei de utilaje și pie
se de schimb.

A luat, apoi, cuvîntul 
V. P. Usaciov, conducăto
rul delegației Asociației de 
prietenie sovieto-română.

România și U.R.S.S. Vor
bitorii au subliniat că re
lațiile de prietenie, solida
ritate și colaborare tovără
șească dintre P.C.R. și 
P.C.U.S. impulsionează pu
ternic dezvoltarea ascen
dentă a raporturilor multi- 

două 
acest 

impor-
__ ______________ _ întîl- 
nirilor și convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul 
Leonid Brejnev, care au 
deschis orizonturi noi con
lucrării bilaterale, în inte
resul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului și pă
cii în lume. 

laterale dintre cele 
țări și popoare. In 
context, s-a relevat

de viață și de luptă" ofe
ră cititorilor, încă de la 
primele pagini, o imagine 
cuprinzătoare a personali
tății președintelui Româ
niei, a vieții sale închina
tă din fragedă tinerețe 
luptei pentru libertate și 
dreptate socială, slujirii 
celor mai înalte . idealuri 
ale poporului său și ale 
umanității.

i Lucrarea este prezentată 
într-o formă grafică aleasă 
și cuprinde o serie de fo
tografii înfățișînd întreve
deri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu șef; de stat, 
de partid și de guvern din 
diferite țări, întregind i- 
maginea României noi și a 
prestigiului de care se bucu
ră în lume președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Reuniunea
de la Belgrad
BELGRAD 2 (AgSTpres). 

— In proeesulde redactare 
a'Documentului final al re
uniunii de la Belgrad a re
prezentanților țărilor parti
cipante la Conferința pen
tru securitate și cooperare 
în Europa, în ședința or
ganului de lucru care se o- 
cupă de problemele' coope
rării economice, tehnico-ști- 
ințifice și în domeniul me
diului înconjurător s-au în
registrat rezultate pozitive 
prin, convenirea unui text 
prezentat de delegația ro
mână în legătură cu coope
rarea în- domeniul agricul
turii.

MICA PUBLICITATE
VIND două apartamente 

ocupabile, Republicii nr. 
34, Petroșani. Informații 
Ghicșe — 6 Martie nr. 34, 
Petroșani.

VIND „Dacia 1100“, Mu- 
reșan Vasile, Aleea Viito
rului, bloc A 2, ap. 32, Vul

ANUNȚ DE FAMILIE

Maria Lorincz soție, fiul și nora, anunță cu adîncă 
durere, că azi, 3 februarie, s-a împlinit un an de cînd 
neuitatul și bunul soț și tată

LORINCZ LADISLAU (LOȚ1)
ne-a părăsit. >

Mulțumim rudelor și ’prietenilor care au fost 
alături de noi la marea durere. . (63)

balanța de plăți 
a Statelor Unite a înregis
trat în cursul anului trecut 
un deficit de 31,4 miliarde 
dolari, de peste trei ori 
mai măre decît cel din 
1976.

Ministerul Comerțului al 
S.U.A, a precizat, într-un 
comunicat, că dezechili
brul comercial a fost de
terminat în principal de 
dependența crescîndă față 
de importurile de petrol.

AFLAT INTR-O VIZITĂ 
OFICIALĂ IN AUSTRIA, 
regele Spaniei, Juan Car
los, a avut convorbiri cu

cancelarul federal, Bruno 
Kreisky, cu care a exami
nat posibilitățile de strîn- 
gere a relațiilor dintre ce
le două țări.

TOTALUL ȘOMERILOR 
DIN IRLANDA a ajuns în 

I prezent la peste 113 000 de 
1 persoane, număr care re

prezintă 13 la sută din 
populația aptă de muncă 
a țării. Din surse oficiale 
s-a precizat că pe parcur
sul anului trecut numărul 
șomerilor din Irlanda a 
crescut cu circa 10 000.

LA APELUL principale
lor centrale sindicale .fran
ceze, lucrătorii din indus
tria franceză a confecți
ilor au declanșat o „săp- 
tămînă de acțiune", în ca
drul căreia în întreaga ța
ră vor avea loc greve de 
scurtă durată și demonstra
ții de protest împotriva 
condițiilor de muncă ina
decvate și a eoncedierilor 
în masă. Numai în cursul 
anului 1977 în industria 
confecțiilor. din Franța și- 
au . pierdut locurile de 
muncă 12 000 de persoane.

can, între orele 14—16. (74)
SCHIMB apartament do

uă camere cu apartament 
trei camere (preferabil car
tierul Carpați) sau casă de 
colonie. Informații Petro
șani, strada Constructorul 
bloc B, sc. 2, ap. 1. (73)

i DUMINICA, 5 FEBRUARIE
8,00 Sportul pentru toți; 8,15 

Tot înainte ! 9,05 Șoimii patriei; 
9,15 Film serial pentru copii: 
Cavalerul Nigel. Episodul 8; 9,45 
(Pentru căminul dumneavoastră; 
40,00 Viața satului; 11,45 Bucu
riile muzicii; 12,30 De strajă pa
triei; 13,00 Telex; 13,05 Album 
duminical — Din cuprins: Ora 
veselă. 14,00 Woody, 14,25 Mo
ment folcloric cu Ștefania Rareș 
și Maria Butaciu. Vă invităm la 
circ! Vedete internaționale pe 
micul ecran: Charles Aznavour. 
Slalom printre melodii. Șah-mat 
«n... 15 minute!; 16,00 Drumuri 
europene. „Oglinda lumii" repor- 
,taj de Aristide Buhoiu; 16,25 Fi
nala campionatului mondial de 
handbal masculin. Transmisiune 
directă de la Brondby (Dane
marca); 17,45 Parada șlagărelor; 
48,10 Film serial: „Linia mariti
mă Onedin". Episodul 24; 19,00
Micul ecran pentru cei mici; 19,20 
>1001 de seri; 19,30 Telejurnal; 
>19,50 Inițiativă și faptă comunis- 
iă; 20,10 Antena vă aparține — 

‘•Spectacol prezentat de județul 
«Bihor; 21,10 Film artistic. „Un 
/'om pentru eternitate". Premieră 
&TV. Producție a studiourilor cn- 
jggleze. Film distins cu Premiul 
gjpscar 1966; 23,05 Telejurnal.

LUNI, 6 FEBRUARIE
16,00 Telex; 16,05 Teleșcoală;

16,30 Emisiune în limba maghia
ră; 19,00 Secvențe din Noua Ze- 
elandă; 19,20 1001 de seri; 19,30 
Telejurnal; 19,50 Panoramic;
20,20 Roinan-foileton. „Pagini din

PROGRAMUL Ț \/

Comedia umană". Episodul 8;
21,20 Mai aveți o întrebare? 21,45 
Simfonie pe zăpadă; 22,00 Cadran 
mondial ; 22,20 Telejurnal.

MARȚI, 7 FEBRUARIE
9,00 Teleșcoală; 10,00 Antologia 

filmului pentru copii și tineret: 
(reluare) Stan și Bran; 11,00 In 
alb și negru (reluare); 11,50 Te
lex; 16,00 Telex; 16,05 Teleșcoa
lă; 16,35 Curs de limbă engleză; 
17,05 La volan; 17,20 Telecronica 
pentru pionieri; 17,40 Publicitate; 
17,45 Moștenire pentru viitor; 
18,15 Sanie cu zurgălăi ! Melodii 
oltenești interpretate de Maria 
Ciobanu; 18,30 Lecții TV pentru 
lucrătorii din agricultură; 19,00 
Tribuna TV — muncitorii dezbat, 
decid, acționează; 19,20 1001 de 

seri; 19,30 Telejurnal; 19,50 Roa
dele politicii partidului de dez
voltare economico-socială a țării. 
Azi județul Sa tu Mare; 20,15 Tea
tru TV: „Baltagul" de Mihail Sa, 
doveanu; 21,55 Stelele cîntecului 
șt dansului; 22,20 Telejurnal.

MIERCURI 8 FEBRUARIE

9,00 Teleșcoală; 10,00 Șoimii 
patriei; 10,10 Tribuna TV (re
luare); 10,30 Teatru TV (reluare) 
„Baltagul" de Mihail Sadoveanu; 
12,10 Telex; 16,00 Telex; 16,05 
Teleșcoală; 16,35 Curs de limbă 
germană; 17,05 Din țările socia
liste; 17,15 Forum cetățeneac; 
17,35 Tragerea pron'oexpres; 17,45 
Baschet masculin: Steaua Bucu
rești — B.C. Barcelona, meci re
tur în „Cupa Cupelor" — Trans
misiune directă de la Sala Flo- 
reasca; 19,20 1001 de seri; 19,30 
Telejurnal; 19,50 Hotărîrile Con
ferinței Naționale — program al 
împlinirilor pentru noi și pentru 
țară; 20,05 Telecinemateca. „Con

tesa Walewska". Premieră TV. 
Producție a studiourilor america
ne; 21,55 Noi, femeile ! 22,25 Te
lejurnal. ,

JOI, 9 FEBRUARIE
16,00 Telex; 16,05 Teleșcoală; 

16,35 Curs de limbă rusă; 17,05 
Pentru timpul dv liber, vă reco
mandăm... 17,20 Reportaj pe 
glob. „Qatar" tradiție și modern; 
17,40 Cîntarea României ediția a 
II-a; 18,10 Consultații juridice;
18,30 Baschet feminin: I.E.F.S. 
București — Real Celta Vigo 
(Spania). Meci retur în Cupa 
Campionilor europeni — repriza 
a II-a. Transmisiune directă de 
la Sala Floreasca; 19,20 1001 de 
seri; 19,30 Telejurnal; 19,50 Roa
dele politicii partidului de dezvol_ 
tare economico-socială a țării. 
Azi județul Sălaj. 20,15 Seară de 
teatru. „Vifornița" de Leonid 
Leonov. Premieră TV; 21,30 Ora 
tineretului; 22,20 Telejurnal.

VINERI, 10 FEBRUARIE
9,00 Teleșcoală; 10,00 Telecine-: 

mateca (reluare); 11,45 Corespon
denții județeni transmit... 12,00 
Telex; 16,00 Telex; 16,05 Tele
școală; 16,35 Curs de limbă fran
ceză; 17,05 Emisiune în limba

,'1> ’ J'.--- .

germană; 18,50 Tragerea loto; 
19,05 Film serial pentru copii : 
„Cuore"; 19,30 Telejurnal; 19,50 
Viața în lumina normelor eticii 
și echității socialiste; 20,15 Film 
artistic. „O afacere de luxV Pre
mieră TV. Producție a studiouri
lor italiene; 21,55 Meridiane cul
turale; 22,25 Telejurnal.

SIMBĂTĂ, 11 februarie

12,00 Telex; 12,05 Roman-foile- 
ton „Pagini din Comedia uma
nă" reluarea episodului 7; 13,05 
Imagini muzicale... imagini core
grafice; 13,45 Salonul literar 
vrîncean; 14,10 Artiști lirici; 14,45 
Publicitate; 14,50 Agendă cultu- 
ral-artistică; 15,30 Clubul tinere
tului; 16,30 Volei masculin: Stea
ua — Dinamo (derbiul campio
natului național). Transmisiune 
directă de la Sala Floreasca; 18,00 
Săptămîna politică internă și in
ternațională; 18,15 Publicitate
18,20 Antologia filmului pentru 
copii și tineret: Stan și Bran;
19.30 Telejurnal; 19,50 Teleenci- 
clopedia; 20,30 Mari filme wes
tern „Marea de iarbă" premieră 
pe țară. Producție a studiourilor 
americane; 22,25 Telejurnal)
22.30 Intîlnire cp satira și umo
rul. ’

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str, Republicii nr. 90 telefon : 4 16 62 (secretariat) 4 24 64 (secții). TIPARUL : Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67


