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Ședința comună a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., a Biroului Permanent 

al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale și â Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
sub

proce- 
produc- 

laturi- 
econo- 
comer- 
și teh-

de modernizare a ramurilor 
materiale, intensificarea 

calitative ale activității 
extinderea schimburilor 

și de cooperare economică

In ziua de 3 februarie a avut loc, 
președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, ședința comună a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Birou
lui Permanent al Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale și Con
siliului de Miniștri al Republicii Socia
liste România.

In cursul ședinței, a fost luat în dezba
tere Raportul privind îndeplinirea planului 
pe 1977 și proiectul comunicatului cu pri
vire la realizarea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a țării pe 
anul 1977. ' ’

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
în anul 1977 poporul nostru, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, a ob
ținut noi și importante realizări în toate 
sectoarele de activitate economico-socială, 
în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea și a Programului partidului, a obi
ectivelor stabilite în actualul cincinal, asi- 
gurînd, in pofida marilor pierderi pro
vocate de cutremurul din 4 martie, pro
gresul neîntrerupt al patriei.

Evoluția economico-socială a țării, in cel 
de-al doilea an al cincinalului revoluției 
tchnico-științifice, s-a caracterizat prin 
dezvoltarea echilibrată și în ritmuri înalte 
a econotniei naționale, adîncirea 
seior 
ției 
lor 
mice, 
ciale 
nico-științifică internațională. Producția 
industrială s-a dezvoltat într-un ritm de 
12,5 la sută față de anul anterior, obținîn- 
du-se un spor de circa 84 miliarde lei. In* 
agricultură s-a obținut, în condiții clima
terice mai puțin favorabile, o producție 
agricolă care satisface nevoile economiei 
naționale. Dezvoltarea în ritmuri susținute 
a tuturor ramurilor economiei, creș
terea eficinței economice și stabili
tatea prețurilor au determinat o 
circulație bănească sănătoasă, contribuind 
Ia întărirea monedei naționale. In pofida 
condițiilor dificile determinate de cutre
murul din martie 1977, s-a asigurat buna 
aprovizionare a pieței cu produse industri
ale și agroalimentare, a crescut consumul 
general al populației cu 6,7 la sută față 
de anul 1976. Știința, învățămîntul, cul
tura, întreaga viață spirituală au cunos
cut la rîndul lor o puternică înflorire. In 
anul 1977, în condițiile menținerii indice
lui prețurilor sub cel planificat, s-a asigu
rat creșterea veniturilor bănești ale popu
lației cu 8,2 la sută față de 1976, au fost 
adoptate măsurile cunoscute de sporire a 
retribuției în cursul acestui cincinal cu 
peste 32 la sută față de circa 20 la sută cit 
se prevăzuse la Congresul al XI-lea. Toate 
acestea exprimă înfăptuirea consecventă a 
Programului partidului de ridicare conți-

r czlm a£lat~
I „CINE ȘTIE, CIȘTIGA".Un concurs de acest gen pe temă de P.C.I. a avut loc între echipajele școlilor generale din Uricani, Cîmpu lui Neag și Casa de copif școlari din localitate; Cel mai bine pregătit s-a dovedit a fi echipajul Școlii generale din Cîmpu lui Neag condus de pioniera Lucia Majot- că. Echipajului .cîștigător i s-a decernat o diplomă și premii în diferite" o- biecte. (Ilie FRUNZA, co-
. resp.)

I curAțenia pe prim l PLAN. Deși prognoza

meteorologică anunța un februarie cu iarnă grea -și, omăt mult, gospodarii minei Vulcan pun încă de pe acum pe prim plan curățenia incintei, începutul e bun, ceea ce ne face să' credem că în primăvară incinta minei va străluci de curățenie și va avea oaze de verdeață și flori. Bine ar fi să nu fie „cazul" singular. (D.C.)
MASA LA RESTAU

RANT. In urma înțelegerii intervenite între șantierul Petroșani al T.C.H. și I.C.S.M.A. și A.P., numeroși constructori servesc în prezent masa la linia de autoservire a restaurantului „Dacia"

de

cu 
al
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nuă a nivelului de trai al poporului 
țelul și scopul suprem al întregii opere 
construcție socialistă în țara noastră.

Comitetul Politic Executiv subliniază 
profundă satisfacție că bilanțul rodnic
anului 1977 demonstrează, încă o dată, 
justețea politicii partidului de dezvoltare 
în ritm rapid a forțelor de producție, fac
tor hotărîtor al progresului multilateral 
al întregii societăți, realismul obiectivelor 
actualului cincinal, vigoarea economiei ro
mânești, capacitatea și voința poporului 
nostru de a asigura mersul ferm înainte 
al țării pe calea prosperității și civiliza
ției socialiste. Succesele dobîndite în anul 
1977 sînt rodul activității neobosite, crea
toare, a clasei muncitoare, a țărănimii și 
intelectualității, a tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, a în
tregului popor, care, strîns unit în jurul 
partidului înfăptuiește neabătut politica 
sa internă și externă, ce corespunde intere
selor fundamentale ale națiunii noastre, 
înfloririi Continue a României socialiste.

Comitetul Politic Executiv adresează 
calde felicitări organelor și organizațiilor 
de partid, organelor de stat, conducerilor 
întreprinderilor, muncitorilor, inginerilor, 
tehnicienilor, țărănimii, întregului nostru 
popor- pentru munca însuflețită și rezul
tatele bune obținute în îndeplinirea planu
lui pe 1977.

Comitetul Politic Executiv a relevat în 
același timp, lipsurile și fenomenele nega
tive manifestate' în activitatea economică, 
din cursul anului trecut. A fost criticată 
nerealizarea, în unele sectoare, a preve
derilor de plan privind producția fizică 
industrială, inclusiv la unele sortimente de 
cea mai mare importanță pentru economia 
națională, pentru dezvoltarea comerțului 
nostru exterior, precum și neindeplinirea 
planului la producția agricolă, îndeosebi 
la cereale. Comitetul Politic Executiv a 
criticat, de asemenea, rămînerile în urmă 
și deficiențele manfiestate în domeniul 
investițiilor, în special în industria chi- 

«mică, energia electrică și agricultură, ca și 
în alte sectoare economice, precum și în 
construcția de locuințe, unde volumul lu
crărilor a crescut în 1977 și ca urmare a 
distrugerilor provocate de cutremur. Au 
fost relevate, de asemenea, o serie de nea
junsuri serioase în domeniul organizării și 
desfășurării aprovizionării tehnico-materi- 
ale a întreprinderilor în conformitate cu 
obligațiile contractuale de plan, cu posi
bilitățile de care dispune economia noas
tră națională. Comitetul Politic Executiv 
a criticat, totodată, unele lipsuri în acti
vitatea consacrată producției pentru export 
și în munca Ministerului Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Internațio
nale de valorificare în condiții optime a

La invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mă- nescu, vineri după-amiază a sosit în Capitală primul ministru" al guvernului Republicii Populare Angola, Lopo do Nascimento, împreună Cu soția, Maria do Carmo Assis do Nascimento, care efectuează o vizită oficială de prietenie în țara noastră- .Pe aeroportul Otopeni, împodobit cu drapelele de stat ale celor două țări, primul ministru angolez. Lopo do Noscimento, a fost salutat de primul ministru al guvernului, Manea Mă- nescu, de alte persoane o- “f iciale; * .In cursul după-âmiezii, au . început convorbirile oficiale dintre cei doi prim-miniștri,In timpul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă de caldă cordialitate,, au fost subliniate bunele relații de prietenie șî soli-
(Continuare în pag. a 4-a)

Indeplinirea integrală a planului producției de cărbune 
obiectiv major al industriei miniera din Valea Jiului 

întărirea ordinii și disciplinei —
lege a fiecărui colectiv de muncăDisciplina liber consimțită a muncii, întemeiată pe mutațiile .adinei intervenite în conștiința oamenilor de- veniți proprietari, producători și beneficiari ai tuturor bunurilor materiale și spirituale constituie una din trăsăturile esențiale care definesc fizionomia moral- politică a minerilor noștri. Exprimate prin fapte de eroism, prin acte înaltă responsabilitate socială, prin spirit inițiativă și dăruire 

dede în munca, o disciplină severă a minerilor impusă de complexitatea proceselor de producție ca și de condițiile specifice din subteran, constituie una din cerințele principale ale îndeplinirii î sarcinilor de creștere a prd-din cartierul Aeroport. Z Corectare și regularizare a Meniurile, compuse din 3 mese, la prețul de 19 lei, din care 4,50 lei suportați de șantier în regie, sînt stabilite de comun acord. In același mod restaurantul poate satisface și alte solicitări. (T.Ț.)
O NOUA DESTINAȚIE. Prin lucrări de recompar- timentare, lucrătorii sectorului E.G.L. Petrila au transformat fostul bloc nr. 45 de. garsoniere din cartierul 8 Martie, în 40 de apartamente cu două și trei camere. (I.V.)

REGULARIZAREA TO- 
RENȚILOR. Lucrătorii întreprinderii de construcții forestiere din Deva au început lucrările de

torenților din zona rîului Tăia, în scopul combaterii eroziunilor și a alunecărilor de teren. (I.V.)
IN ZONA STRĂZII 

HORIA, din centrul Pe- ' troșaniului, a fost trasat amplasamentul celui dinții bloc din grupul de o- biective sociale ce se voi- înălța aici avînd ca beneficiar Combinatul minier Valea Jiului. In a- ceste zile se vor ataca lucrările primelor 56 apartamente, cîte sînt planificate pentru predare încă din acest an. (A.H.)

măsurilor stabilite de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev în cursul întîlnirilor și convorbirilor avute. In acest context, s-a exprimat hotărîrca comună de a pune în valoare. - largile posibilități existente pentru extinderea și a- dincirea colaborării și conlucrării româno-sovietice, corespunzător potențialului actual și perspectivelor de dezvoltare a economiilor naționale ale celor două țări prietene. în folosul po- ” poarelor român și sovietic, al construcției socialiste din România și U.R.S.S., al cauzei generale a socialismului șî păcii. In timpul întrevederii s-a dat o apre- ciere pozitivă activității •; Comisiei, ințerguvernamen- . tale în extinderea și diversificarea colaborării e-, t conomice româno-sovietice.: - Au fost abordate, de a- semenea, unele aspecte ale situației internaționale actuale.

TovarășulCeaușescu, . secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri după-amiază, pe tovarășul K. F. Katușcv, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele părții sovietice în Comisia in- terguvernamentală româno- sovietică de colaborare e- conomică și tehnico-științi- fică. care conduce delegația guvernamentală sovietică la lucrările celei-de-a X-a sesiuni a Comisiei ce se desfășoară Ia București.In cadrul întrevederii s-a făcut un schimb de vederi în legătură cu stadiul actual al colaborării economice și teh'nico-științifice româno-sovietice, reîie- fîndu-se faptul, că activitatea consacrată extinderii raporturilor economice bilaterale se înscrie pe linia" îndeplinirii hotărîrilor și
Tovarășul Nicolae Ceausescu

Tovar ășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român. președintele Republicii Socialiste .România, comandant suprem al Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, a primit în ziua de 3 februarie pe mareșal al Uniunii Sovietico, V. G. Kulikov, comandant șef al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Trațalul de la Varșovia, și pe general

al cincina-superioară a muncii,

de armată A. I. Gribkov) șeful Statului Major al Forțelor Armate Unite, prim- locțiitor al comandantului șef al Forțelor . Armate U- nite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia. ** •La întrevedere a participat general-colonel Ion Co- man, ministrul apă'ărji naționale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

ducției de cărbune în cel de-al treilea an lului.Organizareaa producției și .. .folosirea deplină a dota- ției tehnice moderne și a • timpului din programul de lucru în scopul realizării unei productivități' ridicate, îndeplinirii ritmice a planului și creșterii eficienței economice, asigurarea securității muncii în subteran se bazează pe disciplina fermă, liber acceptată și respectată cu strictețe de către mineri, de întregul personal muncitor al unităților miniere. Pă-

trunși de această necesitate, mobilizați de organizațiile de partid, minerii muncesc cu pasiune, energie și inițiativă pentru 'îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, strădu- indu-se să dea patriei cărbune mai mult, mai bun și* mai ieftin. Este semnificativ că îh ultima perioadă a Scăzut mult numărul absențelor și întîrzierilor de la lucru, s-a întărit disciplina tehnologică, a crescut răspunderea m , respectarea normelor departamentale de protecție a muncii.
(Continuare în pag. a 3-a)
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Cui tură-artă®Cultură-artă® Cu It ură-artă

Nu numai informațiile ci convingerile, 
formează scopul activității 

brigăzilor științificeUn obiectiv permanent în activitatea instituțiilor culturale- este educația științifică, materialist-dialec- tică a omului, care trebuie să contribuie printr-o largă varietate de metode la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste. In a- cest scop acționează în Valea Jiului multe brigăzi științifice eare-și propun 
să explice în întîlnirile organizate la cluburi, cămine culturale, în instituții și întreprinderi, aspecte de esență ale evoluției omu
lui, societății, universului.Activitatea acestor brigăzi științifice, eficiența muncii desfășurate de ele 
se află într-o strînsă rela
ție cu probleme de natură metodologică și orientativă care pot imprima un salt de la informativ, la formativ. In aceste zile, de exemplu, brigăzile științifice de 
la căminele culturale au următoarea tematică : „E- clipsă, meteoriți" (Banița); „Știința și religia despre formarea lumii" (Cimpa); „Sateliții pămîntului" (Is- croni). La Cîmpu lui Neag, unde activează două brigăzi, adeseori nici nu se propune o temă anume, ci doar „răspunsuri la întrebările cetățenilor". Acest repertoriu de teme imprimă din capul locului un caracter preponderent informativ al acțiunilor ca
re par a ignora faptul că omul este la curent, prin intermediul mijloacelor de comunicație în masă, asupra multor probleme științifice de interes contem

poran. In .asemenea situație brigăzile științifice trebuie orientate spre modalități mai originale, atractive, cu posibiltăți sporite de a pătrunde spre conștiința omului pentru a-i forma convingeri despre viață, societate, univers. Fiecare brigadă științifică activează în cadrul unei colectivități umane care îi imprimă și un caracter distinct a cărui origine se află în chiar interesele oamenilor. Insa tuturor brigăzilor le este comună problematica educativă specifică contemporaneității, societății noastre. De aceea se impune o acțiune cu caracter de schimb de experiență în acest domeniu de activitate foarte importantă, deli- mitîndu-se atît o tematică în care să șe regăsească contribuțiile cele mai actuale ale științei, dar și metodele concrete de muncă, care șe cer diversificate și concepute ingenios și atractiv, nu ca o suită de expuneri cît ar fi ele ~de docte.In cadrul' Festivalului național al educației politice și culturii socialiste „Cîntarea României", ediția a II-a, este integrată și activitatea de educație științifică materialist-dialec- • tică a oamenilor muncii. Atitudinea creatoare, de promovare a metodelor, formelor și mijloacelor cu mare valoare educați văi trebuie să se manifeste și în cadrul activității desfășurate de brigăzile științifice.

O bună inițiativă în școlile din PetrilaPetrila, n evidențiat etapaLa clubul • sindicatelor din Petrila a avut loc ieri vizionarea montajelor li- teraf-muzicale și coregrafice din școlile orașului, acțiune organizată de consiliul orășenesc al pionierilor. Au participat formații de .la școlile generale nr. 2 („Intre legendă și adevăr"— pregătită de prof. Ion Dan Bălan), nr. 4 („Trăim în miezul upui ev aprins"— prof. Elisabeta Duck), nr. ' 5 (clasele 1-IV ; „Sub raza/ tinereții comuniste" ; clasele V-VIII : „In leagăn de istorie" — pregătite de înv. Simion Rogobete) și nr. 6 („Salut voios, partidului părinte" — formație pregătită de profesorii Gheorghe Muscă,' Dan Heredea și Dorina Cordea). Acțiuneă, inițiativă lăudabilă de la
Notă

într-o salăIn , ziua de 29 ianuarie (ora 18) împreună cu un grup de colegi și familiile noastre am fost la filmul „Regăsire", care rula la sala clubului din Vulcan. Am așteptat ziua aceea, duminică, pentru a viziona un film care ne interesa, însă în timpul proiecției am fost revoltați de ce se poate petrece acolo. Sala este murdară, prost întreținută, iar operatorul proiectează filmul după gustul lui (coloană sonoră stridentă, întreruperi fără rost etc.). înțeleg faptul că nu avem un cinematograf care să corespundă acum cerințelor noastre, ale ora- 

în care se află pregătirile pentru concursul formați- . ilor cultural-artistice ale pionierilor și școlarilor.
Un nou cămin 

culturalUn nou cămin cultural, cu o sală de spectacole de 300 locuri, bibliotecă, săli de repetiții etc; va fi construit în satul Cimpa, din fonduri de investiții și muncă patriotică. Deocamdată, proiectul viitorului obiectiv social-cultural se mai află pe planșeta pro- ieoțanților, dar sîntem asigurați că, în noiembrie, vom viziona primul program artistic pe noua scenă a sătenilor din Cimpa. -■
de spectacoleșului. Dar nu mai înțeleg de ce trebuie . să îngăduim unor cetățeni să-și bată joc de toțj cei care doresc să vadă un film în condiții civilizate. Ori, prin comportarea lui, operatorul din ziua amintită merită o sancțiune care să-l învețe să-și facă munca așa cum trebuie. In această situație este necesar ca și comisia de control, a oamenilor muncii căreia-i revine și clubul în sfera de acțiune, să treacă de mai multe ori prin această sală de spectacole, în care urmărești cu greu un spectacol...

Cezar SOLOMON,
Vulcan

• La clubul sindicatelor din Lupeni s-a deschis ieri o expoziție de artă plastică sub egida filialei din Petroșani a U.A.P. Lucrările sini semnate de Eugen Bencău, : Olga Rădulescu, Simonel Bucur și Alexandru Ră- . duleșcii. '
CAR

® „La porțile Gorjului" este spectacolul de cînte- ce și dansuri populare susținut de ansamblul'folcloric din Tg. Jiu care,va fi prezentat mîine (orele 17 și 20) pe scena Casei de cultură din Petroșani. Punctul de atracție : [ interpretul Ion Dolănescu.• Luni,, la ora 20, în Petroșani la Casa de cultură va fi prezentat un spectacol de muzică folk minulși pop, realizat de organizația U.T.C. și clubul tineretului din Lugoj.Spectacolul va fi susținut de formația „Betta" și 
ALB PE NEGRU

sensibilul interpret al muzicii folk, Mircea Vintilă-• Căminul cultural din Cimpa organizează astăzi (ora 18) o seară de poezie patriotică' sub genericul „Slavă ție, patrie iubită".• -Mîine, la ora 16, artiștii amatori de la căminul cultural Cîmpu lui
NET
Neag vor prezenta un spectacol cu piesa „Suplinitoarele" de Paul E- verac.• La clubul sindicatelor din Lupeni se va deschide, la începutul săptă- mînii următoare, un cerc de cultură fotografică îndrumat de artistul plastic Iosif Tellmann.• Mîine (ora 10) la că- cultural din Is- 'croni, în cadrul bibliotecii, va fi organizat un medalion literar consacrat criticului literar Titu Maio- rescu.

Profund și sensibil ’ cunoscător al istoriei noastre vechi, cercetător dinamic. curajos în opiniile sa
le, autor al unor monografii cunoscute („Ceramica Daco-Getică", .Burebista și epoca sa“, „Origini") și 
a numeroase studii publicate în țară și în străinătate, prof. dr. Ion Horațiu Crișan este șef de sector 
la Muzeul de Istorie și arheologie al Universității ijBabeș-Bolyai" din Cluj- Napoca.

— Ați declarat cîndva 
că una din pasiunile 
dv. statornice rămîne 
cercetarea acelui strălu
cit timp de început al 
istoriei noastre. Ce anu
me v-a orientat stărui
tor și cu iubire de p 
viață spre această pe
rioadă ?— Am ferma convinge

re că unul dintre momentele cele mai de scamă ale istoriei poporului român 
îl reprezintă crearea primului stat dac centralizat și independent de către Burebista, numit într-un document al vremii „'Cel dintîi și cel mai mare re

ge din Tracia". Această formă politică superioară de organizare va cunoaște apoi modificări de tot felul și după zămislirea din daci și romani a poporului . român. Va cunoaște perioade de înaintare și regres, ajungînd la forma superioară de azj — statul socialist. Iată de ce m-am îndreptat cu stăruință asupra făuritorului unității dacilor și asupra epocii sale. ‘
— Puținele 

știri scrise s-au 
amplificat și 
diversificat pe 
măsura cerce
tărilor. Ce noi 
trăsături a că- 
nătat fiziono
mia eroului ?— Este adevărat că autorii antici ne-au transmis puține date 'cu privire la Marele rege, dai' acestea e- rau suficiente în a dimen-' siona personalitatea lui Burebista. Cercetările complexe în care se înscriu cele de arheologie — meseria mea —, conexate pu cele de epigrafie, numismatică, mi-au permis să conturez mai exact figura unificatorului daco-geților chiar dacă despre persoana fizică a acestuia nu știm nimic. Este o biografie, așa cum spimea un om de cultură at zilelor noastre, conturată din realizările lui și, în ultimă instanță, pentru istorie și pentru noi urmașii sînt esențiale. Personalitatea Iui Burebista

crește în dimensiuni și valoare odată cu amplificarea cercetărilor închinate lui. Este astăzi limpede că Burebista se înscrie printre geniile antichității și, în același timp, el este personalitatea cea mai măreață a istoriei noastre vechi. Lui i-au fost închinate entuziaste pagini de către mari istorici : Vasile
2050 de ani de la crearea primului stat dac 

centralizat și independent 

Burebista și epoca lui 
Interviu cu prof. dr. ION HORAȚIU CRIȘAN, 
de la Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj- 

NapocaPârvan sau Th. Mommsen. Insă nimeni n-a încercat pînă acum o cuprindere mai vastă și de aceea sînt socotit temerar. Temeritatea se justifică prin puținătatea izvoarelor scrise, dar ele se completează cu cele de altă natură, dînd dimensiunile marii personalități.'
— Care fost cea mai 

importantă descoperire 
sau, dacă vreți, care v-a 
prilejuit deducția ori 
interpretarea revelatoa-— In 25 de ani de activitate,. în primul rin d la ar-heologie, există momente1 încărcate de,emoție deosebită. îmi vine greu să pre

cizez pe scara valorilor care dintre acestea este mai importantă. Și totuși poate că emoția cea mai puternică am simțit-o atunci cînd, în 1954, pe una dintre terasele dealului Grădiștii, vechea Sarmizegetu- sa, am avut în mînă fragmente- din celebrul vas cu ștampila „DECEBALUS PER SCORILO". Chiar da

că nu este chiar așa cum s-a crezut — o inscripție în limba dacă — totuși documentul are importanță deosebită dovedind că la curtea regilor daci scrierea era cunoscută și folosită.
— In timpul lungilor 

campanii de săpături 
nu ați fost contrazis în 
ce știați ?— Sincer să fiu am fost contrazis de mai multe ori. Dar au fost și momente . care au adăugat un plus de cunoaștere, au luminat umbre ale cunoașterii istorice și tocmai acesta este rolul major al cercetătorului din domeniul istoriei. V-aș da un singur e

xemplu ; atunci cînd am început săpăturile de la Fîntînele (comuna Matei, județul Bistrița-Năsăud), nu mi-am putut imagina că mă găsesc în prezența unui monument de importanță europeană, cu analogii apropiate în "felveția, și care răsturna ce se știa cu privire la momentul apariției pe teritoriile noastre a celților și a ■contactelor lor cu dacii.
— Ce răsu

net a avut 
crearea de că
tre Burebista 
a unui puter
nic stat dac ?Tendința de centralizare a unor state era prezentă în lumea europeană a secolului I î.e.n. Aș da ca e- xemplu pe colți, care se găseau în același; stadiu de dezvolțare și la care tendințele de unificare; sînt insistente și continue. A lipsit însă o mare personalitate să o poată realiza. Statul creat de Burebista, pe care autorii antici îl numesc „împărăție",, va sta în calea celuilalt mare stat al vremii — "imperiul roman, ce tindea să ocupe întreaga lume cunoscută pe atunci. Burebista sc va opune politicii romane și el reprezenta o forță capabilă să se amestece chiar în conflictele interne ale Romei. 11 susținea, de e- xemplu, pe Pompei în lup

ta pe care o avea cu Ce- . zar. Iată, deci, că statul1 lui Burebista juca un rol de primă importanță în istoria politică a Europei.
— Cititorii din Valea 

Jiului ar dori să știe 
care a fost, în contextul 
timpului, importanța 
cetății aflată pe vîrful 
Stîncos de la Peștera 
Bolii?— Una dintre trăsăturile esențiale ale lui Burebista a fost cea de mare strateg. El a conceput și realizat vastul sistem de fortificații ce avea în centru cetatea cea mare de la Grădiștea Muncelului. In această genială gîndire nu putea fi omisă o posibilă amenințare a unui dușman pe Valea Jiului și de aceea a pus să se construiască „Cuibul de Vulturi" de pe stîncă. Această cetate, unde rezida în timp de pace unul dintre „curtenii" lui Burebista, își are un rol important în vastul sistem de fortificații.Aniversarea creării primului . stat dac centralizat și independent va însemna fără îndoială un nou imbold în munca pe care o desfășoară întreaga noastră țară 'pentru făurirea noii istorii a patriei, a istoriei sale socialiste și comuniste. Printre acești eroi, făuritori de istorie, Se numără în prime locuri harnicii mineri din Valea Jiului cărora eu le doresc din tot sufletul noi succese în activitatea lor plină de dăruire. ■ —Interviu realizatde Viorel MOBABU



I.M. Petroșani. La examenul de geologie (mineralogie, petrologie) șeful de lucrări, inginerul Nicolae Ungurean, ur mărește cu atentie expunerea studentei Ana Tămaș. Foto Șt NEMECSEK
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Devotamentul

întărirea ordinii și disciplinei 
lege a fiecărui colectiv

î (Urmor* din pag 1)

de muncănului la mina Aninoasa. Neglijarea întreținerii u-Numeroase fapte atestă nor canale de scurgere a însă că spiritul de ordine condus în luna trecută la și de disciplină nu s-a ridicat pretutindeni la nivelul exigențelor, cauzînd încă serioase greutăți și prejudicii. La întreprinderile miniere Lonea, Livezeni, Bărbăteni, numărul absențelor nemotivate și chiar >,motivate" de la lucru este încă ridicat. întărirea disciplinei, îmbunătățirea prezenței la lucru constituie condiția esențială a îndeplinirii planului în aceste unități caro încă nu găsit cadența necesară în noul an. Dezordinea și indisciplina din sectorul de transport și din unele abataje au creat și creează și în prezent serioase prejudicii în îndeplinirea pla-

producție ritmic, ceea ce 
a atras după sine o importantă rămînere în urmă în luna ianuarie.Sub orice formă s-ar manifesta indisciplina și dezordinea sînt dăunătoare activității întreprinderii, a- duc prejudicii fiecăruia în parte și întregii societăți. De aceea, participarea la bunul mers al producției, îndeplinirea conștiincioasă a sarcinilor la fiecare loc de muncă nu poate fi considerat ca un ceva facultativ. Prin toate mijloacele de influențare, organizațiile de partid, precum și organizațiile de sindicat, de tinteret, consiliile oamenilor muncii trebuie să determine ca fiecare membru " al colectivului respectivdin să înțeleagă fcă disciplinadotate este o cerință obligatorie, respecte ordinea, să se încadreze în programul de lucru, să îndeplinească conștiincios

înfundarea lor, ceea ce a ' avut drept urmare ruperea benzilor transportoare, producerea a numeroase alte defecțiuni care au frî- nat în mod serios activitatea de producție. La întreprinderea minieră Lupeni, datorită unor frecvente a- bateri de la disciplină și slabei organizări a producției și a muncii, în sectorul de transport și în une- și-au je sectoare de producție, 'neaplicării în întregime a măsurilor tehnico-organiza- torice stabilite, multe abatajele frontale cu tehnică modernă func- . că este dator să ționează nesatisfăcător, ,ne- îndeplinindu-și planul deCarnetul deputatuluiCarnetul deputatului — o bună inițiativă luată de comitetul executiv al Consiliului popular orășenesc Petrila. Cu sprijinul acestui carnet, deputății urmăresc realizarea sarcinilor ce le revin din planul în profil teritorial, înfăptuirea propunerilor făcute de cetățeni, -ino- dul de participare a cetățenilor la acțiunile obștești, de gospodărire și înfrumusețare a orașului. (I.M.)

sarcinile, să respecte tehnologiile de lucru stabilite, regulamentele de ordine interioară, normele de protecție a muncii, dispozițiile conducătorilor ierarhici.
I
I
A

unui medic
Oare de unde vine 

stima pe care i-o poartă 
toți cei ce-l cunosc, co
legi sau superiori, ti
neri, din generațiile mai 
noi ale timpului nostru, 
socialist, sau ' vîrstnici, 
din generațiile trudite 
ale celuilalt timp, al. 
trecutului ? Sentiment 
plenar, stima nu e cuce
rită și păstrată decît cu 
arme de aceeași măsură 
și valoare, cu o nemăsu
rată dragoste față de 
om, cu respect față de 
semeni, cu prețuire față 
de munca și viața lor.

Și viața 1 Căci, este 
vorba despre un medic. 

La anii cînd, teoretic, 
are loc ieșirea Iq, pen
sie, poate fi găsit în a- 
celași cabinet din ve
chea clădire d policlini
cii, înconjurat de ace
leași aparate pe care le 
îngrijește și ocrotește cu 
o migală rar întîlnită. 
Același medic, atent și 
răbdător cu oamenii, de 
la primul pînă la ultimul 
pacient, cel grăbit, în- 

r tîrziat’și, poate, îngrijo
rat, căruia îi dă un sfat 
înțelept, potrivindu-și cu 
grijă cuvintele priete
nești de îmbărbătare. A 
ieșit la pensie în virtu
tea unui fapt calenda
ristic, dar continuă să 
muncească, în virtutea 
nobilei profesiuni de 
credință făcută cu peste 
40 de ani în urmă, cînd 
a absolvit facultatea, a- 
sumîndu-și greul trava
liu de slujitor al sănătă
ții omului, știind bine 
că medicina — o mese
rie căreia i te dăruiești 
total — îl va priva de 
pensionare. Același me
dic, în plină putere de 
muncă, prețuit și stimat 
pentru dragostea și res
pectul ce-l poartă seme
nilor.

Am divulgat, pesem
ne, inainte de a dori 
să fac acest lucru, pur
tătorul calităților de mai 
sus. Da, este vorba des
pre medicul EMIL SE
DAN. Despre o activitate 
lungă — de peste patru 
decenii — pe care o con
tinuă, deși are legitimul 
drept de odihnă ce i-l dă 
vîrsta pensionării.

Biografia medicului E- 
mil Sedan este deosebit

Expoziție culinarăRestaurantul cu autoservire „Dacia" din Petroșani a pregătit o expoziție de preparate culinare pentru linia de autoservire unde se pot alege cele mai variate sortimente. Cităm cîteva noutăți în acest sens:

varză ă la Cluj, plachie de pește, rulouri, eu șuncă, sarmale cu mămăligu- ță, mușchi ă la Ștefania, clătite brașovene, chifte- luțe de cartofi, papanași, cremă caramel, ș.a.m.d.
Foto: Ion LICIU

Pentru un profesor nu există satisfacție mai mare ca aceea cînd constată că elevii cărora le-a deschis, cu răbdare, în sute de ore, porțile spre orizonturile cunoașterii s-au realizat în viață, au devenit, cum ne place să spunem în 
mod curent, participant direcți la procesele înnoitoare din țara noastră. E o plăcere să te întîlnești cu ei și să evoci momente ale unor izbînzi, cu nelipsitele poticneli vremelnice, dar mai ales, să afli că foștii elevi s-au maturizat, că devenirea, în accepție pedagogică, s-a împlinit la parametrii optimi.In schimb, te încearcă o mare dezamăgire cînd ți-a- pare în cale fostul elev- problemă, eternul recalcitrant și obraznic, leneșul fără pereche, rămas neschimbat. Ceea ce n-a pierdut acesta, cu trecerea anilor este tupeul și a_ mintirea neslăbită a tuturor notelor slabe primite în școală pentru care așteaptă momentul prielnic să-și ia revanșa. Cum e și firesc, viața nu l-a iertat. L-a pedepsit pentru visurile și iluziile cu care s-a hrănit cu nesaț. Societă-• • • Ftea noastră însă, prin u- manismul ce o caracterizează, oferă și acestuia posibilitatea de a desfășura o muncă utilă pe măsura e- forturilor și a pregătirii sale.

de bogată.^ 
primii ani, 
profesat pe 
leagurile 
dute ale 
sate ascunse în 
străfunduri de 
munți. Acolo,

■ ne mărturisește, 
a trăit de mul
te ori sentimen
tul apăsător pe 
care îl are me
dicul cind știe 
că 
mul 
săi 
casa cite unui om. De la 
Densuș la Lunca Cernii, 
din cătun în cătun, so
licitat ziua și noaptea — 

' o muncă fără oprire, o 
experiență profesională 
și umană unică, ce nu 
mai poate fi repetată as
tăzi. După 15 ani, din 
mediul aspru al satelor 
de munte s-a îndreptat 
spre meleagurile natale, 
în mediul aglomerat al 
unui centru muncitoresc 
ce-i era foarte cunoscut. 
A sosit în Petroșani. Aici 
s-a născut, în familia 
numeroasă a unui mun
citor, mecanic „la mina 
vest", aici a copilărit, in 
mediul care avea să-i 
cultive multe din călită- cern în revistă condiția 
țile de mai tîrziu, și în 
primul rînd dragostea și 
respectul față de oameni.

Discutăm pe îndelete, 
la o oră cînd programul 
doctorului era de mult 
încheiat pentru ziua 
respectivă. Subiectul dis
cuției se schimbă mereu. 
Spitalul nou ? Este o re
alizare deosebită, ne de
clară cuprins de un en
tuziasm pe care nu în
cearcă să și-l ascundă, 
așa cură nu și-a ascuns 
mai tîrziu regretul per
sonal de a nu fi avut 
ocazia să muncească 
în excelentele condiții 
create prin această bază 
materială. Dotarea, în 
întregime nouă, avanta
jul inegalabil al unei 
activități concentrate, 
plusul de răspundere și 
dăruire cu care lucrează 
cadrele medico-sanitare, 
organizarea, colaborarea 
trainică dintre secții — 
toate acestea dau o nouă 
dimensiune activității de 
ocrotire a sănătății oa-

In 
a 

me- 
pier- 
unor

este pri- 
dintre 

care pătrunde
confrații 

în
menilor muncii din Va
lea Jiului, care nu ar fi 
fost atinsă fără sprijinul 
deosebit, primit de mu
nicipiul nostru din par
tea conducerii superioare 
de partid și de stat. A- 
cest sprijin argumentea
ză principiul că in socie
tatea noastră socialistă, 
nimic nu este socotit 
prea scump, atunci cind 
este vorba despre, sănă
tatea omului. Un princi
piu situat la loc de cins
te, care ilustrează esența 
adine umanitară a poli
ticii partidului și statu
lui, promovată cu con
secvență de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Schimbăm, din nou, 
subiectul discuției. Tre-

nouă a medicului de as
tăzi. Tînărul absolvent 
care refuză repartiția 
într-un centru muncito
resc, cum este Valea 
Jiului, dovedește o con
damnabilă fugă de răs
pundere. O spune un 
medic în vîrstă, care nu 
știesă fi refuzat vreo 
sarcină — profesională, 
politică sau obștească — 
așa cum nu credem să fi 
refuzat vrevdată un pa
cient. Discuția a început, 
din păcate, de la un caz 
concret, petrecut recent, 
într-una din localitățile 

~ municipiului. Așezăm, 
în gind, față în față, a- 
ceastă „fugă" cu exem
plul de statornicie și sa
crificiu oferit de atiția 
medici, unul din ei fi
ind plăcutul nostru in
terlocutor, radiologul E- 
mii Sedan, un om ireme
diabil îndrăgostit de 
medicină, pentru că tră
iește cu o mare dragos
te de oameni.

Ion MUSTAȚĂ

Dar ce te faci cînd insul aici înainte încă n'-a înregistrat contactul cu realitatea și mai plutește în lumea visurilor de altădată ? Integrat undeva, într-un loc de muncă, mult prea onorabil pentru virtuțile firave, insul despre vorbeam, intrînd în canismul relațiilor le, dobîndește

totul devine simplu : nu te cunosc,* nu te-am mai văzut niciodată în viața mea.Cînd însă insultre noi fie vorba,lui care me- socîa- brusc gus-

care, în- ... ___ ____________ , nu e deloc străin de firele argintii care ți-au inundat tîm- plele, ajunge „cineva*1 undeva, se pregătește să-ți arate că nu te-a „uitat11.Cu părere de rău trebil-
Vremea moralei

a trecut '?
tul pentru răfuială, devine, cu alte cuvinte, plătitor de „polițe11, plătitor pentru admonestările • primite odinioară din cauza conduitei precare în școală, plătitor pentru notele care, curios, acum nu-i mai roșesc obrazul ci, dimpotrivă, sînt folosite ca suprem argument al „persecuțiilor" de care, chipurile, a avut parte.Mai întîi, fostul învățăcel îți ignoră prezența, să zicem în calitate de cumpărător la același magazin de pîine, apoi, pe stra-, dă suferă subit de miopie și se eliberează de gri- ’a de a te mai saluta. De

o rii-am cu sălucrătoa- Deși m-a văzut, a tre-

semenea atitudine. La care mi-a replicat prompt:— Lăsați, tovarășe profesor, vremea moralei ■ a trecut !Bineînțeles, n-am fost servit, pentru mine nu mai erau cărți. De fapt, la a-' ceastă librărie răspunsul a-ceastă librărie pentru cei care nu se flă în -grațiile lucrători-: lor — și asemenea cititori . sînt foartemulți — are un singur înțeles : „Este, dar s-a terminat !“. Numai pentru „aleșii casei" cărțile se vînd direct din magazie și..i există oricînd !Dacă mă gîndesc bine, știu de unde mi se trage. Cu cîtvă timp în urmă, E- ditura Albatros, în colaborare cu Qentrul de librării Deva a organizat la liceul nostru o consfătuire ’ cu elevii în cadrul căreia s-au formulat și o serie de critici la adresa rilor librăriei tate — de față la tuire — și despărțirea a fost nespus de rece. Așadar, mai' multă atenție, căci la librăria „Ion Creangă" nu s-a prea auzit de critică. Și mai-stăruie senzația că această unitate (care s-ar dori de toată, lumea deschisă spre inimile cititorilor) este, în fapt, un fel de feudă inexpugnabilă. De unde și indiferența și

lucrăto- din locali- consfă-
ie să mărturisesc amărăciunea resimțită după o recentă „întîlnire" cu o fostă elevă, angajată la librăria „Ion Creangă11 din Petroșani.Interesat să cumpăr carte de specialitate,așezat în fața raftului pricina și am așteptat se apropie vreo re.cut ca o nălucă prin fața mea și s-a așezat în fața altui raft. Și pentru că așteptarea rnea avea toate șansele să ’devină fără sfîr- . apatia înstăpînjte aici, șit, am chemat-o și am întrebat-o dacă nu m-a văzut și dacă e normală o a_ I’rof. Nicolae CHERCIU,

Liceul de matematică-fizi- 
că, Petroșani
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Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost conferită Medalia > 

Jubiliară a Federației Mondiale 
a Orașelor înfrățiteTovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, i-a fost conferită Medalia jubiliară a. Federației Mondiale a Orașelor înfrățite, cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a acestei organizații, ; , . !-m' -Pe medalie sînt gravate cuvintele : „Președintelui 

Nicolae Ceaușescu - Federația Mondială a Orașelor 
Înfrățite recunoscătoare. Congresul de la Pointe-a- 
Pitre. A XX-a aniversare'". țAtribuirea acestei distincții reprezintă o nouă expresie a prețuirii de care se bucură, pe plan internațional președintele României, contribuția sa la cauza păcii, înțelegerii și prieteniei între popoare, la eforturile națiunilor pentru progres social și bunăstare.

Vizita 
primului 
ministru 

al R.P. Angola 
(Urmare din pag 1)daritate statornicite între popoarele și țările noastre, relevîndu-se însemnătatea decisivă ne care au avut-o întîlnirile și ■; convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Agostinho Neto, pentru evoluția ascendentă a legăturilor româ- no-angoleze.Cej doi ptim-miniștri au analizat stadiul actual al colaborării economice dintre cele două țări și au

(Urmare din pag 1)

Adunarea festivă, cu prilejul împlinirii 
a 30 de ani de la semnarea 

primului Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre 

Republica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice SocialisteCu prilejul împlinirii a 30 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, vineri, după-amiază, a avut ' loc în Capitală o adunare festivă organizată de Comitetul municipal București al P.C.R., Consiliul , Culturii și Educației Socialiste și Consiliul General ARLUS.In prezidiul adunării au luat loc tovarășii Ion Pă- tari, membru al Comitetului Politic . Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului, Gheorghe Radulescu, mem- . bru al Comitetului Politic Executiv al C.C, al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, Iosif Uglar, mem- > bru al Comitetului Politic (Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C- C. al P.C.R., președintele Consiliului General ARLUS, cadre de conducere de partid și de stat, reprezentanți ai oamenilor muncii.In prezidiu au luat loc, de asemenea, Konstantin ■F. Katușev, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S,, președintele părții sovietice în Comisia

interguvernamentală so- vieto-română de colaborare - economică și tehnico- științifică, V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, A. A. I ș k o v, ministruleconomiei piscicole al U.R.S.S., V. P. Usaciov, adjunct ial. ministrului învă- țămîntului superior și mediu de specialitate al R.S.F.S.R., vicepreședinte al Conducerii Centrale a Asociației de prietenie so- vieto-române.La adunare au luat parte oameni ai muncii din întreprinderi și instituții bucureștene, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești.Erau prezenți membri ai delegației APSR. precum și membrj ai ambasadei U.R.S.S.Au fost intonate imnurile de stat ■ ale Republicii Socialiste România și U- niunii Republicilor Sovietice Socialiste.. Luînd cuvîntul la adunare, tovarășul Ion Pățan s-a referit pe larg la însemnătatea celei de-a 30-a aniversări a Tratatului de prietenie, colaborare și a- sistență mutuală dintre România și U.R.S.S.’A luat apoi cuvîntul V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.

examinat posibilitățile, căile și mijloacele pentru inițierea unor noi acțiuni de cooperare în diverse domenii și în special în industriile petrolului, chimică și petrochimică, de prelucrare a lemnului, textilă și în agricultură. In acest context s-au discutat posibilitățile de înființare de societăți mixte de producție și comercializare. In același timp au fost abordate probleme privind lărgirea și diversificarea schimburilor comerciale.De asemenea, s-a stabilit ca cele două părți să definitiveze și să încheie documente menite să asigu- re cadrul juridic adecvat promovării relațiilor româ- nb-angoleze.
Festivitățile 
de la KievKIEV 3 (Agerpres) — La 3 februarie a c., la Palatul culturii „Dnipro" din Kiev a avut loc adunarea festivă a reprezentanților oamenilor muncii din capitala Ucrainei, dedicată împlinirii a 30 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență .mutuală dintre România și Uniunea Sovietică.Despre semnificația evenimentului au vorbit O. I. Kasianenko, ministrul industriei ușoare al Ucrainei, președintele filialei republicane ucrainene a Asociației de prietenie sovieto- română, și Alexandru Ungur, consulul general român.In încheierea adunării a avut loc un concert festiv la care și-au dat concursul artiști ai scenei din capitala Ucrainei.■ Adunări festive dedicate evenimentului au mai avut loc și în alte orașe din Ucraina.

Lucrările sesiunii a X-a a Comisiei 
inter guvernamentale româno- 

sovietice de colaborare economicăIn zilele de 1—3 .februarie s-au desfășurat, la (București, lucrările sesiunii a X-a a Comisiei in- terguvernamentale româno- sovietice de colaborare e- conomică.In cadrul tratativelor, cele două delegații au relevat marca importanță a ântîlnirilor și înțelegerilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev, pentru dezvoltarea și adîncirea în continuare a relațiilor economice dintre cele două țări.Cu acest prilej, cele două ipărți în -Comisie au apreciat cu satisfacție dezvoltarea multilaterală a cola- Șborării economice româno- sovietice, creșterea continuă a volumului’ schimburilor reciproce de mărfuri,

diversificarea și adîncirea colaborării și cooperării-în producție dintre cele două țări.In baza rezultatelor obținute pînă în prezent și a analizei efectuate în cursul actualei sesiuni, Comisia a adoptat programele de lucru în continuare pentru finalizarea de către ministerele de ramură și organele centrale de resort- din cele două țări, a acțiunilor de colaborare, cooperare și specializare în producție, aflate în curs de tratative.In cursul actualei sesiuni s-a efectuat un schimb de păreri în legătură cu. stadiul lucrărilor privind coordonarea planurilor de dezvoltare a economiilor naționale ale Republicii Socialiste România . și U-

niunii Republicilor Sovietice Socialiste, pe perioada 1981—1985.' S-aU examinat, de asemenea, probleme ale organizării elaborării unor programe de dezvoltare a cooperării și specializării în producție po termen lung, precum șj ale colaborării în domeniile transporturilor și tehnico-științificc.Protocolul încheiat cu acest prilej, a fost semnat, din partea română, de tovarășul Gheorghe Rădu- lescu, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în comisie, iar din partea sovietică de tovarășul K. F. Katușev, Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele părții sovietice în comisie.

mărfurilor românești pe piețe internațio
nale.

Pornind de la neajunsurile manifestate 
în 1977, Comitetul Politic Executiv a sta
bilit sarcinile ce revin ministerelor, 
celorlalte organisme economice, organiza
țiilor de partid județene, consiliilor popu
lare, conducerilor întreprinderilor, organi
zațiilor de partid, de masă și obștești, tu
turor oamenilor muncii, în lupta pentru 
realizarea prevederilor planului pe 1978, a 
obiectivelor cincinalului, a hotăririlor Con
gresului al XI-lea.

Comitetul Politic Executiv subliniază că 
în centrul atenției organelor și organiza
țiilor de partid, ministerelor, întreprinderi
lor trebuie să stea înfăptuirea obiectivtNui 
enunțat în Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a parti
dului — și anume trecerea de la acumu
larea cantitativă la o calitate nouă, supe
rioară, realizarea unor schimbări pozitive 
radicale îii organizarea și conducerea în
tregii economii, în valorificarea superioa
ră și creșterea eficienței producției, mate
riale. In scopul înfăptuirii acestui obiectiv, 
de importanță hotărîtoare pentru econo
mia națională, este necesar să se acționeze 
cu toată hotărîrea pentru realizarea, para
lel cu producția fizică, a tuturor indicato
rilor calitativi ai planului, pentru sporirea 
producției la 1 000 lei fonduri fixe prin 
folosirea intensivă a capacităților și valo
rificarea la un nivel tehnic înalt a materi
ilor prime și materialelor. Totodată, va tre
bui acționat mult mai energic pentru creș
terea productivității muncii și reducerea 
costurilor de producție prin mecanizarea 
și automatizarea proceselor de producție, 
modernizarea dotării tehnice și perfecțio
narea tehnologiilor de fabricație, pentru 
diminuarea consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibili și energie, pentru 
aplicarea rapidă în producție a progresu
lui tehnic și științific și organizarea, pe 
baze științifice, a producției și muncii. In
tensificarea eforturilor pentru valorificarea 
superioară a materiilor prime de care dis
punem este îndatorirea esențială a tuturor 
celor ce lucrează în economia noastră, de 
aceasta depinzînd sporirea venitului na
țional, ridicarea gradului de civilizație al 
țării. ■

Rezultatele obținute in prima lună a a- 
cestui an scot în evidență faptul că există 
toate condițiile pentru îndeplinirea cu suc
ces a prevederilor planului pe 1978, an 
hotărîtor al cincinalului, care marchează 
o etapă nouă în înfăptuirea politicii de 
industrializare socialistă și dezvoltare a a- 
griculturii, în creșterea și modernizarea 
forțelor de producție pe baza cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice — condiție^ e- 
sențială a progresului continuu, economic 
și social al țării, a mersului înainte al so
cietății, a ridicării nivelului de bunăstare 
și civilizație al întregului popor.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
încrederea că organele și organizațiile de 
partid, comuniștii, toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, întregul 
popor vor face totul pentru îndeplinirea 
integrală, și în condiții de eficiență spo
rită, a sarcinilor de plan pe 1978, a anga
jamentelor asumate, pentru înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite în programul supli
mentar, pentru transpunerea neabătută în 
viață a hotărîrilqr Congresului al XI-lea 
și ale Conferirnței Naționale a partidului, 
care deschid națiunii perspectiva lumi
noasă a edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate-și a înaintării spre co
munism. . < m

Comitetul Politic Executiv a stabilit să 
se dea publicității Comunicatul Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și Socia
le, Comitetului de Stat al Planificării și 
Direcției Centrale de Statistică cu privire 
la îndeplinirea Planului național unic al 
Republicii Socialiste România pe anul 
1977.

In continuarea ședinței, Comitetul Poli
tic Executiv a dezbătut și aprobat unele 
propuneri făcute de secretarul general a! 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind îmbunătățirea Legii retribuției;,

Pornind de la necesitatea perfecționării 
continue a relațiilor socialiste de produc-

comună
ție, de la calitatea de proprietari ai mij- 
toacelor de producție a oamenilor muncii, 
de la principiile socialiste de repartiție a 
venitului național, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a propus introducerea sistemu
lui participării celor ce muncesc la bene
ficiile întreprinderilor. Astfel, în raport cu 
aportul la îndeplinirea și depășirea planu
lui producției Jizice, la sporirea benefici
ilor întreprinderii, precum și în raport cu 
vechimea în muncă în întreprinderea 
respectivă, personalul nțuncitor va primi, 
în afara retribuției tarifare, o partez din 
beneficiul obținut de unitatea țespectivă. 
Această participare a fiecărui om al mun
cii la beneficiu, nu va mai fi limitată la 
trei retribuții anuale. Pe această cale se 
realizează legarea și mai strinsă, nemijlo
cită, a veniturilor fiecăruia de activitatea 
concretă și rezultatele ei, de contribuția la 
îndeplinirea sarcinilor întregului colectiv. 
Acest sistem urmează să se aplice și in 
domeniul cercetării științifice, legind ve
niturile cercetătorilor de rezultatele aplică
rii în producție a roadelor muncii lor.

Comitetul Politic Executiv a adoptat, de 
asemenea, propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de introducere a modalității de 
participare a oamenilor muncii și la bene
ficiile obținute de întreprinderi în reali
zarea exportului. Pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor producției destinate 
exportului, pentru desfacerea în bune con
diții a acesteia pe piața externă, pentru 
contribuția concretă la creșterea cursului 
de revenire a monedei naționale. întreprin
derile vor primi o parte din beneficiile în 
valută, urmînd ca aceasta să fie destinată 
organizării excursiilor în străinătate ale 
muncitorilor. Aceasta va duce la cointere
sarea directă a oamenilor muncii din în
treprinderi, .ca și a cercetătorilor, la efor
turile pentru dezvoltarea continuă a ex
portului.

S-a adoptat, de asemenea, propunerea ca 
unele fonduri pentru cheltuielile sociale 
din bugetul de stat să fie repartizate în
treprinderilor economice, astfel îneît per
sonalul muncitor să simtă în mod direct 
avantajele oferite de societatea noastră, 
ca rezultat al activității lor pentru spori
rea avuției socialiste. In ace^t context 
urmează ca întreprinderile să primească 
fonduri pentru construcția de locuințe ne
cesare personalului muncitor ; ele vor 
putea constțui locuințe fie în regie pro
prie, fie prin unitățile de construcții ale 
consiliilor populare.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să 
se ia măsuri ca în viitor să se treacă la 
calcularea retribuției în funcție de pro
ducția netă, fizică, realizată și livrată, în
trucât producția globală, pe baza căreia 
se calculează acum retribuția, nu permite 
o justă comensurare a contribuției fiecă
ruia la creșterea venitului național. Au 
mai fost adoptate și alte hotărîri de mo
dificare a Legii retribuției.

îmbunătățirea Legii retribuției, precum 
și măsurile prevăzute pentru creșterea 
mai accentuată a nivelului de trai al popu
lației în cincinalul 1976—1980 constituie 
o nouă și puternică dovadă a grijii per
manente a partidului și statului nostru 
pentru ridicarea condițiilor de viață, a gra
dului de civilizație al întregului popor, în- 
scriindu-se în politica generală a partidu
lui de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
convingerea că aplicarea consecventă a 
principiilor de retribuire în spiritul eticii 
și echității socialiste va stimula capacită
țile creatoare ale tuturor oamenilor mun
cii din patria noastră — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități —, care 
vor acționa cu și mai multă energie pen
tru a pune în valoare marile posibilități 
ale economiei noastre, asigurind îndepli
nirea în cele mai bune condițiuni a sarci
nilor economice pe acest an și pe în
tregul cincinal și, pe această bază, ridica
rea bunăstării întregului nostru popor.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
modificările la Legea retribuției să fie su
puse dezbaterii publice

In cadrul ședinței, Comitetul Politie 
Executiv a soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de partid și 
de stat.

Sportivi români în întreceri internaționale |BUDAPESTA 3 (Agerpres) — In ziua a doua a concursului internațional de la Budapesta, atleta româncă Ileana Silai a stabilit cea mai bună performanță mondială a sezonului Pe teren acoperit

în proba de 1 500 m, cu 
timpul de 4’10v7/10.Dintre sportivii români au mai obținut victorii Dumitru Iordache și Ni- chifor Ligor. Primul a cîșțigat proba de săritură în lungime, . cu 7,61 m, iar cel de-al doilea a ter

minat învingător în pro- = ba de săritură cu prăjina, î cu rezultatul de 5,00 m. jIn cursa feminină de j 400 m. câștigată de Pal : (Ungaria) — 54”9/10, a- ; tleta româncă Elena Tă- ■ rîță a ocupat locul trei, cu timpul de 55"6<L0. 1
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