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La invitația tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Arabe Egipt, 
Mohammed Anwar El Sadat,
face o vizită in țara noastră

Sosirea pe aeroportul 
„Mihail Kogălniceanu" 

din ConstanțaLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii,Socialiste România, sîmbătâ seara, a sosit în țara noastră, într-o vizită de prietenie, președintele Republicii A- rabe Egipt, Moharhmed Anwar El Sadat.. Din cauza condițiilor atmosferice nefavorabile, avionul prezidențial, la bordul căruia a călătorit șeful statului egiptean, nu a putut ateriza la București, ci pe aeroportul „Mihail Kogăl_ niceanu" din Constanța. De aici, președintele Mohammed Anwar El Sadat și persoanele oficiale' care îl însoțesc și-au continuat călătoria cu mașinile spre București.

La sosirea.în Capitală, la reședința rezervată înaltului oaspete, președintele Nicolae Ceaușescu a salutat cu cordialitate pe președintele Mohammed Anwar El Sadat. Cei doi șefi de stat și-au strîns îndelung mâinile, s-au îmbrățișat cu căldură.Președinții Nicolae Ceaușescu și Mohammed Anwar El Sadat s-au întreținut apoi într-o ambianță de caldă cordialitate, caracteristică raporturilor dintre cei doi oameni de stat, relațiilor de prietenie dintre țările și popoarele noastre.Șeful statului egiptean a fost întîmpinat, de asemenea, de tovarășii Emil

Bobu, Ion Dincă; Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Va- sile Pungan, șeful grupului de consilieri ai președintelui Republicii.Erau de față Petru Bur- lacu, ambasadorul României la Cairo, și Hassan Abdel Aal Nayel, ambasadorul Egiptului la București.In vizita sa în România, președintele Republicii A- rabe Egipt este însoțit de Sayed Marei, președintele Adunării Poporului, Mohamed Ibrahim Kamel, mi

nistrul afacerilor externe, Hassan Ahmed Kamel, șeful cabinetului prezidențial, de alte persoane oficiale.
★Pe aeroportul „Mihail Kogălniceanu" președintele Mohammed Anwar El Sadat a fost întîmpinat de Ion Tudor, președintele Comitetului Executiv al Consiliului popular al județului Constanța, de alți reprezentanți ai organelor locale de Stat,

în ziarul de azi
• Retezat, Olimpiii daco-romanilor — o nouă

rubrică dedicată aniversării a 2050 de ani de la 
crearea primului stat dac centralizat și indepen
dent.

O Patru , pictori tineri.
• Mozaic duminical. (pag. a 2-a)
• Din activitatea organiza (iilor de partid.
• Carnet cultural. (pag. a 3-a)

După prima decadă a lunii

RITMICITATEA — rezervă însemnată
pentru sporirea producției de cărbune

„Nu prea strălucește graficul, alăturat" se va spune. Și, nu avem altceva de făcut de. cît să subscriem la apreciere pentru că într-adevăr „nu strălucește" decît în două cazuri. Am dori să trecem puțin dincolo de cifre și să vedem dece strălucește și de încheiat

SITUAȚIA REALIZĂRII 
PLANULUI PRIMEI DECADE 

IN UNITĂȚILE MINIERE

Mina Paroșeni. In abatajul mecanizat al minerilor conduși de brigadierul Constantin Ciobănoiu, folo_ sirea modernului complex permite frontaliștilor să obțină zi de zi productivități sporite — de fapt, cele mai înalte din Valea noastră. Foto : Ion LICIU
Succesele preparatorilor petrilcniColectivul secției de preparare a cărbunelui din Petrila a obținut în această primă decadă a lunii februarie, depășiri importante la principalii indici de preparare. Astfel, indicele de extracție la spălat- pentru semicocs a fost depășit cu 0,5 puncte, indicele de recuperare industrială cu 2,2 puncte, iar

la activitatea de bricheta] sarcinile planificate au fost depășite cu 1562 de tone. La aceste realizări o contribuție de seamă și-a adus-o schimbul condus de maistrul Marchian Mi- clea, schimb din care s-au remarcat în mod deosebit muncitorii Constantin Bușoniu, Aurel Todea și Ștefan Bîlbă.
Economii de energie electricăPentru colectivul minei Uricani, luna ianuarie a fost bogată și în ceea ce privește economiile de e- nergie electrică. Economiile pe mină la acest capitol se ridică la 7 00 746 kWh. Cu

cantitatea de energie eleeJ trică economisită întreaga mină poate funcționa timp de cinci zile. Economiile s-au realizat prin evitarea funcționării în gol a utilajelor de transport, folosirea rațională a aerului compri-
Aceiași oameni, autorii 

spectaculosului reviriment

Ce nu.In primul caz, cele două unități, Uricani și Paroșeni și-au făcut renume, o știe toată lumea, din rezultatele bune înregistrate constant în producția de cărbune, Cu alte cuvinte, ritmicitatea îndeplinirii planului este „secretul" succeselor. Și, am mai sublinia un lucru, că la Uricani, de pildă, și în această lună planul a fost depășit

zi de zi. Este a- devărat, depășirile n-au fost spectaculoase, dar la decadă, cînd s-a tras linie, plusul s-a ridicat la peste 2600 tone extrase suplimentar. Situații este aproape similară și la Paroșeni unde decada I s-a cu plus.S-ar cuveni să intrăm, în detalii despre felul în care s-au realizat a- ceste plusuri. Lăsăm însă, deocamdată, plăcerea de a vorbi despre experiență acelora care au realizat-o, încercând să insistăm asupra altor unități miniere din Vale care n-au reușit să se apropie de limitele planului.
(cont. în pag, a 3-a

Lonea 94,7 la sută
Petrila 95,9 la sută
Dîlja 84,2 la sută
Livezeni 84 la sută
Aninoasa 87,5 la sută
V ulcan 98,5 la sută
Paroșeni 102,1 la sută
Lupeni 82,5 la sută
Bărbăteni 78,7 la sută
Uricani 113,2 la sută
C.M.V.J. 92,7 la sută

In toamnă, cînd Ghicio- iu luase în primire brigada, dădea asigurări că va pune treburile la punct și apoi despre ortacii lui o să se audă numai de bine. Cu acest gînd l-am vizitat, într-una din zilele trecute, găsindu-1 în sectorul III al minei Dîlja.Mai întîj am . cerut părerea tânărului inginer Petre Tudor, șeful sectorului, care ne-a spus :— Am încheiat anul trecut cu rezultate nu tocmai bune. Oamenii și-au dat seama de ce nu le e spornică munca, au chibzuit bine și tot ei au pornit să înlăture lipsurile constatate.In birou intră, pe’ rînd, Tomeșcu, Ghicioiu, Maxim, loja și ceilalți șefi de bri

gadă. Vin de la baie, e vremea „sfatului" de după șut. II. ascultă pe inginer și îl aprobă.— Am acordat o atenție mai mare pregătirii fronturilor și creării de noi capacități de producție.Am extins cu rezultate superioare, metoda de exploatare cu abataj frontal. In viitorul apropiat preconizăm introducerea tavanului de rezistență, care ne va asigura o productivitate mai mare chiar decît cea obținută în ianuarie.Mai buna organizare a producției s-a soldat cil rezultate deosebite la
Ion VULI’E

mat, fără a afecta însă procesul de producție, și respectarea cu rigurozitate a transportului de personal pe puțuri. Demn de remarcat este faptul că economiile de energie electrică au fost obținute în timp ce mina raporta o depășire de plan de peste 2 300 tone de cărbune.

(Contmuaie in pag a 3-a)

La calificareIn cadrul acțiunilor permanente care se desfășoară la I. M. Lupeni pentru ridicarea calificării, profesionale, au început pregătirile în cadrul unui nou cțirs de calificare pentru ajutori mineri. Participă 50 dintre cei mai buni vagonetari de front de la minele Lupeni și Bărbăteni, propuși pentru promovare de către șefii de brigadă și schimb. (A. H.).Depășiri la cărbuneDin abatajele sectorului VI al minei Lu- peni au fost extrase, în ziua de 10 februarie a.c., 161 tone de cărbune peste sarcinile de plan. In aceeași zi, colectivul sectorului V al minei și-a depășit preliminarul cu 46 de tone. O contribuție substanțială la aceste succese au adus brigăzile conduse de Ioan Rotaru, Gheorghe Aștc- leanu și loan Cacso din sectorul VI și Nicolae Rusu din sectorul V. Depășirile au fost obținute în cea mai mare parte pe seama creșterii productivității muncii.
Avram MICA, * 

lăcătuș, I. M. Lupeni

I cdm aflat...
I o reușita acțiune în sprijinul educației juridice a avut loc la clubul muncitoresc Petrila (Lonea). Peste 250 de elevi ai liceului din localitate au ascultat cu intereș expunerea susținută de Mircea Opreanu, procuror șef-adjunct al Procuraturii din Petroșani, care le-a vorbit despre scopul legilor și actelor normative, necesita-

I
I

tea cunoașterii și respectării lor. (l.M.)
TEATRU. Astăzi (ora 17), Teatrul de Stat ,,Valea Jiului" din Petroșani prezintă în sala Casei de cultură spectacolul cu piesa „Alegeți-1 singuri" de Ivan Bucovcan. (T.Ș.)
DUMINICA CU

BAL.toate fotbal susțin ficare
FOT-11 de Jiuluiin jurul orei divizionarele din Valea întîlniri de veri-în vederea returului. Astfel, Jiul Petroșani întîlnește pe teren pro

priu, divizionara B Mine- 1 rul Baia Mare, Minerul I Lupeni Se confruntă cu « Electroputere Craiova, în | vreme ce pe stadionul din parcul Institutului și-au dat întîlnire Știința Petroșani și formația de juniori C.S. Școlar. In deplasare, la Metalul Oțelul Roșu evoluează, cealaltă divizionară C, Minerul Vulcan. (LV.) I
na in
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Din capul locului, a- ceastă tentativă ne aduce în fața textelor antice ; se știe că „părintele istoriei" Herodot, scriind despre zeitățile strămoșilor noștri, consideră pe zeul suprem Zalmoxis (Zamolxe) același cu Gebeleizis : „unii dintre 
ei îi mai spun și Gebelei
zis". Istorisirea sa despre preotul — profet, „inițiator de mistere", zeificat a- poi de geți, a generat mai multe ipoteze cu privire la religia dacă, unii cercetători devin partizanii monoteismului. alții Jm-Pnind spre politeism. Căutînd rădăcini etimologice. Mircea Eliade îl consideră pe Gebeleizis o divinitate uranică, dar P. Kretschmer, are în vedere înrudirea sa cu zeița Seme le, cu anumite cuvinte din frigiană si limbile balto-slave. In consecință rădăcina g’emel, 

din care ar proveni g’ebel 
ar însemna pămint, om nă- 
mîntean. In concluzie/ Gebeleizis ar fi un zeu lito- nian, deși nu i se refuză nici obîr.șia, nici domiciliul ceresc. Un alt e>-udit Tomaschek insistă asupra uranicului Gebeleizis, pe care îl apropie de Zbelscu- 
dos, zeitate a tracilor sudici, care personifică ful
gerul. Or, ‘într-o limbă foarte veche, lituaniana, 
Zaibas înseamnă fulger, iar 
zibeti (z se pronunță j) — a străluci.. Profesorul Cicerone Po- 
ghirc, de la Universitatea din București, reluînd în discuție textul herodotian, lărgește ana investigației 
de reconstituire a străvechilor limbi indo-europe-, 
ne și ajunge la o concluzie, 
după părerea noastră, fi
rească. In vechea scriere continuă greacă, preluată 
de manuscrise, mai mult 
sau mai puțin fidele, s-ar fi putut produce o confu
zie între două litere asemănătoare ca grafie g și n. 
Deci, zeitatea getă (grecii

ANIVERSAREA CREĂRII PRIMULUI STAT 

DAC CENTRALIZAT Șl INDEPENDENT 

Retezat, Olimpul daco — 
romanilor

Gebeleizis sau Nebeleizis ?Despre daci ne-au rămas puține știri, unele dintre ele stîrnesc și astăzi controverse. Iată de ce istoria își asociază alic științe partenere : arheologia, etnografia, folcloristica, mi tologia, diversele ramuri ale lingvisticii istorice, toponimia, onomastica etc. pentru a descoperi adevărul istorie. După cum reiese din titlu. în această noua rubrică, dedicată aniversării a 2050 de ani de la crearea primului stat centralizat și independent al dacilor, ,ne propunem să relevăm, cu unele date noi tic dacic, devenind apoi vorbesc numai de geți, romanii, întotdeauna, de daci) s-ar fi numit Nebe- 
leizis. Dintre argumentele distinsului profesor bucu- reștean reținem faptul că în greacă și latină există cuvinte precum nebula, care înseamnă cer, în vechea slavă nebb acoperă . semantic aceeași . noțiune, iar partea a doua a euvîn- tului, existentă și în alte nume proprii tracice, -zis, provine dihtr-Un neatestat indo-european dei, cu sensul de zeu. In acest fel, Ne- beleizis sa. poate considera o divinitate uranico-solară din seria indo europeană, fiindcă și zeul zeilor la greci și romani esie 
„adunător de nori" (Kerau- nos). Tot astfei, r-re-cim zeitățile uranice celtice, balto-slave (Perun — Perku- nos, zeul slav este apropiat de toponimul trac Per- 
cote). In "Consecință, în cazul celor doi zei daci se poate admite ideea unui sincretism religios — divinitatea uranică ’ Nebelei- zis și preotul zeificat Zalmoxis.Nimeni nu contestă faptul că „Olimpul" dacic se afla in munții noștri Retezat. Reședința ze'lor daci a fost însă „așezată" de unii istorici, fără vreo probă materială, și doar, luînd în considerare apropierea de corpul semantic al muntelui sfînt al dacilor Kogaiononul, pe vîr- ful Gugu. Cercetările viitoare vor decide. Dacă ipoteza aceasta, se va dovedi valabilă, trebuie însă plecat de la alt cuvînt, care să justifice, lingvistic, a- legerca. In albaneză, străvechiul cuvînt goge înseamnă zidar, cel care zidește. Astfel sînt supranumiți și astăzi, de către albanezii 

, și să localizăm spațiul micei românesc.musulmani, aromânii, în general ortodocșii. De altfel, Mircea Eliade găsea rădăcinile mirificei balade a Meșterului Manole, re- trospectînd activitatea și peregrinările acestor gogi aromâni. Și . în aromână 
goga înseamnă zidar, ceea ce presupune un fond comun al limbilor dacilor și strămoșilor albanezilor. Or, zeitățile supreme, uranice, ale tuturor religiilor e- rau înzestrate cu darul de a zidi, de a fi zidarii (ziditorii) unei lumi...

Prof. Ion VULPE

Una din virtuțile expozițiilor colective ve este, desigur, aceea a varietății pe care o presupun, satisfăcând astfel dorința noastră înnăscută ne comparații și apropieri. Expoziția celor patru pictori tineri — soții Olga și Alexandru Radulescu, Eugen Behcău și Simionel Bucur — deschisă m sala Clubului sindicatelor din Lupeni, sub egida celei de a Il-a ediții a Festivalului național „Cin- tarea României", răspunde insă și unei alte cerințe, aceea de „unitate în diversitate". Unitate — pentru că autorii celor douăzeci și două de tablouri au același motiv de inspirație, meleagurile pe care trăiesc, orașul Lupeni, oamenii și natura care îl înconjoară, și sânt animați de același sentiment de atașare față de ele ; diversitate — pentru că fiecare dintre ei ne oferă o viziune proprie.

Iarnă pe Valea Stînisoarej — Retezat.Foto : A. DUDA
.Eugen Bencău dovedește o matură stăpîni- re a mijloacelor artistice, un fericit echilibru al culorii și un ochi care știe să, cuprindă într-o • imagine sugestivă, de ansamblu, peisajul indus-

Patru pictori 
tineri

iiiiiuiiiiiHiiiiiUHiiininmtrial („Preparația Lupeni", „Peisaj industrial"), edilitar („Stradă din Lupeni") sau natural („Toamnă"). Olga Radulescu e atrasă de ambianța de interior („Lectură”, „Flori", „Natură statică", „Ceainicul roz") pe care îl tratează cu delicatețe sensibil feminină. Simionel Bucur surprinde prin finețea deosebită a tratării peisajului. El pictează ceea ce vede din pragul casei natale („Stra

da mea", „Pe Jiu"), vizi- ț uni în ipostază de ano- timp („Toamnă", „Iarnă") tinzînd uneori spre sini- i bol („Bătrînul") și reușind / să realizeze o fină grada- J ție a culorii și a luminii, ț Alexandru Radulescu ț ambiționează spre corn- poziția tematică („Mine- rii", „Compoziție", „Mu- ■ zieanți", „Învățătorul") , îeprezentînd din figuri ■ oprite în mișcare scene de muncă semnificative.Să nu uităm apoi să i amintim un alt fapt care , îi unește pe acești tineri ’ pictori, acela că toți pa- t tru sînt profesori de de- 1 sen la școlile din Lu- peni, iar lucrările lor nedau încă o dată certitudinea că, vor pregăti o nouă generație de iubitori și creatori de artă în orașul în care trăiesc și muncesc.
C. RADULESCU

Itinerarii 
turistice Vîrful lui PatruAccesibil din toate punctele cardinale și aflat la intersecție de trasee turistice, VI. lui Patru, este paradoxal puțin vizitat. Spunem vizitat, gîndindu-ne la turiști, căci altfel . virilii și coamele lui golașe, sînt umblate în lung și-u lat de ciobani și numeroase turme de oi.In Munții Șurctin, Vf. lui Patru domină zările nu atît prin înălțime, deși cu cei 2130 m ai săi, este cel mai înalt din masiv, cît mai ales prin alura sa piramidală, oferindu-ne o panoramă circulară care copleșește prin varietatea peistjelor. Din vîrf se văd munții Lotrului. se văd Vf. Șureanul și Cin- drelul, se vede panglica de argint a Frumoasei — valea de basm, se vede Vf. Urdele. se văd chiar Pa- lîngul și Retezatul. Spre a- cest vîrf înconjurat de legendă și mit, te poți îndrepta din Valea Jiului, din Valea Sebeșului, din Valea Lotrului, străbătînd cărări sau drumuri forestiere. Nu departe se a- flă . cabana Șureanul și frumosul lac glaciar cu aceiași nume, spre care se îndreaptă cel mai adesea drumețul din Petroșani, Vulcan, Petrila, căci de la cabană pînă la vîrf se face apoi mai puțin de două ore de mers pe coame prelungi, cu pantă u- șoară. Circuitul se poate închide JeT întoarcere prin alt traseu, coboiând mai întîi la Gura Potecu- lui și în continuare spre cabana Voievodu, trecând în prealabil prin Stî- na din Bilele. Un asemenea traseu se efectuează de preferință vara, dar cabana Șureanul cu împrejurimile ei oferă și iarna pîr- tii de schi pentru cei care doresc să practice acest sport la sfîrșit de săptă- mînă.

Aurel DULA

tone.(n. 1903) mo- 1933“
ORIZONTAL : 1) Trage zeci de mii de tone. 2) . Sculptor românautorul proiectului numental „Grivița (Ion). 3) Cuiele... ii>" > vei — Face legătură între vagoane... 4) Drum ittră pulbere în Maramureș... — ...atît la locomotivă cît și la alarmă... 5) ...cu neon pe centru !...- — ...intrîndîn tunel !... — Chestie de orientare rapidă. 6) Comună în județul Bacău — Trage în Tibet. 7) Transport — telecomunicații — speciale — întreprinderea optică română — Notă la platformă 1 8) Vie ceferistă — Turismul pentru tineret. 9) Fier rupt 1 —

Pliabil în. semicerc. Azot pur.
VERTICAL : 1) Șină... - ... care transportă... 2 ...despicate mereu de trenuri. 3) A numi..........  —...răsăritul. 4) Străjuiește masivul Bucegi — Trag la capeți’ 1 — Comprimat pentru frîne. 5) Sînt de trenuri accelerate, rapide, etc. — Evoluează două 1... fi) ...axe la tren — Nu știa trenul (od.) 7) Trans- conwn !... — :.. îndoită la C.F.R. !terminate 1 8) Vi-— Biroul de turism Ciocanul ce- 10) Mijloc de cu pînze.

Ion LEONARD

ee-i port torcȘine teze Năvodari. 9) feristului. transport

Dialoguri
intre broscuțe— Auzi soro, iar a mușamalizat păstrăvul afacerea aia cu icrele...— Cred și eu. Asta știe să se... strecoare printre degete I

DUPĂ SPECTACOLIepurele : Cumătră vulpe, tu ziceai că n-ai bilet. Cum ai intrat ?Vulpea,: Nu prea ușor, dar i-am promis plasatorului că-i fac rost de-o blăniță... de iepure !
INTRE GĂINI— Ce s-o fi ținînd așa fudulă golașa aia ?— I-a promis cocoșul un colier.— Și-1 crede ?— Ei, minte de găină, dragă !

M. MUNTEANIJ — Tăticule, a zis bunica' că te-a iertat...

Balada pomului tăiat
Trec anii, trec lunile-n fugă 
Și-n zbor săptăminiie trec 
Dar eu, Constantine o rugă 
La tine mai am, pin’ nu plec... 
...Că vezi, anii-n șir cum trecură 
(Vreo cinșpe la rînd, de-am crescut) 
Dar viața-mi curmași, prematură, 
Cind cu securea ta „m-ăi păscut" ! 
Eu nu știu ideea cu care 
Atuncea, la-ntîi de An Nou 
Mi-ai cioplit trunchiul de la picioare 
Cu un zei nedeserjs de... erou ! (?) 
Nainte de-a ,,te da" tu la mine 
Credeam că plutesc intr-lin vis 
Cînd, lingă mine, oh, Constantine ! 
Retezai fără
Și-apoi cînd gătata-i bravada 
Privindu-mi 
Mi-ai dat la

milă-un cais...

coroana-n răspăr 
o parte zăpada 

Și-ai început să mă tai, un biet măr ! 
De-ai vrut să-ți verifici potența 
De ce n-ai urcat sus în crîng 
Și-acoT să-ți impui competența 
Tăind un buștean -din Paring ! 
Chiar dacă-am rămas în picioare 
Știai, Constantine, că mor... 
O astfel de pildă, tu, oare 
Ai vrut ca să dai tuturor ? (!) 
N-aș fi crezut, Constantine 
Să existe pe strada Oituz 
Un astfel de om ea și tine 
Să judece-atît de... obtuz ! 
Deci, ruga mea către tine 
Acum, pînă nu mă sfîrșesc 
E, să nu-i tai Constantine, 
Pe-ai mei frățiori ce-abia cresc !... 
Și-aș vrea și tu să te bucuri 
De coroana lor diafană
Atunci cînd ei de-vor înmuguri 
Mă-ntelegi, Constantin Coțofană ?!

Ion LICIU
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Din activitatea organizațiilor de partid
Pentru mal buna 
folosire a forței 

de muncăO" constantă preocupare a comitetului de partid și consiliului oamenilor muncii de li Întreprinderea minieră D î 1 j a a fost îndreptată spre folosirea rațională a forței de muncă pentru a contribui, și pe această cale, la creșterea producției și productivității muncii. Acțiunile întreprinse de comitet și consiliu răspund exigențelor unei cunoscute hotărâri de partid. Este vorba despre hotărîrea a- doptată de plenara lărgită a comitetului municipal, din octombrie 1977, care a stabilit, în lumina orientărilor date de secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, sarcini concrete pe linia utilizării 
corespunzătoare a for
ței de muncă, îndeosebi a 
cadrelor de muncitori din 
subteran.Recent, aceste preocupări au fost supuse rinei analize în secretariatul comitetului municipal.. A reieșit faptul că la mina Dîlja s-a acționat stăruitor în. spiritul hotărârii a- mintite. Lună de lună, numeroși muncitori calificați — lăcătuși, electricieni, mecanici — care executau lucrări auxiliare, au fost îndrumați spre fronturile direct productive, fiind incluși în brigăzile ce re- simțeau lipsa unor astfel de meseriași. Prin acțiuni repetate s-a reușit ca pînă la sfârșitul anului să se a- sigure creșterea numărului de posturi prestate la fronturile de cărbune, de Ia 240, la peste 400 de

Ritmicitatea — rezervă însemnată 
pentru sporire a producției de cărbune

(Urmare din pag. 1)Scriam și în comentariul lunii ianuarie că u- ne.e unități au demarat slab în prima parte a lunii. Și, credem că nu mai e nevoie să demonstrăm, că e mai . greu de .recupera; ce ai pierdut decit să-ți realizezi de la început sarcinile. In acest context pare un paradox faptul că .unele conduceri acceptă optica după care „pînă la sfîrșitul lunii mai este". Să luăm un exemplu : I.M. Lonea,' colectiv cunoscut pentru hărnicia lui, începe luna februarie cu planul îndeplinit în proporție de 88,2 la sută pentru ca în 5 februarie să înregistreze 97,5 la sută din planul perioadei. Nu s-au schimbat condițiile de zăcămînt, utilajele au fost aceleași, aceiași oameni, dar rezultatele diferite. Și, fără a avea pretenția une> previziuni, ci doar cunoscând „obiceiul casei" de prin 12——13 vor începe toți să „tragă tare“, sa dea telefoane că n-au vagoane, că nu le mai a- jung vagonetele, vor începe utilajele — neîntreținute din „lipsă de timp" — să se strice ș a.m.d. Anacronismul relaxării de ia începutul lunii este și m îi surprinzător la Petrila și Vulcan, unde inconstanța realizărilor dovedește inconstanță preocupărilor conducerilor — de la nivelul brigăzii, pînă lâ biroul executiv a Consiliului oamenilor muncii — pentru realizarea zilnică a planului Urmărind rezultatele zilnice un umorist ar zice : „uite zilele în care la mina x a fost frecuș, nu glumă". I-am da dreptate pentru că, oscilațiile în realizări nu-și pot

posturi pe zi. In același context se înscrie și distribuirea a 14 tehnicieni, din cadrul TESA, în sfera direct productivă.întărirea brigăzilor cu electricieni, lăcătuși, mecanici u condus la descinderea unor largi posibilități de promovare a tehnicii și tehnologiilor noi. A fost experimentat; . cu bune rezultate, - tavanul de rezistență cu grinzi îngropate în Vatră, pentru susținerea abatajelor frontale. In dotarea unor brigăzi au intrat utilaje moderne — 3 combine de mare productivitate, 5 mașini de încărcat, 27 . de transportoare de tip nou. A fost introdus și extins transportul continuu pe benzi cu covor de cauciuc. Alte avantaje reieșite din îmbunătățirea structurii formațiilor direct productive se reflectă asupra omogenizării brigăzilor, întăririi stării disciplinare, a ordinii și disciplinei în formațiile de lucru, care astăzi au un grad avansat de profesio- nalitate. vComitetul de partid de la mina Dîlja, consiliul oamenilor muncii nu socotesc acțiunea încheiată. Permanent, în preocupările lor se situează L această sarcină majoră : folosirea rațională, cu eficiență maximă, a forței de muncă, a puternicului fond de cadre al întreprinderii.
Îmbunătățirea 

activității 
medico-sanitareIn organizația de partid din cadrul Policlinicii teritoriale Petroșani, au fost supuse dezbaterii re

găsi, altfel, nici o justificare.In sfîrșit, dar nu și la sfîrșit, cîteva cuvinte despre alte colective ale căror conduceri motivează de prea multă vreme nerea- lizările prin condiții deosebite, prin lipsă de materiale, dar nu suflă o vorbă despre disciplină, ordine, competență — mai ales din partea maiștrilor — în conducerea producției și a muncii. Referirea directă se face la adresa minelor Livezeni, Ani- noasa și Dîlja unde de multă vreme se manifestă o seamă de lipsuri în repetate rânduri semnalate, evidențiate, subliniate... la . care, în tot atâtea rânduri s-a răspuns cu „vom lua măsuri". Dar timpul viitor, folosit pentru angajarea efectivă a unor măsuri ferme nu prea ajută nimănui și în primul rând producției. Ele nu țin loc de cărbune nici în termocentrale, nici în cocserii și nici măcar în soba nu ard. ..Ard" in schimb prestigiul colectivelor de muncă. Așa că, ar cam trebui văzut, de către organizațiile de partid și C.O.M. cum se aplică măsurile promise și mai ales cu ce eficiență pentru că a fi constant sUb plan nu înseamnă ritmicitate, ci neritmicitate.Consemnam cu satisfacție, cu zece zile în urmă, faptul că Bărbătenii a reușit să încheie luna cu planul depășit. Cele 78,7 procente de realizare din decadă arată, însă, că februarie nu se aliniază, cu rezultatele în producția minei, celor din luna trecută, deși în esență nu s-a întâmplat nimic deosebit nici la Bărbăteni. Tot inconstan-

zultatele obținute la principalii indicatori, prin care își regăsesc aportul toate secțiile și compartimentele policlinicii, întregul colectiv de cadre medico- sâhitare. Pe această bază de discuții, medicii Koros- zy Imre, Ion Ioniță, Radu V. Radu, Dragbș Marinaș, Aurel Hună și alții s-au referit, în mod constructiv, la acțiunile întreprinse de organizația de bază și conducerea policlinicii, au evidențiat lipsurile, fă- eînd propuneri , pentru îmbunătățirea asistenței medicale curative, profilactic^ și a educației sanitare îndeosebi în școli, pentru combaterea bolilor profesionale, intensificarea controlului asupra eliberării' certificatelor medicale și asupra . condițiilor igienico-sanitare din unitățile economice și' instituțiile situate în raza de acțiune a policlinicii. Comuniștii au accentuat necesitatea participării mai active a medicilor la dezbaterile pe teme sanitare din întreprinderile miniere, școli,cartiere. Totodată, comuniștii care au participat la dezbateri au apreciat, și cu acest prilej, condițiile superioare, create prin noua bază materială construită prin grija conducerii de partid și de stat. In noile condiții, a crescut solicitudinea față de pacienți, răspunderea. cadrelor medico-sanitare față de îndatoririle ce le revin pe linia ocrotirii- sănătății - oamenilor muncii.
Vasile COCHECI, 

activist al comitetului 
municipal de partid

unități, că tre- Urica-
ța și-a spus cuvântul și aici ca și în celelalteCeea ce credem buie schimbat —niul și Paroșeniul demonstrează cu prisosință — este optica despre începutul de lună, relaxat, nu comod, început apoi se răzbună. Și, ar putea-o face mai decât colectivele de

dacă care cine bine muncă, comuniștii, . organizați-, ile de partid. Evident, prin asigurarea tuturor condițiilor necesare bunului mers al producției, prin- tr-o mobilizare exemplară din prima pînă în ultima zi a lunii.Comunista Silvia Drăguț de la raionul mezeluri al bineaproviziona- tului magazin alimentar nr. 31 Petrila, e una din apreciatele vânzătoare pentru care cumpărătorii au numai cuvinte de laudă. . ■

I Patru minute 
tu actorul

I Castel Cunstantin: Apreciatul actor Cos-; tel Constantin pe care î publicul nostru îl cunoaș- ; te nu numai de pe sce- i nele Văii Jiului ci și din : nenumăratele filme de ■ pe marele și micul ecran î am avut, nici mai mult : nici mai puțin de patru 1 minute — timpul unei î pauze de rol — satisfac- : ția de a-1 avea interlocutor.
Aceiași oameni, autorii 

spectaculosului reviriment
fUrmore din pap 11toți indicatorii. Astfel, sec- , torul a depășit planul lunii ianuarie a.c. cu aproape- 2 600 tone de cărbune, a redus consumul de lemncu 108 mc față de cel planificat. Prin mai buna amplasare a găurilor de puș- care, în fronturi s-a mărit coeficientul de rupere, e- conomisindu-se zeci de kilograme de exploziv. De asemenea, s-a îmbunătățit aprovizionarea cu materiale a brigăzilor. Roadele acestei ample mobilizări a tuturor resurselor umane și materiale s-au evidențiat și în câștigurile oamenilor. Astfel, la To- mescu, la un plus de 150 tone cărbune, coeficientul de calcul al câștigurilor (k) a a- juns la 1,316, adică un vagonetar, care are o retribuție de 140 de lei pe post, a luat în mină 193 lei. La Ghicioiu, „k"-ul este de 1,366, ortacii lui Mihai Ștefan stau ceva mai slab — 1,251. Lucrătorii de la . regie, au primit, de a- semenea, peste- retribuțiile planificate 7,4 procente.Cine sînt autorii acestui spectaculos reviriment ? Ei, oamenii sectorului III. Șefii de brigadă discută apfins pe această temă și apoi apreciază că foarte bine au muncit ortacii luj Ghicioiu, Tomes- cu, Maxim, apoi artificierii Vasile Dull, Nae Dască- lu, Gh. Doroftei, Mihai Dodeță, maiștrii Dumitru

— întrebarea stereoti- j 
pa ,,dacă vă place Valea" j 
n-am să v-o pun, deși.., j— De ce stereotipă ? j Dar îmi place foarte mult; și vin aici cu plăcere ■: neasemuită. Chiar m-am j bucurat cînd am luat no- ; tă de programul pe acest î an și am constatat că : voi avea ocazia să vin ■ mai des decât mă aștep- ; tam, pe-aici. i

— Așadar, meleagul vă ■ 
place. Dar publicul ? :— Idem. E un public ; cu foarte mult entuziasm, i un public cald și foarte : receptiv. îmi va fi drag : să-1 reîntâlnesc. j

— Atunci, pentru că, : 
văd, trebuie să intrați i 
în scenă, pentru cititorii : 
ziarului nostru ne scrieți ; 
ceva ? :— Cu plăcere, deși aș i fi dorit să scriu mai mult. ;

— Vă mulțumim și i 
succes în continuare. ‘

Ion LICIUPp-v U>

I

Furdui, Vasile Rîbu, Va- milie Vodislav, împreună cu meseriașii lor, care au montat utilajele la timp, eliminând practic stagnările de .producție.— Totuși, remarcă tânărul șef de brigadă Gheor- ghe Ghicioiu, Cel mai mare cîștig al nostru a fost altul. Să vă vorbească Valerian Maxim de el.Cel vizat simte unda de glumă, dar și unde bale ortacul.— Am avut și eu un frate, adică îl am și a- cum, dar e altul. Costică nu venea cite două zile la avans și alte două la plată. L-au „scuturat" bineortacii, fiindcă așa amdecis noi. Cel care greșește e judecat de colectiv, care hotărăște dacăvinovatul mai poate sau nu să rămînă alături de noi. In caz afirmativ, colectivul își ia obligația să-1 ajute pe om, să-1 facă să înțeleagă cît de neavenită este de exemplu, o nemotivată, pentru el, dar și pentru colectiv. Tomescu îi avea „clienți" pe Șerbu și pe Crețu.— Noi aveam probleme cu Ciochină și Iordache, dar s-au făcut oameni de ispravă, remarcă și Ludovic loja.Caut o explicație a „metamorfozei" înterpelîn- du-1 pe Gheorghe Ghicioiu. I - ■ ■ ■Răspunde, simplu :— Am avut încredere în ortacii cu care mai lucrasem : Aurel Juravle,

• MEDALION LITE
RAR. Astăzi (ora 10) în sala bibliotecii Casei de cultură din Petroșani se organizează un .medalion literar consacrat poetului maghiar Ady Endre (1877—1919).

• CONCURS ȘCOLAR. Faza municipală a con-
Carnet 
culturalcursului patrulelor școlare de circulație are loc astăzi (ora 10) Ia Casa de cultură din Petroșani. Participă echipaje câștigătoare în etapele pe oraș ale concursului organizat de Consiliul municipal al organizației pionierilor și serviciul circulație al miliției Petroșani.

• EXPOZIȚII. „Românie, plai de aur“ este genericul sub care sînt organizate în școli expozițiile de desen realizate de pionieri și elevi. Primele expoziții s-au deschis vineri și sînt inspirate în cea mai mare parte, de realitățile social-economi- ce ale Văii Jiului.

Laurențiu Burlui, Cons* talitin Moisei și RranCisc Dull.— Fratele artificierului Dull ?— Da, numai că artificierul, pentru priceperea șa, a fost promovat maistru, ca și Mihai Coznja, șeful de brigadă, care era cunoscut prin talentul său de bun organizator. Dar să revenim la ortacii mei. In brigada noastră nu mai există nemotivate. Prin lunile de toamnă se înregistrau la sector și peste 150 de nemotivate. In ianuarie au fost doar șase. Mai avem însă multe de făcut, pentru a ne instala temeinic printre fruntași.— Țin să remarc, intervine în discuții loan Dănuț, secretarul organizației de partid, aportul remarcabil al celor 90 de comuniști care lucrează în acest sector. Analizele săptămînale ale activității sectorului, efectuate în grupele de partid, pe schimburi, și-au dovedit e- ficiența. Comuniștii au fost întotdeauna în frunte în acțiunile inițiate pentru redresare. De asemenea, ei sînt promotorii întronării intransigenței față de abaterile disciplinare.Brigadierii dezbat apoi cu Șeful de sector problemele urgente pentru următoarele schimburi. Se caută soluții, se solicită a- jutprul unei alte brigăzi, în fine întotdeauna apar probleme în minerit de la obiectiva răpire pînă Ia foarte subiectiva... lipsă de goale. SPORT
• „Cupa Daciadei" Ia 

schi; Azi, sub genericul „Daciadei", pe pîrțiile din Paring, se dispută întrecerile de schi dotate cu „Cupa Utilajul". Aflată la prima ediție, competiția ali- niează la start iubitorii schiului alpin din uzină, dar și alți amatori ai sportului alb din Vale indiferent de vîrstă. Vor avea loc două manșe de slalom uriaș.
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Reuniunea de la Belgrad ORIENTUL
Pregătirea intensă a documentului de încheiere 

a lucrărilorBELGRAD 11 (Agerpres).■— In ultimele zile, în cadrul lucrărilor reuniunii de la Belgrad a reprezentanților țărilor participante la conferința general-europea- nă au continuat în ritm intens negocierile în vederea .identificării de noi idei și prevederi menite să dea formă și conținut documentului de închidere al lucrărilor reuniunii. In acest scop s-au folosit din plin ședințele oficiale ale celor șase organe de lucru ale reuniunii și s-a recurs, totodată, la organizarea de consultări neoficiale cu participarea experților și repre- zentanțilox- tuturor delegațiilor. Toate aceste întîlniri au avut drept scop apropierea pozițiilor, compararea
Națiunile Unite

Consultări politice 
în problema NamibieiNEW YORK 11 (Agerpres). — La New York au început, sîmbătă, consultările în problema Namibiei, inițiate de miniștrii de externe ai celor cinci țări occidentale membre ale Consiliului de Securitate — Statele Unite, Marea Britanic, Franța, Canada și R.F. Germania. In cadrul acestor contacte, „cei cinei" vor avea consultări separate cu președintele Organizației Poporului din Africa de Sud- Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nu. joma, cu alți reprezentanți africani interesați în soluționarea problemei: N imi- biei și dobîndirea independenței acestei țări, precum

Acțiuni agresive ale trupelor 
regimului rasist sud-african 

împotriva NamibieiCAPETOWN 11 (Agerpres). — Trupe ale regimului sud-african au trecut frontiera din Namibia în Angola și au ucis în cursul unei operațiuni represive, 18 namibieni — relatează agenția Reuter.Această operațiune, adaugă agenția France Presse, intervine chiar în momen- 

di feritelor propuneri prezentate atît în ce privește conținutul, cît Și forma documentului final al reuniunii. In cursul întîlnirilot au fost examinate și propuneri noi, de sinteză, bazate pe sugestiile inițiale prezentate de țările participante.Intr-un alt sector de activitate, cel referitor la securitatea și cooperarea în Mediterană, s-au identificat principalele idei ce ar urma să fie incluse în documentul final.Totodată, au avut loc discuții intense în problema definirii obiectivelor, datei și a cadrului de organizare a următoarei reuniuni similare celei de la Belgrad, care va avea loc la Ma- 

și cu ministrul de externe al R.S.A., Roelof Botha.Agenția U.P.I. menționează că reprezentantul regimului rasist a anunțat că refuză, în continuare, să ia Ioc la masa tratativelor alături de liderul S.W.A.P.O., poziție care, e- vident, este de natură să îngreuieze desfășurarea negocierilor în problema na- mibiană.înaintea începerii dezbaterilor la nivel ministerial, ambasadorii la Națiunile Unite ai celor cinci țări ■au avut consultări separate cu Sam Nujoma și cu Brand Fourie, reprezentant al Ministerului de Externe sud-african.

tul începerii negocierilor de la New York, dintre Organizația Poporului din Afri. ca de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Republica Sud-Africană și miniștrii de externe ai Franței, Statelor Unite, Marii Britanii, R.F.G., și Canadei, țări membre ale Consiliului de Securitate. 

drid. In acest stadiu, marea majoritate a delegațiilor consideră că reuniunea de la Madrid ar trebui să aibă loc în 1980, să dispună de o ordine de zi cuprinzătoare, care să permită atît efectuarea unui schimb de opinii în legătură cu stadiul aplicării în continuare a Actului final, dar și luarea de. noi decizii pentru transpunerea în viață a celor convenite între cele 35 de state semnatare ale Actului final. Se consideră, de asemenea, că reuniunea principală de la Madrid va trebui să fie precedată de o întîlnire pregătitoare care să ia în discuție și să stabilească modalitățile organizatorice ale acesteia.
Noi membri 

în comitetele 
specializate 
ale 0.0.NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — Președintele celei de u 32-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., Lazar Moisov, a procedat recent la numirea altor zece membri ai Comitetului O.N.U. pentru utilizarea în scopuri pașnice a spațiului cosmic. Aceștia sînt : Olanda, Iugoslavia, Turcia, Benin, Camerun, Niger, I- rik, Filipine, Columbia și Ecuador. Cu acestea, numărul statelor membre ale comitetului menționat a ă- juns la 47.

înăsprirea iernii in EuropaDe două zile, în cea mai mare parte a Europei se înregistrează o nouă ofensivă a frigului, cu abundente căderi de zăpadă și furtuni violente, fără ca meteorologii să prevadă o a- meliorare a vremii.O răcire bruscă a timpului, menționează agenția France Presse, a fost resimțită, cu deosebire, în Franța, In sudul țării, masivele căderi de zăpadă au izolat complet o serie de sate și cătune, necesitînd organizarea unor ample operațiuni de salvare a persoanelor sinistrate. Zonele din nord ale țării cunosc și ele o răcire generală a tempe-

VIENA 11 (Agerpres). — Sîmbătă, la Salzburg, președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar El Sadat, a avut convorbiri cu cancelarul Austriei, Bruno Kreisky. După cum . informează a- gențiile de presă, au fost abordate probleme privind evoluția situației din Orientul Apropiat.In aceeași zi, Anwar El Sadat s-a întâlnit cu Shimon Peres, liderul Partidului Muncii (de opoziție) din Israel, cu care, după cum a precizat șeful statului e- giptean, a procedat la „o trecere în revistă aprofundată" a situației din zonă.Totodată, președintele Sadat, cancelarul Bruno Kreisky și Shimon Peres au discutat problemele Orientului Apropiat în cadrul unui dejun de lucru.Intr-o conferință de presă, șeful statului egiptean a declarat că întîlnirea cu cancelarul Bruno Kreisky a constituit o nouă etapă în cadrul cooperării .dintre cele două țâri pe calea spre pace și securitate în Orientul Apropiat.
★BEIRUT 11 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Siriei, Abdel Halim Khaddam, a sosit sîmbătă la Beirut. El a fost primit, ■ în după-amiaza aceleiași zile, de președintele Libanului, Elias Sarkis.Examinarea evoluției situației din Liban și a modalităților susceptibile să conducă la re- instaurarea deplină a calmului în această țară, 

raturii. In Lorena — minus 4 grade, iar în Alsacia — sub minus 5.In Marea Britanie principala problemă o reprezintă ceața deosebit de densă care a perturbat circulația.In R.F.G., ca și în Belgia și Olanda, vremea este, de asemenea, deosebit de rece. In Elveția temperaturile extrem de scăzute pentru această zonă pun în pericol șeptelul. De asemenea, un îngheț puternic s-a înregistrat în nordul Spaniei, în vreme ce nordul Italiei suferă ravagiile unor violente viscole. (Agerpres)

MIJLOCIUau constituit obiectul discuțiilor — arată agențiile de presă.Pe de uită parte, președintele Libanului, Elias Sarkis, a primit succesiv, în cadrul eforturilor politice de restabilire a calmului, pe liderii Frontului libanez, pe comandantul Forței arabe de menținere a păcii, colonelul libanez Sami Al Khatib, și pe co- mandantul-șef al armatei libaneze, generalul Victor Khoury.
★BEIRUT 11 (Agerpres). — Sîmbătă, la Beirut s-a instalat un calm relativ, după ce în cursul nopții s-au înregistrat schimburi de focuri și explozii sporadice mai ales în partea de est a capitalei libaneze, hi capătul a patru zile de ciocniri violente.Pentru prima dată după patru zile, sîmbătă, numeroase magazine s-au deschis în cartierul Achrafief, din estul Beirutului. De asemenea, a fost reluată circulația între sectoarele de est și de vest ale capitalei libaneze.Potrivit unui comunicat al Forțelor arabe de menținere a păcii, a fost constituită o comisie militară si- riano-libaneză care vă examina cauzele ce au dus la declanșarea incidentelor din ultimele zile, va stabili responsabilitățile și va aplica sancțiuni disciplinare.

Exploatarea de gospodărie 
locativă Petroșani
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ

muncitori în următoarele meserii :

• zidari ;
• dulgheri ;
• instalatori tehnico-sanitari și încălzi

re centrală ;
• sobari ;
• tinichigii ;
• muncitori necalificați cu perspectivă 

de calificare prin cursuri de scurtă 
durată.

| PARTIDUL COMUNIST
PORTUGHEZ a prezentat 

I o moțiune de respingere • a programului -înaintat Isprc aprobare Adunării Republicii de către guver- Inul premierului Mario Soares. Carlos Brito, președintele grupului parlamentar comunist, a afirmat că programul guvernului nu este de natură să soluționeze gravele probleme e- Ieonomice, financiare și sociale ale Portugaliei.
■ PRIMUL MINISTRU AL 
I ISLANDEI, Geir Hal- 
1* igrimsson, a prezentat în Parlament un ,,program de austeritate" cuprinzând
I măsuri destinate i reducerii șomajului, precum și ameliorării balanței de plăți. Un alt obiectiv principal, a precizat premierul, îl constituie combaterea inflației, a cărei rată anuală este estimată la 35 la sută.
I SCRIITORUL SUEDEZHarry Martinson, laureat ai Premiului Nobel pentru literatură în anul 1974, u încetat din viață, sîmbătă, la Stockholm, în vîrstă de 73 de ani.

PUTERNICE FURTUNI de nisip, însoțite pe alocuri de ploi abundente, s-au abătut asupra Emiratelor Arabe Unite, provocând victime și însemnate pagube materiale. Furtuna s-a concentrat asupra Dubaiului, unde viteza vîntului a depășit 100 kilometri pe oră, ceea ce a determinat închiderea temporară a aeroportului internațional al emiratu- Ilui. A fost perturbat, de asemenea, traficul rutier.

„Criză și austeritate** (..Economie et politique"),,In anul 1972, în Frănța- ex.si.au aproximativ 400 OuO ue șomeri. Cinci ani mai tîrziu, in 1977, numărul acestora a crescut la peste 1,5. milioane. Perspectiva șomajului reprezintă astăzi o preocupare creseîndă pentru cea. mai mare parte a muncitorilor. Acest flagel reprezintă . maladia unui sistem economic a- flat într-o criză profundă. Criza determină, intre altele, o stagnare a producției, în urma reducerii cererii interne, provocată, la rîndul ei, de scăderea puterii de cumpărare a maselor, închiderea unor întreprinderi și agravarea șomajului, declanșarea u- nei crize a productivității datorită subutilizării cronice a capacităților de producție existente. Totodată, politica bazată pe acumularea capitalului monopolist agravează deficitul exterior al țării, conducînd la satisfacerea cerințelor 

naționale prin importuri suplimentare.Se înregistrează, de asemenea, o diminuare a prezenței industriei franceze pe piața internă, sub efectul conjugat al reducerii consumului popular și al creșterii masive a impor
Din presa străinăturilor. Din 1973 pînă în 1976, de pildă, importurile franceze, in afara celor petroliere, au crescut de două ori mai repede decît produsul intern brut. A- ceastâ sporire a pătrunderii masive a importurilor pe piața națională este consecința directă a politicii de orientare a economiei în funcție de perspectivele debușeelor pe piața -internațională. In ultimă instanță se ajunge, în acest mod, la abando

narea unor sectoare întregi, la închiderea unor uzine, substituind importurile u- nei producții naționale proprii. Totodată, dificultățile de rentabilizare a capitalului monopolist antrenează o drenare spre exterior a resurselor națiunii, în 
detrimentul întreprinderilor mici și mijlocii, al creării unor noi locuri de muncă.In acest mod, se ajunge la o adevărată spirală a crizei, la un cerc vicios în care consumul popular scăzut determină o sporire a capacităților de producție inutilizate, o blocare a investițiilor în vederea unei modernizări a întreprinderilor, indispensabilă pentru creșterea productivității lor, și, de aici, închiderea 

unor noi uzine, noi concedieri, sporirea șomajului, o nouă restrîngere a posibilităților de consum ale ■maselor largi populare ș.a.m.dCrește totodată datoria externă a Franței, sub e- fectul conjugat al deficitului balanței comerciale și al recurgerii Ia împrumuturi în exterior, pentru finanțarea creditelor acordate la export și încurajarea investițiilor în străinătate.In aceste condiții se impune cu necesitate adoptarea unor măsuri de relansare a consumului popular, măsură indispensabilă pentru a permite îmbunătățirea situației majorității populației și, în același timp, reacti varea economiei, în funcție de cerințele prioritare ale țării.
(Agerpres)

INSTITUTUL DE MINE
PETROȘANI

încadrează de urgență :

PAZNIC

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform legilor nr. 12z1970 și 57z1974.

Liceul industrial Petrila
ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea postului de conducător 
auto — categoriile B și C

Concursul va avea loc în ziua de 17 fe
bruarie 1978, ora 14, la sediul liceului.

încadrarea și retribuirea sînt conform 
Legii 12/1970 și Legii 57z1974.
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