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La Petroșani s-ău desfășurat, ieri, lucră
rile adunării generale a oamenilor muncii 
clin Combinatul minier Valea Jiului. Au fost 
prezenți mineri șefi de brigadă, electrolăcă- 
tuși de mină, preparatori, constructori de 
utilaje miniere, constructori și montori ai 
obiectivelor industriale, maiștri, ingineri și 
tehnicieni, conducători din activitatea de 
producție și investiții de la întreprinderile 
combinatului. p.

La lucrări au participat tovarășii Vasile 
Patilineț, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, ministrul mine
lor, petrolului și geologiei, Hie Rădulescu, 
prim-secretar al Comitetului județean Hune
doara al P.C.R., Clement Negruț, prim-secre
tar al Comitetului municipal Petroșani al 
P.C.R., Gheorghe Vasiu, secretar al Comite
tului județean Hunedoara al P.C.R., Petru 
Furdui, președintele Comitetului Uniunii Sin
dicatelor din ramura mine, petrol, geologie 
și energie electrică, reprezentanți ai organe-

lor locale de partid și ai organizațiilor 
masă, factori cu munci de răspundere 
organele centrale.

In spirit lucrativ și angajant, adunarea 
generală a efectuat o exigentă și profundă 
analiză, pe bază de bilanț, a activității eco- 
nomico-sociale pe anul 1977, a preocupărilor 
consiliului oamenilor muncii pe combinat, a 
conducerilor colective din întreprinderi pen
tru dezvoltarea și perfecționarea producției. 
Participanții la dezbateri au reliefat în spi
rit critic și autocritic marile posibilități de 
care dispun în întreprinderi pentru perfecțio
narea activității în domeniul sporirii produc
ției de cărbune. Au fost scoase în evidență 
importante rezerve prin intensificarea intro
ducerii în exploatare a tehnologiilor avan
sate de extracție și asigurarea liniei de front 
active, prin grăbirea execuției lucrărilor mi
niere de deschideri și pregătiri. Un loc im
portant l-a ocupat căutarea căilor de creștere
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MUNCIND MAI BINE, 
TRĂIM MAI BINE

• Peste 50 Ia sută din sporul productivității 
trebuie asigurat prin mecanizare

• O cale importantă de creștere a productivi
tății : organizarea superioară a producției și 
a mțincii

Conferinței Na
de a transforma can- 
într-o nouă calitate, 
preocupări deosebite 

a

înfăptuirea obiectivelor de 
dezvoltare economico-socia- 
lă stabilite de Congresul
al Xl-lea, a importantei sar
cini trasate de secretarul
general al partidului, to
varășul Nicolae Coaușescu, 

y cu prilejul 
ționale 
tițatea 
impun 
pentru 
productivității muncii.

Rezultatele obținute 
cursul anului 1977 în 
tățile economice al 
Jiului, la indicatorul 
ductivității muncii, nu 
ridicat în toate cazurile la 
nivelul posibilităților existen
te. Astfel, deși la nivelul eco
nomiei Văii Jiului productivi
tatea muncii în expresie va
lorică a fost depășită cu pes
te 5500 lei pe lucrător, în- 
tr-o serie de unități acest 
indicator nu a fost realizat. 
In acest sens pot fi citate, în 
primul rînd, întreprinderile mi
niere, unde productivitatea 
muncii s-a situat sub nive- 
velul prevederilor.

In fața economiei Văii Ji
ului stau sarcini majore atît 
în ceea ce privește crește
rea producției de cărbune, cit 
și în realizarea

(Oă inj&rmant
PENTRU SATISFACEREA 

CERINȚELOR CETĂȚENI
LOR. Dezvoltarea armo
nioasă pe care o cunoaște 
orașul Uricani va consem
na în acest an,.'pe lîngă al
te obiective social-gospo- 
dărești, darea în folosință 
a unei noi surse de 
pă. In acest scop, se află 
în probe tehnologice 
v" ' 
de 1500 mc fiecare, 

^or servi în 

a-

: do
uă noi rezervoare de apă, 

, care 
principal,

piu program de investiții in
dustriale și social-culturale. 
îndeplinirea lor impune din 
capul locului asigurarea u- 
nui nivel ridicat al produc
tivității muncii. In anul 1978, 
in raport cu 1977, se preve-

Ing. Bujor BOGDAN, 
directorul cabinetului de or
ganizare a producției și a 

muncii Petroșani
sporirea continuă
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■ cartierul Bucura. Acest tî- 
năr cartier al orașului se 
va îmbogăți și în acest .an 
cu 100 noi apartamente. 
(A.H.).

PUTINI 
RATORII 
peni știu 
formație împlinește, în

.cest an, opt decenii de la 
înființare. Deci, timp de 80 
de ani o frumoasă tradi
ție minerească a fost trans
misă din generație în 
nerație, cîștigînd 
adepți și admiratori, 
constituirea anului de naș
tere a formației se înscrie

DINTRE ADMI- 
fanfarei din Lu- 

că prestigioasa 
î a-

ge- 
mereu 

Re-

Ritm de creștere 
deosebit

con- 
sar- 
fe- 

rea- 
ex-

Colectivul sectorului II 
de la întreprinderea mi
nieră Bărbăteni își reali
zează și depășește 
secutiv de două zile 
cinile de plan. In 21 
bruarie procentul de 
lizare, la producția 
trasă, era de 113,2 la su
tă, iar în 22 februarie de 
113,9 la sută.

Menținînd ritmul de 
extracție deosebit de rod
nic din aceste zile, colec
tivul sectorului este / ho- 
tărît să se înscrie și în 
această lună pe loc frun
taș (în luna ianuarie pro
ducția extrasă suplimen
tar era de 1005 tone).

comitetului sin-, 
se va constitui o 
de amatori de 

populară. . Pînă

ca un veritabil act de cul
tură întreprins dintr-o i- 
nifiativă pe care viitorul 
nu va înceta să o aplaude.

LA I.M. BĂRBĂTENI, din 
inițiativa 
dicatului 
formație 
muzică 
ieri, animați de dorința de 
a-și valorifica pe această 
cale aptitudinile de artiști 
amatori, mai mulți tineri și 
tinere din întreprindere, 
iubitori ai muzicii popu
lare și-au exprimat dorin
ța de a face parte din a- 
ceastă formație. (V.S.).

Secția mecanica a I.U.M. 
Petroșani. Aici se nasc 
reperele pentru moderne
le utilaje destinate abata
jelor din subteran.

Foto : Ion LICIU

a
O inspirată inițiativă a a- 

tras, cu două zile în urmă, 
la Lupeni, în cadrul deschis 
și constructiv al unei dezba
teri, numeroși participanți 
interesați să aducă îmbună
tățiri într-un domeniu priori
tar al vieții de partid, să 
contribuie la dezvoltarea 
schimbului viu de idei și a- 
cumularea unui plus de ex
periență în beneficiul mun
cii organizatorice.

.Este vorba, într-un cu- 
vînt, despre dezbaterile pri
lejuite de un reușit schimb 
de experiență, organizat din 
inițiativa biroului comitetu
lui orășenesc de partid, cu 
sprijinul organului munici
pal de partid. Finalitatea 
dezbaterilor s-a înscris preg
nant în preocupările ~ — 
tetului orășenesc, ale 
tetelor de partid și 
le 
de bază din i 
rile economice ale 
pentru îmbunătățirea 
tinuă a muncii politice și or
ganizatorice în vederea cu
noașterii, însușirii și aplicării 
hotărîrilor de partid și a le
gilor țării. O temă majoră.

comi- 
comi- 

birouri- 
organizațiilor 
bază din întreprinde- 

„ orașului 
con-

La I.M. Uricani, forma
ția de lucru condusă de 
Aurel Șoșoi aduce o con
tribuție deosebită la rea
lizarea sarcinilor de plan.

EXPOZIȚII CULINARE. La 
complexul alimentar „Mi
nerul" și restaurantul-școa- 
lă „Carpați" din Petroșani 
s-a reînnodat firul unei 
gustoase... tradiții. Sîntem, 
astfel, informați că la fie
care sfîrșit de săptămînă, 
lucrătoarele din cele două 
bucătării își vor demonstra 
măiestria profesională în 
cadrul unor expoziții cu
linare. Poftă bună I (LV.)

I
I
IVII IMi IU, 

cele două

wă itifarmănt

prioritară, care a declanșat 
discuții vii, soldate după 
cum spuneam, cu multă efi
ciență în folosul tuturor ce
lor cuprinși în laborioasa ac-

Pe marginea unui 
reușit schimb 
de experiență

tivitate desfășurată în do
meniul organizatoric.

Au fost prezentate nume
roase comunicări, loan Sav, 
Nicolae Zgura, secretarii co
mitetelor de partid de la 
I.M. Lupeni și, respectiv, 
I.M. Bărbăteni, alți secre-

Acolo unde munca cere
GINGĂȘIE Șl MIGALA

Privind chipul ca de a- 
dolescentă al tovarășei Vio
rica Păstrăveanu nu-ți vine 
să crezi că ai în față o mun
citoare cu un stagiu de 16 
ani în atelierul de bobinaj 
al I.U.M. Petroșani care în 
toamna lui '62 a fost primi
tă în rîndurile membrilor de 
partid. Exact în anul în ca
re aniversa zece ani de 
muncă și de cînd a devenit 
membră de partid, comuniș
tii din atelier au ales-o se
cretară a organizației de ba
ză. Dacă o întrebi despre 
activitatea profesională și 
de partid, secretara organi
zației de bază și șefa brigă
zii de bobinaj greu, răspun
de modest : „N-am făcut 
mare lucru. Imi fac doar 
toria de muncitoare și 
munistă".

In schimb vorbește cu

r,

da- 
co-

un

Ș
5

î

In timpul orelor de pro
gram* 1, majoritatea oameni
lor încadrați într-o activita
te utilă se preocupă, firesc, 
să-și ducă la bun sfirșit 
sarcinile de serviciu ce le 
revin și pentru care își pri
mesc remunerarea. Doar 
EL are o altă preocupare 
— achitarea obligațiilor de 
serviciu trecind-o pe un 
plan secundar. Această 
„preocupare deosebită" nu 
iese la iveală decît în mo
mentul în care cineva „în
drăznește" să-i Tulbure tih
na cu „nefericita" întreba
re : „Dumneata ce ai făcut 
astăzi ?" Atunci sare ca 
ars — „tocmai pe mine mă 
întrebați ?!“ Și scoate ime
diat din memorie — sau 
dintr-un carnețel ținut cu 
mare grijă — ce a făcut 
Georgescu in cutare zi, ce 
a făcut Popescu în cealaltă 
zi, unde s-a plimbat Vasi- 
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lescu, cu cine s-a întilnit i 
și a șușotit pe scări mai bi- ; 
ne de două ceasuri Panai- : 
tescu și tot așa cu aproape ; 
toți colegii de serviciu, in- ■ 
cheind, în cele din urmă, 
triumfător și adresindu-i-se 
cu o urmă de reproș celui 
care a avut îndrăzneala 
să-i pună o astfel de între
bare — „vedeți, din toți, 
tocmai pe mine v-ați găsit 
să mă întrebați ce am fă
cut azi ?"

Auzi, să-l întrebe toc
mai pe EL, omul care este' 
cu ochii la tot ce se întim-
plă în jurul lui, care își con
sacră cea mai mare parte \ 
a timpului de lucru vinind : 
greșelile celorlalți ? Că da- ; 
că nu-l întreba nimeni ni- i 
mic, rămînea la atît de cu- ; 
noscuta atitudine — „la- 
să-mă în pace, ca să te 
las să trăiești liniștit".

Tudor MUNTEANU

tari de comitete - Alexe Fur
dui (sectorul IV al minei Lu
peni), Ion Predoșan (sectorul 
XII, de la aceeași unitate), 
Rozalia Istrate (Cooperativa 
„Deservirea") - și secretari 
adjuncți - Constanța Stan 
(I.F.A. „Vîșcoza") și Costică 
Ignat (I.M. Bărbăteni) s-au 
referit pe larg la formele și 
metodele folosite de comi
tetele de partid pentru or
ganizarea cunoașterii și a- 
plicării hotărîrilor de partid 
și a legilor țării, pentru 
desfășurarea cu bune rezul
tate a controlului înfăptui
rii hotărîrilor. In același con
text s-au înscris și comuni-
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fel de venerație despre to* 
varășele ei din atelier, des
pre munca pe care o depun 
zi de zi pentru repararea 
motoarelor electrice pentru 
întreprinderile miniere.

- Știți, munca de bobinaj 
cere gingășie și migală. A- 
șa se și explică faptul că în 
atelier lucrează în majori
tate femei.

Privesc în jur. Intr-adevăr, 
în imensa hală majoritatea 
sînt femei purtînd cochete 
șepcuțe de protecție cu i- 
nițialele I.U.M.P. Hala e pli
nă de motoare defecte. Ghi- 
cindu-mi parcă gîndul, se
cretara organizației de 
partid continuă : „Tot ce se 
vede aici trebuie reparat cu 
operativitate și de bună ca-

D. CRIȘAN

Vînăteru! de greșeli |
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CITITORII AU CUVINTUL
Recunoștință 

și sincere 
mulțumiri

Aș vrea să aduc sincerele 
mele mulțumiri comisiei de 
expertiza medicală și recupe
rare a capacității de muncă, 
conducerii uzinei noastre — 
consiliului oameniior muncii, 
comitetului de partid și de 
sindicat — in momentul cînd, 
datorită jgrijii și tratamentu
lui de care rr.-am bucurat 
clin partea medicilor trăiesc 
bucuria revenirii în rindul 
comenilor sănătoși, lată că 
după o perioadă de aproape 
zece ani de pensionare de 
gradul II și III, am revenit 
în mijlocul colectivului prepa- 
rației în depline puteri. Ex- 
primînd recunoștință partidu
lui și statului nostru pentru 
grija ce o poartă oamenilor 
muncii, mulțumind tuturor 
celor care m-au ajutat, asi
gur colectivul preparației că

voi munci fără preget și cu 
toată dragostea pentru a 
contribui, alături de toți oa
menii muncii, la înfăptuirea 
programului partidului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral 
pămintul 
dragi.

Iosif 
muncitor

dezvoltate pe 
patriei noastre

Geza FULOP, 
preparator, Lupeni

£

■: 
e
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£ 
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Pe adresa

gramate apa a ajuns în a- 
partamente numai cîteva mi
nute și doar dezmorțită. De 
asemenea, credem că la 
două luni după darea blocu
lui în folosință este cazul ca 
și ascensorul: să fie recep
ționat și pus în funcțiune, 
pentru că, mai ales pentru 
locatarii vîrstnici, nu e chiar 

. ușor să urce per pedes trep
tele pînă la etajele supe- 

- rioare ale blocului, ■■■
Elena MARCHIȘ, Angela

_ STOICOIU si FrancTsc SZE-COllStrUCtOrilOr KEI-Y. locatari ai blocului 
nr. 6, strada liie Pmtiiie, 

SÎ a E. G. L. petroșani

blo- 
Jlie 
dat 

a.c.,

In numele locatarilor 
cului nr. 6 din strada 
Pintilie, Petroșani, bloc 
în folosință în 5 ianuarie 
rugăm constructorii și E.G.L.
să facă bine să rezolve cîteva 
probleme peste care comisia 
de recepție a trecut cu ușu
rință, după părerea noastră. 
Prima este cea a apei calde. 
In aproape două luni am 
primit doar de două ori apă 
caldă ca să ne putem folosi 
de ea. In celelalte zile pro-

Sesizarea dv., tovarășe CONSTANTIN DRAGOESCU, 
din Petrila privind oniînorea timp de aproape două luni, 
de către atelierul de mecanică fină din Petrila al coope 
rativei „Unirea", a reparației la mașina de cusut a făcut 
obiectul unei discuții cu conducerea cooperativei. Cauza 
principală a ne.efectuării reparației o constituie închide
rea unității în ziua de 25 decembrie, pentru o. revizie fi
nanciară, efectuată în urma sesizării unui minus neelu
cidat complet in gestiune. Apoi o altă cauză a fost in
ternarea în spital a revizoarei contabile Ileana Oblea, 
caie a efectuat revizia. Intrucîf revizoarea este încă .în 
concediu'de boală, o comisie alcătuită de conducerea co
operativei va rupe sigiliu), iar mecanicul Mihai Hang va 
fi obligat ,să execute reparația mașinii. Rețineți promisiu
nea tovarășului Stanislav Laig, președintele cooperativei 
că, oricum-, pînă sîmbăfă, 25 februarie, moșina de cusut 
vă va fi reparată și restituită.-

La intervenția ziarului, conducerea E.G.C. Petroșani 
a analizat cele semnalate de dumneavoastră, tovarășe 
VIOREL AVRAM, din Lupeni. S-a constatat cu acest pri
lej că scrisoarea pe care ați făcut-o cu privire la defi
ciențele din transportul în comun de pe traseul Tusu — 
Coroești este întemeiată. In consecință, transportul de 
pe traseul respectiv va sta în atenția conducerii E.G.C. și 
a secției auto respective, asigurîndu-se, totodată, pe a- 
cest traseu, cel puțin 4 autobuze în fiecare zi.

In ceea ce privește reducerea numărului de autobu
ze directe Petroșani - Uricani, conducerea E.G.C. ne dă 
o explicație plauzibilă. Cunoaștem cu toții importanța și 
necesitatea utilizării raționale, eficiente a carburanților. 
Reducerea numărului de autobuze de la Paroșeni „ Uri
cani are drept scop economisirea de combustibil cît și e- 
fectuarea unui transport eficient.

Vreți lapte ? 
Abonati-vă!» •
In orașul Uricani există u- 

nități in care se desfac pro
duse lactate. Știm că Fabrica 
de produse lactate din Li- 
vezeni are posibilitatea dea 
onora integral comenzile. 
Și totuși, în Uricani, nu gă
sim tot timpul lapte dulce și 
iaurt. Dacă soliciți aceste 
produse, vînzătoareie iți răs
pund înțepat :

— Vreți lapte ? Abonați-vă!
E firesc ca abonații să ai

bă prioritate, dar aceasta nu 
înseamnă ca noi să fim 
privați de produsele lactate. 
Rezolvarea, eu o văd simplă. 
Vînzătoareie să dovedească 
mai multă solicitudine față 
de cumpărători, suplimen- 
tînd comenzile potrivit cerin
țelor.

Traian BLANARU, 
Uricani

Vînzătoarea Maria To- 
rok de la raionul zaha
roase al magazinului ali
mentar nr. 31 Lonea se 
bucură de aprecieri deo
sebite din partea cumpă
rătorilor datorită com
portamentului și bunei ser
viri de care dă dovadă.

Foto : Ion LEONARD

• IOSIF HEPCO, Petroșani: 
Sînferri în posesia reglemen
tărilor legale pe care ni 
le-ați solicitat și vă așteptăm 
la redacție pentru a le con
sulta.
• VASILICA BERCHI, Vul

can : Din precizările pe ca
re ni le-a tăcut tovarășul dr. 
Fulviu Isacu, directorul sp.i- 
talului Vulcan, rezulta că 
veți continua să lucrați la 
spital, însă în alt sector de- 
cît cel al dr. Ladislqu Bălosu. 
Reflectați mai mult asupra 
modului în care vă îndepli
niți obligațiile la locul de 
muncă.

• MiHAI VERO, Petroșani: 
Dacă nu ați recepționat mar
fa cumpărată, cum erați o- 
bligat, și ați ieșit cu ea din 
magazin, vînzătoarea nu es
te obligată să o schimbe.
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• GHEORGHE STOIAN, 
Petroșani : Vă rugăm să tre
ceți pe la redacție, sau să 
reveniți, în scris, cu noi 
mănunre la corespondența 
despre locații.

• IOANA MATILDA, U- 
pentru 
ajutorii

a-

ricani : Cursurile 
maiștrii textilișfi și 
de maiștri care vor lucra la 
Fabrica de confecții din 
Vulcan încep la 1 mai 19/8,., 
sub coordonarea M. I; U. 
București, Canciidăjii vor ti 
recrutați din loca,: i ciți le Vul
can, Lupeni, Uricani, din rîn- 
dul croitorilor camicați și 
cu pregătire școlară cores
punzătoare. Recrutarea ce-:

Jorlqlte categorii de perso
nal, _în mare majoritate „fe
mei, continuă pînă la 1 
octombrie 1978. Alte lamu- 

j riri se pot Sbține de la Con
siliul popular al orașului 

, Vulcan comisia de repar
tizare a forței de muncă.
• VASILE V. FLOREA, 

Vulcan : Cartea solicitată de 
dumneavoastră lipsește de 
mai mult timp din librării, 
încercați totuși la „Cartea 
prin poșță", strada Pitar Moș 
nr. 5, sectorul I, București.

GINGĂȘIE
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litate. Sînt motoare electrice, 
transformatoare și redresoa- 
re sosite din întreaga Vale 
a Jiului, de la Anina, Mo- 
tru și de la alte întreprinderi 
miniere. Aici, după cum 
spuneam, e bobinajul ușor. 
E vorba de rebobinarea mo
toarelor de 5,5, 17-22 și
30 kW.

- Reușiți să faceți față ?
- Da. Cele două brigăzi 

de aici sînt conduse de co
munistele Georgeta Chircu 
și Gabriela Pop, bobinatoa
re cu o înaltă calificare și 
experiență acumulate în cei 
aproape 20 de ani de mun
că în atciier și care împăr
tășesc cu dragoste tinerelor 
din tainele meseriei.

In hala alăturată e bobi
najul greu, locul de muncă 
al secretarei de partid. E- 
chipa pe care o conduce 
repară și redă producției 
motoare de 40 - 55 - 75 - 100 
și chiar peste o sută kW. 
Sînt motoare puternice ce 
pun în mișcare angrenajele 
modernelor utilaje din a- 
dîncuri - combine, pluguri, 
mașini de încărcat, benzi 
transportoare și multe alte
le. Deși e vorba de brigada 
pe care o conduce, secreta
ra de partid preferă să 
vorbească de tovarășele ei 
de muncă.

• (U r m a r e din pag. 1) 

cărlle făcute de Dumitru Fă- 
iniș (președintele . comitetu
lui sindicatului de la I.M. 
Lupeni), Alexandru Laszlo și 
Ilie Vasile (secretari ai con
siliilor oamenilor muncii -de 
la I.M. Lupeni și I.F.A. „Vis- , 
coza“) care s-au referit ia 
preocupările comitetului de 
sindicat,- privind soluționarea. 
propunerilor făcute de oa
menii muncii, și ale organe
lor colective de conducere, 
privind înfăptuirea hotăriri- 
lor și deciziilor adoptate în

MUNCIND MAI BINE, TRĂIM MAI BINE
• (Urmare din pag. ■')

de ca productivitatea să în
registreze importante creș
teri în unitățile economice ale 
Văii Jiului, sporind cu 6,6 
la sută ia unitățile C.M.V.J. 
și în proporție și mai mare, 
de peste 30 la sută, pe șan
tierele de construcții industri
ale. Importantele sarcini de 
creștere ă productivității 
muncii ău determinat elabo
rarea în toate unitățile a u- 
nor programe speciale de 
măsuri. Principalele lor pre
vederi se referă la moderni- 
zaiea tehnologiilor, îmbu
nătățirea organizării, perfec
ționarea pregătirii profesio
nale. La unitățile miniere, 
mecanizarea lucrărilor ur
mează să asigure, în gene
ral, peste 50 la sută din spo
rul de productivitate 
zut, prin continuarea 
ducerii în subteran a

prevâ- 
intro- 
unor

echipamente moderne de 
susținere, tăiere a rocilor și 
de transport. La I.P.C.V.J. se 
vor experimenta noi apa
rate și tehnologii de concen
trare, la I.F.A. „Vîscoza" Lu
peni se vor introduce în 
fluxul de producție o serie 
de mașini de răsucit cu pa
rametri superiori, iar pe șan
tierele de construcții va 
spori ponderea utilajelor de 
mare capacitate și a soluți
ilor tehnice de execuție a lu
crărilor, caracterizate prin- 
tr-o eficiență ridicată.

0 bună parte din sporul 
de productivitate se va reali
za și prin aplicarea unor 
măsuri de organizare supe
rioară a conducerii produc
ției și a muncii, 
reorganizarea și 
rea aprovizionării 
de muncă la minele 
Uricani, Paroșeni, 
extinderea la 88 la

formații o formei de 
nizare și retribuire în

orga* 
acord 
îmbu- 

infor mâ
ini ni ere

muncitoare 
experiență. Amintesc 
de Catinea Vuzdugan 
muncește de două de- 
la bobinaj și de Her- 
Burgher cu 13 ani ve-

cum ar fi 
mecdniza- 

iocurilor
Lupeni,

Livezeni, 
sută din

nizare și retribuire 
global la I.C.M.M., 
nătățirea sistemului 
țional la unitățile 
etc.

Pregătirea temeinică a 
cadrelor are, de asemenea, 
un rol important în sporirea 
productivității muncii. Acțiu
nea de policalificare (la I.M. 
Livezeni și I.M. Lupeni) sau 
recalificarea în funcție de 
noile tehnologii (la i.P.C.V.J.) 
sînt doar două exemple în a- 
cest sens.

S-au obținut rezultate, e- 
xistă preocupări pentru creș
terea productivității mun
cii. Totuși o analiză recentă 
a Consiliului municipal de 
control muncitoresc a rele
vat o serie de deficiențe în 
elaborarea însăși a progra
melor de măsuri. La I.M. 
Lonea, de exemplu, 
mul elaborat pentru

progra- 
acest

an cuprinde doar 3 măsuri, 
ceea ce este mult prea pu
țin pentru o unitate cu sar
cini și posibilități mari jn 
domeniul creșterii produc
tivității. La I.M. Aninoasa, nala a componențiior 
sporul de productivitate ur
mează să fie realizat în 
propoiție de 95 ia sută pe 
seama progresului tehnic și 
de numai 5 ia sută prin 
îmbunătățirea organizării. De
și această din urmă cale 
de creștere a productivității 
muncii are o importanță 
mai mare decit ponderea ce 
i-a fost rezervată, totuși pu
ține dintre măsuri vizează 
și îmbunătățirea organizării 
producției și a muncii.

In toate unitățile econo
mice există create condițiile 
necesare desfășurării unor 
acțiuni permanente pentru

sporirea rodniciei muncii. Ba
za tehnică bună, care cu
noaște o continuă dezvolta
re și ‘ modernizare, experien
ța și competența profesio- 

r co
lectivelor de muncă repre-. 
zintă doar două premise în 
acest, sens. Pentru valorifica
rea lor integrală este ne
cesară o activitate mult mai 
susținută din partea comi
siilor pentru creșterea pro
ductivității muncii, a cadrelor 
de conducere și a tuturor 
oamenilor muncii vizînd mo
dernizarea tehnologiilor, îm
bunătățirea organizării, 
șigurarea unei înalte cre
ativități a muncii, elemente 
determinante în sporirea 
productivității și a întregii 
eficiențe economice.

a-

- Avem aici
cu 
doar 
care 
cenii 
mina 
chime în același loc. Expe
riența lor se îmbină armo
nios cu elanul și pasiunea 
în muncă ale tinerelor. La 
noi, schimbul : de mîîne t se 
pregătește în permanență. 
Numai în anul trecut, în ca
drul atelierului du urmat și 
absolvit cursurile de califi
care 26 de tinere. Cornelia 
Matei, Elena Buru, Livia 
Tomuță, sînt doar cîteva din
tre ele. N-aș vrea să închei 
fără să spun măcar cîteva 
cuvinte despre Elena Nede- 
fea, Licia Miclea care îm
preună cu șefa de echipă E- 
leria Palffi execută reparații 
de calitate la rotoarele mo
toarelor cu curent continuu. 
De fapt, întregul colectiv 
muncește cu dragoste și tra
gere de inimă pentru înde
plinirea sarcinilor de pro
ducție.

...Am părăsit incinta atelie
rului de bobinaj, concomi
tent cu un camion încărcat 
de motoare gata reparate 
ce urmau să ajungă din nou 
în adîncuri în sprijinul mi
nerilor, să le ușureze mun
ca și să le sporească randa
mentul.

însușirea si> »

a
consiliile oamenilor muncii. O 
referire mai . cuprinzătoare 
- la nivelul preocupărilor 
organului orășenesc — a „fă
cut tovarășul Cristea Răcaru, 

'secretar al comitetului oră- 
.șenesc de partid, Ai|i parti* 
cipănți - Nicolae Sîrbu (se-

- cretarul organizației de ba
ză „preparația chimică", de 
la I.F.A. „Vîscoza"), tocm 
Ccșuneanu (președintele co
mitetului sindicatului de le 
I.M. Bărbăteni),- Vaier Dan 
(instructor obștesc al comi
tetului orășenesc de . partid), 
Mihai Maxim (secretarul 
consiliului popular orășe
nesc), Nicolae Florea (pre
ședintele comitetului sindi
catului de la Preparația Lu
peni} au făcut completări u- 
tile, sugestii și propuneri pri- . 
vind activitatea de viitor.

Pentru toți cei prezenfi, 
schimbul de experiență a 
fost cel puțin de două ori 
folositor. In primul rind, 
pi n- experiența împartă-, a 
îi.îre comitetele' de part'd 
și birourile organizațiilor de 
bază. Fiecare participant la 
discuții a făcut .o legătură 
strînsă între principiile mun
cii organizatorice de partid 
și practica de zi cu zi în or
ganizarea și conducerea ac* 
fivjtății privind .cunoașterea 
și înfăptuirea hotărîrilor de 
partid, ,, a legilor țării. 
Neîndoios, în al doilea 
rind, a fost folositor prin 
sublinierile făcute în înche
ierea dezbaterilor de tova
rășul Lazăr Filip, secretar al 
comitetului municipal de 
partid care, într-o privire 
globală a expus noi posibi
lități de perfecționare a for
melor și metodelor folosite 
de comitetele de partid în 
domeniul organizării activi
tății de cunoaștere, însușire 
și aplicare cr hotărîrilor or
ganelor superioare și a ce
lor proprii.

Posibilități pentru 
Intervenție rapidă

La I. M. Petrila s-a 
dat în folosință Centrala 
pentru semnalizarea incen
diilor, Centrala posedă 20 
linii de avertizare, din ca
re 13 au fost date în fo- 

, losință. Prin montarea a- 
cestor avertizoare, inter
venția pompierilor are loc 
chiar din primele minute de 

la apariția incendiilor, (loan 
Chirițoiu, corespondent).
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strada 
Baleei 
roșe ni,

Străbat!
Valea 

din Pa- 
undeva, 

pe dreapta, o 
casă modestă, 
dar estetic si modern con-
struită, zîmbește parcă pi- 
lorescului meleag câ se des- 1 chide spre munte. E ridicată
de prin '66 și, pe atunci, lă
cătușului de la termocentrala 
Paroșeni nu-i trecea prin cap 
să se facă miner. Pentru că 
din '58, cînd a absolvit școa
la profesională din Lupeni, I Mihai Șoidea credea că s-a
legat de meseria pe care o 

I învățase. Destinul însă... 
| In '73, cînd deja în casa 

lui erau la masă cinci, cînd 
cei trei copii erau din ce in 
ce mai drăgălași, cînd dra
gostea paternă devenise fot 
mai puternică, s-a hotărît să se I transfere ca lăcăiuș, la mitici.
„M-am dus ca lăcătuș și 

| m-am trezit vagonetar", își 
amintește zîmbind, Mihai 
Șoidea. Și bineînțeles că nu 
a fost mulțumit cu atîț. Do
rința de a-și încerca toată 
capacitatea iui pe ocesf-’- tă- 
rîm subteran i-a dat imoldul 
necesar trecerii prin filiera 
muncii dîrze, bărbătești și, 

■după trei ani,' în 1976, i s-a 
încredințat conducerea bri
găzii. Intrat în rîndur.ile parti
dului cu mai multi ani în 
urma, Șoidea s-a străduit ca 
brigada pe care o conduce 
să aibă oameni de nădejde, 
majoritatea comuniști, cum 
sînt șefii de schimb llie Ciol
pan, Traian lluț' și minerii 
lulius .Pop și, Nuțu Tăut.
„Deși sînt de prin toate col
țurile țării - unul din Mara

Familia, mediul de mani
festare a relațiilor profund 
umane, întemeiate pe egali
tate între soți, pe întrajuto
rarea intre părinți și copii, 
pe dragoste șî încredere re
ciprocă are, printre altele, 
înalta responsabilitate față 
de îngrijirea și educarea co
piilor. Există însă, din nefe
ricire, familii în care acest 
mediu normal lipsește, fa
milii în care responsabilita
tea nu este înțeleasă; are 
doar un rol facultativ unde 
părinții sînt părinți de... du
minică, vitregi cu propriii lor 
copii.

Spre astfel de reflecții ne-a 
îndemnat o scrisoare tri
misă redacției de surorile A- 
driana și Simona Deoancă 
din care spicuim: „Noi plîn- 
gem și nu ne putem bucura 
de mîngiierea mamei noas
tre. Cînd primim o notă de 
9 și 10 și ne întreabă tova
rășa, la școală, ce a zis mă
mica ?, nouă ni se umezesc 
ochii. De multe ori nu spu
nem nimic, dar numai noi 
știm ce a însemnat pentru

Bărbați care onorează 
TITLUL DE MINER

mureș, altul din Vîlcea, unul 
din Sovata, altul din Tîrgu 
Mureș - ei alcătuiesc o fami
lie unită. E adevărat că, u- 
neori, sînt aspru, nu tolerez 
chiulul Și greșelile, dar ne 
împăcăm cum nu se poate 
mai bine".

Bucuriile harnicului briga
dier, pe care le culege în 
adîncul minei Paroșeni, se 
împletesc cu bucuriile de a- 
casă. Petronela, soția lui 
Mihai Șoidea, e o mamă ex
cepțională, copiii, de aseme
nea, îi aduc numai fericire. 
Toți învață bine. Pe fața mi
nerului se poate citi o în
treagă gamă de expresii cînd 
își întreabă cooiii ce s-au ho- 

noi două, ziua de 19 octom
brie 1977. Cînd ne-am în
tors de la școală, n-am mai 
găsit-o pe mămica. A luat-o 
cu ea pe sora noastră mai 
mică, Gabriela, Și a plecat. ‘ 
De atunci nu s au mai- în
tors”.

Mai întîi ne-am oprit la 
Școala generală nr. 3 Paro

; uiHiiiiuiuHiiuimHHuiiHmuiuHiuuiiiiHiHiMUMiiMu

Părinți, doar duminica ?
fiiHuuuHiHUiiiiiMiHiiiiiiiiiiiiHiiuiiiiHimmiiHiiiiiiiiii

șeni. Învățătoarea /Adrianei, 
Stela Corobea, ne-a mărtu
risit:" Adriana este o fată 
excepțională. In clasa I ă 
luat premiul întîi, in clasa 
a li-a, premiul doi, iar acum, 
în clasa a lll-a învață la fel 
de bine. Este o fată cu
minte și foarte harnică. Ea și 
sora ei Simona — Rodica din 
clasa I întotdeauna vin în- 
tr-o ținută îngrijită la școa
lă”.

— Cine le aduce? Cine le

tărît să devină.
Cel mic vrea 
să se facă in
giner miner, 
mijlociul pilot, 
iar fetița cea

mare... încă nu ■ știe. Și ga
ma expresiilor de pe fața lui 
Șoidea parcă redă, tacit, 
mulțumirea că, deși el și-a 
schimbat destinul după cum
i-a dictat inima, va face tot 
ce-i va sta în putere ca viito
rul celor mici să fie luminos, 
viitor de adevărați oameni.

La despărțire minerul Mi
hai Șoidea s-a îndreptat spre 
garaj, iar noi am zăbovit
să-i vedem mașina și să 
surprindem momentul pe pe
liculă.

Și ne-am depărtat iăsînd 
pe minerul Mihai Șoidea cu 
bucuriile, cu certele bucurii 
ale vieții adevărate.

Ion LIC1U

îngrijește?
— Normal ar fi să spun 

„mama". Din nefericire, pe 
mama lor n-am prea văzut-o 
in toți acești ani ocupîndu-se 
de fetițe. Bunico le aduce 
dimineața. Ea vine pe la 
prînz după ele. Tot ea le 
îngrijește.

Am intrat ța adresa pe ca

re o căutam: strada Vulca
nului, nr. 50 din Lupeni. O 
casă îngrijită, curată, unde 
fiecare era ocupat cu ceva. 
Bunica spăla rufe în baie. 
Simona — Rodica dezlega 
buchiile cărții ajutată de ta
tăl ei. Adriano cosea un nas
ture. L-am întrebat pe tată, 
fără să observe fetița:

-- Adriana e și gospodi
nă?

— Nu-i cer acest lucru. Ea 
însă știe, este o fetiță harni- 

Să trăiești din mila părinților ?!
Un om în floarea vîrstei 

[de 27 de ani I) să nu mun
cească ? Greu de crezut, dar 
adevărat. Alexandru Mișic, 
din Lupeni, are o meserie 
frumoasă, este căsătorit, ta
tă a doi copii, dar nu lu
crează. După cum ne-a in
format locotenentul Petru Mu- 
reșan, de la miliția orașului 
Lupeni, A. Mișic beneficiază 
de un apartament la bloc, 

ATITUDINI

dar și-a alungat soția și cei 
doi copii de acasă. Nu mai 
acceptă să lucreze, deși ar 
avea locuri convenabile. El 
își abandonează astfel în 
mod condamnabil datoria de 
soț și de părinte. Se ridică 
însă întrebarea : din ce tră
iește el, dacă nu muncește? 
Se complace; să lenevească, 
să se înhăiteze, cu niște in
divizi dubioși... Iar cînd a- 
junge la strîmtoare, așa cum 
în mod inevitabil ajung cei 
ce trăiesc fără să muncească 
cinstit, apelează la... mila pă
rinților. Speculînd îngăduin
ța acestora, îi vizitează des, 
trăind pe „cheltuiala" lor. 
Să trăiești la 27 de ani din 
mila părinților ?! Trist destin 
pe care și-I făurește singur 
A.M. ! Și cit de simplu ar fi 
să reintre în rîndul oamenilor. 
Va trebui să pornească, neă- 
părat pe acest drum pînă 
nu-i prea tîrziu. (V.S.) 

că. li pare rău de bătrînețe- 
le bunicii, și încearcă s-o 
ajute. Imi coase mie un nos- 
ture la cămașa. Eu abia am 
venit de la mină...

Din respect pentru fetițe, 
nu insistăm osupra unor e- 
ventuale acuzații între soți, 
asupra vinovăției unuia sau 
altuia. Fiindcă responsabili
tatea le revine în egală mă
sură față de creșterea pro
priilor lor copii.

O răspundere comună, ca
re de cele mai multe ori în
tărește familia, o Tace uni
tă si fericită.

Cele două colective de 
muncă — din stația C.F.R. 
Iscroni și I.M. Paroșeni, unde 
lucrează cei doi soți Deoan
că — nu pot trece nepăsă- 
toare peste astfel de feno
mene, trebuie să-și uneoscă 
eforturile cu cele ale școlii, 
să ia atitudine, să-i ajute 
acum, pînă cînd se mai poa
te, pe cei doi părinți, să-și 
înțeleagă răspunderile care 
le au.

Viorel STRAUT, 
Petru BREBEN

Instantaneu din cabinetul de tehnologie al Grupului 
școlar minier din Petroșani. Foto : Ion LEONARD

în școli

0 susținută educație morală 
și civică a elevilor

Activitățile pionierești, di
versificate și atractive, cu 
Un caracter 1 instructiv-edu- 
cativ pronunțat au • cu
noscut și mai multă vari
etate prin concursurile „Pa- . 
trulele școlare de circula
ție", „Prietenii pompieri
lor” și „Sanitarii pricepuți" 
desfășurate în ultimul timp 
în Valea Jiului. Dacă în 
timpul lecțiilor pionierii și 
școlarii primesc o serie de 
noțiuni ce-i ajută la desco
perirea adevărului despre 
lume și viață, îi formează 
și-i educă, acțiunile organi
zate ' în afară de clasă 
întregesc cunoștințele teo
retice, chiar le formează 
priceperile și deprinderile 
foarte necesare în viață.

Astfel, cercul „Patrulele 
școlare de circulație" - 
organizat în cadrul școli
lor și concursurile inițiate 
la nivel de unitate, loca
litate și municipiu - ur- 
măresc educarea copiilor 
în spiritul respectării nor
melor de conduită civili
zată în societate și pe dru
murile publice, le cultivă 
sentimentul de solidarita
te și întrajutorare în con
formitate cu principiile. „Co
dului etic al pionierului". 
„Prietenii pompierilor” es
te un alt cerc' cu contribu
ții largi în educarea pentru 
apărarea avutului obștesc, 
formînd și dezvoltînd de
prinderile de a acționa cu 
repeziciune, curajul. „Sa
nitarii pricepuți" stimulea
ză preocupările elevilor în 
apărarea propriei sănă
tăți și a colectivității.

Sînt cîteva din obiectivele 
urmărite cu regularitate în 
activitățile exfrașcolare, con
cepute adeseori în formule 
competitive, metodă care

dezvoltă interesul elevilor, le 
creează satisfacții. De men
ționat este faptul că ma
joritatea școlilor din mu
nicipiul nostru au înțeles 
semnificația acestor acțiuni. 
Astfel, școlile au inițiat, în
că din trimestrul I, diverse 
forme de muncă. Pînă în 
prezent au avut loc etape
le pe școli și localități, ale 
unor concursuri în care e- 
levii au făcut proba teore
tică și practică a cunoștințe
lor și deprinderilor asimi
late. '

Merită a fi evidențiate 
pentru foarte buna pregăti
re școlile generale nr. 11 
și 5 Petroșani, nr. 1 și 5 Lu
peni, nr. 2, 5 și 6 Petrila, Li
ceul industrial și școala nr.- 
1 Vulcan, Școala generală 
Uriconi. . .

Activitățile pionierești,: șco
lare și îndeosebi cele, ex- 
trașcolare, organizate și di
ferențiate în raport cu parti
cularitățile psihp-fizice ale 
copiilor, au o mare valoa
re educativă. Eficiența lor 
se desprinde. din entuzias
mul, dăruirea, pasiunea cu: 
care pionierii- și ișcolarii par
ticipă, de fiecare dată, îm- 
bogățindu-și nu numai cu
noștințele, ci și experiența 
de viață.

Prof. Dimitrie PÂCURARU, 
Consiliul municipal al orga
nizației pionierilor Petroșani

CARNE T 
CULTU RAL
• Teatrul de stat „Valea Jiu

lui” din Petroșani prezin
tă, astăzi (ora 17,30) la 
Uricani spectacolul „Ale- 
geți-l singuri" de Ivon 
Bucovcan.

• (Urmare din pag. I)

a productivtății muncii în 
principal pe seama extinde
rii mecanizării, ridicarea ca
lificării și policalificării for
ței de muncă la nivelul dotă
rilor mereu mai bogate, com
plexe și moderne de care 
dispun unitățile miniere. S-a 
subliniat necesitatea întro
nării ordinii și disciplinei în 
respectarea tehnologiilor de 
exploatare, pentru asigura
rea tehnico-materială a fron
turilor productive și funcțio
narea fără opriri, la para
metrii înalți a mașinilor și 
utilajelor.

Din dezbateri s-au desprins 
propuneri de mare valoare 
practică privind perfecțio
narea procesului de extracție 
în anul 1978. Angajamentele 
și hotărîrile exprimate au 
dovedit realele rezerve, po
tențiale de care dispun co
lectivele miniere pentru a-și

Adunarea generală a oamenilor muncii 
de la Combinatul minier Valea Jiului
îmbunătăți permanent acti
vitatea de producție, de a 
realiza sarcinile și angaja
mentele ce le revin pentru 
materializarea prevederilor 
ce decurg din Directivele 
Congresului al Xl-lea al 
P.C.R. și Hotărîrile Confe
rinței Naționale a partidu
lui.

Adunarea generală-, dez- 
bătînd sarcinile ce revin co
lectivelor de muncă din ca
drul combinatului pentru ci
nul 1978. au aprobat valo
roase obiective ale angaja
mentului în întrecerea s.ocia- 

iistă, precum și măsurile ce 
vor conduce ia îndeplinirea 
planului de stat. Au fost, de 
asemenea, alese organele 
colective de conducere.

Participants la adunarea 
generală au adoptat o te
legramă adresată Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, se
cretar general al partidului, 
în care se spune :

„Adunarea generală, ana- 
iizînd pe larg posibilitățile 
existente în unități, ținînd 
seama de angajamentele a

probate în adunările genera
le ale oamenilor muncii din 
întreprinderile miniere, a 
aprobat angajamentul com
binatului de a depăși în 
anul 1978 planul producției 
marfă cu 20 milioane lei, al 
producției nete de cărbune 
cu 56 000 tone - din care la 
huilă spălată pentru cocs 
și semicocs cu 6 000 tone, 
de a reduce cheltuielile de 
producție cu 9 milioane lei— 
din care 5 milioane lei la 
cheltuielile materiale, de a 
reduce consumurile planifi
cate cu 2,3 milioane kWh la 
energie electrică și cu 2 000 

mc la lemn de mină, de a 
devansa cu trei luni terme
nele planificate de punere 
în funcțiune ale unor capa
cități de 45 000 tone cărbu
ne.

Minerii, întregul personal 
muncitor din unitățile Com
binatului minier Valea Jiu
lui se angajează ferm în 
fața conducerii partidului, a 
dumneavoastră personal, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să muncească cu 
toată dăruirea pentru înfăp
tuirea programului suplimen
tar aprobat de Conferința 
Națională a partidului, pen
tru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor stabilite de Con
gresul al Xl-lea, pentru asi
gurarea cărbunelui necesar 
dezvoltării economiei națio
nale, înaintării mai rapide a 
patriei noastre pe calea fău
ririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate".

• Clubul sindicatelor din 
Petrila organizează as
tăzi (ora 18) la spitalul o- 
rășenesc o masă rotundă 
a cărei temă este „Atitu
dinea față de muncă în 
societatea socialistă".

• Un spectacol de muzică 
și poezie, organizat de 
cercul literar „Orfeu" din 
Petrila, a avut loc, ieri, 
în sala clubului sindicate
lor din Lonea.

• „Luptele ceferiștilor și pe
troliștilor din ianuarie - 
februarie 1933" a fost te
m-a unei acțiuni culturale 
evocative organizată marți 
la clubul sindicatelor din 
Lupeni.

• Clubul sindicatelor din
Vulcan organizează as
tăzi (ora 14,30) un pro
gram artistic susținut de 
brigada artistică în mijlo
cul oamenilor muncii de 
la Fabrica de stîlpi hidra
ulici. . ...
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ACTUALITATEA01UMSSesiunea Comitetului pentru dezarmare de la Geneva
Propunerile prezentate de reprezentantul României

GENEVA 23 (Agerpres) - 
Actuala sesiune a Comitetu
lui pentru dezarmare are în
scrisă pe agenda sa de lu
cru problema elaborării și 
adoptării unui program cu
prinzător de dezarmare, o 
serie de delegați prezentînd 
documente de lucru ce cu
prind propunerile țărilor lor 
în această chestiune.

După cum se știe, comi
tetul a adoptat în anul 1977, 
o botărîre prin care a creat 
un grup de lucru ad-hoc 
pentru elaborarea și adopta
rea programului de dezarma
re. Adunarea Generală a 
O.N.U. a cerut, de aseme
nea, comitetului să prezinte 
sesiunii speciale a O.N.U. 
consacrată dezarmării un ra
port interimar asupra lucră
rilor sale pe această temă.

Luînd cuvintul în cadrul 
ședinței plenare de joi, șeful 
delegației române, ambasa
dorul Constantin Ene, a ex-

Ședința solemnă de la Praga consacrată 
celei de-a 30-a aniversări a Victoriei 
din februarie a poporului cehoslovac

' PRAGA 23 (Agerpres) - 
La Praga a avut loc o ședin
ță solemnă comună a C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, 
C.C. al Frontului Național, 
Guvernului și Adunării Fe
derale a R.S. Cehoslovace, 
consacrată celei de-a 30-a a- 
niversări a Victoriei din fe
bruarie.

Luînd cuvîntul, Gustav 
Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, președintele R.S. Ce
hoslovace, a relevat că ma
rea însemnătate a Victoriei

1 LA CINEMATOGRAFUL 
„NIL-HAL" DIN CAIRO a a- 
vut loc o gală de filme do
cumentare românești, or
ganizată de Ministerul Cul
turii și Informațiilor al E- 
giptului în colaborare cu 
Ambasada română la Cairo.

JUNTA CENTRALA ELEC
TORALĂ din Republica Do
minicană a autorizat Parti
dul Comunist Dominican și 
alte organizații politice să 
prezinte candidați proprii în 
alegerile de. la 16 mai.

CAMERA COMUNELOR A 
MARI! BRITANII A ADOP
TAT miercuri, la cea de-a 
treia citire, proiectul de le- 

pus propunerile și conside
rentele României în proble
ma programului cuprinzător 
de dezarmare. Propunerile 
prezentate sînt izvorîte din 
concepția partidului și statu
lui nostru privind dezarma
rea, cuprinse în documentele 
Congresului al Xl-lea al 
P.C.R., în documentul de po
ziție prezentat la O.N.U. de 
țara noastră în această pro
blemă în anul 1975, precum 
și în documentele introduse 
de delegația română la Co
mitetul pregătitor al sesiunii 
speciale a Adunării Genera
le a O.N.U. consacrată de
zarmării.

In continuare, reprezentan
tul țării noastre a expus 
principiile care, în opinia 
României, trebuie să stea la 
baza oricărui program cu
prinzător de dezarmare. Pro
gramul — a arătat el — 
trebuie să redea perspectiva 
negocierilor de dezarmare 

din februarie 1948 a popo
rului cehoslovac constă în 
faptul că ea a lichidat de
finitiv orînduirea capitalistă 
în Cehoslovacia.

Gustav Husak s-a referit la 
realizările obținute de Ce
hoslovacia în construcția so
cialistă, în anii care au tre
cut, subliniind că experiența 
și cunoștințele acumulate în 
cei 30 de ani de construire a 
socialismului în Cehoslovacia 
confirmă marile avantaje ale 
orînduirii socialiste față de 
capitalism.

ge privind acordarea unor 
atribute ale autonomiei pe 
plan regional Scoției. In fa
voarea proiectului de lege 
au votat 297 de deputați, iar 
257 de parlamentari au vo
tat împotriva lui. Textul pro- 

'iectului de lege urmează să 
fie examinat în Camera Lor
zilor.

COMISIA O.N.U. PEN
TRU DREPTURILE OMULUI - 
a cărei sesiune se desfășoa
ră la Geneva - a adoptat, o 
serie de rezoluții referitoare 
la încălcările flagrante ale 
drepturilor omului în Africa 
de Sud, Namibia și Rhodesia.

Documentele condamnă 
tratamentul inuman aplicat 
luptătorilor pentru libertate, 
arestați de regimul rasist din 
Africa de Sud și de regimul 
minoritar, ilegal din Zimbab
we (Rhodesia). 

prin coordonarea eforturilor 
în acest domeniu. El trebuie să 
stimuleze și să pună bazele 
unei noi dinamici a dezar
mării care, pornind de la o- 
prirea cursei înarmărilor, să 
reducă pas cu pas factorii 
de neîncredere și suspiciune 
ce au determinat fiecare nou 
avans în acumularea de ar
mamente. Măsurile concrete 
cuprinse în program trebuie 
coordonate într-un sistem, 
subordonate toate obiectivu
lui final —■ dezarmarea ge
nerală și totală.

In încheiere, ambasadorul 
român a cerut comitetului 
să treacă de urgență la în
ceperea lucrărilor concrete 
pe această temă.

Plenara C.C. al P.C. Chinez
PEKIN 23 (Agerpres). - 

Agenția China Nouă a- 
nunță că între 18 și 23 fe
bruarie 1978, a avut loc la 
Pekin cea de-a doua sesiune 
plenară a celui de-al Xl-lea 
Comitet Central al P.C. 
Chinez. Sesiunea a fost pre
zidată de tovarășul Hua 
Kuo-fen, președintele C.C. 
al P.C. Chinez.

Sarcina plenarei a fost a- 
ceea de a definitiva pre
gătirile în vederea convo
cării celei de-a V-a Adunări 
Naționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze și a 
celui de-al. V-lea Comitet 
Național al Consiliului Con
sultativ Politic Popular.

Luînd cuvîntul la plenară, 
președintele Hua Kuo-fen a 
declarat că provin
ciile, municipalitățile și 
regiunile autonome au ales 
comitetele lor revoluționare 
și pe deputății la cea de-a 
V-a Adunare Națională a 
Reprezentanților Populari a 
R.P. Chineze, convocînd, de 
asemenea, sesiunea Con
siliului Consultativ Politic 
Popular.

Plenara a adoptat în u- 
nanimitate ,.Raportul cu pri
vire la activitatea guvernu
lui", „Directivele planului 
pe 10 ani, 1976-1985, de

In scrisori trimise redacției, numeroși ci
titori au venit cu propunerea de a se publica în 
ziarul nostru programul de radio pe întreaga 
săptămînă (cum procedăm cu programul TV.) 
Dînd curs acestei legitime solicitări a cititorilor 
noștri, începînd din 26 februarie, VOM PUBLI
CA în fiecare duminică, SELECȚIUNI DIN 
PROGRAMUL I DE RADIO.

Convorbiri 
polono- 
britanice

VARȘOVIA 23 (Agerpres) - 
La Varșovia au avut loc con
vorbiri comerciale polono- 
britanice în cadrul cărora 
s-a făcut o apreciere a sta
diului actual și perspective
lor dezvoltării relațiilor eco
nomice dintre cele două țări. 
In ultimii ani,.— relevă a- 
genția PAP — comerțul din
tre cele două țări a crescut 
considerabil, dar această 
creștere s-a datorat mai a- 
les sporirii achizițiilor polo
neze, Aceeași sursă relevă 
că în cursul convorbirilor s-a 
menționat necesitatea spori
rii considerabile a exporturi
lor poloneze pe piața brita
nică.

dezvoltare a economiei na
ționale (proiect)", „Proiectul 
Constituției revizuite a R.P. 
Chineze" și „Raportul cu 
privire la revizuirea Consti
tuției".

Plenara a aprobat în u- 
nanimitate listele candidați- 
lor pentru membrii Comite
tului Permanent al Adună
rii Naționale a Reprezentan
ților Populari a R.P. Chineze, 
pentru funcția de premier, și 
alte funcții de stat, pentru 
membrii Comitetului Per
manent al Comitetului Națio
nal al Consiliului Consul
tativ Politic Popular. Ple
nara a hotărît ca aceste 
documente să fie supuse dez
baterii și aprobării primei 
sesiuni a celei de-a V-a 
Adunări Naționale a Repre
zentanților Populari a R.P. 
Chineze.

EGIPTUL A RUPT RELAȚIILE 
DIPLOMATICE CU CIPRUL

CAIRO 23 (Agerpres) - 
Ministerul egiptean al Aface
rilor Externe a anunțat ofi
cial că, în urma hotărîrii 
președintelui Sadat, Egiptul 
a decis să rupă complet re
lațiile sale diplomatice și de 
altă natură cu Ciprul.
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| MEMENTO
I ’fuuuuuuuituuuutuu.

,. FILME
' PETROȘANI - 7 Noiem-
I brie : Iarba verde de aca-
* să; Republica : Mînie rece;

I Unirea : Rîul care urcă 
muntele ; PETRILA : Un loc

Isub soare,- LONEA : Sfîrși- 
tul legendei; ANINOASĂ :

I Misiune pe lantzî ; VUL
CAN : Fair play; LUPENI- 
Cultural : împușcături sub

Șelar de lună; Muncitoresc : 
întoarcere târzie; URICANI;

| B.D la munte și la mare.

| TV.

I 9,00 Teleșcoală; 10,00
• Film artistic : „Patrula" ;

112,05 Corespondenții jude
țeni transmit... 12,20 Telex; 
16,00 Telex; 16,05 Teleșcoa
lă; 16,30 Curs de limbă 
franceză; 17,00 Emisiune în 
limba germană; 19,00 Re
zultatele tragerii loto; 19,05 
Film serial pentru copii : 
Cuore; 19,30 Telejurnal; 
19,50 Film artistic .- Tănase 
Scatiu. Premieră TV; 21,45 
Atelier de creație literar- 
artistică; 22,20 Telejurnal.

RADIO

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Ritmuri matinale; 6,00 Ra- 
dioprogramul dimineții ; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Re
vista presei; 8,10 Curierul 
melodiilor; 9,00 Răspundem 
ascultătorilor; 10,00 Bule
tin de știri; 10,05 Atlas fol
cloric; 10,30 Sănătatea; 
10,45 Interpreți ai șlagăru

A

întreprinderea minieră Petrila
încadrează prin concurs

CABANIER, pentru cabana „Lunca Florii*.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de legile nr. 12/1971 și 
57/1974.

înscrierile se fac la biroul personal- 
învățămînt-retribuire al I.M. Petrila, pînâ la 
data de 27 februarie a.c.

MICA PUBLICITATE
VIND „Dacia 1100“, în per

fectă stare, Vulcan, Valea 
Arsului 9. . (103)

VIND „Fiat 850", nou, cu 
piese de schimb. Tel. 43467.

(107)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Blănaru 

lui românesc - Aurelian 
Andreescu; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Cîntece de 
Ion Nicorescu; 11,35 Dis
coteca „U"; 12,00 Buletin 
de știri; 12,05 Din comoa
ra folclorului nostru; 12,35 
Memento componistic - 
Gherase Dendrino; 13,00 
De la 1 la 3; 15,00 Stu- 
dent-club; 16,00 Radiojur
nal; 16,15 Pagini corale a- 
lese; 16,25 Coordonate e- 
conomice; 16,40 Muzică u- 
șoară; 17,00 Buletin de 
știri; 17,20 Pentru patrie ; 
17,50 Moment coral; 18,00 
Orele serii; 20,00 Viers de 
cîntec, ritm de joc; 20,15 
Ancheta economică ; 20,45 
Cadențe sonore; 22,00 O 
zi într-o oră; 23,00 Bijute
rii muzicale; 23,30-3,00 
Non stop muzical nocturn.

VREMEA

Stația meteorologică Pe
troșani comunică : Ieri, 
temperatura maximă a ae
rului la Petroșani a fost 
de +11 grade, minima de 
-9 grade. La Parîng maxi
ma a fost de +6 grade, 
iar minima de -6 grade.

Stratul de zăpadă la 
Parîng : 43 cm.

Pentru următoarele 24 de 
ore : Vremea continuă să 
se încălzească ușor. Cerul 
va fi variabil, mai mult 
senin noaptea. Vîntul va 
sufla slab din sectorul su
dic. Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între +5 
și +10 grade, minimele 
între -10 și -2 grade.
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Constantin, eliberată de 
B.A. Petroșani. Se declară 
nulă. (105)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ceau- 
ranu Etelca, eliberată de 
E.G.C. Petroșani. Se declară 
nulă. (106)I» •••••••••••••••••••••

f DUMINICĂ, 26 FEBRUARIE
8,00 Sportul pentru toți; 8,15 

Tot înainte I 9,05 Șoimii patriei ; 
9,15 Film serial pentru copii : 
Comoara din insulă. Coproducție 
franco-London-film. Episodul 1 ; 
9,45 Pentru căminul dumneavoastră; 
,10,00 Viața satufui; 11,45 Bucuri
ile muzicii; 12,30 De strajă patriei; 
13,00 Telex. Album duminical; 
13,05 Ora veselă; 14,00 Woody, 
ciocănitoarea buclucașă - desene 
animate. Povestea filmului muzical; 
15,00 Fotbal : S.C. Bacău - Dina
mo București (divizia A). Repriza 
a ll-a. Transmisiune directă de la 
Bacău; 16,40 Publicitate; 16,45 
Instantanee; 17,00 Cel mai bun 
continuă I 17,50 Film serial. Linia 
maritimă Onedin. Episodul 27; 

,18,40 Micul ecran pentru cei mici; 
19,00 Telejurnal; 19,20 Orașul de 
la rădăcini. Reportaj; 19,45 Ante
na vă aparține ! Spectacol pre
zentat de județul Buzău; 20,45 
Film artistic : Dictatorul. Premieră 
TV. Producție a studiourilor ame
ricane; 22,45 Telejurnal.

LUNI, 27 FEBRUARIE
16,00 Telex; Emisiune în limba 

maghiară; 19,00 Cîntarea Româ

niei. Ediția â ll-a; 19,20 1001 de 
seri; 19,30 Telejurnal; 19,50 Pa
noramic; 20,25 Roman-foileton. 
Familia Palliser. Episodul 2; 21,15 
Mai aveți o întrebare? 21,45 
Armoniile iernii; 22,05 > Cadran 
mondial; 22,25 Telejurnal.

P R O G R
MARȚI, 28 FEBRUARIE

9,00 Teleșcoală; 10,00 Antologia 
filmului pentru copii și tineret 
(reluare); 11,25 In alb și negru 
(reluare); 12,15 Telex; 16,00 Te
lex; 16,05 Teleșcoală; 16,35 Curs 
de limbă engleză; 17,05 La volan- 
emisiune pentru conducătorii auto;
17,20 Tragerea de amortizare 
ADAS; 17,30 Mult e dulce... 17,55 
Reportaj TV; 18,25 Publicitate;
18.30 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură; 19,00 întrebări și 
răspunsuri; 19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal; 20,00 Roadele 
politicii partidului de dezvoltare 
economico-socială a țării. Azi ju

dețul Teleorman; 20,25 Seară de 
teatru : Doctor în filozofie, de 
Branislav Nușici. Premieră TV; 
21,55 Publicitate; 22,00 Valsul ne
muritor. Arii din operete de Johann 
Strauss și Franz Lehar; 22,20 Te
lejurnal.

A MUL Țy
MIERCURI, 1 MARTIE

9,00 Teleșcoală; 10,00 întrebări 
și răspunsuri (reluare); 10,20 Tea
tru TV (reluare); 11,50 Telex; 16,00 
Telex; 16,05 Teleșcoală; 16,35 Curs 
de limbă germană; 17,05 Tragerea 
pronoexpres; 17,15 Din țările so
cialiste; 17,25 Telecronica pentru 
pionieri; 17,45 Album coral; 18,00 
Din cartea naturii. Anotimpul alb;
18,30 Moștenire pentru viitor. Bog
dan Pefriceicu Hasdeu; 19,15 Pu
blicitate; 19,20 1001 de seri; 19,30 
Telejurnal; 19,50 Noi, femeile;
20,20 Telecinemateca : Ciclul „mari 
regizori”. Padre Padrone. Premieră 
pe țară. Producție a studiourilor 

cinematografice italiene în colabo
rare cu Radioteleviziunea italiană; 
22,05 Muzică ușoară; 22,20 Tele
jurnal.

JOI, 2 MARTIE

16,00 Telex; 16,05 Teleșcoală; 
16,35 Curs de limbă rusă; 17,05 
Pentru timpul dv._ liber, vă reco
mandăm... 17,20 Reportaj pe glob. 
Maroc - tradiție și progres; 17,40 
Viața muzicală. Filarmonica din 
Ploiești la a XXV-a aniversare; 
18,15 Fotbal internațional. Rezu
matele meciurilor disputate în cu
pele europene; 18,50 România pi
torească; 19,20 1001 de seri; 19,30 
Telejurnal; 19,50 Dezvoltare econo
mică și bunăstare; 20,00 Ora tine
retului; 21,10 Publicitate; 21,15 
Telerecital : Victor Rebengiuc;
22,20 Telejurnal.

VINERI, 3 MARTIE

9,00 Teleșcoală; 10,00 Telecine- 
rrafeca (reluare); 11,45 Corespon
denții județeni transmit... 12,00 
Telex; 16,00 Telex; 16,05 Teleșcoa
lă; 16,30 Curs de limbă franceză; 
17,00 Emisiune în limba germană; 
19,00 Rezultatele tragerii loto; 

19,05 Film serial pentru copii - 
Cuore; 19,30 Telejurnal; 19,50 
Viața în lumina normelor eticii și 
echității socialiste; 20,10 Film ar
tistic. Vărul Pons. Premieră pe ța
ră. Producție a studiourilor fran
ceze; 21,35 Publicitate; 21,45 Re
vista literar-artistică TV; 22,20 
Telejurnal.

SIMBĂTĂ, 4 MARTIE

12,00 Telex; 12,05 Roman-foile- 
ton. Familia Palliser. Reluarea pri
mului episod; 12,55 Publicitate; 
13,00 Emisiune muzical-coregrafică; 
14,05 Viața în lumina normelor 
eticii și echității socialiste; 14,25 
Muzică folk; 14,45 Agenda culfu- 
ral artistică; 15,15 Reportaj de scri
itor; 15,35 Clubul tineretului; 16,35 
Săptămâna politică internă și in
ternațională; 16,50 Rugbi : Irlan
da - Țara Galilor; 18,30 Antologia 
filmului pentru copii și tineret-;
19,30 Telejurnal; 19,50 Teleenciclo- 
pedia; 20,20 Mari filme western; 
El Dorado. Premieră TV. O produc
ție a studiourilor americane; 22,20 
Intîlnire cu satira și umorul; 23,00 
Stelele cîntecului și dansului ; 23,40 
Telejurnal. Sport.
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