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De la șantierul 
de construcții 

din Petrila 
sîntem Informați:

BLOCUL nr. 54 ȘI-A 
PRIMIT LOCATARII

Frumosul și modernul 
bloc nr. 54 din cartierul 
„7 Noiembrie" al orașu
lui Petrila, avînd spații 
comerciale la parter, și-a 
primit locatarii. Cele mai 
multe din apartamentele 
confortabile și spațioase 
ale blocului au fost ofe
rite familiilor minerilor și 
ale 
cii

SE

în întrecere cu brigada lui EUGEN VOICU,
minerul IO AN MOLDOVAN oferă o valoroasă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația Partidului 
Muncitoresc Unit din Israel
Tovarășul ; N î co I a e 

Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, a primit, miercuri 
dimineață, delegația Parti
dului Muncitoresc Unit 
(M.A.P.A.M.) din Israel, con
dusă de Meir Talmi, secretar 
general dl partidului.

Secretarul general al parti
dului M.A.P.A.M, a mulțu
mit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru întrevede

rea acordată, pentru pos!-'. 
bilitatea oferită de a vizita 
România.

In cadrul convorbirii a fost 
reafirmată dorința de a dez
volta în continuare relațiile 
dintre cele două partide si! 
țări, în inieresul ambelor 
popoare, al promovării ri
nei reglementări juste și 
trainice în Orientul Mijlociu, 
al cauzei păcii și colabo-crii 
în, lume.

Ședința Consiliului de Stat

altor oameni ai mun- 
din localitate.

TOARNĂ FUNDAȚIA 
LA ALTE DOUĂ 

TRONSOANE
Aproape concomitent 

cu darea în folosință a 
blocului respectiv, cons
tructorii de pe șantierul 
din Petrila au început lu
crările la un nou bloc cu 
4 tronsoane. In prezent se 
toarnă fundația la două 
tronsoane. Pentru urgen
tarea lucrărilor, șantierul 
a fost dotat cu o stație 
de emisie prin care - se 
ține legătura cu stația de 
betoane. Printre construc
torii ce lucrează cu bune 
rezultate la noul bloc se 
numără Marijl lovănoiu, 
loan Gyorgy, Verginia 
Stroescu și alții.

Vasile BELDIE, 
corespondent

experiență în aplicarea inițiativei

la aplicarea înrțiativei 
batajul cameră a cunoscut 
acea frămîntare creatoare 
prevestitoare de succes.

Cum au evoluat lucruri
le și ce învățăminte au 
desprins minerii în acest 
timp ? Ne răspunde mi
nerul șef de brigadă loan 
Moldovan.
- Ce v-a determinat să a- 
pileați inițiativa brigăzii 
lui Voicu ?

în abatajele cameră

In timp ce în abatajul lui 
Eugen Voicu inițiativa „Bri
gada înaltei productivități** 
se materializează tot mai 
mult în tone de cărbune 
extrase suplimentar, o altă 
brigadă, tot de la Petrila, 
cea condusă de loan Mol
dovan - ce lucrează într-un 
abataj cameră - șî-a pro
pus să se întreacă cu ini
țiatorii. La puțin timp de

- Noi am zis că și în bri
gada noastră sînt mineri 
buni, harnici și pricepuți, în 
stare să se întreacă bărbă- 
tește cu brigada lui Voicu.

- Da, dar dumneavoas
tră lucrați într-un abataj 
cameră, Voicu în frontal.
- Tot abataj se numește, 

și tot cărbune scoatem. Du
pă părerea mea, nu genul 
lucrării este important în a- 
plicarea inițiativei, ci oa
menii. Lor li se adresează. 
Pentru că, înainte de toate, 
inițiativa cere ca fiecare, la 
locul lui de muncă din a- 
bataj, să-și facă datoria 
conștiincios, să folosească 
dm plin timpul de lucru, să 
ajute pe ortacul care vine 
în schimbul următor cu ma-

Convorbire realizată de 
Dragoș CĂLIN

In după-amiaza zilei de 
1 martie a.c., la. Palatul Re
publicii, a 
Consiliului 
zidatâ de 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România.

La ședință, au participat, 
ca invitați, viceprim-miniștri 
ai guvernului, miniștri, alți 
conducători de organe cen
trale, președinți ai unor co
misii permanente ale Marii 
Adunări Naționale.

avut loc ședința 
de Stat, pre- 

tovarășul Nicolae

Consiliul de Stat a dezbă
tut și adoptat : Decretul pri
vind organizarea și desfășu
rarea întrecerii socialiste în
tre consiliile populare jude
țene și al municipiului Bucu
rești, municipale, ale sectoa- 
relor municipiului București, 
orășenești și comunale ; De
cretul privind aprobarea nor
melor generale de organiza
re și dezvoltare a rețelei ca-

• (Continuare în pag. a 4-a)

INIȚIATIVELE MUNCITOREȘTI
Schimb de experiență la Petrila

Ieri, după-amiază, clubul 
sindicatelor din Petrila a 
găzduit consfătuirea cu ca
racter de schimb de expe
riență pe tema aplicării ini
țiativelor muncitorești - 
a patra acțiune de acest gen 
organizată sub îndrumarea 
comitetului municipal de 
partid, statornic în preocupă
rile de a stimula extinderea 
și generalizarea experienței 
pozitive, dobîndite de bri
găzile fruntașe în extracția 
și prepararea cărbunelui.

Au participat numeroși mi
neri, șefi de brigadă și de 
schimb de la întreprinderile 
miniere Petrila, Lonea, 
Livezeni și Dîlja, pre
paratori de la Sectorul de 
preparare a cărbunelui 
Petrila, maiștri, ingineri 
tehnicieni, secretari ai 
rritetelor de partid și 
birourilor organizațiilor 
bază, secretari adjuncți 
prob’eme de propagandă șt
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Luna martie - hotărîtoare pentru 
realizarea planului primului trimestru

Mai mult ca în ianuarie, luna februarie 
a fost marcată vădit de efortul fiecărui co
lectiv de muncă pentru realizarea planului 
extracției de cărbune. Și, cum era și de 
așteptat, cifrele și situația alăturată reflec
tă acest lucru : mai multe întreprinderi au 
reușit să-și depășească sarcinile de plan 
aferente lunii februarie, cele cinci unități 
- Uricani, Paroșeni, Petrila, Lonea și Vul
can, extrăgînd în plus aproape 6 500 tone 
de cărbune. Demn de-remarcat este faptul 
că prin eforturile preparatorilor s-a reușit 
ca și la cărbunele net livrat în februarie 
economiei naționale sarcina de plan pe în
tregul combinat minier să fie depășită cu 
peste 1 500 tone.

După cum se vede, „avem vînt bun", 
cum spun marinarii. Se simte o îmbunătăți
re a activității productive. Dar, o analiză 
atentă a mersului producției scoate în evi
dență faptul că doar două unități s-au men
ținut 
câni 
cere 
câni, 
au extras în plus aproape 4 000 tone.

constant peste „linia de plutire", Uri- 
și Paroșeni. Și, în acest context, se 
subliniat faptul că minerii de la Uri- 
care și-au depășit zi de zi sarcinile,

SITUAȚIA 
realizării planului 

la extracția de cărbune 
pe luna

I.M. Lonea
I.M. Petrila
I.M.
I.M.
I.M.
I.M.
I.M. Paroșeni
I.M. Lupeni
I.M. Bârbâteni
I.M.

Dîlja
Li.vezeni 
Aninoasa
Vulcan

Uricani
C.M.V.J.

• (Continuare în pag. a 2-a)

PIONIERII de la Școala 
generală Slătinioara au 
deschis vineri o expoziție 
de desen intitulată „Culo.a- 
re“. Desenele redau viața 
nouă a satelor, munca și 
preocupările cotidiene ale 
oamenilor, viața fericită a 
copiilor din patria noastră. 
(Ion Gălățan, pionier)

CONCURS DE ISTORIE.
La unitatea de pionieri de

la Școala generală nr. 1 
din Aninoasa a avut loc un 
concurs de istorie cu te
ma : „2050 de ani de la 
crearea primului stat dac 
centralizat și independent". 
Au participat clasele V-VIII, 
reprezentate de cîte doi e- 
levi fiecare. S-au eviden
țiat prin buna pregătire 
concurenții din clasele V-A 
și B și Vl-B, cîștigătorii fi
ind departajați în urma în
trebărilor de baraj. (Iosif 
ȘIMO, învățător)
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LA CLUBUL SINDICATE
LOR DIN VULCAN a fn- 

- ceput activitatea cu mon
tajul literar-muzical - gen 
manifest : „Noi azi clădim 
un mîine", sub conducerea 
cunoscutului actor Florin 
Plaur de la Teatrul- de stat 
din Petroșani, animator al 
mișcării de amatori. Spec
tacolul va fi prezentat pe 
scenele localităților 
Valea Jiului. (C.l.j

MAGAZINE SPECIALIZA
TE IN... cadouri. In aceste

din
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J Muncitori, ingi- 
t neri și tehnicieni !
/ Instalațiile puțu- 
i rilor de extracție sînt 

mari consumatori de 
energie. Intr-o sin
gură cursă completă, 
timp de 5 minute, o 
asemenea instalație 
consumă energie e- 
lectrică echivalentă 
cu consumul mediu, 
pe trei luni, al unui 
abonat casnic !
ELIMINAȚI CURSE- ț 
LE IN GOL ! EVI- î 
TATI PLIMBĂRILE ( 
INUTILE PE PU- » 
ȚURI, care „încar- J 
că1* nejustificat con- / 
sumul de energie e- J 
lectrică. A

Muncitoarele peisagis- 
te Eva Vrăncilă și Irina 
Balea de la sera din Lo- 
nea pregătesc o bogată 
recoltă de cale. Se apro
pie 8 Martie...

Foto : Ion LICIU

zile s-a deschis la Petroșani 
un nou magazin de artiza
nat, care oferă cumpărăto
rilor o mare varietate de 
obiecte de podoabă și alte 
produse de artizanat, pre
cum și Un magazin, cu func
ționare temporară, aparți- 
nînd I.C.S.M.I., destinat 
desfacerii mărtisoarelor. 
(M.P.)
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In dimineața lui mărți
șor, secretarul de redac
ție mă soma să-i dau o 
știre „de-a-ntîia", de la mi
na Aninoasa. Motiv, să-l 
caut la telefon pe tehnici
anul Constantin Dănilă, de 
peste 26 de ani corespon
dent al ziarului nostru. De 
la celălalt capăt al firu
lui mi s-a răspuns că nu 
mai lucrează la mină, dar 
să aștept cîteva minute, 
l-a zărit cineva pe un cu
loar și-l va anunța. Mă 
gîndeam la moldoveanul 
acela slăbuț, cu ochi 
baștri, înrădăcinat 
de ani în urmă în 
cărbunelui. Cum < 
părăsească mina ?... 
fonista primea mesaje 
felicitare pe adresa 
Constantin Dănilă. Am 
Jeles ceva-ceva, 
suși tehnicianul mi-a lă
murit „misterul11. Prima zi 
a primăverii a fost prima 
lui zi de pensie. „Și cum,

al- 
cu 38 

Valea 
adică să 

Teie- 
de 
lui 
în

apoi în-

Știre „de-a-ntîia
ne lași fără știri, nea 
Costică?1', am reacționat eu. 
„Fiți fără grijă, tovarășe 
redactor, familia mea și-a 
legat viața de oamenii 
Văii Jiului. Aici rămînem. 
Voi veni, în continuare, la ! 
mină, să aflu vești de la j 
ortacii mei mai tineri. Prin 
ei păstrez legătura cu ti
nerețea veșnică a mun
cii".

Nu ne puteam privi 
față, deocamdată, 
fonul 
Mi-a mulțumit pentru 
licitare și m-a pătruns căl
dura sufletească a sufle
tului său. M-am grăbit 
să-i anunț secretarului de 
redacție cea mai frumoa
să știre „de-a-ntîia". Nea 
Costică rămîne mereu tînă- 
rul nostru corespondent 
de la mina Aninoasa, cu 
pasiunea corespondentu
lui de-acum 26 de ani. la
tă, într-adevăr, o știre 
„de-a-ntîia". (Ion VULPE)

în I 
video- i 

nu ne este accesibil. I 
fe- ■
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Conferința organizației orășenești 
Uricani a femeilor

Mobilizare permanentă 
Ia înfăptuirea noilor 

obiective
Desfășurată într-un pro

nunțat caracter de lucru, 
Conferința organizației oră
șenești a femeii: r din Uri
cani a constituit un bun pri
lej de trecere în revistă a - 
contribuției aduse de femei
le din localitate la rezulta
tele economice, sociale și e- 
dilitar-gospodărești din cel 
mai tînâr oraș al Văii Jiu
lui. Atît darea de seamă, cit 
șr discuțiile purtate au pus 
un accent deosebit pe o- 
biectivele ce vor sta în fața 
comitetului nou ales și co
misiilor de femei.

„îndatorirea noastră de 
căpetenie, a spus tovarășa 
Terezia Hiiter, președinta co
misiei de femei de la I.M. 
Uricani, este de a ne aduce 
îrr permanență contribuția la 
realizarea pianului de pro
ducție acoio unde muncim. 
Ca soții și mame, trebuie să 
contribuim la acest obiectiv 
și militînd în permanență 
pentru întărirea disciplinei 
în muncă, luînd poziție criti
că împotriva celor care ab
sentează nemotivat și pro

Sport • Sport • Sport
Rezultate și clasamente 

din campionatele municipale
Prezentăm rezultatele teh- pionatului de șah pe echipe 

nice ale etapei a Vl-a a cam- . și clasamentul :

A. SLABII

C.F.R. - Utilajul 1-3, Concepția Prep. Petrila 3- 1,
M in. Dîlja - E.G.L. Petrila 4-0, Științia - Prep. Lupeni 2’/2

■i. Concepția Petroșani 5 4 0 1 16-4 8
2. Minerul Dîljq 4 4 0 0 13’/2- 2i/2 8
3. Utilajul Petroșani 4 3 0 1 11 -5 6
4. Prep. Lupeni 5 2 0 3 14 - 4 4
5. Știința 2 2 0 0 6V2- l ’/2 4
6. Prep. Petrila 5 2 0 3 9’/2-l IV2 4
7 C.F.R. 5 1 0 4 41/2—15J/2 2
8. E.G.L. Petrila 6 0 0 6 1 -16 0

Tenis de masă
In etapa a XII a a campionatului municipal de tenis de 

masă Id seniori s-au obținut următoarele rezultate : Vîscoza 
Lupeni — C.S.S. Petroșani 3-9, C F.R. Petroșani — Concepția 
Petroșani 9-1, Ști nța - Minerul Aninoasa 9-0.

In urma acestor rezultate, clasamentul arată, astfel :
1. Vîscoza Lupeni 12 9 3 81-54 18
2. C.S. Școlar Petroșani 10 9 1 85-41 18
3. C.F.R. Petroșani 11 7 4 87-48 14
4. Min. Dîlja 10 6 47 68-54 12
5. Concepția Petroșani 10 4 6 59-66 8
6. E.G.L. Lupeni 9 2 7 46-64 4
7.
8.

Min. Aninoasa 12 2 10 29-94 4
Știința 6 1 5 13-49 2

Schiorii 
au obținut 

rezultate meritorii
Participînd la „Cupa C.S. 

Școlar Bistrița" și „Cupa 
Bîrgăului", eievii profesoru
lui lacob Imling, deși în 
majoritate copii, au reușit să 
obțină cîteva rezultate no
tabile. Astfel, la „Cupa C S, 
Școlar Bistrița", schiorul Ion 
Crișu a ocupat primul loc 
la proba de 3 km fond, Me
lania Czimbalmoș și Gheor- 
ghe Coșoveanu au ocupat 
locurile II și respectiv III. 
Pe echipe, C.S. Petroșani s-a 
clasat pe locul trei.

In competiția dotată cu 
„Cupa Bîrgăului", organiza
tă de C.J.E.F.S. Bistrița-Nă- 
săud, ștafeta 3x3 km ju
nioare (E. Căpâlneanu, L. 
Scurtu și M. -Czimbalmoș) a 
ocupat locul I, iar cea de 
copii mari, la 3 x 4 km, s-a 
clasat pe locul III.

Pe echipe, C.S. Școlarul 
Petroșani s-a clasat pe lo
cul doi.

S. BÂLOI 

duc perturbații procesului de 
producție".

In.cuvîntul lor, tovarășele 
Vasiiica Georgescu, Elena 
Huluban și altele s-au refe
rit la contribuția permanen
tă pe care trebuie s-o aducă 
femeile la creșterea copiilor 
în spiritul dragostei, față de 
patrie și partid, |a educarea 
tinerelor vlăstare prin mun
că și pentru muncă.

Despre rolul femeilor din 
oraș în gospodărirea și în
frumusețarea localității, în 
sprijinirea activităților so- 
cial-culturale, întărirea le
găturii dintre școală și fa
milie, a vorbit și tovarășa 
Violeta Vlad, membră în 
biroul comitetului orășenesc 
de partid Uricani.

Propuneri pentru îmbună
tățirea activității de viitor 
s-au făcut multe și valoroa
se. Rămîne ca atît comitetul 
nou ales, cît și comisiile să 
mobilizeze masa largă a fe
meilor la înfăptuirea obiec
tivelor stabilite.

In încheierea conferinței 
a fost prezentat un frumos 
program artistic. (D. CRIȘAN)

Luna martie-hotărîtoare pentru realizarea 
planului primului trimestru

• (Urmare din pag. 1)

Pe de altă parte, deși s-a 
atras atenția ia fiecare de
cadă asupra necesității apli
cării imediate a măsurilor 
stabilite în adunările genera
le ale oamenilor muncii, a- 
cestea nu s-au concretizat în 
sporuri de producție, dova
dă a neurmăririi materializă
rii lor. Cum altfel poate fi 
apreciat minusul mare în
registrat de întreprinderile 
miniere Lupeni, Dîlja, Live- 
zeni și Bărbăteni ? La Lu
peni, de pildă, se observă 
o urmărire neatentă a pro
ducției pe schimburi. Altfel 
nu se explică faptul că în 
mai multe zile rămînerile 
sub plan sînt aproape negli
jabile. In 23 februarie, de 
pildă, planul n-a fost reali
zat cu... 37 de tone. Situația 
se prezintă asemănător și 
la Aninoasa, ia Vulcan sau

Steagul roșu

Grădinița nr. 1 - Vulcan. Micii șoimi din grupa mijlocie sînt vegheați cu dragos
te părintească de către educatoarea Lucia Bera. Foto : Gh. OLTEANU

BRIGADA ÎNALTEI PRODUCTIVITĂȚI
• (Urmare din pag. I) bate găuri în celălalt front 

și pușcă. După pușcare, cei
lalți 3 mineri se mută în 
frontul pușcat și evacuează 
cărbunele și de aici, iar șe
ful de schimb bate găurile 
în al doilea front. Dar fie
care om are și sarcina Iu* 1. 
Fiecare om și.e de locul lui, 
de pregătitul lemnului, “ de 
curățenie. Toți sînt pregătiți 
să facă orice operație, de 
la maturatul abatajului . și 
pînă la perforare.

teriale, pregătindu-i fron
tul de lucru. Ș-apoi mai este 
disciplina. Acea disciplină 
prin care fiecare se simte o- 
bligat față de el însuși și 
de ortaci, să nu lipsească, 
să nu tragă, chiulul, să păs
treze o ordine desăvlrșită în 
abataj. Adică disciplina năs
cută din respect pentru mun
ca ortacilor tăi. Asta mi se 
pare mie cel mai important 
lucru. Nu să fii toată ziua 
cu gura pe om „fă asta I", 
„fă ailaltă I", ci omul să 
facă din proprie conștiință 
ceea ce face. Iar operațiu
nea pe care o execută să 
o facă și bine.

- Ați ajuns în acest sta
diu ?
- Eu zic că da. N-a fost

prea ușor. A trebuit să mun
cesc mult cu oamenii, să-i 
lămuresc că dacă facem 
lucru de mîntuială tot noi 
suferim, tot noi trebuie să 
refacem lucrările, că ast
fel pierdem de două ori
timpul și nu reușim să dăm 
cărbunele, în final,, să re
alizăm cîstiguri buhe. Oa
menii m-au înțeles și am re
ușit să punem la punct a- 
batajul. Se zice că avem 
un abataj frumos, directorul 
general al combinatului ne a 
promis chiar premierea bri-' 
găzii pentru acest lucru. Or
tacii și-au dat seama că 
muncind conștiincios, orga- 
nizîndu-ne bine lucrul, pu
tem avea și rezultate bu
ne. Acum, lucrurile merg par
că de la sine.

- Vorbeați de organizare. 
Cum vă organizați mun
ca în brigadă ?
- In prezent lucrăm în 

două fronturi. Un front de 
lucru trebuie să-l găsim 
pușcat la fiecare schimb, 
iar celălalt armat. Pînă cînd 
3 oameni evacuează căr
bunele și armează frontul,
șeful de schimb - minerul 
cu cea mai bună calificare -

Bărbăteni. Dar ceea ce fra
pează în mod deosebit , este 
complacerea în situația de 
neritmicitate a realizării pla
nului. Așa cum se scria în
tr-un alt comentariu (după 
prima decadă), în a doua 
jumătate a lunii a început 
bătălia recuperării. Ar fi 
interesant de știut ce ar răs
punde conducerile minelor 
Lonea, Petrila, Vulcan și Băr
băteni la întrebarea : „cum 
explicați diferențele mari de 
producție dintre prima și ul
tima decadă a lunii ?“ S-ar 
găsi destule argumentări, dar, 
credem, principala cauză es
te delăsarea, relaxarea des
pre care vorbea directorul 
I.M. Aninoasa într-un inter
viu publicat în coloanele 
ziarului. Și, pentru ca istoria 
să nu se repete în acest în
ceput de lună - lună hotărî
toare pentru realizarea sar
cinilor primului trimestru -

- Cum vă ajută trans
portul în realizarea cic u- 
rilor ?
- A fost o vreme cînd am 

avut necazuri. Goleam pro
ducția în vagonete. Și nu 
era bine. Nu le aveam toc
mai atunci cînd ne trebu
iau și rămîneam cu ciclul 
neîncheiat și-cu planul ne
realizat. Atunci am propus 
montarea unui transportor 
ca să deversăm direct pe 
banda transportoare. De 
cînd nu mai sîntem legați

tie citftâtute
de fuilOÂN MOLDlWÂN

DECEMBRIE IANUARIE 
1976 

de cînd 
aplica 
inițiativa
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se cere intervenit imediat și 
ferm pentru ca planul să fie 
realizat zi de zi. Este dato
ria conducerilor colective, a- 
organizațiilor de partid să 
urmărească operativ, de fa 
un schimb la altul, mersul 
producției și să ia măsuri i- 
mediate acolo unde își fac 
loc rămînerile în urmă. In a- 
cest scop se cere să fie sen
sibilizați în primul rînd maiș
trii, tehnicienii și inginerii 
care răspund direct de pro
cesul de producție, de apro
vizionarea tehnico-materială 
a locurilor de muncă, 
de funcționarea utilajelor. 
Pentru' că este ne- 
permis să consemnezi nerea- 
lizarea planului atîta timp 
cît pentru asigurarea cohdi- 
țiilor necesare abatajelor 
sînt numiți oameni a căror 
sarcină este aceasta.

Organizațiilor de partid, 
de sindicat si de tineret le 

de vagonete, treaba merge 
mult mai bine și am recu
perat restanța.

- Ați putea măsura, să 
zicem în tone, efectul a- 
plicării inițiativei ?
- Păi, am să vă dau un 

exemplu, cred că e mai 
bme. In decembrie am ră
mas sub plen. In ianuarie - 
inițiativa o aplicăm din a 
doua jumătate a lunii - 
ne-am realizat planul, iar în 
februarie am reușit să dăm 
în plus vreo 400 de tone.

- Adică inițiativa poate 
da rezultate și în abatajele 
cameră.
- Și nu numai în camere. 

Eu cred că merge să fie a- 
plicafă și la investiții, și în 
depozitele de lemn și cred 
că și la Brașov, la uzina de 
autocamioane se poate a- 
plica, pentru că se adre
sează oamenilor. Trebuie 
schimbate doar niște criterii, 
că productivitatea fot pro--; 
ductivitate rămîne.

revine sarcina de a între
prinde în continuare măsuri 
pentru întărirea ordinii și 
disciplinei, a răspunderii fa
ță de sarcinile încredințate. 
Aceasta cu atît mai mult cu 
cît acțiunile ce au avut loc 
pînă acum au dat unele re
zultate. Tot legat de folosirea 
forței de muncă și a timpu
lui de lucru, la Uricani s-a 
încercat - cu bune rezulta
te - un nou sistem de pon- 
taj în subteran. Ar fi util ca 
experiența acumulată de a- 
ceastă unitate, cu implicații 
directe asupra folosirii 
timpului de lucru și a forței 
de muncă, să fie studiată a- 
tît de către factorii de resort 
din Combinatul minier Va
lea Jiului, cît și de condu
cerile celorlalte unități mi
niere. Ar fi una dintre solu
țiile care ar putea concura 
la realizarea planului pe 
schimburi, deci și pe zile. I

.COLEGUL"

bilanț" al celor 30 
de ani pe care i-a împli
nit Ion Tudor, fost în
cadrat la mina' Lupeni, 
cuprinde, din păcate, nu
mai fapte reprobabile și 
consecințele lor - mai 
multe condamnări pentru 
furturi și înșelăciune. Ul
tima ispravă în 7,stil ma
re" : și-a însușit carnetul 
CEC și bunuri de îmbră
căminte aparținîpd fostu
lui său coleg de cameră. 
Și apoi, profitînd de ati
tudinea de gură-cască a 
unor funcționare de la a- 
gențiile CEC din Petro
șani și București, a soldat 
carnetul de economii, 
cheltuind într-un răstimp 
record cei 6 000 de lei 
nemunciți de el. De acum, 

o
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în contul lui figurează 
nouă condamnare...

TRINTORUL

unDintr-o căsătorie și 
concubinaj, Maximilian 
Dănescu, din cînd în cînd 
încadrat la I.M. Dîlja, a 
avut parte de 5 copii. 
Pentru a nu plăti pensia 
alimentară a considerat 
că e mai bine să nu mun
cească. Atitudinea sa de 
„trîntor" în marele fagure 
al muncii a fost înfierată 
de lege, printr-o condam
nare de un an închisoa- ' 
re. Pedeapsa nu l-a aju
tat să înțeleagă care este 
adevărata menire a unui 
fată, motiv pentru care a 
fost pus, din nou,' sub ur
mărire pentru infracțiu
nea de abandon de fami
lie. Un asemenea tată...

POT PLUSAT

„NV", „Ober", „Su
per", „Plus"... Cei patru 
„bibliofili" mestecau ner- I 
voși „biblioteca", potul se I 
mărea, cînd îjj. camera | 
căminului de nefamiliști, , 
în care Nicolae Purice, 
Cornel Vancea, Constan
tin Ababei și Em. Moise 
jucau pocher, au pătruns ' 
lucrătorii de miliție. Fap
ta celor patru lucrători 
ai retinei Lonea - jocul de 
cărți în"căminul de nefa- 
miiiști - a fost pusă în 
discuția colegilor de mun
că Cît privește potul, a 
fost confiscat de lucrăto
rii de miliție, care au 
„plusat" cu încă o amen
dă de cîte 1 000 de lei 
pentru fiecare, conform : 
Decretului nr. 153/1970. I 
Se zice că, de acum, cînd 
cineva le mai vorbește I 
de pocher, „paroiează" 
vorba, pe motiv că nu I 
mai au „deschidere" (mai I 
precis chef). )

CURSĂ CU GHINION

I 
I I
I
I
I
I
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Lui Gheorghe Coman, 
fost șofer la I.T.A. Petro
șani, i s-a tăcut chef de 
un chilipir. Intr-o noapte, 
fără a avea vreo aproba
re, a plecat cu autocamio
nul 21-HD-2316 pînă la... 
Miercurea Sibiului (158 
km). A încărcat 35, de 
saci cu castraveți pentru 
a-i aduce pe piață. La 
înapoiere, a adormit însă 
la volan, în preajma Ba- 
lomirului (județul Alba) 
autocamionul rășturnîn- 
au-se. Trei călătoare, pro
prietarele sacilor, au fost 
ușor rănite, dar autove
hiculul a suferit deterio
rări, care l-au costat pe 
șofer 7838 lei. La acestea 
se adugă costul transpor
tului, scoaterea mașinii 
din funcțiune etc. lată 
cum și pentru amatorul 
de chilipiruri Gheorghe 
Coman, se potrivește vor
ba bătrînească „mai ma
re daraua decît ocaua". 
Mai ales cînd este vorba 
de bunurile obștești.

Rubrică redactată de 
Ion VULPE 

cu sprijinul căpitanului 
Emil CIMPEANU 

t
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Revoluția tehnico-științifică 
contemporană, circuitul ra
pid al informațiilor de a-
ceastă natură, influențează 
gîndirea tinerilor și preocu
pările lor încă din primele 
ciase. Este un fapt căruia-i 
răspund atît cercurile teh- 
nico-aplicative din casele 
pionierilor și șoimilor pa
triei, cît și cele din școli, a 
căror activitate - cu meto
de distincte și specificitate 
determinată de particularită
țile psihologice ale elevi
lor - au un 
scop educativ 
clar : stimu
larea creației 
tehnice, for
marea elevi
lor prin mun
că și pentru 
muncă. In Va
lea Jiului exis
tă o experiență bună în acest 
domeniu. Este suficient dacă 
vom aminti doar două din 
ultimele rezultate : lucrarea 
„Tabla înmulțirii cu alișaj 
electric pentru ciclul pri
mar" (concepută și realizată 
de cercul radio-electronică de 
la Casa pionierilor din Pe
troșani, condus de ing. Ni- 
colae Biro) a fost brevetată 
cu puțin timp în urmă ; cer
cului radio de la Casa pio
nierilor din Petrila (ins
tructor Petru Teșcan) i s-a 
acordat medalia de argint la 
concursul de creație teh
nică.

Acest domeniu de activi
tate educativă extrașcolară 
a format tema unui intere
sant și plin de sugestii schimb 
de experiență, inițiat de 
Consiliul municipal al or
ganizației pionierilor. Au 
participat directorii caselor

Ilustrată 
pe adresa 
Consiliului 
popular 
Lupeni

Nu sînt nici buchete de 
ghiocei, nici cale... Covo
rul ce pare a fi de... flori 
„a răsărit" odată cu to
pirea zăpezii și se încă- 
pățînează ostentativ în 
a... persista. Și asta exact 
în dreptul modernului 
complex comercial din 
cartierul „Vîscoza" 4 Lu- 
peni.
Unde ești tu, iarnă bună 
Să vii cu... profilaxia? 
Că de nu-ntr-o săptămînă 
Ne-apucă... apoplexia !!

LION 

pionierilor din municipiu și 
conducători de cercuri (în 
mod nejustificat au lipsit 
reprezentanții școlilor din 
Petroșani, cu excepția Șco
lii generale nr. 2), Partici- 
panții la schimbul de ex
periență au 'contribuit (priri- 
tr-o lecție deschisă și un 
rodnic schimb de idei și ex
periență) la conturarea unei 
metodologii de activitate, 
și la modalitățile care să
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Creația tehnică 
a elevilor 
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contribuie la popularizarea 
cercurilor tehnice (sînt cî- 
teva zeci printre care „Meca
nizatori mineri" - Vulcan, 
„Electronică industrială mi
nieră" - Petroșani ; radio, 
aero și navomodele), la a- 
tragerea elevilor și dezvol
tarea independenței de ac
țiune, stimularea creativită
ții, formarea deprinderilor 
de muncă.

Un aspect important al a- 
cestor activități - propuse 
de elevi și răspunzînd in
teresului și dorinței manifes
tate de ei - este legătura 
continuă cu familia și cu 
școala pentru a preveni ten
dințele de supraîncărcare a 
copiilor și pentru a se crea 
o unitate de efort educativ. 
Fiind un mijloc de informare, 
dar și de activitate practi
că, cercurile trebuie să fie 
raportate la tradițiile și spe

OI •

cificul social-economic al 
Văii Jiului, orientînd preocu
pările pionierilor și școla
rilor spre aspectele de 
perspectivă ale dezvoltării' 
municipiului. De aceea, s-a 
subliniat necesitatea (Lu
cian Ardeleanu - Petroșani, 
Ana Elvireanu - Vulcan, 
Mircea Sîrbu - Petrila) ca 
instructorii cercurilor să fie 
atît specialiști cu preocupări 
statornice îrr cercetarea teh
nică, cît și educatori cu tact 

psihologic și 
pedagogic. Cu 
astfel de pro
grame și me
tode, aceste 
cercuri contri
buie, cu bune 
rezultate, la 
formarea ati
tudinii de cer

cetare și creație a elevilor, 
la procesul de orientare pro
fesională.

S-au obținut rezultate fru
moase care dovedesc capa
citatea de creație a elevilor. 
Pentru a consolida preocu
pai ile elevilor, a le crea 
motivația muncii și sentimen
tul că fac ceva util din punct 
de vedere social-economic, 
participanțiî la schimbul de 
experiență au arătat că este 
indicat, urmînd experiența 
școlilor, ca fiecare casă a 
pionierilor să fie patronată 
de o întreprindere. In acest 
fel se poate ajunge și la o 
modalitate de a se face cu
noscută munca de creație 
tehnică a școlarilor, frămîn- 
tați de idei interesante și 
legate de activitatea econo
mică din Valea Jiului.

L U ; T. SPATARU
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Sectoare cu | 
I plusuri de cărbune | 
î Acum, la ora cînd s-au j 
; numărat „bobocii" rezul- i 
; țațelor obținute pe luna ; 
ț februarie de colectivul i 
: minei Vulcan, trei sectoa- ■ 
; re se mîndresc cu depă- î 
î șiri substanțiale ale sar- ; 
: cinilor de plan. In tone î 
: cea mai mare producție ■ 
; a extras-o peste plan co- : 
: lectivul sectorului V cu j 
; 1290 tone, urmat de cel i 
: al sectorului I cu 845 to- ■ 
• ne și II cu 432 tone. S-ar : 
: cuveni să relatăm și des- i 
: pre rezultatele brigăzilor, ; 
■ dar situația nu a fost în- ■ 
: că încheiată. Vom reveni : 
; în curînd cu amănunte. ; 
■. (Vladimir ȘORODOC, co- : 
î resp.) î'

Note de lectură

Sinteză a prezentului și 
perspectivei economiei românești

Lucrarea „Economia Româ
niei socialiste in opera pre
ședintelui N i c o I a e 
Ceaușesc u“, apărută 
în Editura politică, marchea
ză un important eveniment 
editorial, reprezentînd, tot
odată omagiul adus de eco
nomiștii români secretaru
lui general al partidului. 
Sînt prezentate analizele 
profunde și multilaterale fă
cute problemelor fundamen
tale ale societății româ
nești de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, analize înteme
iate pe cunoașterea apro
fundată a legilor obiective 
ale dezvoltării econormco- 
sociale și a realităților in
terne și internaționale în 
continuă mișcare, pe asoi- 
rațiile cele mai scumpe ale 
poporului nostru, pe tot ce 
a dat mai bun gîndirea so- 
cial-economică românească 
și pe valorificarea întregii-, 
experiențe de construcție 
socialistă.

Omul, privit nu ca ființă 
abstractă, ci omul real, o- 
mul cu nevoile și problemele 
lui multiple, omul cu infi
nita sa capacitate creatoa
re, cu năzuințele și aspira
țiile lui, acest om repre
zintă funcția-scop și forța 
fundamentală a gîndirii to
varășului Nicolae Ceaușescu 
despre modernizarea eco
nomiei, despre creșterea e- 
conomică, gîndire care se 
concretizează în strategia 
generală a făuririi societății 
socialiste multilateral dez
voltate și a trecerii spre co
munism. In această viziu
ne, modernizarea economiei 
este abordată de secretarul 
nostru general într-o con
cepție unitară de largă pers
pectivă, marcînd, cu fiecare 
etapă, țelurile spre care 
sînt concentrate eforturile na
țiunii. ''

Expresie fidelă a intere

Schimb de experiență la Petrila
• (Urmare din pag. !)

economice, președinți ai co
mitetelor sindicatelor și or
ganizatori de grupă sin
dicală, secretari ai orga
nizațiilor U.T.C., responsabili 
ai comisiilor pe probleme și 
pe domenii ale comitetelor 
de partid, consiliilor oame
nilor muncii și comitetelor 
sindicatelor de la cele cinci 
unități carbonifere.

Participanții au dezbătut 
pe larg rezultatele obținute 
în anul 1977 prin aplicarea 
unor valoroase inițiative 
muncitorești și de educație, 

selor de bază, imediate și 
de perspectivă, ale popo
rului nostru, în condițiile 
contemporane, modernizarea 
economiei, ritmurile înalte 
propuse de secretarul ge
neral, pe baza unei per
manente evaluări științifice 
a realității, reflectă, în fond, 
voința poporului nostru de 
a accelera progresul țării.

Modernizarea economiei 
este abordată închegat ca 
acțiune interdependentă a 
unor laturi fundamentale ale 
progresului : mobilizarea și 
valorificarea deplină a 
resurselor materiale și uma
ne ale țării ; dezvoltarea și 
perfecționarea tuturor ra
murilor economiei pe baza 
celor mai noi cuceriri aid 
revoluției tehnico-științifice, 
modernizarea structurii in
dustriei prin dezvoltarea ra
murilor de vîrf; crearea u- 
nei agriculturi intensive, de 
înaltă productivitate; lărgirea 
participării României la circu
itul economic mondial. Ridi
carea pe o treaptă superi
oară a laturilor de ordin ca
litativ ale întregii activități 
economice privește atît cer
cetarea științifică și proiec
tarea, organizarea produc-' 
jie; și a muncii, cît și utili
zarea cu cel mai mare ran
dament a resurselor de ma
terii prime și energetice, în
noirea sistematică a pro
ducției.

Lucrarea cuprinde, de a- 
semenea, concepția origina
lă cu privire la necesitatea 
și căile de edificare a unei 
noi ordini economice și 
politice internaționale. Elabo
rat cu participarea unui colec
tiv de cadre didactice și cer

cetători de la instituții de pres
tigiu, .volumul se adresează 
unui larg cerc de cititori

Asist, univ. 
loan UIFĂLEAN

preocupările privind extin
derea lor în acest an. Spre 
deosebire de consfătuirile si
milare de la Vulcan, Lu
peni și Aninoasa - deosebit 
de reușite, de altfel - dez
baterile de la Petrila au be
neficiat de un atuu în plus : 
de aici au izvorît inițiat'vele 
situate astăzi în centrul a- 
tenției - „Brigada înaltei 
productivități", lansată la 
I.M. Petrila, „Brigada de 
producție și educație" și 
„Dirigenția muncitorească", 
lansate și aplicate cu bune 
rezultate în cadrul J.M. Lo- 
nea.

Atentatorii la morala noastră socialistă nu
Ia 20 de ani, un tînăr 

ia în piept munții, cu- 
tezanța sa cucerește 

noi ceruri de aspirații. La 
20 de ani, întîlnești înălță- 
toarea dragoste, pe care o 
pune temei de viață lungă 
viitoarei sale familii, într-o 
responsabilă ștafetă a ge
nerațiilor.

Din păcate, nici nu îm
plinise 20 de ani și Bela 
Nagy, zis Ciuti, din Vulcan, 
beneficiase de amnistierea 
pedepsei pe care o primise 
în urma unui viol. Era în 
ziua de 3 iunie 1977, zi care 
ar fi trebuit să marcheze o 
cotitură în viața sa. A fost 
a|utat să se încadreze la 
mir ă, dar, după cum singur 
mărturisește, a disprețuit cle
mența legii și grija pe care 
i-au purtat-o oamenii, con- 
tinuînd să se angajeze pe 
traiectoria vieții parazitare, 
a actelor antisociale. Trăia 
„pe picior mare", din „a- 
jutoarele" pe care i le o- 
ferea tatăl pensionar și... 
prietenii. Dar, ce era mai grav 

nesocotea omenia, compor
tarea sa constituind un ade
vărat atentat la adresa mo
ralei noastre socialiste.

a vremea potrivită, ci
titorii ziarului nos
tru au aflat despre a

restarea unui grup de hu
ligani, „specializat" în vi
oluri, victime fiind mai a- 
les minorele. Șeful acestei 
bande nu era altul decît 
Bela Nagy, un individ pe
riculos, care, sfidînd legile 
țării își raliase ocoliți din 
rîndul acelor tineri care pre
feră traiul parazitar, tră
iesc de azi pe mîine, în cău
tarea „senzațiilor tari", dis
prețuiesc munca și întregul 
sistem de norme morale ale 
societății noastră. Sub a 
menințarea cuțitului, prin 
brutalități greu de imaginat, 
au căzut victime o fată de 
aproape 14 ani din Lupeni, 
alte două din Vulcan - vi
surile luminoase ale ado
lescenței fiind trînte brusc, 
ca zborul unei păsări lul- 
gerate, de actele bestiale ale 
unui Bela Nagy, Vasile Tu- 

doran, Bela Lazăr, Mircea 
Juchi, Eugen Pop. Din păca
te, la comiterea acestor mîr- 
șăvii inimaginabile, infrac
torii înrăiți (ultimul era că
sătorit și avea copil) a con
tribuit și un adevărat com
plex de împreiurări, care 
le-au facilitat atrocitățile. 
S-au găsit „prieteni" care 
să ofere bani și băuturi, al
ții și-au pus la dispoziție a- 
partamentele pentru orga
nizarea orgiilor și unii, poa
te fără remușcare, se mai 
gîndesc la faptul că „bieții" 
vinovați vor avea parte de 
o soartă aspră, pe care 
însă ei înșiși și-au croit-o, 
prin propriile lor acte besti
ale. „Prietenii", în loc să-i 
cheme la ordine, i-au „în
țeles", ba chiar s-au dove
dit părtași morali ai acestor 
sinistre comportări anima
lice. Și, de ce să n-o spu
nem, de vină este și creduli
tatea unor fete solitare, care 
refuză adevărata prietenie a 
colegilor, a unor băieți in
tegri moral. De vină sînt 
și unii părinți, care dintr-o 

„miopie" rău înțeleasă, as
cund fetelor lor adevărul a- 
supra unor lucruri întîlriite 
în viață. Și astfel ignoranța 
și frica constituie fondul 
moral care aduce în scenă 
asemenea acte reprobabile.

ncheta organelor de ur
mărire penală, chiar 
procesul în sine, a du

rat destul de mult. Pozînd 
în „mielușei" nevinovați, in
fractorii au încercat să in
ducă în eroare pe apărătorii 
legii, au încercat să-i călă
uzească pe piste false. Lu
crătorii de miliție și oame
nii în robă au însă expe
riență ; ei nu s-au lăsat în
șelați de alibiurile lui Bela 
Nagy și compania. Dimpo
trivă, cu multă perseveren
ță, au reînnodat firul mîr- 
șavelor pe isprăvi comise de 
acești indivizi care în cele 
din urmă au recunoscut a- 
devărul. Bela Nagy a avut 
chiar tupeul să arboreze o 
mină de cinism fără prece
dent ; dosarul de circa 350 
de pagini, care se află la 

Judecătoria Petroșani, cu
prinde destule mostre în 
acest sens...

udoran ește „decanul" 
I de vîrstă al bandei, se 
■9 apropie de 30 de ani.

Bela Lazăr n-a împlinit încă 
20. Dar, „decanul" gravelor 
abateri de la normele soci
aliste de conviețuire rămî- 
ne, de departe, Bela Nagy, 
- inspiratorul și autorul prin
cipal al celor mai multe din
tre mîrșăvii. Pentru infrac
țiunile comise în decurs de 
cîteva luni, la care nu s-au 
luat în seamă cele soldate 
cu avertismente din partea 
miliției (pentru scandaluri, 
însușire de bani cu forța etc.), 
ar fi trebuit să primească 
nu mai puțin de... 34 de gm 
de condamnare. Justiția 
noastră, umanitară în esen
ță, ca de altfel tot ce apar
ține societății socialiste, a 
optat pentru nouă ani în
chisoare, timp berechet pen
tru ca Bela Nagy să medi
teze asupra isprăvilor sa'e. 
Poate va judeca drept, se 
va întoarce ia adevărata via

ță, pe care merită s-o tră
iască, asemenea milioanelor 
de tineri din țara noastră. 
Ceilalți complici au fost con
damnați la diferite termene. 
Astfel, Vasile Tudoran, de 
asemenea recidivist, are de 
suferit o condamnare de
cinci ani, Bela Lazăr - pa
tru ani, Mircea Juchi, Ion 
Schulschi și Eugen Pop, cîte 
trei ani și șase luni, Petru 
Vrabie - patru ani.

„Ciuti", „Ox‘‘, „Țiganul", 
„Gimi" și ceilalți, cum se 
porecleau între ei, au dis
părut ca niște umbre sinis
tre din viața municipiului 
nostru. Ei și-au primit pe
deapsa meritată, prilej de 
reflectare și pentru alții 
asupra urmărilor pe care le 
au faptele antisociale. Sînt 
pedepse dure, dar drepte, 
care au carul să contrbuie 
la eradicarea parazitismu
lui și huliganismului. lată 
de ce opinia publică din 
municipiul nostru le aprobă 
cu satisfacție

Ion VULPE



4 JOI, 2 MARTIE 1978

Ședința Consiliului de Stat->
• (Urmare din pag. I)

merciale și de alimentație 
publică ; Decretul privind 
organizarea și funcționarea 
Comisiei centrale de partid 
și de stat pentru sistematiza
rea teritoriului șl localități
lor urbane și rurale și a co
misiilor locale de sistematb 
zare ; Decretul privind orga
nizarea și funcționarea Co
misiei pentru arhitectură și 
sistematizare a municipiului 
București ; Decretul privind 
organizarea și funcționarea 
Consiliului de coordonare a 
dezvoltării bazei energetice 
și funcționării sistemului e- 
nergetic național ; Decre
tul pentru modificarea Le
gii nr. 5/1971 cu privire la 
actele de identitate ale cetă
țenilor români, precum și la 
procedura schimbării domi
ciliului și a reședinței.

Consiliul de Stat a exami
nat și ratificat : Convenția cu 
privire la evitarea dublei im
puneri a veniturilor și bunu
rilor persoanelor fizice, în
cheiată în orașul Mișkolc din 
Republica Populară Ungară, 
la 27 mai 1977 ; Convenția 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Fin
landa pentru evitarea dublei 
impuneri și prevenirea eva
ziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit și pe ave
re și Protocolul ia aceasta, 
încheiate la Helsinki, la 18 
aug u s t 1977 ; Proto
colul privind regle-

mentarea trecerii frontie
rei de stat româno-sovletică, 
în legătură cu exploatarea 
traversării subacvatice a flu
viului Dunărea a conductei 
pentru livrarea gazelor na
turale din Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste în 
Republica Populară Bulga
ria, semnat la București, la 
30 noiembrie 1977.

Toate decretele menționa
te au fost, în prealabil, exa
minate și avizate favorabil de 
comisiile de specialitate ale 
Marii Adunări Naționale, 
precum și de către Consi
liul Legislativ.

Consiliul de Stat a dez
bătut și aprobat măsurile 
luate de conducerile unor 
ministere și alte organe cen
trale, ca urmare a analize
lor efectuate de comisiile 
permanente ale Marii Adu
nări Naționale referitoare la 
aplicarea prevederilor le
gale în diferite domenii de 
activitate.

In continuarea lucrărilor. 
Consiliul de Stat a aprobat 
Programul privind analizele 
ce vor fi efectuate, în anul 
1978, din însărcinarea Consi
liului de Stat, de comisiile 
permanente ale Marii Adu
nări Naționale, pe baza ra
poartelor și informărilor ce 
vor fi prezentate de unele or
gane centrale și locale de 
stat.

Consiliul de Stat a soluțio
nat apoi unele probleme a- 
le activității curente.

CONSFĂTUIRE
Manea Mănescu 

in R. P. Bulgaria
SOFIA T (Agerpres) - Pri

mul ministru al guvernului 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănpscu, 
s-a întîlnit miercuri după-a- 
miază cu tovarășul Stanko 
Todorov, președintele Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Populare Bulgaria.

In cadru] convorbirii, s-a 
examinat modul de înfăptui
re a obiectivelor de colabo
rare economică, tehnico-știin- 
țifică, culturală și în alte do
menii de activitate, stabilite 
cu prilejul întîlnirilor și-con
vorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovară
șul Todor Jivkov.

Au fost discutate, totoda
tă, posibilitățile de extindere 
în continuare a colaborării 
și cooperării româno-bulga- 
re în domenii de interes re
ciproc, în conformitate cu în
țelegerile convenite între con
ducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări.

a secretarilor Comitetelor Centrale 
ale partidelor comuniste și 

muncitorești din unele țări socialiste
Intre 27 februarie și 1 mar

tie 1978 a avut loc la Bu
dapesta o consfătuire a se
cretarilor cu probleme ideo
logice și internaționale ai Co
mitetelor Centrale ale parti
delor comuniste și muncito
rești din unele țări socialiste. 
La consfătuire au fost repre
zentate Partidul Comunist 
Bulgar, Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, Partidul Comu
nist din Cuba, Partidul So
cialist Unit din Germania, 
Partidul Popular Revoluționar 
Mongol, Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, Partidul Co
munist Român, Partidul Mun
citoresc Socialist Ungar, Par
tidul Comunist al Uniunii So-

vietice, Partidul Comunist din 
Vietnam.

Din partea Partidului Co
munist Român au participat 
tovarășii Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R, și Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C, al P.C.R.

Participanții la reuniune au 
procedat la o informare re
ciprocă privind activitatea 
politico-ideologică a partide
lor lor, colaborarea în acest 
domeniu, și au efectuat un 
schimb de păreri în legătu
ră cu unele probleme inter
naționale actuale.

I
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MEMENTO
FILME

PETROȘANI - 7 No
iembrie : Salty ; Republi
ca : Fair play; Unirea > 
Poruncă întunecată; PE- 
TRILA: Copil de suflet; 
LONEA : Frază - netermi
nată; ANINOASA: Un 
gentlemen în vestul săl
batic ; VULCAN : Furnica
rul; LUPENI - Cultural : 
Surîsul 
CÂNI : 
cosmos.

mamei ; URI- 
Adolescenți în

TV.

I
I
I
I
I

LA TRIPOLI S-AU ÎNCHE
IAT lucrările celei de-a 
XXX-a sesiuni a Consiliului 
ministerial al Organizației 
Unității Africane (O.U.A.).

Participanții la reuniune au 
aprobat un proiect de re
zoluție cu privire la Orientul 
Mijlociu și la Africa Austra
lă ce va fi prezentat viitoarei 
conferințe la nivel înalt a 
O.U.A., programată pentru 
luna iulie la Khartum.

FURTUNA Șl PLOILE DILU
VIENE care s-au abătut în 
ultimele trei zile asupra Por
tugaliei au provocat moar
tea a patru persoane și im
portante pagube materiale, 
informează aqentiq France 
Presse.

In nordul țării, în urma 
creșterii excesive a nivelului

o
fost

rîului’ Douro, aproximativ 
mie de persoane au 
evacuate, în localitatea Peso 
da Regua. Localitatea Ereira, 
din apropiere de Coimbra - 
în centrul țării - este complet 
izolată, ca urmare a creș
terii apelor rîului Mondego.

ADMINISTRATORUL ȘEF 
AL LEGII MARȚIALE DIN 
PAKISTAN, generalul Zia-UI- 
Haq, a semnat, fa 28 februa
rie, o ordonanță în baza că
reia a fost interzisă din nou, 
pentru o perioadă de o lună, 
orice fel de activitate poli-

tică în țară - transmit agen
țiile France Presse și United 
Press International.

IN TIMPUL RAIDULUI între
prins luni de forțele regimului 
minoritar ras st de la Salisbury 
în zona Kazungula de pe 
teritoriul Botswanei, 15 sol
dați și doi civili botswanezi 
au fost uciși, iar alți opt mi
litari au fost răniți, a anun
țat vicepreședintele țării în 
Adunarea Națională, Quet 
Masire. El a subliniat că a- 
cest atac brutal și nepro
vocat „constituie un act al 
unui regim reacționar care 
susține că regat ază o re
glementare pașnică Id Salis
bury în timp ce agenții săi 
masacrează cetățeni ai țări
lor vecne, pe teritoriul a- 
cestor țări"

Sesiunea Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R.P. Chineze

PEKIN 1 (Agerpres) - Pri
ma sesiune a celei de-a V-a 
Adunări Naționale a Repre
zentanților Populari a R.P. 
Chineze, ale cărei lucrări au 
început, la 26 februarie, la 
Pekin, a continuat, miercuri, 
în ședință plenară - transmi
te agenția China Nouă -, 
lucrările fiind prezidate de 
tovarășul Hua Kuo-Fen, pre-

ședințele C.C. al P.C. Chinez, 
premier al Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, președinte e- 
xecufiv al actualei sesiuni.

Din însărcinarea C.C. al 
P.C. Chinez, le Cien-in, vice
președinte al C.C. al P.C.C., 
a prezentat, la cel de-al doi
lea punct de pe agenda se
siunii, Raportul cu privire la 
revizuirea Constituției.

16,00 Telex; 16,05 Te- 
leșcoală ;. 16,35 Curs de 

[ limbă rusă; 17,05 Pentru 
I timpul dv. liber, vă re- 
I comandăm... ; 17,20 Re

portaj pe glob : Maroc - 
tradiție și progres; 17,40 
Viața muzicală; 18,15 
Fotbal internațional. Re
zumatele meciurilor dis
putate în cupele europe
ne : Ajax - Juventus, Bru
ges — Atletico Madrid, 
Benfica - Liverpool, Por
to - Anderlecht, Aston 
Villa - Barcelona, Mag
deburg - Eindhoven Ș1 
altele ; 18,50 România pi
torească ,- 19,20 i 001 de 
seri; 19,30 Telejurnal; 
19,50 La ordinea zilei;

I 20,00 Ora tineretului; 
I 21,10 Publicitate; 21,15 
I Telerecital - Victor R.e-

bengiuc; 22,20 Telejur
nal.

i
I

I
I

Dezbaterile Conferinței Internaționale 
asupra dezarmări!

GENEVA 1 (Agerpres). - 
Lucrările Conferinței interna
ționale a organizațiilor ne
guvernamentale asupra 
zarmării au continuat în ca
drul celor patru comisii 
lucru. Dezbaterile privitoa
re la raportul dintre dezar
mare, securitate și dezvolta
re economică a statelor lu
mii au prilejuit delegațifor 
români relevarea faptului 
că, pe tîngă pericolul pe ca-

de- '

de
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Africa de Sud: Adăpostul albilor și ghetou! negrilor

Inalt, cu fața tăiată de o 
■ mustață neagră, marcat de 
oboseală, și, poate, și de 
decepție, Pik Botha a luat, 
la 12 februarie, pe un vis
col puternic, avionul care-l 
ducea de ta New York spre 
țara lui însorită. Ministrul 
de externe sud-african 
bandona, astfel, 
rile cu colegii 
cinci țări occidentale 
bre ale Consiliului de 
ritate : Statele Unite, 
nada, Marea Britanie, 

* Germania și Franța.
neînțelegerii : organiza- 
de alegeri libere înain- 
independenței Namibi- 
Cauza eșecului : refu- 

sud africanilor de < 
menține trupele în 
de a lăsa Căștilor 
ale O.N.U. sarcina 
grierii emancipării 
țări, a cărei tutelă 
țin din 1920.

Regimul de la 
refuzînd condițiile 
nilor Unite, se încăpățînea- 
ză, așa cum numai el știe 
s-o facă, în politica exter
nă ca și în filozofia sa de 
apartheid. La 5 februarie, 
„Sunday Times", din Johan
nesburg, publica această in
formație macabră :

„Un caz jenant pentru
primarul din Mtubatuba, 
provincia Natal : pescari 
din această localitate au gă
sit un tibia omenesc în- 
tr-un stomac de rechin. 
Desigur, acestuia va tre
bui să i se găsească un 
mormînt decent. Problema 
este însă dacă va f( îngro
pat într-un cimitir pentru

a- 
convorbi- 

săi din cele 
mem- 
Secu- 

Ca- 
R.F.

Moți-

albi, sau înfr-unul pentru 
negri. Pentru aceasta, pri
mul magistrat din Mtubatu
ba, S.J. Verwey, a hotărît 
expedierea tibiei,, pentru o 
anchetă, departamentului de 
anatomie al Universității 
din Natal..."

Această informație 
desigur, aerul unei glume. 
Dar nu și în Africa de Sud. 
Este vorba mai degrabă de 
o poveste sinistră, de ge
nul celor care reamintesc, la

are.

spunea cît se poate de clar : 
„Aici, domnule, este 
blemă albilor".

Bastionul fețelor 
din Africa s-a zguduit, 
tuși, din temelii. La T6 
nie 1976, 15000 de , 
negri din Soweto, aflați 
grevă de o lună, se loveau 
de bastoanele, grenadele 
lacrimogene și odoi, de îm
pușcăturile poliției albilor. 
Puțină lume cunoscuse pî- 
nă atunci numele de Sowe-

pro-

palide
’ . to- 

iu-
eievt

RADIO

vul 
rea 
tea
ei..' 
zul a-și 

tabere și 
albastre 
suprave- 
acestei 
o de-

Pretoria, 
Nafru-

Din presa străină
(„LE POINT")

orice pas că autoritățile a- 
cestei țări rămîn credincioase 
politicii lor rasiste, . apart
heidul servindu-le drept co
lac de salvare împotriva 
mareei negre de care se 
tem că, într-o zi, îi va îne
ca. Se pare, chiar, că, în ciu
da creșterii violenței, care 
a provocat 
multor sute 
ultimii doi ani,

moartea mai 
de oameni în ' 

și a unei 
crize economice pe care 
proasta reputație internațio
nală a Africii de Sud o a- 
gravează, descendenții 
venturiștilor Marelui Trek, 
care au întreprins marșul 
spre minele din Transvaal 
în prima jumătate a seco- 
‘ ! ' ‘ pregă-

po- 
ra- 
din 

minis- 
și

a-

lului al XlX-tea, se 
tesc să-și accentueze 
litica lor de separare a 
selor. In biroul său 
Capetown, actualul 
tru al Justiției, politiei 
închisorilor, Jimmy Kruger,

to, marea suburbie neagră 
a Johannesburgului, tot 
atît de populată, (1,5 mi
lioane locuitori) ca și orașul 
albilor. Revolta cocea aici 
de cîtva timp. Apoi au iz
bucnit și alte acțtuni la Ca
petown, Port Elizabeth și, 
iarăși la Soweto. Represiu
nile au fost de o brutalita
te de necrezut : 600 de 
morți, potrivit unui bilanț 
oficial, și mii de arestări.

Pe fondul creșterii miș
cărilor antisegregaționiste, 
Africa de Sud care reacțio
nează adesea cu întîrziere 
la mișcările economiei mon
diale, a fost atinsă și ea de 
efectele crizei din 1973. A- 
ceastă tendință este mult 
amplificată de temerile pri
lejuite de manifestațiile ne
grilor. Johannesburg 
noaște un aflux de 
cheri americani veniți 
transforme creditele

c li
ban- 
să-și 

pe

termen lung în termen: 
diu, și apoi să și le

. tragă.
Dar și mai grav, este 

sigur șomajul. Odată cu 
ducerea investițiilor, el 
tinge din plin mina de 
cru neagră, 
fisticilor oficiale, 
șomerilor crește de la sfîr- 
șitul lui 1976, cu 20 000 în 
fiecare an. Dintr-o popu
lație muncitoare neagră de 
9 milioane de persoane, a- 
proape două milioane sînt 
șomeri.. Situația va conti
nua să se agraveze, deoa
rece 220 000 de tineri .ne
gri vin în fiecare an pe pia
ța muncii. Regimul Vorster, 
neputînd opri concedierile, a 
hotărît cu cinism să scape 
de șomeri s el îi scoate la 
periferia societății albilor 
sau îi trimite în aceste „țări 
de origine", bantustanele, 
confecționate de albi pen
tru negri. A fost propusă 
chiar o lege Parlamentului, 
potrivit căreia un negru 
aflat fără lucru timp de pa
tru luni, trebuie să fie con
siderat „i 
bil". El este

■ într-un lagăr 
re sau într-o 
colă.

Pe de altă 
nie 1977 buldozerele 
ministrației albilor distrug 
sistematic, în suburbiile Ca- 
petownului, barăcile de 
lemn ale negrilor pentru ca 
aceștia să plece în bantusta
ne.

me-
re-

de- 
re- 

a- 
lu- 

Potrivif sta- 
numârul

un leneș incura- 
trimis, atunci, 

de reabilita- 
colonie agri-

parte, din iu-
ad-

(Agerpres)

re îl comportă pentru pa
cea și securitatea lumii, cursa 
înarmărilor este incompatibi
lă: cu realizarea năzuințelor 
de progres și dezvoltare ale 
statelor, cu obiectivele fă
uririi unei noi ordini econo- . 
mice internaționale.

Reprezentanții țării noas
tre au relevat că, în vede
rea. atingerii marilor obiec
tive în domeniul dezarmării, 
România a'propus, printre 
documentele oficiale prezen
tate la cea de a XXX-a se
siune a Adunării Generale, 
un program concret de de
zarmare, care preconiz'ează, 
între altele, încheierea unui 
tratat de dezarmare gene
rală si totală, adoptarea cu 
prioritate a unor măsuri de 
dezarmare nucleară, restruc
turarea mecanismului de ne
gocieri în domeniul dezarmă
rii.

I 
I

MICA 
PUBLICITATE

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Jușcă 
Gheorghe, eliberată de I.M. 
Aninoasa. Se declară nulă.

(113)
ANUNȚ DE FAMILIE

I

5,00 Buletin de știri; 
6,00 Radioprogramul di
mineții ; 9,00 Răspundem 
ascultătorilor;^ 10,00 Bu
letin de știri;' 10,05 Ope
reta și marii ei compozi
tori ; lirre Kalman; 10,25 
Autograf sonor: Gică Pe
trescu; 10,45 Atlas folclo
ric ; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Cîntece de loan 
Chirescu ; 11,35 Discoteca

I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 

I 
I

„U“ - Alain Barriere ; I 
12,00 Buletin de știri; 12,05 | 
Din comoara folclorului | 
nostru ; 13,00 De la 1 la « 
3; 15,00 Tehnic-club; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Pro
gram: de cîntece; 16,25 
Coordonate economice;
16.40 Instantanee solistice: 
Corina Chiriac, Thierry 
Matiossek și Miro Un
gar; 17,00 Buletin de 
știri; 17,05 Universul fa
miliei; 18,00 Orele serii; 
20,00 
20,30
20.40 
22,00
23,00 Meloritm 78 ; 24,00 
Buletin de știri; 0,05 - 
5,00 Non stop muzical 
nocturn.

Muzică populară ; 
Reflexele timpului; 
Cadențe sonore; 
O zi într-o oră ;

VREMEA

învățător pensionar, 
Bejenaru Gheorghe, anun
ță cu nemărginită durere 
stingerea din viață la 1 
martie 1978, după o lun
gă și grea suferință a 
scumpei sale soții, învă
țătoare pensionară

BEJENARU ANGELICA 
un suflet ales, căreia îi 
voi păstra veșnică amin
tire. Corpul neînsuflețit 
este depus în biserica or
todoxă - cartier Aeroport, 
tnmormînfarea va avea 
loc vineri, ora 14. (114)

Preoții Bociat, lacob. Mo
șie, Munteanu și Pătrașcu cu 
familiile, și corul bisericii 
ortodoxe din Petroșani, aduc 
un ultim omagiu celei care 
a fost învățătoarea pensiona
ră

BEJENARU ANGELICA - 
(114) I

Stația meteorologică 
Petroșani comunică : Ieri, 

■*- —----- ,— o
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fost de plus 12 grade, iar 
minima de zero grade. La 
Paring maxima a fost 
plus 4 grade, minima 
plus 2 grade.

Stratul de zăpadă 
Paring : 20 cm.

Pentru următoarele 
de ore : Vreme instabilă, 
cer-variabil mai mult no- 
ros. Vînț din sectorul sud- 
estic. Temperaturile ma
xime vor fi cuprinse între 
plus 8 și plus 10 grade, 
minimele între plus 2 și 
plus 7 grade.

temperatura maximă 
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