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pe pariicipanții 
rotundă pe teme 
organizată in cota

cu Asociația
economice

borare
Business International

So-

U

ÎN NUMAI DOUĂ ZILE

ENERGIE
La I.M. Uricani se mani

festă o constantă preocupa
re față de reducerea consu
murilor de energie electrică. 
Argumentul cel mai veridic 
îl constituie în acest sens 
economisirea pînă la a- 
ceastă dată, de la începutul 
anului a 1 milion kWh — 
în condițiile cînd in lunile 
ianuarie și februarie mina 
înregistrează depășiri subs
tanțiale la producția de căr
bune. Și pe o durată mai 
lungă — ultimii trei ani — 
acest fapt este limpede ex
primat de graficul pe care-l 
prezentăm.

Trebuie să spunem că pro
ducția de cărbune a minei 
Uricani a crescut anual, în 
perioada la care ne referim, 
în medie cu 20 000 tone. Mai 
ales modernizarea intensivă 
a proceselor de extracție a 
impus mărirea într-un ritm 
susținut a puterii instalate de 
energie electrică. De pildă, 
față de 1975, puterea instala- , 
tă o minei a sporit; în 1977, 
cu cco. 5 500 kWh, respectiv 
cu peste 30 la sută. La pri
ma vedere aceasta ar fi în
semnat creșterea an de an 
a energiei electrice consuma
te, dar printr-o folosire judi-

A. HOFFMAN

în primele două luni din 1978 
un milion kWh economie 

de energie electrică

ole e+t&t -
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Activitatea de gospodărie
comunală si locativă într-o

nouă formulă organizatorică

In abatajul mecanizat 
condus de Vasile Burlec, 
de la sectorul I al minei 
Aninoasa, se obțin pro
ducții sporite de cărbu
ne. In clișeu, complexul 
mecanizat în plină func
țiune la front.

I. LICIU

Directorul promite :

Brigăzile 
raportează cîte 

60—80 tone 
cărbune peste 

pian
Demaraj foarte bun în 

luna martie înregistrează 
la I.M. Petrila două din 
colectivele sectoarelor si
tuate și în primele două 
luni ale anului pe locuri 
de frunte ale întrecerii so
cialiste —■ sectorul IV, 
cu 298 tone extrase peste 
plan, și sectorul I, cu 240 
tone. Remarcabil este 
faptul că în acest din ur
mă sector întrecerea din
tre brigăzi este foarte e- 
chilibrată și se materia
lizează prin plusuri de 
cărbune cuprinse între 50 
și 80 de tone. Astfel de 
succese obțin brigăzi cum 
sînt cele conduse de Va- . 
sile Avarvarei, Constantin 
Alexe, Ștefan Purice, Mi
hai Crîșmaru și Gheorghe 
Borșoș.

Cu o lună 
în avans

Brigada condusă de Au
gustin Demeter a încheiat 
în numai trei luni, față 
de patru cum era prevă
zut prin grafice, „gulerul" 
puțului principal al I.M. 
Livezeni - cea mai mare 
capacitate de extracție a 
Văii Jiului în viitor, care 
va fi dotată cu patru 
schipuri pentru cărbune. 
Brigada a efectuat lucra
rea în acord global, re
ducerea duratei de exe
cuție realizîndu-se pe sea
ma depășirii lună de lună 
a planului de productivi
tate a muncii cu peste 30

J

Președintele Republicii 
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a primit, 
vineri dimineața, pe partici- 
panții la masa rotundă pe 
teme economice, organizată 
la București în colaborare cu 
Asociația ..Business Interna
tional" - președinți, directori 
generali, experți și specialiști 
ai celor 30 de societăți, 
companii și firme membre ale 
Asociației, din S.U.A., Japo
nia, Europa occidentală. A- 
ceastă importantă manifesta
re, desfășurată sub înaltul 
patronaj al șefului statului 
român, este menită ■ să con
tribuie la mai buna cunoaș-

fere a posibilităților existe-»- 
te pentru promovarea relați
ilor de cooperare dintre or
ganizații și întreprinderi din 
țara noastră și companiile și 
firmele membre ale- Asocia
ției.

Subliniind irit pe care
Asociația îl man 
de extinderea relați 
nomice cu România, 
ședințele Asociației „BusiriȘ 
International", Elliott Haynes, 
a arătat că scopul actuale
lor dezbateri de la Bucu
rești este de a studia posibi
litățile de colaborare, de a

(Continuare ir» pag. a 4-aJ

Criteriul de apreciere a perfecționării
stilului și metodelor muncii de partid

EFICIENȚA
Horia TOMA, 

prim-secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Lupeni

Viața demonstrează, cu 
tot mai multă putere de con
vingere, adevărul exprimat 
în documentele de referință 

• sub semnul cărora se desfă
șoară întreaga activitate po
litică, economică și socia
lă din etapa actuală - 
pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne re
vin este necesar un perma
nent efort de perfecționare a 
stilului și metodelor muncii 
de partid, de căutare și 
promovare a noului în gîn- 
direa și acțiunea comunistă, 
în actul de conducere exer
citat de organele și orga
nizațiile de partid în toate 
domeniile vieții economico- 
sociale. Documentele Con
gresului al Xl-lea, ale Con
ferinței Naționale ale parti
dului, cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu scot în 
evidență, în mod grăitor, 
această cerință a perfecți
onării. Este suficient să ne

SERVIRE PROMPTA Șl CIVILIZATA
După cum se știe, printr-un decret al Consiliului de 

Stat, s-a hotărît înființarea Grupului de întreprinderi de 
gospodărie comunală și locativă, subordonat Consiliului 
popular al județului Hunedoara, cu sediul la Deva. Cum 
una din aceste unități își desfășoară activitatea pe teri
toriul municipiului nostru, -am solicitat amănunte din 
partea directorului întreprinderii de gospodărie comuna
lă și locativă Petroșani, ing Gheorghe Romoșanu.

- Rațiunea înființării gru
pului de întreprinderi a fost 
dictată - remarca la înce
putul discuției noastre to
varășul director Romoșanu 
- de necesitatea de a rezol
va cu mai multă promptitu
dine toate problemele ge
nerate de gospodăria comu
nală și locativă. întreprin
derea din Valea Jiului este 
constituită, astfel, din trei 
exploatări: una, cu sediul 
la Petroșani, va acoperi zo
na estică a municipiului (Pe
troșani - Petrila), “în vreme 
ce exploatarea din Lupeni 
își va desfășura activitatea 
în Uricani, Lupeni, Vulcan și 
Aninoasa. Cea de a treia 
exploatare, cu sediul tot în 
Petroșani, va dirija toate 
mijloacele de transport în 
comun, taxi și taximetre- 
marfă, autovehicule necesa
re producției, cu alte cuvin
te întregul parc auto al în
treprinderii.

- Care sînt liniile dv. 
„de ofensivă" pentru a se 
realiza dezideratul pro
pus - promptitudine, în con
dițiile unor lucrări de ca
litate ?‘
— In primul rînd, cetățea

nul care apelează la servici
ile noastre va merge intr-un 
singur loc pentru a-și rezol
va problemele. Va exista un 
dispecerat central, al cărui 
număr de telefon 
comunica la vreme. Aici 
vor lua în evidență toate re- 
clamațiile privind încălzirea 
fa blocuri, apa caldă, ascen- 
soarele, canalizarea etc. O- 
dată semnalată o defecțiu
ne, echipa de intervenții se 
va și deplasa pentru reme
dierea ei.

Interviu consemnat de 
Ion VULPE

îl vom
se

(Continuare în pag. a 2-a)

referim la necesitatea cre
ării unei noi calități, a trans
formării acumulărilor can
titative într-o calitate su
perioară, subliniată de se
cretarul general âl partidu
lui.

Pornind de la acest impe
rativ calitativ, organele și 
organizațiile de partid din 
orașul Lupeni acționează 
cu consecvență pentru per
fecționarea stilului și me
todelor muncii de partid. Se 
are în vedere, în mod de
osebit, ancorarea muncii de 
partid în realitățile con
crete ale colectivelor de 
muncă, legarea sa strînsă de 
preocupările cotidiene ale 
oamenilor muncii pentru re
alizarea sarcinilor economi- 
co-sociale. Deplasarea cen
trului de greutate al între
gii activități de partid în or
ganizațiile de bază, în bri
găzi' și sectoare, acolo unde 
se hotărăște realizarea pro
ducției, a intrat ca o prac
tică curentă în stilul 
muncă al comitetului 
șenesc, ai comitetelor 
partid din unitățile econo
mice. Repartizați pe 
tăți, pe obiective de pro
ducție și de investiții, mem
brii biroului și ai comitetu
lui orășenesc sprijină ac
tiv organele și organizațiile 
de partid în planificarea 
muncii, în desfășurarea tu
turor acțiunilor pentru în
făptuirea hotărîrilor su
perioare și a celor proprii. 
In aceeași măsură, sub în
drumarea comitetului oră
șenesc, membrii comitetelor 
de partid și qi birourilor or
ganizațiilor de bază sînt 
repartizați, în mod judici-

de
ora-

de

uni-
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STAȚIE DE BETOANE.
In vederea modernizării 
preparației Petrila, I.C.M.M. 
amenajează în prezent o 
modernă stație de betoa
ne. (I.V.).

PODUL DE LA CIMPA 
amenință să intre în anec
dotă. Dacă nu vor fi luate 
măsuri urgente de consoli
dare a pilelor va deveni...

plutitor. Un mucalit propu
ne astfel amenajarea ți
nui port în preajma Con
siliului popular orășenesc 
Petrila, pentru a i se crea 
condiții de acostare. (I.V.).

PRESELECȚIE. în orașul 
Vulcan a avut loc, la clu
bul sindicatelor, o prese- 
lecție a interpreților de 
muzică ușoară în vede
rea participării la festivalul 
„Cîntecul adîncului", care 
va avea loc la Petroșani 
în zilele de 17—18 martie 
1978. (C. I.).

CAMPANIA DE CON
TRACTĂRI de animale și 
produse animaliere este 
în plină desfășurare în sa
tele Petrilei. Acțiunea s-a 
terminat la Jieț, dar din pă
cate, achizitorii unităților 
beneficiare se remarcă 
doar prin... lipsă. Ce pă
rere au conducerile între
prinderilor care organizea
ză această activitate ? (I.V.)

PRIMĂ CUPĂ EXCAVA
TĂ. In urmă cu o zi, în

strada Horea din Petroșani, 
un excavator a „mușcat" 
cea dintîi cupă din funda
ția viitorului bloc ce se va 
construi aici pentru 
binatul minier Valea 
lui. Tot în acest an în Pe
troșani este prevăzut să în
ceapă construcția unor că
mine muncitorești destinate 
minerilor și constructorilor 
de utilaj minier. (A.H.)

Com-
Jiu-

1
1
I
I

tui informant
i
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Educația sanitară în școală

„Cinci minute 
de control igienic" NU I S-A PIERDUT URMA

Ne revine tuturor datoria 
să creștem o generație să
nătoasă, rezistentă, armonios 
dezvoltată. Pentru a obține 
o dezvoltare fizică și mintală 
normală a tinerei generații, 
paralel cu programul de în- 
vățămînt, trebuie’ să promo
văm un complex de măsuri 
de igienă individuală și co
lectivă, să supraveghem în 
permanență regimul de mun
că și odihnă al elevului.

Intre metodele cele mai e- 
ficiente de formare a deprin
derilor de igienă, se numără 
și cea cunoscută sub denu
mirea de „cinci minute de 
control igienic". Aceasta se 
practică de obicei la primele 
clase, dar și la elevii din 
clasele mai mari, însă în a- 
cest din urmă caz controlul 
se face pe sexe. In mod o- 
bișnuit, controlul este reci
proc, șirul din dreapta con
trolează pe cel din stingă, 
înainte de începerea primei 
ore și vizează următoarele o- 
biective: mîini curate, un
ghii tăiate - toți elevii tre
buie să aibă săpun și șer
vețel ; dinți spălați - se con
trolează dacă dinții sînt albi; 
părul pieptănat și spălat; 
corp spălat — se controlează 
reciproc urechile, gîtul ; ba
tistă proprie, curată; îmbră
căminte curată, ordonată. O

Servire
• (Urmare din pag. I)

- Ce alte avantaje ofe
ră acest sistem ?
— O mai bună folosire 

a utilajelor, însemnate eco
nomii de materiale și forță 
de muncă, responsabilitate 
în înlăturarea defecțiunilor, 
deci implicit lucrări de cali
tate. Dirijarea centralizată va 
îmbunătăți în mod cert acti
vitatea noastră.

- Actuala dotare tehnică 
vă satisface ?
— In adunările oamenilor 

muncii, la diferite nivele, nu
meroși lucrători au subliniat 
necesitatea modernizării uti
lajelor și echipamentelor 
noastre. In acest sens ne 
vom preocupa de procurarea 
unor mașini de măturat și 
stropit străzi, a unei stații 
de asfalt, fiindcă, după cum 
se știe, starea unor drumuri 
și străzi din municipiul nos
tru este necorespunzătoare. 
Dispecerizarea transportului 
presupune dotarea cu stații 
radio, pentru a ști în orice 
moment care este situația 
pe întreaga Vale.
■ ■ ■■'•■■«■■■■■’■■■■■■■■■■■■■■I

• (Urmări din pag. î)

pioasă a ei, îndeosebi în 
ultimii doi ani, s-a putut în
registra un raport invers, în 
1977 consumîndu-se cu 600 
MW energie electrică mai 
puțin decît în anul precedent.

Nimic nu este posibil de 
economisit fără preocupare 
și interes permanent consa
crate acestui scop. La I.M. 
Uricani, ca și în multe alte 
colective din Valea Jiului, 
acest adevăr cunoaște nume
roase exemplificări. Cîteva 
dintre cele mai recente ac
țiuni întreprinse aici îi lă
săm să ni le dezvăluie per
soane legate, prin funcțiile 
ce le ocupă, de activitatea 
energetică a minei și a com
partimentelor productive.

Maistrul ILIE AMORAR1- 
ȚEi, energetic șef în cel mai 
mare sector ai minei, II : 
La începutul lunii februarie 
a.c. am înlocuit cele trei 
transportoare metalice TR-3 
de pe fluxul strofelor 15 și 
14 - est printr-un transportor 
cu bandă de cauciuc. Efi
ciența acestei raționali

uniformă „boțită" arată că 
aceasta este aruncată la în- 
tîmplare. Se controlează re
ciproc petele, nasturii ; încăl
țăminte lusiruită ; ciorapi 
curați, picioare spălate.

Controlul se extinde și a- 
supra modului de transpor
tare a mîncării la școală. A- 
ceasta trebuie să fie de vo
lum redus, bogată în calorii, 
intr-o purcă de plastic, înve
lită în șervețel. înainte de 
mîncare, spălatul mîinilor este 
obligatoriu.

O importanță deosebită 
are o poziție corectă în ban
că, deoarece oboseala deter
mină încovoierea coloanei 
vertebrale, formarea „cocoa
șei". De aceea, se va atrage 
atenția copiilor folosind ex
presia „controlați-vă, pozi
ția 1“ sau „lipiți spatele de 
speteaza băncii".

Repetînd aceste exerciții, în 
scurt timp ele vor deveni de
prinderi și copiii le vor face 
automat.

In afară de aceste metode, 
elevii vor fi inițiați asupra 
necesității aerisirii clasei, păs
trării curățeniei în clasă, în 
curtea școlii și în general în 
păstrarea ordinii.

George DÎRLEA, 
medic

promptă și
- Care sînt comandamen

tele de urgență ale între
prinderii dumneavoastră pe 
linie locativă ?
— Repararea unui număr 

mai mare de blocuri, care 
prezintă infiltrații de apă la 
terase. Apoi, curățirea to
tală a subsolurilor tehnice. 
Acțiunile noastre în acest 
domeniu trebuie să primeas
că un sprijin mai larg din 
partea tuturor cetățenilor, fi
indcă unii dintre ei nu se a- 
rată buni gospodari cu a- 
partamentele proprietate de 
stat.

- Alimentarea cu apă, 
ca și problemele de cana
lizare sînt încă stringente 
pentru municipiul nostru...
— In planurile de investi

ții pentru următorii doi ani 
au fost cuprinse noi obiecti
ve - rezervoare de apă, con
ducte de aducțiune — rezol- 
vîndu-se astfel problema a- 
pei. In ceea ce privește ca
nalizarea, vom dispune de 
o mașină specială, care va 
desfunda automat gurile de 
canal. Cu presiunea sa 3e 
200 de atmosfere, mașina va

zări : scăderea la ju
mătate a puterii motoarelor 
de acționare. In iuna ianua
rie am redus tot cu 50 la 
sută consumul de energie pe 
celălalt flux principal din 
sector - din stratul 14. Or
ganizatoric, urmărim ca puș- 
carea în lucrările de pregă

Colectivul I. M. Uricani demonstrează 
cum se reduce consumul de energie
tiri să aibă loc imediat după 
aceeași operație în abataje, 
astfel încît evacuarea căr
bunelui se face simultan, iar 
transportoarele funcționează 
la capacitate maximă și pe 
durată redusă. Crearea pe 
această cale a posibilității 
ca fluxul să fie oprit o par
te din schimb, conduce la 
economisirea, într-o singură 
zi, a cea 800 kWh energie.

Inginerul ȘTEFAN RANCU,

Oră de chimie la Liceul industrial mecanic din Vu.'can. Foto: Ștefan NEMECSEK

Criteriul de apreciere a perfecționării 
stilului și metodelor muncii de partid
• (Urmare din pag. î)

os, ce schimburi și locuri de 
muncă, fiind instruiți cu re- 
gularifare asupra sarcinilor 
ce le revin.

In gama de preocupări "a 
comiteteului orășenesc, pe 
un loc centrol s-au situat 
analizele periodice efectu
ate de birou direct în în
treprinderi, în vederea sta
bilirii stadiului de realizare 
a sarcinilor economico-soci- 
ale și impulsionară muncii 
de partid din unități. Pre
cedate de studii la elabo- 
rareo cărora a fost atras un 
larg activ de partid, anali
zele au scos în evidență re-

civilizată
scoate astfel din uz imagi
nea arhaică a lucrătorului 
care introduce sîrma pe con
ductă.

- Ce vizează întreprin
derea pentru lucrătorii săi?
— Sporirea considerabilă 

a productivității muncii, dar 
în același timp și ușurarea 
efortului fizic. Pînă acum du
ceam lipsă de forță calificată 
de muncă; iată de ce ne 
preocupă organizarea unor 
cursuri de calificare pentru 
ridicarea nivelului profesio
nal și tehnic al lucrătorilor 
noștri. Toate eforturile noas
tre se vor îndrepta, după 
cum am moi spus, spre ser
virea promptă și civilizată a 
cetățenilor. Printr-o intensă 
muncă de educație, vrem să 
schimbăm impresia care s-a 
crept despre unii dintre lu
crătorii fostelor exploatări de 
gospodărie comunală și gos
podărie locotivă. Fiecare 
muncitor trebuie să fie con
știent de menirea sa, să fie 
disciplinat, să-și execute i- 
reproșabil sarcinile încredin
țate.

•nergeticul șef al mirai:
Dintre cele mai recente 

acțiuni prin care am obți
nut reducerea consumurilor 
de e n e r g i e electrică, 
aș exemplifica, în primul 
rînd, apropierea posturilor de 
transformare de locurile 
productive, atît pentru a 

micșora căderile de tensiu
ne, cît și pentru a transporta 
energia cu pierderi mai mici. 
Am echilibrat puterile ab
sorbite pe schimburi - în sen
sul că am creat posibilita
tea scoaterii programate 
din funcțiune a unor com- 
presoare atunci cînd debite
le de aer solicitate în sub
teran sînt sub cele maxime. 
Pentru perspectivă, de mare 
interes este, faptul că am 

surse ale îmbunătățirii ac
tivității de producție, sta- 
bilindu-se măsuri corespun
zătoare, orientate, în prin
cipal, spre întărirea rolului 
conducător al organelor și 
organizațiilor de partid, a- 
dîncirea conducerii colec
tive, îmbunătățirea orga
nizării producției și a muncii, 
mobilizarea colectivelor de 
muncă, avînd în frunte co
muniștii, la realizarea pro
gramului de creștere a pro
ducției materiale, îndeoseb’, 
a producției de cărbune.

Cu toate rezultatele obți
nute, sîntem conștienți că nu 
am făcut încă totul pentru 
a pune în valoare puternica 
forță politică a organelor și 
organizațiilor de partid din 
cadrul orașului, capacitatea 
de acțiune a comuniștilor. 
Criteriul de apreciere a ac
tivității politice, a preocu
părilor comitetului orășe
nesc pentru perfecționarea 
stilului de muncă și îmbo
gățirea întregului arsenal 
de mijloace și metode 
ale mmțcii de partid 
este unul singur: efi- 
cienț<H^AHta. timp cit a- 
vem sectoare și brigăzi cu 
sarcinile neîndeplinite, cît 
se înregistrează rămîneri în 
urmă în realizarea progra
mului de creștere a produc
tivității muncii, sau de pre
gătire a viitoarelor capa
cități de producție, nu pu
tem vorbi despre eficiența 
scontată a muncii de partid. 
Ne însușim această conclu
zie - reieșită cu prilejul u- 
nei recente analize prin ca
re biroul comitetului munici
pal de partid ne-a acordat 
un prețios sprijin - ca pe un 

punct de plecare în activi
tatea ce o vom desfășura, în 
continuare.

Biroul comitetului o- 
rășenesc și-a înscris deja 
pe agenda sa de lu
cru acțiuni specifice care 
să contribuie, la întărirea 
vieții de partid în organiza
țiile de bază. Vom folosi 
prilejui oferit de adunările 
de aări de seamă pentru a 
analiza, cu exigență, cau
zele unor rămîneri in ur
mă la cele două întreprin

stabilit un program precis, 
eșalonat, pe întregul an, de 
elaborare a bilanțurilor e- 
nergetice pentru principalii 
consumatori de energie elec
trică. Concluziile bilanțuri
lor vor evidenția mai bine 
locurile unde vom acționa 
pentru economisirea ener

giei și, totodată, cele mai e- 
ficace căi pentru atingerea 
acestui scop.

Inginerul MIRCEA DULA, 
directorul tehnic al I.M. U- 
ricani : Prin specificul ză- 
cămîntului, mina Uricani con
sumă un mare volum de e- 
nergie electrică pentru pro
ducerea energiei pneumati
ce. Faptul că în trei ani con
sumul de aer comprimat pe 
tona de cărbune s-a redus 

deri miniere și întreprinde
rea de fire artificiale, pen
tru a examina, în detaliu, cu 
o sporită răspundere co
munistă, modul în care 
membrii de partid, cadrele 
de conducere s-au preocu
pat de realizarea sarcinilor 
politice și profesionale. Ho- 
tărîrile ce vor fi adoptate, 
cu acest prilej, vor avea 
drept scop activizarea tu
turor membrilor de partid în 
viața organizațiilor, mobi
lizarea lor efectivă, prin 
stabilirea de răspunderi le
gate de obiectivele majo
re ale colectivelor de mun
că : îndeplinirea întocmai 
a programului de creștere a 
productivității muncii, ex
tinderea mecanizării *și a- 
plicarea tehnologiilor înain
tate, asiqurarea liniei de 
front și dirijarea ei cores
punzătoare, îmbunătăți
rea organizării produc
ției și a muncii, a apro
vizionării tehnico-materia- 
le, întărirea ordinii și disci
plinei. Spre aceste obiecti
ve vom orienta întregul po
tențial al organzațiilor de 
partid, urmărind ca prin 
munca politică desfășurată 
să asigurăm îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de pro
ducție și realizarea la timp 
a lucrărilor de investiții,

Perfecționarea continuă a 
stilului și metodelor mun
cii de partid este o cerin
ță pe care o vom raporta 
permanent la necesitatea 
creșterii eficienței. Cu acest 
criteriu de apreciere în fa
ță ne vom spori preocupă
rile pentru întărirea rolu
lui de conducător politic al 
organelor și organizațiilor 
de partid, pentru ridicarea 
calitativă a muncii de partid 
la nivelul de exigență ce
rut de etapa actuală, astfel 
încît să asigurăm realizarea 
exemplară a sarcinilor ce 
ne revin din Programul parti
dului, din documentele Con
gresului al Xl-lea și ale Con
ferinței Naționale, contri
buind, pe această cale, la 
dezvoltarea economico-soci- 
ală a orașului, la pro
gresul multilateral al între
gii noastre societăți.

cu 6 mc, arată limpede că 
aceasta este una din resur
sele de bază pe care scon
tăm pentru obținerea de e-- 
conomii. De altfel, costul 
energiei pneumatice folosită 
în subteran este de peste 5 
ori mai mare decît cel al 
energiei electrice. Prin ur
mare ne orientăm ca, pretu
tindeni unde avem posibili
tatea, să înlocuim consuma
torii pneumatici cu consuma
tori electrici. In acest cadru, 
ținînd seama de asigurarea 
securității depline a frontu
rilor, am trecut la aerisirea 
electro-pneumatică a locuri
lor de muncă, acțiune frînată, 
deocamdată de furnizarea 
lentă a instalațiilor, dar ca
re se va înscrie în viitor ca 
o serioasă rezervă de eco
nomii. Tot o rezervă de 
perspectivă va fi containe- 
rizarea consumului de ener
gie pe sectoare, posibilitate 
prin care vom întări contro
lul continuu al consumului.

După ce a comis un 
furt dintr-o locuință din 
Tg. Jiu, Dumitru lomq a 
trecut muntele, la Lu- 
peni, crezind că i se va 
pierde urma. S-a „înca
drat" chiar în muncă, la 
mină. Dar în scurt timp 
și-a dat din nou în petic, 
încă din perioada instruc
tajului, premergătoare in
trării în subteran a furat 
bani și obiecte de îmbră
căminte de la cetățeanul 
llie Drăgoescu, Spera, 
probabil, că și de data 
aceasta î se ya pierde 
urma. N-a fost însă așa, 
ci dimpotrivă. Tocmai îl 
căutau milițienii de la Tg. 
Jiu, pentru fapta sa, cînd 
fusese... descoperit și 
prins de cei din Lupeni. 
Acum va da 
pentru faptele 
foțo instanței... Un 
previzibil indivizilor 
toți cu legea, care 
cred că pot scăpa de pe
deapsă încercînd să-și 
piardă urma.

I
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Isocoteală 

sale în 
final 
cer- 
mai
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PEDEAPSĂ MERITATA

I Un fapt care a scanda- 
I lizat cetățenii pașnici s:a 

petrecut nu demult pe 
strada 23 August din Lu- 
peni. In miez de noapte, 

I trei indivizi, loan, Vasile 
I și Gheorghe — toți pe nu- 
| me Ardeleanu și oftați 
j sub influența nefastă a
■ alcoolului — au tăbărît pe 

casa unui cetățean. Ne-
| cunoscindu-i, cetățeanul 
i nu le-a deschis ușa, ru- 

gîndu-i să-l lase în pace. 
Dar cei trei s-au supărat: 
„Ce, nouă nu ne deschizi?

I Ști cine sînterrt noi?” și au 
spart ușa. Intervenind cu 
promptitudine, organele 

j de miliție și-au făcut da- 
1 toria. Prilej cu care iden

titatea adevărată a celor 
trei a fost dezvăluită. E- 
rau (fiindcă pentru o vre
me nu vor mai fi) niște 
huligani notorii... Gheor
ghe nu de mult fusese

> pus în libertate, printr-un 
act de clemență, prin

■ scurtarea celei de-a patra 
condamnări pentru ultraj

| contra bunelor moravuri. 
Vasile își ispășea o pe
deapsă la locul de muncă

i pentru aceleași motive, iar 
Ion suferise o condamna-

i re pentru infracțiune de 
j viol. Și-a primit fiecare 
Idin nou pedeapsa merita

tă...

I

DIN NOU JOCURI DE 
NOROC LA VULCAN

I 
I
I
I
I
I
I

In ultimul timp, la clu
bul sindicatelor din ora
șul Vulcan se practică 
(din nou?!) jocul de no
roc pe bani. Dai indivizi 
care nu lucrează niciun
de, Mihai Kalanyos și 
loan Ștefănescu se învrrt 
printre cetățenii cinstiți 
(care vin la club să se 
relaxeze, așa cum este 
normal!) și îi provoacă 
la joc pe bani, fiindcă 
asta-i pentru ei... sursă de 
ciștig. Deși au fost a- 
mendați contravențional 
fiecare cu 
de către
drept, cei doi 
învățat minte. Ei continuă 
să-și caute „partenerii" 
- din păcate găsesc - în
deosebi printre noii veniți 
in oraș.

I 
I

cîte 1000 lei, 
organele în 

nu s-au

I 
I
I

Rubrică realizată de
V. STRAUȚ 

cu sprijinul maiorului de 
miliție Miron HANEȘ
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Mîine, la casa de cultură-Petroșani

Concertul corurilor din
Valea Jiuluiîn curînd

Comitetele județean și municipal de 
cultură, și educație socialistă, Teatrul de 
comedie București organizează în perioada 
20 - 26 martie „Săptămîna Teatrului de 
comedie în Valea Jiului". Această manifes
tare cultural-artistică, integrată în ediția a 
doua a festivalului național „Cîntarea Ro
mâniei", conține toate datele necesare 
unui adevărat eveniment în viața oamenilor 
muncii din municipiu. Spunînd aceasta ne 
gîndim la activitatea prestigioasă a in
stituției, la valoarea și registrul interpre
tativ ale actorilor, dar și la publicul local, 
iubitor de teatru de bună calitate. Detalii 
despre această manifestare ne a 
torul VALENTIN PLATAREANU, 
adjunct al Teatrului de comedie

oferit co
director 

București.

- „Săptămîna Teatrului 
de comedie", prevăzută a 
se desfășura în Valea Ji
ului, este o experiență ine
dită pentru dumneavoastră. 
Cum s-a ajuns la această 
formulă prin care se va 
stabili, de-a lungul a șapte 

al 
mi-

mai desfășurat, doar 
București. Noutatea este 
acum are loc în Valea 
ului. Nu este mult timp 
cînd. am revenit acolo pen- 

cu 
afișul

în 
că 
Ti
de

zile, un contact direct 
colectivului artistic cu 
nerii ?
- Mai înainte de a vă _ 

punde la întrebare dați-mi 
voie să fac două precizări. 
Prima - teatrul nostru are 
vechi și statornice legături 
cu oamenii muncii, din Bucu
rești, desigur. Acum, de e- 
xemplu, 11 actori desfășoară 
o activitate de instruire și 
pregătire a artiștilor ama
tori din întreprinderi și ins
tituții bucureșfene. lată și 
rezultatul concret al a- 
cestei munci : în 11 martie 
în teatrul nostru va avea 
loc un spectacol comun cu 
artiștii amatori, organizat 
în cinstea fruntașilor în pro
ducție. A doua - o „săptă- 
mînă" a teatrului nostru nu 
este o noutate deoarece ast
fel de acțiuni complexe s-au

ras-

tru cîteva spectacole 
„Nic-Nic", care ține 
de aproape 10 ani. Intîlnin- 
du-ne atunci cu activiști din 
domeniul culturii și educației 
am fost întrebați dacă nu 
avem posibilitatea organi
zării unei acțiuni de mai 
largă respirație în Valea 
Jiului. Am subscris, cu în- 
cîntare dar și cu emoție, la 
această idee din care s-a 
născut programul manifes
tărilor viitoare.

- Ce idei coordonează 
și dau unitate acțiunii ?
- Dorim să facem nu o 

simplă popularizare a Tea
trului de comedie, ci să re
alizăm un dialog viu și 
rodnic între noi și oame
nii muncii din Valea Jiului. 
Este știut că prin cunoașterea 
oamenilor, a realităților so
cialiste din patria noastră, 
noi, actorii, ne îmbogățim 
registrul interpretativ, vom 
putea crea pe scenă per-

sonaje convingătoare, în 
care spectatorii să se re
găsească prin problematică, 
complexitate umană, since
ritate etc. Pentru aceasta 
venim în Valea Jiului unde 
vom desfășura o mare va
rietate de acțiuni concepute 
în mod diferențiat - chiar și 
pentru copii - și atractiv. O 
altă idee este aceea a par
ticipării, active, în cadrul fes
tivalului național „Cîntarea 
României", la procesul de 
educație, de formare a o- 
mului, prin intermediul tea
trului.

- Care este structura a- 
cestei viitoare săptămîni ?
- Va debuta în 20 mar

tie și momentul va fi mar
cat de o expoziție cu aspec
te și imagini din activitatea 
teatrului nostru, urmată de 
spectacolul de poezie „Poe
mele luminii" interpretat de 
Silviu Stănculescu. In fieca
re zi vor avea loc întîl- 
niri (cu studenții Institutului 
de mine, cu minerii de la Lo
nea), schimburi de exoerien- 
ță între artiști profesioniști 
și amatori, spectacole ur-

La clubul sindicatelor din Petrila s-a 
deschis miercuri o expoziție personală a ar
tistului plastic amator LADI5LAU SCHMIDT. 
Participant la numeroase concursuri și ex
poziții organizate în (ară, artistul plastic, 
cunoscut pentru laborioasa lui activitate de 
sculptor și pictor, Se află, totuși, la prima 
sa expoziție personală. Acest fapt îl punem 
pe seama unui dezvoltat spirit autocritic al 
artistului, mereu dornic de perfecțiune în 
exprimarea plastică. Tocmai de aceea ex
poziția este un eveniment în viața lui La- 
dislau Schmidt și în viața culturală a Văii 
Jiului.

mate de discuții cu autorii 
pieselor și interpreți. La re
alizarea acțiunii participă și 
Teatrul de stat Valea Jiului 
care va prezenta spectaco
lul „Viață particulară". O- 
vidiu Gemenu, autorul pie
sei, va fi prezent în Valea 
Jiului, ca și Corneliu Marcu 
a cărui comedie „Măseaua 
de minte" constituie ultima 
noastră premieră (28 februa
rie), cu mult succes la pu
blic. Alte spectacole ce le 
vom oferi : „Plicul" de Liviu 
Rebreanu (în Valea Jiului va 
avea loc spectacolul jubili
ar, nr. 100), „Musafirul care 
n-a sunat la ușă" de Joa
quin Calvo - Sotelo, „Zăpă
citul" de Moliere. Două al
te momente prevăzute ■. o în- 
tîlnire a actorilor lurie Da
rie și Ion Lucian cu copiii din 
Petroșani; spectacolul „Un 
cînfec, un zîmbet, o floare" 
(care va fi pregătit de Ion 
Lucian), realizat de actorii 
noștri împreună cu formațiile 
fruntașe ale artiștilor ama
tori din Valea Jiului. Trebu
ie să fac o mențiune : pro
gramul săptămînii teatrului 
nostru se va desfășura nu 
numai la Petroșani, ci și la 
Lupeni, Vulcan, Uricani, iar 
cîteva spectacole chiar 
Deva și Hunedoara.

- Publicul din Valea Jiu
lui a îndrăgit actorii Tea
trului de comedie și așteap
tă o întîlnire cu ei. Pe care 
îi vor revedea ?
- Aproape întreg colecti

vul. Printre ei, în distribuția 
spectacolelor, sînt Stela Po
pescu, Silviu Stănculescu, lu
rie Darie, George Mihăiță, 
Ștefan Tapalagă, Aurel Giu- 
rumia, Cornel Vulpe și mulți 
alfi actori cunoscuți și iu
biți de spectatori. Acțiunea 
care va avea loc în Valea 
Jiului este deosebit de com
plexă, o așteptăm cu emo
ție și cu nădejdea că va fi 
un succes în ceea ce pri
vește contribuția noastră la 
cultura și educația socialis
tă.

Corurile din Valea Jiu
lui, unele cu activitate mai 
veche, altele mai recent în
ființate, vor participa du
minică (ora 10) la un con
cert coral care va avea loc 
la Casa de cultură din Pe
troșani. Organizat - în ca
drul festivalului național 
„Cintarea României", ediția 
a doua, și a manifestărilor 
culturale organizate în în- 
tîmpinarea aniversării a 
2 050 de ani de ia crearea 
primului stat dac centrali
zat și independent - de 
Consiliul de educație po
litică și cultură socialistă 
din municipiul Petroșani, 
concertul se desfășoară sub 
genericul festivalului inter- 
județean coral „Sarmizege- 
tusa, vatră strămoșească".

La concert vor participa 
corurile bărbătești de la 
întreprinderile miniere Pe
trila, Lonea, Vulcan, coru
rile feminine ale cadrelor 
didactice din Petroșani 
Vulcan, corurile mixte 
Lupeni, Aninoasa și 
câni, corul tineretului 
la întreprinderea de 
laj minier Petroșani, 
rurile de cameră de 
Școala generală nr. 5 
trila și al Școlii de muzică 
din Petroșani. Reunirea tu
turor formațiilor corale din 
Valea Jiului, pe aceeași 
scenă reprezintă o iniția
tivă binevenită și cu foar
te largi semnificații de 
stimulare a p-eocupărilor 
manifestate pentru acest 
frumos gen muzical.

Și 
din 

Uri- 
de 

uti- 
co- 

la 
Pe-

Note de lectură MIHAIL JOLDEA

„Cei șase de la Plevna“

la

Interviu realizat de 
T. SPATARU

Epopeea războiului pen
tru independență, al cărui
centenar l-am sărbătorit, -es
te marcată și pe plan edi
torial de cîteva aparții pres
tigioase cum sînt cărțile 
„Memoriile Generalului A- 
lexandru Cernat", „Scrisoa
re de la Rahova", „Șoimii au 
trecut Dunărea" etc. Printre 
ele se înscrie, întrunind a- 
precierile deopotrivă ale 
criticii literare și ale citito
rilor, și romanul „Cei șase de 
ia Plevna", apărut în Edi
tura militară sub semnătura 
lui Mihail Joldea. Poet (vo
lumul de versuri „Luceafă
rul de seară"), prozator (ro
manul „Trădătorul măriei sa
le" - 1975), damaturg și pu
blicist ce se inspiră cu pre
cădere din trecutul istoric a- 
tît de zbuciumat al poporului 
nostru, Mihail Joldea pune 
la îndemîna cititorilor, prin 
noua sa carte, o veridică și 
emoționantă frescă o erois
mului, a spiritului de sa- 
critîciu, a avîntului legendar 
cu care înaintașii noștri au 
pot nit la asaltul crîncenelor 
redute otomane, luptînd și 
biruind sub semeața flutu
rare a tricolorului, pentru 
neatîrnare, pentru viitorul 
luminos, demn al patriei.

Scrisă în stilul romanu-

lui captivant, cartea suge
rează cu forță expresivă at
mosfera acelei epoci, vădind 
o profundă cunoaștere de că
tre autor a realităților is
torice și culorii respectivu
lui timp. El aduce in pla
nul narațiunii o amplă pa
noramă de tipologii umane 
din aproape toate clasele 
și păfurile societății româ
nești ale anului 1877. In 
ciuda pozițiilor lor sociale 
diferite, eroii romanului se 
întîlnesc cu toții pe un te
ren comun - unii încărcați de 
virtute, alții biruindu-și fri
ca, lașitatea sau goana du
pă chiverniseală - într-un mo
ment crucial al istoriei, cînd 
se hotărau soarte neamului, 
viitorul patriei. Prin virtuțile 
literare și evocatoare, car
tea lui Mihail' Joldea poa
te ti socotită ca o replică 
modernă, în proză, a poemu
lui „Peneș Curcanul", ampli- 
ficînd sentimentul onoarei și 
mîndriei naționale, al iubirii 
de țară.

Nicolae POP

CARNET
CULTURAL

Dintre mineri s-a ridicat
un artist care creeaza

pentru mineri

Sursa mea de inspirație — 
mina și oamenii ei

să 
de 
a- 

fru-

lui 
pu-

Iu-

In general, temele lucrărilor 
mele sînt munca și viața mi
nerilor, fiind inspirate de cei 
31 de ani de activitate ne
întreruptă în mină. Am ex
pus bustul marelui poet E- 
minescu, sculpturi tn lemn, 
gips și picturi reprezentînd 
figuri de țărani, femei și 
copii care trăiesc pe aces
te frumoase plaiuri. Lucra
rea „Oameni fără cer" este 
o frescă închinată minu- 
noților oameni ai adâncurilor, 
în luptă cu natura subpămîn- 
teană. Aici am căutat să 
redau munca minerilor din 
trecut, care, lipsiți de mij
loace tehnice, de cele mai 
elementare posibilități de 
protecție a muncii, au făcut 
din trupurile lor robuste, cu 
adevărat bărbătești, elemen
te de susținere a abataju
lui gata să se prăbușească. 
Sculptura în iemn cu titlul 
„Miner bătrîn" înfățișează 
un om gîrbovit, cu fața cris
pată și cutată adine, istovit 
de munca grea, scormonind 
cu tîrnăcopul într-o galerie

strimtă, așa cum erau de 
altfel locurile de muncă din 
subteran în vechile rindu- 
leli capitaliste. Deși n-am in
titulat această lucrare „Ta
tăl meu“, în realitate el 
este. L-am înfățișat, așa cum 
îmi povestea el că a mun
cit 46 de ani în abatajele 
de la Anina și din Valea 
Jiului. Așa cum au muncit 
străbunicii și bunicii mei, a 
căror obîrșie se trage din 
„Țara de piatră", unde ou 
băieșit în minele de aur.

in contrast, metalopîastia 
intitulată „Miner" înfățișează 
chipul nou al minerului cu 
priviri calde, robust, fața 
sa iradiind încredere, opti
mism. Motivarea acestui fel 
de a fi este aceea că el 
nu cunoaște uneltele rudi
mentare, galeriile și abata
jele gata să se prăbușească. 
Ca pavăză a integrității sa
le corporale stau puterni
cele armături metalice, iar 
în locul fistăului el mînu- 
iește utilaje de mare ran
dament.

Noua fizionomie și psi
hologie a minerului, regăsită 
exemplar în muncă, familie 
și societate, este rodul po
liticii partidului ,o grijii pă 
rintești a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu oer.tru a face via
ța celor ce trimit din ad'ti- 
curi forță, energie și lumină, 
tot mai frumoasă, mai îm
belșugată.

In expoziție am prezentat 
mai multe lucrări de sculp
tură înfățișînd oameni din 
această vatră milenară 
oieri și băcițe - urmași a- 
utentici ai neînfricaților daci. 
M-am străduit ca să pară 
așa cum sînt ei, coborîți par
că de pe Columna lui Tra
ian.

Picturile și alte lucrări de 
sculptură redau locurile pi
torești ale bazinului nostru, 
dragostea maternă, frumoșii 
noștri copii, tineri și tinere 
contemplînd sau visînd cu 
îndrăzneală zorii erei comu
niste.

Ladislau SCHMIDT 
miner i.M. Petrila

Ladislau Schmidt s-a năs
cut în anul 1930 Intr-o familie 
de mineri. A început 
picteze și să sculpteze 
cînd era copil, dintr-o 
dîncă dragoste pentru 
mos.

Din fragedă tinerețe
crează în mină, mina repre
zentînd cea mai valoroa
să sursă de inspirație și mo
tiv de creație artistică, în 
sculptură, pictură, grafică, 
metaloplastie și pirogravură.

In tot ce a creat și cre
ează artistul - lucrări cunos
cute pe întreg cuprinsul ță
rii - sînt prezenți minunății 
oameni ai adîncurilor. Prac
tică o artă militantă, pro
fund revoluționară, izvorîtă 
din realitățile socialiste.

Pe cuprinsul județului, al 
municipiului, întîlnim, cu plă
cere și admirație, opere cre

ate de Schmidt, artistul fără 
diplome și titluri. Așa cum 
ne demonstrează ansamblul 
lucrărilor existente la Lupeni, 
sala C.M.V.J., incinta I.M. 
Petrila, intrările în județ și 
municipiu, monumentul din 
parcul clubului din Petrila, 
sculptorul știe să creeze for
me armonioase, concentrate, 
respectînd adevărul istoric al 
luptei partidului, jertfele de 
sînge al gloriosului deta
șament al minerilor. El a ști
ut să exprime cu penelul șl 
dalta chipul luminos al co-

munistului. In lucrările 
întîlnim frecvent mîini 
ternice ridicate spre înălțimi 
simbolizînd 
in lupta cu

Culorile 
presive. 

sînt o 
toare a 
trunzătoare 
găsește ecou

biruința omului 
natura.
sînt calde, ex- 
Creațiile sale 

adevărată sărbă- 
sensibilității pă- 

în care își 
reflectarea 

mediului mineresc în care 
a trăit, q muncit și s-a for
mat ca om.

Eugen 5TRIKBERGER 
muncitor electrician 

I.M. Petrila

• La ciubul sindicate
lor din Lupeni a avut loc 
joi trecerea în revistă a 
brigăzilor artistice din în
treprinderile și instituți
ile orașului, acțiune îns
crisă în festivalul națio
nal „Cintarea României", 
ediția a ii-a. Au partici
pat formații de la între
prinderile miniere Barbă-, 
teni și Lupeni, „Vîscoza", 
spital, cooperativa „De
servirea" și de la club. 
Nu s-a prezentat brigada 
artistică de la prepara
re, absență apreciată ca 
fiind nemotivată.
• „Gînduri închinate 

mamei" se intitulează di
mineața de poezie orga
nizată de căminul cultu
ral din Cimpa mîine (ora 
10) în întîmpinarea zilei 
de 8 Martie - Ziua inter
națională a femeii.

>

Mamei
Cuvint duios ca „mamă" nu găsesc 
Căci sentimente răscolește-n noi. 
Că doar o mamă iiecare-avem 
Și mina ei mereu ne ocrotește.
Dă-mi mina, mamă, aceea-mbătrinită
Să ți-o sărut că ea îmi este îndemn.
Cu chipul tău tu luminezi pămîntul,
Ce pictor, insă, ar putea să-ți prindă gîndul, 
Cind gîndul tău e limpede ca marea, 
Și ca și cerul e senin.
Nu-i nici un dar, măicuță-n lume 
Pe care să ți-l dăruiesc 
Doar inima mea poate spune 

Mamă, ce mult te iubesc I
Mioara MOCANU, 

elevă, cls. a Vlll-a A 
Școala generală nr, 2 Petrila
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a primit
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(Urmare din pag. 1)

"Stabili în comun acțiuni și 
•proiecte de cooperare viitoa
re, precum și mijloacele prac
tice pentru realizarea lor. El 
I a menționat că, după întîl- 
j nirea cu președintele Nicolae 
țCeaușescu, membrii Asocia
ției vor vizita diferite insti- 
•tuții și obiective economice 
pentru a discuta la fața lo

rdului o serie de proiecte 
i care, odată înfăptuite, vor 
! face ca eforturile depuse în 

vederea organizării acestei 
i mese rotunde să fie mai 
• mult decît justificate.

Keferindu-se apoi la diferi
te aspecte legate de dezvol
tarea neîngrădită a relațiilor 
economice între state, Elliott 
:Haynes a relevat că membrii 
Asociației s’r,t pe deplin con
vinși de necesitatea liberali
zării comerțului și a promo
vării une. larg, cooperai cu 
toate țările, indiferent de o- 
rînduirea lor socială.

Președintele Asociației „Bu
siness International" a arătat 
că o trăsătură caracteristică 
a ultimei |Umătăți de secol a 
constituit-o interdependența 
crescîndă, economică, socială 
și politică, între toate națiu
nile' lumii, adăugînd că, a- 
tunci cînd se va scrie istoria 
acestor ani, cu siguranță va 
fi marcată contribuția perso
nală deosebită a președinte
lui Nicolae Ceaușescu la 
promovarea cooperării și în
țelegerii între toate statele 
planetei noastre.

Adresîndu-se participanților, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu a exprimat satis
facția pentru organizarea a- 
cesfei reuniuni între repre
zentanții societăților, compa
niilor și firmelor membre ale 
Asociației și organizații eco
nomice din România de pro
bleme de schimburi comer
ciale și cooperare economică, 

in continuare, șeful statu
lui român a expus pe larg 

^politica de colaborare econo
mică promovată de România 
cu toate statele lumii, subli
niind că țara noastră consi
deră că o asemenea cola
borare, inclusiv sub forma 
cooperării în producție, con
stituie un factor de seamă 
în dezvoltarea tuturor state- 

dor, pentru stabilitatea econo
mică internațională, pentru 
cauza păcii și destinderii. Ca 
țară socialistă și, în același 
timp, ca țară în curs de dez
voltare, a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, România 
acordă o însemnătate deo
sebită statornicirii unor rela
ții economice internaționale 
bazate pe principiile noi ale 
egalității, echității și avan
tajului reciproc.

1 În acest cadru, președinte-

le României, a relevat că 
țara noastră dezvoltă cu o 
serie de firme, unele repre
zentate la această întîlnire, 
relații largi și stabile de co
laborare, cu rezultate bune 
în multe domenii, fapt care 
demonstrează că, dincolo de 
deosebirile de orînduiri soci
ale, există posibilitatea reali, 
zării unor acțiuni economice 
de mare amploare, reciproc 
avantajoase.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a înfățișat progra
mul de dezvoltare și moder
nizare economică continuă a 

politica statului 
o mare 
național 
ceea ce

României, 
nostru de a aloca 
parte din venitul 
pentru dezvoltare, 
creează premise și presupune, 
în același timp, lărgirea con
tinuă a cooperării sale cu ce
lelalte state, cu firme stră
ine, inclusiv cu firme, ame
ricane.

Subliniind necesitatea eli
minării oricăror îngrădiri în 
desfășurarea cooperării și 
comerțului internațional, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
>-a referit și la relațiile e- 
conomice româno-americane, 
arătînd că guvernul român 
acționează pentru înlătura
rea oricăror discriminări, în 
special în acordarea clauzei 
națiunii celei mai favorizate, 
în exportul unor tehnologii 
moderne americane în Româ
nia și, în general, în reali
zarea unei largi cooperări în 
domenii de interes comun. 
Șeful statului român a ară
tat că trebuie depășite con
cepțiile învechite, nerealiste, 
precum și practicile discrimi
natorii, barierele artificiale 
și tendințele de restrîngere 
a relațiilor în cadrul unor 
grupări economice închise, 
care împiedică buna desfă
șurare a raporturilor dintre 
state, că trebuie depuse efor
turi pentru promovarea unui 
comerț cu adevărat liber și 
a unei cooperări egale între 
toate țările, fără deosebire 
de orînduire socială.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a exprimat dorin
ța ca relațiile României cu 
Statele Unite, dintre organi
zațiile economice românești 
și firmele și companiile a- 
mericane să se extindă sub 
toate formele, inclusiv sub 
forma modernă a societăților 
mixte de cooperare în pro
ducție, față de care țara 
noastră nu manifestă nici un 
fel de rețineri. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subli
niat necesitatea unei coope
rări mai bune cu S.U.A. în 
domeniul tehnologiilor mo
derne și, în legătură cu a-

sis-ceasta, a creării unui 
tem foarte simplu și eficace 
pentru ca ceea ce se reali
zează în comun să fie la ni
velul tehnicii mondiale, com
petitiv și economic, să aducă 
maximum de beneficii și u- 
nora, și altora.

Expunînd cîtevă conside
rente cu privire la necesi
tatea lichidării subdezvoltă
rii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că Româ
nia, ca țară socialistă și ca 
țară în curs de dezvoltare, 
membră a grupului țărilor în 
curs de dezvoltare, participă 
intens la acțiunea de făurire 
a unei noi ordini economice 
internaționale care să ducă 
la eliminarea fenomenului 
subdezvoltării, la așezarea 
relațiilor economice pe prin
cipii de egalitate și echitate, 
care să permită desfășurarea 
unui comerț internațional 
fără îngrădiri, aceasta con
tribuind la întărirea "stabilită
ții economice mondiale, la 
practicarea de prețuri stabile 
atît la materiile prime cît și 
la produsele industriale, la 
accesul tuturor statelor la 
tehnologii, ia ridicarea gene
rală a gradului de civilizație 
al tuturor țărilor.

Șeful statului român a re
levat că un rol principal în 
ridicarea economică îl au în
seși țările în curs de dez
voltare, menți.onînd că Româ
nia face eforturi proprii pen
tru a lichida starea de la 
care a pornit, pentru a se 
dezvolta rapid. în același 
timp, țara noastră susține ce
rerile îndreptățite ale țărilor 
în curs de dezvoltare de a 
primi un sprijin mai puter
nic din partea, statelor mai 
dezvoltate, mai cu seamă în 
domeniul accesului la tehno
logii și al promovării unor 
relații economice echitabile.

Legat de aceasta, președin
tele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că în condițiile ac
centuării cooperării econo
mice internaționale este ne
cesar să se depășească unele 
practici învechite, iar activi
tatea companiilor internațio
nale să fie adaptată cerin
țelor dezvoltării economiilor 
naționale, respectării inde
pendenței și suveranității tu
turor statelor.

în încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat ce
lor prezenți să asigure o co
laborare cît mai bună între 
întreprinderile românești și 
firmele membre ale Asocia
ției „Business International", 
realizarea unui larg comerț 
cît mai liber și echitabil, care 
să contribuie la dezvoltarea 
și bunăstarea popoarelor, la 
cauza destinderii, cooperării 
și păcii internaționale.

SOFIA 3 (Agerpres). - To
varășul Manea Mănescu, pri
mul ministru al guvernului, a 
avut, la Sofia, o nouă întîl- 
nire cu tovarășul Stanko To
dorov, președintele Consiliu
lui de Miniștri, al R. P. Bul
garia.

Cei doi șefi de guvern au 
acordat o atenție deosebită 
colaborării economice și- teh- 
nico-științifice . dintre țările 
noastre, în special lărgirii 
cooperării și specializării în 
producție, realizării în comun 
a unor obiective industriale

pe teritoriile celor două 
state, de deosebită importan
ță pentru'progresul României 
și Bulgariei.

Primii miniștri au exprimat 
hotărîrea celor două guverne 
de a întreprinde măsuri pen
tru transpunerea exemplară 
în practică a indicațiilor și 
sarcinilor date de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov privind continua în
tărire a prieteniei frățești și 
colaborării dintre popoarele 
și țările noastre.

PETROȘANI - 7 No
iembrie : Salty ; Republi
ca : Fair play ; Unirea : 
Poruncă întunecată ; 
NEA : Un orășel în 
xas ; ANINOASA :

LO- 
Te-

. Tufă 
de Veneția ; VULCAN: Va
lea prafului .de pușcă ; 
LUPENI - Cultural : ' Su- 
rîsul mamei ; Muncito
resc: Operațiunea petrol;. 
URICAN.I: Diavolii 
Sparhvento.

TV.

din

Căutări pentru soluționarea 
crizei guvernamentale italiene

ROMA 3 (Agerpres). - Reu
nită, joi, la Roma, Direcțiu
nea P. C. Italian a analizat 
propunerile formulate de Di
recțiunea Partidului Demo- 
crat-Creștin în legătură cu 
necesitatea soluționării crizei 
guvernamentale, considerînd 
„deblocată actuala situație 
de impas" - relatează agen
ția ANSA.

La sfîrșitul reuniunii, sena
torul Gerardo Chiaromonte, 
membru al Secretariatului 
P.C.I., a arătat, într-o decla
rație. făcută presei, că forțele 
din interiorul P.’D.C., care ur
măreau o ruptură și o cioc
nire între partide, au fost în
vinse. Acest rezultat - a su
bliniat el - deschide posibi
litatea constituirii unei majo
rități parlamentare care să

cup:indă și Partidul comunist. 
Acest rezultat a putut fi re
alizat - a spus el - dato
rită inițiativei noastre poli
tic e ferme și întemeiate, da
torită poziției celorlalte parti
de democratice, a acelor 
forțe din interiorul P.D.C. 
care s-au opus propunerilor 
ce urmăreau o ruptură a dia
logului.

Chiaromonte a menționat 
că P.C.I. consideră situația 
destul de incertă încă și des
chisă către evoluții diverse. 
„Ca urmare - a precizat el 
- premierului desemnat, An
di eotti, îi revine sarcina de 
a prezenta partidelor în ca
drul reuniunii colegiale de 
sîmbăță" propuneri precise 
politice și programatice 
(vizînd■ programul guverna
mental - n.r.).

121,00 fetex; 12.05 Ro- 
man-foîteton; „Familia 
Palliser"; 12,55 Publicita
te; 13,00 Emisiune muzi- 
cdl-coregrafică. Muzică u- 
șoară contemporană ; 
14,05 Viața în lumina nor
melor eticii și echității 
socialiste; 14,25 Muzică 
folk; 14,45 Agenda cultu- 
ral-artistică; 15,15 Repor
taj de scriitor; 15,35 Clu
bul tineretului; 16,35 Săp 
tămina politică internă 
și internațională; 16,50 
Rugbi: Irlanda - Țara Ga
lilor în „Turneul celor -5 
națiuni"; 18,30 Antologia 
filmului pentru copii și ti
neret: Stan și Bran; 19,30 
Telejurnal; 19,50 Teleenci- 
clopedia; 20,20 Mari fil
me western : „El Dorado". 
Producție a studiourilor 
americane. Premieră TV; 
22,00 întîlnire cu satira și 
umorul. Trenul și întîmplă- 
rile sale vesele; 23,00 Ste
lele cîntecului și dansu
lui; 23,40 Telejurnal.,, 
Sport.'

RADIO

Orientul
BEIRUT 3 (Agerpres). - 

Potrivit agenției palestiniene 
de știri WAFA, forțe israeli
ene și elemente aparținînd 
Frontului libanez, sprijinite 
de vehicule blindate, inclusiv 
tancuri, au pătruns, joi di
mineața, în localitatea liba
neză Maroun Er Ras, de 
unde au bombardat colinele 
ce înconjoară localitatea 
Bint Jbeii.

In cursul zilei - mențio
nează agenția citată de UPI, 
- „forțe comune11 (palestini
ene și aparținînd Partidului 
Socialist Progresist din Liban) 
au atacat localitatea Maroun 
Er Ras și au respins forțele 
inamice.

de te- 
cărora, 
ocupat

Mijlociu 
lificat, joi, ca „lipsite 
mei" știrile potrivit 
trupe israeliene ar fi
un sat libanez, afirmînd că 
armata israeliană nu a parti
cipat la nici o luptă în sudul 
Libanului.

★
Postul de radio falangist a 

anunțat ~~ l~~' ~"L j:~
sudul Libanului a fost respins 
un atac, lansat de forțele pa
lestiniene și ale Partidului 
Socialist Progresist.

ca în trei sate din

TEL AVIV 3 (Agerpres). - 
Un purtător de cuvînt a] for
țelor armate israeliene a ca

,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

consacrat cel puțin cinci ani 
specializării într-un anumit 
domeniu.

In cadrul unui document, 
publicat la Bruxelles, confe
derația amintită cere să se 
acorde o atenție sporită pro
blemei șomajului celor cu 
studii superioare și medii. A- 
ceastâ cerere este cu atît 
mai insistentă, cu cît confe
derația consideră că, în anii 
viitori, va crește numărul ce
lor ce nu-și găsesc un loc 
de muncă după absolvirea 
unei instituții de învățămînt 
superior sau mediu. Limita
rea numărului locurilor în 
asemenea instituții de învă
țămînt nu constituie, după 
părerea confederației citate, 
o soluție. Sînt necesare mo
dificări de structură pentru 
a putea eradica șomajul de 
„înaltă calificare". Această 
opinie este susținută de toa
te organizațiile 
din Belgia.

Ce-i așteaptă pe studenți 
după absolvirea universității? 
Această întrebare — obse
dantă de la o vreme — este 
pusă tot mai frecvent în Bel
gia. De această problemă 
s-a ocupat, recent, organiza- 

,jia belgiană — Confederația 
națională a cadrelor, care 
reunește persoanele ce au 
absolvit cursurile unor insti
tuții de învățămînt superior 
sau medii de specialitate. 
Potrivit unui raport publicat 
de această organizație, pes

ete 18000 de absolvenți ai 
instituțiilor de învățămînt su- 

Iperior și mediu de speciali
tate se aflau, în 1977, în cău
tare de lucru.
jîDin acest efectiv al „oame

nilor de prisos" — 5 000 erau 
cadre didactice, 4 000 - pro- 
iectanți, 4 000 — specialiști 
în domeniul ocrotirii sănătă-

Șomeri cu diplomă
ții (majoritatea surori medi
cale), aproximativ 1 000 —•
ingineri de diferite speciali
tăți, aproape 700 — psiho
logi și sociologi, peste 500 — 
fizicieni, chimiști și biologi,

de conducere, ajutorul de 
șomaj nu reprezintă nici o 
zecime din venitul lor ante
rior! ■ i

înrăutățirea bruscă a nive
lului de trai nu reprezintă

Notă externă

400 — economiști, 150 — ju
riști etc; în total, 6 la sută 
din numărul șomerilor, dar 
reprezentînd o categorie cu 
probleme mult mai grave 
decît ceilalți șomeri. Absol
venții instituțiilor superioare 
de învățămînt, atunci cînd 
primesc ajutor de șomaj, ob
țin, de regulă, o pătrime 
din fostul lor salariu. In ca
zul în care au lucrat la fir
me importante și în posturi

decît o parte a medaliei, pen
tru că sînt și alte probleme, 
mult mai grave. Cei care au 
o calificare inferioară reu
șesc mult mai ușor să-și 
schimbe profesia și să se a- 
dapteze unui alt mod 
viață. Cu totul alta este si
tuația celor specializați în- 
tr-un anumit domeniu. Cum 
e și firesc, ei nu reușesc, în- 
tr-un timp scurt, să se reca
lifice, știut fiind că și-au

de

progresiste

G. C.

AMBASADORUL ROMÂNI
EI ÎN R. P. CHINEZĂ, Nico
lae Gavrilescu, a oferit bi
bliotecii Universității din Pe
kin un set complet al opere
lor președintelui Nicolae 
Ceaușescu, lucrări privind is
toria poporului nostru, poli
tica Partidului Comunist Ro
mân de construire a socialis
mului, geografia României, 
lucrări beletristice, albume 
de artă.

Au mai fost oferite seturi 
de cărți românești Acade
miei de Științe, Bibliotecii 
de stat Pekin, Universităților 
din Șanhqi, Nankin și din 
alte localități.

LOCALITATEA ELVEȚIANĂ 
CORSIER - SUR - VEVEY, 
unde a fost înmormîntat, 
anul trecut, marele come
dian Charlie Chaplin, a de
venit,-peste noapte, obiectul 
atenției generale : sicriul cu
noscutului actor, a dispărut 
din cavoul familiei Chaplin. 
Autoritățile elvețiene decla
ră că furtul a 'fost efectuat 
în scopul pretinderii unei 
răscumpărări.

Pînă acum însă nu s-au 
primit nici un fel de mesaje 
din partea profanatorilor.

LUÎND CUVÎNTUL ÎN CA
DRUL UNEI ÎNTRUNIRI care 
a avut loc la Munchen, pre
ședintele P.C.G., Herbert 
Mies, a declarat că Partidul 
Comunist German consideră 
necesară promovarea în con
tinuare a politicii de destin
dere internațională, de înce
tare a cursei înarmărilor. 
Considerăm - a declarat Her
bert Mies - că politica des
tinderii nu are nici o alter
nativă.

I 
I

5.00 Buletin de știri ; 
6,00 Radioprogramui di
mineții ; 9,00 Buletin de 
știri; 9,05 Revista literară 
radio ; 9,40 Antologie de 
cîntece; 10,00 Buletin de 
știri; 10,30 Legendă și 
dor - balade, doine și jo
curi populare; 11,00 Bu
letin de știri ; 11,05 Atlas 
cultural ; 12,00 Buletin 
de știri ; 12,05 Din co
moara folclorului nostru. 
12,35 Medalion Petre Firu- 
lescu ; 13,00 De la 1 la 3; 
15,00 Meridian-club ; 
16,00 Radiojurnal; 16,15 
Radiorecording; 18,00 O- 
rele serii; 20,00 Romanțe, 
cîntece și melodii ; 20,30 
Azi, în România; 
Cadențe sonore;
Radiojurnal; 22,30 Mara
tonul dansului; 24,00 Bu
letin de știri ; 0,05-6,00 
Non stop muzical nocturn.

VREMEA

I
I
I
I
1 
I I 
I

I 
I

20,40
22,00

Stația meteorologică 
Petroșani comunică : Ieri, 
temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a 
fost de -Ț-16 grade, iar 
la Parîng de + 9 grade. 

I Minimele 
• zero și, 

grade.
Stratul de zăpadă în 

I Parîng : 10 cm.
I PENTRU URMĂTOARELE 
I 24 DE ORE : Vreme
I general caldă, cu
I variabil. Local se

au fost de 
respectiv, + 2

în 
cer 
va 

produce ceață. Vînt slab 
din sectorul sudic. Tem
peraturile maxime vor fi 
cuprinse între + 8 și 
+ 14 grade, iar mini
mele între + 7 și zero 
grade.

Loto

I

I 
I

REZULTATELE TRAGERII 
LOTO DIN 3 MARTIE 

1978:
Extragerea I : 36, 80,

15, 2, 26, 40, 53, 22, 79.
Extragerea a ll-a : 3,

8, 56, 39, 67, 41, 81, 43, 
33.

Fond de cîștig: 1 241 185
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