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de partid pentru dare de seamă

Tovarășul NICQLAE CEAUȘESCU 
și tovarășul TQDQR JIVK&V 

au inaugurat lucrările de construcție 
a Complexului hidrotehnic Turnu Măgurele-Nicopole

Pe fondu' de exigentă ge
nerat de recentele hotărîri 
adoptate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 22—23 martie a.c., 
cu privire la participarea la 
beneficii a oamenilor muncii 
și perfecționarea conducerii 
și planificării economico-fi- 
nanciare, adunarea pent'u 
dare de seamă a activului 
Organizației municipale de 
partid a făcut o minuțioasă 
analiză a activității desfășu
rate de comitetul municipal, 
în perioada martie 1977 —
aprilie 1978, pentru realiza
rea obiectivelor ce revin Văii 
Jiului din documentele Con-

5 aprilie 1978 se înscrie 
în cronica relațiilor de trai
nică prietenie și rodnică co
laborare româno-bulgare ca 
o dată deosebită, ca un e- 
veniment bogat în semnifi
cații - inaugurarea de că
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, și de to
varășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, a lucră
rilor de construcție a Com
plexului hidrotehnic Turnu 
Măgurele - Nicopole.

Noua întilnire dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, desfășurată în 
ambianța sărbătorească a 
punerii temeliilor acestui 
mare obiectiv, expresie a co
operării economice dintre 
România și Bulgaria - relevă, 
o dată mai mult, rolul de
terminant al acestor contac
te la nivel înalt în promo
varea colaborării româno- 
bulgare pe planuri tot mai 
largi și în forme superioare, 
în dezvoltarea conlucrării 
fructuoase și multilaterale 
dintre țările și popoarele

noastre vecine; angajate cu 
întreaga lor putere de mun
că și creație pe calea socia
lismului și comunismului, a 
bunăstării și progresului.

Tn această dimineață de 
aprilie, mii de oameni ai 
muncii români și bulgari 
și-au dat întîlnire pe cele 
două maluri ale Dunării pen
tru a participa la inaugura
rea lucrărilor Complexului 
hidrotehnic Turnu Măgurele 
- Nicopole.

Această vastă lucrare - a 
cărei realizare a fost hotă- 
rîtă de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, 
cu prilejul întîlnirilor anteri
oare - reprezintă o nouă 
punte trainică între cele două 
țări vecine și prietene, con
stituind un exemplu elocvent 
al rodniciei relațiilor româno- 
bulgare.

Amplasat în aval de ora
șele Turnu Măgurele, pe ma
lul românesc, și Nicopole, pe 
malul bulgăresc, complexul 
asigură utilizarea în comun 
a marelui potențial hidroe- 
nergatic al Dunării ; el re- 
preWtă o mărturie grăitoare 
a capacității tehnice, a posi
bilităților largi de care dis
pun economiile celor două

• (Continuare în pag. a 4-a)

Decorarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu Ordinul

„Gheorghi
Tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, i-a fost 
înmînat, în cadrul unei so
lemnități, desfășurate în sa
lonul navei prezidențiale 
,.Mihai Viteazul", Ordinul 
„Gheorghi Dimitrov“, conferit

Dimitrov"
ședințele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulga
ria.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu 

și Todor Jivkov și-au strîns 
mîinile îndelung, s-au îmbră-
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Pe comunista Alice Cos- 
tinaș, una din cele mai 
vechi muncitoare de la 
I.U.M.P., am întîlnit-o 
la masa de lucru din 
secția mecanic-șef. Tn 
ciuda vîrstei, chipul fe
meii 
zină 
este încă tînăr, . .
betul sincer și deschis ți
ne locul cuvintelor.

- Bobinatoarea 
G&stinqș este cam 
pă la vorbă, ne 
șeful de echipă 
Bălușe. De fapt nu vor-

care a venit în u- 
acum 27 de ani 

iar zîm-

cum sîntem aproape 1000. 
Să vă spun mai multe ar 
însemna să deapan amin
tirile unei vieți de mun
că, cu bucurii firești, și, 
desigur, cu unele greutăți 
inerente.

- Care a fost, totuși, 
cea mai fericită zi în a-

Alice 
scum- 
spune 
Vasile

bele, ci faptele 
tează, așa încît 
colegei noastre de echipă 
nu deranjează. Ea are 
ca echivalent munca, o- 
rele de concentrare și 
răbdare pe care le ne
cesită această meserie 
pe care o practică de-o 
viață. Nu e de prisos să 
mai adăugăm că este 
ș’ una din femeile cu o 
bogată experiență în a 
crește oameni, o adevă
rată mamă pentru Ma
ria Geiger și celelalte 

tinere din echipă.
- Cîteva amintiri des

pre primii ani în uzină, 
tovarășă Costinqș. -

- Sînt prea 
spus. Oricum, 
mas în
mică a
mic de femei.
cam 50-60 de femei. A-

con- 
tacerea

cea mai fericită zi 
cești 27 de ani ?
- în noiembrie 

trecut am primit '
celui mai iubit fiu 
poporului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii. 
A fost o zi care ne-a 
mahcat profund exis
tența, o zi în care m-am 
simțit cu adevărat mî.n- 

fac
a- 

conș-

anul 
vizita 

j al

minte
uzinei

multe de 
mi-a ră- 

capacitatea 
și numărul 
în '52 erau

drâ de faptul'că 
parte din marea și 
preciafa familie a ___
tructorilor de utilaje mi
niere.

Aceeași vie emoție au 
simțit-o atunci și 
peste 50 de femei 
secția prelucrări la 
ce. Strungărițele, a 
ror medie de vîrstă 
depășește 22 de 
sînt, după părerea 
țrului Ion Predoi, 
tarul comitetului 
partid pe secție, prezen
țe fără de care anumite 
operații ce solicită în- 
demînare, finețe, gingă
șie, dacă vreți, nu ar

Maria PREDOȘANU

cele 
din 
re- 
că- 
nu 

ani, 
mais- 
secre- 

de
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gresului al Xl-lea și Conferin
ței- Naționale ale partidului.

Comitetul municipal, orga
nele și organizațiile de partid

au acționat cu perseverență, 
în această perioadă, în lumi
na orientărilor și sarcinilor 
trasate de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
creșterea continuă a produc
ției materiale și cu priorita
te a .extracției de cărbune, tn 
acesț context, a fost reliefat 
sprijinul deosebit primit din 
partea conducerii superioare 
de partid, măsurile luate la 
indicația și din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu 
în vederea creșterii gradului 
de mecanizare și moderniză
rii extracției de cărbune, pen
tru sporirea rodniciei muncii 
și reducerea efortului fizic.

* (Continuare în pag. a 2-a)

Săptămîna științei și tehnicii românești

cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 60 de ani și a peste 45 
de ani de activitate revolu
ționară, pentru merite în 
dezvoltarea și consolidarea 
prieteniei și colaborării fră
țești dintre Republica Popu
lară Bulgaria și Republica 
Socialistă România dintre 
popoarele bulgar și român.

înalta distincție i-a fost 
înmînată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, pre-

țișat cu căldură.
Cei doi conducători de 

partid și de stat au rostit 
apoi alocuțiuni, urmărite cu 
interes și subliniate cu aplau
ze de cei prezenți la solem
nitate.

Au participat tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășul 
Manea Mănescu, alte per
soane oficiale române.

Au participat, de aseme
nea, tovarășul Stanko Todo
rov, alte persoane oficiale 
bulgare.

Persoanele oficiale româ
ne și bulgare prezente la 
solemnitate l-au felicitat 
călduros pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

CONSFĂTUIRE 
INTERJUDEȚEANĂ 
„MATEMATICA SI 

PRODUCȚIA” '

La Casa de cultură din 
Petroșani s-a deschis, ieri, 
consfătuirea interjudețeană 
„Matematica și producția”, 
manifestare organizată în 
cadrul „Săptămînii știin
ței și tehnicii românești" de 
Inspectoratul școlar al ju
dețului Hunedoara, Casa 
corpului didactic și filialele 
din Deva și Petroșani ale 
Societății de matematică. La 
lucrările acestei reuniunii ști
ințifice participă reprezen
tanți ai Ministerului Educa
ției și Învățămîntului, Ins
pectoratului școlar jude
țean, cadre didactice din 
învățămîntul superior și li
ceal, cercetători și specia
liști din întreprinderi și in
stituții din județele Cluj, 
Sibiu, Alba* Gorj și Hune
doara.

La deschiderea consfătu
irii a luat parte tovarășul 
Clement Negruț, prim-secre
tar al Comitetului munici
pal de partid, care, în cu- 
vîntul rostit cu acest prilej 
a evidențiat semnificațiile 
acestei manifestări integra
tă în contextul social-politic 
și economic al țării noastre, 
care stimulează activitatea 
de cercetare științifică, fun
damentală și aplicativă, sur
să a progresului în toate 
sectoarele vieții.

Lucrările consfătuirii s-au 
desfășurat in plen și pe 
secțiuni, iar astăzi sînt pre
văzute vizite de documenta
re și schimburi de experien
ță în instituții de învățămînt 
din Valea Jiului și județ.

CONTRIBUȚIE LA J 
SOLUTIONAREA 

PROBLEMELOR PRODUCȚIEI

Prima ediție a Festivalului 
național „Cîntarea Româ-

Așezarea planșeelor consemnează terminarea lucrărilor la par erul noului b’oc ain 
vi forul centru civic al Vulcanului, bloc care pe lîngă cele 90 apa/tamente va oferi pe te 
1000 mp de spații comerciale. Foto : Ion LICIU

niei" a prilejuit desfășura
rea a numeroase acțiuni de 
creație tehnică de masă. 
Astfel, în cursul anului tre
cut, in întreprinderile și
instituțiile municipiului au 
fost soluționate 241 de o- 
biective, realizare la care 
și-au adus contribuția pes
te 4 600 de participanți. toa
te aceste teme de cerceta
re, invenții și inovații au ur
mărit soluționarea prin for
țe proprii a unor probleme 
prioritare ale producției. Ac
țiunile întreprinse au per
mis obținerea unui spor de 
producție de 24 milioane 
lei, reducerea cheltuielilor 
de producție cu 14,9 mi
lioane lei, 'obținerea unor 
beneficii de 9,3 milioane și 
reducerea importului cu 10 
milioane lei. La finele anu
lui, cele peste 350 de- stu
dii și analize efectuate . în 
unitățile economice s-au 
materializat într-un număr 
de 72 tehnologii noi, 98 
acțiuni de autodotare. și a- 
similarea în procesul de 
producție a unui număr de 
42 de produse noi.

7M in form it tn

VIZIONARE COLECTIVĂ.

ILa clubul din Vulcan a avut 
loc o interesanta acțiune cu 
I filmul „Cîntarea României”.
La vizionarea colectivă a 

I filmului au luat parte un 
mare număr de gospodine, 
tineri, cadre didactice, lu

ll crători din comerț, pionieri 
și. școlari. Prezentarea fil
mului a fost precedată de 
un amplu comentariu des
pre spiritul de creație al
poporului nostru puternic

susținut de întregul film. 
(Gh. P.)

FESTIVALUL FILMULUI 
ROMANESC pentru elevi, 
inaugurat astăzi, se va des
fășura pînă’în ziua de 20 
aprilie. La această amplă 
manifestare organizată pen
tru elevii aflați în vacanță 
de primăvară vor participa 
peste 3000 de pionieri și 
șoimi ai patriei. Vor fi vi
zionate filme românești pe 
teme istorice și de actuali
tate. (M.P.)

SUCCES DE PRESTIGIU, 
Sub genericul „Daciadei",

pe arena de popice „Olim
pia" din Capitală s-au des
fășurat «întrecerile finale de 
popice juniori, perechi și 
individual, sportivi de per
formanță. Reprezentanții 
municipiului nostru, * Victor 
Miclea si Mihai Ernest au 
ocupat tocul III la perechi, 
cu 1728 pd, 867 și respectiv 
861, cucerind astfel meda
liile de bronz. La individual, 
Maestrul sportului Victor 
Miclea s-a. clasat pe locul 
IV, cu 1773 pd. Felicitări.
(C.D.)

EXPOZIȚIE DE DESENE, 
în perioada 6—17 aprilie, 
holul Liceului industrial din 
orașul Vulcan găzduiește 
expoziția de desene a ar- I 
tiștilor amatori Eugen Geor- I 
gescu și Anton Cosma. Ex- I 
poziția se aliniază manifes- ’ 
țărilor din faza de masă a ■ 
festivalului „Cîntarea Romă- ■ 
niei". (Gh. O.)
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La mina Dîlja, într-un climat de răspundere muncitorească

Multiple preocupări pentru perfecționarea 
extracției de cărbune

Cîteva fa.pte sînt evidente: 
experimentarea cu succes a 
combinei cu atac fron- 
toi în stratul 3, introdu
cerea tavanului de rezistență 
în- același strat, sectorul II, 
aplicarea cu bune rezultate 
o metodei de săpare a suito
rilor cu foreza, extinderea în
cărcării mecanice la sectorul 
de investiții și la pregătiri
le executate de sectoarele 
de producție. Avem în față 
un inventar destul de cuprin
zător al reușitelor unui co
lectiv minier. O primă felie 
sub tavan de rezistență a 
fost extrasă cu pușcare ; ur
mătoarele vor fi extrase cu 
combina. Pentru creșterea 
capacității de transport s-a 
procedat la înlocuirea vechi
lor TR-2 cu transportoare de 
mai mare capacitate și vite
ză orară. Se are in vedere 
chiar introducerea benzilor 
de transport cu covor de 
cauciuc pe o lungime de a- 
proope 3 km. Au fost pregă
tite condițiile necesare-intro
ducerii unei noi combine în 
vederea deschiderii orizontu
lui 295. Alte realizări sînt 
legate de reprofilarea unor 
galerii cu foreza (o „pre
mieră" pe bazin, la acest gen 
de lucrări), de introducerea 
perforării cu mașini BUR jo 
„premieră" pe întreprindere) 
și altele.

încheiem șirul enumerărilor, 
fiind deja datori cu preciza
rea de rigoare: ne aflăm la 
mina Dîlja, unitate ale că
rei rezultate economice au 
fost mult timp însoțite de 
semnul minus. De cîteva luni 
a început un vizibil reviri
ment, încununat, în luna mar
tie prin depășirea sarcinilor 
ae plan.

.a comitetul de partid al 
minei, de la tovarășul Eme- 
rich Nagy, secretarul comi
tetului, upoi din alte discuții 
purtate cu inginerii Ion Vasi- 
lescu, directorul minei, Maria 
Radu, secretar adjunct cu 
probleme de propagandă, 
Dumitru Postolache, șeful 
compartimentului plan-orga- 
nizare, Alfred Hummel și aite 
cadre tehnice — am obținut 
explicația acestui reviriment. 
In general, este vorba despre 
participarea largă a colecti

f ligență, opera ti v i ta te, eficiență 
în întreaga muncă de partid

• {Urmare din pag. I) 

pentru îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de muncă și via
ță ale minerilor.

Cu toate rezultatele bune 
obținute de cohctiveie minie
re în introducerea mecaniză
rii — s-a arătat în darea de 
seamă —, în extracția de căr
bune s-au întîmpinat neajun
suri datorate, în principal, 
lipsurilor, în organizarea 
producției și a muncii, aba
terilor de la disciplina tehno
logică — neasigurarea și di
rijarea necorespunzătoare a 
liniei de front, nefoiosirea ia 
capacitate a utilajelor și in
stalațiilor din dotare. Au fost 
deficiențe în folosirea timpu
lui de lucru. Alte neajunsuri 
s-au datorat aprovizionării 
necorespunzătoare a locurilor 
de muncă, slabei asistențe 
tehnice la nivelul sectoarelor 
și brigăzilor, neexecutării la 
timp și de calitate a lucrări
lor de revizii și întreținere, 
lipsurilor în recrutarea, stabi
lizarea, pregătirea și perfec
ționarea forței de muncă. Ne
ajunsurile au fost semnalate, 
de asemenea, în spirit critic 
și autocritic, de numeroși 
participanți la dezbateri, u- 
nanimi în aprecierea că este 
necesar să se acționeze per
manent de către organele și 
organizațiile de partid pentru 
creșterea răspunderii în fața 
sarcinilor de producție, întări
rea combativității, eliminarea 
formalismului și desfășurarea 

vului, în frunte cu comuniș
tii, la desfășurarea unei ac
tivități asupra căreia își pune 
tot mai pregnant amprenta 
spiritul de dăruire, de răs
pundere în fața sarcinilor de 
plan. Dintr-un punct de ve
dere s-ar putea vorbi, la mi
na Dîlja, despre o nouă dis
ciplină, cu totul alta decît in 
trecut. Colectivul este mult 
mai sudat. De la aproape 
100 de nemotivate cîte se 
înregistrau anul trecut în zi
lele „critice" ale fiecărei luni, 
s-a ajuns, în acest an, la nu
mai 15—20 de absențe „la 
plată și avans", cum se mai 
spune printre mineri. In rest 
- cîte 1, 2 nemotivate. Faptul 
spune multe despre stăruin
țele conducerii minei de a 
întrona o disciplină fermă, 
stăruințe dincolo 
de care întrezărim o 
intensă muncă politi

că, educativă desfășurată de 
organele și organizațiile de 
partid. Astfel, în șirul de 
succese cu care am început 
aceste rînduri, alături de ex
perimentarea cu rezultate 
bune a unor utilaje, sau de 
executarea unor importan
te lucrări miniere, pe bază 
de tehnologii noi, înscriem 
ca pe o realizare de seamă 
însăși îmbunătățirea climatu
lui de muncă — întărirea or
dinii și disciplinei, creșterea 
răspunderii, afirmarea spiritu
lui de inițiativă comunistă, 
muncitorească — fără de ca
re realizările tehnice nu ar 
fi fost posibile la nivelul ia 
care au fost obținute.

Comitetul de partid, consi
liul oamenilor muncii continuă 
să se preocupe permanent de 
creșterea numărului de mun
citori direct productivi. Men
ționăm că printr-o atentă re
distribuire, pînă la finele a- 
nului trecut au fost „cîști- 
gați" pentru producție pes
te 100 de muncitori din rîn- 
dul celor auxiliari. Pe plan 
tehnic, cucerește tot mai mult 
teren susținerea abatajelor 
cu grinzi îngropate în vatră. 
Se preconizează ca pînă la 
sfîrșitul anului viitor produc
ția extrasă din abataje cu 
tavan de rezistență să depă- 

unei activități dinamice, ope
rative, pentru ridicarea în
tregii munci de partid la un 
nivel calitativ superior. In cu- 
vîntul lor, minerii șefi de bri
gadă Ion Buduliceanu, de la 
mina Lupeni, Marin Ciubăr, 
de la mina Lonea, Gheorghe 
Scorpie, de la mina Uricanj, 
maistrul minier principal Ni- 
colae Ceapă, de la mina A- 
ninoasa și alți vorbitori au 
făcut propuneri menite să 
conducă la mai buna folosi
re a forței de muncă și stabi
lizarea cadrelor, la intensifi
carea preocupărilor pentru 
descoperirea de noi posibi
lități pentru mecanizarea o- 
perațiilor de lucru în abata
jele unde se depune încă un 
volum mare de efort fizic.

Dezbaterile au reliefat că 
prin prisma indicatorilor de 
rentabilitate puși în evidență 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 
22—23 martie a.c., organele 
și organizațiile de partid sînt 
chemate să adopte măsuri 
corespunzătoare în vederea 
înfăptuirii hotărîrilor cu pri
vire la perfecționarea condu
cerii și planificării economico- 
financiare, întărirea autocon- 
ducerii și autogestionării mun
citorești, astfel ca în acest- an, 
și în continuare, activitatea 
economică să se situeze la ni
velul sarcinilor stabilite de 
partid, al angajamentelor a- 
sumate în întrecerea socialistă, 
să înregistreze saltul calita
tiv cerut de actuala etapă. 

șească 50 Ia sută din produc
ția totală a minei.

O atenție deosebită este 
acordată în prezent perfec
ționării forței de muncă. In 
afara cursurilor de calificare 
și policalificare - deja obiș
nuite la întreprinderile minie
re — a fost deschis un curs 
pentru împrospătarea cunoș
tințelor frecventat de 30 arti
ficieri, 40 maiștri și aproa
pe 30 de ingineri și tehni
cieni. Cursul inginerilor și 
tehnicienilor prilejuiește un 
viu schimb de informație în
tre compartimente, cursanții 
fiind, rînd pe rînd, și lectori, 
pentru specialitatea în ca
re lucrează.

Un climat de muncă optim. 
Numeroase realizări tehnico- 
organizatorice. Preocupări 
multiple în direcția introduce
rii noului și însușirii de cu
noștințe noi. Dincolo de toa
te acestea întrezărim — du
pă cum am afirmat — o in
tensă muncă politică, desfă
șurată de comitetul de partid 
pe întreprindere, de organe
le și organizațiile de partid 
pentru îndeplinirea obiective
lor ce stau în fața colectivu
lui. întrezărim un stil de 
muncă viu, dinamic, eficient 
în actul conducerii politice și 
tehnice, o conlucrare strînsă 
între sectoare și comparti
mente, între brigăzi și echi
pe, stimulată de dorința de 
a ridica activitatea minei la 
nivelul adevăratului potențial 
de gindire și acțiune al co
lectivului, contribuind, pe a- 
ceastă cale, la creșterea pro
ducției și productivității mun
cii, a rentabilității economice 
în extracția cărbunelui.

Ion MU STATĂ

Verificarea atentă a sistemului de direcție asigură securitate deplină în timpul 
mersului. Foto : Gh. OLȚEANU

TEMATICA ORIENTATIVA
pentru dezbaterile ce vor avea loc in cadrul învățămîntufui politico- 

ideologic de partid în lunile aprilie și mai a.c. (II)

_ SOCIALISMUL ȘTIINȚIFIC 
ȘI PROBLEMELE DEZVOLTĂRII 

ECONOMICO-SOCIALE A ROMÂNIEI

1. Programul P.C.R. 
despre principiile con
ducerii și organizării 
științifice a societății 
socialiste.
• Cunoașterea procese

lor economice și sociale, a 
realităților - baza previzi
unii dezvoltării societății.
• Decizia, planificarea, 

programarea, organizarea 
și controlul - momente ale 
actului de conducere so
cială.
• Calitățile moraî-politice 

și profesionale ale comu
niștilor, ale cadrelor de 
conducere în lumina exi
gențelor actuale ale parti
dului nostru.

Unul din exigenții contro
lori C.T.C. de la I.U.M.P. — 
tînărul Virgil Albu.

Un colectiv al cărui atribut 
este hărnicia

Cu aproape doi ani în 
urmă, ziarul nostru consemna 
înființarea in Valea Jiului a 
unei noi unități prestatoare 
de servicii pentru populație. 
Era vorba despre secția „Da- 
ciă-service" — Vulcan. Și, 
iată că, deși a trecut pu
țin timp — dacă luăm în 
considerare perioada de în
ceput a unei noi activități 
cu toate greutățile ineren
te — consemnăm d'n nou 
numele secției „Dacia-servi- 
ce", de astă dată purtind 
semnificația unui succes 
deplin in primul an de plan 
— 1977 : colectivul de la 
Vulcan — Paroșeni a obți
nut cele mai bune rezultate 
între unitățile similare din 
țară. Poate e impropriu 
spus „fruntaș pe țară", pen
tru că o asemenea Întrece

ri derJarolă :nf-e

• Trăsăturile stilului de 
conducere științifică.

Bibliografie:
Programul P.C.R., Ed. po

litică, București, 1975, p. 
106-110.

Nicolae Ceaușescu - Ra
port la Congresul al Xl-lea 
al partidului, în „România pe 
drumul construirii societă
ții socialiste multilateral dez
voltate", voi. 11, Ed. poli
tică, București, 1975, p. 62- 
65; 75-83. '

Nicolae Ceaușescu - Cu- 
vîntare la Consfătuirea de 
lucru cu activiștii și cadre
le din domeniul educației 
politice, al propagandei și 
ideologiei, 9 septembrie 
1977, Ed. politică, București,
1977. '

A gendă. istudențeaș că
• INTELIGENTA AR

TIFICIALĂ Șl CEA UMA
NĂ" este titlul acțiunii 
care a avut loc sîmbătă 
la clubul cultural-studen- 
țesc. Cu acest prilej stu
denții anului III M.I.M.
- ingineri s-au întîlnit cu 
cadre didactice de [a 
catedra de electrotehni
că : conf. dr. ing. Emil 
Pop, licențiat în matema
tică și șeful de lu
crări ing. Ion Miriță, li
cențiat în drept.

• TINERII ȘPEOLOGI
- STUDENȚI, membri ai 
cercului „Emil Racoviță", 
au terminat lucrările de 
cercetare și cartare la 
peștera „Din Tunel", în 
apropierea localității Te- 
liuc, peșteră descoperită, 
în urmă cu două luni. 
George Bălan, conducă
torul cercului, ne anun

toate unitățile auto-service, 
dar tot fruntaș pe țară se 
numește colectivul de la 
Vulcan — Paroșeni in în
trecerea dintre cele 49 de 
secții ale întreprinderii de 
asistență tehnică și service 
Pitești, amplasate in întrea
ga țară, dintre care multe 
avînd deja tradiție în a- 
ceastă activitate. Am făcut 
aceste precizări pentru a 
defini dimensiunile reale 
ale titlului de fruntaș, pe a- 
nul 1977, cucerit de colec
tivul din Valea noastră. La 
acest rezultat au ajuns prin 
efectuarea, într-un an, a 
5700 de revizii și reparații 
și rezolvarea a mult mai 
multe mii de probleme des
coperite la diagnoza auto
vehiculelor intrate în re
parații mici, mijlocii sau 
capitale ce r» execută aici.

Nicolae Ceaușescu - Ct>- 
vîntare la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R., 
23 septembrie 1977, Ed. 
politică, București, 1977, p. 
17-26.

2. Orientările și 
principiile fundamen
tale ale politicii ex
terne a R.S.R.
• Deplina unitate între 

politica internă și politica 
externă a partidului și sta
tului nostru.

• Politica României de 
dezvoltare a relațiilor de 
colaborare cu țările socia
liste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu țările neali
niate, cu toate statele lu
mii, fără deosebire de o- 
rînduire socială.
• Eforturile consecvente 

ale României pentru înfăp
tuirea securității și colabo
rării pe continentul euro
pean, pentru reglementarea 
pașnică a tuturor probleme

ță terminarea operației 
de cartare și la avenul 
„Groapa fără fund" de 
la Boiu (jud. Hunedoara), 
iar în aceste zile mem
brii cercului își pregătesc 
diapozitivele și hărțile 
cu care vor participa la 
sesiunea internațională 
de speologie care va a- 
vea loc la Brno - R.S. 
Cehoslovacia - între 20 
si 30 iulie a.c.

• STUDENȚII ANULUI
I, M.I.M. și-au început 
practică productivă la 
exploatările miniere
subordonate C.M. Deva 
(Teliuc, Ghelar, i Brad, 
Giilra Barza, Deva).
• IN ACEASTĂ SĂPTĂ

MÂNĂ se desfășoară ple
narele de activ ale con
siliilor A.S.C. pe facultăți.

Șt. COSTEA, student

La realizarea acestor suc
cese — să le spunem can
titative — a contribuit În
tregul colectiv, de la con
ducerea compartimentului de 
aprovizionare, care a asi
gurat in permanență pie
sele necesare, la mecanicii, 
electricienii, lăcătușii, tini
chigii care se confruntă di
rect cu problemele ascunse 
ale motoarelor sau sisteme
lor de frînare, direcție, ori 
semnalizare. Că se numesc 
loan Drăghici, Gheorghe 
Pirvulescu, Petru Imbrie sau 
Alexandru Bereczki, ei și-au 
pus amprenta priceperii și 
hărniciei pe cele 5700 de 
mașini care aleargă pe șo
selele patriei.

Dragoș CĂLIN ,

PREPARAȚIA LUPENI t 

Bilanț rodnic 
la producția netă 

de cărbune
Preparatorii din Lupeni 

au obținut în luna mar
tie o depășire a produc
ției nete totale de 1319 
tone. Recuperarea în 
cărbunele cocsificabil a 
crescut la 101,3 la sută, 
ceea ce echivalează cu 
un plus de 1100 tone căr
bune cocsificabil livrat 
siderurgiei. De aseme
nea, recuperarea glo
bală realizată în pro
porție de 109, 4 la sută, 
echivalează cu un plus 
de producție de 19 500 

tone cărbune.
Florea TIGOIANU, 
maistru preparator, 

Lupeni

lor litigioase între state.
• România - militantă 

activă pentru crearea unei 
noi ordini economice și po
litice mondiale, pentru în
făptuirea dezarmării gene
rale și în primul rînd a de
zarmării nucleare, pentru 
democratizarea relațiilor in
ternaționale.

Bibliografie:
Programul P.C.R., Ed. po

litică, București, 1975, p. 
197-204.

Nicolae Ceaușescu - Ra
port la Congresul al Xl-lea 
al partidului în voi. „Con
gresul al Xl-lea al P.C.R.“, 
Ed. politică, București^ 1975, 
p. 14-46.

Nicolae Ceaușescu - Ra
port la Conferința Națio
nală a partidului, decem
brie 1977.

Nicolae Ceaușescu - Cu- 
vîntare la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 22-23 martie 
1978, Ed. politică, București,
1978.

Probleme fundamentale a- 
le politicii externe a 
R.S.R. în „Era socialistă", 
nr. 6/1976.

Socialismul științific și 
problemele dezvoltării eco- 
nomico-sociale a României, 
Consultații, nr. 4, Ed. politi
că, București 1977.
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Bărbați care onorează titlul de miner Cind colectivul acționează ferm,
fluctuația poate fi oprită
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în luna martie a 
lui 1963, cînd s-a 
chis mina Paroșeni, 
prezentat, printre 
și un tînăr de prin părți
le Drăgășaniului. Abia 
întors din armată și dor
nic să-și facă un rost în 
viață, a venit în 
să învețe meseria 
miner.

Timpul a trecut, 
după numai trei am, 
timp în care a devenit 
miner, acest tînăr a fost 
numit șef de brigadă în 
cadrul sectorului IV 
investiții.

Astăzi, Ia cei 39 
ani ai săi. 
Ion Grigorescu, 
despre el este vorba, 
unul dintre cei mai 
preciați brigadieri 
la Paroșeni. în toți 
cești 12 ani a lucrat

alții,

Vale 
de

dar 
ani,

de 
comunistul 

căci
e 

a- 
de 
a- 
în 

cadrul sectorului IV, un
de acum coordonează o 
brigadă complexă, cu 
două locuri de muncă 
și care execută lucrări în 
vederea deschiderii stra
tului 13, precum și a că
ilor de transport pentru 
montarea unui complex 
mecanizat de susținere și 
tăiere.

„Puse cap la cap, toa
te lucrările miniere exe
cutate la I.M. Paroșeni 
de brigada pe care o 
conduc - afirmă Ion Gri
gorescu - cred că ar de
păși cinci kilometri". în- 
tr-adevăr, numeroasele 
galerii, de diferite pro
file, planuri înclinate, 
suitori, garaje pentru 
locomotive, stații TRAFO, 
la care brigada condu
să de tînărul brigadier

a muncit, demonstrează 
hărnicia și priceperea 
pe care le-a încorporat 
în calitatea lucrărilor, 
în anul trecut brigada 
ce o conduce și-a în
deplinit în mod exemplar, 
atît planul cît și anga
jamentele.

Glasul lui 1. Grigores- 
cu este marcat de o un
dă de emoție atunci cînd 
vorbește despre inimosul 
șef de brigadă Ion Vît- 
că, azi pensionar. De la 
el a învățat „meserie, nu 
glumă" și pe care și azi 
cînd îl întîlnește îl pune la 
curent cu treburile de la 
mină, uneori* cerîndu-i 
chiar sfaturi, pe care fos
tul brigadier le dă cu 
dragă inimă. La rîndul 
său, brigadierul Ion 
Grigorescu „a ridicat" oa
meni cu care azi mina se 
mîndrește : Nicolae Po
pa, șef de brigadă în 
cadrul sectorului IV, Ni
colae Crăciun care, de la 
vagonetar a ajuns un 
destoinic miner. împreu
nă cu ei „toți oameni 
unu și unu" și cu șefii de 
schimb Ion Degy și Vir
gil Nanu, brigada for
mează un tot unitar, un
de ideile novatoare și 
soluțiile îndrăznețe me
nite să înlăture eventu
alele greutăți ivite pe 
parcurs sînt discutate și 
apoi aplicate direct în 
procesul de producție. 
Brigadierul Grigorescu 
are o vorbă : „Ridicînd 
oameni de nădejde, 
ridici pe tine însuți".

încrederea pe care 
a-e în oamenii 
alături de care obține 
zultate de prestigiu, 
fost și motivul pentru 
care comuniștii minei 
i-au încredințat manda
tul de delegat la Con
ferința Națională a parti
dului, de unde s-a în
tors cu dorința fierbin
te de a contribui și mai 
mult la dezvoltarea mi
nei și creșterea produc
ției de cărbune.

O hotărîre onorată 
minerește, prin fapte.

Gheorghe OLTEANU, 
lăcătuș mecanic 

Paroșeni

1
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Pînă nu demult, în cadrul 
sectorului III se mai menți
nea o anumită fluctuație a 
personalului muncitor. Cînd 
se confruntau cîteva zile 
la rînd cu unele dificultăți, 
unii oameni se descurajau, 
cereau să fie schimbați de 
la un loc de muncă la altul. 
Aceștia erau de cele mai 
multe ori noi încadrați în 
muncă. Acest fapt ne-a dat 
de gîndit. ..

în cadrul 
generale ale 
de partid pe 
membrii biroului 
lui de partid au cerut șe
filor de schimb și brigadie
rilor să-și spună părerea în 
legătură cu ce trebuie fă
cut pentru a opri fluctuația 
oamenilor. Păreri și pro
puneri au fost mai multe. 
Ele s-au materializat în a- 
doptarea unor hotărîri pro
prii, prin care comuniștii 
și-au propus să acționeze 
mai perseverent, cu mijloa
ce educative mai variate 
pentru stabilizarea oame
nilor. Noii veniți au fost re
partizați în brigăzi bune cum 
sînt cele conduse de Gheor
ghe Scorpie, din frontal, sau 
a lui Simion Budescu, de la 
pregătiri. Li s-a oferit astfel 

munci
ex- 
re-

Concomitent, șefii de 
schimb s-au ocupat de noii 
veniți nu numai în pro
ducție, ci și în timpul lor 
liber. Cu sprijinul șefului de 
brigadă, al conducerii în
treprinderii, cînd a fost ca
zul, noilor veniți li s-au cre
at condițiile necesare pen
tru ca să se simtă cît mai 
bine, între oameni de ome-

'luuiiiniuiuiuuiiiiiiiMnn

unor .adunări 
organizațiilor 

schimburi, 
comitetu- 

au cerut

Opinii
muncitorești

luiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiHiinih

posibilitatea de a 
alături de oameni cu 
periență, harnici, care 
alizează retribuții mai subs
tanțiale, pe măsura efor
turilor lor.

nie, înțelegători și săritori 
la nevoie. Desigur, cei mai 
multi au ajuns astfel oameni 
de nădejde, disciplinați, cum 
sînt Vasile Crăcla, 
Tașcă, Dan Voicu, 
Popovici, dar cîțiva 
reușit să țină pasul cu exi
gențele meseriei de miner, 
care presupun, în primul 
rînd, o riguroasă respecta
re a ordinii și disciplinei. Th 
primul trimestru, unii din 
aceștia au lipsit de multe 
ori nemotivat, ca bunăoa
ră loan Murg și Valentin 
Deneș, deși li s-au creat, 
ca și celorlalți, toate con
dițiile. La început i-au mus
trat șeful de schimb și cel 
de brigadă. Văzînd însă că 
nu se „dau pe brazdă", 

. continuînd să încalce disci-

Nicolae 
loan 
n-au

plina muncii, colectivul a ac
ționat mai aspru - i-a pus 
în discuția grupei sindicale 
din cadrul schimbului. Iar 
atunci cînd cei doi au igno
rat în continuare opinia co
lectivă, ortacii au propus 
să li -se desfacă contractul 
de munca. Sîntem convinși 
că acest fapt a contribuit la 
întărirea disciplinei, la o- 
mogenizarea și întărirea for
mațiilor de lucru. Acum, la 
noi, aproape că nu mai e- 
xistă fluctuație.

Rezultatele omogenizării 
brigăzilor, reducerii fluctua
ției și întăririi disciplinei sînt 
concretizate în îndeplinirea 
planului trimestrial și cele 
7 000 tone extrase peste plan 
de colectivul sectorului 
tru.

loan BUSICESCU, 
secretarul comitetului 
partid al sectorului 

I.M. Uricani

în urma unor leziuni, mfa 
nerul Constantin Ispir și va
gonetarul Valeriu Boscu, de 
lamina Uricani, au fost in
ternați de urgentă în secția 
chirurgie a spitalului din Lu- 
peni. Se impunea o inter
venție chirurgicală promptă, 
de mare probitate profe
sională. Și de această da
tă medicul primar llie Va-; 
nica a fost la datorie, e- 
fectuînd operativ interveni 
țiile chirurgicale. •»

Uu gest de 
înalt 

umanism

nos-

de 
IH,

Venit din armată, tînărul comunist Nicolae Stan, s-a re
integrat în vechiul lui colectiv de muncă din cadrul secției de 
brichetare din Coroești. Clișeul îl reprezintă verificînd para
metrii de funcționare ai aparatelor de nivelmetrie.

Foto : Gh. OLTEANU•••••••••••••••••••••••••••••••••••••« ••••<*• ••••••• •••••••
De vină nu-i numai alcoolul!

„Nu știam ce fac", „îmi 
pare foarte rău", „eram sub 
influența alcoolului". Sînt 
tot atîtea regrete tîrzii ale 
unor cetățeni care, treziți 
la realitate de sub influen
ța nefastă a alcoolului, în
cearcă să se dezvinovățeas
că. Dar de cele mai multe 
ori însăși faptele lor îi con
damnă, fără cruțare. Fiind
că legea prevede pentru să- 
vîrșirea unor fapte antiso
ciale sau infracțiuni de că
tre persoane aflate sub in
fluența alcoolului nu o u- 
șurare a pedepsei, ci 
potrivă, circumstanțe 
vante. Exemplele de 
jos sînt semnificative 
acest sens.

întîrziind mai mult 
cît e firesc la un „pahar de 
vorbă" cu cîțiva prieteni, 
Mihai Stoian, muncitor la 
I.M. Aninoasa, în loc să ple
ce împreună cu ei spre casă, 
a pornit hai-hui prin orașul 
Vulcan. Ajuns în cartierul 
Micro III, ziua în amiaza 
mare a început să caute pri
cină de scandal cetățenilor 
de pe stradă, care-și vedeau

dim- 
agra- 

mai 
în

de-

pașnici de treburile lor. 
cele din urmă a găsit

în
— ce 

căuta, luîndu-se ia bătaie cu 
un om care nu i-a tolerat 
atitudinea arțăgoasă. S-a stîr- 
nit un scandal de pomină, 
domolit doar la intervenția 
unor lucrători ai miliției. A- 
gresiv, nevoie mare, M.S. i-a

au fost invitați să părăseas
că locul de muncă pentru că 
se expuneau unor accidente. 
Aflîndu-se sub influența al
coolului, ofereau un specta
col degradant colegilor de 
muncă. Dar, în loc să ajun
gă acasă, C.F. s-a oprit la 
un restaurant, continuînd să

Din sălile de judecată

lovit și pe milițieni, încer- 
cînd să scape apoi cu fuga. 
Dar a fost prins, anchetat ' 
după procedura de urgență 
și condamnat pentru huliga
nism la doi ani muncă co- 
recțională...

Tot în Vulcan, în 21 martie, 
tînărul Costel Fera, care are 
o frumoasă meserie la S.S.H., 
a fost trimis de șeful lui de 
la serviciu acasă. Ce se în- 
tîmplase ? Cineva, nu se știe 
cine a introdus o sticlă cu 
băutură alcoolică în atelier. 
Surprinși consumînd al
cool în timpul serviciului, vi
novății, printre care și C.F.,

bea în neștire. A ajuns, pe 
două cărări, în curtea șco
lii nr. 4 din Vulcan și a luat 
la bătaie, așa din senin, 
cîțiva elevi aflați în pauză. 
La intervenția profesorilor 
indignați, care i-au cerut (în 
mod politicos) să părăsească 
incinta școlii, individul a pro
ferat injurii, încercînd să-i 
lovească și pe aceștia, ur- 
mărindu-i pînă în secretaria
tul școlii. A încercat să-i 
lovească și pe cei doi mi
lițieni care au intervenit în
tre timp chemați de copii, 

dar a fost imobilizat. Fap
tele sale reprobabile nu pu-

teau fi scuzate de nimic. Le
gea prevede pentru ultrajul 
cu violență contra bunelor 
moravuri pedepse între 6 
luni și 5 ani.

Oricît ar fi de sincere, re
gretele manifestate 
după trezirea din e- 
uforia aburilor alcoolului 
sînt tîrzii. Legea e aspră, dar 
dreaptă. Cei doi au benefi
ciat de clemență, fiind obli
gați să-și execute pedeapsa 
la locul de muncă. Colecti
velor din care fac ei parte 
le revine îndatorirea de a se 
ocupa mai îndeaproape de e- 
ducarea lor, dacă n-au fă
cut-o pînă în prezent.

De vină, deci, în astfel 
de cazuri nu-i numai alco
olul, ci în primul rînd cei 
ale căror păreri de rău, du
pă consumarea unui act an
tisocial, nu au și nu pot a- 
vea scuze, decît cel mult o 
valoare educativă pentru cei 
predispuși să pășească pe 
această cale greșită.

V.S. FENEȘEANU
Lt. Major loan MIHAIU

Patru copil 
îșl caută mama
Zilele trecute am primit 

pe adresa redacției o scri
soare din partea elevului 
Dănuț Pogar, domiciliat în 
strada Venus, bloc 5, sc. I, 
etaj II ap. 16, prin care 
ne roagă s-o găsim pe mă
mica l ui, Vei ai
„Mămica noastră 
Dănuț - a plecat și

Veronica Pogar. 
—i.a - scrie

J ne-a 
lăsat pe toți patru frați, cu 
tăticu'. A luat și lucrurile 
din casă. Noi am dori să se 
întoarcă, sau, dacă nu vrea, 
să ne aducă înapoi 
televizorul și aragazul, 
cruri de care avem 
nevoie". Unde te-ai 
Veronica Pogar 
copiii ?

măcar
I, lu- 

mare 
ascuns, 

uitînd u-ți

un singur
27 de colegi de 
venit în ajutorul 
lor donînd sînge. 
enumerăm pe Ni-i

Salvarea celor doi paci- 
enți a depins însă de încă 
un factor deosebit de im
portant : transfuzia de sîn- 
ge.

A fost deajuns 
îndemn și 
muncă au 
semenilor 
Dintre ei
colae Crețu, loan Jianu, Ca- 
rol Matei, Vasile Moraru, 
Gheorghe Bălan, Valeriu A-i 
vădanei, Constantin Dece- 
bal, Gheorghe Ragheș, loan 
Mincă, loan Moldovan, Ma
rinei Marin, Culiță Grigoraș, 
Dumitru lordache care, în 
frunte cu maiștrii Constan
tin Cîrciumaru și loan Mo-, 
canu, s-au deplasat ia spi
talul din Lupeni spre a 
dona smgele salvator. 27 de 
tovarăși, un 
un gest de

O brățară 
pentru 250 de
{Urmare din pag 1)

putea fi bine executate.
- Noi - ne spune ,tî-

■ năra strungăriță Rozalia 
Mate, - confecționăm șu
ruburi de mici dimensiuni, 
repere pentru perforajul 
umed și alte piese ne
cesare complexelor de 
abataj cu susținere me
canizată, conștiente de 
faptul că, de răspunderea 
cu care muncim depinde 

u- 
să

calitatea viitoarelor’ 
tiloje miniere, menite 
contribuie la ușurarea 
muncii în subteran. Mie 
meseria mi-a plăcut de 
la primele ore de ucenicie 
pe care le-am făcut 
acum 8 ani. Adolescența 
și tinerețea mea sînt 
legate de uzină și de oa
menii ei. Ba mai mult, 
tot aici l-am întîlnit și 
pe omul alături de care 
mi-am întemeiat, acum 
doi ani, un cămin fericit, 
îl cheamă loan și e 
lăcătuș în secția sculă- 
rie.

Foarte tînără ea însăși, 
strungăriță Rozalia Ma
te le învață meserie pe 
încă două fete. Florica 
Chioran și Elisabeta Ma
te fac parte din cea mai 
tînără formație de uce
nice, care peste cîteva 
luni vor intra în rîndul 
muncitoarelor. Despre 
hărnicia și pasiunea cu 
care deslușesc tainele 
meseriei cele 70 de u- 
cenice, ne-a vorbit mais
trul instructor Nicolae 
Enache.
- Eu cred - ne mărtu

risea interlocutorul - că 
niciodată în uzina noas-

singur gest, dar 
înalt umanism.

Avram MICA,
Lupeni

fete

“I

tră femeia 
prețuită ca 
Sînt brigăzi 
portul femeilor la reali
zarea planului este 
mai mare uneori decît cel 
al bărbaților. Cît despre 
ucenicele mele, pot să 
vă spun că sînt mulțumit 
de felul cum se pregătesc 
pentru profesie. Sînt 
disciplinate și foarte să
ritoare. Am cîteva, cum 
sînt Ana Matei, Aurica 
Ciocoiu, Ileana Tătar, 
Dochia Chirion și altele 
a căror „brățară" de 
preț este meseria, pe ca
re și-o iubesc cu pasiu
ne.

De fapt, brățara de aur 
a meseriei este adevăra
ta „zestre" ă fetelor u- 
zinei. Cele mai multe 

, dintre ele îi aduc o nouă 
strălucire prin strădania 
lor de a-și perfecționa 
continuu pregătirea pro
fesională.

- Din cele 250 de fe
mei ale secției prelu- 

rece, remarca 
Ghizela luga,

n-a fost mai 
în acești ani. 
în care a-

crări la 
tovarășa 
președinta comisiei de 
femei pe uzină, 75 sînt 
seraliste, iar dintre se- 
raliste, 20 sînt studente.

Comentariile nu-și mai 
au rostul, 
uzinei și-au cucerit, 
noua lor calitate, 
hărnicie și pasiunea 
care au îmbrățișat 
serii care pînă nu 
mult erau făcute 
de bărbați, un loc 
frunte într-un colectiv har
nic, și-au găsit o cale 
demnă în viață, înteme

iată pe pasiune și hăr
nicie.

Muncitoarele
prin 
prin 

cu
me

de 
numai 

de
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
și tovarășul TODOR JIVKOV 

au inaugurat" lucrările de construcție a Complexului hidrotehnic Turnu Măgurele-Nicopole

Convorbiri intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov

1 Miercuri, 5 aprilie, au avut 
loc convorbiri între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar’ 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
și tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria.

La convorbiri au partici
pat, din partea română s 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Manea Mănescu, 
Gheorghe Oprea, Leonte

Semnarea Convenției 
romăno-buigară 

de colaborare economică
și cooperare in producție
! După încheierea convorbi
rilor oficiale, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
'Jivkov au semnat Convenția 
româno-bulgară privind cola
borarea în construcția com
plexului de olefine și coope
rarea în producție.

Exprimînd satisfacția față 
de semnarea convenției, față 
de rezultatele noii întîlniri 
româno-bulgare, tovarășul

Dejun în cinstea 
tovarășului Todor Jivkov

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, la 
bordul navei prezidențiale

Ce t â ț e n î !
Ocolul silvic Petroșani

vă atrage atenția asupra respectării urmă
toarelor interdicții:

— Nu dați foc resturilor vegetale adu
nate de pe finețe, pășuni și din grădini la o 
distanță mai mică de 100 m de pădure !

— Nu lăsați focuri nestinse complet la 
părăsirea locurilor unde ați lucrat sau sta
ționat i

— Fumați numai în locuri special ame
najate și nu aruncați la întîmplare resturi de 
țigări sau chibrite aprinse !

— Nu lăsați copiii să se joace cu focul ! 
Pădurea vâ oferă multe satisfacții.

FERIȚI-O DE FOC!

Mica publicitate
PIERDUT certificat de ino

vator pentru temele „Modifi
cat contactor D.I.T.A." și 
„Pupitru de comandă" pe 
numele Grigor loan, elibe
rate de I.M. Dîlja. Se de
clară nule. (185}

VÎND Trabant 601, stare 
foarte bună. Petroșani, car
tier Carpați, strada Mine
rului, bloc 19 - I - 11. (181) 

Răutu, Miu Dobrescu, Vasile 
Mușat, Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice; 
iar din partea bulgară : to
varășii Stanko Todorov, Di- 
mităr Stanișev, Andrei Luka- 
nov, Liudmila Jivkova, 
Gheorghi Pankov, ministrul 
industriei chimice.

Au fost prezenți ambasa
dorul României la Sofia, și 
ambasadorul Bulgariei la 
București.

Convorbirile s-aU desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, de înțelegere și 
stimă reciprocă.

Nicolae Ceaușescu a spus că 
acestea marchează o etapă 
importantă în relațiile dintre 
partidele și țările noastre și 
q urat succes în realizarea 
a tot ceea ce s-a convenit.

La rîndul său, tovarășul 
Todor Jivkov s-a declarat 
întrutotul de acord cu apre
cierile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

„Mihai Viteazul", un dejun 
în cinstea tovarășului Todor 
Jivkov.

VÎND autoturism Skoda 
SI00. Petroșani, strada Vi
itorului, bloc 37, ap. 27 (vi
zibilă zilnic). (182)

SCHIMB garsonieră Her
mes cu similar Carpați, Ins
titutului sau llie Pintilie. Te
lefon 42157, orele 18—20.

(183)
VÎND motocicletă Mobra, 

strada Vlad Țepeș, nr. 8 
Petroșani.

• (Urmare din pag. I)

țări socialiste, a forței crea
toare a popoarelor român și 
bulgar ce-și făuresc în mod 
liber propriul destin socia
list.

La festivitățile inaugurării 
lucrărilor au participat tova
rășa Elena Ceaușescu,. mem
bru al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., to
varășii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, 
membri și membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv 
ai C.C. al P.C.R., alte per
soane oficiale.

Din partea bulgară au luat 
parte tovarășul Stanko To
dorov, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri, tovarășa 
Liudmila Jivkova, membru al 
C.C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Comitetului pentru 
cultură, alte persoane ofici
ale.

...ora 9,30. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea parti
dului și statului nostru, so
sesc cu mașinile de la Bucu
rești în portul municipiului 
Turnu Măgurele, unde sînt 
întîmpinați cu căldură de to
varășul Teodor Roman, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Teleorman al P.C.R., 
de alți reprezentanți ai or- 
qanelor locale de partid și 
de stat.

Teleormănenii, care vor ti
vea cinstea de a lucra, în 
număr mare, la viitoa
rea construcție hidro
tehnică, fac tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o entuzi
astă primire.

în aclamațiile mulțimii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului, 
se îmbarcă pe vasul „Mihai 
Viteazul". După scurt timp, 
nava prezidențială acostează 
în apropierea platformei de 
inaugurare a construcției hi- 
drocentrțjiei.

Tot aici, sosesc, la bordul 
unei nave, venind de pe ma
lul bulgăresc, tovarășul 
Todor Jivkov, ceilalți con
ducători de partid și de stat 
bulgari.

La coborîrea pe pămîntul 
românesc, tovarășul Todor 
Jivkov este salutat cu deo
sebită căldură de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cei doi 
conducători de partid și de 
stat își string îndelung mîi- 
nile, se îmbrățișează cu prie
tenie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, ceilalți con
ducători de partid și de stat 
români și bulgari, se în

dreaptă spre locul unde ur
mează să se desfășoare ce
remonia de inaugurare a lu
crărilor de construcție d' 
Complexului hidrotehnic.

' i ArfuflHhdHii in Ihjhb

Un nou ,,mesaj“ al răpitorilor 
lui Aldo Moto

ROMA 5 (Agerpres). - 
Organizația subversivă „Bri
găzile roșii", care l-a răpit 
la 16 martie pe Aldo Moro, 
președintele Consiliului Na
țional al Partidului Democrat- 
Creștin, a adresat presei 
italiene un al patrulea „me
saj" - informează agenția 
ANSA. Exemplare din acest 
mesaj au fost găsite, la Mi
lano și în alte orașe italiene,

Miile de oameni ai mun
cii, reprezentanți ai popu
lației din Turnu Măgurele și 
Nicopole, prezenți la acest 
eveniment, aplaudă cu însu
flețire pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. 
Ei scandează neîntrerupt 
„Ceaușescu ~ Jivkov 1",

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român și pri
mul secretar al Comitetului 
Central gl Partidului Comu
nist Bulgar sînt invitați în 
fața unor machete și planșe, 
care prefigurează viitoarea 
construcție de pe Dunăre. 
Ministrul energiei electrice, 
prezintă principalii indica
tori, tehnico-economici ai 
marelui obiectiv, proiectat în 
comun de specialiștii români 
și bulgari. Complexul hidro
tehnic Turnu Măgurele - 
Nicopole va avea două hi
drocentrale care vor furniza 
sistemelor energetice român 

și bulgar, cîte circa 2 miliarde 
kilowați oră anual, două 
ecluze și două baraje de- 
versoare, și o serie de ame
najări adiacente. Centralele 
vor fi puse în funcțiune de 
apele Dunării, zăgăzuite de 
un baraj în spatele că
ruia se va forma un lac 
de acumulare în lungime de 
280 km. Părții române îi vor 
reveni spre execuție lucrări 
importante : se vor ridica 
diguri în lungime de 335 km, 
se vor turna, numai în nodul 
hidroenergetic, 1,2 milioane 
mc betoane, se vor monta 
peste 35 000 tone utilaje și 
instalații.

Urmează un moment de 
înaltă semnificație : tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkâjy marchează, în mod 
simbolic, inaugurarea lucră
rilor marelui obiectiv al co
operării româno-bulgare 
punînd cu unealta tradițio
nală a constructorilor - 
canciocul - primul beton la 
fundația hidrocentralei. Actul 
a fost repetat de tovarășele 
Elena Ceaușescu și Liudmila 
Jivkova, tovarășii Manea 
Mănescu și Stanko Todorov.

în uralele și aplauzele 
celor de față, cei doi con
ducători de partid și de stat 
dezvelesc, apoi, placa inau
gurală. ,
Tovarășii Nicolae Ceaușescu 

și Todor Jivkov se îmbrăți
șează cu căldură. Mulțimea 
ovaționează pentru priete
nia și colaborarea trainică 
dintre cele două țări și po
poare, pentru cei doi con
ducători de partid și de stat.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Todor 
Jivkov, ceilalți conducători 
de partid și de stat români 
și bulgari participă, apoi, la 
vibrantul miting al prieteniei 
româno-bulgare, care are loc 
aici, pe malul românesc al 
hidrocentralei.

Sînt prezenți mii de oa
meni ai muncii români și 
bulgari, viitori constructori ai 
m a re I ui ;: obiectiv hi d r oe n e r ■ 
getic. Ei salută sosirea la 

“5

însoțite de textul unei scri
sori a lui Aldo. Moro adre
sate secretarului generai al 
P.D.C., Benigno Zaccagrfini.

Cel de-â! patrulea „comu
nicat" al „Brigăzilor roșii" 
este intitulat „Procesul lui 
Aldo Moro" și se referă la 
faptul că, în momentul de 
față, liderul democrat-creștin 
este' „judecat" de un „tribu
nal" care se autointitulează 

tribuna oficială a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov cu sentimente de 
înaltă stimă, cu intensă bucu
rie. Se scandează cu însufle

țire, minute în șir, „Ceaușescu- 
Jivkov“.

Mitingul este deschis de 
tovarășul Teodor Roman, .« 
prim-secretar al Comitetului 
județean Teleorman al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean.

Primul secretar al Comite
tului județean de partid a a- 
dresat apoi, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovară
șului Todor Jivkov rugămin
tea de a lua cuvîntul la 
miting.

întîmpinați cu cele mai 
calde sentimente, cu deose
bită însuflețire, iau cu
vîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivcov.

Cuvîntările celor doi con
ducători de partid și de stat 
sînt urmărite cu larg inte
res, profundă satisfacție, ele 
fiind subliniate, în repetate 
rînduri, cu vii și puternice 
aplauze, cu urale și ovații.

După rostirea cuvîntărilor, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov se îmbrăți
șează din nou, răspund cu 
prietenie aclamațiilor mulți
mii.

Mitingul ia sfîrșit într-o at
mosferă însuflețitoare. Tineri 
și tinere, în frumoase costume 
teleormănene, precum și vi
itori constructori ai Comple
xului hidrotehnic prind în 
horă pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe tovarășul To
dor Jivkov, pe ceilalți con
ducători de partid și de stat 
români și bulgari.

Conduși cu dragoste de 
participanții la miting, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, to
varășul Todor Jivkov, ceilalți 
oaspeți se îmbarcă la bor
dul navei prezidențiale „Mi
hai Viteazul", îndreptîndu-se 
spre Nicopole.

La scurtă vreme, nava pre
zidențială acostează la malul 
bulgăresc al Dunării. Ca și 
pe malul românesc, mii de 
oameni ai muncii bulgari au 
venit să asiste lă momentul 
solemn al inaugurării lucră
rilor acestui obiectiv econo
mic.

Pe pămîntul Bulgariei prie
tene, tovarășul Nicolae 
Cequșescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Todor 
Jivkov sînt întîmpinați cu 
cele mai alese sentimente de 
stimă și prietenie. Mulțimea 
scandează îndelung „Jivkov - 
Ceaușescu !“, aplaudă cu în
suflețire pentru prietenia 
bulgaro-română.

Este o atmosferă de mare 
entuziasm, de adevărată 
sărbătoare a prieteniei din
tre cele două popoare.

în întîmpinarea oaspeților 
au venit tovarășii Perrko 
Gherganov, prim-secretar al 

a fi „al poporului". între 
altele, teroriștii scriu că 
„judecata, care se prevede 
a fi aspră, își va avea, de
sigur, cursul său". T

Scrisoarea pe care teroriș
tii o atribuie: liderului de
mocrat-creștin, trimisă în 
fotocopii lui Zaccagnini și 
diferitelor ziare italiene, 
sugerează, între altele, că 
„unica soluție pozitivă posi
bilă" ar fi eliberarea prizo
nierilor de ambele părți. Se 
crede, însă că ea ar fi dic
tată de răpitori. în prezent, 
specialiștii o studiază pentru 
a stabili dacă textul nu este 
cumva un plagiat.

Comitetului județean Plevna 
al P. C. Bulgar, alți repre
zentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

Gazdele prezintă, apoi, în 
fața unor machete și planșe, 
principalii indicatori econo
mici ai complexului hidro
tehnic de pe malul bulgă
resc, transformările multiple 
pe care le va determina și 
pe-malul bulgăresc această 
monumentală construcție hi
drotehnică. Este evidențiată 
și aici buna colaborare din
tre specialiștii români și bul
gari în elaborarea proiecte
lor marelui „edificiu al lu
minii". ' ' '
Tovarășii Nicolae Ceaușescu 

și Todor Jivkov sînt invitați 
apoi să pună piatra de te
melie la fundația hidrocen
tralei de pe malul bulgăresc.

în aplauzele miilor de oa
meni ai muncii bulgari, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov dezvelesc placa 
inaugurală a lucrărilor.

După dezvelirea plăcii, cei 
doi conducători de partid și 
de stat, își strîng mîinile cu 
prietenie, se îmbrățișează.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Todor 
Jivkov, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat a celor două țări se îm
barcă în această atmosferă 
însuflețită pe nava „Mihai 
Viteazul".

La desprinderea vasului 
prezidențial de țărmul bul
gar, mulțimea ovaționează 
puternic, din .nou, pentru 
prietenia româno-bulgară.

Vasul prezidențial s-a în
dreptat, în cursul după-amie- 
zii, spre portul Ruse, unde 
cei doi conducători de partid 
și de stat și-au luat un 
călduros rămas bun. Nume
roși locuitori ai orașului bul
gar au salutat cu entuziasm, 
cu sentimente de prietenie și 
stimă pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, 
expresie a satisfacției față 
de noua întîlnire la nivel 
înalt româno-bulgară, înche
iată cu rezultate deosebit de 
rodnice.

Nava prezidențială a sosit 
apoi în portul Giurgiu.

La coborîre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu căldură de tova
rășul Maxim Berghianu, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Ilfov al P.C.R., de 
aiți reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de 
stat. Mii de, oameni ai mun
cii au făcut o caldă și însu
flețită primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, celorlalți 
tovarăși din conducerea parti
dului și statului.

Seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși, 
din conducerea partidului și 
statului s-au înapoiat în Ca
pitală.

!i

LA GALERIA „BîSMARK 
STRASSE", din Dusseldorf, 
a avut loc vernisajul expozi
ției pictorului român Rein
hardt Schuster. Lucrările ex
puse se bucură de aprecieri
le uncii numeros public. '

UN PURTĂTOR DE CUVÎNT 
al Scotland Yard-ului a de
clarat că grupul pronazist in
titulat „Coloana 88" a re
vendicat responsabilitatea ex
ploziei survenite la sediul din 
Londra al Partidului Comunist 
din Marea Britanie.
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