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expresii elocvente ale politicii de dezvoltare multilaterală
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Rezultate deosebite
în întrecerea

minerilor
CEA MAI MARE PRODUC

ȚIE ZILNICĂ - 6151 tone de 
cărbune - din ultima perioa
dă de timp, a fost extrasă de 
colectivul întreprinderii mi- - 
niere Lupeni, miercuri, 19 a- 
priiie. La obținerea acestui 
important succes au contri
buit minerii sectorului II cu 
plus 106 tone, ai sectorului 
III - plus 87 de tone, cu 178 
de tone cei de la IV și cu 162 
de tone, minerii sectorului 
VI. Remarcabile sînt rezulta
tele obținute la complexele 
mecanizate, unde s-a eviden
țiat în mod deosebit brigada 
condusă de maistrul mecanic 
Constantin Lupulescu, briga
dă care a obținut o produc
tivitate mai mare decît sar
cina planificată cu 5280 de 
kilograme. (Avram MICA)

BRIGADA LUI EUGEN VOl- 
CU CONTINUĂ ȘIRUL SUC
CESELOR. Cei care au lan
sat inițiativa „Brigada înaltei 
productivități" continuă să 
obțină noi succese. Depășind 
productivitatea muncii plani
ficată cu peste 2 000 kg/post, 
brigada lui Voicu Eugen de 
la I.M. Petrila a acumulat pe 
această lună un plus de 
1 600 de tone, care a contri
buit la creșterea productivi
tății pe întregul sector cu plus 
330 kg/post. (Vasile ENE)

530 DE TONE PESTE PLAN 
EXTRASE ÎN 19 APRILIE, re
prezintă cea mai mare depă
șire zilnică obținută în aceas
tă lună de minerii Vulcanu
lui. Din șase sectoare de pro
ducție, cinci și-au depășit 
sarcinile de plan zilnice : sec
torul I - plus 76 de tone; 
sectorul II - plus J08; secto
rul IV - plus 79; sectorul V 
- plus 264 și sectorul VII - 
plus 109 tone. Sectoarele V 
și VII se situează în fruntea 
întrecerii socialiste pe aceas
tă lună cu o depășire a sar
cinilor de plan cu 2071 și res
pectiv 341 de tone. Pe întrea
ga mină plusul lunii, la zi, 
este de 1727 de tone. (Violeta
TOM A)
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OLIMPIADA CONSTRUC
TORILOR. Mîine se va 
desfășura, la Petroșani, fa
za municipală a olimpiadei 
pe meserii a constructori
lor. La probele practice și 
teoretice ale concursului, 
dotat cu premii, vor parti
cipa cei mai pricepuți cons
tructori ai șantierelor in
dustriale și civile, în mese
riile de zidari, dulgheri și 
fierar-betoniști. (Ă.H.)

a societății românești

Condiții pentru o activitate 
productivă de înaltă eficiență

CLEMENT NEGRUȚ, 
prim-secretar al Comitetului municipal de partid

Constituie un adevăr in
contestabil faptul că printr-o 
succesiune de schimbări ca
litative, ale căror începuturi 
sînt legate de etapa fertilă, 
inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, prin per
fecționările ample și vigu
roase aduse, în continuare, 
în conducerea și organizarea 
întregii vieți sociale, de is
toricele forumuri ale partidu
lui - Congresul al X-lea, 
Conferința Națională din 
1972 și Congresul al Xl-lea 
- în țara noastră a fost cre
at cadrul organizatoric și
în același timp a fost dez
voltat climatul necesar î-
naintării societății româ
nești pe o nouă treaptă de 
maturizare politică, econo
mică și socială. Rezultat al 
unei politici promovate cu 
neabătută consecvență de 
partid, dezvoltarea rapidă, 
multilaterală și armonioasă a 
întregii noastre vieți materi
ale și spirituale este rodul 
unei gîndiri cutezătoare și' 
al unei concepții științific 
fundamentate asupra mer
sului și desfășurării istori
ce a omenirii, concepție 
străbătută de ideea - și de 
convingerea - că societatea 
noastră socialistă are ne
limitată resurse și o capaci- 

' ' ! a
dez- 
mai 

potenția- 
concor-

tate fără precedent de 
accelera propria sa < 
voltare, de a da cea 
bună valorificare 
lului său creator, în

danță cu idealurile întregii 
națiuni.

Această gîndire luminoasă, 
revoluționară ne-a înarmat, 
de puțin timp, cu o nouă 
modalitate de acțiune. In 
consens cu mutațiile prefi
gurate încă de la Congresul 
al IX-lea, și cu perfecționă
rile ulterioare, secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, a 
înfățișat la Conferința Na
țională din decembrie 1977, 
obiectivul de însemnătate is
torică, la elaborarea căru
ia a adus o contribuție ines
timabilă : depășirea într-un 
timp relativ scurt a stadiu
lui de țară în curs de dez
voltare și înscrierea Româ
niei în rîndul țărilor cu o 
dezvoltare medie. Sub sem
nul acestei idei fundamen
tale, Hotărîrea cu privire 
la perfecționarea conducerii 
și planificării economico-fi- 
nanciare, adoptată de recen
ta plenară a Comitetului 
Central capătă o importanță 
deosebită.

Temeiurile care au stat 
la baza adoptării acestei 
importante hotărîri sînt ex
plicit formulate în expunerea 
Sa introductivă. în principal, 
este vorba despre strategia 
orientată cu consecvență 
spre îmbinarea armonioasă 
a autonomiei întreprinderilor, 
prin lărgirea competențelor 
și atribuțiilor ce le revin, 
cu conducerea unitară, pe

r
baza aplicării principiului 
centralismului democratic. 
Validată de practica cons
trucției socialiste, această 
linie strategică va conduce 
la accelerarea progresului 
patriei noastre, prin acțiu
nea conștientă, prin partici
parea activă a celor ce mun
cesc, ca purtători ai deci
ziei politice în conducerea e- 
conomiei, a întregii vieți so
ciale. Se are în vedere dez
voltarea continuă a democra
ției socialiste, afirmarea spi
ritului de inițiativă și spori
rea răspunderii întreprinde
rilor, deopotrivă cu creșterea 
cointeresării oamenilor mun
cii în valorificarea superi
oară a bogatelor resurse ale 
societății. Toate acestea sînt 
subordonate creșterii eficien
ței economice, ridicării nive
lului de trai al maselor, 
dezvoltării generale a soci
etății, finalitate pe care o 
regăsim în conținutul între
gii politici interne și exter
ne a partidului și statului 
nostru.

Evoluția spre stadiul de 
țară cu o dezvoltare me
die este înțeleasă, în con
cepția partidului, prin cerin
ța de a obține creșteri can
titative bazate, îndeosebi, pe 
adînci prefaceri calitative. 
Introducerea ca indicator de 
bază a valorii producției ne
te, accentuarea rolului deo
sebit al celorlalți indicatori 
ai rentabilității economice, 
întărirea autogestiunii eco- 
nomico-f inanciare și ridica
rea pe un plan superior a

• (Continuare in pag. a 2-a)

Mina Dîja Schimbul condus de Ion Andacs, din bri
gada lui Petru Scrâdeanu, (împreună cu maistrul minier 
Mihai Cozma, în fotografie), în abatajul unde lucrează, 
avansează un ciclu în plus.

SPECTACOL. Teatrul de 
stat „Valea Jiului" din Pe
troșani prezintă astăzi (ora 
18,30, la sediu) un specta
col cu piesa dramaturgului 
ceh Ivan Bucovcan „Alege
ți-! singuri" în regia 
Fiorin Fătulescu. (T.S.)

MASĂ ROTUNDA, 
misia de femei de la 
parația din Lupeni, în cola
borare cu clubul „Femi- 
na" din localitate, a orga
nizat o interesantă masă ro
tundă avînd ca temă iniție
rea unor acțiuni interesan-

lui

te în rînduriie muncitoarelor A 
de la această unitate eco- I 
nomică. S-a preconizat, I 
printre altele, organizarea • 
de lectorate pe teme medi- ■ 
cale, de creștere și educa
re a copiilor, de gospodări
re la care vor fi invitate să 
facă expuneri medici, juriști, 
membri ai brigăzii științifi
ce* și alte cadre de specia
litate. (Margareta MICA, 
Lupeni)
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I
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Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii ■ 
Socialiste România, a pri
mit, joi la amiază, delega
ția guvernamentală a R. 
Chineze; 
șa Cen 
supleant 
C.G al 
premier 
Stat, ministrul relațiilor eco
nomice cu străinătatea.

în timpul întrevederii au 
fost evocate cu satisfacție 
relațiile strînse, tradiționale, 
de prietenie, solidaritate 
militantă și colaborare mul
tilaterală dintre partidele, 
țările și popoarele noastre 
și a fost manifestată convin
gerea că aceste raporturi, internaționale actuale.

P. 
condusă de tovară- 
Mu-hua, membru 

al Biroului Politic al 
P. C. Chinez, vice- 
al Consiliului de

conlucrarea româno-chineză 
vor cunoaște 
continuă în 
două părți,

o dezvoltare 
interesul 

pvnp, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii 
în lume.

A fost subliniată, în 
cadru, însemnătatea 
lelor convorbiri 
la nivel guvernamental ro- 
mâno-chineze, care au sta- . 
bilit măsuri concrete de in
tensificare a legăturilor eco
nomice dintre cele două 
țări, ceea ce servește con
strucției socialiste, prieteniei 
și cooperării multilaterale 
dintre statele și popoarele 
noastre.

în timpul convorbirii au 
fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale situației

Ș ed ința
Consiliului

Joi după-amiază a avut 
loc ședința Consiliului de Mi
niștri în cadrul căreia guver
nul țării și-a exprimat depli
na adeziune, totala și una
nima aprobare față, de re
zultatele rodnice ale vizitei 
efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu 
în Statele Unite ale Americii.

Subliniind prodigioasa ac
tivitate desfășurată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
prilejul vizitei de stat 
S.U.A. tovarășul Manea 
nescu, primul ministru al
vernului, a relevat contribu
ția inestimabilă a președinte-

cu 
în 

Mă- 
gu-

celor 
gene-

acest 
actua- 

economice

de Miniștri
Iui Republicii Socialiste 
România la dezvoltarea rela
țiilor româno-americane, cu 
implicații pozitive asupra 
climatului politic general din 
lume, meritele excepționale 
cile secretarului general al 
partidului la eforturile pentru 
soluționarea marilor proble
me ce confruntă omenirea 
contemporană.

în cadrul ședinței a fost 
exprimată hotărîrea membri
lor guvernului de a munci 

. cu pasiune și energie, strîns 
uniți în jurul partidului, al 
secretarului său general,
președintele Republicii So-

Succes deplin lucrărilor 
Conferinței Naționale a femeilor
Eveniment de însemnătate 

majoră, Conferința Națio
nală a femeilor, ale cărei 
lucrări se deschid astăzi, la 
București, se înscrie în via
ța politică a țării ca un nou 
moment de afirmare a de
mocratismului orînduirii noas
tre, oferind cadrul de lar
gă participare, de dezbatere 
și adoptare a unor importan
te măsuri menite să conducă 
la creșterea și afirmarea ple
nară a rolului femeii, a con
tribuției mereu crescînde la 
înfăptuirea obiectivelor a- 
doptate de partid, în înain
tarea fermă a României pe 
noi trepte de progres și ci
vilizație socialistă și co
munistă.

Participantele la Conferin
ță aduc, în fața înaltului fo
rum, gîndurile și sentimentele 
de adeziune ale-milioanelor 
de femei de pe întreg cu
prinsul țării, față de politi
ca internă și externă a parți- 
dului și statului nostru, față 
de proeminenta personali-

tate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, promotorul po
liticii de făurire a unui nou 
destin al femeilor din Româ
nia, de edificare a viitorului 
comunist al întregului po
por, neobosit mesager al 
păcii, înțelegerii și colaboră
rii între toate națiunile lu
mii contemporane.

Sub semnul exigențelor noi 
ce caracterizează actuala e- 
tapă de dezvoltare a țării. 
Conferința Națională a fe
meilor va da un nou și fer
tilizator impuls muncii cre
atoare desfășurate de fe
mei, pe multiple planuri ale 
vieții politice, economice și 
sociale, în activitatea de 
producție, în știință și cul
tură, în creșterea și educa
rea tinerei generații.

Alături de milioanele de 
femei de pe întinsul patriei
- românce, maghiare, ger
mane și de alte naționalități
- femeile din Valea Jiului își 
îndreaptă gîndurile spre

• (Continuare în pag. a 2-a)

fiind argumentul cel mai „tare“

e fluturat in virful... briei
Pe-un picior de plai, pe-o 

gură de rai, ca în baladă, 
un tînăr păstor Nicolae Stan
cu din Loman - Alba, își păș
tea, astă-vară, mioarele. A- 
colo sus, în Bilele, i s-a 
rătăcit o oaie bolnavă, pe 
care a găsit-o și îngrijit-o 
ciobanul Aurel Bîtcan, din 
Petrila. Din vorbă în vorbă 
păgubașul a aflat de oaie. 
A venit în prima zi de 
toamnă ia coliba lui Bîtcan, 
pe Molitvu și s-au înțeles 
ca, în prima duminică, să 
se întîlnească cu turmele pe

munte, pentru a-și lua mioa
ra. Era în ziua de duminică, 
4 septembrie...

Stancu i-a mulțumit lui 
Bîtcan, pentru că a avut gri
jă de oaie, ba i-a dat și-un 
„cățăl“, drept „recompensă". 
Apoi au coborî, la cabana 
turistică Voevodu, să cin
stească o bere. Bere n-a fost, 
dar s-au învîrtoșat la vin. 
Bîtcan s-a cinstit și cu alți 
cunoscuți, el însuși recunoaș
te mai tîrziu că n-a 
știut ce vorbește.

mai

- După un timp oarecare, 
eu m-am îmbătat tare și nu-mi 
mai amintesc cum s-au pe
trecut lucrurile, dar știu că 
m-am luat la bătaie.

Spun cei care au fost mar
tori la scandal că Bîtcan i-a 
căutat mai întîi pricină lui 
Ion Herțeg, un vecin de-al 
lui, apoi lui Stancu, cică îi 
părea rău după mioara... 
altuia. Și. astfel, în loc să 
folosească boatele împotri- 

lon VULPE

• (Continuare în pag. a 2-a)



pentru o activitate 
ă de înaltă eficiență

• {Urmare din pag. I)

autoconducerii muncitorești 
reflectă, în ansamblu, preocu
parea centrală a conducerii 
de partid de a promova cri
terii- calitative noi, superioa
re, corespunzătoare stadiului 
actual de dezvoltare a so
cietății. Ele ilustrează, tot- 

. redată, caracterul original al 
bttregii strategii de înscriere a 
României printre țările cu 

. o dezvoltare medie, acțiune 
înțeleasă să se realizeze nu 
prin copierea unor rețete 
prefabricate, ci tocmai prin 
afirmarea a ceea ce este 
specific orînduirii noastre 
socialiste, aptă să dobîndeas- 
că trosformarea cantității în- 
tr-o nouă calitate, să reali
zeze, într-un timp istoric re
lativ scurt, saltul revoluțio
nar hotărîtor pentru depli
na maturizare a societății, 
pentru înaintarea ei fermă 
spre comunism.

Valea Jiului se numără 
printre localitățile țării ce 
vor cunoaște în următorii 
ani o dezvoltare impetuoasă, 
în acest context, organelor 
și organizațiilor de partid, 
organelor de conducere co- 

- lectivă din întreprinderi și 
instituții le revine îndatori
rea de a acționa permanent, 
cu neabătută fermitate și 
înaltă răspundere comunistă 
și muncitorească pentru în
deplinirea exemplară a sar- 

, cinilor de plan, contribuind 
la întărirea continuă a 
nomiei naționale 
izvor al 
maselor, 
nera'ie a 
tivele ce 
lectivelor 
mcipiul nostru - dezvoltarea 
extracției de cărbune, des
chiderea noilor capacități de 
producție, realizarea celor
lalte investiții industriale și 
social-cuiturale prevăzute 
suplimentar - cer efort conti
nuu spre găsirea celor mai 
eficiente modalități de trans
punere în viață a bogăției 
de idei cuprinse în documen
tele de partid. în mod deo
sebit, din Hotărîrea cu pri
vire la perfecționarea con
ducerii și planificării eco- 
nomico-financiare se des
prinde sarcina de a acțio
na pentru creșterea producți
ei nete, pe seama produc
tivității‘'muncii, pentru ri
dicarea nivelului tehnic al 
producției și îmbunătățirea 

- calității acesteia, reduce
rea cheltuielilor materiale 
și gospodărirea cu maximă 
eficiență a părții din avu
ția națională ce este încre
dințată fiecărei întreprinderi. 
Realizarea: sarcinilor de 
plan la producția netă, o- 
biectiv de care este legată 
întreaga dezvoltare econo-

_ eco-
- singurul 

creșterii bunăstării 
al dezvoltării ge- 
societății. Obîec- 
siau în fața co
de muncă din mu-

e-

mico-socială a municipiului, 
impune orientarea decisivă 
spre aspectele calitative a- 
le creșterii productivității 
muncii și rentabilității
conomice, spre dezvoltarea și 
afirmarea plenară a inițiati
vei creatoare a muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, a 
cadrelor cuprinse în activi
tatea de cercetare și proiec
tare, în construcția de uti
laj minier, în celelalte do
menii cum sînt aproviziona
rea tehnico-materială său 
activitatea de transport.

Organele* și organizațiile 
de partid, organele de con
ducere colectivă sînt che
mate să desfășoare o lar
gă activitate pentru atrage
rea oamenilor muncii la e- 
laborarea deciziilor și, 
înțelege, la înfăptuirea

se 
lor

fă de producția globală a- 
vea drept consecință ten
dința de a se obține valori 
generale mari - cu cheltu
ieli mari - și nu așa cum 
firesc trebuia să fie, de a 
se crea cu cheltuieli ma
teriale minime, cît mai mul
te valori de întrebuințare, e- 
lement 
întăriea 
naie și
lui de viață, material și spi
ritual al poporului. Sînt u- 
nități economice în care 
tendința de a obține creșteri 
la producția globală, a con
dus la neadmise depășiri 
ale cheltuielilor materiale 
de producție. La întreprinde
rea minieră Bărbăteni, în 
trimestrul IV 1977, produc
ția netă, a fost realizată 

; doar în proporție de 67,8

hotărîtor 
economiei 
creșterea

pentru 
națio- 

n.velU-

Trebuie ca încă din acest 
trimestru să fie urmărită re
alizarea producției nete, să 
fie făcută o analiză critică 
a activității de producție 
desfășurate, la fiecare între
prindere, ținînd seama de ce
rințele noi impuse de acest 
indicator. Pentru cunoaște
rea deplină a semnificațiilor 
și avantajelor reale pe ca
re hotărîrea 
plenară le aduce în 
bunătățirea activității 
conomico-financîare, 
tărirea continuă a 
miei naționale, trebuie 
ganizată dezbaterea largă, 
de către toți oamenii 
cii, a conținutului ei, a 
și mijloacelor prin 
se obțin rezultatele

adoptată de 
îm-

e- 
în în- 

econo- 
or-

S.’.I

■ -

Hofârîrile Plenarei C. C. ai P.C.R. din 
22-23 martie a.c.—expresii elocvente 

ale politicii de dezvoltare 
multilaterală a societății românești

în practică. Este necesară sti
mularea permanentă a cre
ativității colective, în care 
se află cantonată o impor
tantă rezervă a perfecționă
rii conducerii și planificării 
economico-sociale. Valorifica
rea ideilor și inițiativelor iz- 
vorîte din gîndirea oame
nilor cere o preocupare con
cretă, operativă, în 
rea transpunerii în 
multitudinii de 
făcute de oamenii
Oricît de. ingenioase ar fi, 
propunerile devin lipsite de 
conținut dacă nu "se acțio
nează pentru realizarea lor 
în colectivele din care au 
izvorît, prin ridicarea cali
tății muncii tuturor celor cu
prinși în formația de lucru, 
a tuturor celor înscriși în 
sfera de răspundere și com
petență a brigăzii, ’ sectoru
lui sau întreprinderii.

întregul conținut al mă
surilor adoptate de recenta 
plenară este străbătut, ca 
un fir roșu, de ideea 
calități superioare a 
cii. Producția netă - 
dicator deosebit de expre
siv - va ajuta la determina
rea mai rapidă a laturilor ca
litative ale activității eco
nomice, la aprecierea cu 
mai multă fidelitate a con
tribuției oamenilor 
la creșterea valorii nou cre
ate, la încorporarea în pro
dusul fizic a unei cantități 
tot mai mari de muncă vie. 
Raportarea rezultatelor fa

cu o 
peste

la sută și aceasta 
pondere mare, de
55 la sută, a cheltuielilor ma
teriale în volumul produc
ției globale. în schimb, la 
întreprinderea de utilaj 
minier Petroșani, prin depă
șirea în trimestrul IV 1977 
a producției nete cu 8,9 la 
sută s-a obținut un însem
nat volum de valori nou 
create — de peste 4200 mii 
iei - ceea ce a condus la 
creșterea eficienței econo
mice a întreprinderii și, im
plicit, la rezultate stimulați-- 
ve pentru întregul colectiv. 

Concluzia ce se desprin
de este una singură. Cu cît 
se acționează mai perseve
rent pentru depășirea pro
ducției fizice, pe seama creș
terii productivității muncii 
și, concomitent, pentru re
ducerea cheltuielilor mate
riale, prin aplicarea unui 
regim sever de economii, cu 
atît întreprinderea va în
registra rezultate economice' 
superioare, reflectate de
creșterea corespunzătoare a 
nivelului de retribuție a oa
menilor muncii.

Organele și organizațiile 
de partid, consiliile oameni
lor muncii ,organizațiile de 
sindicat și ale U.T.C., ca- 

_ __ drele cu munci de răspun-
muncii dere sînt chemate să dez

bată și să adopte măsuri 
eficiente pentru pregătirea 
tuturor condițiilor necesare 
aplicării prevederilor a- 
cestei importante hotărîri.

vede- 
viajă a 

propuneri 
muncii.

unei 
mun- 

in-

mun- 
căilor 
care 

cele mai 
bune la producția netă, 
în condițiile specifice în ca- 
re-și desfășoară activitatea 
fiecare colectiv. în toate u- 
nitățile trebuie asigurate a- 
tît condiții tehnico-materiale 
corespunzătoare, cît mai 
ales, trebuie perseverat pen
tru întărirea ordinii revo
luționare și a disciplinei fer
me muncitorești, pentru creș
terea răspunderii, dezvolta
rea inițiativelor înaintate și 
afirmarea plenară a efici
enței lor economice. Revine 
ca o datorie de cea mai 
mare răspundere pentru or
ganele colective de condu
cere din Valea Jiului să a- 
sigure participarea tuturor 
oamenilor muncii la înfăptu
irea actului autoconducerii 
muncitorești, la soluț onarea 
operativă a problemelor pe 
care le ridică activitatea e- 
conomică, socială și politică 
în cadrul fiecărei întreprin
deri, realizînd pe această 
cale dezideratul major, sub
liniat de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, în cu- 
vîntarea rostită în încheierea 
lucrărilor plenarei : „Este de 
înțeles că toate acestea tre
buie să se reflecte în 
dicarea într-un ritm

ri- 
. ..........      mai 
înalt a eficienței economi
ce ,a venitului național, ba
za întregii dezvoltări a so
cietății noastre socialiste, a 
creșterii bunăstării întregu
lui popor".

Acționîndu-se permanent, 
în lumina prevederilor hotă- 
rîrii, pentru perfecționarea 
conducerii, și planificării e- 
conomice - financiare vor 
fi obținute realizări supe
rioare, va crește aportul fie
cărei întreprinderi la spo
rirea valorii nou create, a 
venitului național, asigurîn- 
du-se înscrierea țării noas
tre pe o nouă treaptă de 
progres în rîndul țărilor cu 
o dezvoltare medie, înainta
rea fermă a României spre 
comunism.

S-a semnat „actul de naștere" al viitorului magazin uni
versal din Petroșani, care va dispune de 6 500 mp spații co
merciale.

STUDIUL — element necesar 
al perfecționării profesionale

Unele concluzii după examenele pentru 
completarea studiilor

Procesul de perfecționare 
și modernizare a tehnicii și 
tehnologiilor în mineritul 
Văii Jiului se află într-un 
raport direct proporțional cu 
perfecționarea moral-profe- 
sionată-a minerilor. Este o 
acțiune de mare importan
ță, cu sensuri care depă
șesc cadrul strict economic, 
indicînd însăși grija pentru 
om, umanismul generos al 
societății noastre. în acest 
context de idei trebuie a- 
preciate examenele (încheia
te zirele trecute) la care au 
participat în școlile munici
piului, adulți care, din di
ferite motive, nu au înche
iat procesul de învățămînt 
la nivelul exigențelor actua
le. în această acțiune 
fost implicate atît școlile 
și întreprinderile, care, 
mod firesc, trebuie să 
foarte mult interesate și
acest aspect care se răsfrîn- 
ge nemijlocit asupra acti
vității economice, actuale și 
de perspectivă. O primă cons
tatare ;
zenți la 
te mic.

- în 
spunea 
director 
nerală nr. 6 Petrila, partici
pă 160 de adulți la exame
nele pentru completarea stu
diilor. De la mina Petrila sînt 
înscriși doar 85, deși recen
zați sînt mult mai multi.

- Doar 16 din cei 82 în
scriși sînt de la mina Li- 
vezeni, am aflat de la prof. 
Mihai Ferencxi, director ad
junct la Școala generală nr. 
5 Petroșani. Diferența o

au 
cît 
în 

fie 
de

numărul celor pre- 
examene a fost foar-

școala noastră ne 
prof. Emil Kreiter, 
adjunct la Școala ge-

»••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
argumentul cel mai „tare 

e fluturat în vîrful.
va vreunei sălbăticiuni a- 
bătută asupra stînei, cei
doi și-au pus... argumentele 
în vîrful lor și-au început să 
se „altoiască" reciproc, de 
„parcă ar fi avut săbii", va 
constata mai tîrziu ospătară 
Margareta Susther. Mai a- 
tent la duel, barmanul Aurel 
iToma are veleități de cro
nicar :

- în timp ce se loveau în 
bîte, s-a rupt bîta părții ci
vile (Aurel Bîtcan - n.n.) și 
atunci inculpatul a plecat cu 
bîta în mînă prin curte... 
Partea civilă a luat un ta
buret și J-a aruncat în in
culpat... care s-a întors din 
nou și |-a lovit cu bîta.

...Aurel Bîtcan s-a prăbu
șit însîngerat, Nicoiae Stan
cu a plecat nepăsător cu 
Aurel Pop și Ion Herțeg. Cei
lalți martori - „n-aude, n-a 
vede", nu s-au băgat nici 
măcar să-i acorde primul a- 
jutor celui rănit, dormite

șă aplaneze conflictul. To
tuși, mulțumită lucrătorilor 
comerciali de la cabană, A- 
urel Bîtcan a ajuns cu 
tractor TAF la spital.

Deznodămîntul acestei 
tăi cu boatele : un om, 
pă ce a primii îngrijiri 
dicale 70 de zile, a

un

bă- 
du- 
me- 

dicale 70 de zile, a rămas 
cu vederea afectată pentru 
toată viața ; celălalt - a- 
cuzat de vătămare corporală 
gravă, va da socoteală în 
fața legii. Cazul în sine, prin 
concretețea sa, este singular, 
trebuie însă să servească de 
învățătură de minte și 
tora, care, indiferent că 
află pe vîrf de munte 
în centrul orașului, mai cred 
încă în dreptatea anacronică 
a bîtei, sfidînd legile țării. . 
Argumentul bîtei este reven
dicat de o ființă pTimară 
sufetește, doar ca un reflex 
agresiv sau de apărare ; a- 
devărații oameni se adresea
ză obștei, organelor îndritui
te cînd se consideră nedrep
tățiți, de faptele unor se-

al-
se 

sau

Servire ireproșabilă - iată ce caracterizează unitatea 
de cofetărie din cartierul Coroești - Vulcan.

Gh. OLTEANU

meni de-ai lor. Judecata lu
cidă a oamenilor înlătură, fi
resc, nedreptatea, bîta însă 
agravează consecințele unui 
simplu schimb de vorbe as
pre.

Așadar, asupra cazului Bît- 
can - Stancu, destul de dra- 

. matic, trebuie să mediteze 
și alții. Altfel o comportare 
similară cu a celor doi cio
bani va duce la pierderea 
omeniei și la consecințe gra
ve, uneori tragice...

formează femeile care vor 
fi încadrate la fabrica de 
tricotaje din Petroșani.
ca de altfel toate școlile, am 
organizat cursuri de pregă
tire în lunile ianuarie - mar
tie. Au fost urmate, însă, 
de prea puțini, deși actua
lele examene demonstrează 
că într-adevăr cei care le-au 
frecventat posedă cunoștințe 
de bună calitate.

- La întreprinderea mini
eră Dîlja, au fost cîțiva con
ducători de școli, ne-a spus 
prof Vasile Niculescu, di
rectorul Școlii -generale 
4 Petroșani. Am fixat atunci, 
de comun acord cu condu
cerea minei, să organizăm 
cursurile de pregătire la 
Școala generală nr. 2 pen
tru că la mină nu era spa
țiul necesar. Dar la aceste 
cursuri, susținute cu con
secvență de cadre didactice 
din școlile generale nr. 
1, 2 și 4, nu se prezentau 
decît 5-6 oameni. De aceea 
acum de la mina Dîlja 
sînt decît 8, deși am 
de cîteva ori legătura cu 
conducerea minei.

Situația a fost identică în 
toate școlile unde s-au des
fășurat astfel de examene. 
Care este cauza ? Ne-a fost 
sugerată la întreprinderea 
minieră Petrila:

- Deși cadrele didactice 
‘ din școli au venit la noi

de mai multe ori pentru a 
vedea cum să procedăm, am 
aflat de la tovarășul 
drone Marcu, secretarul 
mitetului de partid, cei 
cenzați (peste 300} nu au
venit în totalitate nici la 
pregătire, nici la examene. 
Și acest fapt se petrece pen
tru că nu avem mijloacele 
prin care să-i determinăm 
să-și completeze studiile.

Opinia celor cu care am 
discutat este că într-ade
văr, cadrele didactice au 
dovedit receptivitate, înțele
gere și interes pentru d- 
ceastă importantă acțiune.

Pînă 
siune 
necesar 
că în întreprinderile 
niere cele mai adecvate me
tode educative și stimulative 
pentru a se realiza cu suc
ces acțiunea de completare 
a studiilor care este o eta
pă necesară a ridicării ca
lificării și pregătirii profe
sionale.

T. SPĂTARU

Noi,

nr.

nu 
luat

An-
co-
re-

la

la următoarea se- 
de examene este 

să se găseas- 
...................... ! mi-

• (Urmare din pag. I)

înaltul forum al fiicelor Româ
niei socialiste animate de în
crederea nețărmurită în vi
itorul tot mai luminos al so
cietății noastre. Din faptele 
lor de muncă, din grija ma
nifestată permanent pentru 
gospodărirea localităților și 
înflorirea municipiului, pen
tru creșterea și educarea vi
itoarelor generații în spiri-

C onferinta Națională a femeilor
tul dragostei și respectului
£~ț” - --5 și societate,

recu-
față de

ce 
și 

spre binele întregului popor, 
se desprinde hotărîrea fer
mă a femeilor din Valea Jiu-

față de muncă 
din sentimentele de 
noștință nutrite 
partid, pentru tot ceea 
se întreprinde în folosul

lui de a contribui cu răspun
dere sporită la realizarea sar
cinilor de dezvoltare eco-, 
nomică și socială a munici
piului în vederea creșterii 
bunăstării materiale și spi
rituale a tuturor celor ce 
muncesc și trăiesc pe aceste 
meleaguri.

Sentimentele de încredere 
în întreaga politică promo
vată de partid, gîndurile de 
recunoștință pe care femeile 
le poartă pentru condițiile tot .. 
mai bune de muncă și viață 

'create întregului popor sînt 
însoțite, în această dimi
neață, de tradiționala urare 
de succes deplin pe care Va
lea Jiului o adresează lucră
rilor înaltului forum al fe
meilor.
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Din scrisorile sosite la redacție
Evidențiații secției

TRANSPORTUL IN COMUN
Cu scrisorite 'în față vizînd aspecte din transportul 

în comun adresate redacției în ultima vreme de diverși 
beneficiari ai acestui serviciu, ne-am adresat, tovarășului 
ing. Dumitru Albescu, directorul Exploatării de transport 
în comun în cadrul E.G C.L. Petroșani. Redăm, pe scurt, pre- 

' cizărije interlocutorului nostru.

în legătură cu tarifele in
terurbane stabilite pentru au
tobuzele de pe traseele Pe
troșani - Uricani și Petro
șani - Lupeni - chestiune ri
dicată de Hilda Kanczinger 
-, directorul E.T.C. a spus : 
Așa cum sînt fixate în baza 
Deciziei nr. 50&/25 IT./1971 
a Consiliului popular jude
țean Hunedoara, tarifele in
terurbane au drept scop a- 
sigurarea confortului nece
sar pentru călătorii cu a- 
bonaniente pentru distanțe 
mai mari, evitarea aglomeră
rii autobuzelor de pe 
niile menționate pe 
unile de traseu care t 
propun cu cele! locale, 
tel creîndu-se condiții 
bune de călătorie pe 
tanțe lungi. Tarifele 
urbane se percep însă 
mai călătorilor cu bilet, cele 
pentru abonamente sînt u- 
niformizate astfel că a- 
bonafii pot circula, inclusiv 
pe porțiunile de traseu ca
re se suprapun, cu autobu
zele pe care le preferă, pre
cum și cele interurbane, fă
ră a li se pretinde diferen
țe de tarif. Personalul mun
citor, care constituie majori
tatea călătorilor, este ast
fel avantajat și stimulat să 
facă deplasarea la și de la 
locul de muncă cu autobuze
le E.T.C. pe bază de abo-

li- 
porți- 

se su- 
ast- 
mai 
dis- 

inter- 
i nu- 

Indisciplina persistă, totuși,
pe unele autobuze

Peripeții de duminică

nament. Numai că și acestea 
trebuie scoase la timp.

în acest sens interlocuto
rul nostru a ținut să men
ționeze că și în prezent în 
zonele Petrila și Paroșeni- 
Vulcan se măi întîlnesc că
lători care nu au abonamenr 
te, nu scot nici bilete, 
avînd și o atitudine lipsită de 
respect față de taxatoare și 
controloare.

Răspunsul pentru „grupul 
de navetiști" de la prepara- 
ția Coroești ,care a reclamat 
insuficiența autobuzelor de 
pe linia Petroșani - Paroșeni 
și pentru studenții P. Duban 
și N. Cotocel, este următo
rul : Traseul Petroșani - Pa
roșeni a fost prelungit pînă 
la Lupeni și s-a suplimentat 
și numărul autobuzelor de 
pe această linie. Din 15 a- 
prilie, și-a început activi
tatea punctul nou de dis
pecer de la Bărbăteni, ast
fel că vor fi dirijate (cu 
semnătură pe foile de par
curs) și cursele de Uricani, 
respectiv Lupeni - Petroșani, 
pentru a se asigura o frec
vență, în ambele sensuri, 
din zece în zece minute. Tot
odată, prin acest punct de 
dispecer se va urmări res
pectarea programului de cir
culație și de către autobu
zele de pe liniile locale.

a-
/a

_gol-goluț, dinspre Jieț. D>f 
aici, ciștigătorii maratonqț 
lui au fost scutiți de dife
rența de drum. Ceilalți, in
să, care nu au sosit la timp 
la întîlnirea „de bunăvoin
ță" de la bifurcație, și-au 
dus destinul de turiști uitați 
pînă la capăt.

La capăt, au aflat cu 
stupoare, de la dispecera
tul din Piața Victoriei, că 
autobuzul cu numărul 
mintit trebuia să facă, 
acea oră, nu cursa de Jieț, 
ci cursa de telescaun. Deh, 
șoferul o fi avut alte inte
rese decît întreprinderea. 
Se mai întimplă. Aceste „in
terese" le deducem din 
faptul că de la Jieț auto
buzul sosea fără pasageri...

Ca și ci nd toate acestea 
nu ar fi fost deajuns, cu o 
seninătate rar intilnită ta
xatoarea a oferit, unui tu
rist, un bilet vechi. Sesizînd 
intenția și nefiind de acord 
cu practica, turistul a cerut 
un bilet „legal", cerere pe 
care taxatoarea a satisfă
cut-o cu promptitudine, in 
speranța că lucrurile se re
zolvă de la sine. Cele două 
bilete (nr- 0150437 și 
0150450) se află la redacție, 
în așteptarea celor care do
resc să ia măsurile necesa
re.

Așteptăm răspuns. Dar, 
mai, ales, măsuri capabile 
să evite, pe viitor, repetarea 
unor asemenea „peripeții", 
la sfîrsit de săptămînă. 
(I. M.) '

pri- 
stații 

Al de 
ea nu 
justifi- 
puncte

pri-

ceste precizări sînt valabile, 
în mare măsură, și pentru Ma
ria Farcas ’din Lupeni, care 
ă reclamat faptul că atît 
autobuzele, de pe linia Băr
băteni - Piața Lupeni, ... cît 
și cele de pe linia Bărbăteni 
- Coroești. nu au ore de cir
culație stabilite. în . ce 
vește înființarea unei 
de autobuz la blocul 
pe strada Bărbăteni, 
este posibilă și nici 
cată din mai multe 
de vedere, dintre care 
mul are în vedere faptul că 
nu s-ar respecta distanta mi
nimă de 600 metri față, de 
cealaltă stație. Apoi, auto
buzelor nu le este permisă 
oprirea la parcarea la care 
face referire petenta. Și, în 
fine, stațiile de autobuz 
fiecare localitate sînt 
glementate de organele lo
cale, care cunosc bine 
justifică amplasarea acesto
ra, cu respectarea condiției 
de a elimina orice ,. cauză 
care ar determina consumuri 
nejustificate de carburanți.

Au fost apreciate ca dă
unătoare prestigiului colecti
vului întreprinderii și ne- 
permise gesturile urîte și ma
nifestările 
dine care 
călătorilor 
tat șoferii

din
re-

ce

lipsite de solicitu- 
au atras oprobriul 
la care s-au pre- 
Nicolae Georges-

Locatarii blocului turn nr. 8, strada Aviatorilor din Petroșani sînt recunoscuți ca buni gos
podari. Aparatul de fotografiat nu a reușit să cuprindă decît cîțiva participant la acțiunea 
de amenajare a zonei verzi din fața blocului. Foto : D. CRISAN

Totul cu
Cartierul Vîscoza VI al o- 

rașului Lupeni însumează 
.pește 500 de apartamente. 
Este zona celor mai recen
te construcții sociale. Gospo
darii, deputății consiliului 
popular au inițiat numeroa
se acțiuni pentru amenaja
rea zonelor verzi în a- 
această primăvară în cartie
rul nostru. S-au . evidențiat, . 
prin exemplu personal în 
muncă, Gheorghe Blidaru, 
Ion Bărbu, Moise Benko, Ion 
Crișan, din strada Viitorului, 
Georgeta Ifrim, Ion Kurta, 
Alexandra Munteanu din 
strada 7 Noiembrie. Fireș
te ne-am concentrat 
ția pe nivelarea terenului 
lăsat de șantier, săparea și 
aranjarea straturilor pentru 
flori de-a lungul aleilor, 
'slantări, vopsirea băncilor,

aten-

Au început ca la joacă: 
mai întîi fiecare dintre co
pii și-a procurat cîte o u- 
nealtă. Apoi a început ac
țiunea. Incinta asfaltată din
tre centrala termică și blo
curile M-l, M-2, M-3, locul 
de joacă al copiilor din 
jurul complexului' : comercial tel, Vasile ca și de

cu (caz sesizat de tovarășul 
llie Coandrăș din Uricani), 
Mușat Stegaru, care, după 
cum just ne-a relatat un 
grup de constructori, a fă
cut cîteva opriri între sta
ții, refuzînd apoi inexplicabil 
și nejustificat, să oprească 
acolo unde era obligat, de- 
terminînd călătorii să facă 
calea întoarsă, și Miron Al
besc care, așa cum a așter
nut pe hîrtie cu răspundere 
și exactitate pensionarul I.
Sîngerean din Lupeni a 
transformat autobuzul în- 
tr-o tavernă. Acest din ur
mă as, după cum se vede, 
nu al frumoasei meserii de 
șofer, ci al obrăzniciei, și-a 
permis să adreseze cuvinte 
jignitoare călătorului co
rect și mult mai în vîrstă 
decît el pentru motivul că a 
avut curajul să-l întrebe de 
ce permite colegului lui de 
breaslă, pe care-l ocrotea 
pe scaunul „special" să fu
meze în autobuz. Totodată, 
autobuzul la volanul căruia 
lucrează acest șofer arată ca 
un bazar „împodobit** cu 
tot felul de decupări din re
viste, care acoperă pînă și 
inscripțiile avertizoare 
la bordul mașinii.

Toate aceste atitudini - ce 
au stîrnit protestul și deza
probarea hotărîtă a călăto
rilor - ne-a asigurat direc
torul Exploatării de transport 
în comun, ing. Dumitru Al
bescu -, vor fi analizate cu 
exigență și prelucrate cu toți 
șoferii, iar împotriva celor 
care le-au săvîrșit se vor lua 
măsuri disciplinare severe.

T. ȚÂȚÂRCA

de

sprijinul cetățenilor
strada 7 Noiembrie și la 
dotarea căreia cu perdele 
cusute cu motive populare, 
draperii, ghivece cu flori 

‘ și tablouri au contribuit gos
podinele Glăudina Stefu, Ma
ria Condurută, Natalia Niq- 

Roza- 
poate 
Infru- 

cartier 
dar și

nea, Valerica Roman, 
lia Matea și altele 
servi drept exemplu, 
musefăm, deci, noul 
îndeosebi în exterior, 
în interior.

Mai avem și o problemă 
nerezolvată încă : sectorul de 
salubritate al E.G.C.L. Lu- 
peni ar trebui să transporte 
mai operativ atît reziduurile 
de la locuințe cît și resturi
le vegetale și hîrtiile strînse 
de pe zonele verzi.
Florea NEÂCSU, muncitor, 

administrator la Asociația de 
locatari nr. 12, Lupeni

văruirea pomilor, preocupări 
care sînt în general termi- 

. nate. .în atenția asociației 
de locatari nr. 12 se află 
în prezent amenajarea zo
nelor verzi ale blocurilor 
L4 și de garsoniere din 
strada 7 Noiembrie, a mini- 
parcului cu teren de joacă 
pentru copii, dotat cu a- 
paratajul necesar. Aproape 
de finalizare sînt și acțiuni
le de înfrumusețare din mul
te case ale scărilor. Și în 
această direcție un mare nu
măr de locatari, mai cu sea
mă femei, vin cu inițiative, 
contribuie nemijlocit la bu
na gospodărire a acestor 
spații de folosință comună. 
Avem deja unele case ale
scărilor model. Cea al că
rei responsabil este Gheorghe 
Nignea, din blocul nr. 2,

Oopiî gospodari
„Hermes“, a devenit „șantier 
al gospodăririi". Au fost 
și cîteva evidențieri cu to
tul remarcabile : Cristina To
ma, Camelia Tobă, Nicu Bî- 
zu. Cu multă rîvnă acțiunea 
a fost sprijinită și de frații 
Sîrbu Elena, Constantin Cos- 

S Mirela

într-un cadru festiv, la 
S. T. R, A. Petroșani a 
avut loc desemna
rea evidențiaților în în
trecerea socialistă pe, pri
mul trimestru al anului. 
Printre evidențiați se numă-

Complet
O perioadă de timp, la co

fetăria „Carmen** din Lonea 
s-au executat lucrări de mo
dernizare. Acum, amatorii de 
dulciuri găsesc aici o am
bianță plăcută, iar personalul

Sala de film din orașul 
Vulcan ce aparține de clu
bul sindicatelor a devenit un 
loc care se pare că nu are 
nimic comun cu noțiunea de 

cultură. Cauzele sînt mai mul
te, dar, subit, factorii de răs
pundere, au devenit nepu
tincioși. în fața cui ? A unor 
femei care se postează la 
intrare cu coșurile pline și pe 
care le încurajează cei care, 
intrînd la spectacol, cum
pără semințe și organele de 
ordine care le dau cale li
beră. „După spectacole, în 
fiecare zi, scoatem cojile 
de semințe cu găleata** 1 - 
ne declara directorul clu
bului, Nicolae Bîldea.

Intîmplarea pe care o re
latăm este un exemplu ti
pic de lucru „făcut pe ju
mătate", cu care sintem 
frecvent tratați în materie 
de transport in comun.

Duminică, aproximativ 50 
de turiști așteptau, încreză
tori in destinul lor și în bu
năvoința E.G.C.L., autobu
zul care să-i scutească de 
calvarul unui drum între 
stația Telescaun și Petro
șani. Mai mult decit lungi
mea traseului, conta, la a- 
cea oră, starea destul de 
nefavorabilă a timpului. Aș
teptarea s-a prelungit din
colo de limita obișnuită a 
răbdării. In jurul orei 16, 
pierzîndu-și speranțele tu
riștii s-au decis — cu mic 
cu mare — să înfrunte dru
mul. Au pornii la drum „per 
pedes", însoțiți de gîndul 
compătimitor la adresa u- 
nui conducător auto despre 
care bănuiau că are neca
zuri mari, create probabil 
de vreo defecțiune tehnică, 
dacă nu a pornit in această 
ultimă cursă a zilei. Era 
cursa care, odată cu ultimii 
turiști, trebuia să transporte 
în Petroșani colegii de în
treprindere ai șoferului, adi
că întreaga echipă de ser
viciu de la telescaun.

După un maraton al că
rui ritm a fost impus la în
ceput de lapoviță, apoi de 
ploaie, primii turiști au a- 
juns la o cunoscută bifur
cație deodată cu autobuzul 
31 HD 287 care sosea,

Și pentru că șobolanii trag 
la semințe, în timpul spec
tacolelor creează uneori pa-

J
i

Bejan, Gabriela Budai, Adi 
Prisecaru și alții. Bilanțul : s-a 
curățat asfaltul de pămînt și 
reziduuri, S-a măturat, iar 
pe margini s-au plantat flori 
cumpărate de părinții copi
ilor.

Ștefan LAZĂR, pensionar. 
Petroșani 

ră conducătorii auto Petru 
Cerbu, Viorel Buta, meca» 
nicul Marcu Mureșan, strun
garul Dumitru Micu și alții,

B. VASILE 
Petroșani

renovată
unității se străduiește sa 
întrețină această ambianță 
prin solicitudine, servire 
promptă și civilizată.

Vasile BELDIE, 
șofer, S. T. R. A. Petroșani "

nică, iar filmul ca spectacol 
și ca act de cultură se trans- ț 
formă în spectacol de tra- ; 
urnă psihică. Dar concepția I 
„nu-i treaba mea" îi afectea-; 
ză pe toți. S-a mai scris 
în ziar pe această temă. S-au 
dat și răspunsuri, dar, după 
cîte se vede, împotriva ce
lor ce practică obiceiul u- 
rît de a ronțăi semințe îrz 
sala clubului, cît și a celor 
care trebuie să facă ordine, 
nu s-a găsit remediul cel 
mai eficient. Pînă cînd ?

Gheorghe POPESCU, V 
lăcătuș, i.M. Vulcan

— ' ' .  '■ - - - —'.... ’’■■■ -...... .  ■ ■ 

Răspundem
• IULIU SEP, Petroșani s 

Vechimea minimgu în meserie 
a muncitorilor din grupa a 
11-a ce au absolvit școala 
profesională, pe care tre
buie s-o aibă pentru a pu
tea fi promovați de la ca
tegoria a lll-a la categoria a 
IV-a de încadrare este de 
patru ani pentru cei ce lu
crează în subteran și de pa» 
tru ani și jumătate pentru cei 

ac- 
ve- 

în

din celelalte ramuri de 
tivitate. La proba de 
rificare a cunoștințelor 
vederea încadrării în cate
gorii superioare sînt ad
miși muncitorii care în ulti- 
mele 3 luni au efectuat lu
crări superioare categoriei 
lor de încadrare, și-au re
alizat sarcinile, satisfac con
dițiile de vechime minimă 
în meserie și dacă unitatea 
respectivă are prevăzut în 
planul său un volum su
ficient de lucrări corespun
zătoare categoriei la care 
muncitorii solicită să fie 
încadrați.

• CAROL DOBNER, 
muna Cenad, jud. Timiș, a- 
bonat al ziarului nostru : 
în vederea clarificării si
tuației ivite dintre dv. și ce
tățeanul Miron Dirjan și pen
tru eventuala redobîndire a 
sumei pe care ați plătit-o 
pentru autoturismul cumpărat 
de la acesta, trebuie să ini- 
Jigți acțiune la judecătorie.

fie

COi 
a-

s

Cine | 
poate furniza i 
amănunte ?

j

în ziua de 15 aprilie fo
ra 18) a dispărut din lo
cuința părinților săi (str. 
Cuza Vodă nr. 4Z1 Petro
șani) copilul Gheorghe O- 
proiu, în- vîrstă de 8 ani. 
Copilul prezintă tulburări 
de comportament și difi
cultăți în vorbire. Dintre 
semnalmentele lui amintim 
faptul că este tuns: scurt, 
are ochii căprui și o față 
plină. în momentul dispa
riției purta un palton de 
culoare neagră, pantaloni 
maron și cizme negre de 
cauciuc. Cine poate furni- ; 
za amănunte să se adre- i 
seze oricărui organ de mi- ■ 
liție din raza municipiului ; 
nostru sau părinților.

ț
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Consiliului
• (Urmare din pag. I) 

cialiste România, tovarășul 
Nicolae.. Ceausescu, pentru 
a-și îndeplini în mod exem
plar sarcinile ce le revin 
pentru înflorirea continuă a 
patriei, a bunăstării între
gului popor, pentru cauza 
socialismului și păcii în lume.

Consiliul de Miniștri a a- 
doptat, într-o atmosferă de 
entuziasm, o telegramă adre
sată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, în care 
se spune :

împreună cu întregul nos
tru partid și popor. Consi
liul de Miniștri al Republicii 
Socialiste România vă aduce 
întregul omagiu, o înaltă 
cinstire și prețuire pentru bi
lanțul bogat și rezultatele 
excepționale ale vizitei de - 
stat pe care ați întreprins-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Statele Unite 
ale Ămericii. Constituind o 
nouă și strălucită contribu
ție la dezvoltarea raportu
rilor româno-americane, la 
cauza păcii, înțelegerii și co
laborării internaționale, vizi
ta dumneavoastră se îrncrie 
ca o valoroasă manifestare 
a rolului activ, prestigios al 
României socialiste pe arena 
mondială, un important prilej 
de reafirmare pe plan teore
tic și practic a modului în 
care partidul și statul nos
tru concep întemeierea rela
țiilor de coexistență pașni
că dintre state cu orînduiri 
sociale diferite, bazate pe 
suveranitatea și independența 
națională, egalitatea în 
drepturi, neamestecul în tre
burile interne.

Convorbirile și înțelegerile 
la care ați ajuns cu pre
ședintele Jimmy Carter, De
clarația comună semnată cu 
acest prilej îmbogățesc fruc
tuoasa colaborare la nivel 
înalt dintre România și Sta
tele Unite ale Ămericii, asi
gură o bază puternică dez
voltării relațiilor româno- 
americane pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și 
în alte domenii de interes 
comun, de conlucrare în ve
derea asigurării unui climat 
de pace și înțelegere inter
națională. Vă revine dum
neavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, 
rolul hotărîtor în ridicarea 
pe o nouă treaptă a colabo
rării dintre cele două țări, 
inițiativele și acțiunile pe 
care le întreprindeți aflîn- 
du -se la baza bunelor rela
ții româno-americane, care 
au cunoscut o extindere pu
ternică' în ultimul deceniu. 
Politica partidului și statului 
nostru, neobosita activitate

de Miniștri
și concepția dumneavoastră 
revoluționară în sfera rela
țiilor internaționale se bucu
ră în mod legitim de un 
larg interes și apreciere, de 
știmă și prețuire în conștiin
ța poporului român, a ce
lorlalte popoare. în epoca 
contemporană, caracterizată 
prin existența a numeroase 
probleme foarte complexe, 
dumneavoastră aduceți o 
puternică mărturie că orice 
țară, idiferent' de mărime 
sau de orînduire socială, 
poate contribui la construc
ția unor raporturi de pace 
și înțelegere, la instaurarea 
unei noi ordini economice 
și politice juste și echita
bile.

Noul dialog la nivel înalt 
româno-american, întâlnirile 
cu numeroși reprezentanți ai 
vieții politice, economice și 
sociale americane constituie 
o remarcabilă contribuție la 
dezvoltarea, amplificarea și 
punerea pe baze stabile și 
de lungă durată a relațiilor 
dintre cele două țări, îndeo
sebi în domeniul cooperării 
economice, în plină dezvol
tare.

Primirea călduroasă, înalta 
stimă ce v-a fost rezervată 
pe întregul parcurs al vi
zitei reprezintă o elocven
tă apreciere de care se bucu
ră politica României socia
liste, prețuirea față de gîn- 
direa și activitatea pentru 
promovarea cauzei păcii, co
laborării și înțelegerii între 
națiuni, pentru democratiza
rea vieții internaționale, pen
tru edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte, pentru 

soluționare în interesul po
poarelor a marilor probleme 
ale vieții contemporane.

Cu fermitatea revoluționa
ră, care caracterizează în
treaga dumneavoastră activi
tate, ați reprezentat și de 
această dată solia poporu
lui român, demn și hotărît 
să-și făurească destinul co
munist în condițiile păcii și 
securității depline, fără nici 
o ingerință străină ; ați do
vedit din plin înaltele dum
neavoastră calități de emi
nent om politic și de stat, 
conducător strălucit al nați
unii noastre socialiste, perso
nalitate proeminentă a lumii 
contemporane.

Exprimînd deplina adeziu
ne față de rezultatele rodnice 
ale dialogului româno-ameri
can, Guvernul Republicii So
cialiste România se anga
jează în mod solemn, mult 
stimate și iubite tovarășe 
președinte Nicolae 
Ceaușescu, să acționeze 
și în viitor, neabătut, 
pentru înfăptuirea politicii 
generale a partidului și sta
tului nostru, consacrată în
floririi României socialiste, 
cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Lucrările Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa

Intervențiile reprezentanților țării noastre
GENEVA 20 (Agerpres). - 

La Geneva au continuat lu
crările Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa 
(C.E.E./O.N.U.), dezbaterile 
fiind consacrate comerțului 
intereuropean și situației e- 
conomice de pe continent.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor cu privire la 
schimbul comercial de va
lori între statele europene, 
reprezentantul țării noastre, 
Mircea Petrescu, a subliniat 
că în cursul anului care a 
trecut au continuat să se ma-

Aldo Moro 
este în viată
ROMA 20 (Agerpres). - Un 

nou element a intervenit în 
evoluția situației create de 
răpirea de către gruparea te
roristă autointitulată „Brigă
zile roșii" a președintelui 
Consiliului Național al Parti
dului Democrat-Creștin Ita
lian, Aldo Moro : primirea 
joi după-amiază, la redacția 
cotidianului „II Messaggero", 
a unei fotografii ce îl înfă
țișează pe liderul P.D.C. ți- 
nînd în mînă un ziar din 19 
aprilie.

Trimiterea acestei fotogra
fii ziarului menționat a coin
cis cu difuzarea, în mai 
multe orașe italiene, a unui 
nou comunicat al „Brigăzilor 
roșii", prin care se cere, în 
schimbul eliberării lui Aldo 
Moro, punerea în libertate 
a unor membri ai grupării 
teroriste. Mesajul nu conține 
precizări, în afara termenului 
limită pe care îl acordă te
roriștii - 48 de ore începînd 
din 20 aprilie ora 14,00 GMT. 
Totodată, noul comuni
cat - text ce încă nu a fost 
identificat ca autentic de 
experții poliției - califică 
drept fals mesajul anterior, 
prin care se spunea că Aldo 
Moro ar fi fost asasinat.

între timp, în zona lacului 
Duchessa unde au continuat 
cercetările, a fost descope
rit cadavrul unui cioban îne
cat cu cinci zile în urmă.

Un nou asasinat comis de teroriști
ROMA 20 (Agerpres). - 

Gardianul italian Francesco 
de Cataldo, de la închisoa
rea „San Vittore", din Mi
lano, a fost ucis, joi dimi
neața, cu focuri de armă, 
în timp ce își părăsea domi
ciliul. Asasinii, în număr de 

nifeste practicile discrimina
torii și s-au menținut politi
cile protecționiste, ceea ce 
a avut o influență negativă 
asupra schimburilor comer
ciale. Vorbitorul s-a pronun
țat pentru adoptarea cu oca
zia acestei sesiuni a unor 
măsuri concrete de natură 
să conducă la înlăturarea 
barierelor artificiale create 
în calea comerțului european.

în dezbaterile pe marginea 
raportului prezentat de 
C.E.E./O.N.U. cu privire la 
situația economică din Eu-

Orientul
Consultările 

președintelui Libanului 
cu liderii politici 

în vederea soluționării 
crizei guvernamentale

BEIRUT 20 (Agerpres). - 
Președintele Libanului, Elias 
Sarkis, a început, joi, con
sultări cu liderii diverselor 
forțe politice din țară, în 
vederea formării unui guvern 
de uniune națională - după 
demisia guvernului condus 
de Selim Al-Hoss - anunță 
agențiile internaționale de 
presă. Se precizează că, 
prin aceasta, șeful statului 
urmărește reconcilierea di
verselor tendințe politice în 
vederea salvgardării unită
ții statului libanez.

Scrisoarea
secretarului general

al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 20 (A- 

gerpres). - Secretarul, gene
ral al O.N.U., Kurt Wald
heim, a adresat președintelui 
pe luna în curs al Consiliu-

72 DE ASOCIAȚII și orga
nizații sindicale au anunțat, 
marți, la Madrid, crearea 
Confederației Spaniole a Sin
dicatelor Independente
(C.E.S.I.) - transmite agenția 
France Presse.

MARELE DUCE Jean a! 
Luxemburgului l-a primit în 
audiență de rămas bun pe 
Alexandru Lăzăreanu, amba- 

trei, au dispărut la bordul 
unui automobil.

Puțin timp mai tîrziu, 
printr-un telefon primit la 
redacția agenției ANSA, or
ganizația teroristă autointi
tulată „Brigăzile roșii" și-a 
asumat responsabilitatea asa
sinatului. 

ropa reprezentantul țării 
noastre, Bogdan Baltazar, a 
relevat că orice trecere în 
revistă a situației economice 
din Europa trebuie să se 
facă pornindu-se de Ia 
faptul că dezvoltarea econo
mică pe continentul nostru 
are loc în cadrul procesului 
mai larg, de făurire a unei 
noi ordini economice interna
ționale.

Reprezentantul țării noastre 
a prezentat și o serie de 
propuneri concrete.

Mijlociu
lui de Securitate, Andrew 
Young (S.U.A.), o scrisoare 
în legătură cu modul de în
deplinire a rezoluției 425 a 
Consiliului privind situația 
din sudul Libanului. în scri
soare se subliniază „necesi
tatea urgentă a retragerii 
imediate și efective a trupe
lor Israelului din sudul Li
banului, în conformitate cu 
prevederile rezoluției respec
tive".

Africa australă
SWAPO condamnă noile măsuri represive 

introduse de regimul de la Pretoria în Namibia
MAPUTO 20 (Agerpres).— 

Organizația Poporului din 
Af[ica de Sud-Vest (SWAPO) 
condamnă noile măsuri repre
sive introduse de regimul de 
ocupație de la Pretoria în 
Namibia - aplicarea așa-nu- 
mitei „legi" de detențiune 
preventivă. După cum a 
precizat la Maputo un pur
tător de cuvînt al SWAPO, 
arestarea și aruncarea în în
chisori, fără judecată, a per-

sadorul Republicii Socialiste 
România, în legătură cu în
cheierea misiunii sale.

în cadrul convorbirii care 
a avut loc, Marele Duce Jean 
a rugat să se transmită, din 
partea sa și a -Marii Ducese 
Josephine - Charlotte, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
sentimentele lor de caldă și 
înaltă prețuire.

IUGOSLAVIA CONSIDERĂ 
că utilizarea în scopuri paș
nice a energiei nucleare este 
indispensabilă în perspectiva 
sporirii consumului de ener-

Deschiderea 
lucrărilor 

Conferinței 
Naționale 

a P.O. Bulgar
SOFIA 20 (Agerpres) - Joi, 

în sala „Universiada" din So
fia au început lucrările Con
ferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Bulgar, la care 
participă 1 633 delegați 
muncitori, țărani, specialiști, 
lucrători din domeniul știin
ței și artei, factori de con
ducere din diferite domenii 
de activitate, reprezentînd pe 
cei 800 000 membri ai parti
dului.

Lucrările Conferinței națio
nale au fost deschise de to
varășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bul
gar. Delegații au ales orga
nele de conducere și de lu
cru ale conferinței și au a- 
probat ordinea de zi - „cu 
privire la perfecționarea or
ganizării socialiste a muncii 
și conducerii planificate a e- 
conomiei".

Raportul a fost prezentat de 
tovarășul Todor Jivkov, după 
care au început dezbaterile.

soanelor așa-zis „suspecte", 
nu va putea anihila hotă-
rîrea patrioților din Namibia 
de a continua lupta pentru 
independență. SWAPO - a 
subliniat purtătorul de cuvînt 
- se pronunță pentru retra
gerea tuturor trupelor sud- 
africane de pe teritoriul Na
mibiei, eliberarea deținuților 
politici și respectarea inte
grității teritoriale a țării.

gie și a epuizării progresive 
a resurselor sale tradiționa
le de materii prime energeti
ce, a declarat Dobroslav Ciu- 
lafici, vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal, în- 
tr-un interviu acordat presei 
iugoslave. El a menționat că, 
începînd din 1990, Iugoslavia 
va trebui să accelereze cons
truirea centralelor atomoe- 
lectrice și includerea lor în 
sistemul energetic național.

GUVERNUL MILITAR CHI
LIAN A DECRETAT, miercuri, 
p amnistie generală pentru 
toate persoanele condamnate 
la închisoare de tribunalele 
militare, după venirea la pu
tere a juntei militare de gu- 
vernămînt, cu cinci ani în 
urmă - anunță agențiile Reu
ter și France Presse.••••••••••••••••••••

DUMINICĂ, 23 APRILIE

8,00 Sportul pentru toți; 8,15 Tot 
înainte!; 9,05 Șo imit patriei; 9,15 
Film serial pentru copii: Comoara 
din insulă. Episodul 9; 9,45 Pentru 
căminul dv.; 10,00 Viața satuiui; 
ȚI,15 Campionatele internaționale 
de gimnastică ale României - fina
lele pe aparate; 12,30 De strajă pa
triei; 13,00 Telex; 13,05 Album du
minical. Ora veselă. Woody, ciocă- 
nitoarea buclucașă - desene anima
te. Caleidoscop de duminică. Po
vestea filmului muzical. Momente 
de antologie TV.; 16,00 Campiona
tele internaționale de gimnastică 
ale României finalele pe aparate; 
16,40 Film serial : Linia maritimă 
Onedin. Episodul. 35; 17,30 Fotbal: 
Steaua - Sportul studențesc (re
priza a ll-a); 18,20 Trei ipostaze ale 
visului împlinit; 18,35 Micul ecran 
pentru cei mici; 19,00 Telejurnal ; 
19,20 File de istorie; 19,40 Antena 
vă aparține. Spectacol prezentat de 
județul Vrcncea; 20,40 Film artistic. 
Prizonierul din Manhattan. Producție 
a studiouri or americane; 22,15 Te
lejurnal.

LUNI, 24 APRILIE
15,55 Telex ; 16,00 Emisiune în 

limba maghiară; 19,00 Cîntarea 
României; 19,20 1001 de seri; 19,30 
Telejurnal. 20,00 Panoramic; 20,25 
Roman-foileton. Familia Palliser. E-

P R O G R A
pisodul 10; 21,15 Mai aveți o în
trebare ? ; 21,45 Melodii lirice ; 
22,00 Cadran mondial ; 22,20 Tele
jurnal.

MARȚI, 25 APRILIE

9,00 Teleșcoală; 10,00 Antologia 
filmului pentru copii și tineret. Char
les Chaplin (reluare); 11,05 In alb 
și negru; 11,55 Telex; 16,00 Telex; 
16,05 Teleșcoală; 16,35 Curs de 
limbă engleză; 17,05 Lecții TV pen
tru lucrătorii din agricultură ; 17,35 
întrebări și răspunsuri. 17,55 Hochei. 
Steaua - Dinamo (finala campiona
tului național) - reprizele a Ii a și 
a lll-a; 19,20 1001 de seri ; 19,30
Telejurnal; 20,00 Roadele politicii 
partidului de dezvoltare economico- 

socială a țării. Azi, județul Satu 
Mare; 20,25 Cîntec de țară; 20,40 
Teatrul TV. Valiza cu fluturi, de 
losif Naghiu; 22,00 Din muzica și 
dansurile popoarelor; 22,20 Tele
jurnal.

MIERCURI, 26 APRILIE

9,00 Teleșcoală; 10,00 Șoimii pa
triei (reluare); 10,10 My fair lady
— muzical de Fr. Loewe (reluare); 
11,05 Telex; 13,00 Campionatul 
mondial de hochei (grupa A): Sue
dia - R.F.G. In pauze : La volan
- emisiune pentru conducătorii au
to. Publicitate; 15,15 Campionatele 
mondiale de dirt-track (selecțiuni 
înregistrate de la Slany). 16,00 
Telex ; 16,05 Teleșcoală ; 16,35 Curs 
de limbă germană; 17,05 Din țările 
socialiste; 17,15 Consultații juridi
ce/ 17,40 Te iecronica pentru pio
nieri; 18,00 Aida, de Giuseppe 
Verdi. Selecțiuni; 18,50 învățămînt 
educație; 19,20 1001 de seri; 19,30 

Telejurnal; 19,50 Noi, femeile!; 
20,20 Telecinemateca. Dulcea pasă
re a tinereții. Producție a studiouri
lor americane; 22,10 Emisiune de 
știință. 22,20 Telejurnal.

JOI, 27 APRILIE

16,00 Telex; 16,05 Teleșcoală;
16,30 Fotbal : Petrolul - Dinamo 
București (divizia A). în pauză: Re
zumatul meciului de hochei Cana
da - Finlanda; 18,20 Reportaj pe 
glob. Japonia; 18,40 Versuri în lec
tura autorilor; 19,00 România pito
rească; 19,20 1 001 de seri ; 19,30
Telejurnal; 20,00 La ordinea zilei în 
economie. 20,10 Ora tineretului ; 
21,00 Seară de teatru. Tartuffe, de 
Moliere ; 22,20 Telejurnal.

VINERI, 28 APR.LIE

9,00 Teleșcoală; 10,00 Telecine
mateca (reluare); 11,50 Corespon
denții județeni transmit...; 12,05 
Telex; 15,00 Campionatul mondial 
de hochei - grupa A. Suedia 
S.U.A. (rezumat înregistrat de la 
Praga); 16,00 Telex; 16,05 Teleșcoa
lă; 16,30 Curs de limbă franceză; 
17,00 Emisiune în limba germană; 

19,00 Rezultatele tragerii loto ; 
19,05 Film serial pentru copii. Cuore;
19.30 Telejurnal, 19,50 Viața în lu
mina normelor eticii și echității so
cialiste; 20,15 Film artistic. Miraj. 
Producție a studiourilor americane 
21,55 Revista literar-artistică TV; 
22,25 Telejurnal.

SÎMBÂTA, 29 APRILIE

12,00 Telex; 12,05 Curs de limbă 
spaniolă; 12,30 Roman foileton : 
Familia Palliser. Reluarea episodu
lui 10; 13,20 Concert distractiv; 
14,05 Incursiune în cotidian (relua
re); 14,25 Tragerea de amortizare 
ADAS; 14,35 Vatră folclorică. Ar
bore, județul Suceava; 15,00 Sta
dion; 16,45 Clubul tineretului; 17,45 
Agenda cultural-artistică; 18,15 _A- 
prilie 1978 - cronica evenimentelor 
politice interne și internaționale.
18.30 Antologia filmului pentru 
copii și tineret: Charles Chaplin ;
19.30 Telejurnal; 20,00 Teleenciclo- 
pedia; 20,30 Mari filme western. 
Omul din Laramie. Producție a stu
diourilor americane; 22,10 Întîl- 
nire cu satira și umorul; 22,50 Te
lejurnal, Sport.
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