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Pentru beneficiarii de căr
bune energetic, preparato
rii au expediat în plus, în 
această lună, 1 722 tone de 
brichete.

180 ml lucrări 
miniera de pregătire 

în avans
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La Lupeni crește 
mereu producția

In prezența tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU

A FEMEILOR
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Bilanțul „la zi“ 
al preparatorilor 
din Coroești: 3739

cocs peste plan
De la preparația Coroești, 

tehnicianul ION NICOLA, 
din compartimentul planifi
care al prep,orației, ne-a 
transmis, în cursul zilei de 
ieri, bogatul bilanț „la zi" 
cu care muncitorii, ingine
rii și tehnicienii preparatori 
întîmpină marea sărbătoare 
a muncii. De ta începutul 
lunii, ei au livrat siderurgiei 
românești peste prevederi 
o cantitate de cărbune pen- 
tru cocs de 3 739 tone. Un 
asemenea succes își are te
melia în calitatea muncii 
preparatorilor, evidențiată 
prin indicatorul specific de 
recuperare în cocs, care a 
fost depășit cu 0,8 puncte.

Ieri, într-o discuție cu in
ginerul BENONE COSTI- 
NAȘ, șeful sectorului V al 
I.M. Petrila, am aflat că, 
de la începutul anului, bri
găzile din lucrările de pre
gătiri ale sectorului au 
avansat suplimentar 180 
metri liniari. Contribuția la 
această depășire de plan 
aparține brigăzilor conduse 
de Nicolae Dinescu, Ludo
vic Fiilbp, Caro! Lorincz, 
Arpad Siclodi și Gheorghe 
Roibu. Ca urmare, în sector 
au intrat sau vor fi puse 
în funcțiune în scurt timp, 
înainte de termen, noi ca
pacități de producție. Ulti
mele brigăzi amintite exe
cută în aceste zile cei din 
urmă metri lin'ari de suitori 
din care se vor dezvolta 
în curînd două noi abataje 
de mare capacitate, 
straiele 5 și 6.

zilnică
feri, informam 

ziarului nostru că 
din Lupeni au extras
ziua de 19 aprilie 6 151'to
ne de cărbune - cea mai 
mare producție zilnică. Du
pă cum ne informează co
laboratorul nostru A. MICA, 
în 20 aprilie, minerii din 
Lupeni au depășit acest re
cord, extrăgînd 6175 to-
ne/zi. Cinci sectoare ale
minei consemnau în aceeași 
dată plusuri de plan :sec
torul VI — 387 tone (pro
venite în principal din aba
tajele brigăzilor conduse 
de Adalbert Ba'int, Costa- 
che Grigore și Gheorghe 
Apreotesei), sectorul V — 
279 tone (brigăzi eviden
țiate - Vasile Rusu, Ene 
Stere, Mihai Vărzaru și Mi
hai Codreanu), iar sectoa
rele VII, III și II au reali
zat depășiri de pînă la 80 ț 
tone cărbune.

Comunista Maria luga, una 
din cele mai apreciate 
membre ale colectivului la
boratorului C.T.C. de la pre- 
parația Coroești.

prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
vineri dimineața au început 
la București lucrările Confe
rinței naționale a femeilor, 
eveniment politic de o mare 
însemnătate pentru femeile 
din țara noastră, care re
prezintă mai mult de ju
mătate din. populație, pri
lej de reliefare a rolului tot 
mai important pe care îl 
au în toate domeniile de ac- 
tivitate și de jalonare a o- 
biectivelor pe care mișca
rea de femei le are de în
deplinit în etapa actuală și 
în perspectivă.

La sosirea în sala Radio
difuziunii, care găzduiește 
lucrările Conferinței, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului 
sînt întîmpinați cu îndelungi 
și puternice aplauze. Dele
gatele și invitații scandea
ză cu însuflețire „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Ceaușescu și po
porul", dînd glas sentimen

telor de nețărmurită dragos
te și profundă recunoștință 
față de secretarul general 
al partidului, promotor al 
politicii partidului de făurire 
a noului destin al femeilor 
din România, de creștere a 
rolului lor în viața politică, 
economică și socială a țării.

La lucrările Conferinței 
participă peste 790 de dele
gate ale femeilor din între
prinderi industriale și. de 
construcții, cooperative a- 
gricole de producție șî în
treprinderi agricole de stat, 
unități comerciale și de de
servire a populației, din 
domeniul învățărhîntului, să
nătății, științei, artei și cul
turii, din alte sectoare de 
activitate, reprezentînd mili
oanele de femei de pe în
treg cuprinsul patriei - mun
citoare, țărănci, intelectuale, 
precum și gospodine, fără 
deosebire de naționalitate - 
care prin energia, priceperea 
și spiritul lor gospodăresc 
aduc o contribuție de prim 
ordin la întreaga operă de 
edificare a societății socia-

• (Continuare în pag. a 4-a)
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Adunarea festivă din Capitală închinată
aniversării nașterii lui V. I. Lenin

în pagina a 2-a

A doua

CU

Reporter 
în post fix 

la Bârbăteni

Aniversarea a 108 ani de 
la nașterea lui Vladimir llici 
Lenin, eminent gînditor și 
militant revoluționar, înte
meietorul și conducătorul 
Partidului Comunist Bolșevic, 
a fost marcată, vineri după- 
amiază, printr-o adunare 
festivă organizată de Comi
tetul municipal București a! 
P.C.R., la Casa prieteniei 
româno-sovieticc 
tală.

La adunare au 
activiști de partid 
vechi militant: ai 
și mișcării r . ‘

din Capi-

participat 
și de stat, 
partidului 

muncitorești din

țara noastră, oameni ai mun
cii din întreprinderi și institu
ții, personalități ale vieții 
noastre științifice și culturale, 
militari, studenți și elevi.

A luat parte ambasadorul 
Uniunii Sovietice la Bucu
rești, .V. I. Drozdenko.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Romus Dima.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul Mihnea Gheorghiu, 
membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Academiei de 
științe sociale și politice, 
care a evocat viața și acti
vitatea lui Vladimir llici

Lenin, marele teoretician co
munist și conducător revolu
ționar.

★
în încheierea adunării fes

tive a fost prezentat filmul 
documentar „Lenin viu". Par- 
ticipanții au vizionat apoi o 
expoziție de fotografii, des
chisă în holul Casei priete
niei româno-sovietice, care 
ilustrează" viața și activitatea 
revoluționară a lui V. I. Le
nin.

(Agerpres)

decadă demonstrează că
Simpozion

Electricienii Ferdinand Imling, Francisc Laszlo, Marin 
Toma și llie Cată de la secția Mecanic șef a I. U. M. Pe
troșani colaborează în studiul schemei unui strung care va 
intra curînd în revizia tehnică. Foto : Ion LICIU

f()a infortnăni

ÎN CADRUL „Lunii cărții 
în întreprinderi", biblioteca 
de la Casa de cultură din 
Petroșani a organizat ieri, 
lamina Dîlja, întîlnirea in
ginerilor și tehnicienilor cu 
profesorul universitar Aron 
Popa, de la Institutul de 
mine, autorul cărții „Pros
pecțiuni și explorări minie
re". (T.S.)

O NOUĂ FORMAȚIE DE 
ABSOLVENȚI ai cursurilor

te calificare. La S.S.H, Vu- 
can, 70 de tineri au absol
vit cursurile de calificare în 
meseriile de strungari, gal. 
vanizatori și lăcătuși. Buna 

pregătire profesională și 
sîrguința în pregătire de ca
re au dat dovadă îi reco
mandă ca buni meseriași. 
(Constantin Graure, S.S.H.)

ZONĂ VERDE. Pe terenul 
degajat de construcțiile i- 
nestetice și moloz din cen
trul vechi al Petroșaniului, 
și-a început activitatea un 
microșantier edilitar. Acest

Luna aprilie poate fi încheiată 
planul îndeplinit

Consemnam la sfîrșitul pri
mei decade pasul înainte fă
cut de unitățile miniere în 
ceea ce privește sporirea 
producției de cărbune. Di
namica activității de extrac
ție în cea de-a doua deca
dă confirmă pe deplin a- 
firmația. Cu excepția mine
lor Livezeni și Bârbăteni, în 
toate celelalte întreprinderi

teren va fi transformat prin 
amenajările corespunzătoa
re în+r-o cochetă zonă ver
de. fT-VJ

DUMINICĂ DIMINEAȚA, 
la Școala generală nr. 4 
din Petrila va avea loc fa
za municipală a concursului 
pentru apărarea patriei. 
Participă echipajele de pur
tători ai cravatelor roșii cu 
tricolor, cîștigătoare la fa
zele orășenești ale concursu
lui. (M.PJ

I
I
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miniere se face simțit e- 
fortul depus pentru realiza
rea sarcinilor de plan, pen
tru redresarea producției. 
Reținem în acest sens faptul 
îmbucurător că minerii de la 
Lupeni extrag de două zile 
cărbune peste plan, colec
tivul de la Petrila a trecut și 
el de mai multe zile la recu
perarea restanțelor, iar la 
Vulcan, s-au extras în aceas
tă lună peste plan aproa
pe 700 de tone, existînd 
reale posibilități de sporire 
a producției suplimentare. 
Colectivul minei Uricani își 
păstrează cadența luată la 
începutul anului, sarcina de 
plan a primelor două decade 
fiind depășită. Mina Paro- 
șeni, însă, întîmpină unele 
greutăți, fapt ce face să se 
înregistreze unele restanțe, 
restanțe recuperabile și ele 
pînă la sfîrșitul lunii. Repor
terul
facție 
Dîlja 
de la
ștacheta planului producției

consemnează cu satis- 
că și colectivele de la 
și Lonea, ca și cel 
Lupeni au .trecut peste

zilnice, trecînd la recupera
rea rămînerilor în urmă.

Dat fiind că la Lonea res
tanța este destul de mare, 
ne-am adresat tovarășului 
Andrei Colda, secretarul co
mitetului de partid și pre
ședinte al Consiliului oame
nilor muncii pentru a vedea 
în ce fel se va acționa pen
tru ca luna aprilie să fie 
încheiată cu sarcinile reali
zate.
- Aș începe prin a face 

o sumară trecere în revis
tă a situației sectoarelor mi
nei pentru a releva eficiența 
acțiunilor întreprinse pentru 
redresarea producției. S-au 
luat măsuri pentru asigurarea 
liniei de front în sectorul 
IV, unde treburile merg bine. 
La sectorul I, s-a luat mă
sura aprovizionării directe 
cu material lemnos, ceea ce 
a făcut ca producția să 
crească. Cît privește sectorul 
II, acesta a fost sprijinit să

Dragoș CĂLIN

• (Continuare în pag. a 2-a)

„Tehnici și
tehnologii

pentru strate 
groase'1

în cadrul numeroaselor 
acțiuni organizate în mu
nicipiu cu prilejul ediției 
a li-a a Festivalului națio
nal „Cîntârea României", 
la Institutul de mine Petro, 
șani, s-a desfășurat ieri 
simpozionul cu tema „Teh
nici și tehnologii noi în 
exploatarea straielor
groase din Valea Jiului". 
Un asemenea subiect; de 
maximă importanță pentru 
dezvoltarea mineritului din 
bazin, a fost dezbătut cu 
viu interes de către parti
cipant : specialiști 
întreprinderile miniere 
C.M.V.J., din institutul 
cercetări și proiectări
_cadre didactice de la ins
titut.

din 
și 

de
Ș'
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rețea rămii
- Rodică Aprodu, dacă 

ajută la ceva.
E ora 11 și 5 minute. Pe 

programul afișat se citește 
clar: „deschis între,'8 și 

__________ _ . .. .. 16,30". înăuntru arde
Laig, un om binevoitor, a- lumina (măcar să ardă ce- 
vea să afișeze un optimism va dacă meșterilor nu le 
molipsitor. Planul? Du
pă cinci ani de eșecuri 
consecutive, datorate fos
telor conduceri, „Unirea" 
și-a îndeplinit în 1977 toți 
indicatorii. Extindere? în 
ultimele șase luni au luat 
ființă alte 12 unități de 
servicii și prestări pentru 
populație în muncipiu, cu 
perspectiva înființării u- 
nor noi puncte de interes 
public. Pregătirea profe
sională ? 85 de tineri și 
tinere se află în pregătire 
la diferite școli profesi
onale. Disciplina ? Nimic 
deosebit, existînd o stare 
mai mult aecît satisfăcă
toare...

- Chiar
Nici o reclamație, 
un caz de indisciplină ?

- Doar vreo două-trei 
sesizări minore, mi se răs
punde. Aproape că s-au 
rezolvat de la sine.

Prestările și serviciile 
din Petroșani, îmi zic, sînt 
deci la înălțime. Așa spu
ne președintele. Să 
dem însă , ce spune 
ua...

...Chiar în dreptul 
tății nr. 6, pe a cărei vi
trină citesc : „Geamuri - 
rame - oglinzi" și aparți- 
nînd amintitei cooperati
ve, întîlnesc un grup de 
cetățeni.

- Ce se întîmpîă aici ?
- Așteptăm, zice o fată 

gîfîind cu o ramă nu. toc
mai ușoară la subsoară. 
Am de pus un geam, dar 
văd că nu e nimeni în a- 
telier. Or fi plecat oame-1 nii la o cafeluță. 

| - Cum vă numiți ?

>, contrar 
-practicii obișnuite, de sus 
în jos. Adică de la con
ducerea cooperativei „Uni
rea" din Petroșani. .

Președintele Stanislav

arde de clientelă).
'- Și dumneavoastră ?
- Sînt loan Mibuț, și-am 

cam
S-o

montat aici, o oglindă 
chioară. Aș vrea 
schimb

așa ? întreb.
nici treilea client

ve- 
retea-

uni-

Al 
mește Liviu Caroli 
de comandat două rame 
pentru tablouri. Lui loan A- 
rad i-ar trebui un geam. 
Să tot fi avut de lucru șe
ful unității, Lucian Dra
gan ' aiutorul său, Iulian 
Beri'tecaru, dispăruți 
urmă într-o ?'• n-im*

Caz accj'w.^,x-. . 
c'ș nu, pentru că 
nind-o spre celălalt capăt 
al orașului,-mă trezesc în 
fața unui lacăt aninat, în 
ore de program. In ușa 
unității nr. 83 („încălțămin
te de comandă pentru băr
bați și femei“) din

se 
și

n il
are

fără
■o zi plină. „ 
jdentai ? Se pare

por-

■> com
plexul meșteșugăresc „N. 
R îr-acr > Cî QfQ-

JDÎla 
lăsat 

un semn : „vin, nu vin, 
pl. rari ori așteptați-mă".

Și aștept. Singur, pen
tru că onor clientela nu 
așteaptă. Vin oamenii, pri
vesc prin vitrină, admiră o

Bălcescu". Și aici, în < 
ba plecării, responsal 
F'orica Kaszonyi n-a 
n'ci uri semn : „• 
pl.

itH, ttCMtîa .tu, ZZ-e

Linia graficului urmăreș
te în mod fidel situația 
realizărilor zilnice din pri
ma săptămmă a celei de-a 
doua decade a lunii apri
lie, situație care nu dife
ră eu nimic, de situația 
primei decade*  sau a utti- 
melcr zile.

La sectorul I, sector cu 
.pondere însemnată în pro
ducția întreprinderii miniere 
Bărbăteni, producția extrasă 
în această lună, nu s-.a ridi
cat în nici o zi ta nritatal 
șareta Hori ptentaeate.

Degea- 
a fost" 

a-

clipă pantofii și „la reve
dere".

Cineva mă sfătuiește să 
urc la etaj, acolo unde 
se află atelierul, 
ba. Responsabila ,,, 
dar, după cîte mi se 
rată, „nu mai e".

Cobor, fac o plimbare, 
revin după o oră, dar... 
nimic.

îmi pierd răbdat ea- Mi-i 
dor de uși deschise. în
cep să cutreier orașul și 
le aflu. Găsesc însă fap
te care îmi spulberă trep
tat euforia căpătată în- 
tr-o discuție stropită ia se
diul cooperativei cu prea 
multă „apă de trandafir". 
Și mă gîndesc la președin
tele cooperativei. De cînd 
nu s-o mai fi uitat prin „re
gistrele unice de control" 
și prin „condicile de su
gestii", găsibile la sediile 
unităților ? Poate c-ar fi 
aflat lucruri și mai grave, 
plîngeri pentru haine cro- 

ca- 
prin 

scaune
lor cu tapițeria ferfeniță, 
de comenzi întîrziate și de 
„urgențe" plătite dar exe
cutate în regim... normal.

Serviciile și prestațiile 
pentru populație constitu
ie, după cum știm, pro
blemă de larg interes. In
disciplina, ca pretutindeni, 
atentează grav la presti
giul unei unități. Consem- 
nînd toate acestea, spe
răm că spusele președin
telui țin de propria sa de
zinformare, nu de-o farsă a 
prostului gust. în ceea ce 
ne privește, așteptăm un 
răspuns urgent și din par
tea U.J.C.M. Deva, din ca
re să reiasă măsurile 
te pentru asigurarea 
climat de seriozitate 
muncă și de servire 
formă cerințelor, care 
mulțumească și să atragă 
clientela.

Ștefan GHEORGHIU

ite defectuos, clîenti 
re-și rup pantalonii 
frizerii în arcurile

lua- 
unui 

în 
con- 

sa
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Abia împlinise 18 ani cînd 
a trecut pragul minei Petri
la. Era electrician calificat, 
învățase meseria la Der-. 
na Tătăruș și plecase să-și 
cîștige plinea la mină. Dar 
asta se întîmpla în 1946. 
Sînt deci, 32 de ani de 
cînd electricianul Alexan
dru Marine? a venit pe pă- 
mîntul Jiurilor. Muncea din 
răsputeri să nu rămînă în 
urma celorlalți. Era blind 
și tăcut. Oamenii îi prețuiau 
munca, înțelepciunea.

în 1956 serba 10 ani de 
minerit și absolvirea șco
lii de maiștri. Munca este 
continuată cu aceeași rîv- 
nă. Răbdarea și omenia e- 
lectricianului de cu 10 ani 
în urmă, vorba bună și în
țeleaptă i-au fost de mare 
folos lui, dar mâi ales ce
lor din jur, meseriașilor care 
creșteau sub mîna lui și so

32 de ani 
închinați 

mineritului
bucurau de deslușirea taine
lor meseriei de electrician. 
/’ xandru Marine) - des- 

el este vorba - sîrguin- 
cids ca în primii ani de 
școală, continuă să învețe, 
să-și perfecționeze pregă
tirea profesională, dar și 
politică. Cinstea și corecti
tudinea, exemplul personal 
i-au ,atras o și mai mare sti
mă și respect din ’partea oa
menilor.

Azi, omul care cu 32 de 
ani în urmă pășea pragul 
minei Petrila, maistrul prin
cipal Alexandru Marine) își 
ia rămas bun de la colec
tivul în mijlocul căruia a 
muncit o viață de om. lese 
la pensie. Se desparte de 
oamenii care i-au fost a- 
lături la bine și la rău, de 
cei pe care i-a povățuit și 
de la care a ascultat povețe. 
Despărțirea este luminată de 
faptul că lasă simbolica che
ie a perfecțiunii profesiona
le în mîini sigure, în mîini- 
le oamenilor crescuți sub 
mîna lui. Iar colectivul îi 
urează cu toată căldura, 
„Viață lungă și sănătate 1"

Simion POP, 
lăcătuș, I.M. Petrila

Luna aprilie 
poate fi încheiată 

cu planul 
îndeplinit

• (Urmare din pag. I)

U. E. Pazoșeni. Inginerul de servici Ștefan Rădulescu și 
Francisc Kdvari urmăresc cu atenție funcționarea instalației 
ia camera de comandă.

Foto: Ștefan NEMECSEK

introducă mai repede în 
producție un abataj frontal, 
să deschidă încă două ca
mere, fiind astfel asigurată 
linia de front. Sectorul V, 
în prima decadă s-a urnit 
mai greu din cauza deficien
țelor în dirijarea liniei de 
front. Dar situația s-a re
dresat. Ne face probleme 
sectorul III. De aceea, întrea
ga aienție a comitetului de 
partid, a biroului executiv 
ai C.O.M. este îndreptată 
spre acest sector. Aici sînt 
încă multe deficiențe tehnice 
ale utilajelor pentru remedi
erea cărora se lucrează 
mult, dar deocamdată fără 
spor.
- De ce nu se iau măsuri 

preventive de revizuire și 
reparare la timp a utilaje
lor ?

- Asupra acestui lucru va 
trebui să insistăm. De alt
fel aici se vor aplica și o 
serie de măsuri, la locurile 
de muncă, pentru îmbunătă
țirea activității.

- Cele relatate, tovarășe 
secretar, demonstrează că, 
nu sînt probleme deosebite 
care ar putea împiedica rea
lizarea planului pe luna a- 
prilie.
- Sîntem hotărîți să recupe
răm din restanță și, cred că 
prin măsurile luate ne vom 
realiza planul. Avem posibi
lități în acest sens și nu 
depinde decît de noi fina
lizarea lor.

N-am vreq să se creadă 
că forțăm generalizarea a- 
firmațiilor secretarului comi
tetului de partid de la 
Lonea ; dar evoluția produc
ției arată că realizarea pla
nului lunii aprilie e pe de
plin posibilă la majoritatea 
întreprinderilor miniere, că 
totul depinde de fermitatea 
cu care se aplică măsurile 
stabilite pentru fiecare sec
tor și loc de muncă.•••••••••••••••••••••••••••••••••
în rampa puțului gata să 
fie scos 1a suprafață.

NICOLAE OPREA, miner 
șef de brigadă: Aproviziona
rea cu materiale este defici
tară. Necazuri avem și cu în
treținerea utilajelor. Dar și 
indisciplina ne creează pro
bleme mari. Electromecani
cii, decît să ducă piese de 
schimb la locurile de muncă 
unde au nevoie, preferă să 
descompleteze utilajele ce 
funcționează, bineînțeles cele 
care nu sînt în revirul lor. 
Sau pur și simplu unii nu fac 
nimic. într-o zi aveam o de
fecțiune la transportor. Mă 
duc după mecanicul Descu, 
care era și semnalist. L-am 
găsit dormind în nișă. Abia 
l-am convins să se ducă să 
remedieze defecțiunea.

i ION GISCA, maistru mi-
Este necesară nier: Linia de front asigură
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sțw iMMHi sectorului I, dar sî»t deficiențe i» ceea ce privește:
Firesc, se impun două în

trebări : Există posibilitatea 
ca sectorul să-și realizeze 
sarcinile planificate ? și Ce 
anume determină inconstanța 
realizărilor? Răspunsul la a- 
ceste întrebări l-am aflat 
chiar de la oamenii sectoru
lui.

VASILE CONDOHJ, suteta-, 
giner : Avem posibilități să 
ne realizăm sarcinile de pion 
și chiar să le depășim. Sînt 
însă cîteva probleme care 
trebuie rezolvate. în primul 
rînd respectarea graficelor 
de revizii și reparații. Pe hîr- 
tie sînt planificate dar în rea
litate nu se fac decît atunci 
cînd „cad" transportoarele. 
Lăcătușii să fie repartizați pe 
brigăzi pentru a putea ur
mări lucrăriile executate. Mari 
greutăți avem și din cauza 
transportului. Locomotivăte 
stat uzate, iar actăj au ji- 
oeput să riămînă și 'fwa moto
rină. Linia ferată nu este a- 
menajată corespunzător. O 
altă problemă, care rămîne 
de rezolvat, este aprovizio
narea cu materiale. Uneori 
pentru aprovizionarea brigă
zilor este nevoie de interven
ția directorului întreprwide- 
nii, pentru că nu se respectă 
comenzile tewwate de sector.

• APROVIZIONAREA CU MATERIALE : 
„Nici hma trecută și nici luna aceasta nu 
am primit nici un bandaj de lemn..."

• TRANSPORTUL : „Nu avem vagone
te goale Ori sînt locomotivele defecte, ori 
nu este nisip, ori mecanicul nu are... chei să 
deblocheze cutia de viteze".

• DfSCIPLtNA
—I - X tt : .

...IRTWwB

„Lăcătușul dormea în

MiHAI GRADINARU, aju
tor miner: problema transpor
tului, a aprovizionării cu va- 
gonete goale și materiale a 
bwgăzilor se cunoaște de 
multă vreme. De anul trecut 
t®t discutăm. Dar tot nu se 
rezolvă. Noi ieșim afară, iar 
p3zu>atul muncii noastre, căr
bunele, rămîne în subteran. 
D,ecît să se amenajeze odcȘtă 
360 de metri, mai Brne cîfe 
Tfl;metri, dar să se focă 
cum taebuie. Ieri (T9 aprtae 
— n.n.) la brigada lui Neag 
erau blocate trei locomotive.

VASil-E GHERGHINA, mi- 
ner șei de brigadă: Nici ta
na treeiM, .și pîftă■ asum ntai

luna aceasta nu am primit 
nici, un bandaj de lemn. Tre
buie să le confecționăm noi, 
minerii, în mină. Dar pe 
lîngă aprovizionarea cu ma
teriale, necazuri sînt și în a- 
provizionarea cu vagonete 
agale : 10—14 vagonete în 
■24 de ore sînt insuficiente.'

TEODOR POPA, maistru mi- 
rțicr ; Am constatat, și nu o 
dată, că lăcătușii noștri nu 
au în geanta de scule măi 
nimic. Să fie dotați cu ce te 
trebuie și urmăriți dacă poar
tă sau nu sculele și cheile a- 
supra lor. Trebuie, de aseme
nea, să reamenajăm magazrg 
dte ■ subtoran. Peapun, .pentru

i

o mai bună aprovizionare, 
ca vagonetele să le scoatem 
r bâta la suprafață, în 
sc.i.mbul IV, să fie încărcate 
cu materiale, iar duminica, 
în schimbul ll, să le intro
ducem în mină, ca să poată 
ajunge luni la fronturile de 
lucru.

ION NEAGU, miner șef de 
brigadă : 
pentru viitor o mai bună o- 
rientare a lucrărilor de pre
gătiri. Noi, pentru o lopată 
de cărbune, folosim 5 trans
portoare și e suficient să se 
defecteze unul ca toate 5 să

I nu mai funcționeze.

PETRICĂ NICOLAE, artifi
cier: între lăcătuși și mineri 
trebuie să existe colaborare, 
să se ajute, să se sprijine re
ciproc. Altfel vom tot da vi
na unii pe alții, dar nu vom 
da producție.

VASILE MOLDOVAN, elec
trician: Uneori lipsesc pie
sele de schimb și nu putem 
să executăm la timp reviziile 
și reparațiile, iar atunci cînd 
le avem întîmpinăm greuțăți 
în introducerea lor în subte
ran. Ieri, (19 aprilie — n.n.), 
am stat pînă la ora T5 să 
introduc două vagonete cu 
piese de schimb în subtețqa, 
Ari, unul di« ele era încă

realizarea planului, dar tre
buie să ne facem toți dato
ria. Și oamenii sectorului 
nostru, și cei ai sectoarelor 
auxiliare. Nu numai oamenii 
de la transport vin mirosind 
a băutură, dar și la sectorul 
nostru s-a întîmplat. Teodor 
Bedeleanu într-o zi vine beat 
la șut. îl trimit acasă și... îl 
găsesc în mină și cu sticla de 
băutură ta el.

Așa că probleme avem 
toți, și toți trebuie să con
tribuim la rezolvarea lor.

A*
Oamenii și-au spus păreri

le, au arătat necazurile, au 
făcut propuneri. Toate aces
tea trebuie analizate cu râs-,t 
pondere de către comitetel 
de partid și consiliul oameni- 
lor muncii și trebuie, de ase
menea, stabilite măsuri în 
consecința.

_ Dorin GHWA



Proiect

HOTĂRIRE
Privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității 

de administrare și gospodărire a fondului locativ de stat
Consiliul popular al municipiului Petroșani,

Analizînd activitatea de administrare și gospodărire a fondului locativ de stat, precum și modul în care sînt 
respectate dispozițiile Legii nr. 5 1973 cu privire la administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor 
dintre proprietari și chiriași, '

In temeiul dispozițiilor art. 11 și al art. 16 lit. c din Legea nr. 57/1968 de organizare și funcționare a consi
liilor populare, modificată și completată prin Legea nr. 5/1976,.

H O TÂRĂȘTE:
9

Art. 1 - Pentru repartizarea mai judicioasă și operativă 
ă apartamentelor ce se construiesc din fondurile statului, co
mitetul executiv și birourile executive ale consiliilor popu
lare vor defalca numărul de apartamente ce se realizează 
în anul de plan pe beneficiari și blocuri. Conducerile uni
tăților socialiste, la rîndul lor, vor repartiza apartamentele 
în cel mult 30 de zile nominal pe viitorii locatari, ținînd cont 
de ordinea de prioritate stabilită prin lege. Listele cu viitorii 
locatari beneficiari de apartamente vor fi afișate la fiecare 
unitate socialistă, iar o copie a acestora va fi înaintată 
comitetului executiv și_ birourilor executive ale consiliilor 
populare pe razq cărora se află unitățile beneficiare.

Art. 2 - Comitetul executiv și birourile executive ale 
consiliilor populare, împreună cu unitățile care administrea
ză fondul locativ de stat, vor analiza modul cum au fost 
repartizate locuințele de către unitățile beneficiare, exami- 
nînd tabelele nominale cu ordinea de prioritate propusă 
pentru personalul încadrat în muncă, îndreptățit de a primi 
cu chirie locuință din fondul de stat și verificînd totodată 
cu exigență dacă sînt respectate dispozițiile Legii 5 1973.

Art. 3 - Comitetul executiv și birourile executive ale 
consiliilor populare împreună cu conducerile unităților so
cialiste beneficiore de locuințe și unitățile de construcții, vor 
asigura participarea cetățenilor care primesc locuință și a 
altor factori, la lucrările de construire a blocurilor de locu
ințe. In mod obligatoriu toți beneficiarii de locuințe vor e- 
fectua un număr de cel puțin 200 ore muncă patriotică pe 
apartament. In acest sens se va conduce o evidență de cp- 
tre unitatea de construcții, unitățile beneficiare sub coordo
narea organelor de execuție a comitetului executiv, in caz 
că nu se vor executa numărul cerut de ore pentru aparta
mente in termenele ce se vor stabili, comitetul executiv si 
birourile executive vor lua măsuri de repartizare a acestora 
altor beneficiari.

Art. 4 - Pînă la 1 august 1978, comitetul executiv și 
birourile executive ale consiliilor populare împreună cu u- 
nitoțile care administrează fondul locativ de stat vor ve
rifica modificăiile intervenite în numărul persoanelor în fie
care familie și a veniturilor pe care ei le realizează, luînd 
măsuri după caz de stabilire a chiriei legale, precum și de 
aplicare a prevederilor art. 7, art. 19 și art. 20 din legea 
nr. 5/1973 privind suprafața locuibilă excedentară, persoa
nelor; mutate definitiv sau transferate în interesul serviciu
lui în altă localitate.

Art 5 - Exploatările de Gospodărie Comunală și Loca- 
tivă Petroșani și Lupeni care administrează fondul locativ 
de stat, se vor preocupa în permanență de buna întreținere 
a acestuia, luînd în acest scop următoarele măsuri: .

a) Semestrial vor verifica modul în care chiriașii fo
losesc și întrețin locuința, stabilind măsuri operative pentru 
remedierea sau preîntîmpinarea unor defecțiuni și a degra
dării în continuare a locuințelor.

Persoanele din vina cărora se degradează spațiul loca
tiv ce li s-a închiriat, vor fi obligate să suporte înlăturarea 
stricăciunilor și renovarea clădirii, luîndu-se împotriva lor 
măsurile prevăzute de lege. .

b) Constatările vor fi trecute în fișa clădirii și a apar
tamentului care se vor deschide în acest scop și se vor păs
tra la secțiile de producție și la compartimentul de spațiu 
locativ al consiliului popular.

c) Pe baza verificărilor întreprinse se vor stabili liste no
minale cu lucrările ce urmează a se efectua urmînd ca a- 
cestea să fie incluse și urmărite prin planurile operative lu
nare. în cazul că necesită lucrări, de reparații curente sau 
capitale aceste liste se vor întocmi anual pînă la data de 
31 iulie pentru anul următor.

d) Planurile operative lunare vor fi văzute și aprobate 
de către comitetul și biroul executiv ale consiliilor populare, 
iar la sfîrșitul fiecărei luni vor analiza împreună cu sectoa
rele din localități modul în care acestea au fost respectate.

e) întreprinderea de Gospodărie Comunală și Locati- 
vă va lansa comandă la I.P.H. Deva pentru proiectarea re- 
compartimentării unor blocuri în vederea îmbunătățirii de 
confort, astfel îneît în anul 1979 să se execute un volum 
de lucrări de cel puțin 8,5 milioane lei ;

f) Se va continua efectuarea lucrărilor de remedieri la 
clădiri potrivit graficului aprobat prin Decizia 107,1978 a

Vulcan - instantaneu de început de primăvară. Foto : Ion LEONARD

Comitetului executiv al Consiliului popular județean ;
g) Exploatările de Gospodărie Comunală și Locativă vor 

organiza la nivelul fiecărei secții, pînă la data de 20 mai 
1978, un dispecerat cu echipe de intervenție pe toate schim
burile ■

h) Unitățile de construcții sînt obligate să respecte pro
cesul tehnologic la execuția blocurilor de locuințe pentru a 
evita producerea unor defecțiuni în exploatare. Lucrările de 
remediere a defecțiunilor ce apar în cursul perioadei de ga
ranție se vor executa în cel mult 15 zile de la data sesi
zării.

Art. 6 - Comitetul executiv și birourile executive ale 
consiliilor populare vor lua măsuri pentru creșterea exigen
ței comisiilor de recepție față de calitatea clădirilor de 
locuit. în acest scop se va revedea componența actualelor 
comisii de recepție și vor fi cuprinse în componența aces
tora și alte persoane de specialitate, reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești, deputați, membrii ai asoci
ațiilor de locatari, precum și viitorii locatari.

Termen 15 mai 1978.
Art. 7 - întreprinderea de Gospodărie Comunală și Lo

cativă va lua măsuri de revizuire și reparare a centralelor 
și punctelor termice existente în așa fel ca această acțiune 
să fie încheiată pînă la 15 septembrie 1978.

Pînă la aceeași dată se vor efectua lucrările pentru 
remedierea defecțiunilor și neajunsurilor în ceea ce pri
vește alimentarea cu apă rece, caldă precum și cu căldură a 
blocurilor de locuit.

Graficul de eșalonare a lucrărilor va fi întocmit și apro
bat de Comitetul executiv și birourile executive ale con
siliilor populare pînă la data de 5 mal 1978.

Art. 8 - întreprinderea de Gospodărire Comunală și Lo
cativă va lua măsuri pentru ridicarea calificării personalului 
muncitor care execută lucrări de reparații și întreținere la 
fondul de stat.

în acest scop va organiza pînă la 1 iunie 1978 cursuri de 
calificare pentru meseriile : tinichigii, zidari, instalatori sa
nitari, zugravi, electricieni, precum și cursuri de perfecțio
nare a pregătirii profesionale pe aceleași genuri de meserii.

Art. 9 - Comitetul executiv al Consiliului popular al 
municipiului Petroșani, va sprijini cooperativele meșteșugă» 
rești pentru rezolvarea activității de prestări în construcții în 
așa fel îneît să satisfacă cerințele cetățenilor care posedă 
locuință proprietate personală precum și unele solicitări ale 
asociațiilor de locatari (zugrăveli, vopsitorii la părți comu
ne, reparații de instalații sanitare interioare, etc.).

Art. 10 - Direcția comercială a municipiului Petroșani, 
va înființa pînă la data de 30 decembrie 1978 în Petroșani 
un magazin specializat în obiecte sanitare și construcții. Pî
nă la 15 iulie în cefe patru orașe se vor înființa raioane de 
desfacere a acestor obiecte în magazinele existente. Vor 
lua măsuri ca împreună cu organele de specialitate să sta
bilească sortimentul și necesarul de obiecte, asigurînd bu
na aprovizionare a acestora.

Art. 11 - Titularii de contracte de închiriere a locuințe
lor proprietate de stat și asociațiile de locatari sînt obligați 
să întrețină în bună stare de funcționare, curățenia și ordi
nea spațiilor de locuit primite și instalațiile aferente, să e- 
fectueze toate lucrările de întreținere și gospodărire, care 
potrivit legii revin chiriașilor. Asociațiile de locatari vor asi
gura întreținerea și curățenia spațiilor de folosință comună, 
zugrăvirea casei scărilor, curățirea trotuarelor și o căilor de 
acces la blocuri și întreținerea zonelor verzi. împreună cu de
putății vor organiza acțiuni cu locatarii pentru amenajarea 
spațiilor verzi din jurul acestora, a spațiilor de joacă pentru 
copii și dotarea lor.

Art. 12 - Comitetul și birourile executive ale consiliilor 
populare vor organiza, cel puțin o dată pe an analize asupra 
modului în care se administrează și se întreține fondul lo
cativ de stat.

Art. 13 - Comisia permanentă pentru sistematizare - arhi
tectură și gospodărie comunală va controla modul în care sînt 
aduse la îndeplinire prevederile prezentei hotărîri informînd 
în trimestrul IV 1978 Comitetul executiv al Consiliului popu
lar municipal în acest sens.

La cenaclul „Pandit Istroti" de la Casa de cultură din 
Petroșani citește din creațiile sale poetul miner Dumitra 
Nechifor.

Foto : Ion LICIU :

„AMAFILM" - organizator 
și participant la cea de-a 
IV-a ediție a Festivalului 

filmului de ficțiune
La clubul sindicatelor din 

Lupeni, cu doisprezece ani 
în urmă, doi pasionați au 
adus cu ei un aparat și o 
idee ,pe care cei mai mulți, 
n-o credeau realizabilă : 
înființarea unui cineclub. în 
scurt timp, cei doi - artis
tul plastic losif Tellmann și 
tînărul inginer Augustin 
Ardeleanu - au cîștigat încă 
opt adepți. în 1967 cineclu- 
bul a realizat primele fil
me de scurt-metraj, „Frun
ze aurii", „Urmele lui tăti- 
cu", „Accident". Filmul „E- 
xerciții", realizat tot atunci, 
era, de fapt un dublu e- 
xercițiu : al unor „baleri
ne" de vîrsta grădiniței, și 
al „cineaștilor" care își 
însușeau tot mai multe se
crete din tehnica și arta fil
mărilor.

Oamenii Lupeniului s-au 
regăsit de atunci, mereu 
mai deș, în realizările cine- 
clubului. „Sens unic" - pe
liculă distinsă cu premiul II 
la Festivalul filmului de la 
Pitești - era o alegorie, o 
imagine-simbol : singurul
sens al reușitei în viață este 
perseverența, munca intensă, 
dăruirea.

între timp, cineclubul și-a 
găsit o denumire pe cît 
de modestă și lipsită de re
zonanță pe atît de inspira
tă : „Amafilm". în palmare
sul destul de bogat al ci- 
neclubului sînt înscrise 20 
de premii obținute la ma
nifestări de prestigiu, din
tre care amintim „Modaiia 
de aur" pentru cel mai bun 
film de protecție a muncii 
obținută în 1974, la Bucu
rești.

în acest an, „Amafilm1* es
te gazda celei de a IV-a e- 
diții a Festivalului filmu
lui de ficțiune, care va avea 
loc în zilele de 29-30 iulie. 
Am dori să cunoaștem pre
gătirile pe care le face cms-

clubul, într-o dublă iposta*  
ză : de organizator și par-, 
ticipant. Tovarășul Constan
tin Armeanu, conducătorul 
cineclubului ne-a dat deta
lii despre numeroase mă
suri organizatorice (program^ 
afișe, pliante, diplome, fa
nioane, insigne, mape de 
participare).
- Ce pregătesc echipele 

cineclubului ?
- Cele patru echipe de 

filmare se află la lucru : la 
mină, în oraș, în laborator. 
Avem datoria să ne pregătim 
intens pentru a face față 
nivelului de exigență spo
rita ce se anunță de acum, 
prin participarea unor ci- 
necluburi de prestigiu din 
Oțelul Roșu, Timișoara, Ba
cău, Hunedoara, Reșița, Sîn- 
nicolaul Mare, București în 
fața cărora nu ne putem 
prezenta oricum.

Pe scurt, este vorba des
pre „Incognito**  (scenariul și 
realizarea - Sorin Angheluș), 
„Dor“ (scenariul și reali
zarea : Constantin Armeanu 
și George Pestea), filme cu 
o tematică educativă, „Flo
rile dimineții" (scehariul Mar*  
cela Predoșanu) o odă 'închi
nată bărbăției, oamenilor 
din abataje. Se mai lucrea
ză la cîteva filme de ani
mație gen cu tradiție la 
Lupeni. Indirect am aflat 
că mai este în lucru un film 
închinat unuia din pasionați! 
acestei arte, promotor al 
cineamatorismului și animator 
al vieții culturale din o- 
raș. Filmul se cheamă „Por
tret", și la conturarea lui 
participă 25 de „cineaști" 
locali, 25 de inimoși care au 
deprins dragostea de fru
mos de la cel mai inimos 
dintre ei, personajul prota
gonist al filmului „Portret".

Petru BREBEN, 
Lupeni

CARNET CULTURAL
• La casele de cultură și 

cluburile sindicatelor, în în
treprinderi și școlile din Va
lea Jiului au fost organiza
te simpozioane, expuneri, 
medalioane consacrate lui 
Vladimir llici Lenin de la a 
cărui naștere se împlinesc as
tăzi 108 ani. Medalionul 
„Lenin - omul, viața și o- 
pera", organizat de Casa 
de cultură din Petroșani, s-a 
desfășurat ieri la căminul de 
nefamiliști al minei Livezeni, 
iar astăzi (ora 16) la clubul 
din Vulcan are loc un sim
pozion pe aceeași temă, 
fn încheierea manifestări
lor au fost prezentate spec
tacole de muzică și poezie 
revoluționară pregătite de 
elevi și artiști amatori.
• Teatru. La sfîrșit de 

săptămînă, pe scena Tea

trului de stat din Petroșani 
sînt prezente următoarele 
spectacole : astăzi (ora 18,30) 
„O anecdotă provincială" 
de Aleksandr Vampilov (re
gia : Mihai Lungeanu) ; inli
ne (ora 18,30) „Viața parti
culară" de Ovidiu Genaru 

’ (regia Marcel Șoma).
• Minerii de la I.M. Lo- 

nea s-au întîlnit ieri în sala 
de apel cu un grup de poeți 
amatori din cadrul cenat 
clului literar „Panait I strati" 
al Văii Jiului. Au citit dip 
creațiile lor Mircea Bujd- 
rescu, Maria Dincă, Valeria 
Zamfir, Mircea Andraș, Du
mitru Dem. lonașcu.
• Un grup folcloric de 

la Școala generdlă nr. 6 
din Petrila a prezentat joi 
în sala de apel a I.M. Petri*  
la, un spectacol de muzică 
populară pentru mineri-
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Au început lucrările 
Conferinței naționale a femeilor

• (Urmare din pag. I)

liste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României 
spre comunism.

La Conferință sînt prezenți 
conducători ai unor instituții 
centrale, organizații de masă 
și obștești. - A

fn sală se află invitate re
prezentând organizațiile de 
femei din țări socialiste și 
unele organizații internațio
nale și regionale ale femei
lor.

în numele Consiliului Na
țional al Femeilor, tovarășa 
Lina Ciobanu, membru al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președinta 
Consiliului, rostește cuvîntul 
de deschidere.

în numele milioanelor de 
femei din patria noastră, a 
delegatelor și participantelor 
■la Conferința națională a 
femeilor, tovarășa Lina Cio
banu a salutat cu stimă și 
înaltă prețuire prezența la 
lucrările Conferinței a condu
cerii de partid și de stat, 
în frunte cu ' tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului.

Tovarășa Ling Ciobanu a 
salutat apoi prezența la lu
crările Conferinței a delega
țiilor organizațiilor de fe
mei din țări socialiste și 
a reprezentantelor unor orga
nizații internaționale și regi
onale ale femeilor.

în numele Consiliului Na
țional al Femeilor, a adresat, 
de asemenea, un salut căl
duros delegatelor și invita- 
țiior ia Conferință.

în continuare au fost alese 
p.ezidlul Conferinței, din care 
fac parte reprezentante ale 
femehor din toate județele 
țării - muncitoare, țărănoi, 
intelectuale, casnice - acti
viste ale mișcării de femei, 
precum și celelalte organe 
de lucru.

Conferința a aprobat, în 
unanimitate, următoarea or
dine de zi :

1. Raport asupra activită
ții desfășurate de Consiliul 
Național, de comitetele și 
comisiile femeilor și sarcinile 
ce ie revin în mobilizarea 
maselor de femei la reali
zarea hotărîrilor adoptate de 
Congresul al Xl-lea și de 
Conferința Națională ațe 
partidului ;

2. Raportul Comisiei de 
cenzori ;

3. Adoptarea Normelor de 
organizare și funcționare a 
Consiliului Național, a comi
tetelor și comisiilor femei
lor ;

4. Alegerea Consiliului Na
țional al Femeilor și a Co
misiei de cenzori. •

în numeie delegatelor, al 
milioanelor de femei din pa
tria noastră, tovarășa Lina 
Ciobanu adresează secreta
rului general al partidului ru
gămintea de a lua cuvîntul 
în cadrul Conferinței națio
nale a- femeilor.

Primit cu cele mai calde 
sentimente, cu urale, în a- 
plauzele entuziaste ale între
gii asistente, ia cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului ge
nerai al partidului a fost 
urmărită cu deosebită aten
ție, cu profundă satisfacție, 

fiind subliniată în repetate 
rînduri de aplauze puternice, 
îndelungi. '

Participanții la Conferință 
scandează „Ceaușescu . - 
P.C.R.", „Ceaușescu și po
porul", dînd glas sentimen
telor de recunoștință . pentru 
înalta apreciere de care se 
bucură femeile din partea 
partidului și a secretarului 
său general în societatea 
noastră, pentru realizarea 
plenară a personalității lor, 
ca membre egale în drep
turi.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la înche
ierea cuvîntării, președinta 
Consiliului Național al Fe
meilor a spus :

„în numele participanților 
la Conferință noastră, al tu
turor femeilor de pe plaiurile 
românești - muncitoare, ță
rănoi, intelectuale, casnice, 
fără deosebire de naționali
tate - permiteți-mi să vă 
exprim din toată inima cele 
mai calde și sincere mulțu
miri, întreaga noastră recu
noștință pentru înalta apre
ciere dată muncii și rolului 
femeii în societatea noastră 
socialistă, pentru însufieți- 
toarele îndemnuri și indicații 
deosebit de prețioase privind 
sporirea considerabilă a par
ticipării femeilor la întreaga 
viață a țării, îndeplinirea cu 
înalt simț de răspundere a 
îndatoririlor ce le revin în 
calitate, de mame și soții, de 
educatoare ale copiilor, de 
cetățene ale scumpei noastre 
patrii.

Vă asigurăm că mișcarea 
de femei va face totul și 
în viitor pentru a fi la înăl
țimea marilor sarcini încre
dințate de partid".

...Un moment vibrant. La 
semnalul trompeților, în sală 
pătrund grupuri, grupuri de 
pionieri și șoimi ai patriei. 
Ei adresează conferinței, fe- 
meii-mame, femeii-rnuncitoa- 
re, salutul tuturor copiilor 
țării. Ei aduc prinosul lor 
de recunoștință și iubire 
partidului, secretarului său 
general.

în aplauzele însuflețite ale 
delegaților și invitaților, re
prezentanții celei mai tinere 
generații urcă apoi la pre
zidiu, oferind tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, celorlalți 
tovarăși din conducerea 
partidului și statului buchete 
de flori — florile dragostei 
și recunoștinței.

în continuarea ședinței de 
dimineață, tovarășa Lina 
Ciobanu a prezentat raportul 
la primul punct al ordinii de 
zi. x

Raportul Comisiei de cen
zori a fost prezentat de to
varășa Natalia Cotoară, pre
ședinta comisiei.

Au început apoi dezbateri
le generale la problemele în
scrise pe ordinea de zi. Au 
luat cuvîntul tovarășele Vio
rica Orneac, muncitoare, 
președinta Comisiei femeilor 
din întreprinderea de confec
ții și tricotaje - București, 
Rada Alexandru, coopera
toare la C.A.P. din comuna 
Ciochina, județul Ialomița, 
Elisabeta Suciu, muncitoare 
la întreprinderea de autoca
mioane din Brașov, Ioana 

Păun, președinta Comisiei de 
validare, care a prezentat 
raportul acestei comisii, Sara 
Szekely Jeleriu, muncitoare 
la Combinatul de pielărie și 
încălțăminte „Clujana" din 
Cluj-Napoca, Viorica Bălan, 
inginer la Combinatul petro
chimic „Solventul" din Ti
mișoara, președinta Comisiei 
inginerilor și tehnicienilor 
din județul Timiș, Suzana 
Gâdea, ministrul educației și 
învățămîntului, Florența M.un- 
teanu, muncitoare, secretara 
Comitetului de partid al în
treprinderii „Textila" din Pi
tești, președinta Comitetului 
județean Argeș al femeilor, 
Elena Nae, vicepreședinte al 
U.G.S.R.

Pentru a da posibilitatea 
unui număr cît mai mare de 
delegate și invitate să parti
cipe la dezbateri, lucrările 
conferinței s-au desfășurat, 
în cursul după-amiezii, în 
secțiuni pe probleme privind 
contribuția mișcării de femei 
la înfăptuirea sarcinilor de 
plan din întreprinderile indus
triale, de transporturi, con
strucții - și prestări servicii ; 
mobilizarea femeilor din a- 
gricultură în activitatea de 
înfăptuire a politicii agrare 
a partidului ; înfăptuirea po
liticii partidului în domeniul 
ocrotirii mamei și copilului, 
al creșterii răspunderii fami
liei față de menținerea ti
nereții poporului ; activitatea 
de educare politico-ideolo- 
gică și cultural-științifică a 
femeilor ; probleme ale mun
cii organizatorice și de cadre.

în cadrul lucrărilor pe 
comisii au luat cuvîntul un 
mare număr de delegate și 
invitate.

Atît în plen, cît și pe co
misii, participantele la dez
bateri au dat o înaltă apre
ciere orientărilor și indicați
ilor cuprinse în cuvîn
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ia deschiderea lu
crărilor conferinței, expri- 
mînd hotărîrea tuturor femei
lor din patria noastră de a 
acționa, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de 
partid, pentru transpunerea 
lor în viață.

Participantele la dezbateri 
au scos în evidență impor
tantele realizări obținute de 
femeile din țara noastră, îm
preună cu întregul popor, în 
toate sferele de activitate - 
industrie, agricultură, comerț, 
în gospodărirea orașelor și 
comunelor, pe tărîm obștesc, 
în domeniile învățămîntului, 
științei și culturii, ocrotirii 
sănătății, în procesul educă
rii și formării tinerei gene
rații.

Făcîndu-se o exigentă ana
liză a activității comitetelor 
și comisiilor de femei, în 
cursul dezbaterilor s-au evi
dențiat unele neajunsuri care 
mai persistă încă în munca 
acestora și s-au făcut reco
mandări și propuneri pentru 
ridicarea activității mișcării 
de femei din țara noastră la 
înălțimea sarcinilor și răs
punderilor ce-i 'revin în ac
tuala etapă de dezvoltare 
economico-socială a patriei.

Lucrările conferinței vor fi 
reluate sîmbătă dimineața.

Aniversarea 
nașterii

...*

• întrerupt din cauza me
ciurilor internaționale cu Spa
nia A și Polonia B mîine se 
reia campionatul de rugbi 
cu un adevărat derby. 
Duminică, începînd cu ora 
«St,30 studenții din Petroșani 
Jntîlnesc pe propriul teren 
^Formația Steaua București, 
fee prevede un meci de bună 
(factura tehnică în care am- 
■'bele echipe vor arunca în 
întrecere toate cunoștințele 

jțehnice, tactice și potențialul 
j&zic de care dispun. La ace
eași oră au loc și meciurile 
âe divizia B dintre Minerul 
Lupeni — I.P.A. Sibiu și Mi

Iui V. I. Lenin
MOSCOVA 21 (Agerpres). 

- La Palatul Congreselor din 
Kremlin a avut loc vineri o 
adunare solemnă consacrată 
împlinirii a 108 ani de la 
nașterea lui Vladimir llici 
Lenin.

in prezidiul adunării au 
luat loc Leonid Brejnev, Ale
xei Kosîghin, alți conducă
tori de partid și de stat so
vietici.

Raportul „Leninismul - 
știința luptei revoluționare și 
a construcției comunismului", 
a fost prezentat de Mihail 
Solomențev, membru suple
ant al Biroului Politic al 
C.C. au P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R.

Declarațiile grupărilor politice Italiene 
i „cazul More"
- după cum scrie aqentia 
ANSA.

După reuniunea Secretaria
tului și a Direcțiunii Parti
dului Comunist Italian, care 
au studiat noile evoluții în 
legătură cu „cazul Moro", 
senatorul Gerardo Chiaro- 
monte, membru al Direcțiunii 
P.C.I., a declarat presei, în
tre altele : „Comuniștii apre
ciază că „trebuie respins cu 
fermitate șantajul teroriști
lor", întrucît statul nu poate 
face derogări de la princi
piile și legile ce stau la 
baza comunității naționale". 
„Orice cedare - a arătat 
vorbitorul - ar comporta 
riscuri foarte grave pentru 
însuși regimul democratic și 
pentru instituțiile sale". „Dra
ma umană și politică" prin 
care trece Italia în prezent 
a fost evocată și de celelal
te forțe politice ale majori
tății parlamentare care, ca 
și P.C.I., s-au pronunțat pen
tru salvarea vieții lui Aldo 
Moro și, în același timp, 
pentru „respectarea legilor 
Republicii Italiene".

• ’//

în legătură cu
ROMA 21 (Agerpres). - 

Conducerea Partidului Demo- 
crat-Creștin Italian s-a reu
nit vineri în vederea exami
nării aprofundate a situației 
în legătură cu „cazul Moro", 
după ultimul' mesaj al gru
pării teroriste autointitulate 
„Brigăzile roșii", cu care te
roriștii cereau eliberarea u- 
nor membri ai „brigăzilor" 
în schimbul vieții președinte
lui Consiliului Național al 
P.D.Cr

în același scop, a avut 
loc vineri și o reuniune spe
cială a guvernului, în cadrul 
căreia ministrul de interne, 
Francesco Cossiga, a pre
zentat un raport asupra situ
ației anchetelor desfășurate 
în întreaga țară pe urmele 
teroriștilor. Ceea ce se cu
noaște însă este, faptul că 
vineri au fost descoperite, 
într-un apartament din Roma, 
noi documente aparținînd 
„Brigăzilor roșii" și care se 
pare că le furnizează anche
tatorilor „informații .prezen- 
tînd un foarte mare interes"

LA MADRiD continuă lu
crările celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist 
din Spania. Ultimele ședințe 
au fost consacrate dezbate
rilor pe marginea raportu
lui Comitetului Central, pre
zentat de Santiago Carrillo, 
secretar general a partidului-

NIGERUL își va spori con
siderabil anul acesta produc
ția de uraniu, care se va 
ridica de la 1 460 tone la 
2 400 tone. Se preconizează 
ca anul viitor Nigerul să de
vină cel de-al patrulea mare 
producător de uraniu al lu
mii.

AGENȚIA TASS ANUN
ȚĂ că, la 20 aprilie, în Uniu
nea Sovietică a fost lansat 
satelitul „Cosmos-1003", des
tinat continuării cercetărilor 
în spațiul cosmic. Aparatele 
aflate la bordul satelitului 
funcționează normal.

CIFRE PROVIZORII date 
publicității joi la Bruxelles 
atestă că numărul șomerilor

Au luat sîîrșit lucrările 
Conferinței Naționale

a P. C.
SOFIA 21 (Agerpres). - 

Vineri seara au luat sfîrșit 
|a Sofia lucrările Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Bulgar consacrate per
fecționării organizării socia
liste a muncii și conducerii 
planificate a economiei. Con
ferința a evidențiat necesita
tea creșterii continue a efi
cienței și calității muncii 
prin realizarea unui randa
ment superior, reducerea 
cheltuielilor materiale prin 
continua mecanizare și auto
matizare a producției.

în încheierea Conferinței 
Naționale, delegații au a- 
doptat o hotărîre, și, de a-

din Piața comună a fost, lu
na trecută, de 6 039 000, ceda 
ce reprezintă 5,7 la sută din 
totalul forței de muncă a 
„celor nouă".

LA VIENA se desfășoară 
lucrările unui seminar inter
național al femeilor în pro
blemele dezarmării, la care 
participă delegații ale orga

Mica publicitate
VÎND Dacia 1 300. Vulcan, 

telefon 456, casa Sovoiu.
(215) 

VÎND motocicletă B.M.W.
250, Vasile Roaită, bloc 11/60

(216) 
VIND casă singur curte.

Petroșani, Gheorghe Barițiu 
20, posed autorizație. (218)

Bulgar
semenea, tezele „Cu privire 
la perfecționarea organizării 
socialiste a muncii și con
ducerii planificate a econo
miei".

Orientul

re- 
de 
si

că, 
; care a 
în zonă, 
fui Exe-

Mijlociu
NAȚIUNILE UNITE 21 (A- 

gerpres). Secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Wald
heim, a subliniat într-o confe
rință de presă necesitatea 
stringentă a îndeplinirii, în 
toate prevederile ei, a r 
zoluției 425 a Consiliului i 
Securitate, cu privire la 
tuația din Liban.

Waldheim a declarat 
în timpul vizitei p 
efectuat-o, recent, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, l-a „asigurat perso
nal de sprijinul deplin a- 
cordat de O.E.P. rezoluției 
pentru a contribui la îndepli
nirea ei", 
indicat că 
siliului de 
moment o
velor UNIFIL, cei 3 000 de 
militari dislocați pînă acum 
în zonă reușind să controleze 
situația actuală.

•// - Kurt Waldheim a 
nu va cere Con- 
Securitate pentru 
sporire a efecti-

BEIRUT 21 (Agerpres). - 
Liderii grupărilor politice 
din Parlamentul libanez au 
căzut de acord să formeze 
un comitet în care sînt repre
zentate toate tendințele po
litice și care este menit să 
soluționeze problemele ma
jore care stau în fața țării 
și să-l ajute pe președin
tele Elias Sarkis în eforturile 
sale de. realizare a reconcili
erii naționale. Comitetul are 
11 membri și din el fac 
parte liderii a diverse for
mațiuni politice.

nizațiilor de femei din nu
meroase țări ale lumii, pre
cum și reprezentante ale 
unor organizații internațio
nale neguvernamentale.

CREȘTEREA COSTULUI VIE
ȚII, agravarea inflației și scă
derea cursului dolarului au 
în Canada repercusiuni deo
sebit de grele asupra situa
ției pensionarilor. Potrivit da. 
telor furnizate de sindicate, 
57 la sută dintre canadienii 
în vîrstă de peste 65 de ani 
trăiesc sub nivelul oficial 
al ^sărăciei-

PIERDUT ecuson nr. 5950, 
eliberat de preparația Petri- 
la. Se declară nul. (219)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pastyura 
Marieta, eliberată de Fabri
ca de morărit și panificație 
Petroșani. Se declară nulă.

(217)

Avancronică sportivă
nerul Livezeni — Constructo
rul P.T.T.R. Arad.

• Deoarece Jiul Petroșani 
joacă pe stadionul din Dea
lul Copoului cu reprezentati
va studenților ieșeni, fotbalul 
din Valea Jiului este prezent 
la alte nivele. Angajată în 
aspra luptă de a rămî- 
ne în divizia B, z,Mi
nerul Lupeni se va strădui să 
cucerească cele două puncte 
în întîlnirea cu Victoria Că- 
lan. Același lucru îl încearcă 
și Minerul Vulcan în meciul 
cu Minerul Oravița. în cam
pionatul județean au loc par

tidele Minerul Aninoasa — 
Explorări Deva, C.F.R. Petro
șani — Parîngul Lonea. Toate 
meciurile de fotbal încep la 
ora 11, avînd în deschidere, 
la ora 9,30, întîlnirile dintre 
juniorii formațiilor respective. 
Pe terenul II al stadionului 
Jiul Petroșani, au loc dumini
că, începînd cu ora 9, în
tîlnirile etapei municipale pe 
asociații sportive ale compe
tiției dotate cu „Cupa Tudor 
Paraschiva". Sîmbătă, ora 
16,30, în campionatul munici

pal se întîlnesc Sănătatea Vul
can - LG.C.L. Petroșani, Pre

paratorul Coroești - Prepa
ratorul Lupeni, Minerul Dîlja 
— Fabrica de oxigen.

• Deși se apropie luna 
mai, întrecerile de schi sînt 
la înălțime atît la propriu, 
cît și la figurat. în organiza
rea A.S. Parîngul Petroșani, 
au loc întrecerile pentru „Cu
pa Parîngul”.

• în campionatul județean 
de tenis de masă, seria Va
lea Jiului, meciurile dintre 
C.F.R- Petroșani - „Vîscoza" 
Lupeni, echipe mixte și Știința 
Petroșani - Utilajul Petro
șani, C.S.Ș. Petroșani I cu 
C.S.Ș. II la băieți.

D. CRIȘAN

țen!s de cimp ^măjanf yn semitInalele 
„Internaționalelor" României

lată că, la puțin timp du
pă cucerirea titlului de vice- 
campioni naționali (competi
ția pe echipe), jucătorii de 
tenis de cîmp de la Jiul Pe
troșani au avut o comporta
re notabilă și la campiona
tele internaționale ale Româ
niei. Astfel, Sever Mure- 
șan și Dan Nemeș au ajuns 
pînă în optimi de finală, un
de au fost stopați de cunos
cutul campion al R.D.G. Tho
mas Emmerick și, respectiv. 

M. Mîrza (Steaua București). 
Excelent a evoluat în aceas
tă fază reprezentantul nostru 
Bebe Almăjan, învingător 
(3—6, 6—2, 6-4) în compania 
jucătorului maghiar Laszla 
Balazs. Această victorie â 
asigurat calificarea sportivu
lui nostru între primii opt. 
Sorții au decis însă ca, ieri 
după-amiază, în sferturi de 
finală, Almăjan să-l Intîf. 
nească pe Dan Hărădău,
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