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Brigada fruntașă într-un colectiv de frunte : loan Grigorescu de Ia 
sectorul investiții al minei Paroșeni.

ANUL XXXIV, 7 975 Duminică, 23 aprilie 1978 4 pag. 30 bani

IN INTIMPINAREA 
MAR» SĂRBĂTORI 

A MUNCII

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, sîmbătă dimineața, pe 
Roger Polgar, noul reprezen
tant al Programului Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.) în țara noastră.

în cadrul convorbirii a fost 
exprimată satisfacția față de 
modul în care se desfășoară 
colaborarea dintre România 
și P.N.U.D. pentru realizarea 
unor obiective economice, 
precum și în domeniul asis
tenței tehnice. A fost reafir
mată dorința de a continua

și amplifica aceste raporturi, 
subliniindu-se rolul impor
tant pe care ar trebui să-l 
aibă P.N.U.D. în promova
rea unor largi programe de 
dezvoltare, în special în 
transferul de tehnologie mo
dernă.

Șeful statului român a su
bliniat importanța deosebită 
pe care România o acordă 
programelor de cooperare 
cu P.N.U.D. și cu crlte orga
nisme ale O.N.U. în încheie
re i-a urat oaspetelui suc
ces deplin în misiunea ce 
i-a fost încredințată.

6 218 TONE - NOUL RECORD în produc
ția zilnică extrasă la mina Lupeni, a fost 
realizat în 21 aprilie, confirmare a rezulta
telor deosebite obținute în zilele de 19 și 20 
aprilie. Sectoarelor II (plus 22 tone), IV (plus 
55 tone), V (plus 218 tone) și sectorului VII 
(dus 74 tone) li s-a adăugat, prin produc
ția extrasă suplimentar în 21 aprilie, și sec
torul I care, pentru prima dată în această 
lună, îsi depășește sarcina zilnică planificată. 
(A, MICA).

încheierea lucrărilor
Conferinței naționale 

a femeilor

""°900 DE TONE MAI AU DE EXTRAS mine
rii sectorului ill de la I. M. Dîlja pentru în
deplinirea angajamentului asumat în cinstea 
zilei de 1 Mai. „Sporul de productivitate 
obținut la nivelul întregului sector - plus 
500 kg,'post față de sarcina planificată - și 
hărnicia brigăzilor conduse de minerii Va
lentin Maxim, Gheorghe Ghicioiu, Pavel 
Șchiopu, Constantin Tomescu și Ștefan Mihai 
sînt o garanție - ne spune șeful sectorului, 
ing. Petru Tudor -, că angajamentul va fi 
onorat cu cinste". (D.G.).

gl
PLUSUL DE 762 KG, POST înregistrat la pro

ductivitatea în cărbune de colectivul sectorului 
II al I. M. Uricani, față de sarcina plani
ficată, este în primul rînd rodul activității 
brigăzilor conduse de Laurențîu Kelemen, 
Constantin Sorescu și Aurel Șoșoi. în luna 
aprilie, planul sectorului este depășit, la zi, 
cu 524 tone cărbune. Peste sarcinile planifi
cate sînt și productivitățile obținute, atît în 
cărbune (plus 80 kg/post), cît și pe întregul 
sector (plus 22 kg/post), de colectivul secto
rului III din rîndurile căruia s-au remarcat 
brigăzile minerilor Gheorghe Scorpie, Simion 
Budescu și Traian Pop. Pe luna aprilie, la zi, 
planul sectorului a fost depășit cu 609 tone. 
(Carol BOLENY).
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Se construiește la lumina reflectoarelor

La 22 aprilie au luat 
șit lucrările Conferinței 
ționale a femeilor - eveni
ment de importanță deosebi
tă în viața social-politică a 
țării -, ale cărei dezbateri 
s-au desfășurat sub semnul 
însuflețitoarelor sarcini și o- 
rientări cuprinse în cuvînta- 
rea secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, rostită în ședința 
inaugurală.

Timp de două zile, înal
tul forum a analizat, în plen 
și pe secțiuni, probleme ma
jore ale muncii desfășurate 
de Consiliul Național, de co
mitetele și comisiile femeilor, 
adoptînd măsuri importante 
pentru ridicarea la un nivel -

șfîr-
na-

superior a întregii 
vitățî.

Sîmbătă, lucrările 
ței s-au desfășurat

Au participat 
Virgil Cazacu, membru 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernu
lui, conducători ai unor insti
tuții centrale, organizații de 
masă și obștești.

Prezidiului Conferinței i-au 
fost înmînate cu acest prilej 
mesaje de salut din partea 
unor organizații de femei din 

străinătate de către repre
zentantele acestora care au 
asistat la lucrări.

lor acti-

Conferin- 
în plen, 

tovarășul 
' > al

în ziarul de azi:

am

• (Continuare în pag. a 2-a)
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împietrita 
exuberantă

tă întrebare, am 
în decursul anului

în fîșiile de lumină ale reflec
toarelor proiectate în întuneric de 
abia se ghicesc excavatoarele și 
mașinile, oamenii în plină acti
vitate. Cupa utilaj-ului 
din dărîmăturile vechi, 
aude claxonul strident 
vatorului care cheamă 
mașină la încărcat.

în plin centrul Petroșaniului, 
dispunînd de un simț aparte cîș- 
tigat prin munca în aceste con
diții, șoferii își schimbă poziți
ile fără greutate. Pe urmele pneu
rilor grele ale KRAZ-ului de 12 
tone avansăm spre excavator.

Mecanicul Nicolae lordache fe
rește cupa din cale, întorcînd 
astfel excavatorul încît ne invită 
în cabină. îl întrebăm ce s-a 
întîmplat în noaptea trecută. „A I 
- ne răspunde. Am fost cu toții 
la Iscroni, pe Jiu. Tot pentru 
blocurile de aici, 69 și 50,
încărcat și transportat balast. 
Aici se vor construi în acest an 
peste 250 apartamente. Aceasta 
înseamnă șase-șapte mii de metri 
cubi excavați11.

H. ANTON

Ideile leniniste și 
mișcarea revoluționară 
a muncitorimii din Va
lea Jiului.
Rubrica „Stop !“.

(Pag. a 2-a) 
Retezat, Olimpul daci
lor (II).
Magazin duminical. 

(Pag. a 3-a)

Ce arată analiza activității
I.M. Lonea prin prisma indicatorului

producția
Și în întreprinderile mi

niere din Valea Jiului va fi 
introdus,, ca indicator de 
plan, producția netă. Acest 
indicator caracterizează nu 
numai cantitativ, ci mai ales 
calitativ rezultatele activității 
întreprinderilor. El cîntărește 
fidel contribuția proprie a 
colectivelor la crearea veni
tului național, deci deter
mină mai just decît producția 
globală aportul fiecărei în
treprinderi la crearea resur
selor pentru dezvoltarea e- 
co'nomico-socială a țării și. 
creșterea necontenită a ni
velului de trai al celor ce 
muncesc. în condițiile speci
fice ale mineritului, folosirea 
indicatorului producției nete 
în planificarea și conducerea 
activității economice vizează, 
în principal, două aspecte 
esențiale : realizarea volu
mului fizic de produse, res
pectiv a producției de căr
bune, precum și realizarea 
acestei producții în condiții 
de maximă eficiență, cu 
cheltuieli materiale mereu 
mai scăzute.

Introducerea producției 
nete ca indicator de plan 
presupune pregătirea din 
timp, a unor condiții pro
pice îndeplinirii sarcinilor 
încă din prima lună'. S-au 
creat aceste condiții la în
treprinderea minieră Lonea ?

Căutînd răspuns la aceas-

aflat că 
,,,_ ____  ____  trecut -
rezultat, în primul rînd, al 
dotării 
sector 
nizate 
tuielile 
ficate 
rul III 
și decembrie, cu 50 000 lei. 
Fără îndoială că acțiunea de 
introducere în exploatare a 
unor utilaje de înaltă tehni
citate, dacă este bine con
dusă și orientată, are con- 

' secințe favorabile atît asu
pra indicatorilor de produc
ție și productivitate cît și a- 
supra cheltuielilor de produc
ție. La sectorul III însă uti
lajele de mecanizare nu au 
fost folosite la parametrii 
luați în considerare, iar a- 
ceasta s-a soldat cu nerea- 
lizarea a peste 45 000 tone 
de cărbune. Consecința : 
cheltuielile totale au fost cu 
peste 35 lei,'tonă mai mari 
decît cele planificate. Nu 
numai cheltuielile constante 
de amortizare ci, îndeosebi, 
cheltuielile materiale, mai 
mari decît cele planificate, 
au contribuit la înregistra
rea unor rezultate economi- 
co-financiare nesatisfăcătoa
re pe sector. Inginerul Con
stantin Verdeș, și tehnicianul 
Aurel Nelepcu, din sectorul 
III, ne-au prezentat fapte 
care dovedesc că și în pri-

unor abataje din 
cu complexe meca- 
de susținere - chel- 
de amortizare plani- 

au crescut la secto- 
între lunile ianuarie

mele luni ale acestui an, si
tuația se menține oarecum 
aceeași. Doar un exemplu : 
în martie, productivitatea 
muncii „în cărbune" a fost 
cu aproape 2 tone mai 
mică decît cea planificată.

■ Aceasta constituie o conse
cință directă a faptului că 
un nou complex.de abataj, 
care trebuia să se afle în 
funcțiune în lunile martie 
și aprilie, a început să pro
ducă abia în ultimele zile. 

Din discuția cu contabilul 
șef al minei, Grigore Mis
chiu, am aflat că și pe mină,

Anton HOFFMAN

• (Continuare în pag. a 2-a)
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OLIMPIADA CONSTRUC

TORULUI. Ieri, s-au desfă
șurat probele practice și 
teoretice ale fazei munici
pale a tradiționalului con
curs profesional al tineri
lor „Olimpiada constructo
rului". Dintre zidari, cei 
mai bine pregătiți s-au do
vedit a '' 
(T.C.H.), 
(I.C.M.M.) și Costache A- 
n a sta se
Constantin Ciocoiu (T.C.H.),

fi Gh. Radeș 
Radu Tominiuc

Tinerii

;*<w' < 
SKw

Uricani. Ana Voinea, șef de echipa, Maria Simion și 
Margareta Sziiagy executa izolarea unui nou bloc din car
tierul Bucura.

Foto : Gh. OLTEANU

lor și curățirea de resturi 
vegetale a unor porțiuni 
întinse din parcul Institu
tului de mine. (M.P.).

CONCURS TINERESC. 
Astăzi se desfășoară la 
Deva, fazele județene ale 
„Crosului tineretului" și 
concursului aplicativ pentru 
apărarea patriei, competi
ții sportive de masă înscri
se în manifestările „Dacia- 
dei". Valea Jiului este re-

losif Denișa (T.C.H.) și Titu 
Vișan (I.C.M.M.) au ocupat 
primele trei locuri în con
cursul fierar-betoniștilor, în 
vreme ce în competiția dul
gherilor s-au evidențiat 
loan David (T.C.H.), Viorel 
Butucel și Mihai Vagiug 
(I.C.M.M.). De acum, suc
ces tuturor în faza jude
țeană a concursului. (I.V.)

AMPLA ACȚIUNE PATRI
OTICA. Astăzi, peste 150
de elevi de la liceele eco- prezentată de peste 50 de 

pionieri și uteciști. (T.S.).nomic și de informatică 
din Petroșani participă la 
o acțiune de muncă patri
otică pentru sădirea flori-

1
I

tui inior iuti ni 
____ __ J

Aici domnește o liniște 
aparte, casele tip de co
lonie respiră parcă ane
voie, doar straturile de 
flori sau fumul de iarnă 
al coșurilor dau semn de 
viață. Ici, colo vezi cite un 
bătrîn trebăluind pe lin
gă casă, dar, vara, nepo
ții și strănepoții transformă 
această lume 
într-o redută 
a vacanței.

Cei tineri au preferat 
condițiile favorabile din 
blocuri, cu apă caldă și 
Încălzire centrală. Privesc 
însă cu duioșie această i- 
nimă de case din „Fra
ga", „Lobștein", „Cocoș- 
var", „Calvaria" sau 
„Sturț", inimă de vis a 
copilăriilor și poate de a- 
ceea iși trimit feciorii și fi
icele la bunici, să cloco
tească din nou viața în 
liliputanele odăii, în podu
rile cu păienjeni, împreju
rul fîntinilor publice. Din 
cînd în cînd, dispare o 
casă. Lumea se mută la 
bloc, cei tineri îmbătrînesc 
și rostul coloniilor e pe 
sfirșite.

Arar și întîmplător, cite 
unul din noi ne mai aba
tem pașii pe străzile co
loniilor să revedem bă- 
trîni copleșiți de ani, de
ciși să rămină acolo unde 
arț. fost dintotdeauna, în
tr-o alternativă crudă, dar 
necesară pentru ei, nece
sară, precum vacanțele 
mari ale nepoților și stră
nepoților, în care iși 
mără, zgîrcit, ultimii- 
lată de ce în colonii dom
nește o liniște aparte.

Ion VULPE
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Se împlinesc 108 ani de 
la nașterea lui Vladimir llici 
Lenin, discipol credincios al 
lui Marx și Engels, înteme
ietorul Partidului Comunist 
ol Uniunii Sovietice și al 
primului stat socialist din lu
me. Acest eveniment ne pri
lejuiește o retrospectivă a 
influenței ideilor lui Lemn 
osupra faptelor revoluționa
re ale muncitorimii hunedo- 
rene.

împrejurările istorice con
crete au dus la apropierea 
mișcărilor socialiste 
Rusia și România încă 
faza lor premarxistă, 
carea social democratică ru
să, existînd în acest sens 
foarte numeroase dovezi ce 
relevă strînse și vii legături. 
Mai tîrziu, relațiile dintre 
mișcările revoluționare se 
amplifică și în acest context 
se plasează știrea despre ac
tivitatea revoluționară a lui 
Ulianov, publicată în 
vista „Mișcarea socială" 
că din aprilie 1897.

Cercetările de specialitate 
au prezentat pe larg da
tele care vorbesc despre le
găturile lui Lenin cu miș
carea socialistă din Româ
nia. Pentru ânii primei re
voluții ruse (1905-1907) și 
momentul răscoalei țărani
lor din 1907, piesele cele 
mai reprezentative sînt cele 
care atestă interesul gîndito- 
ruiui față de marea luptă a 
țărănimii române și interven
ția lui la Congresul de la 
Stuttgart al Internaționalei 
a It-cj, unde a militat pen
tru adoptarea unei 
ții pătrunse de spirit 

“ționar în problema 
lelor țărănești. De 

nea, gazeta socialistă 
nia muncitoare" i 
la 5 iunie 1906, în 
nele sale conținutul unei scri
sori trimise de Lenin, Biro
ului socialist internațional, 
în legătură cu situația miș
cării social-democratice din 
România.

După cum se știe, factorul 
principal în mișcarea mun
citorească din acei ani l-a 
constituit victoria Marii Re
voluții Socialiste din Oc-

din 
din 

miș-

re- 
în-

rezolu- 
revolu- 
răscoa- 
aseme- 
..Româ- 

reproduce, 
în coioa-

tombrie, asociată în conș
tiința oamenilor muncii, din 
România si lumea întreagă, 
cu numele lui V. I. Lenin. 
„Ideile lui Octombrie - sub
linia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU - au stimulat 
spiritul revoluționar al cla
sei muncitoare, al maselor 
largi populare de pe toate 
meridianele globului, 
sunînd ca un îndemn ......
cărat la lupta pentru reali
zarea aspirațiilor lor de li
bertate și progres pentru e- 
liberareg socială si naționa
lă". ■

Ră- 
înflă-

Consiliului Dirigent. 
revendicări, r____
teama „pericolului 
cum era numit, nu le 
satisfăcute muncitorilor 
cît parțial, ceea ce 
la noi nemulțumiri și 
ca cererile să se repete tot 
mai des. „Nemaiputînd în
dura mizeria, foamea, con
dițiile grele de muncă, ne
legiuirile și prigoana auto
rităților, muncitorii mineri, 
români și maghiari din Pe
troșani, au declarat grevă 
la 22 martie 1920" - se 
subliniază într-un document

Aceste 
recunoscute de 

roșu", 
sînt 
de

duce 
face

luptă, de la retra- 
păduri, ocuparea 
pînă la demon

strații de stradă, ca cea din 
Vulcan" - semnalează un 
raport în care s-au analizat 
motivele

într-un 
decembrie 1920 se 
„înaintea grevei, 
erau stăpîniți cu 
șire de ideile

forme de 
gerea în 
galeriilor.

<5

generale. 
din 27 

arată că 
muncitorii 

desâvîr- 
șire de ideile comunismu
lui și ale Internaționalei a 
lll-a". Manifeste, notițe, fo
tografiile lui Marx și Engels 
găsite asupra 
percheziționați

grevei 
memoriu

Oi
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în asemenea împrejurări 
ău luat ființă, în toamna 
anului 1918, consiliile și găr
zile muncitorești din Va
lea Jiului, care, punînd stă- 
pînire pe întreprinderile 
niere, inclusiv pe puterea 
litară și civilă, au dat 
vadă de o adevărată i 
fitate revoluționară în 
ganizarea producției și

mi- 
mi- 
do- 

matu- 
i or- 

, ,i a 
vieții obștești. Chiar dacă 
încercarea lor din toamna 
anului 1918 n-a dus la 
bîndă totală, ei au 
să-și cunoască marea 
ță revoluționară de 
dispun, să-și clarifice 
bine 
să-și 

creț 
mice, ăCJVIUÎC £1 pWIILICe, 
anul 1919, starea de 
continuă să se mențină 
gitată în Valea Jiului, 
meritele revoluționare 
veau o influență tot măi 
re asupra muncitorimii, 
acest pericol roșu nu 
putea scăpa altfel decît da
că le dăm muncitorilor ce li 
se cuvine de drept, împie- 
decîndu-i însă, în același

. _ > prin
posesiunea unei ast-
puteri pe care ar fo- 

pentru a răsturna or- 
socială de azi" -

o IZ- 
ajuns 

for- 
care 
mai 

și 
con-

econo-

formele de luptă 
formuleze mai 
revendicările 
sociale și politice. în 
' spirit

a-
Ele-

a-
ma- 
„De 
vom

MWIIIUU-I UI

îimp, de a ajunge 
ele în 
fel de 
losi-o 
dinea
se arată în raportul înaintat

al vremii, iar „în 26 martie 
greva era generală și cu
prindea : Aninoasa, Petrila, 
Petroșani și Lonea. Numărul 
minerilor aflați în grevă în 
această zi se ridică la 9000. 
Armata începe evacuarea 
muncitorilor din case pe stra
dă, muncitorii se retrag în 
munții din apropiere", 
întorși acasă, trec la ma
nifestații de stradă. După 
înăbușirea grevei, s_... „„
muncitori sînt arestați și 
condamnați la ani grei de 
închisoare. In mai, iunie, sep
tembrie 1920, cererile mun
citorilor se repetă din nou, 
acum apar unele puncte noi, 
cu un vădit caracter poli

s-a 
oc- 
cum

tic. în aceste condiții 
apropiat ziua de 20 
tombrie î 920. După 
se știe, deși autoritățile au 

mă- 
armatei 

gre-

muncitorilor 
și arestați 

sînt alte dovezi grăitoare 
despre spiritul marxist-leni- 
nist de care au fost pătrun
se masele muncitoare din 
Valea Jiului. într-un car
net cu cîntece proletare re
voluționare, pe prima pa
gină este scrisă „Internațio
nala" urmată de un cîn-
tec despre Karl Marx, „care 
prin noi (proletariatul
n.n.) trăiește mai departe și 
va cuceri lumea întreagă", 
într-un calendar de buzunar 
găsit asupra unui miner din 
Valea Jiului sînt cuprinse cî- 
teva date biografice 
pre „Tînărul Lenin", 
tind că în orașul Sibirsk, 

strada „Octombrie 25“ sub nr. 
sute de .15 există

lemn ce 
cu nimic 
diri doar 
inscripția 
V.l. Ulianov la 22 
1870".

Pentru toate aceste 
uni revendicative ale 
sei muncitoare din 
Jiului și din întreaga

des- 
ară-

o casă simplă de 
nu se deosebește 
de celelalte cla
că are o placă cu 

„Aici s-a născut 
aprilie

r 9

în incinta minei Dîlja în curînd vor zîmbi rondurile cu 
flori după animația cu care personalul T.A. s-a angrenat 
în această inițiativă pentru frumos.

Foto : Ion LEONARD

luat cele mai severe 
suri prin aducerea ___
în Valea Jiului, totuși g-" 
va a fost declanșată și a 
cuprins întreaga Vale 
Jiului, i 
la C.F.R.
s-au opus cu atîta 
măsurilor represive 
continuat circa 14 
va, se datorește 
puternicului grup 
care a mobilizat și 
pe mineri inițiind

; a
inclusiv personalul de 

„Faptul că minerii 
dîrzenie

r și au 
zile gre- 
activității 
comunist, 
a condus 

diferite

acți- 
cla- 

Valea 
țară, 

generate de profundele con
tradicții . social-econpmice 
care zguduiau din temelii 
societatea capitalistă a 
Timpului, ideile marelui Le
nin, înrădăcinate din ce în 
ce mai profund în. conștiința 
maselor, au constituit un 
puternic ferment revoluțio
nar, o călăuză în marile bă
tălii de clasă pentru lichi
darea exploatării și făurirea 
societății socialiste.

loan FRAȚILĂ, 
director al Filialei Arhivelor 
Statului, județul Hunedoara

Programul 
universității politice șl de conducere 

Petroșani
UNIVERSITATEA POLITICĂ Șl DE CONDUCERE anul I, 

în zilele' de luni, 24 aprilie (grupa I) și marți, 25 aprilie 
(grupa a ii-a), or-a 17, la cabinetul municipal de partid.

PRINCIPII ALE MUNCII DE PARTID - anii III și IV, în 
ziua de luni, 24 aprilie, ora 17, lâ Școala generală nr. 1 
Petroșani. .

POLITICA ECONOMICĂ - anii ill si IV, în ziua de marți,
25 aprilie, ora 17, la Școala generală nr. 1 Petroșani.

MATERIALISMUL DIALECTIC Șl ISTORIC - anul III, în 
ziua de marți, 25 aprilie, ora 17, la cabinetul municipal de 
partid.

Intervenție promptă
Benzile transportoare aler

gau cu iuțeală, vehiculînd 
cărbunele spre banda de 
claubaj a preparației din 
Petrila. Oamenii munceau cu 
sîrg. Pe neașteptate, la sta
ția de concasare, a apărut 
o avarie, F' 
nefuncționare a stației de 
concasare avea urmări nega
tive nu numai 
cărbunelui, ci și în receptio
narea întregii producții tri
misă de mineri din adîncuri.

PRODUCȚIA NETA
că ia plasa metalică folo
sită pentru susținere. Dato
rită nerealizării cu 10 000 
tone cărbune a sarcinilor tri
mestriale, amortismentul mij
loacelor fixe participă la în
cărcarea nejustificată a cos
turilor de producție ale fie
cărei tone de cărbune cu 
2,50 lei.

Așa cum am spus la în
ceput, în perspectiva intro
ducerii în întreprinderile mi
niere a indicatorului produc
ției nete, se cer pregătite 
din timp toate condițiile care 
să asigure realizarea sa. 
După cum bine se știe, pro
ducția netă reprezintă valoa
rea nou creată în întreprin
dere, care se determină 
prin diferența dintre valoa
rea bănească a producției 
de cărbune extrasă și cheltu
ielile materiale aferente ob
ținerii producției respective.

• (Urmare din pag. I)

în trimestrul I a.c., cheltuie
lile de producție sînt cu 
0,90 lei/tonă mai mari decît 
cele prevăzute. Cheltuielile 
materiale, de exemplu, depă- 
.șesc cu 5,63 lei/tonă pe 
icele planificate.. Cu excep
ția lunii martie, în celelal
te luni, consumul de lemn 
rășinos a fost depășit cu 

'peste 1 leu/tonă (consumul 
(specific fiind mai mare cu 
ipeste 0,8 mc/1 000 tone căr- 
Ibune în primul trimestru). 
Situația este aproape identi-

Tocmai de aceea 
ca în colectivele 
să fie întreprinse

«Zgîrie nerii" VvkaauUL

se impune 
de muncă 
toate mă

surile necesare care să asi
gure realizarea integrală a 
producției planificate și a 
productivității muncii fizice 
și, concomitent, pentru redu
cerea continuă a cheltuie
lilor materiale. Utilizarea la 
parametrii planificați a uti
lajelor din dotare și acope
rirea pe această cale a 
cheltuielilor de amortizare, 
reducerea consumurilor spe
cifice de lemn de mină, che
restea și alte materiale, de 
energie electrică și pneuma
tică, eliminarea pierderilor 
de valori materiale în zone 
exploatate - utilaje și piese 
de mașini transportoare - 
refolosirea armăturilor meta
lice etc. constituie căi impor
tante de sporire continuă 
a eficienței economice.

Se construiește 
la lumina reflectoarelor

• (Urmare din pag. I)

Excavatoristul lordache ni-i 
prezintă pe șoferii Constan
tin Coșoveanu și Gheorghe 
Țîrei. Celălalt excavatorist, 
Constantin Rusu, se apropie 
și el. Toți țin să ne spună că 
au de efectuat un volum 
de excavații de 300 mc, că 
noapte de noapte în aceas
tă săptămînă au reușit să 
depășească planul, că mun
cesc cu dăruire pen-

»tru ce ritmul execuției

să crească, . pentru 
blocurile să se înalțe ... 
mai curînd. Cum e și firesc, 
ne fac cunoscute numele me
canizatorilor care muncesc 
în această săptămînă ziua : 
Ion Vlădaia/ Ion Gogu, Pe
tre Popa, mulți alții. „Cu
rînd ne vom muta la noul 
stadion și la Fabrica de 
biscuiți, ne spune Constantin 
Rusu, cel mai vîrstnic între 
ei, de 15 ani la S. U. T. Li- 
vezeni. Și acolo, zi sau noap
te, ne vom face pe deplin 
datoria de constructori".

ca 
cit

» 
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Brigada de 
condusă de 
Gheorghe Istrate a sosit la 
timp. In ajutor i-a venit 
și șeful de schimb Lisac 
Mihai și lăcătușul Paul Vasile 
de la „mers". Era necesară 

Fiecare minut de demontarea uriașului conca- 
sor, bucată cu bucată. De 
aceea, brigada a început în- 

i în calitatea lăturarea avariei cu instala
rea unei macarale pentru a 
le fi munca mai ușoară. Vi- 
salon Hațegan, împreună 
cu Istrate Popescu, Andrei 
Kurilă și tinerii Florin Blag 
și Grigore Găină au muncit 
cu tot elanul, sub îndruma
rea comunistului Gheorghe 
Istrate, om care lucrează de 
25 de ani în mijlocul nos
tru. Cu asemenea oameni 
avaria a fost grabnic lichi
dată, iar recepția și benzile 
transportoare și-au reluat 
cursul normal.

Emilian DOBOȘ, 
șef de schimb, 

preparația Petrila

intervenții 
comunistul

A »

ANIVERSAREA 
SĂ FIE DE VINĂ?

Alexandru luga, de 
autobaza Petroșani își ani
versa ziua de naștere. Că 
și-a sărbătorit cei 37 de 
ani, nu-i rău. îi urăm și 
noi „La mulți ani !“. Nu
mai că el, cu aniversa- 
rea-n cap, s-a urcat la vo
lan. Așa se face că s-a 
ales și cu un „cadou" nu 
prea plăcut : 500 lei amen
dă și... o lună pe dreapta, 
fără permis de conducere. 
Aniversarea să fie 
vină ?

LEGEA-I UNA 
PENTRU TOȚI

Una-i 
pentru toți : 
riști, bicicliști 
toni, ce 
cei care folosesc drumurile 
publice.

de

legea circulației 
șoferi, moto- 

i, căruțași, pie- 
mai, pentru toți

Numai pentru Ion

un planșeu, încă 
un nou apartament, încă 
un nou bloc de locuit ce 
se va înscrie în arhitec
tonica urbanistică moder
nă din Valea Jiului.

Honciu din Petroșani 
fost. La ieșirea din par
carea de lîngă restaurantul 
„Mignon" • ■ -
principală 
fără să 
meni și 
atenția 
care ar 
toretei 
lui ei prea „înțelept", 
fi fost oare învățătură 
minte ?

a ieșit în artera 
de circulație 

țină seama de ni- 
nimic. Noroc de 

altora că cine știe 
fi fost soarta mo

și a conducătoru
l-o 
de

COPII,
LA TRAVERSĂRI!

spune în școală,
ATENȚIE

Vi se 
participați la concursuri pe 
teme de circulație, vâ în
vață părinții cum și cînd 
trebuie, să traversați stra-

Și totuși... Vineri, în- 
tr-una din recreații, un e- 
lev al școlii nr. 2 Pe- 
trjla (Lonea) s-a accidentat 
grav pentru că n-a respec
tat regulile de traversare. 
După trecerea unui auto
buz, el a țîșnit prin spate 
fără să gîndească la pe
ricolul la care se expune 
în mijlocul drumului. Co
pilul s-a izbit de roata din 
spate a unui camion care 
venea din sens invers. Cu 
toată prezența de spirit 
a șoferului care a frînat, 
accidentul n-a putut fi e- 
vitat. Accidentul ne deter
mină din nou să facem a- 
pel la avertizarea : „Copii, 
atenție la traversare 1".

Dragoș CĂLIN, 
cu sprijinul 

biroului circulație 
al miliției Petroșani
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Aniversarea creării

primului stat dac

centralizat

independent

Ion LICIU

Hercule, lovan Iorgovan...
Tncercînd delimitarea unui 

spațiu mitic românesc, unii 
cercetători, contrar așteptă
rilor, dar bazați pe unele ar
gumente toponimice, îl pla
sează în... Delta Dunării, a-
colo 'unde se întîlnesc hidro
nime și. r . ' ,
precum Sfîntu Gheorghe, 
tatea Albă, Vîlcov etc. 
aduc dovezi invocate 
poeți și istorici antici : 
dar, Sofocle, Pliniu cel 
trîn, Ovidiu, Strobon

nume . de așezări, 
“ ' Ce-

Se 
de

Pin- 
Bă- 
etc. 

După părerea partizanilor 
acestei ipoteze, numele , 
daco-get sau roman al. Du
nării (Du-nouri și Da-nubes) 
ar fi o transliterate a unui, 
apelativ divin : aducător sau 
purtător de nori.

Acceptînd și această idee, 
mai degrabă am putea vor
bi despre un spațiu mitic al 
geților, locuitori ai cîmpiei, 
legați material și sufletește 
de Istros ; dacii, adică tracii 
nord dunăreni de vest, cu 
aceeași limbă, religie și obi
ceiuri ca și frații lor din 
cîmpie, aveau ca sălaș mi
tic munții Văii Jiurilor. Cînd 
formațiunea statală condusă 
de Burebista și mai apoi de 
Decebal s-a impus ca centru 
al puterii dacice; rolul legen
darului munte Kogaionon a 
devenit primordial. Sînt 
binecunoscute referirile isto
rice la religia dacă, nu vom 
stărui asupra lor. Vom în- 
cerca însă, pentru prima 
oară, să punem în valoare 
perimetrul mitic dac din Re
tezat, apelînd la ajutorul to-

ponimiei. Primul argument ho- 
tărîtor este Vîlcanul, a cărei 
etimologie am clarificat-o în 
precedenta rubrică ..Limba 
română, arhivă inestimabilă", 
apărută în ziarul nostru. Am 
demonstrat atunci că acest 
toponim este o suprapunere 
slavă peste un cuvînt dac 
care însemna lup, argument 
întărit de toponime inveci-

către romani, peste mitolo
gia autohtonă s-au suprapus, 
tematic și spațial, unele din 
isprăvile semizeului Hercule, 
urme toponimice fiind rele
vate de la Dunăre pînă în 
Retezat, tncepînd din seco
lele IV-Vl e, n., populația 
daco-romană se creștinează 
masiv, simbolurile păgîne 
sînt abandonate, mai ales cu

și

note ca Valea Lupului, Lu
pani etc* Un al doilea șir 
de toponime se referă, tot 
în această zonă, la celălalt 
simbol al stindardului dac - 
șarpele. Aducem ca dovezi 
în acest sens toponimele 
Baleea (de origine dacă = 
bală, balaur, șarpe, cu re
flexe în româna și albaneza 
de astăzi), Pîrîul Șerpilor, 
Dealul Șerpilor și altele. In
teresant este faptul că cele 
două serii toponimice lup- 
șarpe se află circumscrise în 
același teritoriu, interferîn- 
du-se. Astfel, întîlnim Valea 
Lupului în Retezat și Baleea 
în Vîlcan.

După cucerirea Daciei de

forța, datorită propagandei 
ecleziastice. Au fost abando
nate, dar, culmea, nu au 
dispărut din conștiința po
porului nostru, ci au încu
nunat structura morală a 
unui personaj legendar ro
mânesc. Astfel, acest Hercule 
autohtonizat devine peste 
veacuri... lovan Iorgovan, cel 
care omoară, după lupte 
grele,j^aJ^alaurul aciuiat în 
Retezat. Toponimic, două 
serii de toponime și hidro
nime preiau simbolurile mi
tice : Cerna (la origine slav, 
dar suprapus peste un cu
vînt dacic dzierna, dierna, 
tzierna - de aici provine 
străvechiul nume al Orșovei,

••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••a»
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ORIZONTAL : 1) Cotă... a- laptele... - Gene 1 ; 5) E de 
parte; 2) Unic; 3) Prelungite sărbătoare la țară - Inter- 
cu sau fără intenție; 4) Ca jecție pentru „fost-ai lele cît

ai fost" ; 6) Organizația tine
rilor studioși I - Din Lupșa 
precis; 7) Sanctuar... - ...în
tors ; 8) Nimic patologic
pulmonar - Trecută prin toc 
și apă ; 9) Prinse la urmă I 
- Fără pată I... - ...la-ncepu- 
tul urmei 1 ; 10) Creolă pato
logic.

VERTICAL: 1) Nu se îm
pacă cu una cu două ; 2) Fi
delitate ; 3) Spirală la bri- 
ceog ; 4) Mamă antică... - 
...te salut; 5) Tiv de...
formă... - ...în ce mod?; 
6) Chestie de legănat - Fac 
inele de... legături ; 7) Ono
matopee pentru clopot... - 
...din floare în floare; 8) 
Comună în județul Botoșani ; 
9) Bătut în cap - A urmări 
cu intenții rele...; 10) ...la-n- 
demîna oricui.

Ion LEONARD

Turism, drumeții, excursii

la cocoși
J»

Pentru turiști și 
deopotrivă, sfîrșitul 
prilie și începutul 
constituie o perioadă 
an subliniată cu roșu în 
calendar. Cînd primăvara 
a sosit pe la poale, dar 
iarna mai persistă încă în 
munți, și unii și alții își 
programează cu vădită 
nerăbdare, momentele cînd 
vor revedea cavalerul ne
gru, pasărea măiastră din

vînători 
lui 

lui
a- 

mai 
din

pădurile de brad.
Intîlnirea cu cocoșul de 

munte este o desfătare. 
Mulți îl aud, puțini îl văd, 
deși urmele sale în perioa
da rotitului îl dau adesea 
de gol. Tocilatul său ca
racteristic este indiciul cel 
mai sigur de apropiere, ca 
și urmele vizibile pe zăpa
dă.

Ajuns de cu seară la ca
bană, turistul sau vînătorul, 
deși tentat să prelungeas
că intimele seri din preaj
ma focului mocnit - cu ne
lipsitele povești... vînăto- 
rești - se culcă devreme. 
Pentru a ajunge la locurile 
de rotit, aceleași an de 
an, trebuie să te scoli în 
miez de noapte, să stră
bați apoi kilometri buni 
prin zăpadă încă netopită, 
iar cînd te apropii tiptil de

teatrul de desfășurare al 
rotitului să dovedești pru
dență, răbdare, dibăcie 
chiar.

Deși orb, surd, nebun în 
focurile dragostei, cocoșul 
de munte te simte ușor, fă- 
cîndu-ți zadarnice atîtea e- 
forturi. Apropiatul este o 
artă. Cînd ești destul de 
aproape pentru a nu fi 
simțit, aștepți să-nceapă 
„toaca". Deabia atunci 
poți face cîțiva pași și 
te oprești din nou cînd 
toaca încetează. Pas cu pas 
înaintezi spre scena celui 
mai fascinant spectacol pe 
cate și-l dorește orice iubi
tor al muntelui.

O bătaie de cocoși nu 
poate fi descrisă, ea trebu
ie văzută. Postat cu grijă 
într-un loc cît mai ascuns, 
fericitul privitor nu-și ere-

dar șr al plantei cu fructe 
negre zîrnâ), Dealu! sau Vîr- 
ful Negru, Rîul Alb, Baleea 
etc. Ele ilustrează antinomia 
zi ■- noapte, lumină — întu
neric] cer - pămînt, specifică 
m.ițologiei tracice. O altă se
rie] toponimică urmărește 
campania legendară a vitea
zului Iorgovan (evident și a 
strămoșului său Hercule) : 
Igrgovanu, Piatra Iorgova
nului, Retezat, Arcanu, Braz
da lui Iorgovan etc. (va 
urmă).

lată așadar o continuă via
bilitate a spațiului mitic dac, 
care devine/ în procesul de 
etnogeneză a poporului 
nostru, spațiul mitic româ
nesc pe care am încercat 
să-l creionăm, apelînd la 
cîteva elemente de mitoge- 
neză și toponimie.

Prof. Ion VULPE

Hrisov
Și-ți zic, ție, iubite al meu 

obtuz funcționariu, mare au 
mic, să te gîndești că tu în
suți te afli, asemeni vreunui 
strămoș de-al tău, căutînd 
dreptate și în cele din urmă 
găsind-o și voind-o înscrisă 
pe pergament sau hîrtie. Și 
atunci, după ce plăteai coaj- 
nicul (pielea - n.n.) sau hîr- 
tia și cerneala și uneltele 
toate cu care se fudulea pi- 
sariul, trebuia să împărți 
bani, în stingă și în dreapta, 
la vel și biv logofeți, la 
dieci, postelnici, grămătici, 
la vtori și treti băgători de 
samă sau purtători de sigi
liu domnesc sau nedomnesc. 
Apoi, în vremea de tristă 
faimă,' cînd mărunți tălmaci 
din Fanar își înălțau la rang 
de virtute durerile de oase 
(căpătate din plecăciuni și 
zîmbete - fiindcă ani auzit 
și de boala numită paralizia 
servilitas) pe pămînt romă-

de ieri pentru astăzi
nesc, la havaeturi și cu plo
coane din punga ta, tînjeau, 
se înghesuiau și se înfruptau 
cu mîna prea alungită, po
trivnică firescului biologhi- 
cesc și muhurdarul, un biet 
curier, care umbla să umple 
cartea cu iscălituri, ba chiar 
divictari și divictărei, slujbași 
împovărați la brîu cu grija 
alămitei călimări și a penei 
de gîscă, cu care gîndindu-se 
cei care tocmeau iscălituri 
chipeșe, scărpinau cheliile 
răbdătorilor lor ciubucari.

I pac (și astfel - în limba 
primelor scrieri românești - 
n.n.) dau ție știre, iubite al 
meu obtuz funcționariu, ma
re au mic, la toate acestea 
să te gîndești nu tocmai cînd 
trebuie să pui o hotărîre, a- 
postila, sigiliul sau iscălitu
ra, cu sau fără chinovariu, 
pe cerertea vreunui muritoriu 
de rînd, care așteaptă în-

tine, ci înainte sau 
ceasta întru cinste 
nicire a ta. Iar în

după aj 
îndelet- 

caz că 
nicicum capul nu te duce la 
aceste istorii (chiar dacă nu 

' o
____  ,______ ____ sări'., 
afli cîți stînjeni are) gîndeș- 
te-te măcar că tu ai fi îr» 
tocul trecătorului petiționar. 
Va ’fi poate singura oară 
cînd la tine gîndind, faci ur> 
bine la altul. (Scris-am io 
loan Grămătic, în văleat 
7 486).

N.N. Acest hrisov a fost 
descoperit, deunqzi, printre 
actele testimoniafe ale unui 
mărunt logofățel, săvîrșit din 
viață pre la finele veacului 
XIX. Sperăm că publicarea 
Iui va aduce o contribuție 
modestă, dar inedită la des
lușirea istoriei ierarhiei func
ționărești de-a lungul secole- 

țelegere și direptate de la lor.

e patrat, , să înmulțești 
latură prin ea însăși,

Din creația membrilor cenaclului umoriștilor-> *

Epigrame
Unui fotbalist

Antrenindu-se cu zel
Tirul lui îi merge strună ; 
Loviturile-s model ;
Trage sigur în... tribună-

Ion TRANCĂU
Studențească

La clubul studențesc, in bar, 
se beau cafea, răcoritoare, 
nu se țin cursuri de Cotnar, 
nici „cugetări" din-.. Dealu 

, Mare !
loan Dan BĂLAN

de ochilor ! In fața sa, la 
cîțiva pași numai, nunta din 
poveste se derulează în 
secvențe uimitoare.

Din crucea bradului, ca
valerii coboară cîte unul cu 
fîifîit nerăbdător de aripi. 
Sînt întîmpinați cu răceală, 
cu ostilitate chiar, de 
sosiți dinții. Armurile 
pregătite pentru luptă, 
zile desfăcute evantai, 
pile coborîte în scut, 
semnele atacului necruță
tor ce va urma. Tăcute, 
sfioase, găinile asistă la 
turnir în așteptarea învin
gătorului. Lupta este ne
cruțătoare dar dreaptă, 
demnă, fără vicleșuguri, în 
spiritul curat, pur cavale
resc, pe care natura îl cul
tivă de milenii. învingătorul 
este răsplătit cu grații de 
aleasa inimii, în timp ce 
adversarul înfrînt, fără să 
fie hulit, se va retrage 
pentru a pregăti o nouă 
luptă.

Ați fost vreodată la co
coși ? Dacă nu, încercați 
anul acesta.

Aurel DULA

cei 
sînt 
Co- 
ari- 
sînt

I

Dialoguri
Pe pasarela C.F.R.

- Nu vă supârați, nu știți 
de unde pleacă acceleratul 
spre Deva ?
- Din gară...

La loz în plic
- Lozul pe care l-ați luat 

avea scris pe el „Dacia 
1300". De ce l-ați aruncat?
- Avea treisprezece în 

față...
Mircea ANDRAȘ

; METEORIT! ÎN ANTARCTICA
c

Ș Specialistul american William Cassidy a descoperit 
j în calota glacială a Antarcticii peste 20 de meteoriți. Ei 
■ constituie un procent din numărul total al meteoriților 
£ descoperiri pe planeta noastră. Calota de gheață a Ăn- 
ț tarcticii a conservat perfect meteoriții.
“XXX*««KX'M«X»OOOOC*XXX«)«K*XX>00<KX»X>WXMW.KXKJUUOOOOOOOO«KX>X»XXXXWXX*»XX»XX^
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Inc h ei ere a I u c r ă r i I o r
Conferinței naționale a femeilor

• (Urmare din pag. I)

în numele femeilor din 
țara noastră, tovarășa Lina 
Ciobanu, a exprimat calde 
mulțumiri organizațiilor de 
femei reprezentate la lucrări 
pentru mesajele de salut 
adresate Conferinței, sublini
ind că acestea dau expresie 
bunelor legături de priete
nie și colaborare statornicite 
de Consiliul Național al Fe
meilor din România cu orga
nizațiile de femei din alte 
țări, precum și cu organiza
țiile internaționale și regio
nale ale femeilor.

Totodată, președinta Con
siliului Național al Femeilor 
din țara noastră a rugat pe 
oaspetele de peste hotare 
să transmită organizațiilor 
pe care le reprezintă, femei
lor din țările lor salutul de 
prietenie frățească și de so
lidaritate ai femeilor din 
România.

în continuarea discuțiilor 
generale pe marginea pro
blemelor înscrise pe ordinea 
de zi a Conferinței au luat 
cuvîntul tovarășele : Silvia
Panciu, muncitoare la între
prinderea de rulmenți din A- 
lexandria, județul Teleorman, 
Maria Neciu, președinta 
C.A.P. din comuna Devesel, 
județul Mehedinți, președinta 
Comitetului comunal al feme
ilor, Aurora Stavrache, pro
fesoară, inspector generai 
școlar la Inspectoratul școlar 
județean Vrancea, Maria 
Brănișteanu, președinta Co
mitetului municipal Petroșani 
al femeilor, județul Hune
doara, Elisabeta Madarasz, 
secretară a Comitetului jude
țean Harghita al P.C.R., A- 
xenia Dumitriu, maistru, șefă 
de brigadă la întreprinderea 
piscicolă din Sfîntu Gheor- 
ghe, județul Tulcea, Ana Mu- 
reșan, vicepreședintă a 
U.N.C.A.P., Amelia Pintilie, 
țărancă cu gospodărie indi
viduală din comuna Vintilă 
Vodă, județul Buzău, Hed-. 
wiga Hientz, lucrătoare în 
comerț din Sibiu, Ioana 
Bratu, secretar al C.C. al 
U.T.C., Lucia Lăpușneanu, 
medic la Direcția sanitară 
județeană Galați, Emilia So- 
nea, președinta Comitetului 
municipal București al femei
lor, Antonie Dumitra, mun
citoare la întreprinderea „E- 
lectroputere“ din Craiova, 
Nastasia Dumitru, președinta

C.A.P. din comuna Gălbinași, 
județul Ilfov, Constantina 
Arsene, secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Interi
or, Maria Giligor, președinta 
Comitetului județean lași al 
femeilor, Florica Antal, mai
stru .la întreprinderea „Soli
daritatea" din Oradea, scri
itoarea Lucia Demetrius, Ro- 
dica Tomescu, președinta 
C.A.P. din comuna Corabia, 

Județul Olt, Olimpia Solomo- 
nescu, secretar de stat la 
Ministerul Sănătății, Irina 
Szabo, rtiunc-itoare la Între
prinderea „Oltul" din Sf. 
Gheorghe, județul Covasna, 
Rada Costandache, președin
ta Comitetului municipal 
Gheorghe Gheorghiu-Dej al 
femeilor, județul Bacău, Doi
na Sas, maistru la întreprin
derea „Unitatea", secretar al 
Comitetului municipal Sighe- 
tu Marmației al P.C.R., jude
țul Maramureș, Georgeta 
Burcuș, arhitectă la Institutul 
de proiectări al județului 
Constanța, și Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socia
liste.

Pe adresa Conferinței na
ționale a femeilor au sosit 
numeroase telegrame din 
partea unor organe și or
ganizații de partid și ale 
Uniunii Tineretului Comunist, 
a organizațiilor de sindicat, 
a unor comitete și comisii 
ale femeilor, precum și a 
unor colective ale oamenilor 
muncii în care se exprimă 
urări de deplin succes lu
crărilor și se asigură că fe
meile, alături de toți oame
nii muncii, își vor înzeci e- 
forturile, vor acționa cu ho- 
tărîre pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor planu
lui pe acest an și realiza
rea unei producții suplimen
tare pînă la sfîrșitul actualu
lui cincinal, aducîndu-și ast
fel din plin contribuția la 
înflorirea scumpei noastre 
patrii.

După încheierea dezbateri
lor generale, Conferința a a- 
probat în unanimitate Ra
portul și activitatea Consiliu
lui Național al Femeilor, 
precum și Raportul și activi
tatea Comisiei de cenzori.

In continuare, Conferința 
a adoptat Normele de or
ganizare și funcționare a 
Consiliului Național, a comi
tetelor și comisiilor femei•••••••••••••••••••••••••••••••

lor, cu îmbunătățirile propuse 
în cadrul dezbaterilor.

în deplină unanimitate a 
fost adoptată apoi Chemarea 
Conferinței - însuflețitor în
demn adresat femeilor din 
întreaga țară, pentru spori
rea contribuției lor la efor
tul întregului popor în vede
rea îndeplinirii Programului 
partidului de făurire a civi
lizației socialiste și comunis
te pe pămîntul României, a 
unui viitor fericit copiilor 
noștri, generațiilor de mîine.

Trecîndu-se la ultimul punct 
al ordinii de zi, conferința a 
ales Consiliul Național al 
Femeilor, format din 185 de 
membre, precum și Comisia 
de cenzori.

în cadrul primei plenare 
a Consiliului Național al Fe
meilor și a Comisiei de cen
zori, au fost alese Biroul 
Consiliului Național al Fe
meilor și președinta Comisiei 
de cenzori.

Președintă a Consiliului 
Național al Femeilor a fost 
aleasă tovarășa Ana Mure- 
șan, vicepreședinte al Uniu
nii Naționale a Cooperati
velor Agricole, de Producție ; 
vicepreședinte au fost alese 
tovarășele Maria Bobu, pro
curor inspector, Ioana Bratu, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
Tamara Dobrin, vicepre
ședinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, 
Cornelia Filipaș, secretar al 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Su- 
sana Gaipal, președinta 
Comitetului județean Mureș 
al femeilor, Maria Groza, 
instructor la secția relații 
externe a C.C. al P.C.R., 
Olimpia Solomonescu, secre
tar de stat la Ministerul Să
nătății ; secretare - tovară
șele Maria Ciocan, redactor- 
șef adjunct la revista „Fe
meia", Hedwiga-Margareta 
Hauser,' redpctor-șef adjunct 
la Editura „Kriterion", Silvia 
llie, președinta Comitetului 
Uniunii sindicatelor din în- 
vățămînt și cultură, iar ca 
membre ale Biroului - tova
rășele Eugenia Baraboi, se
cretar al Comitetului comu
nal de partid și primar al 
comunei Flămînzi, județul 
Botoșani, Letiția Brindescu, 
președinta ,Comitetului jude
țean Timiș ' al femeilor, Cor
nelia Coman, casnică, mem
bră în Comitetul de femei al 
sectorului VI București, Aure

lia Dănilă, secretar al Co
mitetului județean Cluj al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului popular județean, A- 
neta Diaconu, șef de sec
ție la întreprinderea „Trico- 
dava", secretară a Comite
tului de partid al sectorului 
IV București, Magdalena Fi
lipaș, director generai al 
Centralei industriei bumba
cului București, Maria Flucsâ, 
adjunct al ministrului: comer
țului interior, Elena Floareș, 
secretar al Comitetului jude
țean Bacău al P.C.R., vice
președinte al Consiliului 
popular județean, Maria 
Giligor, președinta Comite
tului județean lași al femei
lor, Elena Harisiad, secretar 
al Comitetului județean Gorj 
al P.C.R., Gherghina lonescu, 
președinta Comitetului sin
dicatului de ia întreprinde
rea de confecții și tricotaje 
București, Ștefania lonescu, 
președinta C.A.P. - Putineiu, 
județul Teleorman, Kovacs 
Elisabeta, președinta Comi
tetului județean Harghita al 
femeilor, Elvira Marinică, 
președinta C.A.P. - Ișalnița, 
județul Dolj, Maria Mănes- 
cu, vicepreședintă a Consi
liului Național aJ Crucii Ro
șii, Veturica-Florica Oneci, 
președinta Comitetului jude
țean Ialomița al femeilor, E- 
milia Sonea, președinta Co
mitetului municipal Bucu
rești al femeilor, Maria Stan- 
ciu, vicepreședinte al Uniu
nii județene a cooperativelor 
meșteșugărești Brașov, Elena 
Stănescu, președinta Comite
tului sindicatului de la între
prinderea „Electroaparaiaj" 
din București, Maria Stănes
cu, adjunct al ministrului e- 
ducației și învățămîntului, 
Valeria Stănescu, secretar al. 
Comitetului comunal de 
partid și primar al comunei 
Leordeni, județul Argeș, Rada 
Tănase, casnică, din Bucu
rești, membru al P.C.R. din 
ilegalitate, Ecaterina Vasile, 
președinta C.A.P. - Mihăi- 
lești, județul Ilfov, Ana Vor- 
nicu, președinta C.A.P. - 
Tîrgușor, județul Constanța, 
Erou al Muncii Socialiste.

Președintă a Comisiei de 
cenzori a fost aleasă tova
rășa Natalia Cotoară.'

Luînd cuvîntul, tovarășa 
Ana Mureșan, președinta 
Consiliului Național al Fe
meilor, a spus :

îngăduiți-mi ca, în numele

•••••••«••••••••••••••

Consiliului Național al Fe
meilor, nou ales, să exprim 
cele mai calde mulțumiri 
pentru încrederea ce ne-a 
fost acordată și să vă asigu
răm că vom tace tot ce ae- 
pinde de noi pentru a onora 
cu cinste mandatul încredin
țat, acționind neabătut pen
tru înfăptuirea sarcinilor care 
revin mișcării de femei din 
hotărîrile Congresului al 
Xl-lea și Conferinței Naționa
le ale partidului, din excep
ționala cuvîntare rostită la 
lucrările Conferinței noastre 
de tovarășul N i c o I a e 
Ceaușescu, secretarul gene
ral ai partidului.

Doresc ca, în numele dele
gatelor și invitatelor la Con
ferință, să încredințăm con
ducerea partidului, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
că milioanele de femei din 
patria noastră vor participa 
mai intens la vasta activita
te creatoare, desfășurată de 
întregul popor pentru înfăp
tuirea neabătută a Progra
mului partidului de făurire 
a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înainta
re a României spre comu
nism.

In aplauzele puternice și

Pe scurt
LA SFÎRȘITUL UNEI REU

NIUNI care a durat două 
zile, conducerea Partidului 
Democrat-Creștin Italian a. 
dat publicității sîmbătă un 
comunicat Drin care își „rea
firmă fidelitatea absolută 
față de statul democratic, 
față de instituțiile și legile 
șale, solidaritatea activă cu 
partidele constituționale" 
relevă agenția ANSA. Reu
niunea a fost consacrată 
studierii ultimelor evoluții în 
legătură cu mesajul adresat 
de gruparea teroristă auto
intitulată ...„Brigăzile roșii", 
prin care se cerea în schim
bul vieții președintelui Con
siliului Național al P.D.C, 
Aldo Moro, eliberarea unor 
teroriști.

entuziaste ale delegatelor 
și invitatelor, Conferință a 
adresat, în numele întregii 
mișcări de femei din țara 
noastră, o telegramă Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român. în sală răsu
nă aclamații și ovații. Dom
nește o atmosferă de bucu
rie și satisfacție. Minute în 
șir, delegatele și invitatele 
scandează cu însuflețire 
„Ceaușescu și poporul !'", 
„Ceaușescu - P. C. R. 1". 
Participantele și, prin ele, 
toate femeile din țara noas
tră își reînnoiesc angaja
mentul fierbinte de a milita 
cu fermitate pentru înfăptu
irea politicii interne și ex
terne a României, pentru 
realizarea programelor de 
dezvoltare a țării, pentru în
deplinirea cu cea mai înal
tă răspundere a nobilei lor 
misiuni de creștere și edu
care a copiilor, de menține
re a tinereții și vigorii po
porului nostru.

In această atmosferă entu
ziastă, iau sfîrșit lucrările 
Conferinței, moment de o 
deosebită însemnătate în 
viața organizațiilor de femei 
din țara noastră.

Opinia generală a forțe
lor politice italiene manifes
tată în aceste zile este a 
ceea de a nu ceda șanta
jelor teroriștilor, .de a adopta 
o poziție fermă față de aceș
tia, acționînd pe alte căi 
pentru eliberarea lui Aldo 
Moro din mîna răpitorilor. 
Deși termenul-limită fixat de 
teroriști era ora 14,00 GMT, 
pînă sîmbătă seara oficialită
țile italiene nu au primit 
nici un mesaj din partea 
..Brigăzilor roșii" pentru a e- 
lucida soarta lui Aldo Moro.

LA NEW YORK S-AU ÎN
CHEIAT lucrările celei de-a 
Vlll-a sesiuni extraordinare 
a Adunării Generale a 
O.N.U., consacrată proble
melor finanțării forțelor inte
rimare ale Națiunilor Unite 
din sudul Libanului.

DUMINICĂ, 23 aprilie
6,00 Buletin de știri. 6.05 Concertul 

dimineții. 7,00 Radiojurnal. Sumarul 
presei. Buletin meteo-rutier. Sport- 
7,45 Vă recomandăm pentru azi. 
8,00 Ilustrate muzicale. 8,30 Radio
programul satelor. 10,00 Antologie 
lirică. Partidului, inima și versul. 
11,00 Radiomagazinul femeilor. 
1T,30 Noi înregistrări de muzică 
populară- 12,00 De toate pentru 
toți. 13,00 Radiojurnal. Buletin me
teo-rutier Sport. 13,30 Unda veselă. 
14,20 Portret pe portativ : Vasile 
Veselovski. 14,40 Interpreți îndrăgiți 
- Irina Loghin. 15,00 Diverfis- 
club. 16,00 Sport și muzică. 18,30 
Sonorități în alternanță- 20,00 Ra
diojurnal. 20,15 Dans pe meridiane. 
Consemnări (ora 21,30). 22,00
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
22,10 Panoramic sportiv. 22,30 Es
trada duminicală- 24,00 Buletin de 
știri. 0,05—5,00 Non stop muzical 
nocturn. (Buletine de știri la orele: 
2,00 ; 4,OU).

LUNI, 24 aprilie
5,00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri 

matinale. 6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal- 
meteo-rutier. 
presei. 8,10

. 9,00

Buletin 
Sport. 8,00 Revista 
Curierul melodiilor. 

Răspundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri, 10,05 Rapsozi 
ai plaiurilor noastre. 10,30 Din ță
rile socialiste- 11,00 Buletin de știri. 
11,35 ’ .....................
lard.
Din _ __ ___ _ _____
13,00 De la 1 la 3. 15,00 Clubul a- 
dolescenților. 16,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. 16,15 Cîntece 
muncitorești. 16,25 Coordonate e-

Discoteca „U" - Herve Vi- 
12,00 Buletin de știri. 12,05 

comoara folclorului nostru. 

conomice- 17,00 Buletin de știri. 
17,05 Antena tineretului. 18,00 Orele 
serii. 20,00 Teatru radiofonic. ..Pre
mieră. Ziua mîniei de Emilio Car- 
ballido. 21,00 Cadențe sonore. • 
Consemnări (ora 21,30). 22(00 O zi 
într-o oră. 23,00 Bijuterii muzicale- 
Suita „Mama mea gîsca" de Ravel. 
23,22—5,00 Non stop muzical noc
turn. (Buletine de știri la orele 
24,00 . 2,00 ; 4,00).

RADIO

Radiojurnal. Buletin 
Sport. 8,00 Revista 
Curierul melodiilor, 

ascultătorilor.

MARȚf, 25 aprilie
5,00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri 

matinale. 6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 
meteo-rutier- 
presei. 8,10 
9,00 Răspundem
10,00 Buletin de știri. 10,40 Miori
ța. Revistă de etnografie și folclor, 
i 1,00 Buletin de știri. 11,05 Atlas 
focloric. 11,35 Discoteca „U“ — 
Panta Rhei. 12,00 Buletin de știri. 
12,05 Din comoara folclorului nos
tru. 13,00 De la 1 la 3. 15,00 Clu
bul curioșilor. 16,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. 16,15 Cîntec 
patriei. 16,25 Coordonate econo
mice- 16,40 Noi înregistrări de mu
zică ușoară. 17,00 Buletin de știri. 
17,05 Memoria pămîntului româ
nesc. 17,45 Tezaur coral românesc. 
18,00 Orele serii. 20,15 România - 
peisaj industria! contemporan. 
20,30 Cadențe sonore, • Buletin 
de. știri, (ora 21,00) 22,00 O zi în
tr-o oră- 23,00 Bijuterii muzicale

6,00 Radioprogramul di- 
Radiojurnal. Buletin 

Sport. 8,00. Revista 
Curierul melodiilor.

ascultătorilor.

din opera „Elixirul dragostei" de 
Donizetti. 23,30-5,00 Non stop mu
zical nocturn. (Buletine de știri la 
orele : 24,00 ; 2,00 ; 4,00).

MIERCURI, 26 aprilie
5,00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri 

matinale. ( , 
mirieții. 7,00 
meteo-rutier.
presei. 8,10
9,00 Răspundem

10,00 Buletin de știri. .10,05 Disc 
muzical folcloric : 10,30 Din țările 
socialiste. 10,45 Noi, muncitorii Ro
mâniei — cîntece. 11,00 Buletin de 
știri. 11,05 Microfonul pionierilor. 
12,00 Buletin de știri. 12,05 Din co
moara folclorului nostru. 13,00 De 
la 1 la 3. 15,00 Clubul invitaților. 
16,00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic. 16,20 Coordonate econo
mice. 1.6,40 Muzică ușoară. 17,00 
Buletin de știri. 17,05 Odă limbii 
române. Cinstire scrisului și rostirii 
românești. 17,40 Țara mea, pămînt 
străbun — folclor contemporan. 
18,00 Orele serii. 20.00 înregistrări 
cu Maria Tănase. 20,30 Litera și 
spiritul legii. 20,50 Cadențe sonore 
Buletin de știri (ora 21,00). ® Con
semnări (ora 21,30). 22,00 O zi 
într-o oră. 23,00 Bijuterii muzicale 
din operete cu Teodora Lucaciu și 
Sandor Konya. 23,25—5,00 Non stop 
muzical nocturn. (Buletine de știri 
la orele : 24,00; 2,00; 4,00).

JOI, 27 aprilie
5,00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri 

matinale. 6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier. Sport 8,00 Revista 
presei. 8,10 Curierul melodiilor. 
9,00 Răspundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri. 10,45 Atlas 
folcloric. 11,00 Buletin de știri. 
11,05 Piese corale de Radu Paladi. 
11,35 Discoteca „U“ - Michel Fu- 
gain. 12,00 Buletin de știri. 12,05 
Din comoara folclorului nostru. 
12,25- Coordonate economice. 13,00 
De la 1 la 3. 15,00 Tehnic-club.
■j 6,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. 16,15 Fotbal, minut cu minut 
19,00 Orele serii. 20,00 înregistrări 
cu Maria Lătărețu și Ion Murgu. 
20,30 Reflexele timpului. 20,40 Ca
dențe sonore. • Buletin de știri, 
(ora 21,00). 22,00 O zi într-o oră. 
23,00 Melpritm '78. 24,00 Buletin 
de știri. 0,05—5,00 Non stop muzi
cal nocturn. (Buletine de știri la o- 
rele : 2,00 ; 4,00).

VINERI, 28 aprilie,
5,00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri 

matinale. 6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier. Sport. 8,00 Revista 
presei. 8,05 Curierul melodiilor. 
9,00 Răspundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri. 10,05 Atlas 
folcloric. 10,30 Sănătatea. 10 45 In
terpret ai șlagărului românesc. 
11,00 Buletin de știri. 11,35 Disco
teca „U" — grupul Face. 12,00 Bu
letin de știri. 12,05 Din comoara 
folclorului nostru. 12,35 Compozi
tori în medalion. 13,00 De la 1 Ia 
3. 15,00 Student-club. 16,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. 16,25 

Coordonate economice. 16,40 Timp 
izvoditor_.de frumuseți - muzică u- 
șoară. 17,00 Buletin de știri. 17,20 
Pentru patrie. 17,50 Cîntare omului 
- creații corale contemporane. 
18,00 Orele serii. 20,15 Ancheta e- 
conomică. 20,45 Cadențe sonore. 
• Buletin de știri (ora 21,00) 
Consemnări (ora 21,30). 22,00 O zi 
într-o oră. 23,00 Bijuterii muzicale: 
Serenada în caleidoscopul genuri
lor. 23,30—3,00 Non stop muzical 
nocturn. (Buletine de știri la orele: 
24,00 ; 2,00).

SÎMBĂTĂ, 29 aprilie
5,00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri 

matinale. 6,00 Radioprogramul di
mineții 7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier. Sport. 8,00 Revista 
presei. 8,10 Curierul melodiilor. 
9,00 Buletin de știri. 9,05 Revista 
literară radio. 9,40 La trecutu-ți ma
re, mare viitor — antologie de cîn
tece. 10,00 Buletin de știri. 10,05 
Șlagăre pe meridiane. 10,30 Legen
dă și dor — balade, doine și jocuri 
populare. 11,00 Buletin de știri. 
11,05 Atlas cultural.' 12,00 Buletin 
de știri. 12,05 Din comoara fo'clo- 
rului nostru. 13,00 De la 1 la 3. 
În direct cu ascultătorii. 15,00 Me- 
ridian-club. ' 16.00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic. 16,15 Radiore
cording. 18,00 Orele serii. 20,00 Ro
manțe, cîntece și melodii concertan
te. 20,30 Azi, în România. 20,40 Ca
dențe sonore. • Buletin" de știri fo
ra 21,00). 22,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic. Sport. .22,30 Ma
ratonul dansului. 24,00 Buletin de 
știri. 0,05-6,00 Non stop muzical 
nocturn. (Buletine de știri Ia o ele: 
2,00; 4,00, 5,00).
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