
WOLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VAI

Marți, sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-au desfășurat lucrările 
ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat și 
aprobat proiectul general de execuție a 
Canalului Dunăre - Marea Neagră, adoptînd 
soluțiile optime care asigură o înaltă efi
ciență economică și o funcționalitate com
plexă acestei vaste construcții de cea mai 
mare importanță pentru dezvoltarea în pers
pectivă a economiei noastre naționale, 
pentru înfăptuirea Programului partidului de 
edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre co
munism.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, de 
asemenea, principalii indicatori tehnico- 
economici și măsurile de realizare a obiec
tivului de investiții „Sistemul hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier II", în con
formitate cu prevederile acordului dintre 
Guvernul Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia privind condițiile extinderii co
laborării pentru utilizarea potențialului hi
droenergetic al Dunării.

Tn continuarea ședinței. Comitetul Politic 
Executiv a examinat și aprobat propunerile 
privind majorarea tarifelor pentru transpor
tul de călători pe calea ferată, cu nave 
fluviale și aeronave în vederea trecerii pe 
principii economice a activității în aceste 
domenii. De asemenea, au fost analizate și 
aprobate propunerile de majorare a tarifelor 
pentru transportul în comun urban de că
lători în unele localități ale țării, ținînd 
seama de faptul că actualele tarife au ră
mas neschimbate încă din anul 1954. Tra- 
sînd sarcina de a se acționa pentru îm
bunătățirea în continuare a condițiilor de 
transport în comun a! populației, Comitetul 
Politic Executiv a indicat ca majorările de 
tarile să fie discutate în prealabil în mod 
public cu colective de oameni ai muncii. în 
cadrul ședinței au fost examinate și apro-

bate, 
către 
unor 
rilor

totodată, propunerile de majorare, de 
organizațiile cooperatiste, a tarifelor 

servicii prestate populației și a prețu- 
de deviz pentru lucrări de prestări în 

construcții, instalații și reparații pentru
populație, tarife și prețuri datînd de peste 
20 de ani. S-a hotărît ca tarifele pentru 
servicii și prestări de lucrări să fie diferen
țiate în funcție de calitatea acestora. Comi
tetul Politic Executiv a aprobat, totodată, 
propunerile de majorare a prețurilor cu 
amănuntul la unele bunuri de consum pro
venite din import - cafea, măsline, piper și 
arahide - ca urmare a sporirii substanțiale, 
în ultima vreme, a prețurilor acestor pro
duse pe piața mondială.

Măsurile adoptate corespund „Programu
lui privind evoluția prețurilor cu amănuntul 
;și a tarifelor pentru serviciile prestate popu
lației în perioada 1977-1980" aprobat de 
Conferința Națională a Partidului Comunist 
Român din decembrie 1977 și prevederilor 
actualului plan cincinal.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat poziția României cu privire ia sesiu
nea specială a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite consacrată dezar
mării, ale cărei lucrări vor începe la 23 
mai 1978.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
trecerea la reducerea înarmărilor constituie 
o necesitate imperioasă a lumii de astăzi, 
dezarmarea fiind unul din obiectivele cardi
nale ale vieții internaționale contemporane 
care interesează în mod vital toate națiu
nile, fără excepție. Pornind de la faptul că 
desfășurarea cursei înarmărilor obligă la 
sacrificii și afectează grav dezvoltarea tutu
ror popoarelor lumii; accentuează primej
dia unei nW conflagrații mondiale. Româ
nia socialistă apreciază că problemele de
zarmării trebuie soluționate neîntîrziat cu 
participarea tuturor țărilor lumii.

Poziția principială a României socialiste 
izvorăște din însăși natura orînduirii noas-
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Depuneri de coroane 
cu prilejul zilei de 9 Mai

Cu ocazia aniversării Zilei 
Independenței de Stat a 
României și' a -Zilei Viatorier 
asupra fascismului, marți di
mineața, au fost depuse în 
Capitală, în cadrul unor so
lemnități, coroane de flori 
la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism, 
la Monumentul eroilor pa
triei și la Monumentul eroilor 
sovietici.

în acordurile solemne ale 
Imnului eroilor, au fost de
puse coroane de flori din 
partea secretarului general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Comite
tului Central al Partidului

Comunist
de Stat și _ _,______ , ....
nisterului Apărării- Naționale 
și Ministerului de Interne, 
Consiliului Central al 
U.G.S.R., Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Co
munist și Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Co
muniști, Comitetului munici
pali București al P.C.R. și 
Comitetului Executiv al Con
siliului popular al munici
piului București, Comitetului 
foștilor luptători antifasciști, 
Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul anti
fascist, precum și din partea 
unor întreprinderi 
tene.

Au fost depuse, de aseme
nea,

Român, Consiliul 
a guvernului, Mi-

bucureș-

coroane de flori din

în dezbatere publică

Măsurile cu privire ia participarea 
oamenilor muncii la beneficii

Depășirile brigăzii, 
calea spre eficiență

și bunăstare
Socotesc calitatea pe care 

și-au cîștigat-o oamenii mun
cii din țara noastră de a 
fi deopotrivă proprietari ai 
mijloacelor de producție și 
beneficiari ai tuturor bunu
rilor materiale și spirituale 
ale societății ca un justi
ficat motiv de angajare fără 
odihnă la realizarea sarci
nilor de producție și obștești.

Noi, minerii simțim a- 
ceastă îndatorire în condi
țiile muncii grele din sub
teran, consacrată extragerii 
de cît mai mult cărbune, 
deosebit de pregnant în fie
care zi. De felul în care 
muncim, bine sau rău, în a- 
bataj, sau în galerii, de
pinde direct venitul pe ca- 
re-l realizăm noi și familiile 
noastre, de noi depinzînd, 
în aceeași măsură, eficien
ta Ciț care se lucrează în 
sector și în întreprindere.

Știind că partea din ve
nitul național destinată a-

sigurării veniturilor 
duale ale membrilor 
ții pe baza muncii 
te, ne revine, pe lîngă 
tribuția directă și cea 
cială, și pe calea participă
rii la beneficii, în raport cu 
contribuția fiecăruia la dez
voltarea întreprinderii, cu 
activitatea depusă și cu ve
chimea în unitate, împreună 
cu ortacii din brigadă în
cercăm pe toate căile, și 
cred că reușim, să găsim 
resurse pentru a depăși lu
nă de lună planul de pro
ducție, respectînd condiția 
realizării 
dicate. în
al anului, împreună, cei 25 
de ortaci

Cornel ȚÎR, 
miner, șef de brigadă, 
sectorul I al I.M. Lonea

indivi- 
societă- 
presta- 

re- 
so-

unei eficiente ri- 
primul trimestru

din brigadă, am
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Fapte de muncă, fapte de vrednicie
IN CURlND LA

I.M. PAROȘENI

Un nou complex 
de tăiere și susținere 

mecanizată
La întreprinderea minieră 

Paroșeni se află într-un sta
diu avansat lucrările de mon
tare a unui nou complex de 
tăiere și susținere mecaniza
tă. In cîteva zile noul com
plex va fi pus în funcție, ri- 
dicînd numărul acestor utila
je moderne la 4. Demn de re-

marcat că la montarea aces
tui complex lucrează forma
ția condusă de minerul Fran- 
cisc Fazakas, operațiune pe 
care o efectuează concomi
tent cu exploatarea unui alt 
complex de tăiere și susținere 
mecanizată de același tip.

LA I.M. ANINOASA

Două sectoare 
cu planul depășit

Colectivul sectorului I de 
Ia întreprinderea minieră A- 
ninoasa, prin contribuția ce

lor două brigăzi de la aba
tajele #cu complexe mecani
zate, brigăzi conduse de Joan 
Horhotă ș! Iii* Nicolae, a ex- 
tras suplimentar 151 tone în 
acest început de lună.

Rezultate bune au obținut 
și minerii sectorului II - plan 
realizat în proporție de 100,4 
la sută - din rîndurile cărora 
s-au evidențiat, prin produc
tivitatea muncii obținută. - 
11 tone,post - brigada con
dusă de Victor Andrițoiu, ne 
informa ieri maistrul minier 
Marin Sandu.

Hotărirea de a realiza planul
să se concretizeze în tone de cărbune

partea Corpului diplomatic.
Pionierii au depus jerb.g 

de flori.
Cu același prilej, la Cimi

tirul de la Tîncăbești al mi
litarilor britanici căzuți pe 
teritoriul țării noastre în lup
ta împotriva fascismului, au 
fost depuse coroane de flori.

în aceeași zi, au mai fost 
depuse coroane de flori la 
Cimitirul militar de la Ghen- 
cea, cimitirele ostașilor so
vietici de la Herăstrău și 
lava, la monumentele și i 
mitirele ostașilor români 
sovietici din țară.

(Agerpres)

Jr- 
ci- 

și

La întrebarea „VEȚI REALIZA SARCINI
LE PLANIFICATE PE LUNA MAI ? șefii 
brigadă au răspuns :

Da, dacă sînt asigurate con
dițiile necesare

„VEȚI PUTEA ASIGURA CONDIȚIILE 
CERUTE ?" am întrebat conducerea între
prinderii care ne-a răspuns :

H Da, ne vom strădui ca brigăzilor 
să nu le lipsească nimic

de

Am fost, cu cîteva zile 
în urmă, martorii unui dia
log între conducerea între
prinderii miniere Bărbăteni 
și numeroși mineri șefi de 
brigadă. Problema în jurul 
căreia s-au purtat discuțiile 
nu putea fi, bineînțeles, alta

decît realizarea sarcinilor 
de plan. A fost un schimb de 
păreri, de opinii, un dialog 
din care s-au desprins an
gajamente și promisiuni.

Discuțiile începeau cu a- 
ceeași întrebare : „Ce anu
me vă trebuie pentru re

alizarea sarcinilor de plan ?“ 
și se, terminau cu angaja
mente de ambele părți - 
conducerea întreprinderii că 
va asigura ‘condițiile ce
rute, că se va strădui să nu 
le lipsească nimic brigăzi
lor, iar brigadierii că vor 
realiza sarcinile de plan da
că vor fi asigurate condi
țiile cerute.

în cele ce urmează pre
zentăm dialogurile purtate, 
așa cum au avut loc, fără 
însă a mai reda întrebarea 
și angajamentele prezentate 
ceva mai înainte.

ION PINTECAN, miner șef 
de brigadă ■ Am' avut pre
siune mare în abataj și din 
cauza asta s-au rupt foar
te mulți stîlpi și trebuie în- 
locuiți. în rest, cu lemnul nu 
prea am avut probleme 
nici de goale nu am 
lipsă.

DIRECTORUL minei : 
totuși ce vă trebuie ca 
realizați sarcinile de plan ?

I.P. : Un troliu nou de aer 
și să se respecte plasarea, 
că în luna trecută am a-

Dorin GHEȚA

Și 
dus

• (Continuare în pag. a 2-a)

Unitatea de acțiune și 
idei, folosirea din plin a 
celor 6 ore de șut, iată e- 
lementele ce concură la 
obținerea a sute de tone 
de cărbune peste plan de 
către brigada condusă de 
Gheorghe Iordan, din ca
drul sectorului V al I.M. 
Vulcan.

Foto : Gh. OLTEANU

VA INFORMĂM

LA CANTINA MINERILOR 
de la Aninoasa se execută 
lucrări de extindere și mo
dernizare. Acestea constau, 
pe de o parte, în mărirea 
cu două a sălilor destinate 
servirii mesei înainte de in
trarea în mină, iar în spațiile 
existente se faianțează pe
reții, urmînd să se efectue
ze în curînd și mozaicarea 
sălii. (A.H.)

BINE 
magazinul 
plantelor medicinale apar- 
ținînd de rx„x„,:«
a primit, 
cantități de miere de albine 
și polen cules de albine. In 
cursul acestei săptămîni ur
mează să fie îmbogățit și 

din 
6.)
cu

- - ■ ■ au 
fost excavate primele cupe 
de pămînt din fundațiile 
fabricii de confecții din o- 
rașul Vulcan. In următoarele

APROVIZIONAT, 
de desfacere a

„Plafar" Orăștie, 
ieri, însemnate

sortimentul de- ceaiuri 
plante medicinale. (D.

DEBUT. Ieri, paralel 
organizarea șantierului,

zile, lucrările vor continua 
cu executarea racordurilor 
electrice, de apă și canali
zare, cu amenajarea stației 
de betoane și turnarea pri
melor fundații. (T.V.)

GASTRONOMICA. In ma
gazinele alimentare din mu
nicipiul nostru a reapărut 
delicioasa pastrama de pui. 
(I.V.)

BILETE DE ODIHNĂ Șl 
TRATAMENT. O.J.T. Petro
șani pune la dispoziția ce
tățenilor bilete de odihnă 
și tratament în stațiunile A- 
mara, Borsec, Călimănești, 
Căciulata, Vata, Geoagiu

Băi, Pentru sezonul estival 
se vînd bilete pentru stațiu
nile Venus, Saturn și Nep- 
tun de pe litoral, cu hoteluri 
nominalizate. (C. D.)

TEATRUL „GIULEȘTI" din 
București prezintă astăzi în 
sala Casei de cultură din 
Petroșani două spectacole 
cu piesa lui Ion Băieșu „Co
medie fără titlu''. In rolul 
principal,., actorul Sebastian 
Papaiani. '(T.S.).

VĂ INFORMAM
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Cînd este la obiect,

PROPAGANDA VIZUALA
ARE EFICIENTA

în holul de la intrarea în 
sediul administrativ al
I.M. Paroșeni la „vitrina ca
lității", este redată evidența 
producției rebutate, pe bri
găzi, sînt prezentate la zi 
cîteva cifre edificatoare. în 
ziua de 4 mai, de exem
plu, din producția abata
jelor frontale în care lu
crează brigăzile conduse de 
Ciobănoiu, Fazekas și Fi- 
liche s-au rebutat sute de to
ne de cărbune pentru 
îndeplinirea condițiilor 
calitate. La lucrările de 
gatin', în-aceeași zi au 
rebutate 670 de tone 
cărbune. Cei care privesc 
vitrina știu că pierderile în
registrate datorită nealege- 
rii șistului vizibil în abata
je, constituie un adevărat
semnal de alarmă pentru 
toți minerii și îndeosebi
pentru cei vizați. „Pornind 
de la faptul că în luna a- 
prilie s-a constatat o 
tere îngrijorătoare a 
tităților de cărbune 
tale pentru calitate, 
care periclita pentru 
ma dată în acest an 
zarea planului lunar al pro
ducției - ne spunea tova
rășul loan Rățulescu, secre
tarul comitetului de partid 
pe întreprindere - am re- 
vitalizat vitrina calității. în
treaga propagandă vizuală 
a fost orientată, de altfel, 
după recentele hotărîri de 
partid cu privire la intro
ducerea unor noi indicatori 
de bază ai activității eco
nomice, cu scopul mobili

ne-
de 

pre- 
fost
de

i creș- 
can- 
rebu- 
fapt

reali-

zării colectivului la o mai 
eficientă conducere munci
torească".

Pe lîr.gă panourile, cu- 
prinzînd „Evidențiații în în
trecerea socialistă", „Stop 1 
respectați N.T.S.", „Obiecti
vele inițiativei „Brigada de 
producție și educație", „Fe
meia", „Planul tematic al 
inovațiilor pe anul 1978", se 
află rubrica „Legile țării, 
legile noastre". La această 
rubrică figurează, printre 
altele, ultimele reglementări 
hotărîtp de Plenara Consiliu
lui .Național al Oamenilor 
Muncii cu privire la îmbu
nătățirea Legii retribuirii și 
a organizării consiliilor de 
conducere a ministerelor și 
a altor organe centrale de 

din 
atri- 
pro-

stat, anumite capitole 
Legea privind rolul și 
buțiile maistrului în 
ducție, Decretul Consiliului 
de Stat cu privire la no
ile reglementări în domeniul 
evidenței populației și a 
actelor de identitate.

Același conținut, de 
tualitate, îl are și rublica 

respectați N.T.S." 
u-

..... u-
în ultimele 

concret, 
cauzele care le-au generat, 
ca bunăoară faptul că ac
cidentarea vagonetarului 
Teodor Bălanei nu s-ar fi pro
dus dacă acestuia nu i 
s-ar fi încredințat sarcini 
pentru care nu a fost ins
truit.

în sprijinul propagandiști-

-Stop !
Aici, după prezentarea 
nor cazuri de accidente 
șoare produse 
zile se explică.

Fără opriri sau defecțiuni
Schimbul condus de mais

trul Gheorghe Pîrțac din sec
torul de transport al I.M. Dîi
ja obține cu consecvență re
zultate frumoase în muncă. 
Formația de la puțul orb nr. 
4, în fruntea căreia se află 
loan Pițiche și Gheorghe Boi- 
ciuc, a reușit să desfășoare 
o bună activitate. Deși pe a- 
cest puț se extrage majorita
tea producției de cărbune a 
minei și face aprovizionarea 
cu materiale a brigăzilor de 
mineri, munca s-a desfășurat 
fără opriri sau defecțiuni.

ac

lor, la punctul de docu
mentare se află panouri 
prin care se expun, pe larg, 
cu exemplificări la nivelul 
I.M. Paroșeni, indicatorii 
„Producție netă" și „Struc
tura costurilor de produc
ție pe articole de calcula
te și elemente primare", 
„Schema participării la be
neficii a oamenilor mun
cii din cadrul întreprinderii" 
din care reiese cu claritate 
importanța hotărîtoare a 
participării întregului per
sonal muncitor la mai buna 
organizare a producției. și 
a muncii, la autogestiunea 
muncitorească, avînd scop 
final creșterea veniturilor di
recte a'e celor ce produc, 
fiind în același timp și pro
prietari ai principalelor mij
loace de producție.

Eficiența acestui mod 
organizare < 
vizuale în mobilizarea co
lectivului este evidentă. Fa
ță de depășirea cu 0,1 la 
sută a planului producției 
zilnice, în ultima decadă a 
lunii aprilie, în prima săp- 
tămînă a lunii mai, realiză
rile medii zilnice sînt de 
2-3 la sută peste plan. Can
titățile de cărbune rebutate, 
pentru calitatea necorespun
zătoare cerințelor, au scă
zut și ele. Toate acestea 
consfitu e, desigur, o do
vadă concludentă a fap
tului că acolo unde se 
cordă atenția cuvenită pro
pagandei 
tele bune 
arate.

„PRIETENII"

I de 
a propagandei 

mobilizarea

ei-

vizuale, rezulta- 
nu întîrzie să se

Sora medicală Mariana Murariu este una dintre cele 
mai apreciate cadre medicale din cadrul Spitalului orășenesc 
Lupeni.

lat-o în imagine, aplicînd tratamentul necesar unei 
bolnave. Foto : Gh. OLTEANU
----------------------------------- —-—■ . ,■ ,r — ... ■ —-

Depășirile brigăzii
• (U r mar» din pag. Q luni

La buna desfășurare a 
transportului din schimbul res
pectiv și-au adus contribuția 
și Ludovic Pinteș, Ion Trușcă 
și Florea Grigore de la puțul 
respectiv, mecanicii de la ma
șina de extracție Ladislau Ka- 
sony și Mihai Sziiagyi, meca
nicii de locomotive Sever Bă- 
neti, Ion Rațiu, Aurel Grigo
re, Ion Cărăguț, Gheorghe 
Mărășac, revizorul de loco
motive Teodor Comșa.

Petru GĂINA, 
muncitor, I.M. Dîlja

V. STRĂUȚ

extras în plus 1 582 tone căr
bune. în aprilie am adău
gat acestui plus alte 564 
tone. , întreaga producție 
suplimentară este rezultatul 
depășirii productivității mun
cii planificate _pentru fie
care miner din brigadă, cu 
o jumătate de tonă pe post. 
Ne bucură, de asemenea, 
că prin dorința noastră de 
a ne organiza judicios și 
gospodări cît mai chibzuit 
activitatea în „cameră" - 
în abatajul pe care-,1 exploa
tăm, folosindu-se această 
tehnologie am reușit să în-

cheiem primele patru 
ale anului cu o contribuție la 
creșterea „contului colector 
de economii al sectorului" 
de peste 10 000 lei.

Nu numai oamenii din 
brigada noastră gîndesc și 

'■‘acționează astfel. Rezulta
te asemănătoare raportea
ză și ortacii șefului de bri
gadă Marin Ciubăr, iar pe 
întregul sector, producția 
extrasă suplimentar de la 
începutul anului este de pes
te 3 200 tone, ceea ce ex
primă mai bine decît vorbe
le felul în care gîndesc și 
muncesc minerii, inginerii și 
tehnicienii din sectorul nos
tru.

•••••••••<•••••••••••••••••••••••••••••••••
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Cronica filmului

După 38
Filmul lui Norman Taurog 

este realizat în 1940. „Broad
way Melody" are, deci, vîrs- 
ta respectabilă de 38 de ani. 
Generaț a mai vîrstnică vi
zionează celebra peliculă cu 
nedisimulate nostalgii : melo
diile lui Cole Porter, evoluți
ile spectaculoase ale lui Fred 
Astaire, Eleanor Powel și 
George Murphy reprezintă 
prilejul unor duioase aduceri 
aminte. Generația mai tînără 
privește filmul mai „realist": 
după experiența electronizată 
a muzicii rock și pop, jazzul 
anilor '40 îi pare venit de pe 
altă lume. Și ambele contin
gente au dreptate din punc
tul lor de vedere. „Melodiile 
Broadwayului" reprezintă o 
epocă apusă a Hollywoodu- 
lui, o epocă de strălucire in
contestabilă, învăluită cu a- 
burj de paiete și cu alte mij
loace ale fastului. Prin urma
re, de bună seamă se pune 
întrebarea : au lăsat oare 
neatinse virtuțile unui gen, 
dinții pofticioși ai deceniilor ? 
Cine vede filmul, lucid și fă
ră părtinire, poate da răspun
sul liniștitor: „Melodiile
Broadwayului" are și azi o 
juventute cuceritoare. Trioul 
Leon Gordon - George Op
penheimer - Norman Taurog 
dă prin intermediul acestei 
pelicule o excelentă lecție 
despre felul în care trebuie 
făcută o comedie muzicală, 
lată de ce nu ni se pare că 
tema e desuetă ; că inserțiu- 
nile muzical-coregrafice ar fi 
lipituri (avem această senza
ție foarte adesea în cazul 
filmelor muzicale contempo-

de ani._____•••
schimb...) ; că melo- 
Cole Porter ar fi în- 
Genul de spectacol

rane, în 
diile lui 
vech.te. 
propus în „Melodiile Broad
wayului", showul ca la carte, 
este, așadar, o valoare pere
nă. Această calitate de ex
cepție provine într-o măsură 
decisivă din polivalența unor 
interpreți ca Fred Astaire 
(dansator frenetic, actor de 
comedie excelent și cîntăreț 
bun, deopotrivă], Eleanor Po
well (care nu degeaba a 
primit calificativul de „fata 
cu picioare de mitralieră") și 
Gearge Murphy (care oferă 
aici Un spiritual portret al ju- 
nelui-prim de revistă, cam 
prostuț, dar talentat și, fireș
te, fermecător).

Pelicula e turnată în alb și 
negru. Dar cît de policromă, 
cît de bogată în culori ne 
pare totuși ! Trebuia oare un 
argument mai forte pentru 
„Broadway Melody" ?

C. ALEXANDRESCLL

Kiraly jr.

Căpetenia stă
tea în fruntea

ft războinicilor și 
aceștia nu ve
deau nimic.

U El Puse piciorul
în prag și... se

1 *3 1 S
sprijini de ușă.
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vut prea multe posturi în 
abataj.

D. : Veți primi și troliu, 
iar plasarea se va respecta 
conform necesităților și îm
părțirii.

VICTOR SIMON, nou șef 
de brigadă : Am un loc de 
muncă foarte bun. Aproape 
de suprafață- și cu posibili
tăți bune de aprovizionare, 
în general nu avem proble
me. îmi lipsesc doar stîlpii 
pentru armăturile TH-5.

D. : Și chiar nu mai aveți 
nici o problemă ?

V. S. : Încă 
nu am primit 
foaia de a- 
cord. Și ar mai 
fi o problemă 
care depinde 
și nu depinde 
de mină - 
duminica dacă 
vrem să venim 
la șut, cei din 
Uricani, nu a- 
vem cursă de
cît la ora 6. (Pînă s-au în
cheiat discuțiile, omul a pri
mit foaia de acord, n.n.).

ȘTEFAN CONDURUTA, 
miner șef de brigadă : In 
primul rînd nu am schim
burile complete. Să mi se 
completeze efectivul brigă
zii, dar cu mineri care știu 
ce trebuie să facă, care vor 
să se țină de treabă.

D. : Și în al doilea rînd ?
S. C. : Vagonete goale ; 

nu avem suficiente „goale". 
Loc de garare avem pentru 
cel puțin 100 de vagonete., 
dar nu le primim. Asta e 
o problemă, și, repet, să se 
respecte împărțirea, 
se dea oamenii care 
avut în brigadă.

O încercare de justifica
re din partea maistrului es
te retezată scurt de direc
tor : „Oamenii au nevoie de 
vagonete goale nu de jus
tificări".

MIHAI KOVACS, miner 
șef de brigadă : Luna tre
cută am mers tare slab, nu 
prea primesc vagonete goa
le.

D. : Nu e bine că nu pri
miți vagonete goale, dar 
este greu să vă aprovizio
neze cineva pînă nu faceți

ordine, curățenie sub ros
togol.

M.K. : ...apa, curge apa...
D. : Curge, dar poate fi 

captată și o poți captă. Alt
ceva ?

M.K. : Am nevoie de mi
neri, de mineri calificați 
să-i pot pune șefi de schimb. 
Deși nu am dus lipsă de 
lemn nu ar strica o aprovi
zionare maii operativă.

CAROL MARTON, mi
ner șef de brigadă : Pe lin
gă aprovizionarea cu va
gonete goale, pentru că a- 
vem două locuri de muncă, 
trebuie ca 3-4 oameni să

să faci și asta. Să 
ce-ți lipsesc oamenii, 
de vorbă cu ei.
Eu ?! Niciodată I Nu 
angajat.

trebuie 
vezi de 
să stai

D.T. : 
eu i-am

D. : Vom trece la o ana
liză a structurii brigăzii și 
vom lua măsurile care vor 
fi necesare. Alte probleme ? 

Cursele în conven- 
respecte programul 
Din cauza lor 
la servici sau 
în ultimul

D.T. : 
fie să 
stabilit, 
tîrziem 
jungem 
ment.

în-
a-

mo-

Hotarirea de a realiza planul 
să se concretizeze în tone

de cărbune

să mi 
i-am

se ocupe numai de aprovi
zionare.

D. : Veți primi patru oa
meni care să vă asigure 
aprovizionarea pe cele pa
tru schimburi.

C. M. : Da, dar să fie 
și supravegheați și îndru
mați.

D. : Asta să o faceți și 
dumneavoastră, oamenii 
brigăzii că pe dumneavoas
tră vă aprovizionează. Noi 
le vom condiționa remu
nerarea de planul brigăzii, 
pentru a fi cointeresați.

DRAGOMIR TOMA, 
ner șef de brigadă : Am 
voie de oameni care 
vrea să rnuncească. Eu 
pot să muncesc 
oameni.

D. : Ați primit 
meni.

D. T. : Pe cei
Pascu, Diaconu și Păuna, oa
meni care au trecut prin toa
te brigăzile. Un altul, Biro 
Vicențiu., n-a făcut decît 
două șuturi. Lipsesc mulți 
și mult. Eu nu mă duc să 
umblu după ei prin Vulcan 
sau mai știu eu pe unde să 
văd de ce nir fac șutul.

D.: Ca șef de brigadă

pentru

totuși

mi- 
ne- 
sâ 
nu
13

oa-

mai răi. Pe

★
Discuții s-au mai purtat și 

cu ailti mineri 
șefi de briga
dă sau mai
ștri din cadrul 
brigăzilor. Pro
blemele ridi
cate au fost 
aceleași, nu
mărul insufici
ent de mi
neri calificați 
și aprovizio

narea defectuoasă cu va
gonete goale. întrebat, di
rectorul întreprinderii mi
niere Bărbăteni, inginerul 
Dimitrie Simota, ne-a dat 
lămuririle cerute : „în curînd 
vor termina cursurile de 
calificare 21 de mineri. în 
felul acesta vom putea a- 
coperi, cit de cît necesarul 
de mineri calificați și nu 
vom mai fi puși în situația 
de a nu plasa locurile de 
muncă pentru că lipsesc mi
nerii, minerii șefi de schimb. 
Doar în ceea ce privește a- 
provizionarea cu vagonete 
goale, pentru scurtă vreme, 
pînă vom termina lucrările 
de întreținere începute, vom 
mai avea ceva probleme. 
Cu toate acestea un lucru 
este îmbucurător - brigadie
rii, minerii șefi de brigadă 
sînt optimiști, vor și sînt ho- 
tărîți să-și realizeze sarci
nile de plan. Noi, conduce
rea întreprinderii, ne vom 
strădui să le creăm toate 
condițiile pentru realizarea 
sarciaiior de plan".

Intr-o seară, rămasă de 
pomină, Toader Ciorbă și 
Ion Muț au tras un chiol
han, udat .din belșug cu 
băutură la restaurantele 
Mignon și Minerul din 
Petroșani. Cei doi prozeliți 
ai lui Bachus și-au adus 
subit, aminte că mai au 
un prieten, pe care l-au 
vrut părtaș la starea. lor 
de euforie. L-au căutat a- 
casă, dar, cum acesta lip
sea, au spart un geam, au 
pătruns în interior și, du
pă un mare deranj, și-au 
însușit cîteva „mărunți
șuri" : un ceas și niște 
bani, un cuțit, obiecte de 
îmbrăcăminte, pentru a 

I lăsa... urma prieteniei lor.
Pe urmele lor au plecat 
lucrătorii de miliție și i-au 
găsit mai repede decît se 
așteptau. Dar, mai bine 
lipsă, decît asemenea prie
teni...
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PREȚUL TATALUI

Cu de la sine putere, 
Constantin Marcu a hotă- 
rît să nu-i mai trimită fe
tiței sale, Emilia Simona, 
pensia de întreținere. Si 
astfel de la 1 iulie 1977 
a încercat să dispară din 
postura de tată. Culmea 
este că deși își însușea a- 
locația dată de stat, nu 
reușe.a să-i trimită lunar 
cei... 50 de lei, la care fu
sese obligat prin hotărîre 
judecătorească, lată cît 
valorează uri asemenea 
tată. Preț de 10 pachete 
de țigări Litoral sau, mai 
bine zis un preț de... 
nimic.

I
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COPACUL Șl AȘCHIA

losif Ekart, din Petroșani 
ajuns în posesia u- 

Care cheie se
a
nei chei.
potrivea de minune la u- 
șa unei magazii. Din care, 
om în toată firea, și-a în
sușit 7 sticle de coniac și 
10 de vin. Le-a băut cu 
prietenii... „Pas'unea-i" mai 
veche în familie. Fiul vitreg 
Petru Florescu i-a furat u- 
nei foste colege de muncă 
950 de lei și o scurtă de 
fîș. E drept că fiul a fost 
mai decis în acțiune, a 
săvîrșit furtul cu vreo trei, 
luni mai înainte decît ta
tăl său, dar a dovedit ast
fel că „așchia nu sare de
parte de copac".

DUPĂ 15 AN!...
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Petru Ganea, lucrător la 
I.M. Livezeni, și-a adus a- 
minte de un necaz pe ca
re l-a avut cu poștașul 
Traian Gălăfan, în urmă 
cu vreo 15 ani. Și astfel, 
la 27 aprilie, în evidentă 
stare de ebrietate (multi 
ajung la... imponderabili
tate în restaurantul Mig
non I Intîmplarea asta re
petată de mai multe ori, 
sună tare ciudat) a pro
vocat un scandal de pro
porții, în urma căruia, ad
versarul său, rănit grav 
cu cuțitul, a ajuns ia rea
nimare. Traian Gălățan e 
încă în spital, iar Petru 
Ganea la miliție, unde este 
cercetat în stare de arest. 
La 15 ani după prima su
părare, Petru Ganea are 
una și niai ceva. Pe care 
a căutat-o cu... cuțitul.

Rubrică redactată de 
Ion VULPE 

cu sprijinul căpitanului 
Emil CIMPEANU
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Cheltuielile de producție
Efectul lor asupra producției nete

Două acțiuni concurente 
în creșterea productivității

• Extinderea abatajelor dotate cu combine
• Ridicarea calificării

Introducerea indicatorului 
producției nete și a indi
catorilor fizici în activitatea 
miniera conduce la adopta
rea de măsuri judicioase 
pentru îmbunătățirea costu
rilor de producție, pentru 
urmărirea atentă a consu
murilor de materii și ma
teriale. Pornind de la a- 
ceste cerințe obiective pe 
care construcția socialistă 
le ridică în fața noastră, în 
actuala etapă, este necesa
ră adîncirea cunoașterii tu
turor căilor ce conduc la 
creșterea valorii producției 
nete. Principala cale o cons
tituie reducerea cheltuielilor 
materiale de producție.

în ansamblu, cheltuielile 
reprezintă expresia valorică 
a consumului de mijloace 
de producție, de. forță de 
muncă sau de mijloace bă
nești pentru satisfacerea ne
cesităților de consum pro
ductiv sau neproductiv al 
societății. Cheltuielile de 
producție însumează totali
tatea cheltuielilor de mun
că vie și de muncă materi
alizată ocazionate de pro
ducerea bunurilor materiale.

Activitatea din minerit a- 
duce în discuție, în prin
cipal, următoarele genuri 
de cheltuieli : consumurile 
specifice (pentru armături 
metalice,, lemn, cherestea, 
materiale de masă, exploziv, 
piese de schimb, plasă, e- 
nergie electrică și pneuma
tică și altele) amortismen
tul (pentru utilajele din do
tare, cum sînt complexe me- ' 
canizate, combine, pluguri, 
transportoare), cheltuielile 
ocazionate de lucrările de 
revizii și reparații, cheltuie
lile ocazionate de retribui
rea forței de muncă. Dacă 
în privința consumurilor spe
cifice lucrurile sînt oare
cum mai clare (orice depă
șire a consumurilor consti
tuie o risipă care afectează 
direct valoarea producției 
nete și implicit, fondul de 
retribuire ; fiecare procent 

de economisire aduce a- 
vantaje colectivului de mun
că, așa cum de altfel ne in
dică logica simplă a bunu
lui gospodar), în privința a- 
mortismentului este bine să 
reținem următoarele .- a- 
mortismentul asupra fondu
rilor fixe se constituie în a- 
ceeași mărime (lunară sau 
anuală) și atunci cînd uti
lajul este nefolosit, sau 
cînd este folosit la ca
pacitatea proiectată. O com
bină de abatoj aduce după 
sine, în medie, o cheltuială 
lunară de aproximativ 40 
mii lei, chiar dacă stă în 
depozit, nefolosită. De aici, 
interesul întreprinderii de a 
folosi fondurile fixe cu 
maximă eficiență. Se înțe
lege, în exemplul la care am 
recurs, combina (și în ace
eași măsură toate fondurile 
fixe - transportoare, corn- 
lexe, pluguri) trebuie să 
contribuie la obținerea u- 
nor producții sporite, evi- 
tîndu-se funcționarea lor în 
gol.

Reparațiile și reviziile pot 
constitui, de asemenea, o 
cale de risipă atunci cînd 
nu sînt executate la nivelul 
calitativ cerut, sau de. eco
nomisire atunci cînd contri
buie la evitarea stagnărilor, 
la preîntîmpinarea uzurii 
premature a utilajelor. O 
importanță deosebită o re
prezintă pentru reducerea 
cheltuielilor materiale ac
țiunea de recuperare din 
lucrările miniere a tot ceea 
ce este posibil (armături, 
șine, conducte de aer, ca
bluri electrice) în vederea 
recondiționării și refolosirii 
lor.

Toate acestea, alături 
de îmbunătățirea discipli
nei constituie importante 
resurse crle reducerii cheltu
ielilor materiale și realizării 
unor valori crescînde ale 
producției nete.

Euslațiu LUNGU, 
economist, 

contabil șef ai I.M. Petrila

Prefabricatele viitoarelor 
blocuri de locuit, sînt purtate 
de brațele de oțel ale maca
ralei spre înălțime. I

CARNET TEHNIC
IN PREMIERA

La întreprinderea de u- 
tilaje pentru industria fo
restieră și a materialelor 
de construcții din mu
nicipiul Alba lulia, între 
noutățile de dată recentă 
se numără omologarea și 
lansarea în fabricație a 
mașinii de., decupat furnir, 
care se produce aici în 
premieră. Tot pentru in
dustria forestieră s-a re
alizat un tip nou de deco- 
jitor de bușteni. Primul lot 
de 30 de asemenea utilaje 
a fost livrat unor unități 
din Suceava, Baia Mare, 
Piatra Neamț și Reghin.

O altă realizare de im
portanță economică o cons

în aceste zile, am avut 
prilejul să întîlnim în in
cinta minei Dîlja un „stand 
de probe*’ : o nouă com
bină de abataj, cu trans
portorul de mare capacita
te aferent, intrate de cu- 
rînd în dotarea minei, au 
fost montate la suprafață și 
puse în funcțiune. — Timp 
de o săptămînă, specialiș
tii din compartimentul me
canic al minei, care efec
tuează rodajul utilajelor, 
sînt asistați permanent de 
către cei interesați în însu
șirea manevrelor combinei.

-De fapt, aici se instru
iesc, pe noile utilaje, toți 
minerii datori să cunoască 
funcționarea și mînuirea a- 
cestora, ca și electrolăcătu- 
șii care participă 
efectiv la interven
ții în cazul înlăturării 
defecțiunilor - a ținut să ne 
precizeze secretarul comi
tetului de partid pe mină, 
Emeric Nagy. Participă, de 
asemenea, toți inginerii, 

tituie asimilarea și fabrica
rea primelor linii tehnologi
ce complete destinate între
prinderilor de materiale de 
construcții, pentru produce
rea tuburilor de diferite dia- 
metre din beton (PREMO), 
care se procurau din import. 
Fabricarea acestui utilaj 
de mare complexitate teh
nică a fost finalizată cu 
sprijinul unui co
lectiv de inovatori din în
treprindere care a con
ceput și construit dispo
zitivele de strunjire și fre- 
zarea tiparelor, înlocuind 
mașinile-unelte ce trebuiau 
aduse din străinătate, pen
tru care s-ar fi plătit circa 
2 700000 lei valută. 

tehnicienii și maiștrii din sec
toarele productive ale mi
nei și cadrele tehnice, din 
celelalte compartimente 
funcționale. Pentru șefii de 
brigadă și de schimb, mi
nerii și electrolăcătușii ce
lor patru brigăzi de fron
tale ale sectorului II, pri
mii care utilizează sau vor 
utiliza în viitor asemenea 
combine, acest instructaj 
constituie una din formele 
concrete și cele mai efi
ciente de policalificare.

După cum ne-a declarat 
șeful sectorului II al I.M. 
Dîlja, inginerul Virgil lo- 
nescu, noua combină va 
fi introdusă, după încheie
rea probelor, în abatajul 
frontal ol brigăzii conduse 
de Vasile Blțig - brigadă 
care utilizează deja o com
bină cu atac frontal de a- 
celași tip. „Vom extinde u- 
tilizarea acestor combine 
a adăugat interlocutorul - 
la trei abataje, respectiv

Se cuvine subliniat fap
tul că aproape 60 ia sută 
din produsele întreprinde
rii sînt noi, multe din ele 
fiind unicate.

TEHNOLOGIE NOUĂ 
IN CONSTRUCȚII

Constructorii din Ba
cău au stabilit și aplicat 
la lucrările de pe șantie
rele social-culturale o 
tehnologie originafă la 
înălțarea blocurilor cu a- 
jutdrul căreia pot executa, 
în paralel, lucrări la cîte 
trei tronsoane deodată și 
pe două nivele. Noua 
tehnologie le-a asigurat 
constructorilor un ritm in
tens de lucru, durata de 
execuție a unui btoc cu 
trei scări, de pildă, re- 
ducîndu-se cu circa 50 de 
zile. 

fronturile brigăzilor con
duse de Blag, Sigismund, Dav 
ne și Petru Scrădeanu, fiecare 
din aceste abataje fiind situa
te, în continuare, în același 
panou de exploatare, in rea
litate, fiecare combină - 
cea aflată în funcțiune, cea 
pregătită pentru introduce
re și cea care ne va so
si curînd - urmează să tie, 
introduse în cîte o felie șt, 
pe măsură ce avansează, 
pe o lungime de aproape 
200 m, să fie preluate „în 
cascadă" de către brigăzi-: 
le care exploatează ceie 
trei abataje ale aceluiași 
panou".

După cum am aflat de la 
șeful de brigadă Vasile 
Blag, pentru a se asigura 
condiții de reușită utilizări» 
combinelor, în fiecare din 
abatajele sectorului li a 
fost introdusă tehnologia 
de susținere cu tavan de 
rezistență, îmbrățișată de 
către brigăzi nu numai penu 
tru securitatea sporită p^ 

care o asigură în condi-i 
țiile de zăcămînt specifice^ 
ci, moi ales, pentru post- : 
bilitățile ce le oferă în spov 
rirea productivității mun-u 
cii. î|

O situație care confîr- “ 
mă aprecierea brigadierului 
este faptul că în abatajul ț 
brigăzii, prin trecerea de
la tehnologia clasică d»
susținere la „tavanul de re-li 
zistență**, productivitatea 
muncii la tăierea cu com
bina a sporit cu aproape 3 
tone pe post, acest ade- : 
vărat salt fiind determinat 
deopotrivă și de gradul 
sporit de însușire de cch

tre membrii formației a noii 
tehnologii de lucru, de
creșterea competenței pro*
fesionale a minerilor. |j

A. HOFFMAN

INTRE NOI, FEMEILE O ÎNTRE NOI, FEMEILE INTRE NOI, FEMEILE

Cîteva sfaturi cosmetice

Fiecare gospodină cu
noaște cel puțin o rețetă 
de mîncare din urzici, 
fiecare știe că e bine 
facem în fiecare primăvară o 
cură de regenerare a or
ganismului cu urzici. Dar 
mai puțin cunoscut e fap
tul că urzica are multiple 
întrebuințări ca plantă medi
cinală.

Frunzele ei, bine uscate, 
mărunțite și păstrate în lo
curi uscate, pot fi folosite 
tot timpul anului la prepa
rarea ceaiurilor medicinale. 
Acțiunea diuretică a ceaiu
lui de urzici este foarte a- 
preciată în bolile de ri
nichi. Același ceai are în
sușirea de a opri hemora
giile. Se recomandă și în 
cazuri de diaree. Infuzia 
se prepară dintr-o lingură 
de frunze la o ceașcă de a- 
pă. Dar urzica este și un 
prețios aliat în cosmetică, 
fiind întrebuințată cu rezul
tate deosebite la înfrumuse
țarea părului. Vă propun o 
cură de băi săptămînale cu 
frunze și rădăcini de urzică, 
pentru întărirea rădăcinii 
părului, pentru combaterea 
seboreei și a mătreței. Deci, 
să nu trecem nepăsătoare 
pe îîngă această plantă 
modestă, care își oferă cu 
dărnicie serviciile și pe care 
o putem găsi ușor.

Teodora FLORIAN

și 
să

în rîndurile de față ne-om 
propus să ne referim la în
grijirea tenului gras. Să în
cepem cu un lucru elemen
tar : în funcție de gradul de 
grăsime, curățirea tenului 
poate fi făcută cu apă și 
săpun (de preferință săpun 
de bărbierit), sau cu emul
sie „Mimoza". Pentru de- 
gresarea moderată a te
nului se recomandă urmă
toarea loțiune : alaun 1 gr, 
camfor 1 gr, acid salicil'ic 

gr, apă 50 
loțiune se 

2 ori pe zi. 
toată secre- 
abundentă,

1 gr, alcool 50 
gr. Cu această 
șterge fața de 
Dacă tenul, cu 
ția seboreică 
este totuși aspru îl vom un
ge la 2-3 zile cu o cremă 
de zi. Crema se va aplica 
pe obrazul curățat și va fi 
îndepărtată după 1/2-2 ore.

Folosirea pudrei este și ea 
indicată, deoarece absoar
be surplusul de grăsime, 
care face ca tenul să pară 
mereu unsuros și lucios, ce
ea ce dă un aspect neplă
cut. Bineînțeles, se reco
mandă ca, o dată pe lună, 
tenul să fie îngrijit în cabi
netul 
neral 
gras 
Nu 
faptul că totuși tendința de 
a face riduri în jurul ochi
lor se manifestă și la aceste 
persoane. De aceea se re
comandă ca în fiecare sea
ră porțiunea din jurul ochi
lor să fie unsă cu o cremă

de cosmetică. Tn ge- 
cu ten

greu, 
neglijat

persoanele 
se ridează mai 
trebuie însă

hrănitoare care poate 
lăsată și în cursul nopții.

Săptămînal este indicată 
aplicarea unei măști de al
buș de ou, amestecat și cu 
zeamă de lămîie dacă tenul 
are porii dilatați. Se va 
evita apa fierbinte deoarece 
moleșește pielea și o îm- 
bătrînește prea timpuriu.

Dacă tenul este aspru se 
poate adăuga o linguriță 
de borax la 1 litru de apă, 
după care se impune spă
larea cu o soluție acidă, res
pectiv apă la care se adau
gă 
mă

cîteva picături de 
de lămîie.

Carmen GRUIA, 
coșmeticiană

zea- Lucrătoare ale E.G.C.L. plantează arbuști pe stradal 
Republicii din Petroșani.

In curînd și această porțiune ne va încînta privirile cu„. j 
culorile primăverii. ț

grași sînt întotdeauna sănătoși?
Gazeta femeilor

în centrul orașului 
peni a luat ființă 
comitetului orășenesc 
femeilor. Colectivul de re
dacție al gazetei își pro
pune să trateze în articole
le sale contribuția feme
ilor la activitatea de gos
podărire și înfrumusețare a 

prin 
a 

probleme 
contribuția

i sar- 
în- 

?■

Lu- 
gazeta 

al

locqlităjii, educarea 
muncă și pentru muncă 
tinerei generații, 
social-culturale, 
femeilor la realizarea 
cinilor de producție, 
fierarea parazitismului 
altele.

Margareta MICA, Lupeni

Unii părinți își închipuie 
că au copii sănătoși nu
mai dacă aceștia sînt grași. 
Chiar după ce copilul și-a 
asigurat rația obișnuită de 
hrană, acești părinți nu-l lasă 
pînă cînd nu mănîncă „tot", 
oblingîndu-l astfel să depă
șească necesitățile obișnu
ite de hrană pentru vîrstași 
greutatea respectivă.

In realitate, abuzul de 
hrană în alimentarea 
pilului nu-i asigură 
frumusețe, și cu atît
puțin sănătate. Hrana pes
te măsură nu face decît să 
adune grăsime inutilă sub 
piele și în jurul organelor 
interne, îngreunînd prin a-

co
nici 
mai

ceasta mișcările și funcți
ile vitale ale organismului. 
Cu cît copiii sînt siliți să 
mănînce mai mult, ’ peste 
nevoile lor reale, cu atît se 
vor obișnui cu cantități e- 
xagerate de mîncare, vor 
deveni obezi, funcțiile di
gestive vor suferi, ficatul va 
deveni sediul unor tulburări 
viitoare, forțele organismu
lui vor scădea, rezistența la 
îmbolnăviri se va micșora.

Copilul nu trebuie să fie 
nici prea gras, dar, bine
înțeles, nici prea slab. Cînd 
un copil este însă mai slă
buț, părinții vor reanaliza 
modul în care îl cresc pen-

tru a vedea, de pildă, dacă 
nu aleargă prea mult, da
că i se respectă orele de 
masă, dacă mîncarea nu 
este prea monotona, dacă 
doarme și se odihnește su
ficient, dacă este capabil 
să îndeplinească îndatoririle 
școlare sau extrașcolare fă
ră a se surmena. Cînd to
tul este în ordine, dar co
pilul continuă să fie sub 
nivelul normal al cifrelor 
ponderale proporționale 
sexului, vîrstei și taliei 
pective, vor apela la 
dicul pediatru, spre a
bili și înlătura eventualele 
cauze care ar întreține a-

ceste stări. Copilul care se 
îngrașă totuși prea mult, 
deși este hrănit în mod ra- 
țional, va fi consultat și de 
un medic endocrinolog.

în general, părinții nu 
trebuie să silească copiii 
să mănînce peste o anumi
tă limită și nici să-i obișnu
iască cu cantități prea mari 
de dulciuri. Hrana raționalii 
administrată după 
medicului, completată 
ore suficiente de viață 
aer liber și la soare,

res- 
me-
sta-

sfatul 
cu 
în 

CU 
exerciții de cultură fizică și 
sporturi potrivite fiecărei 
vîrste, oferă copiilor vioiciu-* 
ne și rezistență la îmbolna-i 
viri, precum și garanția dez<» 
voitării armonioase a cor- 
pului și facultăților intelect* 
tuale. ’ ’
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tre, din faptul că socialis- 
mul și pacea sînt de nedes
părțit. Edificînd o societate 
nouă, concentrîndu-și efor
turile pentru făurirea unei ci
vilizații materiale și spiritu
ale tot mai înalte. România 
militează, în același timp, cu 

j perseverență pentru realiza- 
JOa condițiilor favorabile a- 

i cestei opere pașnice, pentru 
o lume fără arme și fără 
războaie, în conformitate cu 

i idealurile nobile și misiunea 
1 istorică a socialismului.

înfăptuirea dezarmării ge- 
| nerale și complete, în primul 
j rînd a dezarmării nucleare, 
| este înscrisă ca obiectiv e- 

■ sențial în documentele Con- 
; greselor Partidului Comunist 
I Român, în Programul parti
dului, ocupă un loc însemnat 

I în gîndirea politică și acțiu- 
j nile internaționale ale țării 
j noastre, ale secretarului ge

neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tova-. 
rășul Nicolae Ceaușescu, în 

‘ convorbirile și documentele 
semnate cu ocazia vizitelor 
ți întîlnirilor la nivel înalt.

Comitetul Politic Executiv 
I a dat o deosebită apreciere 
I inițiativei tovarășului Nicolae 
' Ceaușescu, pe baza căreia 
a fost prezentată, în 1975,

la O.N.U., propunerea de 
convocare a unei sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite 
consacrată dezarmării.

Comitetul Politic Executiv 
a subliniat că sesiunea spe
cială a O.N.U. constituie 
cel mai reprezentativ și mai 
adecvat for mondial pentru 
o dezbatere apro’undată 
care să ducă la adoptarea 
unor documente de substan
ță, clare și angajante, me
nite să deschidă o perspecti
vă nouă în abordarea pro
blematicii dezarmării, să 
determine progrese reale în 
direcția dezarmării.

Comitetul Politic Executiv 
a aprobat propunerile con
crete pe care delegația 
României le va prezenta la 
sesiunea O.N.U., în spiritul 
liniilor directoare stabilite 
de Congresul al Xl-lea și 
Conferința Națională, pentru 
trecerea la măsuri practice 
de reducere a cheltuielilor 
militare, a forțelor armate 
și armamentelor, de destin
dere militară în vederea 
sporirii încrederii și securită- 
ții internaționale, a întăririi 
păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv 
a soluționat, de asemenea, 
probleme curente ale activi
tății de partid și de stat 
interne și internaționale.

LONDRA 9 (Agerpres). In 
cadrul manifestărilor prilejui
te de apropiata vizită de stat 
a președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ă tova
rășei Elena Ceaușescu în Ma
rea Britanie, Academia brita
nică, împreună cu. Centrul 
Marea Britanie - Europa de 
est și Asociația Internaționa
lă de Studii Sud-Est. Europene 
au organizat, la Londra un 
colocviu de istorie avînd ca 
temă „Relațiile româno-brita- 
nice de la proclamarea -in
dependenței de stat a Româ
niei, în 1877 și pînă astăzi".

Colocviul s-a bucurat de 
un deosebit succes, la lucră
rile sale luînd parte cunoscuți 
profesori și specialiști . brj-

tanici în istorie, 
ți ai Ambasadei 
Londra.

reprezentan-
române la

★
BUDAPESTA 9

Cu prilejul Zilei 
tei de stat a României și 
victoriei asupra f_ 
în cel de-al doilea 
mondial, ambasadorul Româ
niei la Budapesta, Victor Bo- 
lojan, a depus, la cimitirul 
„Rakosliget" din capitala Un
gariei, la mormintele ero lor 
români căzuji pentru elibera
rea Unqariei, o coroană de 
flori.

Au fost depuse, de aseme
nea, din partea ambasadei 
României coroane de flori la 
monumentele soldaților și o- 
fițerilor români din Debrețin,

(Agerpres). 
independen- 

-■•■-I a 
fascismului 

război

Nyreghaza, Szeged, Orosha- 
za, Miskolc, Gyor, Cegled.

LONDRA 9 (Agerpres). Cu 
prilejul celei de-a 101-a ani
versări a proclamării . Inde
pendenței de stat a țării 
noastre, la Londra a fost or
ganizată o seară românească.

Despre semnificația aniver- . 
sării proclamării Independen
ței de stat a Român ?ei a vor
bit ambasadorul țării noastre 
la Londra, Pretor Popa.

Seara românească s-a în
cheiat cu o gală de filme do
cumentare românești care au 
prezentat aspecte din viața 
și activitatea poporului nos
tru, realizările economice și 
social-culturale ale României 
socialiste, tradiții ale artei 
populare din țara noastră.

I
I
I
I
I
I

MEMENTO
FILME

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Judecătorul Fayard, 
zis șer fui ; Republica : Ta
buretul prințesei ; Unirea: 
Rocco si frații săi, seriile 
l-l! ; PETRILA : Căpitan la 
15 ani ; LONEA : Fără po
vești. nimeni nu se face 
mare ; ANINOASA : Dan
ka ; VULCAN : Zîna ape
lor ; LUPENI - Cultural : 
Nicholas Nickleby ; Mun
citoresc : Acești vecini mi
nunați ; URICANI :

Ședința Consiliului executiv al UNESCO
PARIS 9 (Agerpres). - în 

cadrul sesiunii Consiliului E-. 
xecutiv al UNESCO, au a- 
vuț loc dezbateri pe mar
ginea punctului privind par
ticiparea UNESCO la Anul 
internațional împotriva apart
heidului.

Reprezentantul țării noas
tre a subliniat consecvența 
politicii de solidaritate.
României cu lupta pe care 
popoarele lumii o duc îm-

a

potriva oprimării naționale 
și sociale, arătînd că în a- 
cest spirit, România con
damnă cu hotărîre politica 
de apartheid și discriminare 
rasială și sprijină lupta îm
potriva colonialismului, neo- 
colonialismului, politicii de 
apartheid și discriminare ra
sială.

El a subliniat sarcinile ce 
îi revin Organizației Națiu
nilor Unite pentru educație,

știință și cultură (UNESCO) 
în intensificarea mobilizării 
opiniei publice internațio
nale în lupta împotriva po
liticii de apartheid și discri
minare rasială, astfel ca și 
în Africa australă să se in
staureze relații noi de ega
litate și respect, de asigurare 
a dezvoltării libere, a pro
gresului social al tuturor po
poarelor din această zonă a 
continentului african. '

I
I
I TV.

I 9,00 Telescoală.
I
I
I
II
I

I
I
I

Urgia.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

SECRETARUL GENERAL al
O.N.U., 
avut o întrevedere 
ministru israelian, 
Begin, cu prilejul 
cestuia în S.U.A. 
rea - a precizat 
tor de cuvînt al 
Unite - a avut ca obiectiv 
realizarea retragerii totale a 
forțelor israeliene din sudul 
Libanului.

PREȘEDINTELE
DEI, Urho Kekkonen, a 
pus, într-o .conferință 
zentată la Stockholm în 
Institutului suedez de

■ tică externă, crearea 
zone denuclearizate în 
dul Europei, care ar putea

. constitui obiectul unor ne- 
Igocieri între țările nordice, 
. la care să se asocieze pu-

Kurt Waldhei m, a 
cu primul 
Menahem 
vizitei a- 
Convorbi- 
un purtă- 
Națiunilor

Aldo Moro a

10,00 | 
Șoimii patriei. 10,10 Tribu- . 
na TV. 10,30 Melodii 
populare. 10,50 Incursiu- 

| ne în cotidian. 11,10 Te- 
I lex. 11,15 închiderea pro- I 
i gramului. 16,00 Telex, j 
I 16,05 Teleșcoală. 16,40 I 
.Secvențe israeliene. 17,00 
I Tragerea pronoexpres. 
i 17,10 Reportaj TV. 17,30 
I Seara televiziunii cehoslo

vace. 19,20 1001 de seri.
. 19,30 Telejurnal. 19,50 In 
direct : Salonul infernațio- l 
na! al chimiei. 20,00 Noi,

| femeile 1 20,30 Seara te-.
1 leviziunii cehoslovace - 
Film artistic : îndrăgostiți! 
anului 1. Producție a stu
diourilor cehoslovace. 
22,00 Șlagăre de demult. 
22,20 Telejurnal.

FINLAN-
pro- 
pre- 
fața 
poli- 
unei
nor-

. la care să se asocieze 
terile nucleare .

FUNCȚIONARII de la 
nele de asamblare ale 
mei „Ford“, din orașul 
gian Gând, au declarat

uzi- 
fir- 

bel-

luni, o grevă nelimitată, în 
semn de protest față de 
termenii în care patronatul 
vrea să impună încheierea 
unui nou contract colectiv.

PESTE 1 500 DE STUDENȚI 
de la Universitatea din Seul 
au participat la o demon
strație cerînd anularea așa- 
numitelor alegeri de la 19 
mai pentru „corpul electo
ral" ce va desemna viitorul 
„președinte11 al Coreei de 
sud. Studenții și-au manifes
tat protestul față de recenta 
reformă constituțională în 
termenii căreia Pak Cijan 
Hi și-a asigurat practic „re
alegerea" în luna noiem
brie a.c.

O PORȚIUNE, de aproxi
mativ 24 de kilometri, de 
coostă și de plajă din nord-

estul Angliei, în apropiere 
de Great Yarmouth, a fost 
atinsă luni după amiază de 
mareea neagră rezultată din 
accidentul petrolierului grec 
„Eleni V". Stratul de petrol 
continua să se depună pe 
coaste în ciuda acțiunii ser- 

- viciilor engleze de luptă 
împotriva poluării.

PARTIDUL „Congresul Na
țional Indian - 1", condus 
de fostul prim-ministru Indira 
Gandhi, a cîștigat cele trei 
alegeri parțiale organizate 
duminică în cel mai mare 
stat al Indiei - Uttar Pra
desh.

ÎNTR-UN COMUNICAT dat 
publicității la La Paz, Uni
tatea Democratică și Popu
lară (U.D.P.), grupînd forțe 
politice boliviene, s-a pro
nunțat pentru restabilirea re
lațiilor diplomatice cu Cuba, 
întrerupte cu 15 ani în urmă, 
„ca urmare a presiunilor 
exercitate din exterior".

ROMA 9 (Agerpres). Aldo 
Moro a fost asasinat. Corpul 
neînsuflețit al președintelui 
Consiliului Național al Parti
dului Democrat Creștin, răpit, 
la 16 martie, de gruparea te
roristă- autointitulată „Brigă
zile roșii", a fost descoperit 
marți, într-un automobil a- 
bandonat pe o stradă din 
centrul Romei. Descoperirea 
a fost făcută în urma unui te
lefon anonim primit de poli
ție.

Vestea asasinării lui Aldo 
Moro, răspîndită ca fulgerul, 
a provocat o vie emoție și in
dignare în întreaga Italie. 
Zeci de mii de oameni ai 
muncii din întreprinderile dri 
Roma au întrerupt spontan 
lucrul, participînd la mitin
guri spre a-și exprima protes
tul unanim împotriva asasi
nării, de către membrii „Bri
găzilor roșii", a liderului de- 
mocrat-creștin.

fost asasinat
O puternică emoție s-a în

registrat, de asemenea, în 
marile orașe din nordul țării, 
unde au fost organizate mi
tinguri. La Milano - puternic 
centru muncitoresc - mai mul
te mii de muncitori au parti
cipat la o mare adunare, ex- 
primîndu-și indignarea împo
triva acțiunilor teroriste.

La sediul central al Parti
dului ,
pelul alb al partidului a fost 
coborît în bernă. De aseme
nea, pe fațada imobilului în 
care își are sed ul său cen
tral Partidul Comunist Italian, 
un drapel roșu și un drapel 
italian au fost coborîte în 
bernă.

Direcțiunile 
mocrat-creștin 
s-au întrunit imediat 
descoperirea corpului neînsu
flețit al lui Aldo Moro. Ves
tea a provocat indignare în 
rîndul parlamentarilor, îri rîn- 
dul întregii opinii publice.

Democrat-Creștin, dra-

partidelor de
și comunist 

după
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.Lupte libere

Desfășurată la Reșița, eta
pa de zonă a campionatului 
republican de lupte libere se
niori s-a încheiat cu un fru
mos succes al sportivilor din 
Valea Jiului. Luptătorul Cons
tantin Mîndrilă s-a clasat pe 
primul loc la categoria 52 kg 

-Sar Marin Stanciu locul II la .
82 kg, calificîndu-se astfel 

, pentru etapa finală a cam
pionatului republican.

Cros

au avut loc în orașul Gh. Tir cu arcul
Gheorghiu-Dej s-au încheiat
cu un frumos succes al spor- La timpul cuvenit am inse- 
tivilor de la Minerul Lupeni. rat cu plăcere în ziarul nos-
La categoria 60 kg Dorel tru faptul că pe lîngă secția
Bogdan s-a clasat pe locul de tir a Asociației sportive
VI. Un meritoriu loc VII a o- „Minerul" Aninoasa a luat
cupat luliu Bogdan la catego-

■ ria 56 kg și un loc VIII la 67
kg prin Ionel Bulgaru.

Tenis de masă

Ultimele competiții 
ale sezonului

RADIO

dimineți 
Buletin

La întrecerile finalei pe ța- 
rg a „Crosului pionierilor", 
categoria 13-14 ani a partici
pat și elevul Sorin Ciobaou 
de la Școala generală nr. 5 
’din Vulcan. Dovedind o bună 
. pregătire, el s-a clasat pe lo
tul 6.

i î . ' ■ .'■■■.

«Haltere

• Desfășurate sub genericul 
„Oaciader întrecerile etapei 
finale ale campionatului re
publican de haltere juniori 
Jsportivi de performanță) ce

Desfășurate la Pitești, în
trecerile republicane finale de 
tenis de masă ale școlilor cu 
profil sportiv s-au încheiat 
cu un frumos succes al ele
velor din Petroșani. Concurînd 
la categoria 13-15 ani, echi
pa Școlii sportive din Petro
șani s-a clasat pe locul II pe 
țară fiind învinsă la limită 
(3-2) de C.S.Ș. Pitești. In în
trecerile individuale Maria 
Mărcuș a ocupat un merito
riu loc IV în clasament, iar 
Anica Mărcuș locul V. O com
portare meritorie a avut și 
a treia componentă a echi
pei, Daniela Păduraru.

luat 
ființă și o echipă de copii. 
Sub îndrumarea inimosului 
antrenor Vasile Tamaș, micii 
arcași s-au antrenat cu sîrg. 
Rezultatele nu au întîrziat să 
se arate. La primul lor con
curs, dotat cu „Cupa Voința", 
ce a avut loc la Tîrgu Mureș, 
echipa de copii din Aninoasa, 
formată din Gheorghe Pop, 
Virgil Vlasin, Vasile Șteț și 
loan Pagnejer, a ocupat pri
mul loc. La individual, Gheor
ghe Pop s-a clasat, de ase
menea, pe primul loc, iar 
Vlasin a ocupat locul II. Me
ritorii sînt și rezultatele obți
nute de arcașii juniori, care 
deși lipsiți de aportul talen- 
taților Aurel Urifescu și Petre 
Feier, au obținut locul I la 
simplu F.I.T.A. prin juniorul 
Dănuț Baroncea.

In pofida timpului nefa
vorabil, peste 20 de con- 
curenți s-au aliniat, dumi
nică, la startul ultimelor 
competiții de 
organizate în 

- ring : „Cupa 
rul" și „Cupa 
le 4 manșe 
special (cîte două pentru 
fiecare competiție) au - a- 
vut loc jpe o pîrtie trasată 
sub vîrful Parîngul Mic, 
la altitudinea de peste 
1850 m. (Lungimea pîrtiei 
- 75 m, diferență de ni
vel - 40 m ; 29 de porți, 
amplasate sub îndrumarea 
unui candidat la titlul de 
maestru al sportului).

Participanții au avut de 
învins 
creată de condițiile atmos
ferice cît și dificultatea 
pîrtiei, apreciată ca avînd 
un grad destul de avan
sat (condițiile de teren au 
impus - lucru puțin obiș
nuit - amplasarea de por
ți greu vizibile din start).

schi alpin, 
masivul Pa- 
Consfructo- 

I.E.F.S." Ce
de slalom

atît dificultatea

De notat participarea în 
competiții, în afară de 
membri ai asociațiilor or
ganizatoare, a unor tineri 
care au reprezentat cu 
cinste sportul de iarnă, 
bogat îri tradiții, din ora
șele Lupeni și Vulcan.

S-au remarcat prin tim
pii buni realizați Lidia 
Keltz, Ștefan Szoke, Ale
xandru Dobay, Nicolae 
Verdeț, Petrică Torok, Ion 
Voicu, Ionel Farcău și alții. 
Cu prilejul festivității de 
premiere care a avut loc 
la cabana IEFS, directorul 
administrativ al bazei, Ca
rol Laskay, în numele con
ducerii institutului a ros
tit frumoase cuvinte de a- 
preciere la adresa partici- 
panților pentru perseve
rența cu care s-au prezen
tat, pe parcursul acestui 
sezon, la cele mai multe 
din competițiile organiza
te în masivul Paring.
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5,00 Buletin de știri. 5,05 
Ritmuri matinale. 6,00 Ra
ri oprogramul 
7,00 Radiojurnal, 
meteo-rutier. Sport. 8,00
Revista presei. 8,10 Curie- | 
rul melodiilor 9j)0 Răs- J 
pundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri. 
10,30 Din țările socialiste. 
11,00 Buletin de știri. 12,00 
Buletin de știri. 12,05 Din 
comoara folclorului nos
tru. 13,00 De la 1 la 3. 
15,00 Clubul - i n vitalilor. 
16,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. 16,20 Coor
donate economice. 16,40 
Pentru tine, țara mea - 
muzică ușoară. 17,00 Bu
letin de știri. 17,05 Odă 
limbii române. 18,00 Orele 
serii. 20,00 Interpreți ai 
cîntecului românesc. 20,30 
Litera și spiritul legii.
20,50 Cadențe sonore.
Buletin de știri (ora 21,00). 
Consemnări (21,30). 22,00 
O zi într-o oră. 23,00 Bi
juterii, m uzica I e. 23,25-5,00 
Non stop muzical nocturn. 
(Buletine de știri Ia orele: 
24,00 ; 2,00 ; 4,00).

★
Selecționata 

ră de fotbal a 
tre va susține ____,__
la ora 17,00, pe stadionul 
„23 August" din Capitală 
un joc internațional în 
compania echipei Espanol 
Barcelona.

Stațiile noastre de ra
dio vor transmite pe pro- 
gramul 1, în cadru! emi
siunii „Orele serii11, as
pecte din repriza a ll-a 
a întîlnirii. Transmisia va 
începe în jurul orei 18.

diviziona- I 
i țării noas- • 
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VREMEA

Stația meteorologică Pe
troșani comunică : Ieri, 
temperatura maximă a ae
rului la Petroșani a 
fost de + 13 grade, 
iar la Paring de +6 grade. 
Minimele au fost de -1-8 și 
respectiv, +2 grade.

Pentru următoarele 24 
de ore : Vreme instabilă, 
cu cer variabil. Averse de 
ploaie slabă. Vînt slab 
pînă la potrivit din secto
rul sudic. I
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