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iteagul roșu : Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL
Miercuri a avut loc Ia Comitetul Central 

al P.C.R. o ședință de lucru, prezidată de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, la
care au participat primii secretari ai comi
tetelor județene de partid, miniștri, alți con
ducători de organe centrale de stat.

Cu acest prilej au fost analizate activi- muncă, îndeosebi a forței de muncă cali
tatea și metodele de muncă ale comite
telor județene de partid, ale unor orga
nisme economice, în legătură cu modul de 
înfăptuire a sarcinilor planului de stat pe 
acest an și pregătirea planului pe anul 
viitor, precum și cu trecerea la aplicarea 
în ^riață a hotărîrilor recente ale Comitetu
lui Central privind introducerea noului sis
tem economic de autogestiune a întreprin
derilor, de autoconducere muncitorească.

în cadrul ședinței ău fost relevate rea
lizările importante obținute în îndeplinirea 
prevederilor planului pe acest an, activita
tea desfășurată pentru pregătirea produc
ției industriale în perspectivă, succesele ob
ținute de oamenii muncii în dezvoltarea și 
modernizarea continuă a economiei noastre 
naționale. Totodată, au fost relevate unele 
probleme care își cer o soluționare grabnică 
pentru buna desfășurare a activității de 
producție și s-au făcut o serie de propuneri 
pentry îmbunătățirea aprovizionării tehnico- 
materiale a întreprinderilor, pentru perfec
ționarea activității de planificare, pentru 
sporirea rolului unor organisme economice 
în asigurarea dezvoltării armonioase a între
gii economii naționale.

în încheierea ședinței a luat cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care a indicat o 
serie de sarcini esențiale ce revin orga
nelor de partid județene, forurilor econo
mice de conducere centrală, întreprinderilor, 
tuturor oamenilor muncii. Secretarul general 
al partidului a subliniat măsurile ce trebuie 
adoptate pentru mai buna desfășurare a 
aprovizionării tehnico-materiale, pentru asi
gurarea bazei nfateriale, în conformitate cu 
normele de consum stabilite prin lege, în 
vederea îndeplinirii exemplare a planului 
în toate întreprinderile. De asemenea, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a ocupat de pro
blema tipizării diferitelor materiale și sub- 
ansamble industriale, indicînd să se acțio
neze ferm pentru reducerea substanțială a 
diversității acestora, în vederea simplificării 
activității întreprinderilor, a cooperării unită
ților de producție. S-a indicat, de asemenea, 
să se manifeste mai multă disciplină în respec
tarea proiectelor existente pentru instalațiile 
produse de industria noastră, admițîndu-se a- 
numite modificări tehnologice numai acolo 
unde se impun în mod strict și în condițiile re

alizării unui consum de material mai scăzut și 
a unei eficiențe economice sporite. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a trasat o serie de sar
cini privind desfășurarea activității în vede
rea îndeplinirii planului de investiții pe 
acest an și pregătirea investițiilor pentru 
anul viitor, în ce privește asigurarea atît a 
documentațiilor necesare cît și a forței de 

ficată pentru montaj. Secretarul general al 
partidului s-a ocupat, de asemenea, de 
modul în care sînt folosite mașinile-unelte în 
industria noastră, indicînd măsuri pentru uti
lizarea mai intensă a tuturor capacităților 
de care dispune economia națională și atră- 
gînd atenția asupra necesității intensificării 
eforturilor întreprinderilor pentru autodotare 
cu mașini și utilaje.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
sarcinile importante ce revin ministerelor, 
întreprinderilor, comitetelor județene" de 
partid în activitatea legată de introduce
rea noului mecanism economic stabilit de 
Comitetul Central al partidului. Secretarul 
general al partidului a 
esențial în introducerea noului mecanism 
este creșterea răspunderii fiecărei întreprin
deri care va avea plan și buget propriu de 
venituri și cheltuieli și care va trebui ca, 
ținînd seama de - capacitățile de care dis
pune, precum și de cerințele planului na
țional unic, să asigure întărirea ordinii și 
disciplinei în organizarea și desfășurarea 
tuturor proceselor de producție. O impor
tanță deosebită va avea ținerea unei evi
dențe stricte a tuturor factorilor care concură 
la buna desfășurare a producției, în special 
a forței de muncă și a materialelor și ma
teriilor prime - atît din punct de vedere 
fizic cît și valoric. Secretarul general al 
partidului a subliniat că introducerea indica
torului producției nete trebuie să fie un 
rezultat al perfecționării întregii activități 
de producție și de conducere a economiei 
noastre naționale.

In legătură cu toate aceste probleme im
portante au fost subliniate îndatoririle ce 
revin comitetelor județene de partid care 
trebuie să vegheze cu fermitate la îndepli
nirea integrală a planului teritorial, a pla
nului fiecărei- uzine, la soluționarea rapidă 
a tuturor problemelor pe care le ridică 
producția, precum și răspunderile ministere
lor, organismelor economice centrale, ale 
Consiliului de Miniștri.

Participanții la ședința de lucru de la 
Comitetul Central s-au angajat să acționeze 
cu spirit de exigență comunist, 
și perseverență pentru realizarea 
portante obiective, a sarcinilor 
secretarul general al partidului.

atras atenția că

cu energie 
acestor im- 
trasate de

PRODUCȚIA neta 
indicatorul care exprimă cel mai 

fidel valoarea nou creată
CE ARATĂ EXEMPLUL MINEI VULCAN

La început, tovarășul Ru
dolf Botoșiu, contabil șef 
al l.M. Vulcan ne-a oferit 

utile 
pro-

al l.M, Vulcan ne-a 
cîteva date generale 
asupra indicatorului 
ducție netă :

Incepînd din semestrul II 
al acestui an, potrivit Ho- 
tărîrii C.C. al P.C.R. adop
tată de Plenara din 22-23 
martie â.c., se va introduce 
valoarea producției nete ca 
indicator de bază a! acti
vității întreprinderilor. Așa 
cum s-a subliniat din nou la 
recenta plenară a Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii, aceasta constituie o 
măsură de maximă impor
tanță, ce se circumscrie în 
ansamblul acțiunilor de per
fecționare a conducerii 
planificării economiei, 
vederea dezvoltării și

și 
în

a- 
dîncirii autogestiunii și auto- 
conducerii muncitorești.

După cum se știe, indica
torul producție . netă este 
indicatorul care orientează 
eforturile întreprinderii spre 
realizarea volumului fizic 
al produselor cu cheltuieli 
materiale mereu mai redu
se. Producția netă repre
zintă valoarea nou creată 
în activitatea productivă a 
întreprinderilor. Producția 
netă se determină, după 
metoda de producție, 
prin scăderea din producția

globală a cheltuielilor ma
teriale aferente.

- Pornind de la această 
din urmă afirmație - care 
sînt gspectele demne de e- 
vidențiat acum, în_ perioada 
pregătirii iritroducerii pro
ducției nete ca indicator de 
bază, dacă ne referim la 
aplicarea în condițiile spe
cifice întreprinderilor mi
niere, respectiv întreprinde
rii miniere Vulcan ?

—Concluzia evidentă este 
că sporirea producției nete 
este strict condiționată de 
creșterea volumului pro
ducției fizice de cărbune 
extras și de, reducerea chel
tuielilor materiale. La l.M. 
Vulcan, s-a calculat pro
ducția netă în prima perioa
dă a anului. Din datele re
ieșite, dacă judecăm pro
blema fondului de retribuție 
în cazul folosirii ca indicator 
de bază a producției 
bale, la mina Vulcan 
cesta a fost superior 
vederilor. După producția 
netă însă, același fond ar 
fi fost cu 1,7 milioane lei 
inferior. Și iată de ce. In 
prima lună a anului mina a 
rămas restantă la produc
ția fizică de cărbune cu 
peste 9 000 tone. în luna fe
bruarie planul a fost înde
plinit, iar în martie s-a ob
ținut o depășire de pește 
1600 tone. Cheltuielile ma-

teriale de producție au fost 
depășite, pe trimestru, cu 
1,4 la sută. Din exemplu re
zultă clar că dacă în ca
zul producției globale par 
„avantajoase" și depășirile 
de costuri, producția netă 
este influențată negativ d.e 
orice'cheltuială materială în 
plus și deosebit de favorabil 
de economiile obținute la 
același capitol. De pildă, 
chiar dacă planul produc
ției fizice se realizează sută

Convorbire consemnată de
A. HOFFMAN

• (Continuare in pag. a 2-a)
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To var ășuI Nicol ae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, 
miercuri după-amiază, .dele
gația Partidului Baas Arab 
Socialist din Republica Ara
bă Siriană, condusă de 
Abdullah El-Ahmar, secretar 
general adjunct al Coman
damentului Național al parti
dului, care face o vizită de 
prietenie în țara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirii, 'au 
fost relevate cu deosebită sa
tisfacție evoluția pozitivă a 
relațiilor româno-siriene pe 
plan politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural și a 
fost exprimată dorința de a 
aprofunda și extinde colabo
rarea și cooperarea fructu
oasă dintre cele două țări,
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pre-
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CUPARE găsim la mina 
Petrila, pentru îmbunătăți
rea continuă a calității me
sei gratuite acordate mine
rilor. Prin urmărirea costu
rilor ds consum în fiecare 
zi, și reglarea consumului 
de porții de la un schimb 
la altul, se asigură evitarea 
risipei și, implicit, îmbună
tățirea meselor din zilele 
următoare. Destul de des,

dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Baas Arab 
Socialist din R. A. Siriană, 
în folosul ambelor noastre 
popoare, al cauzei păcii, 
progresului și colaborării in
ternaționale. în acest con
text s-a subliniat rolul hotă- 
rîtor al întîlnirilor, convorbi
rilor și înțelegerilor dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez El Assad în ridi
carea pe o treaptă superi
oară a raporturilor de prie
tenie și colaborare rodnică 
dintre cele două țări, parti
de și popoare. în cursul în
trevederii s-a relevat, de a- 
semenea, buna conlucrare 
dintre România și Siria pe 
plan internațional. De am
bele părți a fost subliniată 
necesitatea intensificării ac-

• (Continuare în pag. a 4-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
va efectua o vizită oficială 

de prietenie în R.P. Chineză
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, va efectua, la 
invitația tovarășului 
Kuo-fen, președintele

mitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chine
ze, o vizită oficială de prie
tenie în China, în a doua de
cadă a lunii mai 1978.

Comunistul Ion Bușea 
pe șantierul Vulcan. Electri
cian destoinic, montează in
stalația în blocul M 1 din 
viitorul centru civic al Vul
canului.

Foto : O. GHEORGHE
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alături de o porție consis
tentă, bogată în calorii, 
cantina oferă, în plus, și un 
desert. (l.M.)

APARATE DE COMUNI
CAȚIE. Sectorul I este cel 
dintîi sector al l.M. Vulcan 
dotat cu digitoane - apara
te de comunicație cu care 
au fost înzestrate fiecare loc 
de muncă productiv și punc
tele principale de servire. 
Se asigură astfel transmite
rea operativă a informați
ilor între locurile „cheie" 
ale pr.ocesufui de producție 
din sector. (Ș. Vladimir)

Peste 6 100 tone 
cărbune pe zi

Cel mai mare colectiv mi
nier din Valea Jiului a depă
șit, din nou, în urmă cu o zi 
producția planificată, extră- 
gînd în total 6121 tone căr
bune. Sectorul cu producția 
cea mai mare pe mină și Va
lea Jiului, IV, a realizat într-o 
singură zi peste prevederi - 
367 tone. Remarcabil este 
faptul că productivitatea mun
cii stă la temelia acestor rea
lizări, cu atît mai valoroase 
cu cît în sector funcționează 
trei complexe mecanizate - 
în abatajele conduse de Cons
tantin Lupuiescu, Teodor Bon- 
calo și Ion Sălăjan. Cel mai 
ridicat nivel de depășire a 
productivității muncii înregis
trează brigada coordonată 
de maistrul electromecanic 
Constantin Lupuiescu, respec
tiv 2,5 tone post peste sarci
na planificată.

Avram MICA

SECTORUL I AL l.M. LONEA

532 «tone 
peste prevederi

Ieri, la bilanțul zilei prece
dente, două sectoare de pro
ducție ale l.M. Lonea, I și V, 
raportau depășiri ale sarci
nilor de plan. Qu cele 90 to
ne extrase peste prevederi în 
aceeași zi, colectivul sectoru
lui I, situat constant de la 
începutul anului în fruntea în
trecerii minerilor Lone-, cu
mula un plus în luna mai de 
532 tone și 3 584 tone pesta 
prevederile de plan de la în
ceputul anului.

Autoconducerea muncitorească în acțiune

Redresarea, apoi dezvoltarea 
sectorului - rezultatul gindirii

si acțiunii *
Cum se poate vorbi des

pre autoconducere munci
torească la nivelul sectoru
lui de producție, în minerit ? 
Oare această idee generoa
să a adîncirii democrației 
socialiste își găsește teren 
de manifestare doar la un 
nivel superior, în organismul 
care decide asupra proble
melor majore ale întreprin
derii - cum ar fi defalcarea 
planului de producție, sta
bilirea criteriilor de acor
dare a retribuției, aproba
rea lucrărilor de investiții 
etc. ? Cu două zile în ur
mă am poposit la mina Pe
trila însoțit de aceste 
trebări, stînjenitoare, 
tîta timp cît nu I 
răspuns. Sectorul are 
viață proprie, în care

colective
găsim, desigur, toate ele
mentele actului de condu
cere. în această viață sînt 
cuprinse, de asemenea, pro
bleme majore - planul de 
producție, linia de front, 
fondul de retribuire. Din- 
tr-un punct de vedere, con
fruntarea zilnică a colecti
vului cu aceste probleme 
include/ prin sine, autocon- 
ducefea. Care este, însă, 
modul ei de manifestare.

Ion MUSTAȚA

• (Continuare în pag. a 3-a)
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IN CURS DE FINALIZARE

PENTRU SĂNĂTATEA 
OAMENILOR. Expresie a 
grijii permanente pe care 
partidul și statul nostru o 
acordă sănătății celor ce 
muncesc, este și faptul că 
numai pentru reparațiile ca
pitale ale spitalului din Lu- 
peni au fost alocate de la 
fondul de stat 800 000 lei. 
In prezent lucrările de re
parații se desfășoară în 
ritm alert. (C.D.)

VĂ INFORMĂM
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Noi foreze 

pentru suitori 
Colectivul atelierului de a» 

justaj-montaj de la secția pre
lucrări la rece din cadrul 
I.U.M. Petroșani execută o > 
lucrare aparte. E vorba de 
două noi mașini electro-hi- 
draulice de forat suitori. Lu
crările se află deja în stadiul 
de finalizare. Peste puțin 
timp ele vor fi livrate bene
ficiarilor, respectiv minelor 
Paroșeni și Vulcan. Prin do
tarea cu aceste mașini, se va 
ușura considerabil munca de 
forare a suitorilor, contri
buind totodată la creșterea 
productivității muncii.
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Luna educației politice și culturii 
socialiste pentru tineretul hunedorean

Program bogat 
în manifestări educative

în sistemul activității cul
tural-educative, manifestă
rile tineretului ocupă un 
loc distinct, evidențiindu-se 
printr-o mai largă diversita
te de conținut și atractivită- 
te a formelor de desfășura
re. Aceste idei ies cu preg
nanță în relief din progra
mul „Lunii educației politice 
*i culturii socialiste pentru 
tineret - Costești 1978", ma
nifestare amplă, organizată 
de Comitetul județean al 
U.T.C. și Comitetul județean 
de cultură și educație so
cialistă, în cadrul celei de 
a doua ediții a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei". Elementul educativ 
coordonează toate acțiunile 
structurate în patru săptă- 
mîni tematice (politico-ideo- 
logice.și de educație politi
că, literatură și film; tea
tru și muzică ; cîntece și 
poezie patriotică).

In Valea Jiului, „Luna e- 
ducatiei politice și culturii 
socialiste pentru tineret" s-a 
deschis la Lupeni printr-o 
acțiune devenită tradiționa
lă - „Sub steagul partidului, 
creștem odată cu țara", 
spectacol evocativ la care 
ou participat, în 2 mai,- ti
nerii din municipiu. In pri
ma săptămînă au avut loc 
îhtîlniri în cadrul cărora au 
fost dezbătute problemati
ca economică corelată cu 
perfecționarea moral-profe- 
sională, domeniu în care 
tineretul participă cu evi
dente rezultate. Spectacole 
culturale, întreceri sportive, 
evocări ale anului revolu

ționar 1848, concursuri or
ganizate în cadrul aniver
sării a 2050 de ani de la 
crearea primului stat dac 
centralizat și independent au 
continuat în săptămînă tre
cută la Petroșani, Vulcan, 
Lupeni.

în cadrul acestei săptă- 
mîni, a literaturii și filmu
lui pentru tineret, au fost 
organizate, simpozioane ci
nematografice, șezători li
terare Ia care au partici- 
pat membri ai cenaclului li
terar „Panait Istrati" - Va
lea Jiului, întîlniri cu scri
itori și autori literari din 
județ. La realizarea progra
mului de manifestări din ca
drul acestei luni a tineretu
lui hunedorean participă, 
alături de multe formații ar
tistice din municipiu și Tea
trul de stat „Valea Jiului" 
cu spectacolele „Alegeți-I 
singuri", piesă a scriitoru
lui cehoslovac Ivan Buco- 
vean și „Viață, particula
ră" de Ovidiu Genaru, care 
vor fi prezentate în Valea 
Jiului și în județ. Manifes
tările grupate sub genericul 
„Luna educației politice și 
culturii socialiste pentru 
tineret" se vor încheia la 28 
mai cu tradiționala întîlni- 
re cu istoria de la Costești. 
Luna tineretului hunedorean 
este o contribuție, îmbogăți
tă de la un an la altul în 
conținut, la procesul de edu
cație multilaterală a tinerilor 
din Valea Jiului, din județul 
nostru.

T. SPATARU

„Case peste case și dea- 
supra alte case",..

Cadru inedit din fru
moasa Vale a Jiului de 
azi ale cărei edificii so- 
cial-culturale se înmulțesc 
de la an la an.

Foto : Ion LICIU
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; la sută, cheltuielile materi- 
' ale pe trimestru fiind cu 1,4 

la sută mai mori, aceasta ar 
fi însemnat nerealizarea la 
producția netă, a circa 800 
mii lei. E ușor de constatat 
că un procent de depășire 
o costurilor de producție se 
repercutează negativ asu
pra producției nete cu peste 
o jumătate de milion de 
lei, în timp ce o economie 
de 1 la sută înseamnă o 
producție netă suplimentară 
tot de o jumătate de mi
lion, deci un fond de retri
buție sporit în favoarea 
membrilor colectivului.

- De unde au provenit o- 
sei.ienea depășiri la cos- 
twile de producție ? Care 
sînt resursele de sporire a 
producției nete pe care se

în primul rînd. La fel stau 
lucrurile și cu activitatea de 
întreținere a utilajelor și a 
instalațiilor pentru a se pre
veni pe această cale consu
mul exagerat de piese ne
cesare reparării. Bine între
ținute, utilajele pot funcți
ona timp îndelungat la pa
rametrii maximi, deci în con
diții de eficiență sporită.

- Vorbind de utilaje, de 
mijloace fixe în general, care 
este influența amortismente
lor asupra producției nete ?

- Cam o treime din cos
turile de producție sînt a-

mari rezerve în acest sens. 
Producția care se dă în a- 
batajele mecanizate este 
departe de a satisface e- 
xigențele. înfr-un abataj do
tat în această lună cu un 
complex mecanizat de sus
ținere și tăiere în stratul 18, 
sectorul VII am obținut pro
ductivități ale muncii cu 
peste 2 tone mai mari decît 
în condiții similare în pri
mul trimestru al anului. A- 
cesta e un fapt încurajator, 
care demonstrează totoda
tă că există mari rezerve de 
sporire a productivității mun-

PRODUCȚIA NETĂ

0 îndatorire patriotică de mare răspundere

Cunoașterea și aplicarea 
legii apărării civile

Prin lege, se încredințează 
apărării civile o gamă lar
gă de misiuni, începînd cu 
protecția cetățenilor și a 
bunurilor materiale împo
triva efectelor armelor de 
nimicire în masă și ale ar
melor clasice, pînă la iden
tificarea, neutralizarea și 
asanarea teritoriului de mu
niția rămasă neexplodată, 
în mod deosebit se preci
zează misiunea formațiunilor 
de apărare civilă de a par
ticipa, alături de alte forțe 
de apărare, la acțiunile 
localizare și înlăturare 
urmărilor provocate de 
lamități naturale și 
tastrofe. Din aceasta 
curge și obligativitatea pen
tru toți cetățenii, bărbați și 
femei, fără deosebire de na- 

- ționalitate, de a se pregă
ti în vederea cunoașterii re
gulilor și măsurilor de a- 

lînd că „trebuie să asigure părare civilă și formării de-
pregătirea populației, teri- prinderilor necesare pentru
toriului și economiei pen- participarea, în caz de ne-
tru desfășurarea normală a 1 ------ . -i-
activităților economice, po
litice și sociale, precum și 
pentru protecția cetățenilor 
și a bunurilor materiale de 
orice natură, în timp de 
război și în alte situații spe- 

apărării
centrul 

pregătirea 
materiale 

se reali- 
si sternului

Legea privind 
civilă în Republica 
tă România are 
concepția fundamentală 
partidului și statului 
tru privind apărarea 
triei de către întregul 
por. Concepută creator.

apărarea 
Socialis- 

la bază 
a 

nos- 
pa- 
po- 

r___ . .ea
ține seama de condițiile și 
particularitățile concrete ale 
teritoriului țării noastre, de 
schimbările intervenite în 
dezvoltarea economico-soci- 
ală a județelor, a localită
ților și unităților socialiste, 
de perfecționarea bazei teh- 
nico-materiale a acestora, 
precum și de experiența do- 
bîndită în decursul anilor în 
apărarea civilă, stabilind, 
într-o viziune unitară, prin
cipiile și normele ce regle
mentează activitatea în a- 
cest domeniu.

Legea definește scopul și 
rolul apărării civile, stipu-

ciale", Misiunile 
civile pun astfel în 
preocupărilor 
forțelor umane, 
și tehnice, care 
zează în cadrul
general de pregătire pen
tru apărare.

de 
a 

ca- 
ea- 
de-

poate conta la I.M. Vulcan ?
- De exemplu, în trimes

trul I s-au consumat peste 
prevederi lemn de mină fo- 
ios și împletitură zincată 
(plasă pentru podire). O se
rie de materiale diverse - 
piese de schimb îndeosebi - 
s-au consumat, de asemenea 
în cantități prea mari. Este 
ușor de constatat că gos
podărirea mai chibzuită a 
materialelor de bază uti
lizate în activitatea de ex
tracție nemijlocită se impune

feclate la I.M. Vulcan a- 
mortizării mijloacelor fixe 
din dotare. Este firesc ca 
zestrea tehnologică să spo
rească mereu. Cerința eco
nomică pe care această în
zestrare o reclamă este în
să ca producția de cărbune 
ce rezultă din utilizarea ins
talațiilor - combine, com
plexe de susținere de care 
dispun brigăzile în abataje - 
să fie sporită pentru a „a- 
coperi" cheltuielile prileju
ite de amortizare. Avem

cii, deci a producției fizi
ce pe lucrător, ceea ce, pen
tru creșterea producției ne
te, este esențial. Și mai de
monstrează ceva : că putem 
mult mai mult.
- Se constată aceeași 

„tendință" și în privința 
cheltuielilor materiale ?
- Și în Juna aprilie, co

lectivul minei Vulcan a 
depășit producția de căr
bune planificată. Este vi
zibil, totodată, efortul pen
tru reducerea cos.turilor de 
producție, avînd în vedere 
că la cheltuielile materi
ale s-a înregistrat o econo
mie de 255 000 lei pe sea
ma reducerii consumului la 
lemn foios și rășinos, la 
cherestea, explozivi, armă-

turi metalice etc. Nu s-a în
dreptat însă situația amor
tismentelor .în ceea ce pri
vește consumul de piese de 
schimb, împletitură "zincată. 
Am inițiat și perseverăm în 
aplicarea unor măsuri care 
vizează reducerea cheltuie
lilor materiale în toate com
partimentele minei și la toa
te treptele de răspundere. 
Există acum o evidență stric
tă pe zile a cheltuielilor ma
teriale pe sectoare, costurile 
fiind urmărite de către teh
nicienii din sectoare tot așa 
de sever ca și producția. 
Prin fișe limită, șefii de 
sectoare știu cînd să „o- 
prească" acordarea de bo
nuri pentru materiale. Orice 
suplimentare se aprobă doar 
dacă „cererea" este impe
rios justificată. Pătrunde, din 
ce în ce mai adînc în conș
tiințe, așa cum este de do
rit, adevărul că fiecare, 
prin acțiunile proprii își 
sporește propriul venit. Ast
fel se naște acel salt cali
tativ pe care secretarul ge
neral ne îndeamnă și cere 
să-l realizăm.

Subliniez ca o concluzie, 
din nou, căi indicatorul pro
ducției nete reflectă mai
fidel decît „globala" con
tribuția proprie a colective
lor la desfășurarea unei
activități productive efi
ciente, că Ia I.M. Vulcan, 
colectivul poate crea 
diții propice pentru a 
ține încă din prima
de aplicare, ca indicator de 
bază q producției nete veni
turi mai bune, pe seama 
propriei sale munci.

prinderilor necesare 

voie, ia toate acțiunile 
protecție a populației 
bunurilor materiale, a 
lor men'te să asigure 
fășurarea normală a 
economice, politice și 
ciale. Legea se integrează 
în prevederile Constituției 
și ale legilor țării care con
sacră apărarea patriei ca 
datorie sfîntă a fiecărui ce
tățean, cauză și operă a în
tregului pooor, dovadă su
premă a dragostei față de 
glia strămoșească,',ă devo
tamentului față de cauza 
socialismului.

Un rol deosebit revine în 
acest sens organelor 
ale administrației de 
conducerilor unităților 
cicliste, care, potrivit 
conduc și coordonează toa
te activitățile de apărare 
civilă din localități, unități 
economice și teritorii afla
te în sfera lor de responsa
bilitate. Tocmai de aceea 
ca organe destinate pentru

de 
și a 

ce
des- 
v-ieții 

s'Q-

îocale 
stat; 

so- 
•egii,

coordonarea, îndrumarea și 
asigurarea realizării măsu
rilor de apărare civilă, la 
consiliile populare,din locali
tăți,, precum și în unitățile 
socialiste se constituie și ac
ționează state majore, co
misii și formații de apărare 
civilă. .. ■: ■ ■ ■

Faptul că la ,1 pregătirea 
pentru apărare civilă par
ticipă atît organele, și for
mațiile specializate de a- 
părare civilă, personalul 
unităților militare ale Mi
nisterului Apărării Naționale 
și Ministerului de Interne și 
ale celorlalte formațiuni 
populare de apărore, îm
preună cu categoriile de 
oameni ai muncii stabilite, . 
reprezintă modalitatea prac
tică prin care se traduce în 
viață concepția- partidului 
și șțatului nostru de pre
gătire a : întregului _ popor 
pentru apărarea civilă.

Pe deplin conștienți de 
răspunderile sporite. ce ie 
revin în aplicarea . prevede
rilor legii, cu sprijinul or
ganelor și organizațiilor de 
partid, formațiile de apă
rare, trebuie să militeze ne; 
abătut pentru îndeplinirea 
în mod exemplar a îndatori
rilor ce decurg din acest 
important act legislativ. în-, 
temeindu-și prevederile . pe 
conștiința civică și înalta 
răspundere a fiecărui cetă
țean față de cauza apără
rii patriei, Legea apărării 
civile, adoptată de Morea 
Adunare Națională, creează 

•cadrul organizatoric și ju-ț 
ridic necesar participării, în 
caz de nevoie, a întregii 
populații la masurile ce se 
întreprind în acest scop, mo
bilizării. tuturor. resurselor, 
umane și materiale pentru’ 
soluționarea misiunilor com
plexe ale apărării civile.

Maior Ion VOICESCU, 
șeful Statului Major de 

apărare civilă al 
municipiului Petroșani

PENTRU IUBITORII MUZICII

Noi apariții discografice

con- 
ob- 

lună

Toată Valea este un șamier. in clișeu : uteciști de la 
mina Aninoasa dînd o mînă de ajutor constructorilor pe 
șantierul din centrul Petroșaniului.

• FOTBAL. Campionatul 
republican al juniorilor și 
școlarilor : C.S.Ș. Petroșani 
- C.S.Ș. Hunedoara 0-7; 
Campionatul municipal, eta
pa din 4 mai : Minerul Dîl- 
ja - Sănătatea Vulcan 0-3; 
Preparatorul Lupeni 
I.G.C.L. Petroșani 3-2 ; Utila
jul - Preparatorul Coroești 
4-0. Etapa din 6 mai : 
I.G.C.L. Petroșani - Fabrica 
de oxigen 4-0, Utilajul - 
Minerul Dîlja 3-0; Sănăta
tea Vulcan - Preparatorul 
Lupeni 2-0. Campionatul mu
nicipal al copiilor : C.S. Șco
lar - Jiul 1-2; Sănătatea

Breviar
sportiv

Vulcan - Preparatorul Petri
la 7-0, Utilajul - Parîngul 
Lonea 2-4.

• POPICE. In cadrul eta
pei județene a campionatu
lui de calificare la popice, 
echipe seniori, pe arena Jiul 
din Petrila s-au întîlnit cele 
2 formații fruntașe ale mu
nicipiului nostru respectiv 
Jiul Petrila și Minerul Vul
can. După lansarea celor

Pentru perioada următoa
re, Electrecord-ul anunță 
cîteva noi apariții discogra
fice interesante.

Tenorul Cornel Stavru 
registrar împreună 
Orchestra. simfonică a 
servatorului „Ciprian 
rumbescu",. dirijată de

a în-
cu 

Con- 
Po- 
Lu- 

dovic Baci, un disc cuprin- 
zînd arii celebre din opere 
de Verdi și Wagner.

Povestirile „Fram, ursul 
polar", de Cezar Petrescu și 
„Ulciorul cu omenie", de 
Mircea Sîntimbreanu, în in
terpretarea unor cunoscuți 
actori și în regia Iui Mihai 
Zirra, alcătuiesc conținutul 
unui disc ce se adresează 
copiilor. Un alt disc prezintă 

maghia- 
Nemes

„Basme populare 
re" în lectura lui
Levente.

Iubitorii muzicii 
vor găsi în magazinele de

populare

specialitate o serie de dis
curi cu piese interpretate de 
îndrăgiți cîntăreți : Ionela
Prodan, Florica Ungur, Mi
oara Pitulice, Mia Dan și 
frații Pițigoi.

Și în domeniul muzicii u- 
șoare sînt unele noutăți. 
Ruxandra Ghiață debutează 
pe disc cu piese din reperto
riul internațional : „Refrenul 
meu", „Bine te-am găsit" 
și „Ai să vii". Sub genericul 
„Trăiesc o zi frumoasă", 
compozitorul Aurel Giro- 
veanu a reunit pe disc 14 
melodii interpretate de a- 
preciați soliști de muzică u- 
șoară.

Două casete înregistrqte 
prezintă pe cîțiva interpret 
de muzică populară bănă
țeană, precum și piese de 

' muzică ușoară maghiară în 
interpretarea unor soliști vo
cali și formații orchestrale 
din țara noastră.

200 bile mixte de către fie
care component al celor 
două formații, echipa gazdă, 
alcătuită în majoritate din 
juniori a obținut victoria cu 
5 084 la 4 879 p.d. Cei mai 
buni jucători ai 
tîlniri au fost
895 p.d., Victor 
și Mihai Ernest
Jiul, efan Kozma 864 și 
Bela Schuller I cu 828 p.d. 
de la Minerul Vulcan.

• RUGBI, campionattul di
viziei B : Minerul Lupeni - 
Electromotor Timisoara 6-16. 
(S. BALOI)

acestei în- 
Nicolae llîe 
Miclea 886 
891 de la

Sări , gardul,
— • dar în sinea lui 

era deja de par
tea cealaltă.

(Jng. Zolfan 
Kiraly jr.)

După control, 
gestionarul de
veni... reținut.
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atunci cînd are nevoie
— Opinii muncitorești

Va-

Auto con ducerea
muncitorească în acțiune

câ 
în-

A ști să ajuți omul

dintre schimburi, in 
sectoru- .
l-am re- —

ca- 
nu concepeau să rămî- 
fără sector, s-a renunțat

fost gîndttă aici, în biroul

I 
I
I 
I

Roadele
pasiunii 
pentru
meserie

Calm, cu vorbă domoa- 
lă, de ardelean din zona

I

Ilă, de ardelean din zona | 
Clujului, Dragomir Luca- .

I ciu, șeful echipei de lăcă- | 
tuși - intervenții de la U- . 
zina electrică Paroșeni se 
arată a fi un om grijuliu 
la cele ce spune, evident 
stingherit de a vorbi des- ' 

Ipre el însuși. Preferă să-și I 
laude oamenii din echipă, | 
relatîndu-ne un caz deo- < 
sebit, petrecut recent, cînd 
CU ajutorul lor a terminat , 
cu două zile mai devreme 
o reparație, capitală care 
necesita,' în mod normal, 
6 zile de muncă. Aflăm, I 

i'totuși, de la inginerul Ni- I 
I colae Slăvei, șeful secției I 
reparații, că. lăcătușul Dra- 
gomir Lucaciu, este „un 
om cu care energeticienii . 
de la Paroșeni se mîn- 
dresc": Pentru el și coechi- 

| pierii lui nu există zi sau 
[ noapte atunci cînd se pro- 
i duc avarii în uzină, ci l 
doar ore de muncă neîn
treruptă pînă la finaliza
rea lucrărilor care le sînt 
încredințate.

I „Printre cei ce au cres
cut sub mîna lui Lucaciu 
ca meseriași și au deve- 

! nit oameni de nădejde în 
uzină, unii dintre ei chiar 
tehnicieni și ingineri - 
ne spune tovarășul luliu 
Man, secretarul organiza
ției de partid a atelierului 
reparații cazane, se a- 
flă în prezent lăcătușul 
Teodor Rîmboi, care în cu- 
rînd va fi pus în discuție 
pentru a deveni membru 
al partidului. In cei 25 de 
ani de cînd lucrează la 
uzină, Dragomir Lucaciu 
a crescut circa 20 de me
seriași care au fost pri
miți în rîndul comuniștilor.

„Muncesc bine, cîștig 
bine. Mă pasionează me
seria" - ne-a spus Drago- 

.mir Lucaciu. Dar faptele 
lui vorbesc cu mai multă 
elocvență.

I

I

I
I
I
I
I 
I

I 
I 
I

I 
I
I

S. VIOREL

I 
I 
I
I 
I
I

I 
I
I
I 
I
I
II
I 
I 
I

Sînt pentru unii oameni 
momente dificile în viață. A 
ști să sesizezi aceste mo
mente și să ajuți omul la 
timp, este un lucru deosebit 
de important pentru menți
nerea în cadrul colectivului, 
permanent, a unui climat de 
angajare și responsabilitate 
în muncă.

In cadrul sectorului 
tru, cei 83 de oameni 
sîntem ne cunoaștem 
noi, nu numai după i 
portarea de la locul 
muncă, ci și după cea 
afara întreprinderii, din 
milie și societate. Și cu 
te că aproape toți sînt 
meni stabili, care nu 
blă de la o întreprindere la 
alta, în ceea ce privește 
munca de educație în spiri
tul disciplinei și atitudinii 
muncitorești avem încă pro
bleme.- Din experiență pro
prie, am constatat că, de 
cele mai multe ori, oamenii 
care absentează nemotivat 
nu dau randamentul cerut, 
fac lucru de mîntuială un
de sînt puși, etc., sînt de 
regulă cei ce au anumite ne
mulțumiri sufletești. De la 
această constatare, pornim 
la acțiune. Cîte 2-3 ortaci, 
se deplasează la domiciliul 
celor ce nu se țin de treabă, 
se interesează de probleme
le de muncă și de viață pe 
care le au cei în cauză, stau 
de vorbă cu ei și le dau 
sfaturi tovărășești. Ultimul 
caz, care a frămîntat cO- 
lectivul nostru a fost al 
ortacului C. Petru. într-un 
timp nu se prea ținea de 
treabă ia locul de muncă

nos- 
cîți 

între 
corn- 

de 
din 

i fa- 
toa- 
oa- 
um-

unde era repartizat.
zînd aceasta, ortacii au des
coperit și cauza : se despăr
țise, temporar, de soție. Mo
tivul ? Lucra și soția, dar în 
altă localitate, la Vulcan 
și apăruseră unele discuții 
în familie, loan Bolog, șe
ful- lui de echipă, împreună 
cu maistrul loan Ordog, au 
stat de vorbă cu Petru și au 
înțeles că acesta se află 
într-un moment greu al e- 
xistenței sale. Trebuia ori 
să se despartă de colectivul 
sectorului pentru a-și urma 
soția, ori să se despartă de 
ea. Noi l-am înțeles. Ne-am 
interesat la conducerea în
treprinderii și am aflat 
nu sînt condiții pentru
cadrarea soției la Uricani. 
în această situație, l-am 
sprijină pe om, să-și gă
sească la mina Vulcan, un 
nou loc de muncă și să se 
mute acolo și cu locuința. 
Acum, el se află din 
împreună cu familia sa 
trăiesc fericiți, în bună 
țelegere. întîlnindu-mă, 
de mult, pe o stradă din Pe
troșani, cu cei doi soți, a- 
ceștia m-au rugat să trans
mit colectivului sectorului 
calde mulțumiri pentru ajuto
rul care le-a fost acordat.

Desigur, din cadrul co
lectivului nostru am pierdut 
un om de nădejde. Dar, în 
schimb, un alt colectiv de 
mineri, din Vulcan, l-a cîș- 
tigat. Și nu numai acel colec
tiv...

nou 
i -?i 
i în- 

nu

Vintilă FLORESCU, 
secretarul organizației de 

bază 3 d, de la I.M. Uricani

. T

I

Liniștea nopții fu tulbu
rată de un glas pus pe har
ță :

- Mă, tu ăla de acolo, ce 
cauți aici ?
- ?!
încurajat, probabil de 

tăcerea celui căruia i se 
adresase, arțăgosul îl apu
că de mînecă. Dîndu-se 
drept milițian, îi căuta nod 
în papură : „Ești un huligan 
pe care îl căutăm mai de
mult". . ■ .......W

Cetățeanul, aflat la acea 
oră singur în stația de auto
buz Coroești din orașul’ Vul
can, vădit intimidat, l-a 
urmat pe cel ce se dădea 
drept milițian, deși nu pur
ta uniformă. Pînă în drep
tul intrării într-un bloc, un
de așă-zisul milițian, înăs- 
prindu-și glasul îi propuse 
din nou : „Intrăm aici, la 
tovarășul locotenent Calotă 
să clarificăm ce-i cu tine

La sectorul II al minei 
Dîlja, dialogul. „pe viu" 
al conducerii sectorului cu 
minerii din abataje se con
tinuă deseori în fața ciclo- 
gramelor de lucru, a unor 
noi programe întocmite în 
scopul creșterii producției 
de cărbune pe seama spo
ririi productivității în aba
tajele dotate cu tehnolo
gii moderne.

Foto : Ion LICIU

s:î:

ț

...
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• (Urmare din pag. !) fost gîndită aici, in biroul 
------------------------------------------ sectorului, născîndu-se din 
specific . sectorului, diferit 
de al întreprinderii - știind 
că pentru soluționarea pro
blemelor cotidiene sectorul 
nu dispune de un consiliu 
al oamenilor muncii ?

Atent la toate aceste în
trebări, primul nostru in
terlocutor, tovarășul Vasile 
Ene, secretarul comitetului 
de partid într-un cunoscut 
sector de producție, nu s-a 
grăbit cu răspunsul. „Aveți 
timp să treceți pe la noi ?" 
După ce s-a terminat frea
mătul 
biroul 
lui IV , 
întîlnit pe se
cretar. Se mai 
aflau de față 
loan Boden- 

adjunc-

frămîntările minerilor de 
bază ai colectivului. La cî- 
teva discuții au participat 
directorul întreprinderii . și 
inginerul șef. îa fața ambi
ției șefilor de brigadă, 
re 
nă 
la ideea oricărei reorgani
zări, acceptîndu-se angaja- 

găsi 
din 

este 
dar 
ilus-

n IC4UOV ui
mentul oamenilor de a 
singuri soluția ieșirii 
impas Probabil că nu 
un caz unic în minerit, 
este edificator pentru a 
tra capacitatea sectorului, a

loan 
losz,
tul șefului de 
sector,
cisc
Leon
Francisc

Fran- 
Bartha, 

Deak, 
Ko

vacs, șefi de brigadă, împre
ună cu care am reconstituit 
un anumit moment din viața 
acestui colectiv.

Situat la marginea cîm- 
pului minier, sectorul a tre
cut, cu un an în urmă, prin- 
tr-o situație deosebit de cri
tică. Linia de front era în 
scădere. în plus, o zonă de 
foc a scos din lucru două 
abataje. în această situație 
s-a pus problema unei re
organizări, prin care ' pu
ținele fronturi de lucru ră
mase urmau șă fie preluate 
de sectorul învecinat. Fap
tul însemnă, cu alte cuvin
te, desființarea' sectorului 
IV. lată, astăzi, același co
lectiv în plină dezvoltare. 
Cum s-a reușit o redresare 
pe care nu ezităm să o 
numim spectaculoasă ?

Zi de zi, după termina
rea schimbului I, șefii de 

a- 
ceastă încăpere. Sectorul a 
primit un sprijin substanțial 
din partea conducerii în
treprinderii, dar redresarea a

brigadă s-au sfrîns în

minerilor săi, de a găsi so
luții în situații din cele mai 
critice.

Colectivul a fost întărit 
cu oameni noi. Șefii de bri
gadă nu și-au întrerupt dis
cuțiile zilnice. Metodic și 
chibzuit erau cîntărite în 
comun toate propunerile iz- 
vorîte din gîndirea oame
nilor, fiind aleasă pentru 
fiecare lucrare, varianta 
cea mai bună. Nimeni nu 
poate să spună astăzi cui 
îi aparține o soluție sau 
alta. Astăzi, pentru toți, 
contează doar rezultatul: 
sectorul a ieșit din impas, a 
început să se dezvolte, re
ușind toate acestea datori
tă răspunderii cu care șefii 
de brigadă, șefii de schimb, 
minerii de bază ai colecti
vului, împreună cu corpul 
teh.njco-ingineresc, au gîn- 
dit, și. perseverenței cu care 
au acționat pentru a realiza 
o redresare, greu întreză
rită cu cîtva timp în urmă.

Astăzi, sectorul dispune 
de două abataje frontale 
mecanizate al căror puls se 
face simțit chiar pe între-

prindere, „Dacă Voicu nu 
face • preliminarul, nici mi» 
na nu și-l face", se spune cu 
justificată mîndrie printre 
minerii sectorului IV. Des
pre Eugen Voicu se știu 
destule lucruri, lată și alții 
autori ai redresării : Leon 
Deak, șef de brigadă la 9 
vest, un abataj situat în
marginea lentilei, unde tre-sr 
buie să se lucreze cu vi»ț
teze mari de avansare 
Francisc Bartha, șef de bri-r. 
gadă la 10 vest, singurul ca-» 
re a reușit să conducă sco.a»i 
terea abatajului din zona dat 
foc după ce alți trei bri-® 

gadieri au în», 
cercat același!1 
lucru ; a ex->. 
ploatat în con
diții bune pri-». 
ma felie, suc» 
ces răsplătit 
cu un frumos 
premiu acor^ 
dat brigăzii jț 
Francisc Ko-r' 
vacs, specialist! 
de pregătire, 

ne-au j
în lucrările
Cei trei brigadieri 
vorbit despre starea prezent 
tă a sectorului, în discuție 
revenind tot timpul o idee 
centrală : colaborarea per«r 
nianentă la adoptarea de
ciziilor, însoțită de o parti
cipare activă la înfăptuirea 
lor. ,

Ne-au vorbit, cu alte cu-[ 
vinte, despre autoconducere. 
Despre răspunderea 
minerii- "au chibzuit 
viitorului sectorului, 
capacitatea lor de 
zare și de acțiune, 
rită căreia sectorul 
astăzi ceea ce este . 
colectiv fruntaș al întreprin
derii.

cu care 
asupra 
despre 

orggni» 
dato- j

IV estei
I un

Tatăl
rătăcitor

•V
i b-.i

ș

IM

De la alcool la huliganism
11-â

la ora asta prin oraș 
Docil, cetățeanul, venit la 
rude de prin părțile Gor- 
jului, l-a urmat pînă în a- 
parțamentul „locotenentului". 
Aici, însă și-a dat seama, 
cam tîrziu, că fusese atras 
într-o cursă. Falșii milițieni 
erau, în realitate doi in
divizi, Mihai Laurențiu Far- 
caș și Tudor Calotă, care, 
neavînd altceva mai bun 
de făcut, după ce chefuise- 
ră împreună pînă seara tîr
ziu, au pornit în căutarea a- 
venturii. Voiau cu orice preț 
„să se distreze" pe seama 
cuiva. B. Gh., care aștepta 
noaptea, în jurul orei 23, 
sosirea autobuzului în sta
ția Coroești, le-a căzut pra-

fost decît un
dă. Ce a urmat, în aparta
mentul lui Tudor Calotă, es
te de domeniul absurdului. 
Cei doi au simulat o „an
chetă", maltratîndu-și cu o 
brutalitate de nedescris vic
tima. După vre-o două ore, 
plictisiți, l-au aruncat, pur 
și simplu afară, pe scări, în 
stare de inconștiență pe ce
tățeanul B. Gh., uri tînăr fi
rav, care abia împlinise 20 
de ani. Cînd și-a revenit, 
îngrozit de coșmarul prin ca
re trecuse, B. Gh. s-a tîrît 
cu chiu cu vai pînă în sta
ția de autobuz. Aici, cîțiva 
oameni de omenie, mineri 
veniți cu . ultima cursă de la 
serviciu, văzîndu-l în stație, 
l-au ajutat să ajungă în a-

pas
parlamentul rudelor de la 
care abia plecase cu cî- 
teva ore în urmă. Au aler
tat miliția.

Cazul semnalat era grav. 
S-a început urmărirea ce
lor doi huligani. Acuzațiile 
împotriva lor erau clare : 
lipsire de libertate a unei 
persoane, uzurpare de ca
litate oficială și vătămare 
corporală.

în scurt țimp, cei doi 
huligani au fost identificați. 
La domiciliul lor au fost 
găsite actele tînărului și o 
oarecare sumă de bani...

„N-am știut că facem rău", 
„am vrut doar să ne dis
trăm", „regretăm cele 
ce-am făcut" se lamentau

cei doi în fața adevăraților 
milițieni. Fapta lor era însă 
prea gravă ca să poată fi 
îngăduită. Legea'nu i-a ier
tat. Doi bărbați, tineri, ca
re au fiecare o meserie fru
moasă,_ vor lipsi pentru un 
timp din colectivul de mun
că al Preparației Coroești. 
Vor da, desigur, socoteală 
pentru fapta lor iresponsa
bilă, în fața instanței ju
decătorești.- Alături de ei, 
pe banca acuzării se mai 
află însă un alt acuzat 
alcoolul. Faptă mîrșavă a 
fost săvîrșită de cei doi
pe cînd se aflau sub in
fluența nefastă a aburilor de 
alcool, care le-a întunecat 
rațiunea.

V.S. FENEȘANU, 
cu sprijinul 

It. Dumitru BĂDULESCU 
de la miliția orășenească 

Vulcan

în contrast flagrant cu 
grija societății noastre fală

întîlnesc, pe alocuri, 
de egoism feroce, i 
tat, paradoxal, tocmai 
cei cărora le revine î 
torirea firească, pe 
nu 
rii 
cel 
de 
cei
Un astfel de egoism mani-, 
festă cetățeanul losif Csikî,- 
din Petroșani, căutat de mi
liția județului Mureș pen
tru abandon de familie. Un
deva, în comuna Brîncove- 
nești, un copil este frustrat 
nu numai de dragostea de 
tată, ci și de minimul ele bani 
necesari întreținerii lui, în 
timp ce tatăl rătăcește prin 
.tară, de la o întreprindere 
fa alta, căutînd să scape cu 
fuga de obligațiile ce-i re
vin. A lucrat un timp la I.M. 
Petrila, apoi a dispărut. în 
cartierul în care locuiește a 
fost citat în fața unei adu
nări cetățenești pentru a fi 
obligat ,șă se încadreze în
tr-o muncă pe măsura califi
cării sale. Nu s-a prezentat.- 
A fost obligat, totuși, în Ce
le din urmă prin hotărîre 
judecătorească, să se înca
dreze. La oficiul municipal 
Petroșani al forțelor de mun
că a declarat că lucrează 
la T.C.H. Dar la un control 
s-a constatat că nu,mai fi
gurează în evidențele T.C.H;.,

O femeie părăsită, un
deva în comuna Brîncove- 
nești, din județul Mureș, 
împreună cu un copil minor,- 
și-a luat inima în dinți și a 
cerut dreptul legal, . de- în
treținere, punîndu-l sub ur
mărire pe tatăl rătăcitor,' 
Cine-I vede este rugat s-o 
ajute, să dea relații despre 
fugar la miliția muncipiu- 
lui.

de tînăra generație, se mail 
' cazuri

manifes-' 
de 

îndâ-
.. , care

numai normele conviețui- 
civilizate o impun, ci și 
mai elementar bun simț, 
a-i îngriji și întreține pe 
cărora le-au dat viață.
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Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit delegația 

Partidului Baas Arab Socialist 
din R. A. Siriană

• (Urmare din pag. I) 

țiunilor tuturor forțelor pro
gresiste, democratice din 
întreaga lume în lupta împo
triva politicii imperialiste 
de dominație și dictat, împo
triva colonialismului, neoco- 
lonialismului și discriminării 
rasiale, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice 
și politice internaționale, 
pentru democratizarea rela
țiilor interstatale care să a- 
sigure tuturor popoarelor 
dezvoltarea liberă pe calea 
progresului și civilizației.

în cadrul schimbului de 
vederi o atenție deosebită a 
fost acordată problemelor 
legate de instaurarea unei 
păci juste și trainice în Ori
entul Mijlociu. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafir
mat și cu atest prilej pozi

La Cluj-Napoca au avut loc

Funeraliile academicianului
ȘTEFAN

Miercuri, 10 mai, au avut 
Ioc la Cluj-Napoca funerali
ile academicianului Ștefan 
Peterfi, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, vicepreședin
te al Consiliului Național al 
F.U.S., președintele Consiliu
lui oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, vicepre
ședinte al Academiei Repu
blicii Socialiste România, 
fiu credincios al partidului și 
poporului nostru, luptător 
devotat pentru unitatea și 
frăția întregului popor, pen
tru victoria socialismului, 
pentru înflorirea patriei 
noastre scumpe. Republica 
Socialistă România.

Mii de clujeni au venit la 
catafalc, c. așezat în holul 
drapat în negru al Casei uni
versitarilor, spre a-i aduce 
ultimul omagiu.

> Tn jurul catafalcului erau 
'depuse coroane de flori din 
[partea tovarășului Nicolae 
‘Ceaușescu, se.retar general 
al P.C.R., președintele Repu
blicii Socialiste România, din 
partea C.C. al P.C.R., Con
siliului de Stat, Consiliului de 
^Miniștri, Consiliului național 
al F.U.S., Ministerului Edu
cației și Învățămîntului, A- 
cademiei Republicii Socialis
te România, Consiliului oa
menilor muncii de naționali
tate maghiară, Comitetului 
[județean Cluj al P.C.R. și 
Consiliului popular județean, 
'Comitetului municipal Cluj- 
Napoca al P.C.R. și Consiliu
lui popular municipal, univer
sității „Babeș-Bolyai", din 
partea familiei.

Pe un panou îndoliat se 
afla portretul celui dispărut. 
Pe perne de catifea vișinie 
erau rînduite înaltele ordine 
și medalii ale Republicii So
cialiste România cu care a 
fost distins Ștefan Peterfi 
pentru meritele sale, precum 
și cele ale unor țări prie
tene, atribuite ca recunoaș
tere a contribuției aduse la 
întărirea legăturilor de prie
tenie și colaborare ale Româ
niei cu alte state ale lumii.

Din ultima gardă la cata
falc au făcut parte tovarășii 
Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de 
Stat, losif Uglar, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Giosan, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări 
Naționale, lon .Ursu, membru 
supleant al Comitetului Poli

ția României privind soluțio
narea . pe cale pașnică a 
conflictului din Orientul 
Mijlociu pe baza retragerii 
Israelului din teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului 
din 1967, a rezolvării pro
blemei poporului palestinian 
în conformitate cu dreptul 
său legitim la autodetermi
nare, inclusiv prin crearea 
unui stat palestinian inde

pendent, a respectării suvera
nității și integrității teritori
ale a tuturor statelor din 
zonă.

Șeful delegației siriene a 
exprimat mulțumiri și înalta 
apreciere a președintelui 
Hafez El Assad pentru acti
vitatea neobosită și eforturile 
constante depuse de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în 
vederea rezolvării juste și 
durabile a situației din Ori
entul Mijlociu.

PETERFI
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Na
țional pentru știință și tehno
logie, Ștefan Mocuța, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Cluj al 
P.C.R., Vasile VîJcu, membru 
al Consiliului de Stat, pre
ședintele Comisiei Centrale 
de Revizie a P.C.R., Eugen 
Jebeleanu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, Su- 
zana Gâdea, ministrul edu
cației și învățămîntului, acad. 
Șerban Țițeica, vicepreședint'e 
al Academiei Republicii So
cialiste România.

La mitingul de doliu au 
luat parte membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, acti
viști de partid și de stat, 
reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, 
ai unor instituții și organi
zații de masă și obștești, a- 
cademicieni, cadre didactice 
universitare, cercetători știin
țifici, studenți, oameni ai 
muncii din întreprinderi.

La mitingul de doliu au 
luat cuvîntul, aducînd un 
ultim omagiu celui dispărut, 
tovarășul Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliu
lui-de Stat, prof. univ. dr. 
Ion Vlad, rectorul univer
sității „Babeș Bolyai“ din 
Cluj-Napoca, acad. Șerban 
Țițeica, vicepreședinte al 
Academiei Republicii Socia
liste România, prof. univ, 
Dancsluy Andrei, președintele 
Consiliului județean Cluj al 
oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară, studentul 
clujean Galamb Ladislau, 
acad. Victor Preda, pre
ședintele Filialei Cluj a A- 
cademiei Republicii Socialiste 
România, și Kiss Ștefan, de
canul facultății de biologie- 
geografie și geologie din 

luj-Napbca.
Mitingul de doliu a luat 

sfîrșit. Carul mortuar, înso
țit-de membrii conducerii de 
partid și de stat prezenți la 
ceremonie, de familia, de
functului,- de numeroși cetă
țeni ai municipiului, se în
dreaptă spre Cimitirul cen
tral al orașului. Aței se in
tonează Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România 
și „Internaționala".

După un moment de recu
legere, sicriul cu corpul ne
însuflețit al tovarășului Ște
fan Peterfi este coborît în 
criptă.

0 declarație a 
Comitetului special 
al O.N.U. împotriva 

apartheidului
NAȚIUNILE UNITE 10 (A- 

gerpres). - Comitetul special 
al O.N.U. împotriva apart
heidului a adoptat o decla
rație în care condamnă cu 
fermitate acțiunile agresive 
ale regimului rasist sud-afri- 
can împotriva Angolei și 
utilizarea ilegală a teritoriu
lui Namibiei pentru lansarea 
acestor acțiuni. Documentul 
reclamă respectarea deplină, 
de către toate statele, a 
embargoului impus de Consi" 
liul de Securitate asupra li
vrărilor de arme, destinate 
regimului rasist de la Preto
ria.

După asasinarea lui Aldo Moro
ROMA 10 (Agerpres).

Vestea asasinării mișelești a 
liderului democrat-creștin, 
Aldo Moro, de gruparea te
roristă autointitulată „Brigă
zile roșii", a provocat în în
treaga Italie un val de con
sternare și indignare, con
duced, totodată, la orga
nizarea, la scară națională, 
a unor ample și diverse ma
nifestări de fermă condam
nare a acestui act criminal 
și, concomitent, de exprima
re a hotărîrii celor mai largi 
cercuri ale opiniei publice 
de a respinge provocările 
teroriste, de a apăra dez
voltarea democratică a țării, 
drepturile și libertățile consti
tuționale.

în urma unei întruniri a 
conducerii Partidului Demo- 
crat-Creștin, secretarul ad
junct al partidului, Giovanni 
Gallon!, a anunțat, miercuri 
după-amiază, că fostului 
președinte al Consiliului Na-

CU PRILEJUL CELEI DE-Â 
33-A ANIVERSĂRI A ELIBE
RĂRII CEHOSLOVACIEI de 
sub dominația fascistă în di
ferite orașe au avut loc ser
bări populare și concerte.

La Praga, Gustav Husak, 
secretar general al C.C. ai 
P. C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, 
a oferit o recepție.

PESCARII DANEZI au in
stituit din nou, miercuri di
mineață, o blocadă" de opt 
ore a principalelor 20 de 
porturi ale țării, inclusiv a 
portului Copenhâga.

Pescarii au inițiat această 
acțiune în sprijinul cererii 
lor de a li se mări cota de 
pescuit de cod în Marea 
Baltică pentru acest an sau 
a li se acorda subvenții de 
stat drept compensație pen
tru pierderile înregistrate ca 
urmare a reducerii cotei lor.

AGENȚIA SPAȚIALA AME
RICANA A ANUNȚAT marți 
că va lansa două noi sonde 
„Pioneer" în direcția plane
tei Venus, cea dintîi la 20 
mai iar a doua la 7 august. 
„Pioneer-1" urmează să se 
înscrie pe orbită în jurul 
planetei, unde va rămîne 
timp de opt luni (anul venu- 
sian), în timp ce „Pioneer-2" 
se va dezmembra în patru 
părți, care vor plonja inde
pendent prin atmosfera den
să a planetei, pentru a 
transmite date privind speci
ficul acesteia, înainte de a 
se prăbuși pe suprafața ve- 
nusiană.

PRIMUL MINISTRU AL 
GRECIEI, Constantin Kara
manlis, a procedat miercuri 
la remanierea guvernului 
său, numind doi miniștri noi 
și schimbînd titularii altor 
cîteva portofolii.

Programul de reforme 
al noului guvern 

al R. D. Afganistan
KABUL 10 (Agerpres). Nur 

Mohammed Taraki, președin
tele Consiliului Democratic 
Republican Revoluționar, pri
mul ministru al Republicii De
mocratice Afganistan, a a- 
nunțat la postul de radio Ka
bul declarația-program a 
noului guvern.

Documentul prevede înfăp
tuirea unor reforme agrare, 
care să înlăture rămășițele 
feudale, un învățămînt primar 
pentru toți copiii de vîrstă 
școlară. Noul guvern va pro

țional al P.D.C., Aldo Moro, 
îi vor fi organizate, sîmbătă, 
funeralii naționale.

Consiliul de Miniștri al 
Italiei a ținut o reuniune 
extraordinară, sub conduce
rea primului ministru, Giulio 
Andreotti, convocată în 
urma descoperirii corpului 
neînsuflețit al președintelui 
Consiliului Național al Parti
dului Democrat-Creștin. După 
reuniunea guvernului, a fost 
anunțată intrarea în vigoare 
a unui plan de măsuri de 
urgență pentru prevenirea 
actelor teroriste și asigurarea 
ordinii publice.

Secretarul general al P. C. 
Italian, Enrico Berlinguer, a 
făcut, marți seara; 'o- vizită 
conducerii Partidului Demo

„Un loc fără speranță"
ROMA 10 (Agerpres). - 

Pentru cei peste 110 000 de 
tineri din Sicilia, de . mulți 
ani insula nu mai reprezintă 
decît „un loc fără speranță". 
Cu cei 270 000 de șomeri ai 
săi, Sicilia înregistrează una 
din cele mai înalte rate ale 

Grupul școlar 
întreprinderea de vagoane 

ARAD
cu sediul în bulevardul Armata Poporului, 

nr. 31/a, județul Arad

vinde către întreprinderi și unități 
cooperatiste, fără repartiție și în orice 

cantități, următoarele produse :

Denumirea produsului
Caracteristici 

principale
Preț 

unitar 
lei

Menghină rotativă 
pentru mașini unelte 
tip 1

Pentru echipat
Schapingul de 700
Lățimea fălcii
240 mm 1 530

Menghină rotativă 
pentru mașini unelte 
tip II

Pentru echipat
Schapingul de 425 
Lățimea fălcii 
160 mm 1 030

Menghină rotativă 
pentru mașini unelte 
tip Hi

Pentru mașini 
de frezat FUS-P 
Lățimea fălcii 
11 mm 1 400

Menghină rotativă 
pentru mașini unelte 
tip IV

Pentru mașini 
de frezat FUS 
și mașini de găurit 
Lățimea fălcii 
85 mm 900

Menghină paralelă 
cu falei simetrice

Lățimea fălcii
120 mm 350

Mașini de găurit 
de masă
Foarfecă de banc tip 11

Deschiderea 160 mm
Cu răcire G 13 
Pentru tablă 
pînă la 3 mm

9100

1 600

mova egalitatea în drepturi 
dintre bărbați și. femei în toa
te domeniile vieții sociale. O 
serie de măsuri vor fi între
prinse pentru a permite sta
tului să exercite un control 
sporit asupra economiei.

Referitor la politica exter
nă a noului guvern, s-a rele
vat că țara sa va sprijini Car
ta O.N.U., va dezvolta cola
borarea cu toate statele ve
cine și va sprijini mișcările 
de eliberare din Asia, Africa 
și America Latină.

crat Creștin, pentru a-i ex
prima sentimentele de soli
daritate ale Partidului Co
munist Italian.

în urma cercetărilor făcute 
de experții criminalișfi, poli
ția italiană a precizat că 
Aldo Moro, președintele 
Consiliului Național al Parti
dului Democrat-Creștin, a 
fost ucis cu 11 gloanțe de 
pistol-mitralieră trase cu 
două arme diferite. Șapte 
dintre cele 11 gloanțe au 
fost găsite în corpul neînsu
flețit al victimei.

în prezent, autoritățile ita
liene amplifică cercetările 
pentru descoperirea unor 
piste care să conducă la 
identificarea asasinilor lide
rului democrat-creștin.

șomajului din Italia. Din ab
solvenții școlilor, numai opt 
la sută găsesc de lucru pe 
măsura pregătirii lor.

în ce privește absolvenții 
învățămîntului superior, anul 
trecut sub 20 la sută dintre 
ei și-au găsit de lucru.

FILME

j!’!

I de cîmp. România (Virgi-

I

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Acțiunea „Autobu
zul" ; Republica : Ochii 
Shivanei, seriile l-ll ; Uni
rea : Rocco și frații săi, 
seriile l-ll; PETRILA : Că
pitan la 15 ani ; LONEA : 
Fără povești nimeni nu se 
face mare ; ANINOASA : 
Johnny Chitară; VULCAN: 
Zîna apelor; LUPENI - 
Cultural : Eu, tu și Ovidiu; 
URICANI : Urgia.

TV.

15,00 Telex. 15,05 Tenis

nia Ruzici, Florența Mihai) 
- Selecționata internațio
nală. (Mima Jausovec, Bet
sy Nagelsen). Transmisiu
ne directă de la Arena 
„Progresul". 17,05 Pentru 
timpul dv. liber, vă reco
mandăm... 17,20 Consulta
ții juridice. In dezbatere 
publică : Proiectul de lege 
privind asigurarea sănătă
ții populației. 17,40 Re
portaj' pe glob. Jamaica. 
18,00 Turneul final al 
Campionatului mondial de 
hochei - grupa A. Rezu
mate înregistrate de la 
Praga. 18,55 România pi
torească. Drumuri și po
pasuri : Stațiunea Geoa- 
giu-băi. Frumuseți ale pa
triei : Arboretumul de la 
Simeria. Știați că ?... 19,20 
10QT de seri. 19,30 Tele
jurnal. 19,50 în direct: Tîr- 
gul international de pri
măvară TIBCO 78. 20,05 
Ora tineretului. 21,05 Pu
blicitate. 21,10 JTelerecital.
Sanda Toma. Prezintă Am- 
za Pellea și Mircea Albu- 

I lescu.
I 22,30 
i mului.

I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I

22,20 Telejurnal, 
închiderea progra-

RADIO
5,00 Buletin de știri. 5,05 

Ritmuri matinale. 6,00 Ra- 
dioprogramul dimineții. 
7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport. 8,00 
Revista presei. 8,10 Curie
rul melodiilor. 9,00 Răs
pundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri. 10,25 
Filo folk. 10,45 Atlas fol
cloric. 11,00 Buletin de 

[ știri. 11,35 Discoteca „U": 
I Eva Kiss și Pavol Hammel. 
I 12,00 Buletin de știri. 12,05 
| Din comoara folclorului 
I nostru. 13,00 De la 
| 15,00 Tehnic-club. 
I Radiojurnal. Buletin 
I rologic. 16,15 Spre 
I munist 
I 16,25
mice. 17,00 Buletin de știri. 
17,05................................
17,45 
nesc 
ran.
20,30 
20,40 
22,00 
23,00 
Buletin de știri. 0,05-5,00 
Non stop muzical nocturn. 
(Buletine de știri la orele : 
2,00; 4,00). ’

1 la 3.
16,00 

meteo- 
țel co- 
corale. 
econo-

- piese 
Coordonate

Universul familiei. 
Plai străbun româ- 

- folclor contempo- 
18,00 Orele serii. 
Reflexele timpului. 

Cadențe sonore. 
O zi într-o oră. 

Meloritm 78. 24,00

Pronoexpres
Rezultatele tragerii 
din 10 mai 1978 :

Extragerea I : 42 45 
12 24 36

Extragerea a ll-a : 41 
3 5 29 34

Fond de premii :
1.260.379

Report: 397.355 lei
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