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Soluționarea operativă 
a problemelor de muncă 
și viață ale oamenilor

Felicia NECȘA, 
secretar al Comitetului 

municipal de partid

obținute în via- sociale, asigură o mai bună 
economicăța politica, economica și 

socială, întreaga dezvoltare 
a societății noastre în 
pera construcției socialiste 
reliefează pregnant justețea 
liniei politice generale a 
partidului, realismul hotărî- 
rilor adoptate din inițiativa și 
la propunerea secretarului 
nostru general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
înaintarea țării noastre pe 
calea progresului multilate
ral.

Cunoașterea în profunzi
me a realităților economice 
și sociale, a proceselor ce 
se petrec la scara societății 
prin intermediul controlului 
de partid îngăduie, perma
nent, adoptarea de măsuri 
operative și de -perspectivă,,!, 
venind în sprijinul îmbunătă
țirii activității desfășurate în 
unitățile socialiste. Astfel, 
noua structură organizatori
că prin care secretarul Co
mitetului de partid pe în
treprindere este și președin
tele consiliului oamenilor 
muncii, iar în cadrul comi
tetelor de partid activează 
un secretar care răspunde 
cu prioritate de problemele

O-

cuprindere a acestui dome
niu și rezolvarea cu compe
tență sporită a problemelor 
de muncă și viață ale oa
menilor.

-Pornind de la sarcinile ce 
le stau în față, acționînd 
neîntrerupt în direcțiile sta
bilite de Congresul al Xl-lea 
și Conferința Națională ale 
partidului, organele și or
ganizațiile de partid din
Valea Jiului își intensifică zi 
de zi activitatea, preocupîn- 
du-se cu răspundere de re
zolvarea problemelor ba- 
menilor muncii, de îmbună
tățirea continuă a condițiilor 
lor de muncă și de viață. O 
deosebită atenție este a- 
cordată, recrutării și repar
tizării judicioase a forței de 
muncă, calificării acesteia 
și ridicării gradului de 
pregătire politică, profesio-. 
nală și de cultură generală. .

în ultimul timp a fost des
fășurată cu bune rezultate o 
vastă acțiune de redistribu
ire a personalului muncitor 
și TESA, asigurînd locurile 
de muncă cu cadre cores
punzătoare. în această ac-

Tovarășul Nicolae Ceaușesctr 
va efectua o vizită oficială 

de prietenie în RiP.D. Coreeană

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, va efec
tua, la invitația tovarășului 
Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central a!

Partidului Muncii din Coreea^ 
președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, o 
vizită oficială de prietenie 
în Republica Populară Demo
crată Coreeană, în ultima 
parte a lunii mai 1978.

timp, că
mică a
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comunistacu-

standul de probe 
din incinta I.M. Dîlja, una 
dintre noile combine ce 
vor fi introduse, în 
rînd, în abataje.

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația

parlamentară iraniană
Vineri după-amiază, pre

ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit delega
ția parlamentară iraniană 
condusă de Sharif Emami, 
președintele Senatului irani
an, care face o vizită în 
țara noastră la invitația 
Marii Adunări Naționale.

în cadrul convorbirii s-au 
relevat cu satisfacție bunele 
raporturi de prietenie și co
laborare pe multiple planuri 
- economic, tehnico-științific, 
cultural - dintre România și 
Iran, dintre popoarele celor 
două țări, care se dezvoltă 
continuu, potrivit înțelegerilor 
și măsurilor stabilite cu pri
lejul dialogului la nivel înalt 
de la București și Teheran. 
S-a subliniat, în același 

dezvoltarea dina- 
economiilor celor

LA PREPARAȚIA PETRILA

Indici superiori
In prima decadă a lunii 

mai, preparatorii petrileni au 
reușit să asigure funcționarea 
la parametri înalți a instala
țiilor de spălare realizînd pe 
această cale indicatori speci
fici de recuperare, superiori 
prevederilor. Indicatorul glo
bal de recuperare industrială 
în cărbune spălat a fost de
pășit cu 0,5 puncte procentua
le, în timp ce la extracția în 
cărbune spălat pentru cocs 
depășirea este de 0,9 puncte.

de reducere a timpului de 
execuție.

Întrebînd pe Ion Stanciu 
în ce consta acest secret 
al recordului, a răspuns 
simplu : „Odată coborîți în 
mină, oamenii au uitat pur 
și simplu să mai plece a- 
casă. Toți la un loc și fie
care în parte au căutat să 
se întreacă în muncă. La 
fel de buni au fost Gheor- 
ghe Chelaru și Tiriungh

însemnare de șantier

se dovedește prielnică’ unor veniseră să dea un sprijin

(Continuare în pag. a 2-a)
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i. In

Ieri, ca de altfel în fieca-- SpitalȚ Institutul de mine și 
re din zilele în care vremea" S.U.T. - Livezeni. Cu totii

• (Continuare în pag. a 2-a)

Lucrătoare ale băncii și C.E.C.-ului venite în sprijinul constructorilor, pe șantier.
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asemenea acțiuni, pe șantie- constructorilor în realizarea 
rele de construcții de 
cuințe ale municipiului 
fost prezenți, alături 
constructori, oameni 
muncii din întreprinderi 
instituții ale municipiului, 
centrul Petroșaniului, unde 
de la o zi la alta peisajul 
urbanistic se schimbă, adău- 
gîndu-se la zestrea deja 
creată noi edificii edilitare, 
am întîlnit multe lucrătoare 
și lucrători harnici de la 
Banca Națională, C.E.C.,

obiectivelor acestui an, ca
re, după cum știm cuprind, 
numai aici, cea 500 aparta
mente și sute de metri pă- 
trați spații comerciale.

- Multe din necesitățile 
concrete ale șantierului, reu
șim să le rezolvăm prin con
tribuția lucrătorilor din între
prinderile și instituțiile Văii 
Jiului - a ținut să ne spună 
maistrul constructor Petru 
Cosma, șeful punctului de 
lucru. Pentru a doua oară

avem azi un grup de nouă
sprezece vrednice lucrătoa
re de la C.E.C. Spitalul a 
trimis azi 41 de lucrători. 
Institutul de mine - 31, ban
ca - 4, iar .,S.U.T,"-ul 
6. Le-am asigurat unelte 
și front de lucru suficient 
pentru ca în această zi, ca 
și în celelalte împreună cu 
ei să putem realiza valori 
de investiții cît mai mari.

Din grupul lucrătorilor de 
la spital, am ales ca inter
locutor persoana care ni s-a 
părut că muncește cu cea

Panoul de onoare al în
treprinderii miniere Petrila 
a înscris la loc de cinste 
în aceste zile, numele a 
douăzeci de meșteri făurari 
ai drumurilor subterane pe 
care se scurge din adîncuri 
cărbunele. Sînt oameni o- 
bișnuiți, muncitori destoinici 
formați la școala aspră a 
minei, care s-au angajat să 
construiască banda trans
portoare numărul 11 de la 
orizontul 14 B. Pentru mulți, Francisc, cum de altfel nu 
o asemenea chestiune pare 

- a fi ceva obișnuit. Dar nu 
același lucru se poate spu
ne despre echipele de lăcă
tuși conduse de maiștrii co
muniști Ion Stanciu și Aurel 
Mihăilă. La început, toți 
cei douăzeci, animați de 
hotărîrea de a răspunde 
prin fapte pe măsura lor, 
grijii partidului pentru mo
dernizarea exploatărilor mi
niere, s-au angajat să con
struiască cei 320 de me
tri de bandă „într-un timp 
cît mai scurt". Atunci însă, 
nimeni nu știa precis cît 
va fi de scurt acest timp.

Uniți într-o puternică 
hotărîre muncitorească, 
neprecupețind nici timpul 
și nici efortul, lăcătușii, a- 
vînd permanent între ei pe 
cei doi maiștri, au înfrun
tat cu dîrzenie legile firii 
și au comprimat cete trei 
săptămîni afectate lucrării 
în numai 32 de ore, Da, 
acestor oameni le-au fost 
de ajuns doar 32 de ore să 
tacă ceea ce alții ar fi re- conștiinței socialiste, mate- 
alizat în 
ore I In 
s-a tradus

două țări creează posibilități 
tot mai largi extinderii rela
țiilor bilaterale de prietenie 
și cooperare, în interesul po
poarelor român și iranian, 
al păcii . și colaborării în 
lume. . . -

Au fost discutate, de ase-, 
menea, aspecte ale vieții in
ternaționale actuale. în acest 
cadru, a fost reliefată necesi
tatea de a se acționa cu 
fermitate pentru generaliza
rea în relațiile dintre state 
a principiilor deplinei ega
lități în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne și a- 
vantajului reciproc, pentru 
rezolvarea pe cale politică 
a problemelor litigioase, 
adoptarea de măsuri con
crete de dezangajare mili
tară, de dezarmare generală 
și, în primul rînd, de dezar
mare nucleară: A fost expri
mată hotărîrea României și 
Iranului de a întări conlucra
rea pe plan internațional,- 
de a-și aduce, în continuare, 
contribuția la eforturile ge
nerale pentru instaurarea 
unei noi ordini economice 
internaționale, a unei secu
rități trainice în Europa și 
în întreaga lume.

în timpul întrevederii, s-a 
subliniat rolul care revine 
parlamentelor român și ira
nian, parlamentarilor în ge
neral, în promovarea spiri
tului de înțelegere și pace, 
în extinderea și consolida
rea colaborării generale din
tre state.

s

au rămas mai pe urmă nici 
Pavel Munteanu, Șzilagi 
losif, Zimpemfenic Arpad 
sau Virgil Radu. Am numit 
doar cîțiya, dar toți au fost 
la fel de buni".

Adăugată rețelei de 
benzi care împînzește mina 

: Petrila, bandă de la ori
zontul414 B, înseamnă încă 
un pas hotărît spre moder
nizare, a reducere a trans
portului cărbunelui cu va- 
gonete, în ultimă instanță o 
ușurare însemnată a muncii 
în subteran. în același timp, 
construcția benzii a de
monstrat că dispunem de 
oameni minunați care au 
înțeles pe deplin impera
tivele timpurilor pe care le 
trăim, comuniști hotărîți să 
depună tot sufletul lor pen
tru a da viață politicii 
partidului nostru. Din aceas
tă perspectivă, fapta celor 
douăzeci de la Petrila ca
pătă valoare de simbol a 
înaltei responsabilități co
muniste, este dovada eloc
ventă a forței și tăriei

peste 1 700 de rializată în muncă
asemenea fapte toare.

cuvîntul comunist

^Oă tnfarmam
ACȚIUNE PATRIOTICĂ.

ILa preparația din Petrila, a 
avut loc o acțiune patrioti
că de strîngere__a fierului 
vechi. Inițiată de echipele 
de întreținere ale atelierului 
electromecanic, acțiunea s-a 
bucurat de participarea 
a peste 50 de lăcă
tuși, sudori, zidari, vul- 
canizațori și tîmplari. Avînd 
în frunte pe comuniștii loan 
Ciur II, Mihai Șerean, 
Gheorghe Barbu, Ștefan Ca-

crea-

C. GHEORGHE

son, ei au strîns și încărcat 
un vagon de fier vech . 
(Gheorghe ARȘOI, Petrila)

MAI GREU, dar în cele 
din. urmă pătrund și în 
comerțul alimentar din Pe
troșani, îmbunătățirile aș
teptate de cumpărători. 
Un exemplu îl oferă auto
servirea „Rustic", unde ra
ionul de mezeluri a fost, 
în sfîrșit, repus în drepturi, 
crescînd de la un front de 

vînzare insuficient (mai puțin 
de 1 ml tejghea) la un 
front care permite o bună 
prezentare a produselor și 
o servire civilizată. (I.M.j.

LA I.M. VULCAN

în plus
1 400 tone cărbune
Producția de cărbune ex

trasă peste prevederi de că
tre minerii de la Vulcan în
registrează zi de'zi, urcușuri. 
De la începutul lunii, s-a <*- 
juns la o. depășire q sarcini- 
loi de peste 1 400 tone. Sec
toarele I, V și VII continuă 
să dețină primele trei locuri 
ale întrecerii minerești pen
tru mai mult cărbune, reali- 
zînd fiecare depășiri ale pla
nului în proporție de 1,5 pînă 
la peste 10 la șută. Primul loc 
în rodnica lor competiție este 
ocupat de sectorul cel mai 
intens mecanizat al minei - 
VII, unde, în abatajele dota
te cu complexe de susținere 
și tăiere, productivitatea mun
ci s-a situat constant la un 
nivel superior celui planificat 
cu 1,5 pînă la 2 tone pe post. 
Pe întregul sector s-a realizat 
un spor la productivitatea 
muncii în medie de peste 1 
tonă pe lucrător.

Vladimir ȘORODOC, 
lăcătuș I.M. Vulcan

PENTRU IUBITORII DE 
FOLCLOR. Mîine . după-a-; 
miază, pe dealul Băniței se 
va desfășura tradiționala 
nedeie a sătenilor din împre
jurimi, la care sînt invitați 
iubitori ai folclorului din 
Valea Jiului, și comunele în
vecinate. Complexul co
mercial Bănită asigură, 
prin produsele sale culina
re și băuturi, petrecerea plă
cută a timpului liber la iar
bă verde. (I.V.) I
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Un fond stimulativ pentru cîștigarea 
titlului de fruntaș in întrecerea 

socialistă

de
oa-
fi :

Referindu-mă la măsurile 
cu privire la participarea 
oamenilor muncii la benefi
cii, măsuri adoptate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 
22 23 martie 1978, aș dori 
să mă opresc, în mod deo
sebit, la capitolul cu privire 
la constituirea și folosirea 
fondului pentru acțiuni so
ciale la dispoziția întreprin
derii. Crearea acestui fond 
dă posibilitatea întreprinderii 
să rezolve direct unele pro
bleme sociale legate 
satisfacerea cerințelor 
menilor muncii cum ar 
cheltuielile pentru tratament 
balnear și odihnă; cheltuie
lile de regie și hrană pen
tru crețele și grădinițele ca
re funcționează pe lîngă u- 
nitățile economice ; cheltu
ieli pentru întreținere și re
parații și alte cheltuieli ia 
căminele muncitorești pen
tru tinerel ; cheltuieli pen
tru întreținerea și funcțio
narea dispensarelor medi
cale din cadrul unităților e- 
conomice și altele. Desigur 
toate aceste lucruri sînt foar
te importante, dar tot atît 
de important este și celălalt 
aspect care îl îmbracă aces
te măsuri, acela de a întări 
răspunderea și a-i stimula 
pe oamenii muncii în înde
plinirea și depășirea sarci
nilor de plan și creșterea 
eficienței economice. Astfel, 
pe lîngă stimularea mai ac
centuată a personalului dis
tins cu titlul de fruntaș în în
trecerea socialistă, cu sume 
acordate din fondul de parti
cipare la beneficii, tot pentru 
fruntașii în producție consi
liul oamenilor muncii poate 
aproba acordarea biletelor 
de tratament și odihnă cu 
reducere de 50 la sută a 
contribuției datorate de be
neficiar. Totodată, mai amin
tesc și faptul că tot consi
liul oamenilor muncii poate 
hotărî, în condițiile prevăzute 
de lege, reducerea cu pînă 
la 50 la sută a contribuției 
părinților la crețe și gră
dinițe.

Instantaneu de la cercul de 
gimnastică al Casei de cultu
ră din Petroșani.

i I
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Programul Universității politice 
și de conducere Petroșani

UNIVERSITATEA POLITICĂ Șl DE CONDUCERE, anul 
I gr. 1 și 2, în zilele de 15 și 16 mai a.c., ora 17, 
la Cabinetul municipal de partid.

PRINCIPII ALE MUNCII DE PARTID, anii III și 
ziua de 15 mai a.c., ora 17, la Școala generală 
Petroșani.

POLITICA ECONOMICĂ A P.C.R., anii III și
Școala generală

IV, în 
nr. 1

IV, în
nr. 1ziua de 16 mai a.c., ora 17, la 

Petroșani.
MATERIALISM DIALECTIC Șl 

ziua de 16 mai a.c., ora 17, 
de partid.

UNIVERSITATEA POLITICĂ Șl
11, în ziua de 17 mai a.c., ora 16,30 la 
municipal de partid.

POLITICA EXTERNA, anul III, în ziua de 17 mai a.c., 
ora 18, la Cabinetul municipal de partid.

Am insistat pe aceste mă
suri pentru că este de dato
ria fiecărui om al muncii 
să le cunoască. în acest sens, 
al cunoașterii temeinice de 
către tot personalul munci
tor a acestor măsuri, comi
tetul sindicatului de fa mina 
Paroșeni s-a preocupat in-

în dezbatere publică

Măsurile cu privire la participarea 

oamenilor muncii ia beneficii

tens de popularizarea lor, 
fie prin discuțiile organizate 
în grupele sindicale, fie prin 
discuțiile individuale pe care 
le-au avut cu diferite prile
juri membrii comitetului sin
dicatului cu oamenii muncii. 
Este deosebit de important 
ca fiecare om al muncii să 
cunoască cum se vor repar
tiza beneficiile și cum va 
participa fiecare la ele, toc
mai ca prin munca fiecăruia 
valoarea beneficiilor să fie 
cît mai mare, pentru că și 
cota care îi va reveni va fi 
proporțională cu aportul fie
căruia.

Carol LOSSO, 
președintele 

Comitetului sindicatului 
de la I. M. Paroșeni

Soluționarea operativă 
a problemelor de muncă

• (Urmări din oag I) înființarea noilor capacități siilor create în acest scop. 
De asemenea, unii conducă
tori trebuie să înlăture din 
activitatea lor tratarea cu 
superficialitate a încadrării 
tinerilor încredințați pentru 
reeducare colectivelor de 
muncă. Datorită superficiali
tății la care ne referim, u- 
mi dintre tineri ajung să 
comită, în continuare, aba
teri - unele destul de gra
ve - dovedind că respectivii 
conducători nu au înțeles 
spiritul hotărîrii pe baza că
reia acești tineri sînt încre
dințați colectivelor de mun
că. Este, desigur, necesar 
ca în toate aceste cazuri 
secretarii adjuncți cu pro
bleme sociale din cadrul co
mitetelor de partid să do-"' 
vedească intransigență și o 
înaltă combativitate pentru 
a asigura aplicarea neabă
tută în viață a hotărîrii prin 
care se urmărește îndrep
tarea acestor tineri, integra
rea lor deplină în societate, 
dezvoltarea lor pe baza 
unor principii de viață să
nătoase, conforme eticii și 
echității socialiste.

Deosebit de vastă, proble
matica socială impune ca 
sub îndrumarea și controlul 
organelor și organizațiilor 
de partid, organizațiilor de 
sindicat și conducerile co
lective să desfășoare o sus
ținută activitate pentru solu
ționarea cu competență, în 
spiritul hotărîrilor de partid 
și legilor țării, a tuturor pro
blemelor ridicate de oa
menii muncii, asigurînd per
manent climatul de muncă și 
viață necesar dezvoltării 
multilaterale a omului.

<3-

țiune, un accent deosebit a 
fost pus pe plasarea unui 
mare număr de femei în lo
curi de muncă adecvate, o 
cupate anterior de bărbați 
care au fost îndrumați spre 
sectoare direct productive. 
Conducerile colective au a- 
cordat, de asemenea, o 
tenție sporită igienizării lo
curilor de muncă destinate 
femeilor, înființării cabine
telor intime ale femeilor în 
întreprinderile miniere, la 
I.U.M.P., „Vîscoza" și alte 
unități unde lucrează un ma
re număr de femei. Conco
mitent, au fost luate măsuri 
pentru cunoașterea și respec
tarea întocmai de către fe
mei a normativelor cu privi
re la protecția muncii, în 
vederea evitării accidentelor 
și . îmbolnăvirilor profesiona
le.

Drept mărturie a grijii 
deosebite pe care conduce
rea de partid și de stat o 
poartă municipiului nostru, 
platforma industrială a Văii 
Jiului va fi îmbogățită, în 
scurt timp, cu noi obiective 
economice din domeniul in
dustriei ușoare. Vor intra în 
funcțiune, în Petrrla, o fa
brică de mobilă, în Petro
șani o fabrică de tricotaje și 
o întreprindere pentru a- 
parataj electrotehnic, la Vul
can o fabrică de confecții, iar 
la Lupeni, una de fibre ne
țesute. Tot la Lupeni va lua 
amploare și se va moderni
za actuala unitate de fire 
sintetice, „Vîscoza". Prin

ISTORIC, anul III, în 
la Cabinetul municipal

DE CONDUCERE, anul
Cabinetul

Prin supunerea măsurilor a- 
doptate în martie de către 
Plenara C.C. al P.C.R. dezba

terii publice, se întărește și 
mai mult largul democratism 
al societății noastre. Noi, mi
nerii din brigada pe care o 
conduc, avem obligația să ob
ținem beneficii din care să se 
as'gure dezvoltarea înfreprin- 

dorii, dezvoltarea generală a 
societății, dar și fonduri ca
re ne vor reveni nouă, oa
menilor muncii, fie sub formă 
de sume individuale, fie sub 
forma acoperirii unor cheltu
ieli destinate satisfacerii unor 
nevoi social-culturale. Dar tot 
noi, oamenii muncii sîntem cei 
chemați să facem repartiza
rea acestor beneficii prin re
prezentanții aleși de noi să 
facă parte din C. O. M. 
Folosirea fondului de partici
pare la beneficii se face de 
către consiliul oamenilor mun
cii care va stabili sumele in- 
div duale ce i se cuvin fiecă
ruia în funcție de contribuția 
adusă. Același lucru se hotă
răște la constituirea și folosi
rea fondului pentru construc-

de producție vor fi create 
locuri de muncă pentru un 
număr de 6 000 femei, asigu- 
rînd astfel o bună ocupare a 
forței de muncă excedenta
re, existente în prezent în 
Valea Jiului. Se are în vede
re de pe acum pregătirea 
viitoarelor muncitoare, ca
lificarea lor în meseriile ce 
vor fi practicate astfel îhcît 
să se asigure buna desfă
șurare a proceselor de pro
ducție încă din prima lună 
de la intrarea în funcțiune 
a noilor obiective economi
ce.^

în paralel cu dezvoltarea 
bazei materiale și pregătirea 
corespunzătoare a forței de 
muncă, în localitățile a- 
mintite comitetele orășenești 
de portid, comitetele execu
tive ale consiliilor populare 
vor trebui să se preocupe 
de asigurarea căminelor 
pentru tinerele fete, a unui 
număr corespunzător de a- 
partamente pentru viitoa
rele familii, de extinderea 
rețelei de creșe și grădinițe, 
creînd astfel depline condiții 
de trai forței de muncă fe
minine cuprinse în aceste 
unități.

în atenția organelor și or
ganizațiilor de partid se a- 
flă, de asemenea, acele fe
mei care - din motive 
biective -nu au fost înca
drate la cursurile de califica
re. Pentru cuprinderea lor 
în cîmpul muncii este nece
sar ca din practica unor con
ducători de întreprinderi să 
fie definitiv eradicată ten
dința de a face încadrări 
preferențiale, în afara corni-

O-

AȘTEPTAM NOI 
CLARIFICĂRI

Răspunzînd adresei noas
tre, însoțită de articolul pu
blicat în „Steagul roșu" din 
15 martie sub titlul „O ino
vație apreciată de mineri 
zace în anonimat", între
prinderea U N I O Satu 
Mare, ne scrie, printre al
tele : „Inovația cu avizul ne
gativ este aplicată la pro
dusele livrate de întreprin
derea U N I O Satu Mare... 
Pentru a reanaliza această 
inovație (paradoxal, apli
cată!’- n.n.) I.C.I.T.U.M. -

lor
fa de locuințe și alte inves
tiții cu caracter social, unde 
consiliul oamenilor muncii 
con rotează construirea și a- 
tribuirea locuințelor sau în 
ceea ce privește constituirea 
și folosirea fondului pentru 
acțiuni soc'ale la dispoziția 
întreprinderii unde cuvîntu! 
hotărîtor le revine, de ase
menea, reprezentanților oa
menilor munc'i - consiliului 
oamenilor muncii.

lată de ce împreună cu 
ortacii din brigada pe care 
o conduc ne vom strădui să 
folosim cît mai ef’cîent com
plexul mecanizat pe care-l 
avem în abataj. Vom 
free totul să realizăm pro
ductivități mari ca să ob
ținem o producție fizică 
peste sarcinile planificate, și 
în felul acesta să crească și 
indicatorul producția netă, 
lată de ce în timp ce mai 
mînuim încă un complex în a- 
bataj, lucrăm concomitent la 
montarea unui alt complex 
de același tip într-un nou 
abataj. Nu vrem ca în proce
sul de producție să apară 
stagnări cu ocazia scoaterii 
și montării complexelor. Căr
bunele trebuie să iasă în flux 
continuu pentru că de acest 
cărbune, rod al muncii noas
tre, depind beneficiile pe ca
re le vom obține.

Francisc FAZAKAS, 
miner șef de brigadă, 

vicepreședinte al Consiliului 
oamenilor muncii de la 

I. M. Paroșeni

a , organele
Satu Mare, cu adresa 
2975 /21 martie 1978 a so
licitat dosarul spre consul
tare. După primirea dosaru
lui de inovație se vor lua 
măsuri urgente pentru solu
ționarea completă a inova
ției conform Legii 62/1974. 
Vă mulțumim pentru artico
lul apărut, prin care am 
fost sprijiniți în activitatea 
noastră".

Referitor la același 
col, ■ Biroul tehnic

arti- 
al 

C.M.V.J. - Petroșani, după 
ce ne informează, pe larg, 
despre drumul străbătut de 
inovația respectivă pînă la...

Tînărul comunist Moise Vereș este unul dip frezorii de 
nădejde ai atelierului mecanic de la mina Paroșeni. In 
clișeul nostru l-am surprins executând un ghidaj pentru un 
transportor din subteran.

Alături de constructori j
;• (Urmare din pag. I) 

f mai multă convingere - so- 
! ra de pediatrie Sabina A- 
; chim. „Locuiesc pe strada 
• Coșbuc, într-o casă de co- 
: lonie. Conform schiței de 
; sistematizare, pe locul clă- 
I dirii vechi se vor construi 
: în curind noi blocuri. Acest 
; confort, spre care tindem, 
i și de care zi de zi au parte 
i mereu mai mulți oameni ai 
! muncii este pentru mine un 
j îndemn să muncesc din toa- 
î te puterile la înălțarea blo- 
i cur Tor" - ne-a mărturisit 
i interlocutoarea.

Sub cota „sol", la funda- 
; title blocului 50 A, în locui 
j cel mai greu parcă al șan- 
i tierului, munceau cer de la 
; „S.U.T." Livezen'. Leonte 
i Costineanu, șef de garaj, 
i ne-a declarat : „Ca întot- 
: deauna, noi, mecanizatorii 
i lucrăm alături de construc- 
; tori. De data aceasta efec

tuăm o zi de muncă ob- 
: ștească, conștienți că acest 
: efort suplimentar e spre 
i binele nostru, a! tuturor". 
: „Sîntem convinși că prin a- 
i ceasta îi ajutăm pe cons- 
; tructori să încheie la termen

Avancronică sportivă
• In divizia A de fotbal e 

din nou relache, deoarece re
prezentativa țării noastre sus
ține un meci de verificare cu 
echipa U.R.S.S. Echipa Jiul 
însă se pregătește cu asidui
tate pentru .menținerea for
mei sportive. In cadrul aces
tor pregătiri azi, ora 17, Jiul 

fva susține pe teren propriu 
o întâlnire amicală cu Corvi- 
nul Hunedoara. In divizia B, 
Minerul Lupeni va încerca să 
recupereze la Cărei ce a 
pierdut pe teren propriu cu 
„U" Cluj. Minerul Vulcan, ca
re încă mar speră să se men
țină în divizia C, întâlnește pe 
teren propriu echipa Lamino
rul Nădrag, o formație ce nu 
mai are emoții. Pentru vulcă- 
neni victoria e deosebit de 
importantă. Campionatul ju
dețean este prezent în Valea 
Jiului doar prin meciurile din
tre Minerul Uricani - Prepa
ratorul Petrila, C.F.R. Petro
șani - Metalul Criscior. Toa-

virale răspund
respingere, menționează 
totuși faptul că, cităm : „în 
luna martie, la I.M. Lupeni 
a sosit un lot de transpor
toare de la U N I O Satu 
Mare echipate cu acest cu
plaj. Imediat, I.M. Lupeni 
a cerut de la U NI O, în 
scris, elucidarea problemei 
pentru a evita desfășurarea 
unui litigiu de drept de 
autor".

Nu înțelegem de ce nu 
ne-a trimis, în termenul le
gal, răspunsul solicitat de 
redacție în legătură cu a- 
celași articol, Întreprinderea 
de utilaj minier Petroșani.

noile apartamente" - l-a 
completat tehnicianul Cons- î 
tantin Pomană. j

La blocul 51 C, „echipa" 
Institutului de mine forma, 
îmureună cu echipele de 
dulgheri și betoniști ale '■ 
șantierului conduse de Cons
tantin Țepuș și losif Aradi, ; 
o adevărată brigadă com
plexă, avînd în vedere că 
pe locul unde cu o oră în 
urmă cei de la institut săpa- 
seră fundația, acum erau 
montate deja cofraje, iar • 
beîoniștii se pregăteau de j 
turnare. Subinginerul losif 
Jinaru, de la laboratorul 
„topo" al I.M.P. ne reiata : ;
- Ne înțelegem foarte bi

ne cu constructorii. Activi
tatea lor se aseamănă într- 
un fel cu a minerilor. Pentru 
noi, care contribuim la for
marea specialiștilor în mi- i 
nerit, munca de aici este o ; 
lecție utilă de integrare a 
științei cu practica produc- i 
tivă. Cu atît mai mult cu : 
cît minerii, noi și construe- ■ 

torii, împreună, construim 
aceeași societate, o socie
tate multilateral dezvoltată ; 
spre folosul nostru comun, 
pentru bunăstare.

te întâlnirile au loc începînd 
cu ora 11. Sîmbătă, ora 16,30 
stadionul din Lonea găzduieș
te un cuplaj din campionatul 
municipal. Se întîinesc Utila
jul Petroșani - Fabrica de o- 
xigen și I.G.C.L. Petroșani - 
Preparatorul Coroești. De la 
ora 9, terenurile I și II ale A- 
sociației sportive Minerul Vul
can găzduiesc campionatul 
municipal al copiilor între 14 
-16 ani. Competitoare : Jiul 
Petroșani - Utilajul ; Prepara
torul Petrila - C.S.Ș. Petro
șani ; Minerul Lupeni - Sănă
tatea Vulcan; Parîngul Lonea 
- Preparatorul Lupeni.

• Terenurile sportive ale 
școlilor generale nr. 5 și 6 
din Petroșani găzduiesc între
cerile campionatului munici
pal de handbal, fete și băieți. 
Participă reprezentativele șco
lilor din localitate.

• La ora 14, în sala de 
sport a I.M.P. au loc meciu
rile de volei masculin din ca
drul campionatului județean, 
seria Valea Jiului.

D. c.

•ȘBj O mînă spală
•• oe cealaltă si a-

mîndouă... rudele

Au și nepoții.

/ $ 
IaT 1 Avea o educa-

ție aleasă... la
întâmplare.

L_ș
(Ing. Zoltan
Kiraly jr.)\ c
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Sub genericul
„Partidul, Ceaușescu, România"

Cultura,
Concert coral

Mai mult de două luni au 
trecut de la întîlnirea forma
țiilor corale din Valea Jiu
lui, moment care a evidențiat 
posibilitățile existente în a- 
cest gen muzical cu îndelun
gată și strălucită tradiție în 
țara noastră. Dacă toate a- 
cele formații au continuat 
munca de pregătire, dacă 
au evoluat, vom vedea-mîine 
(ora 10) în cadrul concertu
lui - concurs coral „Partidul, 
Ceaușescu, România", organi
zat la Casa de cultură din 
Petroșani de Consiliul muni
cipal de educație politică și 
cultură socialistă în cadrul 
celei de a doua ediții a Fes
tivalului național „Cîntarea 
României". Această manifes
tare culturală se anunță a fi 
deosebit de interesantă, mai 
ales sub latura participării - 
16 coruri de diferite tipuri : 

. bărbătești (de la I.M. Lu
peni, I. M. Vulcan, I. M. Lo
nea, „Freamătul adîncului" 

I - I. M. Petrila și, un altul

mai recent din Petroșani, 
al Combinatului minier), fe
minine (de la „Vîscoza" 
- Lupeni, cadrele didacti
ce din Vulcan, cadrele 
didactice din Petroșani), mix
te (Uricani, Lupeni, Vulcan, 
I.M. Aninoasa, al tineretului 
de la întreprinderea de uti
laj minier Petroșani), de ca
meră (Petrila și Petroșani), 
al studenților Institutului de 
mine. Valoarea unor astfel 
de manifestări culturale, cu 
evidente sensuri educative, 
dar care nu constau numai 
în structura repertoriului, es
te de a verifica pregătirea 
artistică a formațiilor într-un 
dialog concludent și plin de 
sugestii pentru înșiși coriștii. 
Tocmai de aceea, pentru a 
se imprima o permanentă 
responsabilitate din partea 
tuturor față de această ac
tivitate, astfel de concerte ar 
trebui să se organizeze în fie
care lună, dar și pe alte sce
ne din Valea Jiului.

if

CARNET

In cadrul procesului de 
renaștere și afirmare a conș
tiinței identității naționale, a 
locului poporului român pe 
treapta modernă a istoriei 
europene, cărturarii genera
ției 1848, oameni de gîndi- 
re și acțiune, deschizători de 
drum în cele mai diverse zo
ne ale culturii, își unesc for
țele pe aceeași platformă a 
marilor inițiative culturale și 
literare. In contextul mișcări
lor revoluționare europene ei 
erau însuflețiți de regenera
rea spiritului național, de u- 
nificarea națională a tuturor 
românilor prin acțiuni con
vergente pe plan politic, li
terar și cultural cu participa
rea tuturor elementelor pro
gresiste din țările române. 
Literatura angajată, cu me
saj, subordonată imperative
lor timpului, corespundea u- 
nui moment de răspîntie în 
evoluția istorică a țărilor ro
mâne : trecerea de la fărî- 
mițarea provincială la statul 
național unitar, de la feuda
lism la capitalism. Era carac
terizată de aceeași structură 
intelectuală cu înaintașii lor,

în slujba unirii poporului român, 
a libertății și progresului
cronicarii, cu D. Cantemir și 
corifeii Școlii Ardelene. O 
voință comună de afirmare 
a personalității naționale o 
înscrie organic în 
spiritului românesc.
rația de la 1848
nează militantismul
patosul cetățenesc,

evoluția 
La gene- 
impresio- 
național, 

fervoarea 
slujirii revendicărilor politice, 
convingerea că arta trebuie 
să exprime năzuințele înalte

a poporului : învățămîntul în 
limba română, presa, teatrul, 
literatura originală, toate 
tegrate organic în viața 
țională, cu convingerea 
unitatea culturală trebuie 
preceadă și să faciliteze 
dependența națională și
cială, ca și unitatea politică 
a românilor. Asociațiile — 
„Societatea literară", „Socie
tatea filarmonică", „Frăția",

in- 
na-
că 
să 
in
so-

130 de ani de la revoluția 
română din 1848

ale poporului cărora artistul 
le aparține. Gh. Asachi, C. 
Negruzzi, M. Kogălniceanu, 
V. Alecsandri, A. Russo (în 
Moldova), V. Cîrlova, Gr. A- 
lexandrescu, N. Bălcescu, D. 
Bolintineanu (în Muntenia), T. 
Cipariu, Gh. Barițiu, A. Mu- 
reșanu (în Transilvania) au 
desfășurat o bogată și multi
laterală activitate.

O atenție deosebită au a- 
cordat-o mijloacelor de influ
ențare și ridicare culturală

• In sala Teatrului de stat 
din Petroșani vor fi prezen
tate astăzi și mîine, de la o- 
ra 18,30, spectacole cu piesa

- „Viață particulară" de Ovi- 
diu Genaru (regia - Marcel 
Șoma).

• Săptămîna trecută la 
București au fost decernate 
premiile concursului brigăzi
lor artistice din comerț, or
ganizat în cadrul ediției a 
doua a Festivalului național 
„Cîntarea României". Brigada 
artistică de la I.C.S.A. și A.P. 
Petroșani a obținut locul II 
pe țară 
„Mercur la Petroșani (text 
și instructor - Gheorghe Ne- 
graru). Interpretă acestei for
mații sînt Mariana Cătuț, 
Gafia Bîrzu, Valeria lovan, 
Radu Diaconescu, Tică Bărbu
ță și Gheorghe Sereș.

• „Modalități de organi
zare și desfășurare a acțiu
nii cultural-educative a tine
retului" este tema schimbului 
de experiență organizat joi,

cu proqramul 
~ , i (text

la Uricani, de Comitetul mu
nicipal al U.T.C.

• In cadrul aniversării a 
2050 de ani de la crearea 
pr'mului stat dac centralizat 
și independent a avut loc 
duminică la Lupeni acțiunea 
pionierească „Ștafeta crava
telor roșii cu tricolor''. După 
un spectacol evocativ, „Lu
peni ’29", s-au desfășurat ac
tivități cultural-artistice și e- 
ducative.

• Incepînd de la ..ora 18, 
la Casa de cultură din Pe
troșani are loc, astăzi, un 
carnaval al tineretului orga
nizat în cadrul-„Lunii educa
ției politice și culturii socia
liste pentru tineret - Costești 
1978". Sînt prevăzute con
cursuri pe teme de cultură 
generală, o întîlnire cu scri
itori și un recital de poezie, 
program distractiv în compa
nia formațiilor de muzică u- 
șoară „Moby Dick" - Lonea, 
„Melodic" - Aninoasa, „Com
pact" - Petroșani.

Instantaneu din timpul repetiției brigăzii artistice a co
operativei „Unirea" din Petroșani.

Istoria vie, nescrisă a 
poporului nostru, cu toate 
obiceiurile, tradițiile și 
manifestările ei, ne duce 
înapoi pînă la primele for
me de manifestare ale vie
ții, trăite aici de strămoșii 
noștri. Statornicia și zelul 
cu care vechii locuitori ai 
acestor plaiuri au vegheat 
la păstrarea și transmiterea 
nealterată a tot ce ține de 
viața colectivității, felul în 

‘ care au știut să asimileze 
noul îmbrăcîndu-l în culoa
rea locală, sînt și astăzi 
demne de admirat. Accep- 
tînd noul, adus prin calen- 

I dârele impuse la un mo
ment dat, poporul nu a re
nunțat la tradiție, la tot 

i ce ținea de practica mile- 
! nară, astfel că din aceste 

suprapuneri au rezultat noi 
forme de manifestare ale 
eposului în procesul muncii 
și în practica vieții. Roma
nii au adus în Dacia un 
nou calendar, începutul a- 
nului a fost dat înapoi la 
1 ianuarie, noile manifes
tări au fost adaptate unor 
condiții specifice locului, 
dar poporul, observator a- 
tent al fenomenelor din 
natură, avînd calendarul 
lui, păstrat în obiceiul pă- 
mîntului, nu a putut fi pă
călit. Sărbătorile și obi
ceiurile tradiționale, care 
au menirea să marcheze 
ritmurile naturii, au fost prac
ticate și în continuare a-

ca
Așa 
de

Jiu- Jiului. Ca la orice început

lui, ca de altfel în întreaga 
țară, se practică și astăzi 
obiceiuri care au menirea 
să marcheze un nou ciclu 
în natură și viață. Și as
tăzi, la o anumită dată, 
sătenii aprind focuri în gră
dini, copiii de asemenea, 
dar pe dealuri, sărind pes
te ele pentru a se purifica, 
în unele locuri ceremonia
lul este însoțit de versuri-

de drum, doi tineri hotă
răsc să-și jure credință u- 
nul altuia, pe un an de 
zile. Ei merg la un bătrîn 
în fața căruia își jură 
dința și care îi leagă 
tot anul. Tot el este
care îi judecă atunci cînd 
se abat de la jurămînt și 
îi dezleagă la sfîrșitul a- 
nului. Cunoscut și sub 
denumirea de „Frați de

cre
pe 
cel

l

ticate și în 
jungînd pînă la noi, 
semn al continuității, 
se face că în satele 
momîrlani din Valea

Obiceiuri și sărbători
populare de primăvară

ie : „Tună ger și ieși căl
dură / Să se facă vreme 
bună / Să mai ies pe 
bătătură*. Un alt obicei 
este „Strigarea de peste 
sat" sau „Auș Măre", care 
o dată pe an vine să le 
spună oamenilor greșelile 
și apucăturile rele pen
tru ca, rușinîndu-se, să se 
lepede de ele și, odată cu 
natura, să înceapă o no
uă viață. Strigarea se fa
ce din deal, amintindu-ne 
de felul de viață al stră
moșilor noștri care locuiau 
pe înălțimi, iar mijloacele 
rapide de comunicație erau 
fie strigătul, fie sunetele 
scoase de anumite instru
ment, fie focurile aprinse.

Tot primăvara se face 
„încredințarea tinerilor*, o- 
bicei cunoscut și în Valea

cruce" obiceiul ne duce î- 
napoi la viața gentilică, 
cînd un tînăr, pentru a in
tra în rîndui bărbaților, 
trebuia să treacă anumite 
probe, iar bătrînii îndepli
neau rolul de judecători ai 
marii familii. „Măsuratul*, 
obicei păstoresc cunoscut 
în. toate satele de munte, 
marchează începutul acti
vității păstorești ce se des- 
tășoară pe un an de zile. 
Obiceiul îmbracă două as
pecte : utilitar, absolut ne
cesar în forma de viață 
colectivă ; sărbătoresc, ma
nifestat în partea a doua 
a desfășurării lui, dove
dind încă o dată profun
zimea gîndirii populare ca
re vine să-i arate omului 
că după muncă este nece
sară și petrecerea.

„Nedeia", sărbătoare

veche, depășind limitele 
unei singure colectivități, 
adună laolaltă oamenii din 
mai multe sate, prilej de 
contact cu alte grupuri, de 
întîlnire și de joc. Bine 
păstrată în satele din Va
lea Jiului, în forma ei ar
haică ce ne amintește de 
acele sărbători ale roma
nilor cînd toată populația 
cetății ieșea în afara zidu
rilor, la iarbă verde, 
deia are menirea să mar
cheze o sărbătoare, 
trecut, se țineau în munți, 
pe platouri înalte. Pore-se . 
că nu se deosebesc cu 
nimic de Tîrgul de la Găi
na, fiind un bun prilej de 
încheiere a căsătoriilor în
tre comunități diferite. S-au 
ținut și se mai țin nedei la 
Șureanu, la Vîrfu lui Patru, 
în Poiana Muierii, la Mă
gura și în multe alte lo
curi. Cu timpul, locurile 
lor de desfășurare au fost 
apropiate de localități, dar, 
de obicei, sînt alese tot 
platouri mai înalte. în zi
lele noastre, nedeia pri
mește valențe noi, prin 
participarea formațiilor ar
tistice, minunat prilej de 
manifestare artistică, de 
cunoaștere și de etalare a

a
„Ne- 

vulcăneană*, demn 
de urmat și de ce- 
localități din Valea

costumelor populare și 
dansurilor. Așa este 
deia 
model 
lelalte
Jiului

ne-

în

I
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„Asociația literară a Româ
niei" - aveau printre scopuri
le mărturisite crearea de 
școli în limba română, în
ființarea unor ziare româ
nești, încurajarea literaturii 
originale, fondarea unui tea
tru național, dezvoltarea u- 
nei culturi și literaturi na
ționale și populare sub sem
nul luptei revoluționare a 
maselor pentru dreptate so
cială și eliberare națională.

Străduințe mari pentru în
temeierea presei au făcut ca, 
în 1829, I. H. Rădulescu sa 
scoată gazeta „Curierul de 
ambe sexe", iar Gh. Asachi 
să tipărească „Albina româ
nească" urmată, în 1837, de 
suplimentul literar „Alăuta 
românească". Sub conduce
rea lui Gh. Barițiu, la Bra
șov se tipărea în 1838 „Ga
zeta Transilvaniei" cu supli
mentul literar „Foaie pentru 
minte, inimă și literatură". In 
a doua etapă a mișcării pa
șoptiste, cristalizînd ideile și 
tendințele epocii revoluționa
re într-un program care ur-' 
mărește îndrumarea literatu
rii spre tradițiile naționale și 
populare, spre marile valori 
contemporane, M. Kogălni
ceanu editează revista „Da
cia literară". In spiritul pro
gramului „Daciei literare", 
formulat cu „lucidă perspecti
vă arhitectonică, cu precisă 
finalitate într-un orizont larg 
și luminos, de anvergură eu
ropeană" de M. Kogălnicea
nu, vor înflori principalele 
direcții de dezvoltare a li
teraturii noastre moderne. Pa
triot! înflăcărați, cu o gîn- 
dire mai mult pragmatică de- 
cît speculativă, ei stimulează 
lupta social-pofitică, cultura
lă, literară cu scopul afirmă
rii individualității naționale, 
pentru o înălțare a poporu
lui român la stadiul modern.

Animați de adînci senti
mente patriotice, de elibera
re națională și socială, scri
itorii generației de la 1848, 
integrați unei tradiții român

ales na* 
facă e- 
contem- 

,............ _ , ___ . . t din
trecutul istoric, cu exemple 
pilduitoare și stimulative pen
tru contemporaneitate ; au 
arătat interes pentru reali
tățile sociale și naționale, 
pentru realizarea unor dezi
derate politice și culturale a- 
le epocii, au descoperit și 
valorificat admirativ-istoric 
proteica și multiseculara crea
ție folclorică. Astfel au fost 
create lucrări istorice, po
ezii, proză și teatru, intrate 
în fondul de aur al literatu
rii române și în conștiința 
poporului. Prin Mihail Kogăl-» 
niceanu și Nicolae Bălcescu, 
primii noștri istorici moderni, 
se tipăresc letopisețele ve
chilor cronicari aflate pînă 
atunci în manuscrise, mai pu
țin accesibile, sau ies Ia 
iveală publicații specializate.

Deosebim, așadar, în evo
luția culturii și literaturii ro
mâne în perioada pașoptistă 
două etape distincte : una, 
pînă la 1840, dominată de 
figurile lui l.H. Rădulescu și 
Gh. Asachi și de activitatea 
primelor gazete ; a doua, în
tre 1840-1860, legată de a- 
pariția „Daciei literare", a 
„Propășirii" și a „României 
literare". Perioada pașoptis
tă în cultura românească se 
caracterizează printr-o efer
vescență creatoare, este e- 
poca de freamăt și agitație 
spirituală, de angajare în 
istorie cu pafos, umanitarism 
și fervoare revoluționară. A- 
firmîndu-și necontenit po
tentele creatoare, originali
tatea, scriitorii generației au 
descifrat taine ale universu
lui uman din unghiul nostru 
propriu. Animați de sincere 
sentimente patriotice, conști- 
enți de menirea socială și e- 
ducativă a scriitorului și a 
artei, cărturarii au fost ală
turi de popor, militînd pentru 
unire- și libertate națională. 
Activitatea literară și cultu
rală se împletește cu cea 
politică, operele reflectă i- 
dealurile sociale ale maselor 
populare. La cei 130 de ani 
de la revoluția română de la 
1848, rememorarea contribu
ției cărturarilor generației 
pașoptiste oferită spirituali
tății românești, istoriei mo-' 
derne a patriei noastre, re
prezintă o firească recunoș
tință adusă unor „timpuri de 
credință și de jertfire", unor 
adevărați „ostași ai propăși
rii", „căuzași" ai marilor w 
dealuri de dreptate, egalita
te, unire.

tice europene și mai 
ționale, urmărind să 
ducafia patriotică a 
poranilor, s-au inspirat

Prof. Gheorghe ANTOCE

Prof. Petru EANA

0 săptămîna a creației 
literare în

Incepînd de luni și pînă la 
21 mar, în Valea Jiului se 
desfășoară o „Săptămînă a 
creației literare", acțiune or
ganizată de Comitetul jude
țean de cultură și educație 
socialistă și Consiliul munici
pal de educație politică și 
cultură socialistă, în ca
drul ediției a doua a Festi
valului național „Cîntarea 
României". Trebuie să reți
nem caracterul inedit al a- 
cestei manifestări, concepu
tă ca un veritabil atelier de 
creație, prilejuind unui ma
re număr de scriitori presti
gioși să cunoască realități
le socialiste din Valea Jiu
lui și munca minerilor, a 
tuturor oamenilor muncii. 
Prin contact direct cu viața 
și munca din întreprinderile 
miniere, scriitorii - colabora
tori ai editurilor „Eminescu* 
și „Albatros*, și revistele 
„Luceafărul", „România lite
rară", „Tribuna" și „Steaua* 
- se vor documenta pentru 
elaborarea unor lucrări lite
rare care să oglindească

Valea
Valea Jiului de astăzi. Prin
tre cei aproape 25 de po
eți, prozatori și publiciști 
se vor afla Dumitru Radu 
Popescu, loan Grigorescu, 
Nicolae Țic, Vasile Baron, 
Ion Băieșu, Radu Ciobanu, 
Romulus Vulpescu, llie Pur- 
caru, Laurențiu Cerneț. In 
codrul „Săptămînii creației 
literare în Valea Jiului*, 
acțiune de genul taberelor 
de creație plastică organi
zate în diferite locuri 
țară, vor avea loc, în 
care 
nilor muncii (în sălile de a- 
pel, la căminele muncito
rești, în școli, librării și in
stituții de cultură) cu scri
itori care vor vorbi despre 
probleme ale literaturii și 
vieții.

„Săptămîna creației lite
rare în Valea Jiului" este o 
manifestare originală, de si
gură valoare culturală, fiind 
un mijloc de cunoaștere re
ciprocă între mineri și scri
itori

din
, ... fie- 

zi, întîlniri ale oame-
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Din țările socialiste

mai bine a problemei aprovi
zionării populației cu îmbră
căminte.

HANOI 12 (Agerpres). Cel 
de-al |V-lea Congres national 
al Sindicatelor din R.S. Viet
nam, desfășurat la Hanoi, a 
adoptat, joi, o rezoluție - 
transm te agenția VNA. Do
cumentul subliniază sarcinile 
ce revin activității sindicale 
pentru actuala perioadă de 
dezvoltare a țării.

in încheierea rezoluției 
se adresează un apel către 
muncitor i, funcționarii și or
ganizațiile sindicale din în
treaga țară pentru realizarea ''*■ 
cu succes a |inie: politice a 
P.C. din Vietnam de construi
re a unei economii socialiste 
și pentru depășirea sarcinilor 
celui de-al doilea plan cinci
nal (1976-1980) de dezvoltare.

PEKIN 12 (Agerpres). In 
R.P. Chineză au început, joi, 
în orașul Tiențin, lucrările 
Conferinței naționale pentru 
industria textilă și populari
zarea „experienței Tacin" în 
această ramură economică - 
informează agenția Clima 
Nouă. I i

Tovarășul Hua Kuo-fen, 
președintele C.C. al P. C. Chi
nez, premier al Consiliului de 
Stat, a adresat pârtie panți- 
lor un mesaj cuprinzînd che
marea de a se acționa pen
tru sporirea producției de ma
terii prime din agricultură, de 
a se depune un efort și mai 
mare pentru creșterea pro
ducției de fibre sintetice, de 
a fi dezvoltată industria tex
tilă într-un ritm rapid în sco
pul rezolvării mai repede și

Lucrările Adunării 
Mondiale a Sănătății

de state ale lumii au expus, 
în numele țărilor pe care le 
reprezintă, opiniile lor față 
de activitatea acestei organi
zații, relevțnd rolul mportant 
al Organizației Mondiale a 
Sănătății în promovarea co
operării între state, în înde
plinirea mandatului de răs
pundere ce i-a fost conferit.

Prezența activă a țărilor so
cialiste în utilizarea bugetu- 
lu1, în democratizarea rela
țiilor interstatale și orientarea 
tuturor eforturilor materiale 
spre țările slab dezvoltate și 
în curs de dezvoltare, stabili
rea și aplicarea unor progra
me de sănătate în funcție de 
nevoile actuale ale acestor 
țări, acțiunea convergentă a 
țărilor din grupul „celor 77" 
și nealiniate - în care țara 
noastră acționează permanent 
și deosebit de activ, în con
formitate cu principiile poli
ticii interne și externe a parti
dului și statului nostru - toa
te acestea au impus în OMS 

. un climat mai pronunțat de 
echitate.

GENEVA 12 (Agerpres). In 
Palatul Națiunilor din Gene
va continuă lucrările celei 
de-a XXXI-a Adunări Mondia
le a Sănătății, care coincide 
cu aniversarea a 31 de ani 
de la adoptarea Constituției 
OMS'. Delegațiile celor 148

Programul de politică generală 
a guvernului francez

PARIS 12 (Agerpres). Primul 
ministru al Franței, Raymond 
Barre, a prezentat în Senat 
programul său de politică ge
nerală, care a fost aprobat 
la 20 aprilie în Adunarea Na
țională.

Luînd cuvîntul cu acest pri
lej, primul ministru a insistat 
asupra „responsabil tații fran
cezilor" față de eforturile de 
redresare a economiei. Agen-

ția France Presse subliniază 
că primul ministru Barre s-a 
adresat senatorilor într-un 
moment în care renasc tensiu
nile în interiorul coaliției gu
vernamentale între curentul 
gaullist și curentul giscardian

O eventuală respingere de 
către Senat a acestui program 
nu poate pune în pericol gu
vernul.

Prezente 
r românești

LISABONA 12 (Ager- 
Ș preș). La universitățile por

tugheze din Lisabona, 
Iforto și Coimbra, profeso- 
; rii români, acad. Ștefan 

Pascu și Mihai Berza, 
membru corespondent al 
Academiei Republicii So
cialiste România, prezintă 
în cadrul programului de 
schimburi bilaterale cultu- 
ral-științifice, un ciclu de 
conferințe dedicate istoriei 
poporului român.

La Universitatea din Li
sabona, acad. Stefan Pas
cu a făcut o expunere pri
vind romanizarea Daciei, 
iar prof. Mihai Berza a 
prezentat în paralel cultu
ra slavonă și cultura popu
lară românească în evul 
mediu, scoțînd în eviden
ță permanența elementului 
profund latin în cultura 
românească.

Conferințele s-au bucu
rat de un succes deosebit.

QUITO 12 (Agerpres). 
- Sub auspiciile Societă
ții ecuadoriano-române și 
ale Ambasadei române, la 
Casa de cultură ecuado- 
riană din Quito, a avut 
loc o adunare festivă 
consacrată aniversării pro-
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închelerea unei prestigioase manifestări 
în domeniul științelor sociale

VIENA 12 (Agerpres). - 
La Viena s-au încheiat lu
crările . sesiunii jubiliare a 
Centrului european de cer
cetări și documentare în ști
ințele sociale. Numeroase 
personalități din domeniul ■ 
culturii și cercetării euro
pene au salutat contribuția 
pozitivă a Centrului la strîn- 
gerea legăturilor de coope
rare pe continent. Reprezen
tantul român, prof. Mircea 
Malița, membru al Comitetu
lui director, a subliniat rolul 
pe care Centrul trebuie să-l 
joace în lumina Actului final 
de la Helsinki pentru întări-.

rea cooperării în Europa. El 
a prezentat preocupările 
actuale ale cercetătorilor ro
mâni din domeniul științelor 
sociale. fi

Acord în politica prețurilor 
la reuniunea miniștrilor 

agriculturii ai
BRUXELLES 12 (Agerpres). 

Miniștrii agriculturii ai „celor 
nouă"/, reuniți la Bruxelles, 
au căzut de acord vineri di
mineața asupra unei creșteri 
medii de 2,25 la sută a pre
țurilor agricole vest-europene.

Potrivit deciziei adoptate, 
agricultorii din Franța, Irlan
da, Italia și Marea Britanie 
vor obține creșteri diferențiate 
mai mari decît media pe an
samblu, grație devalorizărilor 
așa-ziselor lor monede verzi.

. „celor nouă“
Astfel, în cazul Franței, ma
jorarea va fi de 5,85 la sută, 
în Irlanda de 8,25 la sută, în 
Marea Britanie de 9,75 la su
tă, iar în Italia de 7,25 la su
tă. . . ..

In schimb, agricultorii din 
R.F.G. vor trebui să se mul
țumească cu o reajustare de 
1,95 la sută. In ceea ce pri
vește Danemarca și țările Be- 
neluxului, majorarea va re
prezenta media de 2,25 la 
sută.

Sesiunea Consiliului 
U.N.E.P.

NAIROBI 12 (Agerpres). - 
în capitala Kenyei se desfă
șoară lucrările celei de-a 
Vl-a sesiuni a Consiliului gu
vernatorilor Programului 
O.N.U. pentru mediul încon
jurător (UNEP). De pe a- 
genda de lucru, supusă spre 
examinare participanților, se 
detașează în mod deosebit 
problemele legate de aspec
tele principale ale coope
rării internaționale în dome
niul aplicării Programului de 
acțiune elaborat de UNEP 
în vederea protejării mediu
lui ambiant, probleme pri
vind așezările rurale și ur
bane și mediul înconjurător, 
dezbaterile asupra Fondului 
special UNEP și resursele 
alocate pentru finanțarea ac
țiunilor necesare pentru pro
tejarea mediului ambiant.

Fj

ÎN ORAȘUL FRANCEZ 
AVIGNON ’ AU ÎNCEPUT 
„Jocurile latinității", ediția 
1978 la care participă peste 
10(1 de academicieni, profe
sori și cercetători științifici 
clin 11 țări din i Europa, A- 
frica și America. Țară noas
tră este reprezentată de o 
delegație formată din acad.. 
Emil Condurachi, prof. univ. 
Alexandru Bălăci, membru 
corespondent ol Academiei 
Republicii Socialiste România, 
prof. Virgil Cândea, președin
tele Asociației „România", 
Valeriu Râpeanu, directorul 
editurii „Eminescu".

ORGANIZAȚIA MONDIA
LA A SĂNĂTĂȚII (O.M.S.) 
consideră . - într-un raport 
dat publicității la Geneva 
- că pînă în 1980 variola 
va fi eradicată în lume, 
ceea ce va permite economi-

sirea unor importante fon
duri, care vor putea ti fo
losite în alte scopuri.

O EXPEDIȚIE DE ALPINIȘT1 
japonezi, alcătuită din 16 
persoane, a cucerit vîrful 
principal al Muntelui Dhau
lagiri (8 167 metri) din Hima
laia, folosind versantul su
dic,-considerat cel mai . peri
culos. Este pentru prima 
oară cînd o expediție japo
neză escaladează acest pisc 
din Himalaia.

CAMERA DEPUTAȚILOR 
(Lok Sabha) a Parlamentului 
Indiei a respins moțiunea de 
cenzură împotriva guvernului 
premierului Morarji Desai 
depusă de deputății repre- 
zentînd partidul Congresul. 
Național Indian - I, al fostu
lui premier Indira Gandhi. 
Moțiunea de cenzură, for
mula critici la adresa gu
vernului în legătură cu în
răutățirea situației privind 
păstrarea legii și ordinii în 
țară, evoluțiile din sectorul 
industrial, accentuarea' in
flației.

Trustul de construcții 
Crai o va

Grupul școlar 
întreprinderea de vagoane

ARA D
cu sediul în bulevardul Armata Poporului, 

nr. 31/a, județul Arad

cu sediul în Craiova, str. Vasile Conta, nr. 4
încadrează la sediul trustului, următorul personal

pen
a) Șantierul nr. 4 Tg. Jiu, ju
dețul Gorj
— Șef birou personal, învățămînt, 

retribuire
b) Șantierul nr. 5 Calafat, ju
dețul Dolj
— Șef birou pregătire programa

re, urmărire lucrări
— Șef birou personal învățămînt, 

retribuire
— Șei* birou aprovizionare-trans- 

port administrativ
—Tehnicieni principali 

tructori
_ - Tehnicieni constructori
— Contabil principal
— Casier principal
— Gospodar principal
— Șefi loturi
— Maiștri constructori
c) Șantierul nr. 7 Lupeni, jude
țul Hunedoara
— Inginer șef șantier
— Șef birou pregătire, programa

re, urmărire lucrări
— Șef birou tehnic verificare do

cumentații
— Șef birou personal învățămînt, 

retribuire
— Inginer principal constructor

cons-

t r u :
— Subinginer constructor
— Tehnicieni principali norma- 

tori
'■—■ Tehnicieni constructori
— Economist pr. financiar con

tabil
— Contabil principal
— Casier principal
-— Merceolog principal
— Gospodar principal
— Șefi loturi
— Maiștri constructori 

încadrarea se face cu respec
tarea prevederilor Legii nr. 
12/1971 și Legii 57/1974, direct 
de către trust cu acordul șantie
relor de mai sus.

De asemenea, se fac încadrări 
directe la sediul șantierelor de mai 
sus (inclusiv al Grupului de șan
tiere OLTCIT Craiova), de munci
tori calificați în următoarele me
serii :

— dulgheri
— fierar-betoniști
-— zidari
— lăcătuși-sudori
— betoniști
— alți muncitori constructori.
Informații la telefon 1 55 87 sau 

direct la sediile șantierelor inte
resate.

vinde câtre 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 III

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

Menghină rotativă 
pentru mașini uneltei 
tip iv

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

Menghină paralelă 
cu fălci simetrice

Lățimea fălcii
120 nim 350

Mașini de găurit 
de masă
Foarfecă de banc tip II

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

9100

1 600

Grupul scalar minier
încadrează

■ Pedagog

Mica publicitate
VIND casă 4 camere, an

treu, bucătărie, baie, pivni
ță, garaj, strada Bazinului 17, 
fostă Morii, Vulcan. (263)

CAUT conducător auto gra
dul A și B, preferabil pose
sor autoturism, motocicletă 
cu ataș sau moto-triciclu pen
tru însoțire zilnic, handicapat 

'motoriu. Detalii telefon 41378, 
Petroșani. (261)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Munteanu 
Dumitru, eliberată de I.M. 
Bărbăteni, Se declară nulă. 
(255)

PIERDUT certificat de ab
solvire a școlii generale de 
8 ani, seria A, nr. T69049, pe 
numele Flămîndu V. Elena, e- 
liberat de Școala generală 
Baia de Aramă. Se declară 
nul. (256)

PIERDUT ștampilă triunghiu
lară I.C.M.M. Petroșani - 
C.M.V.J nr. 33. Se declară 
nulă. (257)

PIERDUT diplomă de 7 cla
se pe numele Kacso Berriad, 
eliberată de Școala generală 
a comunei Eremitul, județul 
Mureș. Se declară nulă. (259)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Pârvulescu 
loniță, eliberată de Prepara
ta Coroesti. Se declară nulă. 
(260)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Pohl Alexan
dru, eliberată de I M. Petrila. 
Se declară nulă. (262)

ANUNȚ DE FAMILIE

Aducem la cunoștință celor 
care au cunoscut-o că în ziua 
de 3 aprilie 1978 s-a stins 
din viață, la Spitalul din Bră- 
nișca

MELANIA NASTĂSACHE 
(Lazăr) 

care în tinerețe, ca prim-so- 
listă în Ansamblul armatei, a 
dus faima dansului româ
nesc peste țări și'mări, iar la * 
maturitate a îndrumat cu drag 
și competență nenumărate an
sambluri coregrafice din Va
lea Jiului. .

Să ne amintim cu drag de 
chipul ei luminos. (258)
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