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îndeplinirea ritmică a planului de către

fiecare brigadă, pe fiecare schimb asigură

IIIALIZAREA PROOIICIIEI NETE

ȘEDINȚA 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

înaltă apreciere a rezultatelor vizitelor oficiale 
efectuate de către tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 

in fruntea unei delegații de partid și de stat, 
in țări prietene din Asia

Am pășit, în ultima lună 
pregătitoare a aplicării ho- 
tărîrilor plenarei CC. al 
P.C.R. din 22-23 martie pri
vind introducerea în activita
tea economică a indicato
rului producției nete. Cu al
te cuvinte, este luna hotărâ
toare în care trebuie „lua
tă cadența" pentru ca de la 
1 iulie fiecare colectiv - de 
la brigadă și pînă la nivelul 
unității — să se înscrie în e- 
xigențele impuse de noul 
mecanism prin care se apre
ciază în mod real contribu
ția proprie la realizarea pro
ducției.

Nu intenționăm explicarea 
implicațiilor acestui meca
nism complex, ziarul nostru 
a făcut-o cu mai multe pri
lejuri, dar am făcut preci
zările de mai sus pentru a 
privi retrospectiv activitatea 
desfășurată de unitățile mi
niere în luna mai și numai

Propunerile, sesizările și 
cererile oamenilor muncii 

soluționate operativ, 
cu responsabilitate

In lumina Hotărîrii Comi
tetului Central al P.C.R. și 
a Legii cu privire la activi
tatea de rezolvare a propu
nerilor, sesizărilor, reclama- 
țiilor și cererilor oamenilor 
muncii, organele de partid, 
de masă și obștești, condu
cerile întreprinderilor și ins
tituțiilor din municipiul nos
tru sînt preocupate să asi
gure ridicarea nivelului ca
litativ al muncii de exami
nare și soluționare a scri
sorilor și a audiențelor la 
-toate nivelele muncii de 
partid și de stat. Biroul co
mitetului municipal de partid 
cele orășenești și comunale 
au stabilit un dialog perma
nent cu activul de partid, cu 
comuniștii, cu toți oamenii 
muncii pentru a găsi în co
mun soluții eficiente în rea
lizarea sarcinilor ce le re
vin.

Cu prilejul adunărilor de
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VITRINA MIINILOR IN- 
DEMINATICE. Una din vi
trinele dm centrul comunei 
Aninoasa atrage atenția lo
cuitorilor. Aici sînt expuse 
fețe de masă, șervețele, per- 
deluțe, semne de carte și 
multe alte lucrări realizate 
de elevii cercului de mîini 
îndemînatice condus de în
vățătoarea Cornelia Costi- 
naș. Cele mai frumoase ex
ponate aparțin elevelor V. 

din unghiul de vedere al 
producției fizice care cîntă- 
rește greu în talerul noilor 
exigențe.

A?i: mam în titlul acestui 
comentariu că îndeplinirea 
ritmică a planului de către 
fiecare brigadă, pe fiecare 
schimb asigură realizarea 
producției nete. Cu cîteva 
zile în urmă, ziarul nostru 
a publicat pe această temă
- creșterea producției nete
- o pagină specială privind 
preocupările, experiențele și 
inițiativele colectivului de la 
Uricani. Ceea ce am dori 
să subliniem însă este fap
tul că sporul de producție 
a fost realizat pe seama 
creșterii productivității mun
cii în condițiile ritmicității 
depășirii planului din pri
mele zile a'e acestui an. Dar, 
pentru cine urmărește mer
sul zilnic al producției de 
cărbune din Valea Jiului es

dări de seamă ce au avut 
loc la începutul anului, s-au 
făcut 1804 propuneri ca
re privesc cele mai di
verse sectoare de activitate. 
Din totalul propunerilor fă
cute, 1743 sînt de compe
tența de rezolvare a orga
nizațiilor de partid din în
treprinderi și instituții, a co
mitetelor comunale și oră
șenești și se referă în special 
la soluționarea unor proble
me legate de asigurarea 
condițiilor pentru realizarea 
sarcinilor de plan și de ser
viciu, întărirea ordinii . și 
disciplinei în rîndui perso
nalului muncitor, perfecțio
narea formelor și metodelor 
privind ridicarea nivelului

Vasile COCHECI, 
activist al Comitetului 

municipal de partid
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Miclea, I. Buță, A. Hus- 
szerl, I. și A. Răducan, G. 
Pascaru, A. Nenu, I. Jescu 
și N. Manea. (I. Simo, în
vățător).

INSTITUTUL DE MINE 
Petroșani prelungește 
perioada de pregătire 
a candidaților, în ve
derea susținerii con
cursului de admitere, 
între 3-18 iunie, la se
diu și la Liceul indus
trial Vulcan. 

te ușor de constatat că a- 
ceste depășiri nu sînt deloc 
spectaculoase, ba dimpotri
vă. Zilnic s-au extras peste 
plan și în luna mai în medie 
aproximativ 200 tone. Dar 
ieri dimineață cînd s-a tras 
linie și plusurile s-au adu
nat a rezultat o depășire 
de peste 4500 tone. Amin
team la începutul acestor rîn- 
duri de „luarea cadenței" în 
producție". Ei bine, la Uricani 
secretul este tocmai menți
nerea cadenței care impli
că însă crearea condițiilor 
necesare desfășurării nestin
gherite a producției. In a- 
ceastă ordine de idei tre
buie relevate și rezultatele 
minerilor din Vulcan care, 
cu excepția cîtorva zile, și-au 
depășit ritmic sarcinile 
Eficiența ritmicității asupra 
producției fizice este evi
dențiată de cele 4800 de fo-
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în concert, corul „Doina" al Școlii generale nr. 5 
Petrila. Copiii minerilor au cules meritate aplauze și flori.

l/n călduros și vibrant
mesaj a! fiilor de mineri

Duminică 28 mai, ora 11 
dimineața. Sala de concer
te „George Enescu" a 
Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu" din Capitală 
freamătă de tinerețe și vo
ioșie. Pe prestigioasa sce
nă a artei interpretative ro
mânești își fac apariția în 
frumoasele costume pionie
rești, membrii corului de 
•sopii „Doina" al Școlii ge
nerale nr. 5 Petrila, laureat 
al fazei județene a Festi
valului național „Cîntarea 
României". Emoții, aplau
ze și flori pentru copiii mi
nerilor apoi... liniște. Pri-

i

DE LA LABORATORUL DE^

RECOLTARE și conservare a 
singelui din Petroșani aflăm 
6ă în primele cinci luni .din 
acest an au fost recoltați 
700 litri de sînge, dintre ca
re 600 litri de la donatori 
onorifici. Dintre cei 2 200 de 
oameni ai munci care, au 
donat sînge în acest an ma
joritatea sînt mineri, meta- 
lurgiști, ceferiști și de alte 
profesii. (C.D.)

Joi - după-amiază a avut 
loc ședința Consiliului de Mi
niștri, în cadrul căreia gu
vernul țării și-a exprimat 
profunda satisfacție pentru 
rezultatele deosebit de rod
nice ale vizitelor oficiale de 
prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
generai al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
le-a făcut, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în 
fruntea unei delegații de 
partid și de stat, în Repu
blica Populară Chineză, Re
publica Populară Democra
tă Coreeană, Republica So
cialistă Vietnam, Republica 
Democrată Populară Laos 
și Kampuchia Democrată, 
precum și ale convorbirilor

Consiliul de Miniștri vă 
exprimă cele mai înalte sen
timente de stimă și prețuire 
pentru strălucitul succes al 
vizitei de însemnătate isto
rică pe care dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, ați 
efectuat-o, în fruntea dele
gației de partid și de stat.

mele acorduri la pian și 
neobositul dirijor Vladimir 
Ureche dă tonul piesei 
„Glorie ție partid", cu care 
se deschide partea I a u- 
nui concert coral ce avea 
să încînte studenți și ca
dre didactice ale Conser
vatorului, personalități de 
prestigiu ale muzicii co
rale românești și elevi ai 
Școlii generale nr. 11, in
vitați la spectacol de co
legii lor din Petrila. Mi
nute în șir glasurile cris
taline ale celor 100 de co
pii au interpretat, într-o 
armonie și sincronizare 
perfectă, piese corale ca 
„Voința neamului", „Dul
ce Românie" și alte cînte- 
ce patriotice.

Partea a ll-a a concer
tului a fost marcată de 
prezența în mijlocul copi
ilor a violonistului Gabriel 
Dincă, sopranei Doina Di
nu și a interpretului Mihai 
Romașcanu (percuție) stu
denți ai Conservatorului, 
nume cunoscute deja în mu
zica românească. Studen
ții au interpretat în cins
tea oaspeților bucăți ce-

Maiia PREDOȘANU 

la nivel înalt care au avut 
loc cu prilejul escalei în 
Iran și în capitala Indiei.

Relevînd intensa activita
te desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru 
dezvoltarea și întărirea pri
eteniei, solidarității și co
laborării dintre România și 
statele vizitate, primul mi
nistru al guvernului, tova
rășul Manea Mănescu a 
subliniat contribuția re
marcabilă a președintelui 
Republicii la creșterea pres
tigiului României socialis
te în lume, la întărirea secu
rității .și dezvoltării libere și 
independente a tuturor na
țiunilor, la o largă coope
rare internațională.

Guvernul a exprimat ho- 
tărîrea de a munci strîns u-

Mult stimate și iubite tovarășe 
NICOLAE CEAUȘESCU,

în Republica Populară Chi
neză, Republica Populară 
Democrată Coreeană, Repu
blica Socialistă Vietnam, Re
publica Democrată Popu
lară Laos și Kampuchia De
mocrată. Vizita se înscrie ca 
un nou eveniment de im
portanță cardinală în cro
nica relațiilor de prietenie, 
solidaritate și colaborare

Avansâri față de graficele de execuție
In luna ma:, constructorii șantierului din Uricani al 

I.C.M.M. au realizat, peste 'plan, lucrări în valoare ce 
depășește 100 000 lei. La toate lucrările aferente dezvoltă
rii I.M. Bărbăteni, formațiile de constructori a căror ac
tivitate este coordonată de maistrul Nicolae Belgun au 
obținut depășiri la productivitatea muncii, concretizate în 
lucrări peste plan. Cele mai mari avansări față de grafice 
au fost înregistrate la stația de compresoare de la puțul 
Vest ăl I.M. Uricani, obiectiv a cărui punere în funcțiune, 
așa cum s-au angăjat constructorii, va fi cu două luni mai 
devreme, pentru a satisface astfel cerințele sporite de 
aer comprimat din subteran.____________________________________________ ___ ____  ■■ I 

Caruselul hîrtiilor nu pune 
în mișcare motoarele

Telefonul secției economi
ce a ziarului sună prelung. 
De la celălalt capăt al firu
lui, un anonim ne informa 
că... „In timp ce atelierul de 
reparații electrice, aparți- 
nînd noii unități economice 
I.R.I.U.M.P., nu are sîrmă de 
bobinat, I.U.M.P., care deo
camdată mai are încă în 
sarcină aprovizionarea ate
lierului respectiv a expediat, 
cu o mașină, la B.J.A.T.M. 
Deva o parte din sorturile 
de sîrmă de bobinat. Toc
mai sorturile necesare ate
lierului care lansase bonuri 
către magazia I.U.M.P. so- 
licitînd sîrmă... Alo I... și ve
rificați în gară. Se pare că 
B.J.A.T.M. Deva a retrimis 
la Petroșani sîrmă în con
tainers, pe calea ferată. Da
că e aceeași sîrmă sau alta 
nu știu. Precis însă sînt a- 
celeași sortimente ca, cele 
trimise". Cu un „Bună ziua"! 
sec convorbirea ia sfîrșif.

...In aceeași dimineață 
pornim la verificarea sesi
zării și constatăm: 1. La a- 
telierul de reparații electri
ce sîrmă . de bobinat în can
tități foarte mici nu asigură 
ocuparea mîinii de lucru ca
lificate, care ar avea într-a- 
devăr. ce lucra ; peste 60-70 
de motoare pentru transpor
toarele întreprinderilor mi
niere așteptau să fie repa
rate. Luni dimineața, 29 mai, 
sînt lansate bonurile de .ma
teriale către magazia 
I.U.M.P., pentru sîrmă nece
sară. 2. I.U.M.P. primește la 
.magazie, în 29 mai bonurile

nit în jurul partidului, a se*  
cretarului său general, a! , 
președintelui Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, i 
pentru înfăptuirea întregii 
politici interne și externe a 
partidului și statului nostru, 
pentru a transpune inte
gral în viață istoricele lio-< 
tărîri ale Congresului al 
Xl-lea și ale Conferinței 
Naționale, ale partidului, 
pentru înflorirea; continuă 
a României socialiste.

Consiliul de Miniștri a a- 
doptat, într-o atmosferă da 
entuziasm, o telegramă a- 
dresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, ît» 
care se spune :

dintre partidele și popoare
le țărilor noastre și consti
tuie, totodată, o contribuție 
remarcabilă la dezvoltarea 
continuă a raporturilor de 
solidaritate frățești dintre 
România și toate statele so
cialiste, un aport de seamâ -

• (Continuare în pag. a 4-aJ

dar pînă se centralizează, 
pînă se află ce cantitate de 
materiale trebuie și... Sîrmă 
a fost expediată la 
B.J.A.T.M. cu o mașină, mar
ți, 30 mai - 2305 kg. 3. In 
31 mai, în gara Petroșani 
sosesc de la B.J.A.T.M. a- 
celeași sortimente de sîrmă 
în-cantitate de 1593 de kg.

Pînă aici lucrurile sînt 
clare, dar încercînd să a- 
flăm cum de s-au întîmplat 
toate acestea, intrăm într-un 
hățiș de adrese, tabele, sto
curi, comenzi, avize etc. etc., 
din care cu greu reușm să 
ne completării imaginea ce
lor întîmplate, imagine care, 
la un moment dat amenin
ța să se estompeze, să fie 
acoperită de avalanșa hîrti
ilor și justificărilor.

Despre ce este vorba d.e 
fapt. Prezentăm faptele cro
nologic pe baza actelor pre
zentate în dosarele de la 
biroul de aprovizionare al 
I.U.M.P. In 21 aprilie, pe un 
tabel sînt prezentate canti
tățile de sîrmă de bobinat 
existentă în stoc și cu apro
barea șefului atelierului de 
reparații electrice sînt sta
bilite cantitățile la sortimen
tele ce pot fi date disponi
bile. După rezolvarea aces
tor operații, I.U.M.P. solici
tă la B.J.A.T.M. să preia o 
cantitate de sîrmă disponi
bilă de 13 730 kg. Printr-o 
comandă, B.J.A.T.M. acceptă

Dorin GHEȚA
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primilor 2 ani de studii, în 
care se asigură un studiu 
multilateral (matematică, fi
zică, chimie, română, diferite 
limbi străine, studiul mate-

A DE ZIUA LOR ț 
A SENINĂ V 

A Sărbătoarea copiăriei, 1 A
* Iunie, a fost prilejul unor )
( antrenante concursuri i
< sportive la care au parti- i 
J cipat cu pasiune sute de )
* copii din Valea Jiului. U-) 
4 na dintre cele jnai impor-

l-

A 
A 
A
'■»

A 
A
A
( (24 copii). Locul întîl a re 
i venit copiilor d'n Lupeni 
’ care vor reprezenta muni- 
I Cipiul Petroșani la faza .ț județeană a concursului ce 

se va desfășura în 11 iu-
■ n e la Deva.

>ă concursul de gim-

, i
- fante acțiuni a fost, la J 

Petroșani, faza mumcipa- ( 
lă a concursului de gim- 
nașt'că pentru preșcolari, 
ediția a Iha, despre ca
re prof. I,liana Piscoi de 
la Școala sportivă ne-a 

•SpUS : •
— Au participat grădi

nițele nr. 1 Petroșani (cu 
ansamblul format din 20 
de copi:) și nr. 5 Lupeni

^'^6 -W ț ; ir •

■teL......;

I.U.M. Petroșani. Sudorul Georgică Voi cu la mașina de sudat cap la cap a grinzilor 
pentru susținerea în abataje.

Caruselul
hîrtiilor

Opțiuni in orientarea 
școlară și profesională 

a elevilor (II)

J h .-iu weva. i

y După concursul de gim- ) 
ț'nasfcă, pe terenul școlii 4 
4 sportive au continuat alte < 
’ acțiuni competitive : ștofe-) 
y te distractive, triciclete, 
/.trotinete și biciclete.
» Ziua copilului a fost 
J marcată și la Iscroni prin- 
A tr-un spectacol cultural-ar- 
4 tistic prezentat de elevii 
- școlii din localitate.

Elevii din clasele l-.Î.V ci
le Școlii generale nr. 2 din 
Petroșani au trăit ieri mo
mentul unei surprize... 
dulci. Comisia de femei 
din cartierul nr. 6 le-a

(Urmare din pag. I) a
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oferit de ziua lor 600 de | 
prăjituri produse de gos- i 
podine ca Lucia Marușca, ! 
Viorica Mulea și altele. >

febre din muzica > clasică 
universală și românească 
primind aplauze și admi
rația colegilor mai mici, 
deopotrivă îndrăgostiți de 
muzică. Ultima parte a 
concertului a fost susținută 
tot de corul „Doina" pri
lejuind întîlnirea neaștep
tată a publicului spectator 
cu piese corale de virtuo
zitate, aflate foarte rar, 
sau aproape deloc, în re- i 
pertoriile .corurilor de copii. 
O astfel de piesă cu o in
terpretare extrem de difi
cilă este „Sîrba-n căruță...", 
o piesă corală reprezenta
tă impecabil de copii. De 
altfel, așa cum ne-a decla
rat compozitorul Constantin 
Romașcanu, unul din ini
țiatorii și susținătorii a- 
cestei entuziaste manifes

țări „întreaga evoluție 
corului de copii „Doina' 
s-a ridicat la un înalt nivel 
artistic. Rar mi-a fost dat 
să ascult, ne-ci mărturisit 
interlocutorul nostru, un 
concert coral atît de bine 
lucrat. Un merit 
revine, desigur, 
V. Ureche, care 
mult și a reușit 
admirabil pentru

(Urmare din pag. n
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Instantaneu din timpul concursului de biciclete - băieți, 
f. Foto: Ion LICIU ■■

deosebit 
dirijorului 
a muncit 
un lucru 
care me

rită prețuirea deosebită a 
iubitorilor muzicii corale. 
Un merit deosebit revine, 
de asemenea, și celor care 
au ajutat la organizarea 
concertului, în primul rînd 
școlii apoi conducerii Con
servatorului și Consiliului 
Național al Pionierilor ca
re au sprijinit inițierea a- 
cestei manifestări".

Cuvinte admirative, cu
vinte de laudă la adresa 
ținutei artistice la cel mai 
înalt nivel calitativ a coru
lui „Doina" au fost adresa
te și de asist, univ. Ovidiu 
Cucu : „Este pentru prima 
oară cînd un cor pionie
resc din Valea Jiului cîntă 
pe această scenă de pres
tigiu a muzicii românești 
și pot spune că a cînțat 
minunat, cu un entuziasm 
care m-a cucerit". Pentru 
profesorul de muzică Ni- 
colde Istrate, corul pionie
rilor din Petrila reprezintă 
un „model de muncă, dă
ruire profesională și entu
ziasm, pentru multe școli 
din București", iar pentru 
colegul său prof. Victor 
Marcovici de la liceul de 
filologie și istorie „Zoia 
Kosmodemianskaia", „con
certul a fost o revelație, 
mi-a întrecut toate așteptă
rile".

5080 de kg. In 18 mai, prin- 
tr-un proces-verbal încheiat 
de organele superioare fi
nanciare I.U.M.P. este aten
ționată să lichideze stocul 
de sîrmă pînă în 25 mai 
ceea ce întreprinderea face, 
dar în... 30 mai. Intre timp, 
în 29 mai, atelierul întoc
mește bonurile de care am 
amintit, dar pînă se lămu
resc lucrurile... sîrrria pleacă 
la B.J.A.T.M.

Norocul este că printr-o 
manevră (?) greu de înțeles 
B.J.A.T.M. Deva trimite la 
Petroșani, pentru,I.U.M.P., ti
purile de sîrmă de bobinat 
de care avea nevoie atelie
rul.

Cert este un lucru : oa
menii atelierului de reparat 
utilaje electrice ar avea ce 
lucra, dar n-au sîrmă, pen
tru că de la noua întreprin
dere I.R.I.U.M.P. nimeni nu 
prea s-a străduit să treacă 
stradă pînă la I.U.M.P. ca 
să lămurească problema și 
pentru că, între cei doi șefi, 
de atelier și de birou de a- 
provizionare, pe care nu-i 
despărțea decît cîteva sute 
de metri, se plimbau... hîrti- 
ile. j„,

Treapta I este destinată se mineri ; 1 clasă mecanică; 
1 clasă prelucrător prin aș- 
chiere ; 1 clasă e'ectrician 
centrale si rețele electrice.

GRUPUL ȘCOLAR MINIER 
LUPENI are următoarele for
me
• LICEUL INDUSTRIAL, 

treapta l eu profilurile:
- mine, petrol, geologie

216 locuri (zi) și 72 seral; 
-mecanic 108 locuri (z ) 36 

■ seral;
- electrotehnică 72 

(zi); ..
Treapta a ll-a :
- minier 72 locuri (zi) 36 se

ral'.;
- electrician 36 locuri (zi) 

36 seral ■
/COALA PROFESIONALA

- fninier IU8 locuri (zi) 36 
seral ;

- mecanic mașini și utilaje 
miniere 36 locuri (zi);

- preparator cărbune și mi
nereuri 36 locuri (seral);

- mecanic mașini și utilaje 
industriale construcții de 
mașini 36 locuri (zi);

- prelucrări prin așchiere 
36 locuri (zi) ;

ȘCOALA 
NIERI ,.
- maiștri

(zi); 
Pentru . - ■ .

în care numărul de candidați 
depășește pe cel al locurilor 
planificate în perioada 2-4 
iulie 1978 se vor susține pro
be de verificare a cunoștin
țelor prin lucrări scrise la 
matematică, limba și literatu
ra română, din materia 
diată în clasa a Vlll-a.

Admiterea în clasa 
(treapta a ll-a) de liceu, 
vățămînt de zi, se face

IțilIMI □l.»vtlltc/ O.'UUIUI 
riglelor, tehnologie).

După treapta I elevii 
următoarele posibilități 

pregătirea 
a liceelor

au

să continue 
în treapta a ll-a 
industriale

- să continue
în școlile profesionale pen
tru a deveni muncitori califi
cați , j

- să se încadreze în pro
ducție

In anul școlar 1978-1979 
Liceul industrial minier va 
avea în treapta I : 7 clase 
mine, petrol geologie ; 4
clase mecanică ; 2 clase e- 
lectro ; 1 clasă construcții.
• Treapta a ll-a. După 

admiterea în treapta a ll-a 
elevilor li se asigură o pre
gătire politică, științifică, cui- 
turală, civică corespunzătoa
re. Absolvenții treptei a ll-a 
susțin examen de bacalau
reat. Celor care-l promovea
ză li se acordă diplomă de 
bacalaureat, cu indicarea 
specialității pe care a avut-o. 

Ei au următoarele drep
turi : , ; ■■ -l :

- încadrarea în producție 
într-un loc corespunzător 
muncă, în 
care a urmat-o ■

- continuarea studiilor 
învățămîntul superior, în spe
cialitatea obținută la liceu 
sau într-o altă specialitate, 
după dorința absolventului. 
Celor care nu promovează 
examenul de bacalaureat în 
prima sesiune li se eliberea
ză certificate de absolvire 
pe baza cărora pot fi înca
drați în muncă și pot susține 
examenul de bacalaureat in 
sesiunile următoare.

In anul școlar 1978-1979 
treapta ll-a va avea : 4 cla-

pregătirea
locuri

DE MAIȘTRI Ml-

minieri 36 locuri

de
specialitatea pe

freapta I, în cazul

în

stu-

XI
1n- 
pe 

bază de concurs în perioada 
9-14 iulie 1978" la discipli
nele: matematică și fizică.

înscrierile se fac la secre
tariatul liceelor între orele 
7-15.

Realizarea producției

• (Urmare din pag. I) ceastă direcție merită a fi 
evidențiată preocuparea co
mitetelor de partid de la 
I.M. Petrila, l.M. Vulcan, 
I.U.M.P., I.M.P., Sănătate, 
I.C.M.M., comuna Banița și 
multe altele.

Se apreciază faptul că 
s a încetățenit în practica 
organelor de partid, de ma
să și obștești, a conducerilor 
întreprinderilor și instituți
ilor, metoda examinării cu 
răbdare a problemelor

U.T.C. și 
colective

d conduce- 
a unităților, 
se referă la 
transportului

• (Urmare din pag. I)

te de cărbune extrase su
plimentar față de planul lu
nii mai. Demne de relevat 
sînt eforturile minerilor de 
la Lonea care în a treia de
cadă a lunii au accelerat 
ritmul muncii, reușind nu nu
mai să recupereze restanța 
de peste 4500 tone, dar să 
extragă chiar în 
tone de cărbune 
sarcinile lunare, 
astfel aprecierile 
directorul minei, 
Brînduș, în interviul publicat 
în ziarul nostru. Pe această 
traiectorie s-au înscris în lu
na mai și minerii Aninoa- 
sei, care și-au îndeplinit 
sarcinile lunii, ca și cei de 
ța Paroșeni care numai în 
ultimele patru zile de cînd 
s-a făcut simțită redresarea 
- au recuperat peste 1500 
tone din restanță. Acum, în 
luna iunie, deosebit de im
portant pentru aceste unități 
este asigurarea- condițiilor 
tehnico-materiale pentru 
menținerea și, eventual, 
celerarea cadenței.

In altă situație se ___
minele Petrila, Lupeni. și Dîl- 
ja, unde doar în cîteva 
s-a reușit depășirea - 
puțin - a sarcinilor, în 
joritatea zilelor lunii 
ducția menținîndu-se

plus 200 
față de 

confirmînd 
făcute de 
ing. Aurel

ac-

aflâ

zile 
cu 

ma- 
pro- 

în a-

propierea planului. Sînt evi
dente, pentru cine vrea să 
vadă (și mai ales să recu
noască) deficiențele de con
ducere. Să cităm un exem
plu : la Petrila s-a rămas 
sub plan în mai multe zile 
cu 28 de tone (în ziua de 
10), 22 de tone (în ziua de 
17 mai) și 19 tone (în 28 ale 
lunii). Or, este de necrezut 
că aceste restanțe sînt con
secința unor probleme deo
sebite pe care le-a ridicat 
producția și nu neglijența în 
conducerea activității la ni
velul sectoarelor. La fel stau 
lucrurile și la Lupeni, unde 
restanța față de pianul zil
nic s-a cifrat de regulă în 
jurul a 500 de tone, lată de 
ce este necesară urmărirea 
atentă a producției din a- 
bataje, pe tot fluxul de 
transport și pînă la... numă
rătoare. Spunem aceasta 
pentru că de cele mai multe 
ori defecțiunile din trans
port sînt acelea care țin rea
lizările „pe muchie de cu
țit". lată de ce este necesar 
să se aplice cu toată fermi
tatea indicația organului 
municipal de partid dată cu 
privire la conducerea și su
pravegherea atentă a rețelei 
de transport a cărbunelui, 
pentru ca aceste rețele să a- 
sigure realizarea ritmică a 
planului.

In condiții aparte lucrea
ză colectivele minelor 0ăr- 
băteni și Livezeni unde, pe 
lingă unele greutăți de na
tură obiectivă, luna mai a 
evidențiat și deficiențe con
cretizate în dese opriri ac
cidentale ale utilajelor, în 
neutilizarea fondului de timp 
de lucru - generată de a- 
bateri disciplinare. Atît con
ducerile celor două unități, 
cît și conducerea Combina
tului au luat măsuri, s-au 
întocmit programe pentru 
redresarea producției. Dar 
ele trebuie aplicate cu toa
tă fermitatea. Aceste colec
tive ale căror realizări se 
mențin sub nivelul planului, 
vor trebui să depună un e- 
fort deosebit pentru ca în 
această lună să se înscrie în 
sarcinile fizice. Este soluția 
principală pentru ca de la 
1 iulie să poată aplica și 
aici cu bune rezultate me
canismul producției nete.

In această direcție, a spo
ririi producției fizice, fieca
re unitate dispune de rezer
ve importante imobilizate 
în numărul destul de ridi
cat al brigăzilor ce nu-și 
realizează sarcinile. Spre 
aceste brigăzi trebuie în
dreptată toată atenția pen
tru ca fiecare brigadă, fie
care, schimb să-și realizeze 

ț ritmic sarcinile de plan.

politico-ideologic, profesio
nal și de cultură generală, 
perfecționarea continuă a în
tregii munci de partid, sin
dicat, 
rilor
Multe propuneri 
îmbunătățirea 
în comun, a activității des
fășurate de unitățile pres
tatoare de servicii, a apro
vizionării unităților comer
ciale cu măr
furi industriale 
și alimentare, 
a gospodăririi 
și înfrumuseță
rii local tăților. 
Prin grija or
ganelor și or
ganizațiilor de 
partid ma
rea rnajoritafe 
a propuneri
lor făcute au 
în notele de măsuri adoptate 
în adunările generale, fixîn- 
du-se termene și responsabi
lități concrete pentru rezol- . 
vare.

Stimularea comuniștilor, a 
celorlalți oameni ai muncii 
pentru a veni cu propuneri 
în vederea îmbunătățirii ac
tivității economico-sociale a 
fost determinată și de faptul 
că există o mai mare preo
cupare pentru soluționarea 
problemelor ridicate, pentru 
aplicarea în viață a propu
nerilor făcute. Considerăm 
că o metodă bună folosită 
de unele organe și organi
zații de partid, consilii ale 
oamenilor muncii, constă în 
antrenarea pentru soluțio
narea propunerilor și a sesi
zărilor a unor colective de 
comuniști cu experiență și 
cadre de specialitate. In a-

tul de ridicat, se desprinde 
concluzia că în unele între
prinderi și instituții nu se ac
ționează cu toată răspun
derea în vederea lichidării 
neajunsurilor. Au fost cazuri 
în care organele și organi
zațiile de partid, de sindicat 
U.T.C. și consiliile oamenilor 
muncii nu au manifestat o 
preocupare susținută pentru 
prevenirea abaterilor de la 

' de 
legislației

disciplina de partid și 
stat, a încălcării 

pe ■ socialiste.
conformi- 

cu preve-

Propunerile, sesiză 
rile și cererile 

oamenilor muncii
fost cuprinse care le ridică oamenii mun

cii, și cetățenii, a sporit 
preocuparea și răspunderea 
pentru a găsi soluții în ve
derea rezolvării acestora, a- 
sigurîndu-Se, în marea ma
joritate a cazurilbr, răspuns 
direct la cererile adresate. 
Asemenea preocupări au e- 
xistat la comitetele orășe
nești Petrila, lupeni, Uricani, 
comuna Banița, comitetele 
de partid, C.M.V.J., I M. Uri
cani, I.M. Petrila, I.U.M.P., 
unde ca urmare a grijii ce 
se poartă pentru oamenii 
muncii, sînt tot mai puține 
cazurile acelora care solici
tă audiențe la organele ju
dețene și centrale de paritd 
și de stot.

Din faptul că numărul 
scrisorilor adresate de oa
menii muncii organelor ju
dețene și centrale de la în
ceputul anului este încă des-

In
late 
denie hotărîrii 
au fost cons
tituite, pe lin
gă comitetele 
de partid și bi
rourile organi
zațiilor de ba
ză din între
prinderi și ins
tituții, comisii 

ai muncii carede oameni 
urmăresc permanent modul 
cum sînt soluționate propu
nerile, sesizările făcute prin 
scrisori și audiențe. Prin a- 
ceasta s-a creat un cadru 
organizatoric instituționali- 
zat, care permite o parti
cipare intensă a tuturor oa
menilor muncii la rezolva
rea competentă a probleme
lor economice, sociale, ur
mărind în același timp mo
dul în care se transpun în 
viață propunerile făcute cu 
diferite prilejuri.

Rezolvarea cu răspunde
re a problemelor ridicate de 
oamenii muncii de către or
ganele și organizațiile de 
partid, va duce la întărirea 
continuă , a rolului conducă
tor al partidului în toate do
meniile de activitate.



in

Cititorii au cuvîntul
Semne

CANTINA - Șl MAI BINE

Și în acest cartier. Aeroport, buna gospodărire a lăsat amprenta frumosului.
Foto: Ion LEONARD

Femeile prezență dinamică 
viața orașului

Ca întotdeauna, și în 
acest an femeile din ora
șul Petrila participă în nu
măr mare la acțiunile de 
înfrumusețare și bună gos
podărire a localității. In a- 
celași timp ele se remarcă 
și prin alte acțiuni cu ca
racter umanitar. Vă ru
găm, tovarășă Ioana Ca- 
raconcea ca, în calitate 
de președintă a Comitetu
lui orășenesc Petrila al fe
meilor, să ilustrați cu Cîte- 
va exemple activitatea 
dumneavoastră, a femeilor.
- Cele mai multe acțiuni 

de înfrumusețare, care s-au 
bucurat și de cel mai mare 
număr de participante,' au 
avut loc în cartierul „8 Mar
tie". Femeile din blocurile 
nr. 20, 23, 29, 31, 32, 37, 11 
și altele din acest mare și 
frumos cartier, din proprie 
inițiativă, ori îndemnate de 
președinta comisiei de fe
mei, Elisabeta Ciort, au par
ticipat la numeroase acțiuni 
de înfrumusețare. Ele între
țin curățenia pe zonele ver
zi, au săpat rondurile și au 
plantat flori. La mai multe 
blocuri, ca o dovadă a 
preocupării femeilor pentru 
frumos, a pasiunii lor pen
tru flori, balcoanele sînt 
împodobite cu jardiniere și 
diferite vase in care cresc 
flori, păstrîndu-se astfel tra
diția noastră de a avea în 
casă, la ferestre, cît mai 
multe flori. Fără a le subes
tima cîfuși de puțin pe ce
lelalte participante, aș putea 
cita ca un exemplu demn, 
de urmat, femeile casnice 
din blocul nr. 41 din cartie
rul 8 Martie, bloc care, du
pă părerea mea, pe merit

Activitățile gospodărești-edilitare din orașul Vulcan sînt 
sprijinite de cetățeni, lată un aspect surprins la blocul 6, 

de pe aleea Crizantemelor, din orașul pe drept numit al 
florilor. <■ Vii-ț •-;

Foto : Gh.OLTEANU

Vulcanul, într-un proces 
neîntrerupt de modernizare1

Aflat într-un proces ne
întrerupt de modernizare, 

I Vulcanul a devenit una
j dintre cele mai frumoase
j așezări ale Văii Jiului,
i Vicepreședintele consiliu-
I lui popular al orașului

loan Rujoi, îmi vorbea 
despre faptul că și în 
această primăvară harni- 

ț cii cetățeni ai orașului
| au fost la înălțime. Par-
i ticiparea lor la acțiunile

gospodărești, a adus o- 
rașului noi dotații și ele
mente de frumos, fapt i- 
lustrat de curățirea zone
lor verzi și extinderea a- 
cestora. In jurul unor blo
curi au fost aduse peste 
1 200 tone pămînt vege
tal, s-au plantat 12 000

j arbori și arbuști orna-
I mentali. Pe străzile ne

asfaltate cum sînt Izvor,
Muntelui, Crividia au fost 

ar putea fi numit și aî flo
rilor. - -

Fiecare cartier din orașul 
nostru are un număr mare 
de femei, harnice, fruntașe 
în acțiunile gospodărești, de 
înfrumusețare ori cu carac
ter Umanitar.

- Menționați, vă rog, 
numele celor mai harnice 
dintre cele mai harnice fe
mei. ? opo o; ? or.o;-'

Convorbire cu tovarășa 
Ioana CARACONCEA, 
președinta Comitetului 
orășenesc al femeilor

PETRI

- Cu scuzele cu care mă 
consider datoare față de ce
lelalte femei fruntașe, le 
menționez pe ■ tovarășele 
Maria Robică, Elisabeta 
Cioit, Maria Urs, Viorica 
Manea, Adela Stan, Maria 
Balea, Ileana Fodor, Euge
nia Sîrbu și alte președinte 
de comisii de femei,. Crucița 
Dumitru, Ana Costea din 
cartierul Vulturului, Maria 
Nistor, Elisabeta Deak, Iri
na Lapsanski, Luiza Chiruță 
din cartierul M. Eminescu. 
Exemple în muncă la între
prinderea minieră Lonea și 
în activitatea obștească sînt 
și Virginia Blaj, Maria Mer- 
cioiu, Melania Tarnovski, E- 
lena Opriș. De asemenea, A- 
na Cărbunaru, Valeria Lupu- 
leț, Viorica Manea, Maria 
Novac, Eugenia Mincof, Ma
ria Farcaș, Eva Colda și 
multe alte femei de la mina 
și preparația Petrila.

Pentru buna reușită a u-

împrăștiate 600 tone zgu- 
ră. S-a extins baza de 
agrement „La brazi", lo
cul unde își petrec timpul 
liber la iarbă verde tot 
mai mulți mineri ai Vul
canului. S-au făcut repa
rații la podul de pe Va
lea Morișoarei. In lucră
rile gospodărești și de 
înfrumusețare a orașului, I
ia care au participat mii ' I
de locuitori, sînt concre- I
tizate aproape 14 000 ore ;
de muncă voluntar-patrio- 
tică. Valoarea totală a I
lucrărilor efectuate se ri
dică la cîteva milioane de 
lei și e lucru sigur că 
harnicii lui gospodari vor j
adăuga orașului Vulcan, 
în continuare, noi calități |
gospodărești-edilitare. >

Constantin GRAURE, /
muncitor S.S.H. Vulcan I 

nor acțiuni, comitetul orășe
nesc Petrila al femeilor și 
comisiile de femei conlu
crează și cu alte organizații 
de masă și obștești.

- La ce acțiuni sau do
menii ale colaborării cu 
alte organizații vă puteți 
referi cu exemple și con
cretizări ?
- La ultima mare acțiune 

desfășurată în a doua jumă
tate a lunii mai în colabo
rare cu comisia de Cruce 
Roșie a orașului Petrila, a- 
vînd drept scop, colectarea 
de obiecte de îmbrăcăminte 
și încălțăminte de la popu
lație cu care Crucea Roșie 
vine în mod obișnuit în spri
jinul. oamenilor afectați de 
calamități naturale. Dove
dind o înaltă solidaritate u- 
mană, aproape 200 de fa
milii din cartierele „8 Mar
tie", „7 Noiembrie", „M. E- 
minescu" și un mare număr 
de cetățeni din alte cartie
re și străzi au donat mii de 
obiecte de îmbrăcăminte și 
încălțăminte, în această ac
țiune evidenții.ndu-se comiși-. 
ilț de femei din cartiere, de 
la întreprinderile miniere, 
prepar.ație și din . învăță- 
mînt. Alături de femeile men
ționate mai înainte, s-au re
marcat Irina Horvath, Vale
ria Crișan, Ecaterina Lăză- 
rescu, Carolina Ernest, Ma
ria Cerqhezan si multe al
tele.

Preocupîndu-se zi de zi de 
creșterea și educarea tinerei 
generații, înfrumusețînd lo
cuințele,. îngrijindu-și soții, 
participînd la acțiunile gos- 
podărești-edilițare, depu- 
nînd strădanii la locurile de 
muncă din producție, femei
le din Petrila își afirmă ple
nar prezența în viața ora
șului, în activitatea pentru 
îndeplinirea sarcinilor econo
mice și sociale ce revin oa
menilor muncii

T. TÂȚaRCĂ

„Steagul roșu" acriticat,
organele vizate răspund

Deficiențele au fost
înlăturate

numărul 7 961 
„Steagul roșu" 
unele deficiențe

al
se 
ce

l.-i 
rului 
ticau __ _ _......
nuiau de mai multă vreme 
la cinematograful din ora
șul Petrila. Răspunzînd cri
ticilor aduse, comitetul sindi
catului de la I.M. Petrila 
ne-a făcut cunoscute măsu
rile luate pentru înlăturarea 
neajunsurilor. Tovarășa Au
rica Doroțan, responsabila 
cinematografului a prelucrat 
cu întregul personal artico-

• DORIN BUDEăNU, Vul
can : Deși aveți șase luni la 
același loc de muncă, nu vă 
puteți considera calificat în 
profesia exercitată. Pentru a 
obține calificarea e necesar 
să urmați o școală, un curs 
ori întreprinderea să aibă 
organizată calificarea ia lo
cul de muncă.

• GHEORGHE SAMOILÂ, 
Uricani : Ceea ce ne-ați scris 
nu concordă cu adevărul, 
fapt confirmat și de contro
lul efectuat în aceeași zi de 
organele de miliție. S-au 
vîndut, e drept, măsline cu 
16 lei kilogramul, dar și cu 
12 lei, potrivit prețurilor de 
pe factură.

• VIORICA PRISECANU, 
Lupeni : Nota de lichidare 
există la unitate, dar lipseș

GOSPODĂRITĂ

Cantina I.M. Uricani unde 
masa se servește pe bază de 
abonament, este amplasată 
într-o clădire nouă, chiar lin
gă căminul de nefamiliști din 
cartierul Bucurq. La această 
cantină servesc masa munci
tori de la inină, constructori 
și alți oameni ai muncii din 
localitate. Sala de mese ma
te, luminoasă, strălucind de 
curățenie, creează o ambian
ță plăcută. Colectivul canti
nei se străduiește să prepa
re mîncare gustoasă, consis
tentă și cît mai variată, iar 
servirea se face prompt și 
civilizat. Păcat că efortul de
pus de personalul cantinei ca 
abonații să fie cît mai mul
țumiți este umbrit de. unele 
neajunsuri, după părerea mea, 
ușor de remediat. Să exem
plificăm. In cantină sînt 17 
mese și tot atîtea pahare, deci 
revine un pahar la patru per
soane. Cît. privește cănile, în 
ziua vizitei la cantină, ele e- 
rau în număr de 9, iar solni
țe doar... 4. Completarea nu
mărului de căni, pahare și 
solnițe nu este o . problemă 
dificilă, dar e necesară, pen-

Iul- din ziar, trasînd sarcină 
colectivului să acorde o 
deosebită atenție ordinii și 
disciplinei în timpul rulării 
filmelor. Totodată, copiii nu 
vor avea acces decît la fil
mele destinate lor și la ma
tinee, dar și atunci însoțiți 
de părinți. O altă măsură 
bine venită este munca edu
cativă, vizuală și auditivă, 
desfășurată de conducerea 
clubului în rîndul oamenilor 
muncii care frecventează 
clubul din localitate. In ceea 
ce privește sonoritatea 
filmelor, întreprinderea ci
nematografică Deva a înlo- 

Răspundem s Răspundem
te copia. Pentru a vă veni 
în ajutor, spre a nu mai fa
ce deplasarea ia Petroșani, 
tovarășa Viorica Ciobescu, 
care locuiește tot în Lupeni, 
vă va aduce cartea de mun
că cu condiția să faceți încă 
un exemplar din nota de li
chidare.
• MARIA MOLDOVAN, 

Uricani : Cele semnalate de 
dv. sînt juste, Din discuțiile 
purtate cu forurile competen
te am primit asigurări că în 
viitor se va acorda toată a- 
tenția controlului calității 
produselor.

• GEORGE BĂCAOANU, 
Vulcan : Pentru elucidarea 

tru a face ca și în această 
direcție cantina să fie la înăl
țime.

Eftîm’e MARCARE, 
miner, pensionar

OAMENI DE OMENIE

Internată în stare gravă 
în spital, Maria Hîrșorescu 
din Lupeni avea mare ne
voie de sînge. La apelul me
dicilor de la spitalul Lupeni 
au răspuns un grup de oa
meni ai, muncii de la I.F.A. 
Vîscoză Lupeni, care au do
nat voluntar sînge pentru 
salvarea vieții soției colegu
lui lor Victor Hîrșorescu, 
mamă a doi copii.

Printre noii donatori de 
sînge onorifici se numără 
Alexandru Szekei, Gheorghe 
Simon, Ștefan Ghioretz, E- 
lena Silvișan, Alexandru So- 
loni, Constantin Matache, 
Jemcă Andronică, Mircea 
Vasiu si Octavian Rdcofî.

Pe mulți dintre ei îi inti!-.i 
nim și printre fruntașii în
producție dînd dovadă de
conștiinciozitate și hărnicie ’ 
la locurile lor de muncă.

Florea NEACȘU, 
muncitor, Lupeni

cuit aparatele de proiecție 
vechi cu altele noi, asigu- 
rînd în acest fel condiții op
time de vizionare și audiție.

Fără noroi

noroi", 
al zia
re lata

Nota critică, „Prin 
publicată în nr. 7 955 
rului „Steagul roșu", 
faptul că trotuarele podului 
din strada V, Roaită, Petro
șani, sînt pline de noroi. 
Conducerea E.G.C.L. Petro
șani ne asigură în răspunsul 
său că. trotuarele respective 
vor fi curățate. Acest lucru 
l-am constatat și noi.

problemei sesizate de dv., 
ne-am deplasat la căminul 
nr. 3 din localitate. Erați ple
cat la București. Din discu
țiile purtate cu locatari ăi 
căminului am constatat că 
cele relatate de dumnea
voastră sînt exagerate și nu 
e cazul să fie relatate în 
ziar.
• UN GRUP DE LOCATARI 

blocul 27 Petrila : Era mai 
mai bine dacă responsabilul 
de bloc punea întîi în dis
cuția locatarilor reparațiile 
ce urmau să se execute la 
spațiile de folosință comună 
și apoi să se acționeze.

• TRAIAN SFÂRLEU, Lo
nea : Problema sesizată de 
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3

5
5
S

3

:’5

I

ț 

ț 
i 
î
*

i* ț
i

DE CE S-A „OFILIT" I 
UNITATEA C.L.F. DIN I 
CARTIER ? ,,în afară de I 
ceapă verde și aceea u- ț 
neori cu foile deja îngăl- i 
benite în momentul sosi- I 
rii, alte produse proas- : 
pete de sezon n-am avut j 
posibilitatea să cumpă- i 
râm de la unitatea de ; 
legume și fructe de la i 
parterul blocului J2, stra- i 
da Aviatorilor din cartie- ; 
rul Aeroport - Petroșani", i 
Făcînd această sesizare i 
cetățenii Petru Prodan și i 
Nicolae Icleanu din stra- i 
da Venus, același cartier \ 
care se aprovizionează ; 
în mod curent cu legume 
și fructe de la unitatea 
respectivă, se întreabă 
nedumeriți : pînă nu de
mult, am avut aprecieri 
bune despre această u- 
nitate. Ce s-a întîmplat ? 
Ori nu s-au tăcut co- : 
menzi în raport cu cerin- . 
Jele, ori s-au făcut, dar : 
depozitul C.L.F. nu le a 
onorat ? Și într-un caz și-n 
altul însă aprovizionarea 
locuitorilor din cartier a- 
re de suferit. De 
(T.V.)

VREȚI SĂ VEDEȚI 
PUNTE ÎNCLINATĂ ? 
află pe strada 6 Martie 
din Petroșani. Mulți elevi, 
de la Școala generală nr. 
4, și cetățeni din străzile 
Zorilor, 6 Martie și alte
le, nu numai că văd pun
tea respectivă înclinată, 
dar ea le creează și e- 
moții atunci cînd o folo
sesc pentru a trece peste 
albia Maleii. înclinarea 
punții ce promite „sur- . 
prize" se datorește putre
zirii și frîngerii uneia din 
grinzile de lemn care au 
susținut-o bine pînă nu 
demult. Acum însă... Uni- i 
tatea forestieră de ex- ’ 
ploatare și transport, în 
poarta căreia se află 
puntea înclinată, și ai că- | 
rei lucrători o folosesc zi i 
de zi, n-are ceva de sous? i 
(T.V.) ' 1 
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dv. se poate rezolva numai 
prin hotăiîre judecătorească. 
După cîte am înțeles din 
scrisoare, ați intentat proces. 
Nu vă rămîne decît să aș
teptați hotărîrea judecăto
rească.
• UN GRUP DE CETĂȚENI, 

cartierul Aeropoi t-Petroșani : 
Intr-adevăr cele două centre 
pentru achiziționarea sticle
lor din cartierul dumnea
voastră au fost uneori închi
se. Conducerea I.C.V.A. Pe
troșani a promis că se vor 
lua măsuri ca asemenea a- 
bateri să nu se mai Repete. 
Vă dăm însă o sugestie. Sti
clele și borcanele se pot 
valorifica, în același mod, și 
la unitățile comerciale de 
desfacere a produselor ali
mentare.
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la cauza păcii ți securității 
internaționale.

Guvernul iți exprimă de
plina convingere că întîl- 
niriie și convorbirile avute de 
dumneavoastră cu condu
cătorii de partid și de stat 
din țările vizitate, înțelege
rile și documentele semnate 
ridică pe o nouă treaptă, 
calitativ superioară, ți des
chid noi ți ample perspec
tive raporturilor de priete
nie ți colaborare dintre 
România și aceste state, în 
interesul reciproc al popoa
relor noastre, spre binele 
cauzei generale a socialis
mului, progresului și păcii 
în lume.

Primirea deosebit de cal
dă cu care ați fost înconju
rat pretutindeni ca înalți oas
peți, mesageri ai poporului 
român, entuziastele mani
festări populare de simpa
tie și prietenie cu care ați 
fost întîmpinat în toate a- 
ceste țări, sînt o vie expre
sie a sentimentelor de prie
tenie și solidaritate ce lea
gă popoarele noastre, cons
tituie noi și elocvente con
firmări ale prestigiului de 
care se bucură România pe 
arena internațională, ca re
zultat al realismului și jus
teței politicii externe pro
movate de Partidul Comu
nist Român, a prețuirii mun
cii harnicului nostru popor, 
consacrată construirii so
cialismului și comunismului 
pe oămîntul României.

Cu prilejul vizitei, s-a a- 
firmaț o dată mai mult, sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, remar
cabila dumneavoastră per
sonalitate de militant emi
nent al mișcării comuniste 
și muncitorești și al vieții 
internaționale, patriot în
flăcărat și internaționalist 
consecvent, militant neobo
sit pentru statornicirea u- 
nor relații noi între state, 
promotor al luptei pentru 
restabilirea unității și în
tărirea solidarității dintre 
țările socialiste, menite să 
contribuie ia întărirea in
fluenței și prestigiului so
cialismului pe plan inter
național, Ia triumful luptei 
forței revoluționare, progre
siste, democratice, antiimpe- 
rialiste din întreaga lume.

In spiritul politicii parti
dului nostru ați reafirmat cu 

toată fermitatea necesita
tea așezării relațiilor din
tre state pe egalitate în 
drepturi, respectul indepen
denței ți suveranității nați
onale, ai echității ți justiți
ei internaționale, importan
ța intensificării luptei po
poarelor pentru realizarea 
dezarmării generale ți în 
primul rînd a dezarmării 
nucleare, pentru soluționarea 
politică pe calea negocieri
lor, a tuturor problemelor 
litigioase dintre state, pen
tru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice, 
pentru statornicirea unui 
climat de pace, colaborare 
și înțelegere între națiuni.

în cursul acestei vizite de 
amplă rezonanță internați
onală s-au evidențiat cu 
deosebită strălucire înalte
le dumneavoastră trăsături 
de proeminent om politic și 
de stat, rolul dumneavoas
tră determinant în dinami
zarea și intensificarea ra
porturilor internaționale, aie 
țării noastre, contribuția de 
seamă pe care o aduceți la 
sporirea continuă a presti
giului României socialiste 
în rîndul națiunilor lumii.

Guvernul acordă, totoda
tă, o deosebită însemnă
tate întîlnirilor și convorbi
rilor la nivel înalt pe care 
le-ați avut în Iran și India, 
menite să impulsioneze re
lațiile dintre țările noastre 
și înscriîndu-se în politica 
statornică a României de ex
tindere a raporturilor cu 
toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială, în spi
ritul coexistenței pașnice.

Consiliul de Miniștri, ex- 
primind deplina sa adezi
une și aprobare față de re
zultatele deosebit de rod
nice aie acestei noi solii de 
prietenie și colaborare a po
porului român, vă asigură, 
mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că 
va acționa cu toată energia 
și fermitatea pentru trans
punerea integrală în viață 
a înțelegerilor convenite și 
a documentelor semnate, 
pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidu
lui și statului nostru, con
sacrată promovării idealu
rilor de pace și prosperita
te, ale poporului român, 
înfloririi și propășirii Repu
blicii Socialiste România.

°-N U- Sesiunea specială a Adunării Generale 
consacrată dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 1 (A- 
gerpres). - La sediul O.N.U. 
continuă dezbaterile gene
rale ale sesiunii speciale a 
Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite a- 
supra problemelor dezarmă- 
rri.

Primul ministru al Repu
blicii Populare Angola a 
■arătat că dacă lupta împo
triva primejdiilor războiului 
nuclear și stoparea evolu
ției calitative și cantitative a 
armelor nucleare trebuie să 
dobîndească prioritate ab
solută, măsurile de redu
cere a forțelor armate și a 
armelor convenționale tre
buie înfăptuite, de aseme
nea, în cadrul unui pro
ces general de dezarmare. 
El s-a pronunțat, între al
tele, împotriva planurilor de 
creare a Unor noi blocuri 
militare în diferite zone ale 
globului.

Ministrul de externe al 
Slerrei Leone a propus o 
serie de măsuri menite să 
fie incluse în programul de 
acțiune, între care desfiin

Orientul Mijlociu
DAMASC 1 (Agerpres). - 

La Latakia au avut loc con
vorbiri între președintele Si
riei, Hafez Al-Assad, și Elias 
Sarkis, președintele Libanului, 
aflat într-o vizită oficială în 
Siria. Au fost examinate mă
surile privind consolidarea 
procesului de asigurare a se
curității interne din Liban și 
problemele legate de retra
gerea Israelului din tefitori le 
ocupate în sudul Libanului.

NAȚIUNILE UNITE 1 (A-
gerpres). - Consiliul de Secu
ritate a reînnoit pentru o 
nouă perioadă de șase luni, 
pînă la 30 noiembrie 1978, 
mandatul forțelor O.N.U. sta
ționate în zona înălțimilor 
Golan.

Căldură neobișnuită în R.D.G.
BERLIN 1 (Agerpres).

Miercuri, în mai multe 
zone din R.D.G. au fost în
registrate cele mai ridicate 
temperaturi din . acest an, 
mercurul termometrelor ur- 
cînd pînă la 28-29 grade 

țarea neînfîrziată a tuturor 
bazelor militare de pe teri
torii străine, începerea i- 
mediată de negocieri - cu 
participarea tuturor Stole
lor - în vederea încheierii u- 
nui tratat general de dezar
mare.

Sesiunea specială, a spus 
ministrul culturii al R.S. Viet
nam, Nguyen Van Hieu,.. es
te un nou pas în lupta po
poarelor lumii pentru o pa
ce trainică. Problema de
zarmării ca mijloc de luptă
pentru pace trebuie să fie 
fondată pe principiile res
pectării independenței, li
bertății și suveranității po
poarelor. în acest sens el 
s-a pronunțat pentru desfi
ințarea bazelor militare stră
ine din diferite regiuni aie 
globului.

între măsurile care ar pu
tea sluji obiectivului redu
cerii confruntării militare în 
Europa, ministrul de exter
ne al Ungariei, a citat a- 
sumarea, printr-un tratat, de 
către statele semnatare ale 
Actului final de la Helsinki

La încheierea reuniunii
Consiliului N.A.T.O.

WASHINGTON 1 (Ager
pres). intr-un comunicat al 
Consiliului N.A.T.O. - care 
s-a. întrunit la Washington, în 
zilele de 30 și 31 mai - se 
arată între altele, că statele 
membre continuă destinde
rea, căutînd relații „pozitive 
și constructive" cu țările din 
Est și își exprimă satisfacția 
lor în legătură cu sesiunea 
specială a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezar
mării. In comunicai se apre
ciază că un sistem economic 
mondial mai echitabil este 
indispensabil. Totodată, în
să, „aliații au căzut de a- 
cord Să continue să degaja 
resursele necesare pentru a 
moderniza și întări forțele 
lor militare pe măsura cerin
țelor", ceea ce confirmă o- 
rientarea Alianței nord-atlan- 
tice spre continuarea cursei 
înarmărilor.

Celsius. Agenția A.D.N. men
ționează că prognoza me
teorologică indică, pentru 
sfîrșiful săptămînii, creșterea 
în continuare a temperaturii 
aerului și apei Mării Balti
ce. 

a obligației de a nu folosi 
primul armele nucleare, u- 
nul împotriva celuilalt, re
alizarea unui acord între 
state prin care acestea să 
se angajeze să nu primeas
că noi membri în cele două 
alianțe militare, pînă cînd 
abolirea simultană a aces
tora va deveni o realitate. 
Apreciind ca o sarcină ur
gentă limitarea și interzice
rea armei nucleare și a ce
lorlalte arme de distrugere 
în masă, vorbitorul a subli
niat că deosebit de impor
tantă este și. reducerea de 
către statele puternice sub 
raport militar a armamen
telor lor convenționale, în- 
cepînd cu cele mai distruc
tive și mai perfecționate;

în cadrul dezbaterilor,, au 
mai prezentat poziția sta. 
telor pe care le reprezintă, 
șeful delegației Republicii 
Panama, miniștrii de externe 
ai Irakului, Indoneziei, Egip
tului și Madagascarului, pre
cum și șeful delegației Ma- 
laeziei.

„Membrii alianței - preci
zează comunicatul - au a- 
probcit programe concrete pe 
termen lung referitoare la 
mobilizarea rezervelor, întă
rirea mijloacelor de apăra
re aeriană și transportul ra
pid spre Europa al întăriri
lor americane". Programele 
prevăd cheltuieli militare adi
ționale de circa 80-100 mi
liarde dolari - ceea ce va 
însemna o creștere suplimen
tară de 3 la sută anual a 
cheltuielilor militare ale'țări
lor membre. . x

Guatemala Masacrarea
-unui grup de țărani

CIUDAD DE GUATEMALA 
1 (Agerpres). - Potrivit pre
sei, guatemaleze, citată de 
agenția Prensa Latina, în 
localitatea Panzos, port flu
vial din departamentul Alta 
Verapaz, situat în nordul 
Guatemalei, au avut loc 
puternice incidente între for
țe ale armatei ți. un grup 
masiv de țărani. Armata a 
deschis focul. 100 de țărani 
au fost uciși, și 300 au fost 
răniți.

Un comunicat al Centralei

FONDUL NAȚIUNILOR U- 
NITE PENTRU COPII 
(UNICEF) a adresat Sesiu
nii speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. pentru de
zarmare un mesaj în care 
se exprimă speranța că par- 
ticipanții vor avea perma
nent în vedere obiectivul fi
nal ol tuturor guvernelor 
statelor - de a asigura o 
viață mai bună pentru co
pii, care sînt cetățenii de 
mîine ai lumii. Unul din. mij
loacele de realizare a a- 
cestui obiectiv - se sublinia
ză în mesaj - este de a di

minua povara grea și pri
mejdioasă a înarmărilor.

PREȘEDINTELE STATELOR 
UNITE, Jimmy Carter, a a- 
vut la Casa Albă o între
vedere cu premierul Greciei, 
Constantin Karamanlis, în 
cadrul căreia a subliniat ne
cesitatea rezolvării pașnice 
a problemei Ciprului, relevă 
un comunicat oficial dat pu
blicității la Washington.

UNIUNEA NAȚIONALA A- 
FRICANA Zimbabwe (ZANU), 
condusă de Robert Mugabe, 
controlează 39 din cele 50 
de districte rhodesiene și 
dispune de o armată de 
40 000 de oameni, a decla
rat în cursul unei conferin
țe de presă la Madrid, unul 
din liderii mișcării, Herbert 
Ushewokunze.

LA NEW YORK AU AVUT 
LOC CONVORBIRI între mi
nistrul de externe sovietic. 
Andrei Gromîko, și secreta
rul de stat al S.U.A., Cyrus 
Vance. Părțile au examinat 
o serie de probleme din do
meniul relațiilor sovieto- 
americane, între..»care cele 
privind limitarea armamente
lor strategice ofensive. S-a 
convenit ca schimbul de o- 
pinii să fie continuat - re
latează agenția T.A.S.S.

Naționale a Oamenilor Mun
ci^ (C.N.T.) precizează că 
grupul de țărani se află ia 
Panzos pentru a cere pu
nerea în libertate a tovară
șilor lor arestați în urma 
conflictelor avute, în primă
vara acestui an, cu proprie
tarii a patru mari latifundii 
din zonă. Comunicatul C.N.T. 
denunță masacrul dezlănțuit 
de forțele militare împotriva 
țăranilor, care au organizat 
o manifestație pașnică în lo
calitatea amintită.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DUMINICA, 4 IUNIE

8,00 Sportul pentru toți. 8,15 Tot 
înainte !. 9,10 Șoimii patriei. 9,20 
Film serial pentru copii. Don Quijot- 
te. Episodul 2. 9,45 Pentru căminul 
dumneavoastră. 10,00 Viața satu
lui. 11,30 Bucuriile muzicii. 12,30 De 
strajă patriei. 13,00 Telex. 13,05 Al
bum duminical. Din cuprins : Pagini 
de umor, schițe satirice, numere de 
circ, desene animate, vedete ale 
cîntecului, balet modern și muzică 
ușoară. 14,30 Campionatul Mondial 
de fotbal. Spania - Austria. 16,00 
Dac.ada. Reportaj filmat de la ma
rea competiție națională. 16,15 Pre
mieră... la fanfară. 17,00 Copiii din 
1978. 17,20 Nigeria - simbolurile 
dezvoltării. Documentar. 17,40 Film 
serial. Linia maritimă Onedin. Epi
sodul 41. 18,30 30 de ani de la na
ționalizare. Dacia XXX. 18,50 1001 
de seri. 19,00 Telejurnal. 19,30 Vizi
ta tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Republica Populară Chineză. 20,45 
Antena vă aparține. Spectacol pre
zentat de județul Constanța. 21,45 
Telejurnal. 21,55 Film artistic Cui
bul salamandrelor. Premieră TV. 
Producție a Casei de filme nr. 5.

LUNI, 5 IUNIE
15,55 Telex. 16,00 Emisiune în 

l.mba maghiară. 19,00 Danemarca 

- Cele patru anotimpuri. Producție 
a studiourilor de filme documenta
re din Copenhaga. 19,20 1 001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Republica Democrată Coreeană. 
21,00 îl iunie 1948 - 11 iunie 1978

PROGRAMUL TV
30 de ani de industrializare socia
listă. Documentar. 21,25 Cîntarea 
României. Etapa a ll-a a Festivalu
lui național. 21,40 Roman-foileton. 
Familia Palliser. Episodul 15. 22,35 
Telejurnal.

MARȚI, 6 IUNIE

9,00 Teleșcoală. 10,00 Antologia 
filmului pentru copii și tineret (re
luare). 11,00 In alb și negru. 11,50 
Telex. 16,00 Telex. 16,05 Teleșcoală.
16,30 Curs de limbă engleză. 17,00 
Imagini din Suedia. 17,30 Telecro- 
nica pentru pionieri. 17,50 Lecții TV 
pentru lucrătorii din agricultură. 
18,20 Muncitorești elanuri încunu
nează țara. Emisiune de versuri. 

18,40 Campionatul Mondial de fot
bal. Italia - Ungar a. In pauză : 
1001 de seri. Publicitate. 20,30 Te
lejurnal. 21.00 Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Republica So
cialistă Vietnam. 21,45 La ordinea 
zilei în economie. 21,55 130 de ani 
de la Revoluția din 1848. Spectacol 
TV. 22,45 Telejurnal. 22,55 Campio

natul Mondial de fotbal. Mexic - 
R.F.G.

MIERCURI, 7 IUNIE

9,00 Teleșcoală. 10,00 Șoimii pa
triei. 10,10 Studio liric '78 (reluare). 
10,45 Revoluția din 1848. Spectacol 
TV. 11,35 Telex. 15,55 Telex. 16,00 
Campionatul Mondial de fotbal. 
Argentina - Franța. 17,30 Moștenire 
pentru viitor. 18,15 Noi, femeile I 
18,40 Campionatul Mondial de fot
bal. Brazilia - Spania (derbiul gru
pei C). In pauză : 1001 de seri. Re
zultatele tragerii pronoexpres. 20,30 
Telejurnal. 21,00 Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Republica De
mocrată Populară Laos. 21,30 130 

de ani de la Revoluția din 1848. îm
pliniri în veac. 21,40 Telecmeniate- 
ca. Soția lui Jean. Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor franceze. 23,00 
Telejurnal. 23,10 Campionatul Mon
dial de fotbal. Olanda - Peru.

JOI, 8 IUNIE

16,00 Telex. 16,05 Teleșcoală.
16,30 Curs de limbă rusă. 17,00 
Campionatul Mondial de fotbal. 
Austria — Suedia. 18,30 Consultații 
juridice. 18,45 România pitorească. 
19,05 Film serial pentru copii. 
Cuore. 19,30 Telejurnal. 20,00 Vizi
ta tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Kampuchia Democrată. 20,30 La or
dinea zilei în economie. 20,40 130 
de ani de la Revoluția din T848. 
21,10 Pămînt însorit. Emisiune de 
cîntece patriotice. 21,20 Ora tine
retului. 22,20 Telejurnal.

VINERI, 9 IUNIE

9,00 Teleșcoală. 10,00 Telecine- 
mateca (reluare). 11,20 Corespon
denții județeni transmit... 11,35 Te
lex. 16,00 Telex. 16,05 Teleșcoală. 
16,25 Curs de limbă franceză. 16,55 
Rezultatele tragerii loto . 17,00 E- 
misiune în limba germană. 19,00 
Tribuna TV. 130 de ani de la Pro

clamația de la Islaz. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 30 de 
ani de la naționalizare. 20,25 Film 
artistic. înfruntarea. Premieră pe 
țară. Producție a studiourilor engle
ze. 22,05 Revista literar-artiștică, 
22,35 Telejurnal.

SIMBÂTA, 10 IUNIE
12,00 Telex. 12,05 Roman-foileton. 

Familia Palliser. Reluarea episodu
lui 15. 13,00 Curs de limbă spanio
lă. 13,25 Concert distractiv. 14,14 
30 de ani de la naționalizare. 14,35 
Voci și orchestre. Muzică ușoară. 
15,00 Carnet de reporter. 15,25 Clu
bul tineretului. 16,25 In frunte-i cla
sa muncitoare. 16,40 Documentarul 
românesc. 17,00 Publicitate. 17,05 
Agenda cultural-artistică. 17,35 Săp- 
tămîna politică internă și interna
țională. 17,50 Antologia filmului 
pentru copii și tineret : Charles Cha
plin. 18,40 Campionatul Mondial de 
fotbal, Franța - Ungaria. 20,30 Te
lejurnal. 21,00 Teleenciclopedia.
21.30 Arcuri peste timp. Spectacol 
festiv dedicat împlinirii a 130 de 
ani de ia Revoluția din 1848 și a 
30 de ani de la naționalizarea prin
cipalelor mijloace de producție.
22.30 Telejurnal. 22,50 Campiona
tul Mondial de fotbal. Mexic - Po
lonia.
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