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Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, vineri, 23 iunie, 
s-au desfășurat lucrările șe
dinței Comitetului Polit e E- 
xecuiiv al C.C. al P.C.R.

La primul punct al ordinii 
de z', referitor la raportul cu 
privire ia proiectul Pianului 
național unic de dezvoltare 
econom'co-socială a Româ
niei pe ani 1979—1980 și la 
proiectul bugetului de stat 

» pe anul 1979, au luat parte 
și membri ai Biroului Perma
nent al Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și So
ciale.

La baza acestor proiecte 
stau sarcinile și obiectivele 
stabilite pentru această pe
rioadă în planul cincinal și 
în Programul suplimentar de 
dezvoltare economico-socia- 
lă a României pînă în 1980. 
Propmeri'e ds plan - stabilite 
printr-o strînsă conlucrare 
între organele de sinteză, 
ministere, centrale și între
prinderi — au în vedere a- 
plicarea consecventă în via
ță a hotărîrilor Congresului 
al Xl-!ea și Conferinței Na
ționale ale partidului pri
vind trecerea de la acumu
larea cantitativă la o cali
tate nouă, superioară, și ca 
atare mai buna folosire a 
rezervelor de care dispun 
industria, agricultura, trans
porturile, toate ramurile e- 
cononiiei naționale, obținerea 
de rezultate economice 
superioare prin ridica
rea productivității mun
cii șî a nivelului tehnic al 
producției, reducerea chel
tuielilor materiale, aplicarea 
în viață a cuceririlor revolu
ției tehnico-științifice, spo
rirea eficienței și rentabilită
ții întregii activități. Proiec
tele de plan și de buget a- 
sigură îndeplinirea sarcinilor 
de ridicare a nivelului de 
trai al noporului, prevăzînd 
mijloacele financiare necesa-

re pentru aplicarea celei de-a 
doua etape de majorare a 
retribuțiilor, pensiilor și alo
cațiilor pentru copii.

Comitetul Politic Executiv 
a dat o înaltă apreciere a- 
portului direct al secretaru
lui general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
— în discuții și analize cu 
organe e econom ce - la gă
sirea celor mai bune soluții 
pentru asigurarea echilibru, 
lui material, financiar și va
lutar al planului și creșterea 
eficienței producției în toate 
ramurile, pentru realizarea 
prevederilor programului de 
creștere a nivelului de trai 
al populației.

După completările și îmbu
nătățirile stabilite în Comite
tul Politic Executiv, 
tul Planului național unic de 
dezvoltare economico-socia- 
lă a României în anii 1979- 
1980 și proiectul Bugetu
lui de stat pe anul 1979 
vor fi supuse dezbaterii și a- 
probării plenarei Comitetu
lui Central al partidului, iar 
apoi trimise spre legiferare 
Marii Adunări Naționale.

In continuarea lucrărilor, 
Comitetul Politic Executiv a 
analizat raportul privind prin
cipalele concluzii ce se des
prind din activitatea desfă
șurată în luna mai în între
prinderile care au trecut ia 
aplicarea programului de re
ducere a săptămînii de lu
cru, adoptat de Conferința 
Națională a P.C.R.

Comitetul Politic Executiv 
a apreciat activitatea susți
nută desfășurată de organe
le și organizațiile de partid, 
de consiliile oamenilor mun
cii din unitățile 
care, potrivit 
aprobate de 
partidului, au trecut la săp
tămîna redusă de lucru. Mă
surile organizatorice, politice 
și tehnico-economice luate au 
asigurat în marea majoritate 
a unităților industrial

proiec-

economice 
eșalonării 

conducerea

trecut la săptămîna redusă 
lucru îndeplinirea și de

pășirea sarcinilor de plan 
la producția fizică, producti
vitate, ridicarea 
economice.

In același timp, 
tatat că un număr 
industriale nu au 
în întregime condițiile stabili
te pentru trecerea la reduce
rea săptămânii de lucru. Co
mitetul Politic Executiv a ho- 
tărît ca birourile comitetelor 
județene de partid, birourile 
executive ale ministerelor să 
analizeze temeinic modul în 
care s-au îndeplinit, în se- 

.mestrul I al acestui an, sar
cinile stabilite de conducerea 
partidului cu privire la ex
tinderea aplicării reducerii 
săptămînii de lucru și să sta-, 
bilească măsuri corespunză
toare pentru ca toate între
prinderile să respecte criteri
ile obligatorii pentru acor
darea zilei libere, și în pri- 
mu| rînd îndeplinirea planu
lui la toți indicatorii.

Comitetul Politic Execu
tiv a hotărît convocarea șe
dinței plenare a Comitetului 
Central al P.C.R. în ziua de 
5 iulie a.c.

★
în cadrul ședinței, tovară

șul Nicolae Ceaușescu a 
p.ezentat o informare cu 
privire la vizîta de stat în
treprinsă împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu în 
Regatul Unit ai Marii Brita
nii și Irlandei de Nord, la 
invitația Maiestății Sale re
gina Elisabefa a ll-a și a 
ducelui de Edinburg.

Comitetul Politic Executiv 
a dat cea mai înaltă apre
ciere rezultatelor vizitei tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
care se constituie în’.r-un act 
politic încununat de un stră
lucit succes, exprimîndu-și 
convingerea că acest mo-

au 
de

eficienței

s-a cons- 
de unități 
îndeplinit

.?•

Indicatori superiori 
la preparații

Prin realizarea și depăși
rea indicatorilor de recu
perare, - recuperare glo
bală și recuperare pentru 
cocs și semicocs —, prepa
ratorii dau măsură străda
niilor lor continue, a a- 
portului lor la o valorifi
care cît mai deplină a ro
dului muncii minerilor. Cu 
6,9 puncte depășire la in
dicatorul recuperare glo
bală, preparatorii secției 
din Petrila se situează pe 
primul loc a| întrecerii so
cialiste ce se desfășoară 
la această întreprindere, 
fiind urmați de preparato
rii secției din Lupeni cu 
3,7 puncte depășire. Indi
catorul de recuperare a 
cărbunelui pentru cocs sau 
semicocs este depășit la 
secția Coroești cu 0,3 
puncte.

fvă inj. ortnătn

• ÎN CENTRUL Petroșaniu- 
lui, în zona pieții a înce
put montarea panourilor 
prefabricate la un nou 
bloc de locuințe, nr. 7. Un 
fapt inedit : cele 24 
parlamente 
care vor

I cest an, 
| îneît să
I sporite
■ destinate
I - populație (A.H.).

cl
aie blocului 

fi predate în a- 
proiectate astfel 

asigure condiții 
de confort, sînt 

vînzării către
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
4 primit pe comisarul de stat 

pentru agricultură al Republicii Zair
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
vineri dimineața, pe Tepa- 
tondele Zâmbite, comisa
rul de stat pentru agricultu
ră al Republicii Zair, care 
face o vizită în țara noas
tră.

In Cadru! întrevederii au 
fost evidențiate bunele rela-

ții dintre România și Re
publica Zair, care cunosc o 
dezvoltare pe multiple pla
nuri, manifestîndu-se dorin
ța de a extinde și în viitor 
aria colaborării și cooperării 
româno-zaireze în diverse 
domenii de interes reciproc, 
inclusiv al agriculturii și sil
viculturii.

S-a exprimat convingerea

că dezvoltarea în continuare 
a raporturilor de prietenie 
și colaborare dintre Româ
nia și Zair este în interesul 
celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii, colaborării 
și înțelegerii între națiuni.

Au fost abordate, totoda
tă, unele probleme interna
ționale, îndeosebi privind si
tuația din Africa.

încheierea lucrărilor
Conferinței naționale a Uniunii

1

• (Continuare în pag. a 4-a)

Vîscoza' - secția depănat. Comun'sta Susana Bo- 
toky, o muncitoare fruntașă din această secție, împreună 
cu luliana Marița și Olimpia Nosalian „strunind" cu pricepe
re firul la mașinile de depănat. Foto : Gh. OLTEANU

Vineri s-au încheiat în 
Capitală lucrările Conferin
ței naționale a Uniunii Ar
tiștilor Plastici. In continua
rea dezbaterilor au luat cu- 
vîntul Gheorghe Spiridon, 
Paul Erdos, Rodica Stanca 
Pamfil, Izsak Martin, Eftimie 
Modîlcă, Ana Lupaș, Vasile 
Celmare, Paul Bortnovski, A- 
drian Podoleanu, Dan Gri- 
gorescu, Iulian Crețu, Viori
ca Marica, Dan Hăulică, Ion 
Sălișteanu, Silvia Radu, Cons
tantin Piliuță, Constantin Cră
ciun și Ion Noja.

Delegații la Conferință 
aprobat apoi Raportul 
activitate ai Comitetului

conducere a| Uniunii Artiști
lor Plastici și Raportul Co
misiei de cenzori.

Au fost aprobate, de ase
menea, propunerile privind 
unele modificări ale Statutului 
Uniunii Artiștilor Plastici.

Au fost alese apoi Consiliul 
de conducere și Comisia de 
cenzori ale Uniunii 
Plastici.

Intr-o atmosferă 
tă, pârtie.panții au 
scrisoarea adresată 
terință tovarășului 
Ceaușescu.

In scrisoare se exprimă o- 
magiul fierbinte al artiștilor 
plastici pentru strălucita ac-

entuzias- 
adoptat 
de Con-
Nicolae

au 
de 
de

tivitate închinată de secre
tarul general ăl partidului 
cu clarviziune, pasiune și 
ferm tate cauzei progresu
lui și fericirii poporului nos
tru. Este, totodată, exprimat 
angajamentul artiștilor plas
tici de a se integra mai efi
cient în construcția vieții con
temporane, de a realiza o- 
pere adine înrădăcinate în 
realitate, de a duce sarcina 
încredințată de societate de 
a făuri o artă cu profund 
conținut umanist, vibrantă 
mărturie a epopeii poporului 
nostru de luptă pentru liber
tate, unitate și independență 
națională, pentru edificarea 
socialismului și comunismului.

Revenim la I. M. Livezeni

Maiștrii fac absențe nemotivate, indiscipiina 
este la ea acasă, iar planul se realizează 

in proporție de 36-37 la sută
• In 20 de zile, fiecare om de 

la sectorul de producție a lipsit nejustificat 
mai mult de o zi.

• Cu o oră înainte de începerea schim
bului III, nici un maistru și nici un artificier, 
în 22 iunie, nu cunoștea situația locurilor de 
muncă.

Colectivul întreprinderii 
miniere Livezeni în această 
lună cu greu a trecut doar 
în cîfeva zile peste procen-

PREȚUIRE. Drept prețuire 
a pasiunii și calităților lor, 
buchetul de voci care al
cătuiesc corul mineresc 
„Freamătul adîncului" din 
Petrila petrece un recon
fortant sfîrșit de săptămî- 
nă, în ospeție pe mirificele 
meleaguri dunărene, din 
zona Porților de Fier I : 
Herculane, Orșova, Dro- 
befa Turnu Severin. (I.V.).

„FESTIVALUL PORTU
LUI Șl OBICEIURILOR 
PĂSTOREȘTI". împreună cu 
soli ai artei din șase ju-

dețe, ansamblul folcloric 
al căminului cultural din 
Cîmp-u lui Neag va fi pre
zent, astăzi și mîine, pe 
scena Festivalului portu
lui și obiceiurilor păsto
rești de la Vaidei (județul 
Vîlcea). Artiștii care re
prezintă județul Hunedoa
ra vor reînvia în fața iu
bitorilor 
ționalul
(I.V.)

„PLAI
ROMÂNEASCA". In cadrul 
manifestărilor desfășurate

de folclor tradi- 
,.măsurat al oilor14.

DE PLĂMĂDIRE

sub egida festivalului ha- 
țegan „Plai de plămădire 
românească", colectivul ar
tistic ai țăranilor jieni din 
Cimpa și ansamblul fol
cloric „Mîndra", de pe 
lîngă Casa de cultură a 
sindicatelor din Petroșani, 
figurează printre invitații 
zilei de duminică, moment 
apogeu și, totodată,, final 
al festivalului. (I.V.).

tul de 50 la sută de reali
zare a sarcinilor planificate, 
menținîndu-se constant la 36 
-37 ia sută. Una din cauzele 
care au condus neîndoielnic 
la acest rezultat îngrijorător 
este indisciplina. Ea se ma
nifestă sub multiplele ei as
pecte - începînd cu absențe-

le nemotivale și terminînd 
cu nerespectarea orelor de 
program, începînd cu mun
citorii Recalificați și fer.mi- 
nînd cu o parte din perso
nalul tehnic ingineresc.

Exemplificăm. La secto
rul de producție al 
minei mumăruf apsemeior ne-‘ 
justificate se apropie de 400,1 
în 20 de zile ; mai mult de 
o zi a lipsit fiecare oro al 
muncii de la acest sector. 
Dacă la aceste absențe a- 
dăugăm și celelalte catego
rii recuperări, foi de boa-,

Dorin GHEȚA
———------- --------—’—ț—~— • • r
(Continuare în pag. a 2-a|

ln legătură cu rețeaua școlară din 
Valea Jiului

uă itif&rmătH _____ __ J

In ziarul nostru de mîine vom publica o pagină 
cuprinzînd materiale informative despre rețeaua și 
planul de școlarizare din învățămîntul liceal [trep
tele I și II) și tehnic-profesionaj al Văii Jiului pentru 
anul 1978—1979. Vom edita un număr sporit de zia
re, care pot fi procurate de la chioșcurile de difu
zare a piesei.

I



Statisticile atestă că mai bine de jumătate din popu
lația orașului Vulcan o constituie femeile. Despre mo
dul cum ele contribuie la îndeplinirea sarcinilor econo- 
rnico-sociale, și ed iitar-gospodărești, despre roiul lor ac- 
triv în viața localității, am 
<Mârioara Mihuț, președinta 
meilor din Vulcan.

- Care este contribuția 
femeilor la îndeplinirea 
și depășirea sarcinTor e-

t conomice ?
/ _ Multe dintre femei sînt 
promovate în funcții de răs
pundere. La preparația Co
rcești de exemplu circa 
38 la sută din efectiv este 
format din femei. Peste 
2 000 de femei participă ac
tiv la realizarea sarcinilor 
de producție. Dar ramura 
în care predomină 
este comerțul - aici 
âOO.

- înfăptuirile 
gospodărești din 
sînt impresionante, 
merite au în acest 
meniu femeile ?

avut o discuție cu tovarășa 
Comitetului orășenesc ăl fe-

și co- 
între- 

instituții și cartiere 
va- 
ac- 

Și

femeile 
lucrează

edilitar 
Vulcan

- Comitetul nostru 
misiile de femei din 
prinderi, 
promovează inițiativele 
loroase ale femeilor în 
țiunile de înfrumusețare 
gospodărire a localității.

- Puteți exemplifica ?
- într-o ședință, tovarășa 

Doina Matei, secretara Co
mitetului orășenesc al fe
meilor, a vorbit despre sar
cinile ce revin femeilor în 
gospodărirea și înfrumu
sețarea orașului. Cu acest 
prilej a propus ca zonele 
verzi să fie luate în îngri
jire de comisiile de femei 
din cartiere. Propunerea a 
fost acceptată și acum e- 
xistă o adevărată întrece-

re între comisii în a: 
sens.

- Dar despre munca e- 
ducatîvă desfășurată de 
femei pentru întărirea 
familiei, ca și în procesul 
de creștere a 
nerații, ce ne 
ne ?

- Ținînd seamă 
tanța pe ca-e partidul 
statul nostru o acordă creș
terii populație' tării 
organiza; expuner pe tema 
natalității, despre consecin
țele avortului, expuneri a- 
ud ate de un mare număr 
de femei. Aș cita cî'eva din
tre ele : „îndatoririle pă
rinților în educarea copi- 

„Codul eticii și echi- 
socialiste", s-au pre-

tinerei ge- 
pu’eți spu-

de impor- 
și

$ nu

LivezeniIndisciplina la I.M.

Liceul industrial Vulcan. Aspect din timpul desfășurării primei p’obe scrise 
cadrul bacalaureatului (proba de limba română). Foto : Ștefan NEMECSEK

PETR1 
iembrie 
blica : 
rea : < 

Joiiny 
Atentat 
ANINC 
hîrtie, : 
Urmărit 
LUPENI 
rel VIc 
Toate i 
URICAf 
picior ?

Petroșani. Pînă acum vreo două luni, aici era un teren 
plin cu moloz și cărămizi. Acum a fost amenajat un frumos 
scuar. Foto ; C. DUMITRU

ilor", 
tății . ,
lucrat documentele Confe
rinței Naționale a femeilor. 
Aceste expuneri au fost pre
zentate de membre ale co
mitetului de femei, cadre 
didactice și sanitare. Prin
tre acestea doresc să e- 
număr pe prof. Ana E'virea- 
nu, vicepreședintă a comite
tului orășenesc al femeilor, 
Doina Matei, Elena Makcry, 
Elena Secrieru și altele. In 
încheiere țin să sublimez 
faptul că circa 350 de fe-

, ' i nos- 
completează studiile, 

îndoială aspectele 
participarea conști- 
femeilor din orașul 

la înflorirea 
a localității

mei din raza orașului 
tru își

Fără 
privind 
enfă a 
Vulcan 
laterală 
trăiesc și muncesc, 
tivitatea economică 
cială șînt mult mai 
dar am încercat să 
fer doar la cîfeva 
ele.

multi- 
în care 

la ac- 
și so-

Convorbire realizată de 
D. CRIȘAN

lă, învoiri și obligații - re
zultă că întreg sectorul a 
stat inactiv mai mult de 3 
zile lucrătoare. Și aceasta 
în condițiile în care mina 
nu realizează, repetăm, în 
medie pe zi, cu rare excep
ții, mai mult de 36-37 la 
sută din plan. In plus mai 
tebuie să amintim că în 22 
iunie producția livrată - nu 
produsă - nu trecea de... 17 
(șaptesprezece) la sută din 
planul zilei.

Rămînînd la acest capitol 
al indisciplinei - absențele 
nemotivate - trebuie să a- 
mintim că în zilele de 13 și 
14 iunie - zile în care se fa
ce remunerarea - numărul 
celor care au absențe ne
justificate se ridica la aproa
pe 10 la sută din efectivul 
secotrului de producție. Prin
tre cei cu absențe de a- 
cest gen făcute în astfel de 
ocazii amintim pe minerul 
Ion Balea, ajutorul miner 
Virgil Beja, vagonetarii de 
front Petru Ciubotaru și

Gheorghe Scurtu, 
nul Gavrilă Ispas 
ciitorii necalificați 
Miclea și N colae

Din păcate în

O nouă medalie de bronz 
a poposit

Desfășurate sub genericul 
„Daciadei" la întrecerile in
dividuale din campionatul 
republican de tenis de ma
să, Valea Jiului a fost re
prezentată de Maria Măr
cuș de la C.S.Ș. Petroșani. 
Concurînd alături de Anto- 
neta Bodi de la C.S.Ș. Pi
tești, reprezentanta noastră 
p ocupat locul 111 în între-

de dublu. La 
Maria Mărcuș

cerea 
dual, 
clasat pe locul 8.

Tot sub genericul 
dei“ s-a desfășurat 
de handbal dintre echipele 
Liceului de informatică și 
Liceului economic din Petro
șani. Au învins handbaliștii 
liceului de informatică cu 
scorul de 30-15.

înfrumusețează
O inițiativă lăudabilă au 

dovedit cadrele medico-sani- 
tare de la spitalul din Petro
șani. La chemarea comitetu
lui sindicatului se desfășoa
ră zilnic acțiuni de muncă 
patriotică pentru amenajarea

incinta spitalului
spațiilor verzi din incinta spi
talului. Astfel, în fața birou
rilor administrative s-au plan
tat arbuști ornamentali și s-au 
amenajat alei. Este în curs ds 
amenajare o parcare a au
toturismelor. (V.S.)

„Dacia- 
meciul

Campionatul municipal de fotbal
, Rezultatele etapelor din
(32, 15 și 17 iunie : MJnerul
Dîlja
0-3,
1-3,
ești
0-3,

- Fabrica de oxigen 
Sănătatea - I.G.C.L.
Preparatorul Coro- 

- Preparatorul Lupeni 
I.G.C.L. - Utilajul 1-2,

de oxigen - Prepa- 
Lupeni. 4-2, Prepa- 
Coroești - Sănătatea 

dublu forfait, 
Minerul Dîlja 

Sănătatea

PROGRAMAREA
examenelor de sfirșit de an în cadrul 
Universității politice si de conducere 

Petroșani
• UNIVERSITATEA’POLITICA Șl DE CONDUCE

RE, anul I, luni, 26 și marți, 27 iunie
• UNIVERSITATEA POLITICA Și DE CONDUCE

RE, anul II, miercuri, 28 iunie
• POLITICA ECONOMICA A P.C.R., anii III și

IV, luni, 26 iunie.
• PRINCIPII ALE MUNCII DE PARTID, anii III și

IV, ma ț, 27 iunie.
Examenele se susțin |a Cabinetul municipal pen

tru activitate pohtico-ideologlcă, începînd cu ora 16.

e'ectricia- 
sau mun- 
Gheorghe 
Șerban.

, . . ... rîndul ce
lor cu absențe nemotivate 
s-au înscris în ultimele zile 
și doi maiștri minieri — Ni- 
colae Bartha și Gicu Ena- 
che. Motivele ? Unul dintre 
ei (N.B.) după o zi de repaus 
- cea de vineri, sîmbătă nu 
s-a putut scula la vreme 
pentru a ajunge la mină, 
iar celălalt (G.E.) a avut oas
peți și... de asemenea nu a 
venit la serviciu. Ultimului 
i se explicase că în condi
țiile în care se află mina - 
36-37 la sută din plan reali
zat - nu se putea renunța 
la prezența sa la serviciu. 
Mai mult decît atît cei doi 
maiștri își trecuseră cu mîna 
lor în cărțile de pontaj, fără 
aprobrarea conducerii sec
torului, recuperare. în 22 iu
nie, operativ, la gazeta sa
tirică „Ghimpele" n rl 
rut caricaturile 
maiștri, să le fie 
tură lor și ce'or 
fost pe cale să 
exemplul.

Dar „absențele 
te" nu este singurul 
pe care îl îmbracă, indiscipli
na la I.M. Livezeni. Exem
plificăm din nou. Pe zilele 
scurse din această lună s-au 
aplicat pentru abateri de la 
N.D.P.M. și a'te categorii 

de abateri muncitorilor, maiș
trilor și personalului TESA 
un număr de 29 sancțiuni.

Pentru ce au fost aplicate 
aces’e sancțiuni ?

Inginerul Petru llinesc

au opa
celor doi 

de învăță- 
care ar fi 
le urmeze

nejustifica- 
asp.ect

a 
fost sancționat pentru neîn- 
deplinirea obligațiilor de 
serviciu ca de altfel și 
trii llie Bodeanu și 
Rusu. Pentru același 
au fost sancționați și
trii Dumitru Gliga și Ale
xandru Beligan. Șeful de e- 
chipă electric.eni subteran, 
Tiberiu Slovensch', a fost 
sancționat pentru că se afla

maiș- 
Mihai 
motiv 
maiș-

în stare de ebrietate, 
timpul orelor de program, 
iar mecanicul de locomoti
vă Dumitru Negoi, pentru 
că a Dărăsit locul de muncă 
înainte de terminarea șutu
lui. Și i 
putea 
oprim 
da și 
exemp!

în 22 iunie, cu o oră î- 
na nte de începerea progra
mului, nici un maistru sau 
artificier, după cum ne in
forma orițerul de serviciu 
dip schimbul respectiv, nu 
cunoștea situația locurilor 
de muncă din subteran deși 
ea fusese transmisă la dis
pecer de mai bine de o ju
mătate de oră. De ce ? Maiș
trii au întîrziat, iar oamenii... 
îi așteptau înfrigurați să ple
ce spre locurile de muncă. 
Asta se întîmp'a, repetăm, 
în 22 iun'e cînd la sfîrșit de 
zi mina livrase doar cu ceva 
mai mult de 16 la sută. O 
parte din producție rămăse
se în silozurile înfundate. Și 
un ultim exemplu de indisci
plină, de ultimă oră - s-a
petrecut în 23 iunie, în
schimbul II, electricianul de 
servic'u a venit la șut în
stare de ebrietate. Cum a 
trecut de maistrul principal 
electromecanic Gheorghe Po
pa, al cărui subaltern era ? 
Culmea este că pentru a-și 
ascunde această „stare" a. 
fugit sărind pe o fereastră. 
Mașina de extracție a puțu
lui nu funcționa și a trebuit 
să fie adus de acasă un olt 
electrician.

Față de 
limită de 
ră m î n e 
găm concluzia. Adică la 
I.M. Livezeni indisciplina es
te la ea acasă, iar planul 
se realizează în proporție de 
36—37 la sută. O situație ca
re nu poate fi tolerată.

în

exemplele nominale ar 
continua, dar să ne 
aici pentru a putea 
o altă categorie de

această situpjie 
indisciplină nu- 
decît să adău-

Fabrica 
rotorul 
rotorul 
Vulcan
I.G.C.L.
3-0, Utilajul
3-0, Preparatorul Coroești - 
Fabrica d.e oxigen 0 3.

CLASAMENTUL
Utilajul Petroșani 24 19 1 4 95-13 39
I.G.C.L. Petroșani 24 17 3 4 71-20 37
Sănătatea Vulcan 24 14 2 8 47-31 30
Preparatorul Lupeni 24 14 1 9 68-39 29
Fabrica de oxigen 24 8 . 2 14 31-77 18
Preparatorul Coroești 24 5 :• 0 ■ 19 21-92 10
Minerul .Dîlja

'
24 1 1 22 6-74 3

Avancronică
campionatulIn general 

s-a încheiat la majoritatea 
disciplinelor sportive. Spor, 
tivii, antrenorii și suporte, 
rii au intrat în vacanța de 
vară, dar preocupările și 

viitorul
Joi

calculele pentru 
campionat continuă, 
s-a tras cortina și peste 
competiția de mare 
vergură, „Cupa României" 
la fotbal, ediția 1977-1978 
avînd pentru a doua Oară 
consecutiv cîștigătoare a 
trofeului echipa din Bă
nie. Un sincer bravo Uni
versității Craiova pentru 
frumoasa performanță 1

an-

Așadar, pasionanta com
petiție „Cupa României" 
la fotbal s-a încheiat, dar 
întrecerile din cadrul ace-, 
leiași competiții reîncep 
duminică cu ediția 1978— 
1979. Pe terenul din Lonea 
se întîlnesc Utilajul Petro
șani — Mineru] Paroșeni. 
Terenul II Vulcan găzdu
iește partida dintre Sănă
tatea Vulcan - Minerul U- 
ricani, iar cel din Aninoa- 
sa meciul dintre Fabrica 
de oxigen — Preparatorul 
Petrila. Toate partidele în
cep duminică, ora 11. 
(D.C.)

Comerțul presupune servi
re civ.l zată ; respectarea 
normelor morale, a legilor 
țării este obligatorie atît 
din partea lucrătorilor co
merciali cit . ’’ .
Cînd unii sau alții „închid 
ochii", mai ales în unitățile 
de alimentație publică, va
dul comercial devine, dacă 
nu se iau măsurile de ri
goare, un adevărat val al 
scandalurilor, al eludării com
portării civilizate. 
Un astfel de renu
me și-a cîștigat, în ul- 
t.mul timp, bufetul „Unirea'1 
(nr. 47) din Iscroni. Cauzele 
acestei „metamorfoze" tre
buie căutate în nerespecta- 
rea normelor de servire, 
mai ales că scandalagii sînt 
„recoltați" din rîndui cli- 
enților prea „obișnuiți", ca
re vin la „un pahar", dar 
nu se ridică de la masă de-, 
cit cu mintea tulbure și a- 
tunci pentru a... produce tul
burarea liniștii publice.

Dar să fim concreți. intr-o 
singură zi, in acest bufet 
ș-au petrecut două încăie
rări, soldate cu vătămări 
grave. Astfel, sub influența 
băuturilor alcoolice, Gheor-

ghe Fluieraș i-a căutat pri
cină lui Alexandru 
bean, „rezolvi.rd" i 
gerea prin lovirea 
sarului său cu cuțitul.

Hum- 
neînțele- 

adver- 
în 

și a ciiențilof, aceeași zi, repetăm pentru 
a reolza proporțiile acestui 
grav incident, fratele agre
sorului este lovit în cap cu

în-
pro-

nu tace de-

în virtutea respectării 
tocmai a codului lor 
fesional, care 
rogări de la cel etic. lată, 
însă că, adesea, confundă 
adevărata ospitalitate a lo- 
calulu cu dorința expresă 
de a se face cîr mai multe 
încasări, indiferent dacă

Un „vad al scandalului"
care trebuie eradicat !

o sapă de Federic Cîrlig. 
Frații Fluieraș sînt cunos- 
cuți ca permanenți tulbură
tori ai lin'știi publice. î- 
narmați cu o taragoată, dar și 
cu cuțite, trec de la muzi
că ia scandal, în funcție de 
numărul de pahare, pe care, 
cu seninătate, lucrătoarele 
comerciale 
se întreba 
le în stare 
fi servite ~

le oferă, fără a 
dacă persoane- 
de ebrietate pot 
așa cum nor

mal ar trebui să procedeze

clientul este lucid sau
Și mai ales cînd știu că 
frații Fluieraș, nu din în- 
tîmplare, nimeresc la bufet, 
că și altădată susținuseră 
„partituri tari" în alte scan
daluri. Unul dintre ei, îl 
lovise, pe la spate, cu cu
țitul pe un alt vecin, Cornel 
Netotea, și lot în 
celași „peisaj" îmbîcsit 
aburii alcoolului.

Organele de miliție
intervenit prompt pentru

nu.

a- 
de

au

I I 
I
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22,05 
Câmpie 
fotbal ;

asanarea sursei de poluare 
a liniștei publice din satul 
Iscroni. Vinovății vor fi 
chemați în fața legii, să dea 
seama pentru huliganicele 
lor „reacții", în combinație 
cu tăria alcoolului. Rămîne 
însă de judecat și compor
tarea celorlalți oameni — 
re au îngăduit sau 
încurajat asemenea 
festări antisociale, nu 
apărat prin îndemnuri, dar 
continuînd să-i servească 
sau „cinstească" pe huli
gani. Altfel spus, pentru ca 
bufetul „Unirea" din Iscroni 
să nu mai poarte hramul 
unei ordinare cîrciumi, care 
să ocrotească „spectacole" 
în care beția face casă bu
nă cu scandalul, organele 
îndrituite de la nivelul mu
nicipiului și comunei tre
buie să treacă cît mai ra
pid la acțiune pentru a 
convinge lucrătoarele co
merciale și clienții unității 
de alimentație publică din 
Iscroni, despre adevărata 
menire a unui astfel de local.
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Dacica lumină
Verzi ape, destrămate în cetini și luncet, 
Au inundat popasul cohortelor albastre, 
Și din pervaz de sihlă alunecă, încet, ■ 
Prea dacică lumină în sufletele noastre.

Miroase-a lapte zarea căzută pesteh. sat 
Ca un ștergar de aur cu încrustări florale, 
Și mîndre Cosînzene, cu trupul delicat, 
Așteaptă Feți-Frumoșii poienilor natale.

Și cerul, prins în ape țesute cu amici. 
Adastă în privirea de dor și de sfială, 
Punînd, pe hirjoneala iscată-ntre voinici, 
Un har de împăcare și vorbă mai domoală.

vi-un cintec, ars din fluier, spre care mă
adun 

Cu inima, îmi urcă în singe trandafirii 
Năvalnicului chiot, din obicei străbun, 
Spre ceas de veselie, rotit precum zefirii. 
Și la nedeia nouă, oricum aș fi venit, 
întruchipat în zimbru sau blinda căprioară, 
Simnt că lumina vie, din 
Nestinsă-i
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literar 
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Maria DINCA

care-s omenit, 
veghe legendară.pe altarul de

Coborînd în mină
In tine mă cobor
ca într-o fîntînă, 
fîntîna mea cu oglinda răcoroasă 
mă oglindesc în tine 
cer și suflet 
izvor de zi din noapte-întunecoasă 
tremurătoare sălcii 
plîngînd aceeași apă 
de timp pietrificate, unduitor în vînt 
zidire prinsă-n cercuri 

piatră fulgerată 
scot dintr-o fîntînă lumină pe pămint.

Mircea ANDRAS, 
lucrător, oficiul P.T.T.R. Petroșani

TW • •

arii>
Și s-au robit țarinii sub zăpadă 
Oștenii ce rosteau al țării nume 
Ca pe sub floarea albă din livadă 
Să crească liberă o țară-n lume.

I 'i-e - eî i. ierni pe steaguri carpatine,
De primovr-rî și veri scăldate-n galben grîu 

[ Ci generații ce se-nforc prin mine 
I Ca un albastru și năvalnic rîu.

Un cîntec ca o zi de sărbătoare 
Imi urcă-n slavă scrisă bucuria 
Din dor de împlinire, cînd spre soare 
Rostim cu buze calde : ROMÂNIA !

Arzînde spații
Coborînd în umedele spații
am văzut cum se zămislește timpul, 
cum rouă îngropată-n milenii 
devine lumină odată cu visul celui ce așteaptă.

Acolo, starea însetatului
dorința de-a pipăi înțelesul înnegritelor forme, 
mina și ochiul și gura 
înalță piedestal bărbăției.

Rămînă-mi privirea pe aceste întinderi, 
rămînă-mi privirea pe dîrzele mîini 
pe chipul luminat în culoarea adîncului 
ca o culoare a vechimi.

Ion P. VLAD
lăcătuș, Preparația Corcești

Eu singur vin din muhfiî-n care 
toamna cheamă-n fluier Miorița, 
crescut din recea pietrelor mirare, 
mă-mbolnăvesc de soare, precum vița. 
In zori cobor dinspre cetate 
din somnul vechilor hotare, 
sălbăticia ierbii mă străbate 
cînd alerg desculț prin sanctuare. 
Din codru-ntunecati de bouri 
vin cîntecele, păsări fulgerate, 
săgețile înfipte-n nouri 
alungă zei potrivnici din cetate.

Caucar ANDREI 
muncitor. Petroșani 

lubes c
Iubesc aerul dimineții tare și crud, 
Iubesc nisipul de pe malul mării, presărat 
cu scoici și pietre, cu sclipirile soarelui, 
cu melcii mirosind a rinced.
Iubesc libertatea și-mi place să merg prin ea 

desculță, 
să simt cuțitele pietrelor intrind

in sufletul meu, 
lăsind să se vadă pe țarina străbună, 
singerarea mea de cremene.

Viorica VULPE, 
elevă. Petroșani

lancu CEUTA 
I

Drumuri
Drumul meu \
e coborîrea în lume, 
purtînd în palme, 
rodul nopții 
ca un fagure neted 
din care sorb 
rădăcinile 
înfipte în întunericul 
ce a devenit lumină.

Ion ȚIGANTELE 
lăcătuș, I.M. Uricani

- Cînd a pictat acest 
Apus de soare, pe un lac 
din munți, avea încălță
mintea nepotrivită, cu cel 
puțin două numere mai 
mică ! Pentru Viaductul 
ăsta, cum povesteau și 
ciobanii, și-a bătut un cui 
în talpă I Aici, cînd lucra 
Funicularul a uitat să mă- 
nînce toată ziua I Și aici, 
Ia Fîntîna fără sfîrșit, s-a 

brîu în- 
puturoa- .

Ia Fîntîna fără 
afundat pînă la 
tr-o băltoacă 
să !.,.

Femeia 
m îzgălituri!

hizlea la 
înrămate, 

neștire bu-

]nă lui Mi : „I 
timpul, omule ?
Alții <’ 
dar nu putea 
femeia era între ei, 
fiecare cinci minute se 
prea uitîndu-se prin pere
te în direcția dealului : 
„Ce netrebnicie și cu mi
nerii ăștia 1“ Cînd sunase 
de douăsprezece, patul 
ajunsese la ușă, iar fe
meia, abia respirînd, îi a- 
rătase ultimul .tablou :

- Pe ăsta' l-a botezat 
Impresii din mină și, dacă 
e permis, v-aș informa...

Se uita cînd la femeie, 
cînd la Mi, la ochii lui 
serioși, negri, parcă încgr- 
cați de jenă.

- Știți, rîdea femeia, Mi 
n-are studii, dar are ima
ginație. Cînd aude curgînd 
robinetul, îi dau repede 
pensula să. pict&ze casca
da Niagara. Eu în tinerețe 
am făcut figurație 
piesă. în tabloul al 
celea, reg'zorul avea 
noie de două statui 
moașe, ca să orneze

ciute și ne bucurăm că în 
zori vor veni din nou 1 
Dar. dumneata n-ai drep
tul să le spui netrebnici 1 
Numai noi ne putem su
păra, ne descărcăm inima 
și atît, pentru că ei ră- 
mîn minerii noștri. Vezi 
dumneata, dragă tovarășe, 
este ca acasă, în familie: 
se înjură și se spun vorbe 
urîte cîteodată, dar nu
mai în familie. Altfel ni
meni, nimeni altcineva 
n-are dreptul.

Părea furioasă. ‘ Apoi i 
se adresase direct :

- Dumneata ce 
„Mi" va putea să 
pictură ?

O privea ciudat, 
du-și curiozitatea în do
rință, îi zîmbea, apoi l-a 
luat pe „mîzgâlitor" de
braț.

- Vino I mormăise.
Se simțea mai îri largul 

lui. In hala uzinei, toată 
tărășenia are să capete o 
altă nuanță, o cotitură no
uă. Și poate mai plăcută...

★
A doua zi nu s-a gîndit 

prea mult la asta, s-a dus 
la uzină și i-a găsit pe Mi- 
cu printre mașini.

- Dai o baclava, Micu
le, ca să-ți spun gîndurile ? 
Dar Micu uitase de timidi
tate.

- N-am dormit toată 
noaptea, m-am gîndit...

Și, înainte să-i spună la 
ce se gîndise, el, Liță Da
mian știa. La ora două
sprezece, în haine de săr
bătoare, puțin boțit, dar 
vesel, înainte de a intra 
în clădirea unde era re
dacția ziarului, bău un pa
har cu lapte și duse mina 
la buzunar. „Nu- cazul 1“ 
își spuse. PIW și urcă în 
reddeție să sene reporta
jul

Dumitru Dem IONAȘCU

De ce pierzi 
De ce ? 

aleargă după el 1, 
‘ i zice nimic, 

și ia 
o-

turnase apă, cercet.îndu-l 
iute, cu teamă și suspiciu
ne în același timp. „Astăzi 
n-am informații, Cipilico, 
te rog să nu-mi ceri in
formații, te rog să vezi de 
alții, te rog..." Rostite du
pă atîta tăcere, cuvintele 
aduseseră în aerul stătut 
și răcoros un glas străin, 
dezacordat, iar Cipilica, 
nepricepînd nimic din tu
ruiala lui, nu-l slăbise : 
„Vezi cum umbli, azi pleci 
la Dealul Morii“. Apoi, pu- 
nîndy-i scrisoarea în mină, 
rîsese sarcastic : „Tu, Liță, 
trăiești de parcă te ai ju
ca de-a viața, zău așa, 
parcă ai fi cîștigat Ia loz 
în plic". încercase s-o în
frunte, ca și cum ar ti vă
zut-o pentru ultima oară, 
păstrînd ideea „lozului 
plic“ pentru o mai 
dîncă analiză. Dealtfel, 
cînd lucra la redacție, 
nu i se ceruseră decît 
formații. Trei sferturi 
z, colinda satele și orașele 
după știrile pe care le în
ghițea ziarul ca un Moloh. 
Pînă la venirea în redac
ție fusese strungar, și 
final, un inginer care tră
ia, gîndea și simțea 
toți ceilalți, pînă în : 
în care, nu știa cine, 
ciuda refuzului său, 
ridicase în muncă", 
să >a în seamă repetatele 
iui proteste : „Nu mai în
țeleg nimic? Mă scol di
mineața cînd alții se întorc 
la vise, mă duc în uzină 
și-mi văd de oamenii și 
mașinile me.e, mă hîrîi cu 
proiectanții șî desenatorii, 
dacă nu-mi cad alții sub 
vorbe, în slîrșit, am și eu 
problemele mele, că în sec
ție sînt cincizeci și cinci 
de mașini și trei sute de 
suflete. Notați, vă rog, duc 
o viață de mucenic, deși 
n-am făcut-o și nici n-o 
fac din exces de puritate.

ci, pur și simplu, din lip
să de timp. Ce 
Beau cafea, da, 
fea cu coniac 
mai scriu și cite 
Deci, ce aveți 
măi tovarăși ?
eu, acolo, am făcut zece 
invenții, opt brevetate u- 
na medaliată cu aur pe 
undeva prin Africa și., dacă 
mi-ar prisosi timpul, aș

mai iac ? 
beau ca- 
și uneori 
o poezie, 
cu mine, 
Trăiesc și

zi în care băuse un pahar 
cu lapte și luase două 
antinevralgice, pentru că 
îl durea capul. Două lua
se I Sigur I Nu se putea 
înșela. Și era marți cînd
a coborît o mică pantă pî
nă la grilajul unei case

i, ascunsă 
O terasă 
era

mari, galbene, 
printre salcîmi. 
dădea spre rîu, 
mărul 32, Castanilor

nu-
32,

1

se 
„iibiyj::: m< i >e 
mușcindu-și în 
za de jos.

- Astea, dragă tovarășe, 
astea sînt frumusețile lui I 
continuă ea, fără să-l ia 
în seamă pe tînărul din 
preajmă. Asta se cheamă 
culoare, aer curat.

- Cîți ani ai, tinere ? 
întrebase Liță Damian și, 
cu o mișcare scurtă, smu
cise, cu ramă cu tot, una 
din mîzgălituri. Vreau să 
știu cîți ani ai ?

- Treizeci I sărise 
meia cu răspunsul. Da ce 
faci, tovarășe, strici fru
musețea de pictură 1

Dar el nu mai auzea 
nimic. Înainte de-a părăsi 
încăperea, simțise cum îl 
ia căldura, se sufoca, îi 
ardea carnea, p.eptul, cre
ierul, părea că sîngele îi 
va ieși clocotind prin 
me. Și iarăși se văzu 
fața clădirii unde se 
redacția. Se oprise la 
fetul din colț, băuse 
pahar cu lapte și luase 
două antinevralgice, ere- 
zînd că o să-i treacă durerea 
de cap, Așa-i spusese Roșo. 
ga : „Scapi de dureri cu 
un pahar de lapte și trei- 
patru pastile, ascultă-1 pe 
Roșoga I" „Ticălosul 1“ se 
mustră. Noroc că Cipilica, 
în calitatea ei de secretar 
Responsabil de redacție, îi

crezi, , 
facă

top in

I 
I
I
■I
I

te

eorologică 
ică. 
pximă 
oșani 
e, iar 
ade. 
de 8 
de. 
arele

In gene- 
călduroa- 
cu înno- J 

ntuate în 
cînd 
de 

des- 
siab | 
vest, 

va '

:zii
erse 
ie
Vînt 
din 

ximă

Ieri, 
a 
a 
la 

Mi- 
și,

24 I
I

I
I2Qși 24 

na între

rn

ca 
ziua 
!, în

„îl 
fără

ca și-n brigada artistică, 
dar nu-mi prisosește, pe- 
ea ce e greșit să fie so
cotit un semn de rea vo
ință. Și atunci ? Să mă duc 
la ziar ? Mă duc, dacă 
considerați că trebuie să 
mă duc. Dar vă rog să 
luați act : mă duc, pentru 

supus,
pal- 

în 
afla 
bu- 
un

luați act : mă duc, 
că sînt un tovarăș 
înțelegător și just".

Se văzu din nou 
față cu Cipilica și 
custă, și cu scrisoarea aia 
pe al cărui colț era scris 
destul de lăbărțat și ne- 
citeț : „Caz interesant, Li
ță Damian se va ocupa 
de el“. Și fără notes ținea 
minte totul, fiindcă cei ca
re ceruseră spr jinul zia
rului erau niște zănatici, 
și fiindcă el, Liță Damian, 
nu mai întîlnise asemenea 
oameni.

Era, deci, într-o marți.

față-n 
cu Lă-

cum scria și în scrisoare. 
Un fulger alb, poate prea 
alb, se înălțase peste dea
lurile golașe, urmat 
o explozie puternică.

- Este, oare, unspreze
ce ?! spusese Micu, tînărul 
pe care femeia cu rochia 
înflorată și subțire, care 
i se lipea peste formele 
pline ale șoldurilor, îl po
reclise „Mi".

Opera de care pomenea 
scrisoarea - o mîzgăleală 
cenușie, frînturi de ' căr
bune și vopsele, neînde- 
mînalic trase - nu-l inte
resa. Femeia umbla prin
tre mese și scaune, sărind 
de la o mizgălilură la al
ta, iar formei» pline, ispi
titoare ale șoldurilor, pă
reau a-i încerca răbdarea. 
Pe deal, exploziile se ți
neau lanț, iar el, Liță Da
mian, ar fi vrut să-i spu

într-o 
cin- 
ne- 
fru- 

un 
portic. Eu, unsă cu bronz, 
eram una dintre statui, 
cealaltă era un băiat. Ei, 
ce viață I...

Ridicase perdeaua. Din
colo de fereastră era rîul 
și crestele de un verde în
tunecat, ca o turmă de e- 
lefanți în mișcare, în ur
ma cărora se ridicau nori 
de praf. Exploziile nu mai 
conteneau.
- în fiecare zi netreb

nicii ăștia de mineri puș
că muntele ? întrebase el 
cu glas sugrumat.

Femeia îl scruta prosteș
te.

- De luni și pînă sîmbă- 
tă. Duminica, atunci cînd 
lipsesc, este atît de pustiu, 
încît cu liniștea poți soți 
spargi capul nu altceva. 
Atunci punem radioul să

I

1
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Ședința Comitetului Politic kecutiv 
al C. C. al P. C. II.

• (Urmare din pag. f) 

meni cu caracter istoric des
chide o eră nouă în evotu- 
Jia colaborării romăno-briîa- 
nice, se înscrie ca un eve- 
riment excepțional în viața 
internațională, în folosul și 
spre binele ambelor popoa
re, al cauzei cooperării și 
securității pe continentul eu
ropean și în întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv 
a aprobat pe deplin activi
tatea desfășurată de secre
tarul general al partidului, 
președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și de to
varășa Elena Ceaușescu în 
această nouă și deosebit de 
importantă acțiune politică, 
apreciind că, prin bilanțul 
ei extrem de bogat în planul 
dezvoltării raporturilor ro- 
mâno-britanice, prin puncte
le de vedere exprimate în 
problemele complexe ale lu
mii contemporane, această 
vizită reprezintă un moment 
de excepțională însemnătate, 
fără precedent în cadrul ra
porturilor dintre cele două 
țări și popoare, cu profunde 
semnificații în viața interna
țională.

Comitetul Politic Executiv 
a luat cunoștință cu sen
timente de adîncă satisfac
ție și vib aită mîndrie de 
faptul că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpi- 
nați, în Marea Britanie, cu 
manifestări pline de cordiali
tate și stimă de către Regina 
Angliei, de primul ministru, 
de ceilalți membri ai guver
nului și alte personalități 
marcante ale vieții politice, 
economice, științifice și cul
turale, precuțn și de masele 
larg' de cetățeni.

Președintele țării noastre a 
fost și de această dată a- 
preciat ca personalitate pro
eminentă a vieții politice 
mondiale, exprimîndu-se ma
rea admirație pentru influen
ța și contribuția pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu 
le are în abordarea construc
tivă a problemelor cu care 
este confruntată omenirea 
contemporană, pentru activi
tatea neobosită pusă în 
slujba celor mai nobile idea
luri ale popoarelor, ale u- 
maniîății.

Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. a reafirmat 
înalta sa prețuire pentru pro
digioasa activitate desfășu
rată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, strălucit ilustrată 
și cu ocazia vizitei în Marea 
Britanie, în vederea promo
vării unor relații internațio
nale noi, care să asigure e- 
galitatea deplină a tuturor 
națiunilor și țărilor, într-un 
climat de înțelegere, conlu
crare pașnică și respect reci
proc. Această poli ică realis
tă, în a cărei elaborare și 
înfăptuire secre
tarul general al partidului de
fine rolul determinant, ma
rile realizări obținute de po
porul nostru în construirea 
socialismului au sporit neîn
cetat prestig ul României pe 
toate meridianele globului, 
în rîndul tuturor popoa.elor, 
al opiniei publice de pretu
tindeni, a adus țării noastre 
nenumărați prieten'.

Comitetul Politic Executiv 
și-a exprimat, de asemenea, 
satisfacția și a adresat cele 
mai calde felicitări tovarășei 
Elena Cea-șescu, a cărei ac
tivitate știinji.ică și-a găsit 
o nouă și strălucită confir
mare prin înaltele titluri a- 
cordate de prestigioase fo
ruri științifice britanice.

în legătură cu convorbiri
le oficiale romăno-britanice, 
desfășurate într-un spirit de 
sinceritate și înțelegere re
ciprocă, Comitetul Politic E- 
xecutiv a apreciat însemnă

tatea și multitudinea proble
melor abordate, considerînd 
că înțelegerile și concluziile 
la care s-a ajuns prezintă o 
importanță excepțională.

Com’tetul Politic Executiv 
dă o înaltă apreciere hotă- 
rîrii celor două țări de a 
conlucra tot mai strîns pe 
plan extern, de a-și aduce, 
prin eforturi unite, o contri
buție activă la înfăptuirea 
unei securități reale pe con
tinentul european, prin trans
punerea în viață a prevede
rilor Actului final de la 
Helsinki, la realizarea dez
armării și, în primul rînd, a 
cefei nuclea e, la reglemen
tarea pe cale politică a stă
rilor de încordare și conflict 
din Orientul Mijlociu, din 
Africa și din alte regiuni ale 
globului, la lichidarea feno
menului subdezvoltării și 
făurirea noii ordini econo
mice mondiale, la soluționa
rea problemelor complexe 
ale contemporaneității, cu 
participarea tuturor statelor, 
mari și mici, corespunzător 
cerințelor democratizării re
lațiilor internaționale, la e- 
dificarea unei lumi a păcii, 
înțelegerii și cooperării între 
națiuni.

Comitetul Politic Executiv 
cons.aera că înt. eaga desfă
șurare a vizitei, principiile a- 
fîrmate în cursul convorbi
rilor, perspectivele pe care 
ele le-au deschis pentru viitor 
ilustrează în chip conc.udeni 
că este pe deplin posibil 
ca între două țări, diferite 
ca orînduire socială, ca po
tențial și grad de dezvolta
re, să se statornicească și să 
se extindă relații bune de 
colaborare, atunci cînd se 
pornește de la principiile 
coexistențe' pașnice, de la 
dorința comună de a se ac
ționa în acest sens, cînd la 
baza raporturilor interstatale 
se așează statornic principi
ile egalității în drepturi, res
pectului suveranității și a- 
vantajului reciproc. Desfășu- 
rîndu-se în spiritul principi
ilor coexistenței pașnice și 
constituind ■ o materializare 
nemijlocită a acestora, vizi
ta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, evoluția relațiilor 
romăno-britanice au, de a- 
ceea, o semnificație care de
pășește cadrul bilateral și 
dobîndește o importanță 
principială, general valabilă, 
demonstrînd că aceasta și 
numai aceasta este calea 
dezvoltării încrederii între 
state, adînc'rii conlucrării și 
cooperării prietenești, men
ținerii și consolidării păcii.

Comitetul Pol t c Executiv 
constată cu vie satisfacție că 
vizita de stat a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășe. Elena Ceaușescu în 
Marea Britanie a întrunit a- 
dezicnea plină de căldură, 
entuziastă, aprobarea unani
mă a întreguiui nostru popor.

în acest sens. Comitetul 
Pol tic Executiv -evidențiază 
ampla semnificație a Decla
rației comune, semnată, la 
încheierea dialogului la ni
vel înalt, de președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul 
ministru James Callaghan, 
ca;e proclamă voința Româ
niei și Marii Britanii de c| 
amplifica și aprofunda con
lucrarea dintre ele, atît pe 
plan bilateral, cît și interna
țional, pe temeiul trainic al 
principiilor egalității în drep
turi, respectului independen
ței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Totodată, Com'tetul Politic 
Executiv subliniază cu satis
facție numărul mare de a- 
corduri și documente conve
nite cu ocazia vizitei, care, 
în ansamblu, creează un ca

dru deosebit de favorabil 
creației volumului schimbu
rilor comerciale, extinderii 
conlucrării economice în for
me noi de ridicată eficiență 
- cum ar fi acțiunile de co
operare în producție, în do
menii de vîrf ale industriei 
și tehnicii contemporane, so
cietățile mixte, cooperarea 
pe terțe piețe -, intensifică
rii colaborării pe tărîmul 
științei, învățămînțului și 
culturii, al contactelor uma
ne.

Comitetul Politic Executiv 
apreciază în mod deosebit 
rezultatele obținute în sfe
ra relațiilor economice, care 
deschid perspective ample 
cooperării romăno-britanice 
în special în domeniul aero
nauticii, al transporturilor, a- 
griculturii și industriei ali
mentare etc. Aceasta de
monstrează, o dată mai mult, 
capacitatea economiei româ
nești în plin avînt do a în- 
treț'ne și amplifica raporturi 
de cooperare cu țări dezvol
tate din punct de vedere e- 
conomic, pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și 
tehnicii contemporane .

în același timp, este relie
fată importanța schimburilor 
de vederi care au avut loc 
în probleme esențiale ale ac
tualității politice internațio
nale.

Prin mii de telegrame, 
scrisori și mesaje, comuniștii, 
oamenii muncii și-au expri
mat recunoștința fierbinte 
pentru modul strălucit în care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a acționat și acționează cu 
cea mai înaltă responsabili
tate față de destinele națiu
nii noastre socialiste, pentru 
înfăptuirea politicii interne și 
internaționale a partidului și 
statului nostru a hotăiîrilor 
Congresului al Xl-lea și Con
ferinței Naționale ale parti
dului, pe deplin corespunză
toare intereselor fundamen
tale ale poporului nostru, 
cauzei libertății și indepen
denței tuturor națiunilor lu
mii, înfăptuirii aspirațiilor 
lor de pace, colaborare și 
progres economico-social.

In același timp, Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. subliniază cu mare sa
tisfacție largul ecou pe care 
l-a avut în întreaga lume vi
zita de stat a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu în 
Marea Britanie, eveniment 
apreciat ca un moment po
litic de seamă al vieții inter- 
năționale ceea ce demonstrea
ză atenția deosebită 'cu ca
re sînt urmărite acțiunile po
litice ale României și pre
ședintelui ei, rolul pozitiv, 
deosebit de constructiv, pe 
care îl au în lumea contem
porană, în căutarea și găsi
rea căilor care să ducă la 
o reală destindere, la solu
ționarea constructivă a pro
blematicii complexe a ome
nirii.

Aprobînd în unanimitate 
documentele, înțelegerile și 
concluziile la care s-a ajuns 
cu prilejul vizitei, Comitetul 
Politic Executiv a stabilit mă
suri și a trasat sarcini con
crete Consiliului de Miniștri, 
ministerelor, altor instituții 
centrale, organizațiilor de 
comerț exterior, întreprinde
rilor participante la coope
rarea româno-britanică, în 
scopul aplicării ferme și în
deplinirii exemplare a acor
durilor convenite, corespun
zător intereselor poporului 
român, consolidării bunelor 
raporturi romăno-britanice, 
cauzei generale a păcii, se
curității și colaborării inter
naționale.

★
Comitetul Politic Executiv 

a soluționat, de asemenea, 
probleme curente ale activi
tății de partid și de stat.

°-N-u- Sesiunea specială 
a Adunării Generale consacrată 

dezarmării.
NAȚIUNILE UNITE 23 (A- 

gerpresj. în acest moment, 
cînd pînă la încheierea lu
crărilor ses.unii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate dezarmării a ră
mas mai puțin de o săptâ- 
mînă, energiile delegațiilor 
statelor participante sînt mo
bilizate din plin în efortul 
de definitivare a unui docu
ment final cît mai cuprinză
tor și anga-jant, capabil să 
asigure inaugurarea unui 
moment calitativ nou în pro
cesul de înfăptuire a dezar
mării.

Activitățile de redactare 
în formă definitivă a docu
mentului final înregistrează 
în continuare eforturi inten
se, laborioase, atenția prio
ritară fiind consacrată reali
zării unor acorduri general-

PREȘEDINTELE ISRAELULUI, 
Yitzhak Navon, a primit pe 
Petre Blajovici, ministru se
cretar de stat la Minis erul 
Agriculturii și Industriei Ali
mentare, aflat într-o vizită, 
în fruntea unei delegații a 
acestui minister. De aseme
nea, Petre Blajovici a fost 
primit de primul ministru 
Menahem Begin, care și-a 
exprimat satisfacția pentru 
extinderea relațiilor româno- 
israeliene, a legăturilor în 
domeniul economic, în inte
resul ambelor țări și popoa
re, a| cauzei păcii și destin
derii în lume.

PREȘEDINTELE ZAIRULUI, 
Mobutu Șese Seko, s-a în- 
tîlnit, vineri, la Libreville, cu 
președintele Gabonului, O- 
mar Bongo, - informează a- 
genția zaireză de presă. Pe 
ordinea de zi a convorbiri
lor — arată agenția — au 
figurat probleme privind evo
luția situației politice din A- 
frica, evoluție ce urmează 
să fie examinată în cursul vi
itoarei reuniuni la nivel 
înalt a Organizației Unității 
Africane.

Președintele Gabonului es
te și președintele în exerci
țiu al O.U.A.

TRIBUNALUL DIN TORINO 
a pronunțat vineri după-a- 
miază sentința în procesul 
intentat unui grup de 46 de 
membri ai grupării teroriste 
autointitulate „Brigăzile ro
șii", grupare de tristă faimă 
care s-a făcut vinovată și de 
răpirea și asasinarea fostu
lui lider al P.D.C., Aldo Mo
ro.

Cele mai mqri pedepse - 
15 ani închisoare — au fost 
pronunțate împotriva lui Re
nato Curcio, șeful „istoric" 
al organizației, și lui Pietro 
Bassi.

Mica 
publicitate

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Alexan- 
drescu loan, eliberată de 
Fabrica de pîine Petroșani. 
Se declară nulă. (365).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Maftei 
Nica loan, eliberată de 
I.M. Petrila. Se declară nu
lă. (368). 

acceptabile în sectoarele în 
care se manifestă, în conti
nuare, deosebiri de poziții 
între diversele state partici
pante, și anume : definirea 
cît mai cupr hzătoare și pre
cisă a principiilor și priori
tăților dezarmării, conveni- 
rea unor masuri concrete de 
dezarmare, îndeosebi de de
zarmare nucleară, și asigu
rarea unor mecanisme deli
berative și de negoc.eri de
mocratice și eficiente în 
cîmpul dezarmării.

Președintele Comitetului 
plenar al sesiunii, Carlos 
Ortiz de Rozas, a făcut din 
nou apel la manifestarea 
voinței politice necesare de 
către toate statele partici
pante, pentru a se ajunge la 
rezultate cît mai fructuoase.

încheierea lucrărilor 
Congresului U. C. I.

BELGRAD 23 (Agerpres), 
- Vineri la Belgrad, s-au în
cheiat lucrările celui de-al 
Xl-lea Congres al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Tovarășul Stane Dolanț, 
secretar al Comitetului Execu
tiv a| Prezidiului C.C. al 
U.C.I., a prezentat raportul 
la cele două rezoluții ale 
Congresului - „rolul și sar
cinile U.C.I. în lupta pentru 
dezvoltarea autoconducerii 
socialiste, pentru progresul 
material și social a, țării" și 
„Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia în lupta penlru 
pace, colaborare internațio
nală echitabilă și socialism 
în întreaga lume". Rezoluțiile 
au fost aprobate în unanimi
tate de participanții la Con
gres.

In încheierea lucrărilor

E. 6. C. L Petroșani
încadrează urgent :

— muncitori necalificați (bărbați, femei) 
cu domiciliu! stabil în municipiul Petroșani 
pentru a urma școala de calificare în mese
ria de zidari.

Școlarizarea gratuită, fără scoatere din 
producție.

După absolvirea cursurilor, zidarii vor fi 
încadrați și retribuiți conform Legii 12/1971 
și Legii 57/1974.

întreprinderea Electrocontact 
Botoșani
încadrează :

INGINERI Șl SUBINGINERI în speciali
tatea electromecanică cu o vechime de 3 
ani în specialitate.

încadrarea și retribuirea se vor face 
conform Legii nr. 12/1971 si Decretului 
188/1977.

Relații suplimentare la sediul întreprin
derii din Botoșani, strada Manolești — Deal 
nr. 46 bis, telefon 17172, 17173, 17174, 
17175, interior 112.

Ministrul 
afacerilor externe 

ai României 
a vizitat Elveția
Ministrul afacerilor exter

ne al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, a 
efectuat o vizită oficială în 
Elveția la invitația consilieru
lui federal Pierre Aubert, șe
ful Departamentului Politic 
Federal al Confederației El
vețiene, în perioada 22—23 
iunie 1978.

In timpul vizitei, cei doi 
miniștri de externe au făcut 
un schimb de păreri asupra 
evoluției relațiilor dintre ce
le două țări, precum și cu 
privire la diverse probleme 
internaționale de interes co
mun.

Ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste 
România |-a invitat pe șeful 
Departamentului Politic Fe
deral să efectueze o vizită o. 
ficială în România. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere.

congresului, a luat cuvîntu! 
președintele losip Broz Tito, 
care a mulțumit delegațiilor 
pentru reconfirmarep sa în 
funcția de președinte al 
U.C.I. pe termen nelimitat.

Participanții la congres au 
ales noul Comitet Central 
format din 165 membri.

★
Președintele losip Broz Ti

to a oferit o recepți&*în sa
loanele Vecei Federale Execu
tive, în onoarea delegațiilor 
străine participante la Con
gresul al Xl-lea al U.C.I.

A fosț prezentă delegația 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R, care a par
ticipat la lucrările celui de-al 
Xl-lea Congres al U.Cl.
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