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Cu planul
semestrial

- îndeplinit
U.F.E.T. PETROȘANI

La bilanțul primului semes
tru al anului, colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
de ia U.F.E.T. Petroșani ra
portează depășirea sarcinilor 
la producția marfă cu peste 
3 milioane lei. Productivita
tea muncii realizată în ace
eași perioadă este cu 220 
lei pe lucrător mai mare 
decît cea planificată. în ex
presie fizică, depășirea pro
ducției se materializează în 
peste 7000 mc de masă lem
noasă, aproape 7000 m: la 
bușteni fag și 100 mc la lob
de pentru distilare.
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Constructorii și mecaniza
torii lotului din Livezerri al 
T.L.H.S. încheie primul se
mestru t»f anului cu regiza
rea a 53 |a sută din sarcina 
■anuală de investiții. Acest a- 
vans valoric se material’zea- 
ză în devansarea stadiilor fi
zice de execuție ale obiecti
velor de regularizare a albiei 
Jiului. Astfel, colectivul s-a 
angajat să dea în folosință 
în acest an, peste prevederi, 
un tronson de albie de 800 
ml în zona Livezeni. Dintre 
formațiile fruntașe de construc
tori, se remarcă cele conduse 
de losif Gyorgy, Ion Sigher- 

w'tău și Constantin Nițică, pre- 
'• cum și mecanizatorii loan To- 

mescu, Virgil lonescu și Mi
hai Purdea.

Primiri la tovarășul
NICOLAECEAUȘESCU

Depășirea producției fizice
Rodul bunei organizări a muncii

producției a avut

• De Ia începutul anului colectivul sec
torului V al I.M. Lupeni a extras peste 
prevederi 3 800 tone cărbune

• In aceeași perioadă, productivitatea 
muncii pe sector este superioară nivelului 
planificat cu 350 kg/post ; în iunie, cu 
820 kg/post

Prin „urcușurile" care le 
înregistrează în ultimul timp 
nivelul realizat al producției 
fizice la I.M. Lupeni, colec
tivul minei face dovada unor 
reale rezerve de redresare, 
în cadrul eforturilor gene
rale ale colectivului minei, 
succesele minerilor, ingineri
lor și tehnicienilor sectorului 
V, plusurile înregistrate aici 
la producția fizică, la fel ca 
și la ceilalți indicatori princi
pali - ilustrate concludent 
prin datele citate mai sus - 
sînt grăitoare.

Cele peste .3800 tone de 
cărbune extrase suplimentar 
de. la începutul anului, din 
care mai mult de jumătate în 
luna iunie, lună c 
re zi de producție 
nat un nou 
tracție - în unele zile s-au 
obținut cite 200 torre peste 
prevederi, iar la productivi
tatea muncii în abataje s-au 
atins nivele cu aproape 2 
tone pe post peste cele pla
nificate - confirmă cu pri
sosință puterea de mobiliza
re a colectivului nostru.

Se cere preciza# că în ul
timii cîțiva ani sectorul V 
al I.M. Lupeni, brigăzile în-

:înd fleca
ri însem- 

record de ex- 
unele zile

deosebi s-au confruntat cu 
mari probleme de organiza
re, soldate de fiecare dată 
prin nerealizarea 
la cărbune. Acum, 
mineri, electro’ăcătuși,
- dintre care ne-am propus 
să-i nominalizăm pe Vasile 
Rusu și Mihai Vîrzaru, aie 
căror brigăzi produc în a- 
batajele lor cca. 75 la sută 
din planul sectorului, llie 
Cîrloganu, maistru principal, 
Gheorghe Ular, maistru prin
cipal, locțiitorul șefului de 
sector, șefii de brigadă Va- 
sile Codreanu, Nicolae Rusu, 
losif Țurcaș, Dumitru Boca, 
Eugen Vladar, Ene Stere și 
Petre Poenaru, apoi Mihai 
Doroftei, Marin Dumitru II, 
Mihai Ursu, loan Forțea, lo
sif Puși, Vosile Deak, loan 
Mladin II, Ștefan Miclea, 
Gheorghe Fratosticeanu - a- 
ceiași oameni deci, muncesc 
acum cu satisfacția că e- 
fortul lor se materializează 
zi de zi în realizări meritorii.

Care au fost sau, de fapt, 
care 
nu 
nici 
s i t

sarcinilor 
, aceiași 

maiștri

obișnuite și 
răsturnări de 
e ? Redre-

|

Consult asupra execuției noului bloc turn 69 din Petroșani, 
pal constructor Constantin Alb și ajutorul șef de echipă, dulgherul ion David.
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Ut: Ziua învățătorului
și-au format o profesiune din 
a învăța, pe alții și pe ei în
șiși. Sînt învățătorii, educa
torii sau dascălii, cum, 
nuanțe afective, numim 
drele didactice, a căror 
o sărbătorim asi'ăZ'.

„Ziua învățătorului"

Școala este o instituție fun
damentală a societății, cali
tate dobîndită de-a lungul 
secolelor care au schimbat, 
uneori rădicai, structura pro
cesului de învăjămînt, scopul 
și mijloacele educative, ope
rand toate modificările în ra
port cu dezvoltarea soc a! e- 
conomică. însăși evoluția ter
menilor derivați din verbul 
a învăța — cuvînt cu foarte 
largă sferă semnafică — ex
primă importanța școlii și a 
actului de a deprinde noi 
cunoștințe, de a forma ca
ractere, oameni. învățătura 
este un proces continuu, des
fășurat sub privirile atente 
și agere ale celor care, răs- 
ounzînd vocației pedagogice,

cu 
ca- 
. Zi

,,------ -------- ,------...... ne pri
lejuiește tuturor momente de 
meafabe, nu doar' : pentru, 
faptul că am fost cu toții 
școlari, că peste ani ne lea
gă . firele nevăzute ale senti
mentelor de stimă și recunoș
tință pentru dascălii noștri. 
Dincolo de aceste conside
rente subiective trebuie să a- 
vem în vedere condiția so-

• (Continuare în pag. a 2-a)

Ou informam
LA MUNCĂ PATRIOTICA, 

in apropierea vechii policli
nici din Petroșani s-g des
cris un nou șantier. In timp 
ce constructorii lucrează de. 
zor la turnarea betonului, 
echipe de muncitori din 
întreprinderi- și instituții . 
participă ia săparea fun
dațiilor viitoarelor cons
trucții. La o asemenea ac
țiune au participat într
una din zile 20 de munci
tori de Io .Baza de apro- 
z.v.onâre Petroșani. Prin
tre cei care au muncit cu 
sîrg se numără Constantin 
și Stela Fraipstijeanu, 
Gheorghe , Neacșu, în frunte

sarea
ca premisă munca respon
sabilă și neobosită de zi cu 
zi a oamenilor sectorului. La 
îndemnul și cu sprijinul or
ganizației de partid, prin in
termediul direct al comuniști
lor, al maiștrilor „diriginți", 
al șefilor de brigadă și de 
schimb s-a dus o intensă; 
muncă de educație a celor 
certa# cu disciplina. De la 
10-15 pe zi, nemotivaitele au 
devenit acum o raritate în 
sector. Predarea „din mers"

Ing. Cornel RADULESCU, 
șeful sectorului V al 

I.M. Lupeni

• (Continuare în pag. a 2 a;

Amănunte despre 
Concursul de admite
re în Institutul de 
mine Petroșani.

In pag. a lll-a

de guvemămînt
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
a primit, joi, 29 iunie, pe 
Emilio Eduardo Massera, 
comandant șef al marinei și 
membru al Juntei militare 
de guvernămînt din Repu
blica Argentina, care 
o vizită oficială în 
noastră.

în cursul convorbirii, 
procedat la un schimb 
păreri privind relațiile 
mâno-argenfinene, posibili
tățile extinderii lor în diferi
te domenii, exprimîndu-se 
dorința comună de a se 
adînci cooperarea și colabo
rarea reciprocă, de a se ac
ționa în vederea înfăptui
rii înțelegerilor și acordurilor 
încheiate între cefe două

face 
țara

s-a 
de 

ro-

țări. în acest context, au fost 
evidențiate rolul și impor
tanța vizitei șefului statu
lui român în Argentina, ca
re a permis să se întreprin
dă acțiuni multilaterale pen
tru dezvoltarea raporturi5* 
lor de conlucrare reciproc 
avantajoase dintre cele do
uă țări, să se stabilească 
măsuri menite a impulsio
na relațiile 
gentiniene.

A fost manifestată.: con
vingerea că promovarea u-. 
nor relații de strînsă 
etenie și colaborare 
România și Argentina 
veste intereselor celor 
uă popoare, cauzei 
progresului și înțelegerii în 
lume.

municipalității
Președintele Republicii 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, joi dimineața, 
legația municipalității 
pitalei Italiei, condusă 
Giulio Carlo Argan, 
mărul Romei, care face

de
ca
de 

pri-
■ o .

româno-or-

pri- 
dirrtra 

ser-.
do- 

păcii,-

vizita de prietenie în țara 
noastră.

în numele sou și al de
legației, primarul Romei a 
exprimat tovarășului N'colae 
Ceaușescu vii mulțumiri pen-

• (Continuare în pag. a 4-a)

în
a 
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Marea Adunare Națională 
își reia lucrările în plen
Biroul Marii Acostări Naționale a hotărî) ca lucrările 

plen ale sesiunii a ¥|l-a a celei de-a Vll-a legislaturi 
Marii Adunări Naționiăț să fie reluate jo;, 6 iulie 1978, 
ora 9,00

CALITATE, EFICIENȚA, 
CONTINUITATE

în munca politico-ideologică 
si cultural-educativă• • » •

Străbătută de un pronunțat 
spirit de răspundere comu
nistă, muncitorească pentru 
înfăptuirea înaltului dezide
rat politic al transformării 
cantității într-o nouă calita
te, plenara comitetului mu
nicipal de partid a analizat 
cu exigență activitatea politi- 
tică, ideologică și cultural-e- 
aucafivă desfășurată de or
ganele și organizațiile de 
partid, de sindicat și de U.T.C, 
în lumina sarcinilor majore 
stabilite de Congresul al 
Xi-lea, de Congresul educa
ției politice și al culturii so
cialiste și Conferința Națio
nală a partidului din decem
brie 1977.

Analiza a scos în evidență 
preocuparea sporită a orga
nului municipal de partid 
pentru ca munca politică, i- 
deolegică și cultural-educati
vă să înregistreze noi creș-

teri calitative, să fie mai 
strîns legată de cerințele vie
ții economico-sociaie, pătrun
să de un tot mai pronunțat 
spirit militant, revoluționar. 
Concepută ca o activitate de 
partid în care să fie antre
nați toți factorii educaționali, 
munca politico-ideologică și' 
cultural-educativă s-a spriji
nit pe un larg activ, cuprins 
în cadrul organizatoric de
mocratic creat atît la nivelul 
municipiului și orașelor, cît 
și în întreprinderi și institu
ții. Acționînd permanent pen
tru perfecționarea formelor 
și mijloacelor muncii de pre
gătire _ politico-ideologică a 
comuniștilor, a celorlalți oa
meni ai muncii, de lărgire a 
orizontului lor de cunoaște
re, comitetul municipal de 
partid a manifestat o grijă

® (Continuare in pag. a 2-a)
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Omul era negru de su
părare, aș fi vrut să știu 
care-i motivul, a dat a 
lehamite din mină apoi, 
nu l-a mai răbdat inima 
și a izbucnit '■

- Numai să 
sindicatul bilet 
și apartament 
camere, că nu 
vezi la cor I

Am înălțat din umeri, : 
„am întins coarda", po- ; 
zind a nedumerire. î

— Ce-are una cu cea- ț 
laltq ? :

nu-mi dea ; 
la odihnă ; 

cu patru : 
mă mai i

Cu... cîntec
s

cu Wilhelm Kleibel, direc
torul unității. (D.C.).

CENACLUL UMORIȘTI
LOR din Petroșani a or
ganizat ieri o întîlnire cu 
cunoscutul caricaturist 
Nicolae Claudiu care a- 
cordă sprijin pentru orga- 

a 
al 

avea 
anului

ni zar ea ediției a lll-a 
„Salonului de toamnă 
umorului^ ; care va 
tema' ..Caricatura 
2001". (T.S.).

„CLUBUL ALPIN ... 
RÎNG-RETEZAT" de la Ca
sa de cultură din Petro
șani (format din Toth Ște
fan, Laszca Ștefan, Mihai 
Constantinescu și Gheor
ghe Taca) pleacă începînd 
de astăzi și pînă în 17 iu
lie într-o acțiune alpină

PA-

mina 
în 
u- 

pe 
ma
tt u-

core traversează crestele I 
masivilor Făgăraș și Bucegi. I

PLIN DE GENEROZITA- I
TE a fost gestul donatori-,t 
lor de sînge de la
Lupeni core au venit 
sprijinul salvării soției 
nui coleg de muncă, 
nume Stela Enochs, 
mă a cinci copii, iată
mele donatorilor : Mihai 
Buruga, Nicolae Anișor, Ma
nele Lăpușan, lancu Stoi
ca, Mircea Croitoru, Sava 
Jancă, Mihai Pavel, Va- 
sile Sepa, Ion Bugnar, An
ton Boko și loan Rusu. 
(Marcela Predoșanu, Lupeni)

I I

aă informam 
-------------- .ZJ

— Cum „ce-are", adică : 
eu cint pe gratis? ș

Și m-a privit de parcă Ș 
ar fi vrut să mă înghită î 
neporționat, m-a lăsat • 
descumpănit în drum, nici 
acum nu știu bine de 
ce sindicatul trebuia să-i 
achite, intr-un fel sau al
tul, „contravaloarea" vo
cii. Omul cintă cînd are 
o bucurie, ba chiar un ne
caz „de inimă albastră", 
dar nu se gîndește, în 
vremea asta, la sindicat. 
Mai cintă, alături de to
varășii de muncă, să du
că mai departe prestigiul 
întreprinderii sale și pe 
tărim artistic.

...De dumirit, m-am du
mirit repede că omul ju
decă strimb, n-aș mai vrea 
să-l văd însă in corul a- 
cela, mi l-aș închipui ca, 
pe vremuri, pe lăutarii de 
mahala, cînd defilau cu 
pălăria in dreapta, în ca
re milostivi melomani a- 
runcau mărunțiș de ara
mă. Și la slîrșit, ca să 
nu-și poată înșela confra
ții de diblă, ar fi trebuit 
să-i zboare din stingă o 
muscă nevătămată, nea
mețită.

Ion FIASTRU
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în sprijinul constructorilor
fn ultimele săptămîni, I.F.A. 

„Vîscoza" Lupeni a venit în 
sprijinul constructorilor de 
obiective edilitare cu 5 bri
găzi formate din personal 
TESA. Zona de lucru a brigă
zilor repartizată de mais
trul constructor loan Șăîă- 
teanu a fost cea din imedia
ta apropiere a blocului nr. 
44. Deși timpul a fost ploios, 
brigăzile au muncit conștiin-

Unde-i apa caldă ?
Din toamna anului 1977 

pină la 1 mai a.c. nu am 
beneficiat de apă caldă 
decît sporadic și uneori 
în orele dinainte de ma
să. Or, avînd în 
faptul că avem 
mul de. servici dimineața, 

toată iarna, nu

cios și sarcina încredințată a 
fost integral realizată. Exem
ple de dăruire în muncă au 
fost, ca și în întreprindere, 
comuniștii Eduard Petrovici, 
Adam Udrescu, Elisabeta 
Mustață, Aurora Dosan și 
loan iușan, precum și lucră
toarele Maria Munteanu ; și 
Lina Cornoiu. ă ;

Avînd în vedere volumul- 
mare de lucrări de amenaja
re necesare pe spațiile din 
jurul blocurilor recent ' date 
în folosință în orașul Lupeni 
aș dori să vin cu două .pro
puneri și anume .- acolo un
de există, denivelări de teren ' 
în jurul blocurilor deja locui- ale tuturor 
te, locatarii acestora să fie 
obligați să execute lucrările

respective, insist asupra a- 
cestui aspect deoarece bri
găzile noastre au fost „ad
mirate" cu indiferență de lo
catarii blocului 44 unde am 
nivelat peste 50 mc de pă- 
mînf chiar în ușă scării ă- 
cestui bloc. Apreciem fami
lia studentului Alexandru Sze- 
kely care ă venit alături de 
noi, muncind cu rîvnă și pa
siune.'Măi'propun ca toate 
persoanele, indiferent de sex, 
care refuză să se încadreze 
în muncă, să fie îndrumate 
pe șantiere pentru executarea 
unor lucrări edilitare. In fe
lul acesta dorim să se înțe
leagă că obiectivele edilita
re nu sînt numai ale oame
nilor din fabrici și uzine, ci 

cetățenilor.

MATEI, Lupeni

In Boțom se înrnulțesc 
de o vreme gardurile din 
scîndură de brad și stîlpi 
de stejar și salcîm. Spo
resc și „rezervele" de ast
fel de materiale în curți
le unor cetățeni. Și totuși, 
cei care trebuie nu obser
vă că în timp ce ga du- 
rile și „rezervele" unor

'imhiiihuhuhuhuuiii

Pe cine 
așteptați ?

Siivian

ffe Ziua învățătorului
creator al tinerilor. Și Cadre
le didactice din Valea Jiului, 

ciată, superioară, a școlii ro- cuprinse într-un dinamic sis- 
mânești contemporane. tem de perfecționare mo-

Dacă în Valea Jiului învață 
astăzi peste 35000 de copii 
și tineri, îndrumați de aproa-

• 'Urmare din pag. 0

vedere 
progra- 

noi, toată iarna, nu am 
beneficiat de apă caldă. 

In timpul iernii s-a moti
vat situația prin lipsa de 
presiune a apei care nu 
ajungea mai sus de etajul 
II. Incepînd cu data de 1 
mai, deși presiunea s-a 
îmbunătățit, apa caldă a 
fost tot insuficientă. Din 
programul afectat, circa 2 
ore, apa curge complet 
rece, pentru ca apoi să 
se încălzească puțin, dar 
fără să poată fi folosită 
pentru baie. Am recla
mat de nenumărate ori la 
asociația de locatari, to
varășului Mihai Vișlovschi, 
situația a rgțnas însă ne- 

aces- 
iarna 
bene- 
plus, 
și în 
ridi- 

electrică 
nevoiți 

a încălzi 
de spă- 
:u băle.
se men-

Pentru a se evita degrada
rea pereților clădirii în care 
locuiesc, m-am adresat în 
data de 7 aprilie a.c. cu o 
cerere secției din Petrila a 
Exploatării de gospodărie 
comunală și locativă Petro
șani . rugind să-mi înlocuias
că jgheaburile de scurgere 
a apei de pe acoperiș de
oarece cele existente 
„mîncate" de rugină și apa 
se scurge pe pereți.

Au trecut mai bine de 
două luni, dar nimeni n-a 
vădit nici un fel de inițiafi-

Tărăgănare
degrada- vă pentru

sînt

efectuarea repa
rației solicitate. Am făcut și 
cîteva drumuri la întreprin
derea amintită căutînd să a- 
flu explicați . Cererea mea, 
deși aprobată, își face sta
giul într-un dosar, așa că, 
aștept. Timpul trece, apele 
se scurg pe pereți, degradîn- 
du-i. Oare recenta lege pri
vind soluționarea cererilor 
oamenilor muncii n-a ajuns 
încă la E.G.C.L. Petroșani și 
la secția acesteia din Petrila?

Emilian DOBOȘ, 
Petrila

cetățeni sporesc, în dife
rite puncte ale incintei 
minei Dîlja grămezile de 
materiale cunosc o evolu
ție inversă, scad. Mai 
nou, pentru sustragerea 
unor materiale este folo
sită și rețeaua de alimen
tare cu căldură a cămi
nului de nefamiliști al în
treprinderii, rețea ce tra
versează Jiul. Așa stînd 
lucrurile, nu ne putem ex- 
. ’’ - -J gospodariiplica de ce gospodarii 
minei amînă să vină cu o 
soluție care să nu __
permită folosirea acestei 
„punți" de către răufăcă
tori. Pe cine așteptați să 
vină cu măsurile pe care 
sînteți datori să le luați, 
tovarăși gospodari de ia 
mina Dîlja, pentru asigu
rarea protecției bunurilor 
întreprinderii ? (T.V.)

mai

schimbată. Cu toate 
tea am plătit toată 
apa caldă fără să 
ficiem de ea și, în 
am plătit și plătim 
prezent, un consum 
cat de energie 
pe care sîhtem
" ' '“t pentru

. .urgia
credem că nu este 

just să plătim servicii: de 
care nu beneficiem. Ce
rem să ni se asigure apa 
caldă de care avem nea
părată nevoie.

Locatarii blocului nr. 3, 
scara I, strada 

Independenței, Petroșani

saw

Vulcan — secvență a noului arhitectonic integrat armonios în peisajul Văii.

w W
i s

raia și profesională, 
răspund acestor im
perative educative, formative 

pe 1 600 de cadre didactice care stau în fața învățămîntu-
- in diferite unități de învă- lui românesc, recunoscut în

lume pentru valoarea lui.
Sărbătorită la sfîrșitul anu

lui școlar, „Ziua învățătoru
lui" are atit un caracter de 
bilanț al procesului instructiv- 
educativ, al muncii cadrelor 
didactice, cît și un sens mai 
profund, indicînd importan
ța socială, respectul acordat 
educatorilor, oameni ai mun
cii prin a căror pasiune ș-au 
format și se formează gene
rațiile de mîine ale construc
torilor socialismului pe pă- 
mîntul României. In memoria 
fiecăruia dintre noi se află 
astăzi, mîngîiată de un colo
rit sentimental de neșters, 
chipul unui dascăl, simbol al 
omului care călăuzește copi
lul, apoi tînărul, pe cărările 
cunoașterii.

Jămînt, de la grădinițe pînă 
la Institutul de mine—, dacă 
în fala tuturor se află con
diții nelimitate de a învăța, 
de a se pregăti, toate aces
te elemente concrete sînt e- 
fecte ale rolului și funcției, 
școlii în societatea noastră 
socialistă, ale grijii perma
nente pe care partidul și sta
tul nostru le manifestă pen
tru învățămînt, pentru forma
rea omului nou. Dar cea mai 
importantă calitate a școlii 
românești contemporane este 
orientarea hotărîtă către pro
blematica social-economică, 
actuală și de perspectivă, le
gătura nemijlocită cu munca, 
factor care modelează atitu
dini și caractere, stimulează 
manifestarea potențialului

Depășirea producției fizice
• (Urmare din pag.. î)

a uneltelor ia frontul de lu
cru - în paralel cu trecerea 
intensivă de la „camere" la 
„frontale" de mare capacita
te - a devenit un mod de 
lucru obișnuit pentru toate 
sch mburile. Fiecare membru 

cunoaște 
sarcinile,

al formațiilor își 
precis „hotarul", 
știe că ziua sa de muncă nu 
se încheie fără îndeplinirea 
acestora, chiar și în cazul 
echipelor din activirâitea de 
servire. De aceea brigăzile 
dispun de materiale la mai 
puțin de 50 metri de front. 
Colectivul a fost ajutat și de' 
către sectorul transport al 
minei. Producția abatajelor 
și pregătirilor se transportă 
pe un traseu simplu și efi
cient : în locul vechilor trans
portoare metalice, producția 
este colectată pe cinci benzi 
de cauc’uc și deversată în 
două silozuri, din care în
cărcarea se face cu ușurință 
la orizontul de bază. In zile 
de repaus se luorează exclu
siv pentru încheierea de ci-

I 
I
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duri și reparația utilajelor 
astfel ca, de luni pînă sîm- 
bătă, să fie eliminate orice 
intervenții care ar stagna 
producția. Iar reparațiile sînt 
de calitate. La lucrările de 
pregătiri în sector s-au efec
tuat, suplimentar, pe cinci 
luni, 89 metri liniari, ceea ce 
înseamnă că se lucrează cu 
linie de front de rezervă. Bri
găzile își realizează lună de 
lună sarcinile. în luna care 
a trecut, cîștigurile a-u fost 
între 170 și 184 lei pe post. 
La reg?e se lucrează cu 17 
posturi mai puțin. Recalcula
rea producției pentru posturi
le reduse prestate în regie 

- a asigurat acordarea-’-în ul- 
timele'luni .g unor^sporyri de 
cîștig, pentru cei prezenți la 
lucru, de Ia 5 pînă la 8,6 l.a 
sută.

Toate acestea smtetizate, 
fac cu claritate dovada a- 
firmării plenare în activitatea 
colectivului sectorului V al 
I.M. Lupeni a unui mod de 
lucru sare se poate traduce 
printr-un imperativ ăl pre
zentului r noua calitate . ă 
muncii.
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cadrele de conducere să în
țeleagă corelația dialectic 
obiectivă ce există între în
deplinirea sarcinilor econo
mice și, formarea omului nou, 
cu o pregătire politică, ideo
logică, profesională și de 
cultură generală corespunză
toare. Este necesar, de ase
menea, ca organele și orga
nizațiile de partid să mani
feste mai multă preocupare 
pentru formarea și întărirea 
opiniei sănătoase a brigăzi
lor și sectoarelor, pentru a- 
firmarea forței educative a 
colectivelor de muncă. Ce
rințe exprese au fost expri
mate și în fața organelor și 
orgariîzațiilor de partid din 
domeniul comerțului, învăță- 
mîntului, sănătății, al artei 
și culturii în sensul de a se 
înscrie plenar în efortul ge
neral de formare a omului 
nou, de educare în spiritul 
normelor și principiilor eticii 
și echității socialiste.

In spiritul orientărilor ce 
s-au desprins din criticile for
mulate în dezbateri, plenara 
a adoptat măsuri orientate 
spre creșterea eficienței mun
cii politico-ideologice și cul
tural-educative ; îmbogățirea 
conținutului și asigurarea ca
lității și continuității acțiuni
lor întreprinse, astfel ca prin 
mijloacele și formele mul
tiple ce stau la îndemîna fac
torilor educaționali să se ob
țină noi succese în formarea 
omului nou, cu o înaltă conș
tiință socialistă, cu un profil 
moral-politic înaintat, parti
cipant activ la făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, ia edificarea pro
priului său viitor.

Răspundem • Răspundem
• GRIGORE PÂNOIU, 

Vulcan : După ce contabilita
tea întreprinderii comercia
le m'xte Lupeni va face re
calcularea dobînzii și va în
tocmi formele necesare, veți 
primi . diferența de dobîndă. 
De altfel, am aflat că nu vi 
s a spus'că nu aveți dreptul la 
diferența de dobîndă, ci să 
aveți răbdare, iar dv. v-oți 
grăbit să sesizați redacția. 
Prezentați-vă la I.C.M. Lupeni 
pentru a elucida și lichida 
motivul sesizării.
• ANONIM, strada Poe- 

nilor. Petroșani : Am cons
tatat că sesizarea dv. este

în același timp, am 
ajuns la concluzia că sotis- 
focerea solie tării ce ne-ați a- 
dresat nu poale contribui la 
îndreptarea situației sesizate.

- Dorim însă să ajutăm, fn a- 
cest sens apreciem că o dis
cuție su persoana în cauză 
or putea fi constructivă. Ru
găm, deci, pe tovarășul 
Constantin Popa din Petro
șani, strada Poenilor nr. 8 A, 
să ne facilîeze 
jâjd o îptîlnire 
îl așteptăm.

CONSTANTIN .............
Vuican : Prezentați-vă la ma
gazinul de produse fero-m-e- 
talice din Lupeni pentru a 
primi alt obiect în locul celui 
defect, ori banii.

< • DUMITRU ARMEANU, 
Lupeni : Indicațiile date de 
J.G.C.L. Petroșani Exploatării 
jde gospodărire comunală și 
locativă Lupeni, în urma se
sizării dv. sînt clare : veți fi 
scutit de taxele respective

justă.

cit 
la

PRICOP,

dacă nu ați folosit apă din 
rețeaua obișnuită de alimen
tare pentru spălarea mașinii, 
în acest sens se va acorda 
credit declarației dv. din care 
rezultă că nu ați folosit ni
ciodată în scopul menționat 
apă din rețea. Iri cazul în 
care în viitor veți folosi pen
tru spălarea mașinii apă din 
rețeaua de alimentare a ora
șului, chiar și fără a avea 
amenajată instalație specială 
în acest scop (prevederile 
Hotăr.îrii nr. 2/1973 a Bi
roului executiv ol Comitetului 
de staț pentru problemele 
consiliilor populare, cap. II, 
lit. c nu condiționează plăti- 
rea apei de existența unor 

. instalații speciale), este co
rect să vi se stabilească ta
xa corespunzătoare, reve- 

- nindu-vă obligația de a o

• AURA IONESCU, Petrila:
Acordăm o atenție deosebită 
sugestiilor, opiniilor, propu
nerilor bune venite din rîn- 
dul citi l orilor. Asup ra relați
ilor pe care ni le solicitați în 
legătură cu noile tarife ale 
unor servicii se pare că v- 
ați edjfiggț citind . articolul 

IpubHcat in ziarul „Scîn.tebi".'
Dacă totuși mai aveți unele 
neclarități, vă stăm la dis
poziție pentru o discuție la 
redacție.

DANIEL DUDAȘ, Uri- 
cani : V-ați grăbit cu sesiza, 
rea. La secția E.G.C.L. Lu
peni am consfdtiat că ați pri
mit în 27 mai a.c. pentru a- 
nuf 1977 o gratifi rație de 
326 tei.

< • (U r mare din pag I)

deosebită pentru cunoașterea, 
însușirea și aplicarea în via
ță a principiilor politicii in
terne și externe a partidului 
și statului, a hotărîrilor adop
tate privind actuala etapă și 
în perspectiva dezvoltării so
cietății, a cuvîntărilor secre
tarului general al partidu
lui, t o v a r ă ș u I Nicolae 
Ceaușescu. In acest scop, sub 
îndrumarea și conducerea 
comitetului municipal s-a ac
ționat pentru creșterea con
tinuă a rolului conducător 
al organelor și organizațiilor 
de partid în sfera muncii e- 
ducative. O atenție deosebi
ta a fost acordată desfășu
rării cu bune rezultate a în- 
vățămîntului politico-ideolo
gic și sporirii funcționalității 
cabinetului municipal pentru 
activitate ideologică și poli- 
tico-educativă, a cabinetelor

rea și generalizarea expe
rienței pozitive, întărirea 
răspunderii și disciplinei și 
combaterea manifestărilor 
negative, promovarea fermă 
a principiilor eticii și echi
tății socialiste.

Plenara a scos totodată 
în evidență și o seamă de 
neînipliniri și lipsuri ce se 
mai manifestă în munca po- 
litico-ideologică și cultural-

cile formulate în referat, în 
dezbateri și concluzii, au e- 
vidențiat însemnate resurse 
ce se cer valorificate prin ac- 
tivizarea tuturor factorilor in
vestiți cu răspundere și atri
buții în domeniul formării o- 
mului nou, cultivării atitudi
nii înaintate față de muncă 
și societate. In acest sens s-a 
arătat că nu în toate cazurile 
se acționează cu eficiență

Calitate, eficiență, 
continuitate

educativă și care își găsesc 
reflectarea înlr-o serie de 
insuccese din activitatea eco
nomică. S-a arătat că efici
enta actului educativ trebuie

de științe sociale și puncte- abordată prin prisma rezul-
lor c'e documentare, accen
tul fiind pus pe promovarea 
dialogului și schimbului de 
opinii ca forme active de 
lucru, pe ancorarea temati
cii îrivățămîntului în realită- . 
țile, specificul și 'preocupări
le . ecanbmTco-sociale și edu
cative ale colectivelor de 
muncă. In cîmpul de acțiune 
al muncii politico-educative 
s-a insistat pe îmbunătățirea 
propagandei prin conferințe, 
a informărilor politice asu
pra evenimentelor interne și 
externe, precum și a propa
gandei audio-vizuale al că
rei conținut a fost orientat 
cu precădere spre mobiliza
rea colectivelor la realizarea 
sarcinilor de plan, extinde-

țațelor activității economico- 
sociale, și atîta timp cît e- 
xistă abateri și manifestări 
care frînează bunul mers al 
producției nu se poate vorbi 
despre rezultate, satisfăcă
toare in sfera muncii educa
tive. Din dezbaterile plena
rei și, îndeosebi, din conclu
zii s-au desprins sarcini ma
jore ce stau în fața organe
lor și organizațiilor de partid, 
de sindicat și ale U.T.C., a 
consiliilor de educație poli
tică și cultură socialistă pri
vind eliminarea formalismu
lui și festivismului, intensifi
carea și îmbogățirea acțiu
nilor educative, asigurarea 
continuității acestora. Cr'ti-

pentru pregătirea • și. desfă
șurarea adunărilor generale 
ale organizațiilor de bază, 
pentru creșterea combativită
ții, a nivelului general de 
dezbatere astfel îneît aces
tea să se afirme ca adevăra
te școli. ale educației comu
niste.

Plenara a subliniat cerin
ța creșterii rolului cadrelor 
tehnico-inginereștî în activi
tatea de formare a omului 
nou. O seamă de abateri și 
manifestări negative se da- 
toresc slabei preocupări, e- 
xigenței scăzute, îngăduinței 
rău înțelese, manifestate de 
unele cadre 1— maiștri, ingi
neri, tehnicieni, conducători 
ai proceselor de muncă 
fapt ce accentuează necesita
tea ca organele și organi
zațiile de partid să acțione
ze cu mai multă perseveren
ță pentru a face ca toate
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Examenul de bacalaureat 
din atest an s-a încheiat. Ze
cile de roii de absolvenți ai 
liceelor teoretice și de spe
cialitate și-au conturat deja 
intențiile de viitor. Partidul și 
statul nostru le oferă tuturor 
tinerilor largi posibilități de 
formare și perfecționare pro
fesională prin vasta rețea a 
institutelor de învățămînt su
perior, în deplin acord cu 
necesitățile vieții noastre e-
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— Care sînt informațiile 
... de bază privind Institutul 

dc mine din Petroșani pe 
care trebuie să le cunoas

că un candidat ?
— Institutul nostru are 

componență două facultăți : 
de mine și de mașini și insta
lații miniere. In cadrul celor 
două facultăți există secții de 
ingineri și subingineri, învă
țămînt de zi și seral. Cifra de 
școlarizare se menține la 
velul anului trecut.

— Ce part’cularități 
concursul de admitere
Institutul de mine în com
parație cu alte instituții 
de învățămînt superior ?

— Așa cum s-a precizat și 
în broșura „Admiterea în în- 
văfămîntul superior — 1978", 
candidații pentru concursul 
din institutul de mine trebuie 
să treacă printr-un examen 
medical special, care să ates
te faptul că sînt apți pentru 
subteran — indiferent de sec
ția sau specializarea pentru 
care optează. De asemenea, 
pentru secțiile Facultății de 
mine, în profilul de speciali
zare mine (ingineri — zi, sub- 

-rrrgiueri ■ ——-zr,-subingineri. ' 
seraî) sînt admiși numai can
didați de sex masculin. Pen
tru toate celelalte secții sînt 
admise în concurs și fetele.

— La concursul din anul 
precedent s-a instituit o 
probă fizică eliminatorie 
pentru candidați. Este men
ținută și anul acesta ?

— Și în acest an, înaintea 
• jxamenului scris, există a- 
ceastă probă care are un ca
racter de verificare a capaci
tății de efort și rezistență fi
zică a candidaților. Aceste 
probe trebuie susținute de 
către candidații care optea
ză pentru secțiile unde sînt 
admise și fetele (subingineri 
topo, M.I.M. — ingineri și 
subingineri — zi și seral) și 
au caracter eliminatoriu.

— In ce constau probele 
respective ?

— Pentru băieți : urcarea 
pe frînghie, 4 metri, cu aju
torul mîinilor și picioarelor, 
și alergare 1000 m plat în 
3'55", pentru fete : ridicarea 
în brațe la bară fixă de 4 
ori și 800 m plat în 4'00". Ex
periența din anul trecut a- 
testă faptul că probele nu 
sînt dificile, presupun doar 
ca cel ce le execută să aibă 
un antrenament inițial, ca la 
oricare altă probă sportivă. 
Aș menționa că începînd cu candidați! vor

Convorbire realizată 
cu sprijinul conf. dr. ing. 

Robert CZIBULAInstitutul de mine

destindere in laboratoarele, căminele, cantina și clubul institutului.Viitorii specialiști minieri au condiții deosebite de învățătură, odihnă

conomico-sociale și într-o ma ce o contribuție esențială în 
re varietate de profile și soe- formarea cadrelor cu pregăti- 
cializări. Cerințele mereu 
crescînde care se află în fa
ța ramurii de bază a indus
triei —• mineritul, au condus 
la dezvoltarea continuă a în- 
vățămîntului minier, atît li
ceal, cît și superior. In acest 
context, Institutul de mine din 
Petroșani, care în acest an 
împlinește 30 de ani de exis
tență în Valea Jiului, își adu-

1 iulie 1978 sala de sport a 
. Institutului de mine și baza 
sportivă „Știința" stau la dis
poziția candidaților pentru 
antrenamente.

— Care este perioada 
de înscriere a candidaților?

— înscrierile încep la 5 iu
lie și se încheie în data de
12 iulie, ora 15. înscrierile se 
desfășoară în cadrul progra
mului de lucru normal al se
cretariatelor (7,30 — 14,30). 
Pentru înscriere trebuie pre
zentate (într-un dosar — plic) 
actele necesare. Adică : copie 
după certificatul de naștere, 
diploma de bacalaureat în 

Facultatea Secția
Cifră de

școlarizare 
pentru 
1978/79

Locuri 
ocupate 
din 1977

Locuri în 
concurs 
pentru 

1978/79

Mine

ingineri 420 257 . 163
subing. zi 100 23 77
subing. topo 80 17 63
subing.,seral 30 12 18

Mașini și 
instalații 
miniere

ingineri 125 77 • 48
subing. zi 30 24 : 6
subing. seral 30 16 14

orig'nal (sau adeverință eli
berată de școala absolviră 
din care să reiasă promova
rea bacalaureatului), adeve
rință medicală tip, adeverin
ță de recrutare sau livretul 
militar și trei fotografii 3/4 
cm. Candidații ce optează 
pentru cursurile serale vor 
prezenta și o adeverință eli
berată de întreprindere, sub 
semnătura conducătorului a- 
cesteia, din care să reiasă că 
lucrează în specialitatea pro
filului la care candidează. 
Adeverințele medicale elibe
rate de către policlinicile din 
alte localități trebuie să tie 
vizate de comisia medicală 
care se constituie în perioa
da de înscriere la cabinetul 
medical studențesc. Candida
tul va completa cerere tip 
și o fișă de evidență pe care 
le depune odată cu dosarul. 
In legătură cu înscrierile re
comand tuturor candidaților 
să evite ultimele zile de în
scrieri, deoarece în acest fel 
aglomerează munca secreta
riatelor și riscă să rămînă 
neînscriși dacă se depășește 
termenul limită, indicat mai 

re superioară pentru industria 
minieră din țara noastră. De
oarece în perioada imediat 
următoare se va desfășura 
concursul pentru . admiterea 
în institut, am solicitat tova
rășului prof. dr. ing. Dumitru 
Fodor, prorectorul institutului 
detalii privind organizarea și 
desfășurarea concursului în 
acest an.

— Cînd și unde au loc 
probele fizice ?

— Se susțin în paralel cu 
înscrierea candidaților după 
planificarea care se va afișa 
la institut. Probele se dau în 
sala de sport a Institutului și 
pe terenul bazei sportive 
„Știința". Candidații nereu- 
șiji la probele fizice au po
sibilitatea să se 1 
alte facultăți, unde 
re această probă 
rie, cu condiția să 
și, deci, să susțină 
zică în primele zile ale pe
rioadei 5—12 iulie.

înscrie la 
! nu se ce- 

eliminato- 
se înscrie 

i proba fi-

— Care este perioada 
de examen propiiu-zisă ?

— Spre deosebire de aiți 
ani, în anul acesta concursul 
se desfășoară după o nouă 
formulă. Astfel, candidații 
pentru secțiile de ingineri vor 
da concursul în alte zile de- 
cît cei ce optează pentru sec
țiile de subingineri. Concret, 
planificarea este următoarea:

ingineri :
15 iulie — algebră și analiză 
matematică
16 iulie — geometrie și tri
gonometrie
17 iulie — fizică sau discipli
na 1de specialitate la alegere, 

subingineri.;
iulie — matematică18 ________

19 iulie — fizică sau discipli
na de specialitate la alegere.

In aceste zile candidații vor 
trebui să fie prezenți la ins
titut la ora 9. Cei întîrziați, 
evident nu vor putea fi pri
miți în săli, după ce se des
chid plicurile cu subiecte.

— Ce trebuie să aibă 
asupra 
vin la 
fere ?

— Toți

lor candidații cînd 
concursul de adnr-
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Institutul de mine Petroșani

bui să aibă legitimația de 
concurs (care se emite de se
cretariat odată cu înscrierea) 
și buletinul de identitate. Vor 
avea, de asemenea, rechizi
te de scris și desen. Se admi
te folosirea pentru scris doar 
a cerneiei sau pastei albas
tre, iar pentru desen creionul 
negru — alte culori nu sînt 

permise. De asemenea se in
terzice folosirea minîcalcula- 
toarelor sau a riglelor de 
calcul în concurs. Lucrările se 
vor redacta pe coli tip puse 
la dispoziție de institut.

— Cînd se afișează re
zultatele ?

— Acțiunea de corectare a 
lucrărilor și de calcul a me
diilor trebuie să se încheie 
cel mai tîrziu în 28 iulie. De
ci în această perioadă se vor 
comunica și rezultatele. Evi
dent data și ora precisă se 
vor anunța prin afișare, fiind 
dependente de un număr 
foarte măre de factori : nu
mărul candidaților înscriși, 
caracterul subiectelor de con
curs etc.

— In alți ani, în locul 
fizicii candidații puteau 
opta pentru o disciplină 
de specialitate. Se menți

ne și în acest an respecti
va prevedere ?

— Da, și încă amplificată. 
Pentru a facilita absolvenților 
liceelor de specialitate să 
concureze pentru admiterea 
în învăfămîntul superior la 

s-au stabi- 

lit noi discipline de speciali
tate, pentru care candidații 
pot opta în locul fizicii și 
anume : Pentru Facultatea de 
mine (indiferent de secție sau 
specializare) : Exploatări mi
niere ; Topografie ; Topogra
fie generală și minieră ; Ma
șini, utilaje și instalații teh
nologice miniere (Mașini mi
niere și transport min’er).
Pentru Facultatea de Mașini 
și instalații miniere (secția in
gineri — profil mecanic) : 
Mașini, utilaje și instalații 
tehnologice miniere (Mașini 
miniere și transport minier); 
Tehnologia prelucrării prin 
așchiere (Tehnologta construc
țiilor de mașini) ; Tehnolog a 
asamblării și montajului (U- 
tilajul și tehnologia asamblă
rii și montajului) ; Mașini și 
instalații hidropneumaticep 
Pentru secția de subingineri 
(profil electric): Mașini uti
laje și instalații tehnologice 
miniere (Mașini miniere , și 
transport minier) ; Tehnologia 
fabricării, întreținerii și repa
rării mașinilor și aparatelor 
electrice (Tehnologia fabrică
rii mașinilor și aparatelor e- 
lectrice), Electronică indus
trială ; Acționări pneumatice, 
hidraulice și electromecanice; 
Aparatură pentru automati
zări,

Candidații care optează 
pentru una din aceste disci
pline (în locul fizicii) vor spe
cifica aceasta în formularul 
de înscriere. Trebuie mențio
nat că față de anii precedenți, 
dreptul de opțiune pentru 
disciplina de specialitate o 
are orice candidat, indiferent 
de la ce liceu provine.

— Cum se va face în 
acest an repartizarea can- 
didatilor în cadrul profilu
lui ?

— Este o altă noutate, ca
re prevede că în cadrul unui 
profil de învățămînt, candi
dații să poată prezenta op
țiuni pentru diferite speciali
zări și să fie repartizați pe 
aceste specializări în ordinea 
mediilor obținute. La Institu
tul de mine, fiind singur în 
profil, acest lucru nu se apli
că. Există, totuși, posibilitatea 
ca prin reglementări ulterioa
re, în caz că numărul de lo

Foto : Ion L'CIU

curi nu va fi completat în ur
ma concursului, candidații ca
re depun opțiuni pentru sec
ții ale Institutului de mine și 
dau concurs în alte centre u- 
niversitare, să fie repartizați 
la noi.

— Ce posibilități de 
specializare există pentru 
un candidat devenit stu
dent ?

— In conformitate cu cerin
țele industriei miniere, stu
denții secțiilor de ingineri 
pot opta, începînd din anul 
IV, pentru unele specializări, 
urinînd cursuri speciale. Ast
fel, studenții Facultății de 
mine pot opta pentru specia
lizările mine, topografie mi
nieră și prepararea cărbuni
lor și minereurilor, în timp ce 
studenții de la Facultatea de 
mașini și instalații miniere 
pot opta pentru specializări
le : fel" ' ' 1
de mașh^Rwrife. 
zări în industria nmiieiu și 
exploatarea și întreținerea u- 
tilajului minier.

— Ce ne puteți spune 
despre condițiile de stu
diu si de viață a!e studen
ților ?

— Institutul nostru are acum 
înmatriculați un număr de 
2060 studenți. Acestora le stau 
la dispoziție 35 laboratoare, 
o bibliotecă cu peste 200 000 
volume, un personal didactic 
cu o bogată experiență pro
fesională și înaltă competen
ță științifică. Studenților le 
stă la dispoziție marele la
borator care este mina și un
de, în cadrul practicii, își de- 
săvîrșesc cunoștințele profe
sionale. Cele 4 cămine, con-' 
tina, clubul cultural și baza’ 
sportivă, fac ca viață unui : 
student la Petroșani să nu fie 
cu nimic mai prejos decît a 
unuia din alte centre univer- ' 
sitare. Pentru aceasta, evi
dent, fiecare trebuie să-și la-, 
că datoria — în primul rînd 
să învețe — pentru a răspun
de astfel grijii partidului și 
statului față de tineretul pa
triei noastre.
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Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU
• (Urmare din pag. >1

tru primirea acordată, pen
tru invitația de a vizita 
România, pentru ospitalita
tea de care s-au bucurat în 
timpul, șederii în țara noas
tră. Totodată, oaspetele a 
dat o înaltă apreciere suc
ceselor dobîndite de popo
rul român în toate dome
niile vieții economice și so
ciale, '■ activității neobosite 
desfășurate de șeful - sta
tului român pentru pro
pășirea României, pentru 
edificarea unei lumi a pă
cii, înțelegerii și . colaborării 
Internaționale.

Takeo Miki, fost prim-ministru 
al Japoniei

naționale, pe deplina ega
litate în drepturi, neames
tecul în treburile interne și 
avantajul reciproc. Schim
bul de opinii a relevat că 
rezolvarea marilor proble
me cu care se confrunt#’ 
omenirea impune o strînsă 
conlucrare între state, 
diferent de mărimea 
rînduirea lor socială 
stat, instaurarea unor 
porturi economice 
bile, a unui climat

în timpul convorbirii, s-a 
dat o apreciere deosebită 
relațiilor 
mâno-italiene, 
o 
a fost exprimată dorința de 
a se extinde și aprofunda 
aceste relații, pe plan 
litic, economic, 
tehnico-științific, 
ambelor state 
al cauzei, păcii, 
și colaborării

în încheierea ... .... ,
t o v a r ă ș u I Nicolae 
Ceausescu a adresat urări 
de succes, de prosperitate 
cetățenilor Romei, întregului 
popor italian prieten.

tradiționale ro- 
care cunosc 

cont nuă dezvoltare, și

po- 
cultural și 
în folosul 
și popoare, 

securității 
între națiuni..

Întrevederii,

Tovarășvl Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
președintele Frontului U- 
nității Socialiste, a primit, 
la 29 iunie, pe Takeo Mi
ki, membru al Camerei Re
prezentanților a Dietei ja
poneze .și al conducerii Par
tidului Liberal Democrat, 
fost prim-m nistru al Japo
niei.

In cadrul convorbirii a 
fost evocată cu plăcere 
vizita făcută de șeful sta
tului român în Japonia, a- 
preciindu-se că documente
le semnate și înțelegerile 
conven’te cu acest prilej au 
avut un rol determinant în 
evoluția relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre 
cele două țări și popoare. 
S-a subliniat că dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și co
laborare dintre România și 
Japonia corespunde intere
selor celor două popoare, 

contribuție de
-țioruoțno 'oJuyiȚcu it.i unor 
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de securitate și colaborare,- 
înfăptuirea dezarmării ge
nerale și, în primul rînd, 
a dezarmării nucleare, so
luționarea în interesul po
poarelor a marilor probleme 
care confruntă omenirea.

S-a subliniat în același 
timp că forțele politice și 
sociale, parlamentele, pot 
să aducă o țo,ntfibuție în
semnată kf mai buna cu- 
noaște.ge^î apropiere între 
popoare, la lărgirea co- 
lâoorării și cooperării in
ternaționale, la făurirea u- 
nei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Încheierea lucrărilor sesiunii C.A.E.R.

lucrărilor 
documen- 

înscrise

Joi s-au încheiat, la Bucu
rești, lucrările celei de-a 
XXXII-a ședințe a sesiunii 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

în ultima zi a 
au fost adoptate 
teie în problemele 
pe ordinea de zi.

Conducătorii delegațiilor 
țărilor membre ale C.A.E.R. 
au semnat Protocolul șe
dinței a XXXII-a a Sesiunii 
Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc și Declarația 
șefilor delegațiilor țărilor 
membre ale C.A.E.R. în legă
tură cu adoptarea de că
tre sesiune a programelor 
speciale de colaborare pe 
termen

Luînd 
Aleksei 
sîghin, 
sili ului 
U.R.S.S., 
zidar ea 
sesiuni a ConsiLiului de 
jutor Economic Reciproc, 
adresat, din partea d. 
gați'îor participante la se-

si unea de la București, mul
țumiri Com.tetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, guvernului, delegației 
țării noastre, perrtru bu
nele condiții create de 
România desfășurării lucră
rilor ședinței sesiunii C.A.E.R.

Referindu-se la faptul că 
următoarea sesiune a C.A.E.R. 
va fi organizată la Mos
cova, vorbitorul a arătat că 
Partidul Comunist al Uni
unii Sovietice, Prezidiul So
vietului Suprem și guvernul 
sovietic vor face tot ceea 
ce este necesar 
na desfășurare a 
XXXIII-a
I

luat cuvîntul tovarășul Ma
nea Manescu, care a sub
liniat că actuala sesiune a 
dezbătut, într-o atmosferă

“i, 
în-

pro- 
de-

lung.
cuvîntul, tovarășul 
Nikolaevici 
președintele 
de Miniștri 
care a preluat pre- 
celei de-a XXXIII-a 

A- 
a 

dele-

Ko-
Con- 

al

pentru bu- 
celei de-a 

sesiuni a consiliu- 
ui, care va' marca cea de a 

30-a aniversare a C.A.E.R.
A luat apoi cuvîntul to

varășul Le Thanh Nghi, vi
ceprim-ministru, conducăto
rul delegaț ei Republicii So
cialiste Vietnam, care, în 
numele guvernului, a expri
mat mulțumiri pentru pri
mirea țării sale ca membră 
a C.A.E.R.

în încheierea lucrărilor a

de conlucrare fructuoasă, 
de prietenie, stimă și 
țelegere reciprocă, 
bieme de însemnătate 
osebită pentru adîncirea 
colaborării și cooperării e- 
conomice și tehnico-științifice 
dintre țările noastre.

Măsurile pe care 
adoptat constituie 
tul efortului nostru 
jugat și oglindesc, 
tă, năzuința firească 
manentă a țărilor i 
ale C.A.E.R. de a 
fica, pe multiple 
în condiții de avantaj 
:iproc, coooerarea 
bieme vitale ale 
rii economiilor 
ționale în vederea 
cării schimburilor 
și accelerării 
erorilor de 
planurilor 
1981-1985.

Consider

le-am 
rezulta- 

con- 
totoda- 
și per- 

membre 
intensi- 
p lan uri, 

re- 
în pro- 

dezvoltă- 
noasfre na- 

i amplifi- 
economice 

finalizării lu- 
coordonare a 
în cincinalul

că întrunesc con-

sensul unan.m să expr m sa
tisfacția pentru noi aurea 
adoptată de actuala sesi
une privind primirea în 
rîndul membrilor, C.A.E.R. a 
Republicii Socialiste Viet
nam și să adresez calde fe
licitări și urări de succes 
poporului vietnamez în o- 
pera de reconstrucție și e- 
dificare socialistă a pa
triei.

îmi exprim speranța 
a spus în încheiere tova
rășul Manea Mănescu - că 
dm activitatea. desfășura
tă în aceste zile petrecute în 
capitala patriei noastre so
cialiste, veți păstra 
tiri plăcute și veți 
dumneavoastră 
cald de prietenie și conlucra
re rodnică a poporului ro
mân, puternic angajat 
amplul efort de edificare 
programului de construire 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate șî de î- 
naintare a 
comunism.

Recepție
Tovarășul Manea Mănescu, 

primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, a oferit o recepție în 
cinstea delegațiilor parti-

am in
duce cu 
mesajul

în
a*

României spre

c’pante la cea de-a XXXII-a 
a sesiunii Consiliu- 

Aj'Jtor Economic Re-
ședință 
lui de 
ciproc.

LISABONA 29 (Agerpres).
■----Tovarășul Teodor Co-
man, membru supleant al 
Comitetului Politic Execu
tiv ai C.C. al P.C.R., minis
trul de interne, care în
treprinde o vizită oficială în 
Portugalia ia invitația mi
nistrului portughez al ad
ministrației interne, a fost 
primit de Mario Soares, pri
mul ministru al Portugaliei,, 
■secretar general al Parti
dului Socialist Portughez.

în cadrul convorbirii ca
re a avut loc într-o ațmos-

Prezente
y

s-a relevat 
al relațiilor

feră cordială, 
stadiul actual 
prietenești româno-portughe-- 
ze, subliniindu-se dorință 
reciprocă de dezvoltare și 
aprofundare în continuare a 
raporturilor bilaterale în 
toate domeniile de acti
vitate, în conformitate cu 
prevederile Tratatului de 
prietenie și colaborare din
tre România și Portugalia.

Tovarășul Manea Mănes
cu, primul ministru al gu
vernului Republicii Socia
liste România, a avut, în 
cursul zilelor de miercuri și 
joi, întîlniri succesive 
tovarășii Willi Stoph, 
ședințele Consliului de 
(niștri al Republicii Demo
crate Germane, Piotr Jaros- 
zewicz,. președintele Consi
liului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, 
Gyorgy Lazar, președintele 
Consiliului de Miniștri a! 
Republicii Populare Unga
re, Stanko Todorov, pre
ședintele Consiliului de Mi-

cu 
pre- 
,Mi-

niștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, Andrei Ma
rini, vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal al 
Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia.

Tn cadrul întrevederilor, a 
fosf expr mată satisfacția re
ciprocă față 
cendentă a 
colaborare și 
tre Roniâma 
pective, manifestîndu-se, 
același timp, dorința recipro
că de a se acționa pentru 
dezvoltarea în continuare a 
relațiilor econom'ce.

de evoluția as- 
raporturilor de 
cooperare din- 
și țările res- 

în

¥
¥

românești
ROMA 29 (Agerpresl. 

in cadrul ciclului de r 
pifestări, 
plinirii a 60 de < 
formarea statului 
unitar român, la 
mia di. Romania" 
loc o adunare la 
participat cetățeni 
din țara noastră, 
în Italia.

Cu acest prilej,

ma- 
îm- 

la
consacrate

ani de 
național.

„Accade- 
a avut. 
care au 
originari 

rezidenți

creat un comitet de inițiati
vă în vederea constituirii 
Asociajie „Dacia", a 
turor celor care s-au 
cut și au trăit în România, 
fără deosebire de 
nalitate, și care s-au

■bilit în Italia.
într-o atmosferă 

brant patriotism, 
panții la adunare 
tărît trimtere.a i 
saj tovarășului
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România.

fu- 
năs-

națio- 
sta-

vi-de
p a rf ici - 

au ho
nul me-

Joi după-amiază au pă
răsi Capitala delegațiile 
Republicii Populare Bul
garia, condusă de Stanko 
Todorov, președintele Con
siliului de Miniștri, Repu
blicii Socialiste Cehoslova
ce, condusă de Lubomir 
Strougal, președintele gu
vernului federal, Republicii 
Democrate Germane con
dusă de Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Republicii Populare 
Mongole condusă de Jam- 
bîn Batmunh, președintele 
Consiliului de Miniștri, 
publish’ Populare 
condusă de Piotr Jarosze- 
wiez, președintele 
lui de M niștri, 
Populare Ungare 
de Gyorgy Lazar, 
tele Consiliului de Miniștri, 
Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, condusă 
de Aleksei Nikolaevici Ko- 
sîghin, președintele 
siliului de Miniștri, 
blicii Socialista

Re-
Polone,

Consiliu- 
Republicii 

condusă 
președin-

a fost

Con- 
Repu- 

Vietnam, 
condusă de Le Thanh Nghi, 
viceprim-ministru al guver
nului, care au luat parte la 
lucrările celei de-a XXXII-a

¥
ședințe 
ului de 
ciproc.

Pe aeroportul Otopenț, 
delegațiile au fost ; 
fate de tovarășul 
Mănescu, prim-ministru 
guvernului, llie Verde), prSn 
viceprim-ministru al 
nulul, Paul Nicuiescu, 
Pățan și Gheorghe Rădu- 
iescu, viceprfm-miniștri ai 
g u vernul ți i,.. V asii e - Muș at, se - A-
cretar al C.C. al P.C.R., de 
miniștri și alte persoane o- 
ficia'le.

Delegația guvernamenta- 
lă a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, cort-, 
dusă de Andrei Marinț, vik, 
cepreședinte ai Consiliului 
Executiv Federal, invitată ta 
sesiune în conformitate cu 
convenția încheiată între 
C.A.E.R. și guvernul acestei—r 
țări, a fost salutată la ple
care de tovarășii Gheor
ghe Oprea, prim-viceprim- 
mlnistru al guvernului. Ion 
Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, de alte persoa
ne oficiale.

a sesiunii Consiîi- 
Ajutor Economic Re

sali^j
Manea 
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.. . A
guveT-’
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(Agerpres).

DUMINICA, 2 IULIE
8,00 Sportul pentru toți.
8,15 Tot înainte !
9,10 Șoimii patriei.
9,20 Film serial pentru co

pii': Don Quijot.e. Epi- 
' sodul 6.
Pentru căminul dum
neavoastră.
V.ața satului. 
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex..
Album duminical : 
sumar : Ora 
Povestea filmului 
zical, Antologia 
rului ; r 
musical.
Daciada.
Publicitate.

Film serial : Linia ma
ritimă Onedin. Episodul 
45.
Micul ecran pentru cei 
mici.

19,00 Telejurnal.
19,30 Antena vă aparține. 

Spectacol prezentat de 
municipiul București.

20,50 Film artistic. Hollywood, 
Hollywood. Producție a 
studiourilor americane.

22,45 Telejurnal.
LUNI, 3 IULIE

15,55 Telex.
16,00 Emisiune în limba ma

ghiară.

19,00
19.20
19,30
19,50
20.20

Cîntarea României. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Panoramic.
Roman-foi leton. Fami
lia Palliser. Episodul 19. 
Mai aveți o întrebare ?

9,45

10,00
711,35 
'12,30 
13,00
13,05

17,30
17,45
17,50

18,40

din 
veselă, 

mu- 
umo- 

De ia operetă la

21,15
21,45 Cîntece, serenade, can

țonete.
22,00 Cadran mondial.
22.20 Telejurnal.

MARȚI, 4 IULIE
9,00 Teieșcoală.

10,00 Antologia filmului pen
tru copii și tineret (re
luare).

11,00 în alb și negru (relua
re).

11,50 Telex.
11.55 închiderea programului.
16,00 Telex.
16,05 Teieșcoală.
16,35 Curs de limbă engleză. 
17,05 La volan - emisiune 

pentru conducătorii au
to.

17.20 Carnet de scriitor.
17,40 Capodopere și mari in

terpret.
18,05-Tribuna TV.
18,25 Lecții TV pentru lucră

torii din agricultură.
18.55 S.U.A. - itinerar nordic.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 La ordinea zilei în e- 

conomie.

20,10 Reportaj TV. Roadele 
politicii partidului de 
dezvoltare economico- 
socială a țării.

20,30 Seară de teatru : Cu ol- 
tencele nu-i de glumit 
de Gheorghe Vlad.

21,45 Publicitate.
21,50 Din muz ca și dansurile 

popoarelor.
22,20 Telejurnal.

18,55
19,05
19,20
19,30
20,00

20,10

internaționale.
Imagini din Carabobo. 
Moștenire pentru vi
ilor.
Tragerea pronoexpres. 
Miniaturi folclorice. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Cîntece patriotice 
revoluționare.
Noi, femeile I

Șl

PROGRAMUL TV

MIERCURI, 5 IULIE

.9,00 Telescoală.
10,00 Șo imii patriei.
10,10 Tribuna TV (reluare). 

Teatru TV : Cu oiten- 
cele nu-i de glumit, de 
Gheorghe Vlad (relua
re).
Telex.
închiderea programu
lui.
Telex.
Teieșcoală. 
Curs de limbă 
mană.
Din țările socialiste. 
Învățămînt-educație. 
Arta muzeală româ
nească în confruntări

10,30

11,45
11,50

16,00
16,05
16,30 ger-

20,30 Telecinemafeca. Ci
clul „Mari actor,". Ju
lius Caesar. Copro
ducție a studiourilor 
engleze, și americane.

22,20 Telejurnal.
JOI, 6 IULIE

16,00 Telex, j 
16,05 Teieșcoală.
16,35 "
17,05
17,25

calitate al generației 
noastre.
1001 de seri.
Telejurnal.
Ora tineretului, 
Telerecital.
Farkas. Actriță ia 
trul de Stat din 
Mureș.
Muzică,, ușoară 
temporană.

22,20 Telejurnal.
VINERI, 7 IULIE

9,00 Teieșcoală.
10,00 Telecinemafeca 

luare).
11,50 Corespondenții j 

țeni transmit... 
Telex.
închiderea programu
lui.
Telex.

Viorica
Tea-,

Tg-

22,05

12,05
12,10

con-

(re-

jude-

17,45
17,50

Curs de limbă rusă. 
Consultații medicale. 
Reportaj pe 
Zambia.
Publicitate.
Telecromca 
pionieri.
Program de 
România pit

17,00

19,00

19,05

ffan-

limba ger-

tragerii

pentru ea

pentru

Curs de limbă 
ceză.
Emis une în 
mană.
Rezultatele 
loto.
Film serial 
pit,. Cuore.

19,30 Telejurnal.
20,00 Viața în lumina nor

melor eticii și echității 
social sie.

20,20 Film artistic. Asaltul. 
Producție a studiouri
lor italiene.

21.50 Atelier de creație li
ter ar-artisti că.

22,20 Telejurnal.
SÎMBATA, 8 IULIE

12,00 Telex.
12,05 RoinandoJeton. Fami

lia Pdliser. Reluarea 
episodului 19.

13,00 Curs de limbă spanio
lă.

13,25 Concert /distractiv.
14.15 Confesiuni despre pri

etenie,
14.45 Aripi deasupra Deltei. 
15,05 Publicitate.
15,10 Cîntece și jocuri 

populare românești.
15.35 Inscripții pe celuloid.
16.35 Clubul tineretului. <
17.45 Agenda cultural-artisti-

că. îil
18.15 Săptămina -politică in

ternă și internațională.
18.30 Antologia filmului pen

tru copii și tineret : 
Charles Chaplin.

19.30 Telejurnal. '
19.50 Teleencidopedia.
20.35 Publicitate.
20,40 Film serial. Om bo

gat, om sărac. Episo
dul 4.

21.30 întîlnire cu satira și u- 
morul.

22,00 Telejurnal.
l/SportT xȚ ’

22,20 Stelele cîntecuîui șl 
dansului.
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