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I.M. Paroșeni a îndeplinit planul anual
și pe trei ani ai cincinalului
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1. M. LUPENI

le- 
luat 

al

Aproape 
6000 tone 
peste plan

♦ Planul anual a fost depășit cu 19 993 de tone, iar planul pe primii 
trei ani ai cincinalului cu 77 287 de tone ♦ An de an productivitatea muncii 
planificată pe întreprindere a fost depășită ♦ Planul lucrărilor de pregătiri 
a fost depășit pe primii trei ani ai cincinalului cu peste 2 000 ml, iar cel al 
lucrărilor de investiții cu 1 577 ml ♦ în acest an, doar două brigăzi, cele con
duse de llie Filiche și Francisc Fazakaș, dotate cu complexe mecanizate, au 
extras suplimentar peste 33 000 tone de cărbune.

această zi 
minei au 
suplimen- 

mari înre- 
seetoarele

Vineri dimineață, au 
continuat lucrările sesiunii 
a VIU a a celei de a VII-a 
legislaturi a Marii Adu
nări Naționale.

Deputății și invitații au 
salutat cu vil și puternice 
aplauze sosirea în sa
lă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți to
varăși din conducerea 
partidului și statului.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în lojile 
oficiale au luat loc tovară
șii Iosif Banc, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Ca- 
zacu, Gheorghe Cioară, Li
na Ciobanu, Constantin 
Dăscălescu, Ion Dincă, E- 
mil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Ion Ioniță, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Radu
lescu, Virgil Trofin, Iosif 
Uglar, Uie Verdeț, Ștefan 
Voitec.

în sala Marii Adunări 
Naționale se aflau, de a-

semenea, membri supleanți 
ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., se
cretari ai C.C. al P.C.R. 
membri ai Consiliului de 
Stat. j ]

în calitate de invitați, la 
lucrările înaltului for 
gislativ al țării au 
parte membri aj C.C. 
P.C.R., ai guvernului, con
ducători de instituții cen
trale, organizații de masă 
și obștești, reprezentanți ai 
oamenilor muncii, persona
lități ale vieții științifice, 
culturale și artistice, "Zia
riști români și corespon
denți ai presei străine.

Lucrările sesiunii au 
fost deschise de .tovarășul 
Nicolae Giosan, președinte
le Marii Adunări Naționale, 

în continuarea discuției 
generale Ia proiectul de 
lege privind formarea, pla
nificarea, destinația și

• (Continuare în pag. a 4-a)

De Ia I. M. Lupeni aflăm 
că ziua de miercuri a fost 
încheiată cu un bilanț po
zitiv — plus 670 tone de 
cărbune. Semnificativ este 
faptul că în 
toate sectoarele 
extras producții 
tare, cele mai 
gistrînclu-se la
IV și VI — 283, respectiv 
142 tone, sectoarele cu cel 
mai înalt grad de mecani
zare. Cu acest plus produc
ția suplimentară a minei 
se ridică la aproape 6 000 
tone de cărbune.

După cum ne-a anunțat 
corespondentul nostru, A. 
Mica, sectorul XI investiții 
al minei Lupeni și-a rea
lizat planul anual încă din 
14 decembrie. Fină la sfîr- 
șitul anului colectivul de 
aici preconizează să ob
țină un avans de peste 200 
ml la lucrările de investi-

a cunoscut o 
continuă de. la

Dacă în 1976 
nu avea

hărniciei 
oamenilor 
promotori 

în
(Continuare în pag. a 2-a)
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Dulgherii din formația lui Gheorghe Fodor ridică 
planșeul de la casa scărilor la noul obiectiv economic 
din Vulcan: fabrica de confecții.

Foto: Gh. OLTEANU

Mina Paroșeni, port
drapelul mecanizării com
plexe a lucrărilor din 
subteran a obținut în 21 
decembrie, la încheierea 
schimbului II un nou suc
ces de prestigiu — planul 
anual și pe 3 ani ai cin
cinalului a fost realizat 
și depășit cu peste 19 900 
tone și respectiv 77 287 
de tone. Rodnicia acestor 
ani, pe măsura 
și priceperii 
Paroșeniului, 
ai noutăților tehnice 
bazinul nostru carboni-

fer, are o bază trainică 
ne care o putem sintetiza 
în trei cuvinte MECANI
ZARE, ORGANIZARE, 
DISCIPLINA.

Ponderea producției ex
trase cu complexe me
canizate 
creștere 
an la an.
mina Paroșeni 
nici un complex mecani
zat — datorită condițiilor 
de zăcămînt nu se puteau 
gîndi la folosirea unor 
astfel de utilaje — în 
1977 ponderea producției

extrase cu complexe me
canizate era de 36,18 la 
sută, ou mai bine de 1 
la sută mal mare decît 
sarcina planificată, iar în 
1978 peste 50 la sută din 
producția realizată de co
lectivul întreprinderii — 
56,42 la sută, cifra exactă 
— a fost realizată numai 
pe seama 
complexe 
Producția

mecanizării 
a abatajelor, 
obținută cu

Dorin GHEȚA

Fiul brigadierului 
Francisc Fazakas a par
ticipat și el la bucuria 
brigăzii care a dat în 
acest an patriei în plus 
25 000 tone de cărbune. 
Fotoreporterul nostru a 
surprins o „scenă de 
familie" — fiul își feli
cită părintele la ieșirea 
din șut.

Cultură - artă

I 
I

Din inițiativa comite
tului de partid de ta 
I. M. Vulcan, joi, 21 de
cembrie a.c. a fost orga
nizat un schimb de ex
periență cu tema „Pla
nificarea muncii curente 
și de perspectivă a orga
nizației de partid în ac
tivitatea economică, de 
propagandă și în condu
cerea activității organiza
țiilor obștești". în cadrul 
acestei acțiuni a avut loc, 
la nivelul întreprinderii,, 
un dialog rodnic între 
secretarii organizațiilor și 
comitetelor de partid, 
președinții și responsabi
lii organizațiilor sindicale, 
secretari ai organizațiilor
U.T.C. (V.S.).
♦--- ----------

La I. M. Lupeni _ „ 
deschis marți un curs de 
perfecționare a persona
lului pentru repararea e- 
chipamentelor cu Drotec- 
ție antigrizutoasă și anti- 
explozivă. Cei 48 de par- 

I ticipanți — muncitori, 
I tehnicieni și ingineri — 
I vor avea posibilitatea ca

I 
I

s-a

pe parcursul a 52 de ore 
să asimileze programul 
cursului, sub îndrumarea 
specialiștilor în domeniu, 
astfel încît lucrările e- 
fectuate de ei în viitor 
să aibă o calitate înaltă. 
(Marcela Predoșanu).

---- -----------
In dotarea secției a Il-a 

— transport de mărfuri — 
a E. Ț. Petroșani au in
trat primele autofurgo
nete dîntr-uri număr de 
8 asemenea autovehicule 
care vor completa parcul 
unității. Cel puțin două 
din aceste .autofurgonete, 
vor efectua transporturi 
de mărfuri pentru popu
lație în orașul Petroșani. 
❖------------ --

Prin colectarea și valo
rificarea hîrtiei, sticlelor 
și borcanelor, elevii cla
selor I—VIII de la Școa
la generală nr. 5 Vulcan 
au obținut 29 000 lei din 
care și-au făcut radiofi- 
carea școlii, au cumpărat 
o pianină, retroproiector 
și picupuri necesare mo-

SI
>

planul și
întreprinderea de 

strucții și montaje miniere 
execută lucrări de inves
tiții pentru Combinatul 
minier Valea Jiului, care 
în relațiile sale eu I.C.M.M. 
apare în două ipostaze'

con- Se ridică deci întrebarea ; 
cum s-a îngrijit combina
tul minier de asigurarea 
tuturor condițiilor realiză
rii sarcinilor de plan la 
LC.M.M. ?

Dintr-o situație estimati-

INVESTIȚIILE • INVESTIȚIILE INVESTIȚIILE^

Lw

I
I

demizării predării (D.C.) |
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ea beneficiar și, totodată, 
ca titular de plan, ultima 
fiind subordonată combi
natului. Precizarea era ne
cesară nu atît 
arăta 
nare 
tăți, 
cum 
ce
construcții montaj pe a- 
nul 1978 nu se va realiza 
în întregime, tocmai dato
rită celor care erau mai 
interesați în realizarea sa.

pentru a 
relațiile de subordo- 

dintre cele două uni
ci pentru că, după 
vom vedea în cele 
urmează, planul de

vă reiese că procentul de 
realizare a planului pe 
anul 1978 nu va depăși 97 
la sută. La . prima vedere 
diferența pare mică, dar, 
tradusa valoric, înseamnă 
foarte mult. Trebuie să 
mai spunem că, din acest 
cincinal, anul 1978 este 
primul în care nu se rea
lizează planul. S-ar pu
tea crede că datorită creș
terilor deosebite ale pla
nului de la an la an, 
I.C.M.M. a fost pus în im
posibilitatea de a reuși să

execute toate lucrările. Să 
vedem mai întîi dinamica 
planului. Din date rezultă 
într-adevăr o creștere sim
țitoare, anul 1978 înregis- 
trînd un salt de 211 la 
șută față de anul 1976, 
primul an al cincinalului. 

. Dar, nerealizarea, în nici 
un caz nu poate fi pusă 
Pe seama acestei creșteri. 
Și o să vedem de ce.

Pentru a lămuri mai 
bine problema, apelăm din 
nou la planul de construc
ții montaj. Unul din capi
tolele acestuia 
SE — se referă 
rea de cămine, 
cee etc. Acest 
verse" a avut 
pe anul în curs să le dea 
durerj de cap constructo
rilor. Cel mai mare volum
Constantin IOVANESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

— D1VER- 
la eonstrui- 
cantine, li- 
capitol „di- 
„darul" ca
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0 problemă a cărei rezolvare permanentă nu permite amînări:

C U R A Ț E N I
Succesul minerilor

....

însoțind u'n colectiv de specialiști al laboratoru
lui municipal de epidemiologie, am vizitat zilele tre
cute ci leva cămine muncitorești și unități de alimen
tație publică din orașul Petrila. Ea fața locului, vă
zând stări de lucruri concrete și discutând cu fac
tori de răspundere în temă, am încercat să ne edi
ficăm intr-o problemă simplă, dar de mare impor
tanță pentru menținerea stării de sănătate a populației 
— condițiile asigurate și modul în care se respectă 
normele de igienă generală.

Condiții optime,
Căminul tinerilor care 

lucrează la I. M. Loțiea 
surprinde plăcut prin or
dine, curățenie și liniște, 
toate acestea oferind loca
tarilor condiții optime de 
odihnă și viață.

— Care este frecvența 
de schimbare a lenjlejiei 
de pat ? — am întrebat.

— Sînfem dotați cu un 
mimăr suficient de cear
ceafuri, așa incit săptămî- 
nal schimbăm lenjeria 
de pat — ne răspund gaz
dele.

Căminul dispune, de a- 
semenea, de un număr 
suficient de pături căldu
roase, de spălătorie proprie, 
dotată cu mașină de spă
lat și încadraită cu perso
nal, beneficiază de încăl
zire centrală, apă caldă și 
rece. Camerele și holurile 
curate, închizătorile de la 
uși în stare de funcțiune, 
reparate, tîmplăria vopsită

Cînd se fac transformări după zugrăveli 
ales a tencuielilor și 
părților faianțate. E bine 
totuși că la capătul dinspre 
Jiu al clădirii mutarea 
conductelor de alimentare 
cu apă, montarea chiuvete
lor La cele două etaje și 
parter au fost terminate, 
Cpntinuînd numai faianța- 
rea și unele betonări. Rit
mul de lucru este lent. De 
la un singur instalator, 
Train Pîrvan, și un zidar, a-

Căminul nr. 1 al T. M. 
Petrila. în locul unei am
bianțe intime, calde, holul 
de la parter întâmpină de 
eîteva săptămâni locatarii 
eu un aspect de șantier. 
Ce s-a întâmplat ? Cu toate 
că administratorul căminu
lui, Mihai Czani, lipsea, 
iar ajutorul lui, Petru 
Toma, se grăbea să plece 
la Petroșani, am aflat to
tuși cauza șantierului din 
cămin. Ss fac transfor
mări la spălătoare și gru
purile sanitare. De ce toc
mai acum, în toiul iernii 
și după ce, nu demult, s-a 
efectuat zugrăvirea came
relor ? Acum, pentru că 
I. M. Petrila, în adminis
trarea căreia căminul a 
fost pînă nu demult, nu a 
l'ăcut transformările res
pective, de altfel necesare, 
la timpul potrivit, iar 
noua unitate’ a C.M.V.J. de 
cazare și cantine abia a 
luat ființă. Lucrarea ami
na tă din considerente greu 
de explicat de mina Pe
trila se execută după zu
grăvirea căminului în con
dițiile în oare mortarul 
preparat pe holul căminu
lui este aplicat pe pereți 
umezi și reci, deci cu unele 
urmări negative în ceea ce 
privește durabilitatea, mai

ordine, curățenie
în ulei, perdelele de la 
restre și uși concură, 
asemenea, 
optim de odihnă și viață. 
Se poate spune că tinerii 
din acest cămin se bucu
ră de principalele condiții 
pentru menținerea stării 
de igienă colectivă și in
dividuală. La rîndul lor și 
ei pun prețul cuvenit pe 
menținerea și respectairea 
normelor elementare de 
igienă. Totuși, vizitând 
unul din grupurile sani
tare ale căminului, am vă
zut și scurgeri de apă re
ziduală, semn că coloana 
colectoare era înfundată. 
Defecțuinea ne-a fost con
firmată și de gazde. La fel, 
nu am văzut în grupurile 
sanitare ale căminului sub
stanțe dezinfectante, aspec
te care, evident, nu recla
mă eforturi' deosebite pen
tru a fi puse la punct.: 

fe- 
de 

la un mediu

a

T. VRÎNCEANU

Bine aprovizionat, magazinul „Electrotehnice" din cartierul Bucura Uricani, 
se bucură de o marc afluență de cumpărători. Foto: Gli. OLTEANU

jutați de cite un munci
tor, oricît de intens ar lu
cra ei, nu se poate pre
tinde mai mult. Așa că 
pînă se va executa trans
formarea preconizată și la 
celălalt capăt al clădirii, 
cei peste 200 de locatari 
din căminul I. M. Petrila 
vor mai duce vrînd-ne- 
vrînd în camerele rece-nt 
zugrăvite ceva mortar, vor 
mai fi întâmpinați; la îna
poierea din șut de aspectul 
de șantier al casei în care 
Locuiesc. E de așteptat, to
tuși, că în situația actua-

Deficiențe gospodărești cu urmări
Specialiștii din Petroșani 

au remarcat încă o dată 
strădaniile colectivului și 
calitatea bună a produse
lor realizate 
de patiserie 
din Petrila. 
ne-au rugat 
fața factorilor competenți, 
sperăm pentru ultima oară, 
și unele deficiențe gospo
dărești existente aici care 
au repercusiuni negative a- 
supra rezultatelor muncii 
harnicului colectiv al la
boratorului. Așa, de pildă, 
cu toate că I.C.S.M.A. și 
A.P. este obligată, în con
formitate cu prevederile 
legii sanitare, să asigure 
igienizarea generală a uni
tăților sale de două ori pe 

și orj de cîte ori este 
nevoie, nici oină în pre
zent nu s-a finalizat com
plet acțiunea de. igienizare 
generală a laboratorului pe 
anul 1978. Defecțiunile a- 
părute la instalația de ali
mentare a unității cu apa 
caldă și rece sînt reme
diate cu superficialitate din 
care cauză * *sînt  urmate de 
alte defecțiuni. Astfel de 
stagnări sînt frecvente la 
boilerele care asigură apa 
caldă- necesară pentru spă- ■ 
larea utilajelor și ustensi
lelor folosite la prepararea 
produselor și pentru igiena .

• Arena de popice a 
Asociației sportive „Prepa
ratorul" din Petrila găzdu
iește, duminică, începînd 
cu ora 9. întrecerile de po
pice dotate cu „Cfapa 30 
Decembrie". Participă echi
pele din campionatul mu
nicipal, plus formația -Di
namo", câștigătoarea fazei 
pe orașul Petroșani;

• Fotbalul a intrat în 
vacanță, dar în schimb a 
intrat în grații schiul. Ziua 
de mîine este marcată eu 
deschiderea oficială a se

de laboratorul 
și cofetărie 

Totodată, ei 
să ridicăm în

să folosească 
dezinfectante

lă, cînd căminul lor este 
administrat de un gospo
dar profilat, tinerii să 
primească de acum încolo 
Ia timp măturile, becurile 
necesare și să fie îndru
mați cum să folosească 
substanțele 
pentru întreținerea curățe
niei la grupurile sociale. 
Totodată, ei speră ca ter
menul de efectuare a tu
turor transformărilor . și 
deci momentul cînd cămi
nul lor îi va întîmpina în 
ordine, caid și curat va fi 
devansat.

circu- 
în- 
de

individuală a personalului. 
Nu se asigură suficiente 
materiale destinație menți
nerii igienei curente în în
căperile laboratorului, ca 
mături, cîrpe groase, să
pun, detergenți, becuri 
pentru iluminat, iar gura 
de canalizare din preajma 
unității stă uneori zile Jn 
șir înfundată. Nu sînt re
zolvate complet nici siste
mul și capacitatea de 
săplare a navetelor din 
material plastic utilizate 
la transportul produselor, 

. precum și spațiul de de
pozitare a materiilor pri
me, acestea ocupînd toate 
culoarele destinate 
lației personalului și 
treținînd un aspect 
dezordine.

Am întâlnit, desigur, 
cursul . raidului nostru 
alte dovezi . de ordine 
igienă, între care 
menționăm aspectul îngri
jit, curat al restaurantului 
Transilvania, 
însă oportun 
atenția 
supra necesității remedierii 
urgente a aspectelor neco
respunzătoare întâlnite 
căminele de nefamiliști 
laboratorul de produse 
cofetărie și patiserie.

în
și
Și 

mai

Considerăm 
să atragem 

factorilor vizați a-

la 
și 

de

(Urmare din pag. I)

complexe mecanizate în 
1978 este cu trei procen
te mai mare deeît sarcina 
de plan prevăzută pen
tru astfel de utilaje în 
1979.

Dar la mina Paroșeni 
mecanizarea nu înseamnă 
numai complexe mecani
zate. în subteran mina 
nu a avut în nici o lună 
din acești trei' ani altfel 
de abataje deeît susținute 
metalic și în cele mai 
multe dintre ele tăierea 
cărbunelui era realizată 
cu combină. Cu susținere 
metalică și susținere hi
draulică și tăiere cu com
bina în trei ani au fost 
extrase peste 2 milioane 
de tone. Odată cu intro
ducerea mecanizării lu
crărilor. din subteran mi
na Paroșeni obține și im
portante economii de 
lemn de mină si cheres
tea. Astfel în 1977 și 1978 
economiile la lemn de 
mină erau de 4 356 mc, 
iar la cherestea de 778 
mc.

Folosirea chibzuită, ra
țională a utilajelor, în
treținerea lor în bună 
stare de funcționare, mă
surile organizatorice în
treprinse și, mai ales, a- 
plicarea și urmărirea a- 
plicarii lor cu strictețe 
au condus în acest an la 
economisirea a 933 967 
kWh. Costurile de pro
ducție Pe tona de căr
bune extras au fost sub 
nivelul planificat; în
1976 cu 1,74 lei/tonă, în
1977 cu 9,85 lei/tonă, ur- 
mînd ca și în acest an 
colectivul minei să se în
cadreze în sarcina plani
ficată.

; Cum au fost obținute a- 
j eeste realizări de seamă,

c-um au ajuns oamenii 
j Paroșeniului să stăpîneas.
: că atât de bine utilajele

pe care le au în dotare, 
aflăm de la inginerul șef 
electromecanic al minei, 
ing. Iosif Kelemen.

— O primă condiție 
pentru ca mecanizarea să 
dea roade este ca oame

Avancronică

nii să o îndrăgească, să 
se convingă de avantaje
le pe care le oferă. Co
lectivul minei noastre 
nici nu concepe să mai 
lucreze altfel deeît meca
nizat. O altă condiție, tot 
atât de importantă, între 
partea' minieră și electro
mecanică să existe o 
strînsă colaborare, condi
ție realizată la mina 
noastră. A treia condiție 
—- mecanizarea — nu în
seamnă numai utilaje, ci 
și o concepție anume, o 
concepție nouă, a meca
nizării privind crearea 
condițiilor pentru intro
ducerea mecanizării, in
struirea, perfecționarea și 
policalificarea oamenilor 
care introduc, montează, 
exploatează utilajele și 
întrețiiî' utilaj ui în per
manentă stare de funcți
onare ireproșabilă. Ceea 
ce aș dori să mai subli
niez, să accentuez, este 
că rezultatele bune pe 
care le avem, nu mași
nile, utilajele le-au obți
nut ci OAMENII, ei cei 
care au știut să le mînu- 
iască.

Oamenii Paroșeniului 
știu ce-i mecanizarea și 
ce se poate obține cu a- 
jutorul ei. Pentru mineri 
ca Ilie Filiche, Francase 
Fazakaș sau Ti tu Teacen- 
co, mineri cu o bogată 
experiență în mânuirea 
complexelor mecanizate, 
mineri policalificări — 
50 la sută din oamenii 
brigăzilor sînt pplicalifi- 
cați — aceste utilaje nu 
mai au taine. Nicolae 
BrutU, Ion Bongioiu sau 
Mihai Sorescu, mineri ai 
frontalelor cu susținere 
metalică individuală au 
zăcămîntlil de cărbune, cu 
toato tainicele și neprevă
zutele sale capricii „în 
palmă".

Minerii Paroșeniului, 
mineri-tehnicieni au de
monstrat și de această 
dată că MECANIZAREA, 
ORGANIZAREA și DIS
CIPLINA sînt factori e- 
sențiali în obținerea .unor 
realizări prestigioase.

zonului sportului alb prac
ticat pe înălțimile înzăpe
zite. Cu acest prilej, pe 
pîrtiile din Paring are loc 
primul concurs de slalom 
pe trei categorii de vîrstă. 
Stratul de zpăadă a cărui 
grosime este de 31 cenți- 
metri asigură condiții opt 
time pentru concurs.

• Azi, ora 9, în sala de 
sport a Liceului industrial 
din Petroșani au loc între
cerile de volei, băieți și 
fete (licee) din cadrul com
petiției „Trofeul vacanței".

• (Urmare din pag. 1) respectiv acest capitol „di-

de asemenea lucrări l-au 
avut șantierele din Vulcan 
și Uricani, cele care de 
fapt n-u-și realizează planul 
anual. „Aceste șantiere au 
avut necazuri cu lucrările 
diverse — ne spunea ing. 
Luca Suciu, directorul teh
nic al I. C. M. M. Petro
șani. La Vulcan nu se re
alizează planul trimestrial 
eu aproape 3 milioane lei, 
iar cel anual cu 4,5 mili
oane lei. La Uricani minu
surile sînt și mai mari. în 
același timp șantierul din 
Petrila încheie anul cu o 
depășire de 600 mij lei, nu
mai plusul din trimestrul 
IV fiind de aproape 3 mi
lioane, iar cel din Livezeni 
eu 2,5 milioane, din care 
410 mii lei în ultimul tri
mestru". Acolo unde au 
fost create condițiile nece
sare, planul a fost depășit 
cu mult, însă nu toate po
lițiile din plan s-au bucu
rat de același tratament 
dim partea beneficiarului 

verse". Care sînt cauzele ? 
Explicația ne-o dă tot di
rectorul tehnic al I.C.M.M.: 
„Lipsa amplasamentelor și 
a documentațiilor".

Beneficiarul și constructorul
în urma acestei afirma

ții facem o paranteză. La 
începutul lunii septembrie 
semnalam că, după șapte 
luni de succese, -pe șantie
rul din Vulcan încep să se 
înregistreze rămîneri în 

. urmă. Dar nu la principa
lul obiectiv . — extinderea 
preparației ci restanțele 
apar tot din cauza unor 
cantine, cămine și liceului 
industrial din localitate, 
care, deși erau cuprinse în 
plan, nu aveau asigurate 
documentațiile tehnice. în 
urma materialului 
pentru că a fost critic, am 
primit un 
partea Serviciului de in

vestiții al C.M.V.J., răspuns 
pe oare-1 redăm textual : 
„Cele sesizate sînt juste și 
C.M.V.J,, prin institutele de
proiectare a luat toate ma
surile. pentru oa în trimes- vală? Pentru a încheia pa-

trul IV a.c. întregul volum 
de construcții-montaje pen
tru anul 1-979 să fie asigu
rat cu documentații".

Răspunsul se referea la 
anul 1979, deși noi nu fă
ceam nici o referire la 
acest an. Eschivîndu-se 
de la angajarea 
pentru crearea tuturor con
dițiilor în trimestrul IV, 
C.M.V.J. dă asigurări doar' 
pentru anul viitor. Dar . c u 
planul pe anul în curs 
cum rămîne ? Pentru că 
atunci cînd constructorii 

critic, au necazuri cu beneficiarii 
se „plîng" la mai marii

răspuns din lor, cărora le cer ajutorul.
I.C.M.M. de unde să ceară

sprijin dacă în relația 
C.M.V.J. (titular de plan)
— I.C.M.M. (constructor)
— C.M.V.J. (beneficiar) se 
află între ciocan și nico- 

ranteza vom spune că în 
prezent, din numeroasele 
obiective, care așteptau a- 
tunci documentațiile, doar 
unul singur o are asigu
rată aproape în întregime, 
obiectiv care chiar dacă 
s-ar preda în următoarele 
zece zile tot nu ar schimba 
prea mult situația realiză
rilor.

Constructorii au luat 
măsuri de devansare a lu
crărilor. La Vulcan, de 
exemplu, avansul la extin
derea preparației se cifrea
ză la aproape 7 milioane 
lei. Dar această depășire 
nu este suficientă pentru a 

recupera întreaga restanță 
a șantierului. I. C. M. M., 
poate să-și realizeze planul.

Mai mult chiar, această 
problemă a generat și alte 
greutăți. Nici productivita
tea muncii nu s-a 
realizat (vezi graficul) ' și 
nu pentru că efectivele au 
fost mai mari deeît cele 
din anul trecut. Situarea 
efectivului aproape de ni
velul planului, dar fără 
frontul de lucru planificat, 
a condus la aglomerarea 
unui număr mai mare de 
oameni la alte lucrări, 
ceea ce a afectat produc
tivitatea muncii.

Analiza ar putea conti
nua și cu alte exemple din 
care să rezulte influența 
negativă pe care a exerci
tat-o asupra realizării pla
nului neasigurarea cu do
cumentații. Dar să vedem 
și părerea beneficiarului, 
„într-adevăr, situația așa 

se prezintă — ne spunea 
ing. Gheorghe Da-videșcu, 
director tehnic — investiții 
din C.M.V.J. —, documen

tațiile nu au fost asigu
rate la timp. Cunoscînd 
faptul că vom întîmpina 
greutăți în obține.rea docu
mentațiilor, au fost create 
posibilități de devansare a 
lucrărilor la. cele patru 
mari obiective industriale. 
Nu negăm că și benefici
arul nu a asigurat toate 
condițiile, însă nici con
structorul nu a făcut to
tul pentru a-și realiza in
tegral planul anual. De 
fapt, din luna octombrie 
noi am început să le punem 
la dispoziție documentațiile 
dînd posibilitate construc
torilor să atace și aceste 
lucrări".

Iată deci că de nereali- 
zarea planului de con
strucții montaj se face vi
novat nu numai beneficia
rul ci și constructorul, e- 
vident, într-o măsură mică 
deoarece și-a depășit pla
nul la unele obiective (in
dustriale), dar nu atît cît 
să acopere restanța deter
minată de beneficiar.
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Prin continuitate și exigență 
în activitatea culturală 

se obțin noile dimensiuni ale calității spirituale
maj re-Unul din cele 

marcabile rezultate ale vie
ții educative și cultural- 
artistiee din Valea Jiului 
este potențialul existent 
acum, obținut printr-un 
concentrat interes pentru 
acest domeniu 
Cele mai 
argumente au fost fazele 
orășenești 
ate Festivalului național 
„Cînitarea României", al 
căror nivel și diversitate 
a manifestărilor au confir
mat valoarea politică și e- 
ducatîvă a acestei impor
tante acțiuni naționale. în 
întreprinderile Văii Jiului 
(la întreprinderea de uti
laj minier Petroșani, „Vîs- 
coza" Lupeni sau Prepa- 
rația Corcești, la minele 
Vulcan, Petrila sau Lupeni 
— pentru a nu aminti de
cît pe cele în care există 
rezultate deosebite) și 
instituțiile culturale 
află acum aproape 150 de 
formații artistice de dife
rite tipuri. De reținut este 
că toată această activitate 
este permanent orientată 
spre problematica de viață 
și muncă din Valea Jiului, 
ceea ce imprimă și parti
cularități distincte întregii 
vieți cultural-educative.

Formațiile reprezentati
ve, ce’e mai pregătite 
în conținut și 
expresie spectaculară, 
evolua în faza județeană 
a Festivalului național 
„Cîntarea României", fapt 
care presupune o continui
tate Și mai exigentă în 
munca lor, pornită de la o 
prezență continuă în viața 
colectivelor de muncă. în 
aceasta se concentrează 
activitatea neîntreruptă șl 
contribuția efectivă la pro
cesul de educație. în efor
tul de diversificare a 
muncii cultural-artistice 
trebuie să subliniem că 
am constatat de cele mai 
multe ori și participarea

formativ, 
convingătoare

și municipală

nemijlocită a factorilor cu 
atribuții în această direc
ție : organe și organizații 
de partid, de tineret și 
sindicat, activiști culturali 
și cadre didactice. Dar a- 
cest stil de muncă este 
necesar să fie permanent 
și să se manifeste din mo
mentul de început (în în
ființarea și orientarea cul- 
taral-artistică) și pînă la

Festivalul național 
„Cîntarea României", 

ediția a ll-a

în
se

în 
vor

structura și organizarea ac
tivității, prezentă și de 
perspectivă, spectaculare și 
educative. în această pri
vință, în recenta ședință a 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. se 
sublinia necesitatea „orga
nizării mai multor acțiuni 
consacrate dezbaterii și so
luționării problemelor eco
nomice și sociale cu care 
se confruntă fiecare colec
tiv de muncă, educației 
materialist-științifice a oa
menilor muncii, antrenării 
mai largi a maselor la cre
ația științifică și tehnică, 
stimularea inițiativelor 
muncitorești".

în activitatea eultural- 
artistică sînt rezultate fru
moase în Valea Jiului. Dar 
toate formațiile trebuie 
să-și continue pregătirile, 
stimulate de o nouă iniția
tivă la nivel de municipiu: 
spectacolele periodice sub 
genericul „Omagiu muncii", 
organizate, în cea mai 
mare parte, în întreprin
deri și instituții, ancorate 
direct în realitate și cu un 
conținut care să reflecte 
transformările calitative 
din fiecare zi. Numiaț în 
acest mod se confirmă va
loarea activității 
artistice.

Dar, odată cu grija pen
tru calitatea și diversitatea 
cultural-artistică, consiliile 
de educație politică și cul
tură socialistă, comitetele 
de cultura și educație so
cialistă 
ni feste 
pentru 
tehnică 
cui minerilor, a tuturor oa
menilor muncii, chiar și a 
elevilor. Activitatea educa
tivă este necesar să fie 
mai bine concepută, prin- 
tr-o selecție judicioasă a 
unor teme de interes actu
al, și desfășurată în forme 
active, participative (dez
bateri bine pregătite, 
schimburi de experiență) 
în cămine muncitorești, în 
întreprinderi și instituții. 
Pornită de la cunoașterea 
cât mai bună a cerințelor 
oamenilor muncii, activita
tea educativă și cultural- 
artistică va avea un carac
ter realist și militant, o 
diversificare echilibrată a 
tuturor componentelor, o 
eficiență exprimată de par- 
ticipanți. Pg baza expe
rienței valoroase din Va
lea Jiului în munca des
tinată formării unei vieți 
educative și artistice de 
calitate, activitatea trebuie 
să continue, să fie coor
donată spre noi dimensiuni 
calitative care se obțin 
printr-un contact neîntre
rupt pu viața socială.

vop trebui să nia- 
mai multă grijă 

creația științifică și 
pornită din mijlo-

h fost 250 de candidate 
pentru rol

— convorbire cu actrița Stela FURCOVICI —
La premiera filmului „Ecaterina Țeodoroiu", în 

Petroșani a fost prezentă și interpreta rolului titular, 
actrița Stela Furcovici. Și-a început cariera artistică 
pe scena teatrului din Sibiu, apoi a fost la Baia 
Mare, iar acum face parte din colectivul Teatrului 
de stat din Turda. Fire deschisă, comunicativă, Stela 

pentru ea

((

• ••

>

— Cu acest film ați de
butat în cea de-a șaptea 
artă. Cum ați fost aleasă 
să întruchipați personajul 
„Eroinei de pe Jiu" ?

— N-a fost deloc ușor 
deoărece în asemenea ca
zuri se face un concurs 
de aptitudini. Regizorul 
Dinu Cocea a testat 250 
de candidate pentru rol 
Eu am fost ultima, și din 
ultima zi. Eram convinsă 
că nu voi lua probele de
oarece în asemenea situ
ații — testarea s-a desfă
șurat de-a lungul unui 
an — alegerea este deter
minată de o mulțime de 
factori. în timpul probe
lor eram obosită și. speri
ată. Dar am fost reținută 
pentru a o interpreta pe 
Eoaterina Țeodoroiu...

— Ați încercat să aflați 
de ce ?

Pe primul loc în 
„Cîntarea 

în cadrul etapei munici
pale a Festivalului națio- 
nal „Cîntarea României", 
ediția a II-a, au participat 
peste 70 de formații artis
tice de amatori din întrea
ga Vaje a Jiului. Munici
piul nostru va fi reprezen
tat la faza județeană de 
următoarele formații :

Montaj literar-muzical: 
„Pămîrit de muncitori, pă- 
mînt bărbat, 
teaz" 
cat Lupeni ; Brigăzi 
tistice : „Tot ce-avem 
spus, vom spune" de

pămîn-t vi
de la Spitalul unifi- 

ar’ 
de 
la 

cdubu.1 sindicatelor Vulcan; 
Grup satiric-umoristic : 
„în pantaloni scurți" de la 
Casa de cultură Petroșani; 
Teatru scurt: piesa „Con
cediu nelimitat" de Mihai 
Ispirescu — Casa de cul
tură Petroșani ; Formații 
<le muzică ușoară ; „Color" 
de la clubul sindicatelor 
Vulcan ; Soliști de muzică 
ușoară : Silviu Baban (Vul
can) și Tamara Mocanu 
(Petrila); Formații vocal- 
instrumentale : „Sonor" de 
la Casa de cultură Petro
șani ; Formații cu instru
mente deosebite : formația 
de muzicuțe de la I.U.M, 
Petroșani ; Rapsod popu
lar : Ileana Lazăr Podari 
(Lupeni) ; Ansambluri ți
gănești : ansamblul țigă
nesc din Lupeni ; Cor băr
bătesc : Freamătul adîncu- 
lui“ de la I. M. Petrila ; 
Cor mixt: clubul sindica
telor Vulcan ; Cor feminin: 
corul cadrelor didactice din 
Petroșani ; Grup vocal:

formația cadrelor didactice 
de la Școala generală nr. 6 
Petrila; Grup cameral 
mixt : formația școlilor de 
muzică și populară de artă 
din Petroșani ; Cor de ti
neret : formația de la 
I. U. M. Petroșani ; Cor 
fomunal: formația femi
nină din Aninoasa ; Cor în 
limba maghiară : clubul 
sindicatelor Vulcan ; Dans 
tematic : formația tinerilor 
de la I. " "' ~ '
Formații 
Dealul
Recitator : Teodora Mesz-a- 
roș (Lupeni) ; Creație lite
rară : Valeria Zamfir, Mir
cea Bujorescu, Maria Din- 
că, Ion P. Vl-ad ; Dansuri 
populare: formația Casei 
de cultură Uricani și cea a 
clubului sindicatelor Ani
noasa ; Obicei . folcloric : 
„Măsuratul oilor" — Cîm- 
pu lui Neag ; Grup vocal: 
folcloric: Casa de cultură 
Uricani, căminul cultural 
Cîmpu luj Neag ; Solist 
instrumentist : Gheorghe
Calotă (fluier) — Uricani 
și Gustav Moldovan (vioa
ră) — Petroșani; Solist 
vocal: Niedermayer Ri
chard (operetă) — Petro
șani ; Taraf: formația
„Mîndra" .
Soliști vocali de 
populară: Mihai
(Petroșani), Nicolae 
leanu (Aninoasa), 
Alstanei (Vulcan), 
Gheorghe (Vulcan), 
Sudrijan (Petroșanii 
fare : 
Văii Jiului,

U. M. Petroșani; 
de fluierași : 

Babii i (Vulcan) ;

I
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Furcovici ne-a mărturisit ce a însemnat
întîlnirea cu acest rol deosebit.

torului cu 
este de lungă 
acest fapt este mult mai 
complex pentru că Ecate- ț

■  m 1 4. ’

— Ulterior, cînd l-am 
cunoscut mai bine, regi
zorul Dinu Cocea mi-a 
spus că problema princi
pală care-l preocupa era 
asemănarea de structură 
psihică, sinceră, profundă 
și nu contrafăcută, cu 
Ecaterina Țeodoroiu. Mai 
era corespondența tipo
logică, personalitatea și 
altele pe care nu le poate 
explica decît 
filmului.

— întîlnirea 
rol este pentru 
voastră o experiență, nu 
numa; artistică, ci 
viață ?

— Este o mare 
riență care m-a 
mai curajoasă și mai re
zistentă, fapt remarcat de 
toți cei pe care-i Cunosc, 
în film identificarea ac-

personajul 
durată. Și

regizorul

cu acest 
dumnea-

și de

expe- 
făcut

rina Țeodoroiu a fost cu
noscută de oameni cu 
care am și vorbit pentru 
a afla date noi despre 
personalitatea eroinei. 
Dar în timpul filmărilor 
am trecut și prin multe 
momente grele care pun 
la încercare caracterul și 
rezistența. actorilor. Toate 
acestea reprezintă pentru 
mine u.n mare cîștig de 
experiență, în artă și 
viață, pentru că am făcut 
totul cu dragoste, cu pa
siune 
marea 
jertfit

și respect pentru 
patriotă care s-a 
pentru țara ei-

T. SPATARU

Festivalul național

S. TIBERIU

de Ana Șoit

din 
ieri

Formația de satiră și 
umor a Școlii generale 
nr. 5 Petroșani, cu pro
gramul „Corabia curio
șilor".
’ Foto : Gh. OLTEANU

CAR NET

— Valea Jiului ; 
muzică
St ane iu

■ Agă- 
Vasile 
Ileana 

Florica 
); Fan- 

formația minerilor

• Teatrul de stat „Va
lea Jiului" din Petroșani 
își reîncepe activitatea 
spectaculară la sediu 
după următorul program: 
duminică și luni ■ va fi 
prezentată comedia „Mi
reasă fără mire" de Bog
dan B. Bogdan, în regia 
lui Florin Fătulescu ; 
marți și miercuri va avea 
loc premiera comediei 
clasice franceze „Jocul 
dragostei și al întîmplă- 
rii" de Marivaux, regizor 
— Mihai . Lurigeanu. Toate 
spectacolele vor începe 
la ora 18.

• La Școala nr. 3 din 
Dărănești — Petroșani a 
fost deschisă o expoziție 
care cuprinde lucrări de 
artă plastică ale elevilor 
îndrumați de Vasile Ca- 
tfiria, instructorul cercu
lui de pirogravură și de
sen. ■■ ■

• Grupul satiric — u- 
moristic „în pantaloni 
scurți", care activează la 
Casa de cultură din Pe
troșani, a prezentat joi 
un spectacol pentru mi
nerii sectorului III de la 
I. M. Dîlja care și-au re
alizat sarcinile de pro
ducție pentru anul 1978.

La Casa de cultură 
Petroșani s-a deschis 
o expoziție de artă 

plastică organizată de 
Comitetul de cultură și 
educație socialistă al ju
dețului Hunedoara, Consi
liul municipal de educație 
politică și cultură socialis
tă Petroșani și cenaclul ar
tiștilor amatori din Va- . 
lea Jiului, în cadrul celei 
de-a II-a 'ediții a Festi
valului național „Cînta
rea României" Sînt expu
se peste 50 de lucrări re
alizate în diferite stiluri 
și tehnici de 17 artiști 
plastic; amatori din Valea 
Jiului.

PLANETA ALBASTRA
într-o încercare de de

finire a personalității po
etice a Anei Șoit, poetul și 
eseistul Ștefan Augustin 
Doinaș nota : „Sunetul cel 
mai pur al liricii Ariei 
Șoit se mărginește, într-o 
parte, cu romanțiozitatea 
senină, salvată prin grație 
și culoare, în cealaltă, cu 
retorismul discret ai an
gajării"... Este o caracteri
zare exacta pentru apariți
ile anterioare • —> 
foc" — 1957 și 
nestinse" 1960),

(„o parfumă", „potoape"), 
în „Planeta albastră" exis
tă și cîteva poezii ee-ar 
putea onora orice antolo
gie : „Ecoul", „Aicj sîntem . 
la noi acasă", „Visul", „în

lumină./ 
f 1 uierele 

■au ră- 
cernere al- 

—/ Minereu , cit un 
culegi,/ Parcă-am

vulturu-n aripi 
Tăind curajos 
vîntului./ Pe gene 
mas umbre, - 
bastră 
fir Să

Note de lectură

(„Flori de 
„Flăcări 

și pentru 
poezia din recentul volum 
„PLANETA ALBASTRA" 
(Editura Litera, 1978). Un 
portret spiritual al poetei 
este relativ ușor de extras 
din paginile: acestei cărți : 
este neliniștită sub aparen
ța luminoasă, calmă, a 
maginiilor. Dacă meditația 
gravă nu lipsește, dacă po
ezia Anei Șoit mai cultivă, 
încă, o anume superficia
litate decorativă, dacă pe 
alocuri mai întîlnim aso
nante („smulge — mulse", 
„soare — picurare"), licențe

fum de- santal", „Mama", 
„Planeta albastră", ultima 
constituind un emoționant 
testament liric și o admi
rabilă profesiune de cre
dință.

înclinația modernă de 
exprimare a unor ,,aurifere 
adîncuri" ale sufletului, 
mai puțin sond abile, Ana 
Șoit a reușit să o cristali
zeze în poeme în care au
tenticitatea mărturisirii e 
mai importantă decît per
fecțiunea versificației, 

nici ea neglijabilă: „Omul 
meu eînd se-ntoarce din 
mină/ Are-n păr mires
mele bărbătești ale pă- 
mîntului/ Cum ar aduce

vorbi despre- dragostea 
noastră/ Vorbind despre 
di-agostea lumii întregi..." 
(Dragoste), O mare încor
dare, o tensiune lirică greu 
de numit străbate poemul 
intitulat Tainic rost; „Ne 
înalță pentru tot ce-am 
fost/ Cintec de iubire plă
mădit./ Viața-și rînduiește 
tainic rost ;/ Ne-ofilim în 
florj ceau răsărit../'. Dar 
lirismul poetei apare spon
tan, fremătător mai ales 
în textele care marchează 
un moment de criză, de 
ruptură, de sfîșiere sufle
tească :• Mamă, icoană a 
cinstirii mele./ Mă plec de 
la inimă ia frunte,/ oen-

tru firele cărunte,/ și ochii' 
din care au fugit uitatele' 
stele./ Ești ca o matcă 
într-un zumzet, de albine./ 
începi să-i numeri, să-i 
chemi pe . nume,/ . imii-s 
pe-aproape, alții prin Iu-, 
me..." (Mama).

Firește, cu aceste citate' 
nu propun imaginea unei' 
cărți — mult maj bogată. 
și în alte aspecte lirice 
demne de toată atenția — 
ci o schiță a unui portret, 
interior a poetei Ana Șoit 
care a trăit ani de zile 
pe meleagurile noastre,: 
deci într-o puternică vatră 
de legendă. Ritmul vigu
ros Și jucăuș al versului 
popular a marcat-o pe 
poetă, așa cum ne dove- ' 
dește un splendid „Leruî, 
Ier" („Leî’ui Ier, creangă 
de brad/ Ce păduri în tine 
ard 7 / Leruî, Ier, zăpezi
albastre,/ Pacea sufletelor 
noastre !“).

Dumitru Dem. IONAȘCU



4

Marii Adunări Naționale
• (Urmare din pag. R

Vărsarea 
maj luat 
Ștefania 
Stoica.

După 
cole a proiectului de lege, 
Marea Adunare Națională 
a adoptat, în unanimitate, 
Legea privind formarea, 
planificarea, destinația ș*  
vărsarea beneficiilor.

în continuarea ordinii de 
zi, tovarășul Cornel Burti- 

viceprim-ministru al 
i co- 

co- 
inter-

beneficiilor au 
cuvîntul deputății 
Ionescu și Adrian

discuția pe arti-

că, 
guvern ului, ministrul 
marțului exterior și 
operării economice ; 
naționale, a prezentat, din 
însărcinarea Consiliului de 
Miniștri, proiectul Codului 
.vamal.

Tovarășul Tudor Drăganu, 
președintele Comisiei cons
tituționale și juridice a 
M.A.N. a expus apoi Rapor
tul comisiilor permanente 
ale M.A.N., care au analizat 
și avizat proiectul de lege.

La dezbaterea generală 
Pe marginea acestui proiect 
de lege au luat cuvîntul 
deputății Gheorghe Dumi- 
trache, Vasile Sav, Aurica 
Munteanu și Gheorghe 

Trandafir.
După examinarea pe ar

ticole a proiectului de 
lege, Marea Adunare Na
țională a adoptat, în una
nimitate, Codul vamal.

în continuarea lucrărilor, 
la propunerea Biroului Ma
rii Adunări Naționale, de
putății au aprobat în u- 
nanimitate completarea or
dinii de zi a actualei ' se
siuni cu următorul nou 
punct:

— Alegerea unui vice
președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialis
te România și depunerea 
jurămîntului de credință și 
devotament față de Repu
blica

în 
punct 
de zi 
Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului 
Național al Frontului U-

Socialistă România, 
legătură cu noul 
introdus pe ordinea 
a sesiunii, tovarășul

DUPĂ*  O îndelunga
ta DEZBATERE, parla
mentul Irlandei a aprobat 
joi, c.u 77 voturi favorabi
le și 13 împotrivă, decizia 
guvernului acestei țări de 
a adera la sistemul monetar 
vest-european, care ar ur
ma să intre în vigoare la 
1 ianuarie 1979.

Cind știința este deturnată de ta menirea ei firească,
pașnică, și orientată spre scopuri distructive

Rapoarte și studii de 
prestigiu alcătuite în ulti
mii ani de diferite orga
nizații naționale și interna
ționale, inclusiv de Națiu
nile Unite, relevă proporți
ile îngrijorătoare Pe care 
le-au atins cercetările ști
ințifice cu c-aracter militar, 
efectele profund negative 
ale deturnării științei 
.menirea ei firească, 
nică, și a orientării ei 
scopuri distructive.

Potrivit datelor SIPRI, în 
prezent în întreaga lume 
un număr de 500 00Q sa
vanți, cercetători și speci
aliști cu înaltă 
îșî desfășoară 
în domeniul 
dentru dezvoltarea și per
fecționarea armamentelor 
existente și pentru crearea

la 
paș- 
spre

calificare 
activitatea 

cercetărilor

și al Consiliu- 
a prezentat ex- 
proiectele de 

aprobarea de- 
putere de lege

nitățiî Socialiste, a propus 
Marii Adunări Naționale,. 
din împuternicirea Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Român și a 
Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialis
te, să fie ales în funcția de 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat deputatul Iosif 
Kovacs, profesor universi
tar, prorector al Universi
tății „Babeș-Bolyai" din 
Cluj-Napooa.

Trccîndu-se la voit, Ma
rea Adunare Națională a 
ales, în unanimitate, pe 
tovarășul Iosif Kovacs în 
funcția de vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia. în această .calitate, to
varășul Iosif , Kovacs a de
pus jurământul de credință 
și devotament față de Re
publica Socialistă România.

La ultimul punct de pe 
ordinea de zi, tovarășul 
Silviu Curticeanu, secretar 
Drezidențiat - - -
lui de Stat, 
punerea la 
legi pentru 
cretelor cu 
emise de Consiliul de Stat, 
iar tovarășa Maria Groza, 
vicepreședinte al Comisiei 
constituționale și juridice 
a M.A.N., a exPus Raportul 
acestei comisii cu 
la proiectele de legi 
dezbaterii.

După discuția pe 
le a fiecărui proiect de le
ge, forumul legislativ su
prem al țării a adoptat, în 
unanimitate, legile pentru 
aprobarea decretelor cu pu
tere de lege emise de Con
siliul de Stat.

Ordinea de zi epuizîr.du
se, tovarășul Nicolae Gio
san,- președintele Marii A- 
dunări Naționale, a decla
rat închise lucrările sesiu
nii a VUI-a a celei 
Vil-a legislaturi a 
Adunări Naționale. în nu
mele Biroului Marii Adu
nări Naționale, președinte
le M.A.N. a adresat depu- 
taților călduroase felicitări 
și urări cu prilejul 
prad amarii Republicii 
al Anului nou 1979.

privire 
supuse

artico-

de-a 
Marii

Zilei
Și

CU EXCEPȚIA PUBLI
CAȚIEI „LE PARISIEN 
LIBERE", joi nu a apărut 
nici unul din marile coti-

unpr tipuri de arme noi, 
cu o forță distructivă spo
rită. Aceleași surse estimea
ză că pentru finanțarea 
cercetărilor în domeniul 
militar se irosesc aproxi

Aspecte ale destinderii, 
dezarmării și păcii

mativ 40 la sută din tota
lul fondurilor consumate 
în lume pentru cercetare 
științifică ; aceasta înseam
nă circa 25 miliarde dolari 
alocați anual pentru cer
cetări militare, dar unii 
experți consideră că, în 
realitate, cuantumul aces-

roșa

„Consecințele economice și sociale 
ale cursei înarmărilor și cheltuielilor militare, 

întrebări și răspunsuri"
O.N.U.O broșură editată de

NAȚIUNILE UNITE 22 
(Agerpres). — în broșura 
„Consecințele economice și 
sociale ale. cursei înarmă
rilor și cheltuielilor mili
tare. întrebări și răspun
suri11, publicată de Oficiul 
pentru Informare Publică 
(O.P.I.) al O.N.U., alcătui
tă pe baza datelor, din ra
portul cu același titlu al 
secretarului general al Na
țiunilor Unite —■ elaborat 
în baza cunoscutei inițiati
ve a României — sînt cu- - 
prinse o serie de statistici 
și aprecieri edificatoare 
privind proporțiile cursei 
înarmărilor și efectele ei

ÎNCĂLCAREA 
DREPTURILOR OMULUI 

IN CHILE
NAȚIUNILE UNITE 22 

(Agerpres). — Adunarea 
Generală a O.N.U. a adop
tat două rezoluții referitoa
re la situația drepturilor 
și libertăților fundamentale 
ale omului în Chile, încăl
cate flagrant de autoritățile 
acestej țări. în baza uneia 
din aceste rezoluții — re
comandate de Comitetul 
pentru problemele sociale, 
umanitare și culturale al 
Adunării — a fost apro
bată instituirea unui fond 
voluntar al O.N.U. care să 
ofere asistență umanitară, 
juridică și financiară, de- 
ținuțitor și refugiațllor chi
lieni.

Convorbirile 
sovleto-amerlcane
GENEVA 22 (Agerpres). 

— La Geneva au conti
nuat, la 22 
convorbirile între 
Gromîko, ministrul 
rilor externe al 
și secretarul de 
S.U.A., Cyrus Vance, 
sînt consacrate desăvârșirii 
elaborării acordului pri
vind limitarea armamente
lor strategice ofensive, re
latează agenția TASS.

decembrie,
Andrei 

, afaee- 
U.R.S.S., 
stat al 

Ele

diene franceze, datorită 
grevei muncitorilor tipo
grafi convocată de Confe
derația Generală a muncii 
în. semn de protest împotri
va programului economic 
guvernamental care lovește 
în interesele unoj largi pă
turi salariate.

tor fonduri este cu mult 
mai mare, o evaluare exac- 

, tă fiind dificilă din cauza 
naturii secrete a activită
ților respective.

Risipa irațională pe care

o reprezintă fondurile și 
energia intelectuală detur
nate în scopuri militare 
apare Ș‘ mai evidentă dacă 
o raportăm la uriașele deca
laje în domeniul tehnico- 
științific între statele in
dustrializate și țările 
curs de dezvoltare i 

în

nocive asupra vieții econo
mice și sociale 
statelor.

La întrebarea 
putea să ajute 
armamentelor la 
programelor. în 
sănătății", în lucrare se a- 
rată :
• „Organizația Mondială a 

Sănătății (O.M.S.) a chel
tuit circa 83 milioane do
lari în răstimp de 10 ani 
pentru eradicarea variolei 
în lume. Această sumă nu 
ar ajunge nici măcar pen
tru achiziționarea unui 
singur bombardier strate
gic modern".

a tuturor

„Cum ar 
reducerea 
realizarea 
domeniul ■

Orientul
22 (Agerpres). 

Ghali, ministru 
M.A.E. și minis-

CAIRO
— Butros 
de stat la 
tru interimar de externe al 
Egiptului, a declarat, cu 
prilejul unei conferințe de 
presă desfășurate la Cairo, 
că întîln;irea tripartită de 
la Bruxelles are scopul 
„de a încerca găsirea unei 
căi pentru relansarea nego
cierilor". El a precizat că 
reuniunea la care vor par
ticipa primul ministru e- 
giptean, Mustafa Khalil, 
secretarul de stat american, 
Cyrus Vance, și ministrul 

de externe israelian, Moshe 
Dayan, — vizează „men
ținerea ritmului dobîndit al 
negocierilor, dovedind o
piniei publice faptul că
Egiptul e sincer și gata 
să aplaneze toate obstacole
le susceptibile să împiedi
ce progresul păcii".

Referindu-se la 
nentele unui acord 
ce, Butros Ghali a reafir
mat că Egiptul va rămâne 
ferm pe pozițiile sale în 
ceea ce privește legătura 
dintre Sinai, Cisiordania și 
Gaza eît și calendarul au
tonomiei palestiniene în a- 
.ceste teritorii.

compo- 
de pa-

BEIRUT 22 (Agerpres). 
— Libanul a protestat ia 
Organizația Națiunilor U- 
nite împotriva atacurilor 
Isrelului, pe care le-a cali
ficat drept „neprovocate și 
nejustificate", rezervtadu-și 
dreptul de a cere convoca
rea unei reuniuni de ur

• Volumul cheltuielilor 
pentru cercetare și dezvol
tare în țările lumi; a treia 
este de circa 100 de ori 
mai scăzut decît în statele 
capitaliste dezvoltate.

• 7, state industrializate 
dețin 92 la sută din numă
rul total al acceleratorilor 
de nrotoni, 85 la sută din 
numărul calculatoarelor e- 
lectronice.

• Experții au calculat 
că numai prin încetarea 
cursei înarmărilor 
nucleare s-ar elibera cel 
puțin 20 000 savanți 
și fizicieni atomiști, 
care ar putea trece direct, 
fără o pregătire suplimen
tară, la realizarea unor 
proiecte Și obiective paș
nice.

• „Programul O.M.S. pen
tru eradicarea malariei în 
lume, care se ridică la un 
cost estimat de circa 450 
milioane dolari, stagnează 
din lipsă de fonduri. Iar 
costul lui de-a lungul ani
lor reprezintă doar jumă
tate din suma care se chel
tuiește într-o singură zi, 
în lume, pentru scopuri 
militare".
• „Eradicarea cîtorva din

tre bolile transmisibile im
portante și aplicarea altor 
programe majore elaborate 
de O.M.S. ar costa sume 
derizorii comparativ cu 
prețul cursei înarmărilor".

Mijlociu
gență a Consiliului de Se
curitate — relatează agen
ția Reuter.

într-o scrisoare adresată 
secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, 
reprezentantul Libanului la 
Naț iunile : Unite, ■ Ghassan 
Tueni, a relevat că, în 
cursul atacului de miercuri 
al aviației israeliene, au 
fost ucise trei persoane, al
te 16 fiind rănite. El a 
declarat, totodată, că ata
curile constituie o violare 
flagrantă a suveranității 
Libanului, legalității in
ternaționale și a acordului 
de armistițiu libanezo-isra- 
elian.

I
A. S. LOTO-PRONOSPORT

SUCURSALA JUDEȚEANĂ HUNEDOARA
INFORMEAZĂ:

la 1 ianuarie 1979

Tradiționala tragere 
extraordinară LOTO 

a Revelionului
SE ATRIBUIE

• Autoturisme „Dacîa 1 300" și „Skoda 105 L .
• Excursii în R. D. Germană — Danemarca sau 

R. P. Bulgaria — Turcia sau R. S. Cehoslovaca 
— R. P. Ungară.

• Cîștiguri în bani de valoare fixă și variabilă. 
SE EFECTUEAZĂ 12 EXTRAGERI.
SE EXTRAG 120 DE NUMERE.
Participarea se face pe bilete cu taxa de 5 lei, 

15 lei și 25 Iei, varianta simplă.
Cîștigurile fazei a 111-a se acordă din fondul spe

cial al sistemului Loto.
Biletele de 25 lei participă la toate cele 12 ex

trageri.
Vînzarea biletelor între 22 și 31 decembrie 1978.
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FILME

I
I
I
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie : înainte de tă
cere ; Republica : Corsa
rul ; Unirea: Gustul și 
culoarea fericirii ;

LONEA: Fiul Feței 
Palide;
- ANINOASA Aventu
rile lui Don Juan ;

VULCAN : Ghinionis
tul'. . . .

LUPENI — Cultural: 
Zbor mortal; Muncito
resc: Alt bărbat, 
femei.

URI CAN l : Unde 
e limpede și iarba 
de.

altă

apa 
ver-

TV.

Curs
12,55

I

12,30 Telex. 12,35 
de limbă spaniolă.. 
Curs de limbă franceză.
13.15 Concert de prînz.
14.15 Oltul... energetic. 
Reportaj TV. 14,40 Me
lodii populare. 14,55 
Pentru timpul dv. li
ber, vă recomandăm... 
15,10 Stadion — maga
zin sportiv în imagini.
16.15 — Reportaj TV : 
București ’78 la orele 
bilanțului de muncă. 
16,35 ' Agenda culturală. 
17,00 Publicitate. 17,05 
Clubul tineretului. 17,55 
Săptămîna politică in
ternă și internațională.

118,10 Antologia filmului 
pentru copii și tineret. 
19,30 Telejurnal.
Te icnvî eloped ia. 

Publicitate. 20,30 
serial : „Om bogat, 
sărac". Episodul 

121,20 întâlnire cu satira 
I și umorul. 21,50 Tetejur- 
| nai. Sport. 22,05 Ro
manțe de ieri și de azi. 
La „Crizantema de aur". 
Tîrgoviște ’78.

i
I

19,55
20,25 
Film

om
28.

I 
I 
I I
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