
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ 1

Oferim, spre cunoaștere și generalizare

O valoroasă contribuție la realizarea 
sarcinii încredințate de secretarul general al 
partidului, ca Valea Jiului să asigure cel pu
țin 50 la sută din cărbunele cocsificabil ne
cesar economiei românești

la 
co- 

mini-

Ședința comună a biroului 
Comitetului județean Hunedoara al 
P.C.R., biroului Comitetului municipal 

de partid Petroșani și biroului 
executiv al Consiliului oamenilor 
muncii de la Combinatul minier 

Valea Jiului

Rezultatele obținute 
producția extrasă de 
lectivul întreprinderii 
ere Uricani - peste 6 000 
tone plus în lunile ianuarie 
și februarie și peste 18 000 
tonă plus pe cincinal - sînt 
rodul unor preocupări a- 
sidue pentru a asigura și 
dirija judicios linia de front 
activă, a crește gradul de 
mecanizare a operațiunilor 
din subteran, pentru o apro
vizionare operativă, ritmi
că cu materiale, piese de 
schimb și unelte a brigăzi
lor. Aceste preocupări au 
condus la o creștere simți
toare a productivității mun
cii, la realizarea superioa
ră a indicatorilor economi- 
co-financiari. Mă voi 
asupra cîtorva din 
preocupări, asupra
care. au condus la obținerea 
acestor rezultate.

încă din trimestrul IV al 
anului trecut, s-au stabilit 
măsuri concrete, cu termene 
și responsabilități, privind 
pregătirea' producției anu
lui 1978, fără a neglija, de
sigur, realizarea producției 
pe anul 1977. Rezultatele 
sînt bune. In trimestrul IV, 
producția extrasă suplimen
tar a fost de 6 000 tone, iar 
în anul 1978 am intrat cu o 
rezervă deschisă pentru S 
luni mai mare decît aveam 
planificat și o rezervă pre
gătită cu o lună în avans

opri 
aceste 
cailor

față de prevederile de plan. 
Acesr lucru a fost posibil pr n 
intensificarea pregătirilor, 
prin creșterea vitezelor de a- 
vansare în așa fel îneît să a- 
vem o corelare a liniei de 
front active cu rezerva pre
gătită. Sporirea vitezelor de 
avansare s-a obținut prin- 
tr-o plasare optimă a fron
turilor de lucru, prin în
treținerea corespunzătoare a 
utilajelor - revizii preventi
ve și reparații operative și 
de bună calitate, prin aprovi
zionarea brigăzilor cu toate 
materialele, piesele de 
schimb și uneltele necesare. 
Vorbind de buna aprovizio
nare a brigăzilor, aș aminti 
că în subteran avem șase 
depozite de materiale și ma
gazii cu piese de schimb, în 
preajma locurilor de mun
că, și trei instalații mono- 
rai în funcție.

Folosirea instalațiilor mo- 
noroi oferă multiple avan
taje - aprovizionarea ope
rativă, cum mai aminteam, 
reducerea numărului de pos
turi, micșorarea efortului fi
zic, evitarea imobilizării 
mijloacelor de transport ca
re sînt folosite astfel pentru 
aprovizionarea locurilor de

Ing. Carol SCHRETER, 
directorul întreprinderii 

miniere Uricani

(Continuare în pag. a 3-a)
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Marți, 28 februarie a avut 
loc la Petroșani ședința co
mună a biroului Comitetului 
județean de partid, biroului 
comitetului municipal de 
partid Petroșani și biroului 
executiv al ~ 
siliului oamenilor ___
cii de la Combinatul minier 
Valea Jiului.

In cadrul ședinței comune 
au fost examinate, în lu
mina sarcinilor desprinse din 
hotărîrile Conferinței Na
ționale a partidului, a indi
cațiilor date de secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitelor de lucru e- 
fectuate anul trecut în jude
țul Hunedoara, modul cum 
se înfăptuiesc măsurile sta
bilite privind realizarea rit

mică a planului la cărbune ; 
îndeplinirea prevederilor pro
gramului de mecanizare a 
minelor pe anul 1978 ; pro
gramul privind asigurarea 
pregătirii și perfecționării 
profesionale a 
forței de muncă ; stadiul 
pregătirii și realizării inves
tițiilor industriale suplimen
tare aprobate de conduce
rea partidului în Valea Jiu
lui; înfăptuirea măsurilor 
privind îmbunătățirea aprovi
zionării populației și asigu
rarea asistenței medicale.

Con- 
mun-

BĂILE MINERILOR
între ce sînt și ce trebuie să fieA

Pornind de la unele observații critice 
formulate in adunările oamenilor muncii, 
precum și de la sesizări adresate redacției, 
am întreprins un raid la citeva băi de la u- 
nitățile miniere. Am găsit lucruri bune, ade
vărate reușite în problemă, care reflectă 
grija ce se poartă condițiilor de viață și de 
muncă ale minerilor. Insă cind e vorba de 
baia minerilor, nu se poate accepta nici o 
neregulă. Așa îneît, dacă vom consemna mai 
multe neajunsuri, vina nu-i a noastră...

BĂRBĂTENI

Și dacă gospodarul nu-i.. 
gospodar, ce

Numeroasele dar îndreptăți- 
tele critici formulate de mi
neri la adresa administrației

e de făcut ?

Z)a informamO nouă unitate a C.L.F.
La parterul noului bloc 

31 din Petrila s-a amena
jat un spațiu comercial al 
C.L.F. care ieri dimineață 
și-a „inaugurat" magazi
nul de legume-fructe, cu 
autoservire (al doilea din 
municipiul nostru), cît și cu 
vînzare clasică. Responsa
bilul Costel Călugărița, 
un vechi și apreciat om al 
comerțului, ne-a făcut cu-

noscute unele detalii 
vind capacitatea unității. 
Deocamdată magazinul e 
aprovizionat cu pesre 
20 tone de produse, înce 
pînd cu trufandale (cas
traveți, salată) cît și cu me
re, ceapă, cartofi, arpagic 
etc. (preambalate).

Afluența de cumpărători 
și-a pus deja pecetea 
noua unitate. (I. Liciu).

ia
38 DE FAMILII de oa

meni ai muncii au 
primit apartamen
te noi în centrul Petroșa- 
niului. Aici, numai în a- 
cest an, vor fi date în fo
losință aproape 400 apar
tamente, din care 130 se 
află în stadii avansate.

VERNISAJ. Astăzi după- 
amiază la ora 16, în holul

minei Bărbăteni cu privire 
amenajările necesare 
minerilor și la asigurarea în
călzirii, îndeosebi acum, în 
perioada rece, n-au rămas 
toate fără răspuns. In aces
te zile au fost terminate lu
crările de compartimentare 
a vestiarelor băii minerilor. 
S-au creat astfel condiții pen
tru păstrarea separată a hai
nelor curate în compartimen
te diferite, rezolvîndu-se una 
din doleanțele minerilor. Au 
fost înlocuite și unele gea
muri sparte.

Mai există, totuși, lucruri 
simple, dar nerezolvate, în 
mare măsură din cauza lip
sei de receptivitate, de ini
țiativă, a tovarășului Vaier 
Purice, gospodarul minei. 
Astfel, programul de apă cal
dă nu se respectă cu stric
tețe. Au existat cazuri cind

la 
băii

clubului muncitoresc din 
Petrila are loc vernisajul 
expoziției personale a ar
tistului plastic amator La- 
dislau Schmidt. Deschisă 
cu prilejul schimbului 
experiență, organizat 
mina Petrila cu tema 
plicarea inițiativelor
citorești", expoziția va pu
tea fi vizitată în perioada 
1-5 martie. (M.P.)

COINCIDENTA FERICI
TĂ în familia tinerilor loan 
și Dorina Vladislav, din

de 
de 
„A- 

rnun-

minerii ieșiți din șut n-au 
avut decît apă aproape rece. 
In vestiare hainele de lucru 
se usucă greu, lipsind căldu
ra necesară unei bune us
cări rapide. Minerii sînt ne
mulțumiți de modul în care 
li se distribuie săpunul pen
tru baie. De multe ori săpu
nul necesar se dă minerilor 
numai după insistențe repe
tate. „Cunoaștem aceste nea
junsuri — ne informează to
varășul loan Cășuneanu, pre
ședintele comitetului sindica
tului minei Bărbăteni. Ele se 
datorase în cea mai mare, 
parte lipsei de preocupare 
față de aceste probleme din 
partea gospodarului minei".

Față de acest răspuns, 
fie-ne îngăduită întrebarea : 
și nu se pot găsi soluții pen
tru stimularea preocupărilor 
acestui gospodar ? (V'.SJ

Dezbaterile pe marginea 
materialelor prezentate s-au 
desfășurat la un înalt nivel 
de exigență în spirit critic 
și autocritic, făcîndu-se tot
odată importante propuneri 
cu privire la recuperarea ră- 
mînerilor în urmă la pro
ducția de cărbune și reali
zarea ritmică a planului fie
cărei întreprinderi miniere, 
îmbunătățirea activității în
treprinderii de utilaj minier 
Petroșani și impulsionarea 
introducerii în subteran a 
mijloacelor mecanice, potri
vit prevederilor programu
lui de mecanizare a minelor, 
îndeplinirea cu consecvență 
a măsurilor privind mai bu
na pregătire și folosire a 
forței de muncă.

Pe baza dezbaterilor și a 
propunerilor făcute au fost 
adoptate măsuri concrete su
plimentare care să ducă în 
continuare la îmbunătățirea 
întregii activități politice, e- 
conomice și sociale a orga
nelor și organizațiilor de 
partid, de sindicat și U.T.C., 
a consiliilor oamenilor mun
cii din întreprinderile mini
ere, a Combinatului minier 
Valea Jiului.

Au fost adoptate, de ase
menea, măsuri concrete pri
vind urgentarea pregătirii 
și realizării investițiilor in
dustriale prevăzute pe acest 
an în Valea Jiului, în scopul 
respectării termenelor de pu
nere în fucțiune stabilite de 
conducerea partidului.

Biroul Comitetului județean 
de partid a examinat, în 
continuare, modul cum so 
îndeplinesc masările stabili
te în baza hotărîrilor Ple
narei C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1976, privind îmbu
nătățirea organizării și des
fășurării propagandei prin 
conferințe, informări politi
ce, a activității lectorilor co
mitetelor județean, munici
pale, orășenești și comuna
le de partid și a adoptat ' 
măsuri corespunzătoare. Au 
fost rezolvate, de asemenea, 
probleme ale activității cu
rente.

ANINOASA

Nu-s probleme
decît cu 
vestiarele 

și apa caldă...
Baia minerilor din Aninoa- 

sa. In vestiare — tempera
tură acceptabilă și curățenie. 
In vestiarul cu haine curate 
— ordine desăvîrșită. Costu
mele și paltoanele aranjate 
pe umerașe, iar servirea 
face la ghișeu. Aflînd 
scopul 
mineri 
nostru.
ne-au

r

se 
de 
devizitei, un grup 

s-au adunat în jurul 
Mai multi dintre ei 

spus pasul.

• (Continuare în pag. a 3-a)

Banița. In 23 februarie 
1975, în această familie s-a 
născut primul copil, fetita 

23 
ani.

s-au 
ge-

Pușa-Eleonora. Tot în 
februgrie, dar cu trei 
mai tîrziu, în 1978, 
născut următorii doi, 
menii Dorina-Livia și loan- 
Liviu. Deci, trei copii ca- 
re-și vor sărbători aceeași 
dată de naștere. (I.M.)
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Viața, ca un hohot ver
de al cimpiei de mar
tie, sparge mugurii visu
lui, ne descotoșmănim de 
zăpezile amintirii, pentru 
a rămine mereu tineri, în
cremeniți in miracolul ger
minației universale. Pri
măvara din suflet și timp 
ne recheamă la milenare
le izvoare de apă vie, in 
care se oglindesc chi
purile mamei, iubitei, so
ției, fiicei, tovarășei noas
tre de muncă și de vi-

suri. Intre noi rămine un 
cer, ca o linie de fracție 
echiunitară, cer care ca
pătă sens doar cind al
bastrul lui se numește dra
goste.

In fiecare început de 
martie, iubirile noastre, 
mărturisite sau nu, călă
toresc la bordul minuscu
lelor simboluri — mărți- 
șoare — și poposesc, ca 
niște ambasadori mult do
riți, în dreptul inimii celei 
care dă semn și sens vie
ții. Cu fiecare primăvară '■ 
ne întoarcem, mai gene- î 
roși, mai tineri, spre cui- ; 
burile visurilor noastre, pe ; 
drumul telegarilor iubirii 
cu frunțile ințintate în f 
mărțișoare de neuitare. 3 
Fiindcă, renaștem cu fie- ; 
care 
care 
re

primăvară, cu fie- 
simbol tainic, cu ca- 
o aureolam.

Ion VULPE
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ublicii. Raio- 
are de toate

pînă 
La,
a-

a-

p,r â j i t u r i. 
prăjituri de

Luni, 27 februarie, ora 17. 
Ne transpunem în postura 
unei gospodine care va pri
mi astă seară (la ora 19, 
să zicem) musafiri.

iată ne, așadar, la maga
zinul cu autoservire nr. 8 de 
pe strada Rep 
nul de lactate
" - Unt, caș
caval, brîn- 
ză topită, te
lemea, 
și lapte, 
mezeluri, 
ceeași 
bundenfă.
Dorim însă 
cîteva semi- 
preparate și 
Micul raft cu 
la raionul de pîine este a- 
proape gol, deși în urmă cu 
cîteva ore fusese încărcat. 
Gustoase, proaspete, pră
jiturile s-au vîndut repede. 
Nu disperăm însă. Avem co
fetăria „Nufărul". Intrăm și 
aici. Surpriză plăcută. Galan
tarele pline cu prăjituri. ,,A- 
vem, ne spune vînzătoarea 
Anica Oană, aproape toate 
sortimentele de prăjituri. 
Ne lipsesc doar cele cu friș
ca Aceste prăjituri ne sînt 
oduse dimineața și trec foar
te repede, la ora 13, de o- 
bicei nu mai avem. Labora
torul este la Petri la și șo
ferii nu vin după-amia-ză. 
Ne pare rău, și nu numai no
uă. Din fericire se găsesc 
tarte cu fructe, și o mare di
versitate de prăjituri cu cre
mă și fursecuri". Un singur 
fort stingher.. Ni se spune că 
nu sr prea cumpără în cursul 
șăptămînii. Să fie chiar așa ? 
Cerem uh cozonac, dar nu-l 
cumpărăm. Este vechi. Ni se 
spune că se va vinde dimi
neața la micul dejun. Păcat 
că nu-i proaspăt. Nu-i nimic, 
voi face rapid un șfrudel cu 
mere. Foi de plăcintă gă-

Spectacol - poem

„Patria
templul
• i • • • <4iubim

din 
sîm- 

cul- 
ser-

Aurora Tur- 
Șoina, aceas-

Liceul de informatică 
Petroșani a prezentat 
bâtă, în sala Casei de 
tură din localitate, o 
bare școlară aparte prin a
ducerea în scenă a unui fru
mos poem-montaj intitulat 
„?atria - templul iubirii" 
(text și desen regizoral de Du
mitru Velea de la Teatrul de 
stat Valea Jiului, muzica de 
prof. Felician Roșea). Specta
colul a fost realizat prin dă
ruirea celor 25 de elevi și 
prin eforturile profesoarelor 
Maria Bartha, 
cu și Miorița 
ta ain urmă în ceea ce pri
vets realizarea scenografiei.

.-.cest poem - spectacol 
este un omagiu adus istoriei 
patriei, din perspectiva pre
zentului, prin asocierea gîn- 
dului eminescian din „Memen
to mori" (fragmentul „Da
cia") și al celui brâncușian, 
de ctitorie a unui Templu al 
iubirii, totul sub semnul „Mă- 
iastrei noastre românești", 
care „Cînd ea cîntă, lumea 
este-n bucurie".

Viziunea modernă, cu in
tenția vădită de ritual, 
fășurată în contrapunct 
alog, muzică, lumină), 
lentele estetice (unele 
germene) solicită și în 
iinuare lucrul pentru poten
țarea interpretativă și preg
nanța elementelor vizuale, 
astfel ca în cadrul fazelor 
de masă ale Festivalului Na
țional „Cîntarea României" 
să aibă o deosebită ținută 
artistică. (Ion LICIU). 

des- 
(di
va- 
în 

con-

sec la unitatea de pline de 
alături.

- N-am mai primit foi de 
plăcintă de peste un an, ni 
se plînge responsabila uni
tății nr. 133, Ghizela Zar- 
culea deși sînt cereri aproa
pe zilnic. Noi am făcut co

Vu

mandă o vreme, dar nu ni 
s-au adus. Se găseau intr-un 
timp la patiseria Fabricii de 
pline. Rafturile sînt pline de 
pîine. Cerem o franzelă 
proaspătă cu 3,60 lei. Sîntem 
serviți, dar nu mai sînt mul
te bucăți. Este singurul sor
timent la care nu sînt satis
făcute comenzile. Se aduce 
zilnic doar jumătate din can
titatea cerută.

Intrăm, în sfîrșit, la unita
tea nr. 310 „Gospodina", 
singura de profil, din Pe
troșani. Unitotea este aproa
pe goală. Puii se rumenesc 
în rotisor. Bufetul mare stră
juit de două borcane de go

Nici o gosopdină care 
deschide duiapul și face un 
sumar ' inventar printre o- 
biectele de îmbrăcăminte nu 
poate să nu remarce că ma
terialele din fibre sintetice 
sînt acum prezente în toate 
compartimentele. Ne-am o- 
bișnuit cu avantajele spălă
rii rapide și ușoare, avem 
bluze și rochii pe care nu 
mai sîntem nevoite să le 

> călcăm, am descoperit că
li mășile ce pot fi îmbrăcate 
I direct de pe frînghia unde
- s-au uscat. Și toate își păs-
- trează culoarea inițială. Nu-
■ mai că am început să sim- 
” țim și efectele, ce e drept 
; minime, ale electrizării faci
li le. Uneori o senzație de■
; mincărime, de nervozitate, al- 
■ teori mici descărcări ocazio- 
X nate de frecare cu aite mo
li tefiaie.M -
; Desigur, nu ne-am gîndit
- că am avea nevoie de un• f ;
Z paratrăznet cînd îmbrăcăm 
I un pulover din melană ; dar 
I am dorit să scăpăm de a-

Casa de filme 4 este pre
zentă pe ecran cu o nouă 
producție de real interes, 
„Iarba verde de acasă* 1', film 
care vorbește despre legătura 
afectivă dintre om și pămîn- 
tul patriei.

rile din fibre noturole. Pen
tru „oaspeții" nepoftiți" din' 
apartamente, o noutate : in
secticidul spray UNIVERSAL 
cu piretru, iar pentru bucă
tărie deodorăntul," NUFĂR 
pentru gunoi.

Este bine să nu uităm ca 
după întrebuințarea oricăror 
produse chimice să acordăm 
puțină atenție miimlor. Este 
bine să le clătim cu apă din 
abundență și să folosim o 
cremă grasă. Și de ce să nu 
le oferim cei puțin o dată pe 
săptămină o „ședință" de 
vitaminizare. Ținînd seama 
de anotimpul sărac în fruc
te, în care ne aflăm, sucul de 
morcov crud amestecat cu o 
linguriță de suc de lămîie 
sau portocală, este un aliat 
de nădejde în lupta împotri
va imbătrînirii precoce a mii
nilor. Se aplică seara și se 
masează ușor pielea, pînă la 
absorbția completă. Pînă di
mineața, culoarea prea ac
centuată dispare.

dar nici tînărul erou al fil
mului nu este ferit de întîl- 
n rea cu noroiul, cînd real, 
cînd metaforic. Ștefan Corici
întîlnește la debutul carierei 
sale destule fenomene revo
lute, ce-i drept izolate, dar 
existente totuși. Nicăieri în 
cursurile universitare nu se 

vorbește despre inspectori 
școlari semidocți și corupți, 
care „taie și spînzură", des
pre colegi mistuiți de patima 
arivismului, despre lichelis
mul care mai apare ici-colo, 
despre matrapazlîcurile ce 
iau uneori proporțiile unei 
campanii, cînd vreun fotoliu 
sau altul se simte periclitat.

Ceea ce este mai frumos 
și mai adevărat în acest film 
e tocmai impunerea ideii că 
ceea ce face tînărul profesor

Filmul nu are nimic contra
făcut, cucerește prin sinceri
tate curajoasă și simplitate 
nobilă. Viziunea regizorului 
Stere Gulea, sprijinindu-se 
pe virtuțile scenariului sem
nat de Sorin Titel, dovedește, 
înainte de toate, faptul că te
mele majore, cum ar fi de- 
săvîrșirea personalității într-o 

a făcut din 
un principiu 

. , f fi tratate 
fără lozinci și fără declarații 

societate care 
cultul omului 
fundamental, pot

îmbibate de un patetism fals, 
fără didacticismul sforăitor 
al conflictelor de eprubetă. 
In revista „Cinema", Stere 
Gulea a declarat următoarele 
în legătură cu filmul său : 
„Aș vrea ca întoarcerea e- 
roului în sat să fie înțeleasă 
ca o încercare de regăsire 
interioară, regăsire care nu 
se poate produce într-un spa
țiu abstract, fără coordona-

gonele găzduiește cîteva 
borcane cu iaurt. Din ferici
re în raftul alăturat au mai 
rămas, cantități ce-i drept 
mici, de semipreparatej_.car- 
ne tocată de vită, sarmale, 
ardei umpluți, ficat de porc 
și rinichi proaspeți. Ca

timente
ta preparate 
găsim pjji 
prăjiți și pa
ne, pește pa
ne, 
mă, 
de 
drob, 
boș

• ••

pastra- 
cîrnați 
porc, 

calta- 
etc.

Lipseșle maioneza, salata de 
icre și de boeuf, lipsesc 
trufandalele (nici măcar la 
ornat nu găsești o frunză de 
salată). Așadar, cina se 
poate pregăti și încă bine din 
ceea ce s-a găsit, e dreot, 
după destulă alergătură.

Putea să fie și mai bine. 
Buna aprovizionare făcută 
dimineața se cere cu necesi
tate și aceeași răspundere 
făcută pe tot parcursul zi
lei. Cetățenii din Petroșani, 
turiștii care trec pe la noi 
trebuie să găsească oricînd 
produsele căutate

Maria PREDOȘANU 

Produse chimice 
în ajutorul gospodinelor

ceste mici neplăceri. Și, ia
tă că nu demult a apărut 
în magazine un nou produs. 
Se numește TIMOLAN și se 
laudă că reduce încărcarea 
electrică a țesăturilor din 
teron, relon, melană. Și nu 
numai că se laudă, dar o și 
face.

. lată că avem un nou aliat 
în munca noastră. Dar nu^e 
singurul. Care dintre noi nu 
am privit cu dezolare gule
re și manșete care refuză să 

< mai revină ia albul mult do
rit. Dumneavoastră cunoaș
teți simpaticul tub de pastă 
STELA 90 ? Este o pastă spe
cială
relor
gata 
torul
dească superioritatea asupra 
„bunicului" săpun de rufe.

Tot la capitolul detergenți 
vă mai prezint două noi cu- 

un
mo- 

un

pentru spălarea gule- 
și manșetelor și este 
oricind să sară în aju- 
nostru și să-și dove-

noștințe : PERINIȚA — 
spray pentru curățirea 
chetelor și OXATIM — 
nou detergent pentru țesătu-

tele geografice precise ale 
locului unde te-ai născut și 
din care ai plecat".

Intr-adevăr, tînărul profe
sor de matematică Ștefan 
Corici renunță la oraș, intor- 
cîndu-se în satul său natal, 
nu pentru a devenj, un „erou 
al zilei", ci pentru că răspun-

Cronica filmului

H IARBA VFRDE DE ACASĂ
de unei puternice chemări 
lăuntrice. El este convins de 
propria-i conștiință și nu de 
altceva sau de altcineva, că 
locul său este printre acei oa
meni care i au investit cu în
credere. De aici rezul ă ținu
ta morală; umană și profe
sională a personajului. De
sigur, drumul pe care por
nește nu este neted și nici 
flancat de trandafiri. Vorba 
poetului „Pe pămînt avem de 
toate : și noroi și stele". Așa-

CONFUZIE

mintea,

rioi articoleInstantaneu „de sezon" 
realizat ieri în magazinul 
„Hermes" din Petroșani.

Foto : I. LEONARD

EVA

u

de
menaj

Odată cu mărțișorul, gos
podinele din municipiul Pe
troșani au primit, prin uni-, 
tățife cu articole de menaj' 
și electrice, cîteva noi us
tensile ce le ușurează mult 
munca în gospodărie. Este 
vorba de noul tip de stor
cător de -fructe, atîf de ne
cesar pentru prepararea su
curilor naturale, precum și 
un- nou dispozitiv pentru tă
iat cartofi în spirală, f S-au 
pus, de asemenea, în vîn- 
zare seturi complete de va- ' 
se de bucătărie de o cali
tate superioară, într-o 
varietate de culori și 
volume. Tot ca noutăți 
lunii martie,, magazinele 
noastre de specialitate vor 
pune în vînzare un nou lip 
de mașini de spălat de ca
pacitate mică, destinată spă
lării lenjeriei fine și a celei 
nentru copil, noi fierbăfpd' 

de
ra- 

Pen- 
și 
să 
a- 

te 
uscă-

mare
de 
ole

re electrice, uscătorul 
mîini tip D5 și antene 
dio pentru autoturisme, 
tru că, vine primăvara 
tovarășele noastre vor 
fie și mai grațioase, se 
nunță, sperăm nu fără 
mei, apariția noului, 
tor de păr cu cască, „Figa
ro". ----

nu izvorăște dintr-o atitudine 
desuetă, ci una care este 
absolut indispensabilă la rea
lizarea unui țel propus. Ște
fan Corici - aidoma bătrî- 
nului Nedelcu a cărui viață 
se ■ identifică cu aceea a 
școlii - se dedică obștii, de- 
oarece știe că datorează totul 
acestei colectivități. Din ata
șamentul său profund față de 
cauza colectivității își trage 
seva probitatea etică și pro
fesională a tînărului profesor, 

întreaga peliculă este stră
bătută de un lirism discret, 
implicit de lauda adusă, în 
surdină, dascălului, adevăra
tului dascăl. Tînărul Florin 1
Zamfirescu, Octavian Cotes- 
cu, Vasile Nițulescu, loan 
Caramițru, Mihai Pălădescu, i
Paul Lavric, Ernest Maftei, .
Dorel Vișan, Diana Lupescu 
și Mariana Cabanov dau .
viață, inspirat, personajelor 
acestui film mișcător, invitînd i

la meditație despre vocație !
și apartenență. j

Al. COVACI

In 22 februarie, Ștefan 
Burcea și-a închipuit că-l I 
urmărește ghinionul. In- ■ 
tîlnirea cu primul lucră- I 
tor de miliție s-a soldat | 
cu o amendă, „recompen- i 
să" pentru isprăvile sale I 
în stare de ebrietate. Din . 
nou ghinion, în loc să-și I 
„limpezească" mintea, ■ 
Ștefan Burcea pătrunde 1 
într-o locuință de pe j 
strada Cuza Vodă din Pe- i 
troșani și înhață din cuier | 
obiecte de îmbrăcăminte . 
în valoare de 900 de lei. I 
Culmea e că "a fost sur- ■ 
prigs în „exercițiul func- I 
țiuriii". Păgubașii au ape- I 
lat la sprijinul vecinilor | 
și l-au încredințat, în cele 
din urmă, lucrătorilor de . 
miliție. S-a descoperit ast- I 
fel că S.B. a comis mai ■ 
multe furturi, că deși nu I 
avea locuință și nici mă- ' 
car viză de flotant în mu-. | 
nicipiul nostru a fost în- . 
cadrat (pe ce conside- ' 
rente?) la Fabrica de lap
te. „Acționa" în aceeași 
manieră personală - pă
trundea în locuințe și își 
însusea diferite obiecte | 
de îmbrăcăminte, de pre
ferință, totuși, paltoane. . 
De fapt, Ștefan Burcea nu 
era ghinionist. Era hoț. ' 
Poate nu vă mai fi.

I 
I

I

I
f

I

„CONSECVENȚA"

h Vă mai aduceți aminte 
de începutul campionatu
lui de fotbal ? Poate că 
•nu, însă' Andrei Nemety, 
de ioc de prin ‘ Gorj, își 
va aminti toată viața de 
această ediție. Cum spu- 
neam, era într-o- durnini-' 
că cu fotbal, in august 
trecut. Andrei Nemety își 
căuta O veche prietena 
din Petroșani, dar Don 
Juanul de Gorj, fire insta- f 
bilă, a abandoflat această 
înălțătoare idee, în fă- 
voai ea unei motorete td 
nr. 8 HD 375. - Posesorul 
ei, săracul, suferea pen
tru Jiul, n avea 
să știe că, pe 
A.N. mai pilise 
mai schimbase 
făurise O nouă 
motoretei. Un alibi aproa
pe perfect, chestie de fals 
în acte publice și, chiar- 
fără permis de circula
ție, A.N. dobîndise pasiu
nea plimbărilor motori
zate. De ce te ferești tot 
nu scapi, vorbă înțeleap
tă a bătrînilor. Așa se 
face că i-a ieșit, tocmai 
pe la Filiași, un... mili
țian în cale. Curios om și 
milițianul ăsta. Bine - bi
ne, constată furtul, dar 
ce are cu autobiografia o- 

mului ? Se mai află ast
fel că Andrei Nemety e- 
ra înaintea celei de a... 
zecea., condamnări !

MORALA

Năravul din fire n-are 
lecuire, mai ales cînd 

I creierul este „îmbălsămat" 
de alcool. Așa o fi gîn
dit, la vreme de beție și 

| Lazăr Mușuroi, fost an
gajat al minei Lonea. Oa- 

I menii crezuseră că venise 
‘ la mină cu gîndul să 
I muncească, li oferiseră 
■ casă și masă. Intr-o sea- 
. ră, venind la cămin, in 
■ stare de... imponderabi

litate și-a pus în gind să... 
j zboare. La „bord" voia 

să aibă o încărcătură pre
țioasă efecte de cazar- 
mament — pături, cear
ceafuri etc. - aparținînd 
căminului de nefamiliști, 
care se dovedise gazdă 
bună cu el. A fost depis
tat pe... litoral, după o 
noua suită de furturi și 
matrapazlîcuri. Abia acum 
înțelege cum se cuvine 
morala proverbului „Cum 
îți vei așterne, așa vei 
dormi". Fiindcă te în
tinzi... cît e pătura, dar 
să fie pătura ta, nu bun 
obștesc.

Rubrică realizată de : 
Ion VULPE cu sprijinul 

It. major Virgil DUDU

I 
I

de unde ' 
defileu, |' 

o cifra, 
alta și 
identitate

I
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Fapte din 
întrecerea socialistă

Roadele inițiativei
Cu o zi înainte de încheie

rea lunii februarie colectivul 
I.M. Petrila avea o depăși
re de 670 tone cărbune ex
trase peste plan. La acest 
succes o contribuție deosebi
tă au adus sectoarele I, IV 
și V. Ca urmare a aplicării 
inițiativei „Brigada înaltei 
picductivități", sa obținut 
un spor de 50 kg cărbune 
pe post la productivitatea 
muncii în abataje, pe între
prindere. Depășiri importante 
la productivitatea muncii 
ou înregistrat sectoarele III, 
- 180 kg/post și IV - 70
kg/post.

Succese deosebite au ob
ținut brigăzile conduse de 
minerii Florea Mioneci și 
Gheorghe Achițenei de la 
sectorul III, Gheorghe Toma 
și Stelian Maftei de la sec
torul IV, care au aplicat cu 
succes inițiativa lansată de 
ortacul lor Eugen Voicu.

Pe baza creșterii 
productivității 

muncii
Colectivul sectorului II, co

lectiv care în prima lună 
a anului a ocupat primul 
loc în întrecerea socialistă 
organizată la mina- Arii- 
noasa, a obținut și în fe
bruarie rezultate bune: 
1626 tone extrase suplimen
tar, printr-o creștere a pro
ductivității muncii în abata
je cu 530 kg/post. O con
tribuție de seamă la obți
nerea acestui succes au a- 
dus o brigăzile conduse de 
minerii Gheorghe Muntea- 
nu, Victor Andrițoiu și Ni
colae Bocor. Pe locul doi 
în întrecere se situează sec
torul IV, cu o depășire a 
sarcinilor de plan de 1238 
de tone cărbune. . Planul 
productivității muncii la ni
velul întregului sector a fost 
depășit cu 200 ka/post, ce
le mai bune rezultate înre- 
gistrîndu-le brigăzile con
duse de Constantin Gheor- 
ma și Alexandru Vereș. •

Constantin DANILA, 
tehnician, Aninoasa

Experiența minerilor din Uricani
• (Urmare din pag. I) 

muncă unde .nu putem utili
za aceste instalații din cau
za condițiilor geotectonice vi
trege, economii de carbu
ranți și în același timp, se 
bvită strangulările în fluxul 
de transport. Tot în cadrul 
măsurilor organizatorice în
treprinse, se înscrie și îm
bunătățirea sistemului in
formațional - în imediata 
vecinătate a locurilor de 
muncă avem telefoane și 
interfoane sie unde se trans
mite situația exactă. Totoda
tă aș vrea să remarc, că 
zilnic maistrul, șeful de sec
tor nu este întrebat numai 
de tonele de cărbune ex
trase ci, în egală măsură și 
de metrii liniari de pregăti
re.

In felul acesta am obți
nut o linie de front supli
mentară. Dar aceasta nu în
seamnă totul, pentru că linia 
de front trebuie dirijată și, 
mai ales, valorificată. In a- 
ceastă direcție la întreprin
derea noastră a devenit ce
va obișnuit ca atunci cînd 
brigada se aproprie de ter
minarea exploatării unui pa
nou, o parte din membrii 
acesteia să se ocupe de 
echiparea noului loc de mun
că. In acest fel, trecerea de 
la un loc de muncă la al
tul se face fără pierdere de 
producție - dovadă ritmici

tatea realizărilor din luna 
ianuarie, cînd am obținut o 
producție suplimentară de 
2.400 de tone, și din . luna 
februarie, cînd producția 
extrasă peste sarcina plani
ficată s-a ridicat la 4000 de 
tone.

Și încă un aspect de loc 
neglijabil : dezechiparea
vechiului loc de muncă, con
comitent cu exploatarea no
ului panou este executată de 
aceeași brigadă.

Folosirea judicioasă a for
ței de muncă existente este 
tot atit de necesară ca și 
folosirea efectivă a timpului 
de lucru. Legat de folosirea 
efectivă a timpului de lu- 
c u, vreau să menționez că 
noi, colectivul de conducere 
a' întreprinderi, corni ciul 
de partid și sindicatul, am 
analizat pos>bilita<ea efec
luării pontajului în subteran. 
Am ajuns la concluzia că
este posibil și am trecu ia
aplicarea în practică i a-
Cestei măsuri. Am stabilit 
cinci puncte de pontai în 
subteran, în apropierea locu
rilor de muncă. Rezu.tote'e 
sînt evidente - timpul de 
transport pe puț s-a redus, 
lucrul în abataje și la ce
lelalte fronturi se preia dm 
mers, maistrul își dirijează 
mai bine oamenii din sub
ordine. Dar acest lucru pre
supune, pe lîngă o bună or
ganizare și disciplină, o cu
noaștere cît mai amănunțită 

a situației de la fronturi și 
stabilitatea brigăzii.,

Am insistat numai asupra 
cîtorva din preocupările co
lectivului nostru care au 
condus la creșterea produc
ției extrase suplimenta'', la 
sporirea proauctivirătii mun
ci - în anul 1977, pl mul 
productivității muncii, în 
cărbune, a ,ost realizat în 
ptopcrție de 101,2 la su ă, 
în lr>78, în ianuarie în pro
porție de 103,5 la su ă. iar 
în feb-uorie 103,9 la sură.

Ceea ce aș mai vrea să a- 
daug este că la obținerea a- 
cestor rezultate o contribuție 
deosebită au avut-o cele do
uă inițiative „Brigada înal
tei productivități" și ..Briga
da de producție și educație 
socialistă'*, inițiative prelua
te de 42 brigăzi care tota
lizează un număr de 522 de 
muncitori.

Dar pe lingă toate aces
tea, deși am mai spus o, o 
repet, oamenii cu putern ca 
lor argajare, cu dorința lor 
de afirmare, au cuvîntul ho 
tăntor în obținerea rezulta 
leicr economice la nivelul 
cârmelor, de a traduce î.i 
foț t sarcina trasată de se
cretarul general al partidu
lui privin-f asigurarea- a cel 
pi.tin 50 la sută din cărbu
nele cocsificab I necesar e- 
conomiei naționale.

Carnet tehnic

Separator 
electromagnetic
In cadrul activității de cre

ație tehnico-științifică me
nită să asigure creșterea e- 
ficienței , economice a pro
ducției, la exploatarea mi
nieră Deva s-a realizat, cu 
sprijinul specialiștilor de la 
Institutul de cercetări și 
proiectări miniere din loca
litate, un separator electro
magnetic. Noul aparat, a că
rui fabricație este asigurată 
de întreprinderea de utilaj 
minier și reparații, asigură 
separarea minereului de fier 
din steril în condiții deosebit 
de avantajoase și înlocuieș
te cu succes instalațiile si
milare din import.

Pupa 22 de ani în subteran, un
maistru minier comunist spune:

Să nu lași nimic de pe 
o zi pe alta

Cu 22 de ani în urmă, un 
tînăr moț cobora Valea A- 
rieșului ca să ajungă în Va
lea Jiului, la mina Aninoa
sa. S-a legat de aceste lo
curi ca om al pămintului, a 
îndrăgit o meserie aspră, 
bărbătească — mineritul — 
ale cărei taine i le dezvălui
se un forhoier cunoscut de 
multa lume la Aninoasa — 
Victor Dumitraș. Anii au tre
cut, omul s-a maturizat, a 
ciștigat dragostea și încrede
rea oamenilor pe care i-a 
îndrăgit la rindul său.

- Pe atunci, pe cînd obia 
venisem la mină, maistrul la 
core lucram, Nicolae Maca- 
vei, avea în subordine 12 oa
meni și 2 cai. Azi, în mină 
avem două complexe, două 
adevărate uzine în adîncul 
pămintului - ne destăinuia zi
lele trecute maistrul princi
pal Nicolae Ceapă, tînărul 
moț de acum 22 de ani as
tăzi adjunct al șefului secto
rului IV, sector fruntaș pe 
întreprindere anul trecut. Au 
fost și zile bune și zile fele, 
și ani buni în care am deți
nut steagul de fruntași, dar

Termometru 
electronic

Printre recentele realizări 
obținute de specialiștii . Ins-, 
titutului de geologie și geo-< 
fizică se înscrie și „Geoter-, 
mometrul“ G.T.E. - 4D. Es
te vorba de un termometru 
electronic cu citire directă, 
portabil, destinat prospecți< 
unii geotermice de mică a-; 
dîncime. Utilizarea cipcira- 
tului a dat rezultate bune în 
investigarea directă a zone- . 
lor geotermale cu manifest 
teri de suprafață - acumu
lări de ape termale și ter- 
mominerale - și, auxiliar, , 
în prospectarea . geofizică. 
Un deosebit avanta| prezin
tă și faptul că este portabil,- 
deci ușor de folosit la dife
rite prospectări geologice 
greu accesibile.

au fost și cîțiva ani în care 
lună de lună nu reușeam să 
ne achităm de sarcinile de 
plan. Din cînd în cînd, dis
cuția, pe care o purtam in 
biroul sectorului IV, era în
treruptă de ortacii care ve
neau să ceară lămuriri, sau 
erau chemați să primească 
noi dispoziții de lucru: „Ră- 
mîi în recuperare, dar să-l 
anunți pe șeful de sector". 
„Vezi că la nr. 2 nu prea vi
ne aer cum trebuie".

Nicolae Ceapă este și se
cretarul comitetului de partid 
pe sector. El se oftă în con
ducerea organizației de 
partid de .aproape 15 ani,' 
timp în core a acumulat o 
bogota experiență politică 
și de viață.

— Cum reușiți să vă achi
tați de toate sarcinile ce v-au 
fost încredințate? — l-am în
trebat pe maistrul Ceapă.

— Simplu. Făcînd fiecare 
lucru la timpul său. Să nu 
lași nimic de pe o zi pe al
ta, și otunci ai timp să te 
ocupi de toate și iți moi fa
mine și timp liber.

Dorin GHEȚA

!»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••<»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• (Urmare din pag. I)

— Nu avem apă caldă su
ficientă și uneori lipsește 
chiar și cea rece. Vestiarele 
cu hainele de șut sint prea 
mici. Stînd înghesuite și ven
tilatoarele nefuncționînd în 
permanență, sintem nevoiți 
să luăm hainele umede pe 
noi — ne relata minerul Du
mitru Lazâr, de la sectorul I.

— Pe lîngă faptul că nu-i 
apă suficientă, mai sînt și 
robinete defecte prin care 
se risipește apa — ne spu
nea Traian Popa, miner 
același sector.

Casa cazonelor ridică ,__
bleme cu ventilația și elimi
narea zgurei. Aici, un mor-

LIVEZENI

la

pro-

Păi, dacă nu

BĂILE MINERILOR
man de zgură emană gaze. 
Evacuarea ei se face cu 
multă greutate, pe vertica
lă, printr-o chiblă în care 
încap doar 6 lopeți de zgură.

— Este imperios 
să se amenajeze o 

.să a cazonelor — 
gospodarul minei.

Are dreptate gospodarul, 
dar pină atunci trebuie fă
cut ceva cu evacuarea zgu
rei, cît și în ceea ce priveș- unde râm!n hainele de șut 
te vestiarele, apa caldă ”■ ro
binetele. (D.C.).

LONEA

necesar 
nouă ca
ne spune

Știe conducerea' că în 
vestiar

Le Lonea, baia minerilor 
pare să aibă toate condiți
ile unei băi moderne. To
tuși, cineva vociferează, l-am 
notat o remarcă : „In sala

e apă, cum se
poate face baie?

e peșteră. Minerii sînt obli
gați să se îmbrace cu hainele 
nu numai reci, dar și ude, 
pentru că la o asemenea 
temperatură nu se pot usca".

DÎLJA

e frig?
Interpelăm pe șeful de 

brigadă Ion Miclea III. 
„Toate ar fi bune și frumoa- 

dacă 
ioc 
pe 
re-

se, ne spune minerul, 
n-ar fi bătaia asta de 
cu frigul de-aici. Luăm 
noi echipamentul ud și
ce. Șt nu se gindește nimeni 
că noi sintem oameni nu... 
mașini",

și în care an... Dumitru Tea
că : Eu aș propune ca cel 
ce răspunde de această baie 
să fie invitat într-o zi la un șut 
intensiv, cum facem noi, și a 
doua zi să se îmbrace și el 
ca noi. Vă spun eu că ar fi 
destul I

Radu Herțeg — șeful ser
viciului administrativ : Proble
ma instalației de încălzire 
este a inginerului șef elec
tromecanic, care cunoaște 
situația, și după cite știm, 
e și în atenție și în studiu. 
Aș adăuga, însă, că o parte 
de vină, pentru care găsesc

hainele umede, o au și ei, 
minerii, pentru că la ieșirea 
din șut se grăbesc și le a- 
runcă grămadă în dulap. Ir» 
situația asta și de-ar fi căi-’ 
dură suficientă, tot nu se vor 
usca. Credem că, măcar pî- 
nă se va rezolva acest nea
juns, să fie mai puțin grăbiți 
și să-și așeze hainele mai cu 
grijă..; •

Pe inginerul șef electro
mecanic nu l-am găsit (fiind 
la o ședință la combinat), 
așa că n-am putut obține 
nici o promisiune în ceea 
ce privește durata acestei 
stări de lucruri care, oricum,! 
grevează asupra activității 
si sănătății minerilor. 
LICIU)

în loc de concluzii

(I.

La întreprinderea minieră 
Livezeni, vorbind despre baia 
minerilor, totul s-ar concre
tiza într-o singură frază — 
toațe ar fi bune dacă ar a-, 
junge apa caldă pentru toa
tă lumea. Insuficiența apei 
calde revine ca un leit-mo
tiv în discuțiile cu minerii. 
Poate că la această defici
ență au contribuit și condi
țiile in care își desfășoară 
activitatea fochiștii — oame
nii de la cazane. In sala 
cazonelor, fumul inecăcios — 
datorat unei deficiențe în 
circuitul de ventilație — fă
cea aerul de nerespirat.

Conducerea întreprinderii, îm
preună cu secretarul comite
tului de partid și președin
tele de sindicat, analizînd si
tuația la fața locului — țn 
sala cazonelor — au dispus 
măsuri de îmbunătățire a 
ventilației.

O altă problemă, de a- 
ceastă dată legată de baia 
femeilor ce își desfășoară 
activitatea la această între
prindere, a fost ridicată 
chiar in adunarea oamenilor 
muncii de mecanicul de lo
comotivă Ioana Beche. „Spa
țiul a fost înjumătățit și ast- 
fel baia a devenit neîncăpă
toare", (D.G.)

Problema stă în atenție 
studiază; dar cînd

, se
se rezolvă?

Intîlnim în baie pe briga
dierii Petru Gherasim și Va- 
sile Zaharia, care ne fac cu
noscut că la baia șefilor de 
brigadă nu-i aeraj și nici 
căldură, că este instalație, 
dar nu funcționează. Ne de
plasăm la fața locului, de 
unde am notat succint păre
rile cîtorva mineri șefi 
brigadă :

Pavel Schiopu : N-ar 
chiar rău numai de-ar fi 
cald aici, că hainele le luăm 
tot ude și reci. Grigore Dane

hazliu, ne răspunde în

de

fi 
mai

(mai
versuri) : Poate-n două săp- 
tămîni, vor fi hainele zbicite/ 
Insă-atuncea, mai de grabă, 
le-am găsi și... putrezite. 
Ștef Adam : Este aici venti
lator dar degeaba, dacă nu 
bagă aer... Și-apoi geaba-i 
criticați pe cei răspunzători, 
că s-au obișnuit cu... criti
ca. Constantin Tomescu : 
Ne-a promis gospodarul că 
se face, se aranjează, dar 
mai în primăvară. N-a zis

din 
se- 

desprind cu ușurință : pe lîngă unele realizări incontesta
bile, există și unele nereguli, supărătoare tocmai pentru 
că e vorba de lucruri esențiale - apa caldă insuficientă și 
lipsa condițiilor optime în vestiare pentru uscarea hai
nelor de lucru. La toate acestea se adaugă și neajunsuri 
de ordin gospodăresc, privind menținerea curățeniei și a 
condițiile de igienă prin unele băi. Deci deficiențe care, 
în cazul băilor miniere nu se pot admite în nici un chip. 
Dacă există totuși, ele nu denotă altceva decît nereguli 
în munca acelor oameni care poartă răspunderea directă 
față de administrarea și funcționarea băilor miniere. Se 
impun, deci, măsuri grabnice de remediere, de îmbunătă
țire sub toate aspectele a condițiilor în care fac baie mi
nerii.

Redacția așteaptă de Ia consiliile oamenilor muncii 
răspuns la întrebările formulate ; minerii așteaptă rezolva
rea problemelor. Vom consemna cu plăcere îmbunătățiri
le realizate.

Din cele constatate de reporterii noștri, mai ales 
dialogul purtat la fața locului cu minerii, concluziile
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Orientul

Lucrările Comitetului special pentru
Carta O.N.U. și creșterea 

Națiunilor Unite
NAȚIUNILE UNITE 28 (A- 

gerpres). - La New York au 
început lucrările Comitetu
lui special pentru Carta 

. O.N.U. și creșterea rolului 
Națiunilor Unite, organism 
compus din 47 de state, prin
tre care și România. Comi
tetului, creat în anul 1975, 
i s-a încredințat mandatul de 
a examina aprofundat toate 
propunerile și sugestiile sta
telor cu privire la Carta Na
țiunilor Unite și la creșterea 
rolului O.N.U. în menținerea 
și întărirea păcii și securi
tății internaționale, în dez
voltarea cooperării între toa
te națiunile și în promova
rea normelor dreptului 
ternațional în relațiile . 
tre state.

Printre propunerile

in- 
din-

Printre propunerile pre
zentate de statele membre, 
propuneri care se află în a- 
tenția Comitetului, un loc de
osebit îl ocupă cele cuprin
se în documentul programa
tic românesc din 1975 inti
tulat „Poziția României cu

privire la îmtunăiăfirea și 
democratizarea activității 
O.N.U., la întărirea rolului 
său în realizarea colaborării 
între toate statele, fără de
osebire de orînduire soci
ală, a unei lumi mai bune și 
ma; drepte, a unei păci trai
nice"

La actuala sesiune, Comi
tetul are sarcina de a conti
nua examinarea atentă a 
propunerilor statelor și de a 
preciza care dintre ele se 
bucură de un interes deose
bit. Totodată, el este che
mat să acorde prioritate e- 
xaminării acelor domenii în 
care este posibil să se ajun
gă la un acord general.

Timp de patru săptămîni, 
comitetul va dezbate căile 
concrete de întărire a ro
lului O.N.U. în viața inter
națională, iar rezultatele ac
tivității sale vor forma o- 
biectul unui raport ce va fi 
prezentat celei de-a XXXIII-a 
Sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U.

Conferința 
organizațiilor 

neguvernamentale 
pentru dezarmare

GENEVA 28 (Agerpres). - 
La Palatul Națiunilor Unite 
din Geneva au început, luni, 
lucrările Conferinței orga
nizațiilor neguvernamenta
le pentru dezarmare.

Participă peste 700 de re
prezentanți qi organizațiilor 
de masă și obștești , din în
treaga lume. La lucrări ia 
parte și o delegație din ța
ra noastră. Ședința de des
chidere a fost prezidată de 
Sean Mac Bride, laureat al 
Premiului Nobel pentru pa
ce.

Concepută ca o acțiune 
majoră a organizațiilor ne
guvernamentale, Conferin
ța de la Geneva se înscrie 
în contextul pregătirilor pen
tru sesiunea specială a A- 
dunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării.

CAIRO 28 (Agerpres). - 
La Cairo au început convor
birile dintre Mohamed Ibra
him Kamel, ministrul afaceri
lor externe al Egiptului, și 
Alfred Atherton, asistent al 
secretarului de stat al S.U.A., 
care a sosit marți din nou 
în capitala egipteană, venind 
din israel.

După cum transmite a- 
genția France Presse, Alfred 
Atherton este purtătorul răs
punsului israelian la propu
nerile egiptene referitoare 
la declarația de principii. Vi
zita la Cairo, a doua în de
curs de o săptămînă, se si
tuează în cadrul „navetei" 
pe care, asistentul secretaru-

Mijlociu
lui de stat al S.U.A., o în
treprinde în prezent între 
Egipt și Israel.

TEL AVIV 28 (Agerpres) - 
„Poziția guvernului brita
nic este exact la fel cu cea 
a Statelor Unite", în legătu
ră cu așezările israeliene în 
teritoriile arabe ocupate, a 
declarat ministrul britanic de 
externe, David Owen, care 
a efectuat o vizită oficială în 
Israel. El a adăugat că du
pă convorbirile pe care le-a 
avut cu primul ministru, Me- 
nahem Begin, cu ministrul de 
externe și cu ministrul apă
rării reiese clar că partea 
israeliană are o opinie di
ferită de cea britanică.
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MEMENTO
FILME

PETROȘANI - 7 No
iembrie : Prețul vieții ; 
Republica : Hollywood, 
Hollywood ; Unirea : Po
runcă întunecată ; PE- 
TRILA : Copil de suflet; 
LONEA: Frază netermina- 
tă ; ANINOASA Vaporul 
alb ; VULCAN : Furni
carul ; LUPEN I - Cul
tural : Pledoarie pentru 
dragoste ; Muncitoresc : 
Zîna apelor; URICANI : 
Adolescenți în cosmos.

Situația din Africa Australă TV,

SCOTLAND YARD-UL a 
anunțat luni că o armă pre
văzută cu un mecanism de 
vizare prin lunetă și cons
truită pe bază de laser a fost 
furată din Muzeul științific 
din Londra, cu prilejul unei 
expoziții de echipament e- 
lectronic. Se presupune că 
arma furată s-ar' afla în po
sesia unui grup terorist. S-a 
anunțat că în lume există 
doar 25 exemplare de acest 
tip de armă.

SENATUL STATELOR UNITE 
o respins luni un amenda
ment la unul din cele două 
noi tratate asupra 
lui Panama 
de
F
Amendamentul stipula 
lungirea cu încă 20 de 
- pînă în 2019 - a manda
tului trupelor americane.

Potrivit prevederilor iniți
ale ale celor două documen
te semnate anul trecut, tru
pele americane ar urma 
să rămînâ în zona Canalu
lui Panama pînă la 31 de
cembrie 1999.

Canalu- 
semnate 

președinții S. U. A. 
Republicii Panama, 

pre- 
ani

LUNI, A FOST INIȚIATĂ 
ÎN PERU o grevă de 48 de 
ore, care a paralizat cea 
mai mare parte a întreprin
derilor industriale din Lima, 
antrenînd o încetare aproa
pe totală a activităților e- 
conomice din alte două 
orașe peruane - Cuzco, din 
nordul țării, și Chimbote, din 
sud. Mișcarea grevistă a fost 
lansată de Confederația 
Generală a Oamenilor Mun
cii din Peru (C.G.T.P.).

DE PATRU SAPTAMINI 
continuă greva personalului 
tehnic de la centralele tele
fonice din Dublin și din alte 
orașe irlandeze. In urma a- 
cestei acțiuni revendicative, 
în sprijinul cererii de repri
mire la lucru a 600 lucră
tori concediați la începutul 
anului, au foșț paralizate li
niile telefonice interne, pre-

cum și legăturile telefonice cu 
străinătatea.

IN R.F.G. nu au apărut 
marți un număr de 17 coti
diene, cu un tiraj de aproa
pe 4 milioane de exempla
re, ca urmare a grevelor de
clanșa e de muncitorii dm 
secțiile de imprimare sa 
chemarea centralei sindica
le de ramură. Acțiunile, ce 
au loc în tipografiile din 
orașele Munchen, Kassel, 
Wuppertal și Duseldorf, au 
fast declanșate în semn 
protest față de refuzul -pa
tronatului de a accepta in
cluderea în noile 
colective a unor prevederi 
privind asigurarea locurilor 
de muncă.

TRIPOLI 28 (Agerpres). - 
Consiliul Ministerial al Or
ganizației Unității Africane 
(O.U.A.) a adoptat o rezo
luție prin care exprimă spri
jinul acordat luptei arma
te a Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest 
(SWAPO) pentru a pune ca
păt ocupației teritoriului 
Namibiei de către Republi
ca Sud-Africană. O.U.A., se 
arată în rezoluție, condam
nă manevrele regimului ra
sist sud-african de ocupaiie 
din Namibia pentru a ajun
ge ia așa-zisa „reglementa
re internă cu sprijinul unor 
marionete”. Rezoluția res
pinge anticipat „orice alegeri 
în Namibia care nu ar fi or
ganizate sub egida O.N.U.". 
Totodată, rezoluția condam
nă anexarea ilegală a por
tului Walvis Bay de către

ca

regimul sud-african, sublini- 
indu-se că acesta este parte 
integrantă ă teritoriului na- 
mibian.

GABERONES 28 (Agerpres). 
O nouă acțiune agresivă a 
trupelor regimului rasist rho- 
desian la adresa Botswanei 
a fost anunțată, marți, la 
Gaberones. Un purtător de 
cuvînt militar a informat
o patrulă a forțelor armate 
ale Botswanei a fost sur
prinsă, la 27 februarie, în- 
tr-o ambuscadă pregătită de 
trupele rasiste rhodesiene, 
suferind pierderi umane ' și 
materiale. El a precizat - 
potrivit agențiilor France 
Presse și .U.P.i. - că ambus, 
cada s-a produs pe teritoriul 
Botswanei, în regiunea de 
frontieră Kazangula în
propiere de localitatea Le- 
soma.

a-

Greva minerilor americani

da

contracte

WASHINGTON 28 (Ager
pres). Membrii sindicatu
lui național al minerilor din 
Statele Unite se vor pro
nunța, la sfîrșitul acestei 
săptămîni, asupra prevede
rilor acordului realizat, la 
24 februarie, între reprezen
tanții lor și cei ai asociați
ei proprietarilor de mine

După cum s-a anunțat, 
conducerea sindicatului mi
nerilor a făcut apel la mi
neri să aprobe acordul, pen
tru a pune astfel capăt ce
lei mai îndelungate acțiuni 
revendicative organizate în 
industria extractivă ameri
cană, declanșată cu 85 de zi
le în urmă.

I
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9,00 Teleșcoală ; 10,00
întrebări și răspunsuri, 
(reluare) ; 10,20 Teatru
TV : „Doctor în filozofie” 
de Branislav Nușici ; 11,50 
Telex; 11,55 închiderea 
programului ; 16,00 Telex 
16,05 Teleșcoală ; 16,35
Curs de limbă germană ; 
17,10 Din țările socialis
te ; 17,20 Telecronica pen
tru pionieri ; 17,40 Album 
coral ; 17,55 Din cartea 
naturii : Anotimpul alb ; 
18,35 Moștenire pentru vi
itor — Bogdan Petriceicu 
HasdetJ; 19,10 Rezultatele 
tragerii pronoexpres ; 
19,20 1001 de seri ; 19,30 
Telejurnal; 19,50 Noi, fe
meile I ; 20,50 Telecine- 
mateca. „Padre Padrone”. 
Premieră pe țară. Produc
ție a studiourilor cinema- 
toarafîce italiene : 22 05
Muzică ușoară ; 22,20 Te
lejurnal.

RADIO

ÎNCERCARE temerară

divers pe glob

navigatori bulgari, 
doctorul Garo Tomasian, (în 
vîrstâ de 43 de ani) și ma
rinarul Gheorghi Slavov 
(30 de ani), au pornit din 
Silistra la 22 februarie în- 
tr-o încercare temerară de 
a traversa pe timp de iar
nă Marea Neagră la bor
dul unei ambarcațiuni de 
cauciuc. Potrivit calcule
lor, ei trebuie să sosească 

' 3
ca 
că 
u- 

larna,

s

i

în portul Odessa la 
martie. Tentativa are 
scop să demonstreze 
marinarii căzuți victimă 
nor naufragii mor 
nu din cauza frigului și se
tei, ci a incapacității psihi
ce de a învinge frigul.

Potrivit prevederilor me
teorologice, în timpul 
perimentului apa în 
rea Neagră va avea o tem
peratură apropiată 
punctul de îngheț.

Ambarcațiunea dispune 
de un motor, 120 litri de 
benzină, 10 litri de apă, 
rezerve de alimente, apa
rate de navigație și de 
semnalizare pentru caz de 
extremă necesitate.

ex-
Ma-

de

IN PREMIERĂ MONDIALĂ

■ - La Spitalul cantonai 
din Zurich a fost efectu
ată, recent, o intervenție 
chirurgicală care consti
tuie o premieră mondia-

lă. Ea a urmărit lărgirea, 
prin mijloace neopera
torii, a vaselor coronarie
ne îngustate în mod 
riculos la un pacient 
menințat de infarct.

Profesorul Walter 
egenthaler, directorul 

, ției de medicină internă 
a spitalului, a oferit li
nele amănunte asupra a- 
cestei tehnici în cadrul 
unei conferințe de presă. 
El a precizat ca ea constă 
din introducerea unui ca- 
teter, sub anestezie lo
cală, în regiunea inghi
nală, printr-b arteră, pî
nă la ieșirea din artera 
coronariană. Cateterul a- 
re o extremitate în for
mă. de balon gonflabil
care, la o presiune între 
6 și 8 atmosfere,, se um
flă, acționînd asupra ste
nozei (afecțiune care cons
tă în striiritarea vaselor 
sanguine) lărgind dia
metrul interior al acesto
ra, pentru a permite o 
mai bună circulație a 
sîngelui. întreaga ^ope
rație” durează aproxima
tiv o oră, iar umplerea cu 
aer a părții gonflabile a 
cateteruluj — numai cî- 
teva secunde. Pînă în pre
zent, nu a survenit nici 
o complicație în urma a- 
cestei intervenții, a pre
cizat profesorul elvețian.

Inițiatorii metodei au 
în vedere tratarea prin 
același procedeu a steno
zei arterelor renale.

pe-
a~

Si-
sec-
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Coruperea
Actuala campanie a Fron

tului Național (partid neo
fascist din Marea Britanie — 
n.r.) de convertire a copiilor 
de școală la cauza rasismu
lui — modelată strins după 
metodele propagandei clasi
ce naziste — se întemeiază 
pe principiul simplu că min
țile adolescenților sint ușor 
de manipulat. Mesajul de 
ură al frontului, care îi in
dică pe imigranții negri drept 
țapi ispășitori pentru toate re
lele Marii Britanii este un apel 
crud la o generație de adoles
cenți, mulți dintre ei prove- 
niți din zone deprimante, zone 
cu populații de rase diferite 
și lamilii destrămate, care 
simt că nu se pot aștepta la 
nimic altceva decît la șomaj 
și sărăcie aproape perpetuă. 
Atracția acestui mesaj 
întărită de posibilitatea 
bia mascată a utilizării 
lenței.

Curtarea tineretului
către front este un adaos re
lativ recent la activitățile a- 
cestei organizații, dar poten
țial este foarte periculoasă. 
Cadrele didactice trebuie să 
fie in gardă pentru a nu 
permite nici un fel de pre
zență a frontului chiar în 
incinta școlilor. Au existat 
deja cazuri de elevi distri
buind propaganda Frontului 
Național in timpul orelor de 
curs. Astfel de activități nu 
trebuie să fie tolerate. Este 
mai greu să-i oprești pe e- 
levii deja recrutați de la răs- 
pîndirea ideilor frontului in 
rîndul colegilor lor. Oricum, 
in general, autoritățile școla
re nu trebuie să privească 
încercările de recrutare de 
adepți de către Frontul Na
țional în aceeași lumină to
lerantă în care privesc for
marea, de exemplu, a socie
tăților laburiste sau conser
vatoare în școli.

tineretului
Frontul Național nu este 

o organizație politică obiș
nuită și nu trebuie să fie 
tratată ca atare. Faptul că 
este un partid politic a că
rui activitate este permisă de

(„THE TIMES")

Din presa străină

este
a-

vio-

de
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lege nu înseamnă că trebuie 
să fie pus pe aceeași treaptă 
cu celelalte partide și să i 
se aplice aceleași criterii. 
Cînd Frontul Național do
rește să închirieze o sală 
pentru un miting nu înseam
nă în nici un fel discrimina
re împotriva lui luarea în 
considerare a mesajului pe 
care este gata să-l difuzeze 
de pe acea platformă publi
că, înainte de a decide dacă 
este sau nu cazul să i se 
acorde permisiunea utilizării

sălii. Acele autorități locale 
sau alte organisme care au 
refuzat să permită frontului 
utilizarea facilităților lor, din 
motive de conștiință sau 
care, după luarea in conside
rare a aspectelor largi ale 
intereselor publice, au ajuns 
la concluzia că ar fi contrar 
ordinii publice și bunelor re
lații între rase să acorde 
permisiunea de a ține mitin
gurile, nu trebuie să cons
tituie un motiv de reproș.

Activitatea Frontului Na
țional este admisă de lege, 
dar nu este normală și nici 
nu este respectabilă. Discri
minarea împotriva lui este nu 
numai permisă, ci de dorit, 
ca mijloc de manifestare a 
repulsiei profunde a vastei 
majorități a opiniei publice 
britanice pentru vederile si
nistre ale acestuia.

(Agerpres)

5,00 Buletin de știri ; 
6,00 Rădiopfogramul di
mineții ; 9,00 Răspundem 
ascultătorilor ; 10,00 Bu
letin de știri ; 10,05 Disc 
muzical folcloric ; 10,30
Din țările socialiste ; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Microfonul pionierilor ; 
12,00 Buletin de știri; 
12,05 Din comoara folclo
rului nostru; 12,35 Șlagă
rul românesc prin decenii; 
13,00 De la 1 Io 3; 15,00 
Clubul invitaților ; 16,00
Radiojurnal; 16,20 Coor
donate economice. înfăp
tuim hotărîrile Conferin
ței Naționale a partidu
lui. Mecanizarea și auto
matizarea producției. 
Modernizarea transportu
lui intern, a magaziilor 
și depozitelor. Ce ați în
treprins, cu ce rezultate ?; 
Faptele de muncă, măsu
ră a spiritului 
revoluționar. 17,00 
Buletin de știri ; 17,05 O- 
dă limbii române ; 17,40 
Din cîntecele satelor noas
tre; 18,00 Orele serii ; 
20,00 Muzică populară; 
20,30 Litera și spiritul le
gii ; 20,50 Cadențe so
nore; 22,00 O zi într-o 
oră; 23,00 Bijuterii muzi
cale ; 23,25—5,00 Non
stop muzical nocturn.
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MICA PUBLICITATE
PIERDUT legitimai 

serviciu pe numele 
Sever, eliberată de 
ninoasa. Se declară

PIERDUT legitimație
. serviciu pe numele Parizek 
Gheorghe, eliberată de I.M. 
Livezerii. Se declară nulă.

(112)

ANUNȚURI DE FAMILIE

do
VREMEA

FIICA Gabriela, soția Oara și rudele anunță cu ne
mărginită durere încetarea din viață la 27 februarie 
1978 a.ce'ui ce a fost tată și soț iubitor

BOȚA DUMITRU
Inmormîntarea are loc azi în Hunedoara (113)

Hortensia, Doinita, Lenuța și losif, cu 
anunță împlinirea unui ap de la moartea- 
scumpului lor soț, tată, frate

DINCĂ
mulțumind și cu acest prilej 
alături la greaua pierdere.

și cumnat
ȘTEFAN 
tuturor celor

adîncâ durere 
prematură a

Stația meteorologică Pe
troșani comunică : Ieri, 
temperatura maximă a a- 
erului la Petroșani a fost 
de + 
Paring 
riimele 
grade 
+ 1 grad la Paring.

Stratul de zăpadă 
Paring : 25 cm.

Pentru următoarele 
de ore : Vreme instabilă, 
cu cer variabil. Vint slab 
pînă la potrivit'din secto
rul nordic.

14 grade, iar la 
de -ț- 7 grade. Mi
au fost de .+ 4 
la Petroșani și de

la

24
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care au fost
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