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Adunările de dări de seamă
ale organizațiilor de partid 

prilej de exigentă analiză și dinamizare a activității 
de înfăptuire a sarcinilor politice și economico-sociale

Lazâr FILIP,
secretar al comitetului municipal de partid

' Eveniment politic de în
semnătate majorăm viața or
ganizațiilor de partid, adună
rile generale pentru dări de 
seamă anuale constituie pri
lejul unor exigente și pro
funde analize asupra activi
tății desfășurate de comu
niști pentru înfăptuirea e- 
xemplară a istoricelor ho- 
tărîri adoptate de Congresul 
dl Xl-lea și • Conferința Na
țională ale partidului, a sar
cinilor reieșite din cuvîntări- 
le secretarului general al 
partidului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Prin finalitatea 
lor, adunările de dări de 
seamă se înscriu, totodată, 
în viața organelor și organi
zațiilor de partid, ca un mo
ment de plenară angajare 
comunistă, revoluționară în 
efortul general de perfec
ționare a întregii vieți poli
tice, economice și sociale, de 
mobilizare a capacității și po
tențialului creator al colecti
velor de muncă.

Soluțiile adoptate la IMlivezeni
sînt cele mai bune ?

Supunem dezbaterii specialiștilor din între 
prinderile miniere și C.M.V.J. condițiile ere 

ate pentru introducerea complexelor 
mecanizate

După un an de aștepta
re, în sfîrșit, unul din cele 
două complexe de tăiere 
și susținere mecanizată din 
incinta întreprinderii mini
ere Livezeni a luat drumul 
subteranului. Primul ca
dru, asamblat în camera de 
montaj subterană, din ime
diata apropiere a abatajului 
din blocul V1 A, a fost co- 
borît și așezat pe poziție, în 

' ' ..................... ' de 21
vor

schimbul IV al zilei 
februarie. Acestuia 
urma și celelalte 39 
dre.

Fiind vorba de o

îi 
de ta

premi
eră tehnică absolută la a- 
ceaștă întreprindere, ne-am 
deplasat la fața locului cu do
rința de a prezenta cititorilor 
noștri interesați detalii despre 
condițiile create introducerii 
complexului, ținînd seama că 
numeroase utilaje de acest 
fel au mai fost introduse în 
abatajele altor mine și 
vor mai fi instalate în altele.

Vă prezentăm situația în- 
tîlnită.

Pe planul înclinat (ax co
lector pentru acest bloc), 
pînă la gura galeriei inter
mediare, piesele slot trase 
cu trol J (rrotnJ <neo 
rua «'.'"Zcxicț ai 
trâ iFET-UT! WCS

dKirâ, sm

In contextul sarcinilor ce 
stau în fața organelor și or
ganizațiilor de partid din mu
nicipiul nostru, evenimentul 
prilejuit de adunările de 
dări de seamă dobîndește 
un plus de semnificații. Va
lea Jiului se află în pragul 
unor mari prefaceri econo- 
mico-sociale, datorate măsu
rilor luate din inițiativa și 
la indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în vede
rea dezvoltării și moderniză
rii activității de producție, 
îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și viață ale mineri
lor, ale tuturor celor ce mun
cesc și trăiesc pe aceste me
leaguri. De aici, se desprin
de îndatorirea de maximă 
răspundere ce stă în fața or
ganelor și organizațiilor de 
partid, de a supune analizei 
modul în care se acționea
ză pentru a da viață sarci
nilor trasale de secretarul 
nostru general, de a stabili 

ale utilajului sînt transporta
te pînă în camera de mon
taj, special amenajată, 
vagonete ce rulează pe 
cale ferată fixată doar 
crampoane, fără plăcuțe 
bază, pe traverse - de 
semenea, așezate doar 
vatră -, traverse din lemn 
de esență moale. Din loc în 
loc crampoanele sînt smulse 
iar șina rămîne neconsoli
dată pe traverse pe distan
țe destul de mari. Plasa me
talică cu care au fost ban
dajați pereții galeriei este pe 
alocuri smulsă.

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Șl IN CEA DE A DOUA 
LUNA a anului, strădaniile 
lucrătorilor I.C.S. Mixtă 
din Vulcan au fost încunu-

ALP?

măsuri eficiente pentru rea
lizarea exemplară a tuturor 
prevederilor cuprinse în vas
tul program de dezvoltare e- 
conomico-socială a munici
piului. In acest cadru, orga
nele și organizațiile de 
partid sînt chemate la spo
rirea preocupărilor pentru a- 
firmarea unei calități noi, 
superioare, a muncii politice.

Sub acest semn, al unei 
noi calități, adunările de da
re de seamă din minerit vor 
supune analizei acțiunile în
treprinse și rezultatele obți
nute pe linia realizării pro
gramului de creștere a pro
ducției de cărbune. Adunări
le trebuie să examineze a- 
mănunțit modul în care co
muniștii, cadrele de condu
cere cuprinse pe o scară în
tinsă de responsabilități, s-au 
preocupat . de înfăptuirea 
sarcinilor pentru creșterea 
productivității muncii, prin 
extinderea mecanizării și a- 
piicarea tehnologiilor noi, 
îmbunătățirea organizării pro- 

. ducției și a muncii, perfec
ționarea pregătirii profesio
nale a forței de muncă, fo
losirea cu maximum de efi
ciență a mijloacelor fixe, 
gospodărirea judicioasă a 

; materiilor, materialelor, com
bustibilului și energiei, utili
zarea integrală a timpului 
de lucru în noul regim de 6 
ore, întărirea ordinii și disci
plinei. Intr-o atmosferă de

(Continuare in pag. a 2-a)
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CORUL STUDENȚESC de 
la I.M.P., constituit zilele 
trecute se anunță a fi, o 
formație artistică de ama
tori cu mari ambiții. Cei 
peste 60 de viitori inginer, 
mimeri și scb'"g<"erL c"*
n.

Preparata Petrila

Se construiesc
viitoarele

capacități
La modernizarea și am

plificarea preparației Petri
la, lucrările de construc
ții cunosc ritmuri in
tense de execuție. In luna 
februarie, colectivul șantieru
lui Petrila al I.C.M.M. a de
pășit valoarea lucrărilor pla
nificate cu 200 000 lei.

Mecanizarea și mica me
canizare a operațiilor repre
zintă una din căile de bază 
prin care se acționează pen
tru creșterea productivității 
muncii pe șantier. A devenit 
o practică permanentă ca 
turnarea betonului să se fa
că în cofraje metalice con
fecționate special pentru lu
crări din șantier — de exem
plu pentru betonarea decan- 
toarelor cu diametrul de 50 
m, a „cuzineților" și „stîipi- 
lor" din structura de rezis
tență a viitoarei secții de 
sprtare-spălare etc.

Rezultate de prestigiu
Colectivul întreprinderii 

miniere L’onea a încheiat lu
na februarie cu rezultate bu
ne. Sarcinile planificate 
extracția de cărbune au 
realizate și depășite, 
zultatp de prestigiu în 
trecerea socialistă ce se 
fășoară la această mină 
obținut brigăzile 

ia

țiuni politico-ideologice 
cultural-educative ce vor fi 
găzduite aici, în folosul ti
nerilor fruntași în muncă și 
în viața • de organizație. 
Clubul va fi amencrat ‘n-

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCtf 
a primit pe ministrul 

comerțului din Marea Britanic
Tovarăș u I Nicolae 

Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
a primit, joi după-amiază pe 
Edmond Dell, ministrul co
merțului din Marea Britanie.

Ministrul britanic a arătat 
că Maiestatea Sa Regina E- 
lisabeta a Il-a așteaptă cu 
mult interes realizarea vizitei 
oficiale de stat a președinte
lui Nicolae Ceaușescu în 
Marea Britanie și a expri
mat, în numele guvernului 
britanic, convingerea că a- 
ceastă vizită va marca un 
eveniment de mare impor
tanță care va contribui la 
dezvoltarea colaborării re
ciproce.

Tovarăș ul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că, la 
rîndul său, așteaptă cu mul
tă plăcere realizarea vizitei 
de stat în Marea Britanie la 
invitația Reginei Elisabeta II, 
exprimîndu-și convingerea că 
această vizită, convorbirile 
care vor avea loc, vor 
noi impulsuri dezvoltării 
lațiilor româno-britanice, 
tît pe plan bilateral, cît și 
tărîmul vieții internaționale.

da 
re- 
a- 
pe

Inițiativele muncitorești
Un nou schimb de experiență

leri a avut loc la Uricani 
o consfătuire cu caracter de 
schimb de experiență în ve
derea Cunoașterii și gene
ralizării experienței pozitive 
aplicării și extinderii iniția
tivelor muncitorești izvorîte 
din cadrul brigăzilor frun
tașe din Valea Jiului.

Consfătuirea se înscrie în 
seria de acțiuni întreprinse

de Traian Molnar, Gheor- 
ghe Poenaru și loan Ba
ciu de la sectorul II - sec
tor care a înregistrat o de
pășire de 1980 tone ; Cons
tantin Chițoiu și Ludovic Re- 
pas de la sectorul V - sec
tor care a extras suplimen
tar 350 de tone și Marin 
Ciubăr de la sectorul I 
plus 120 de tone.

PIONIERII din clasele a | 
IV-a de la Școala genera- I 
lă nr. 1 din Aninoasa au : 
făcut o excursie în Valea ‘ 
Jiului. Pornind cu autoca- j 
ru! ce< AQ de e'.e--' cl. «J- I

In cadrul convorbirilor aii 
fost subliniate dezvoltarea 
pozitivă a bunelor raporturi 
dintre România și Marea 
Britanie, dorința și hotărîrea 
de a dezvolta și diversifica 
în continuare cooperarea e- ■, 
conomică, industrială și tefi- 
nico-științifică, schimburiîa 
comerciale bilaterale, conlu
crarea în diverse domenii de 
interes reciproc.

S-a reliefat că dezvoltarea 
pe baza unor principii noi 
de egalitate, respect și avan
taj reciproc a relațiilor ro
mâno-britanice este atît în 
folosul ambelor țări și popoa
re, cît și al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale, a- 
firmării spiritului nou în re-j 
lațiile dintre state.

★
In continuare, întrevederea 

s-a desfășurat cu participa-, 
rea unora dintre oamenii de 
afaceri britanici care îl în
soțesc pe ministrul comerțu
lui din Marea Britanie.

Cu acest prilej au fost exa
minate probleme privind co
operarea între firme britani
ce și întreprinderi românești 
de profil.

de comitetul municipal de 
partid în sprijinul creșterii 
productivității muncii și per
fecționării forței de muncă 
din întreprinderile miniere.

Au participat numeroși 
mineri, maiștri, tehnicieni și 
ingineri, secretari ai comi
tetului de partid și birouri
lor organizațiilor de bază, 
președintele comitetului sin
dicatului și organizaicrii gru
pelor sindicale, secretarul co
mitetului U.T.C. și secretarii 
organizațiilor U.T.C., repre
zentanți ai consiliilor oa
menilor muncii, inovatori, in
ventatori, membri ai Comi
siei inginerilor și tehnicieni- ’ 
lor și alți oameni ai muncii 
de la I.M. Uricani.

Sărbătoreau 
sărbătoreau 
este că acei oameni de 
la sectorul III al unei mi
ne, in frunte cu șeful sec
torului, poposiseră cam 
demult in restaurant. Au 
discutat multe lucruri se
rioase, apoi au trecut la 
glume, ținta lor devenind 
un miner mai ih vîrstă, 
nea Sandu. Bătrinul iși 
cinstea comesenii cu cel 
de-al doilea rind de biter 
Și vin, cind neinspirat.

președintelui sindicatului 
pe sector i-a venit o idee 
stranie.

— Și zici că ești in con
cediu de boală, nea San
dule...

— Da, mărturisi, în pri
pă și, oarecum, speriat, 
cel interpelat.

— Ce-ai zice, dacă, 
mîine o comisie de-a 
noastră s-ar deplasa pi- 
nă acasă la matale, ca 
să vadă dacă, intr-ade- 
vqr, ești bolnav. De vre
me ce seara bei biter...

împrejurul mesei răsu
nau hohote de ris :

— Fii pe pace, nea 
Sandule, la un pahar să 
permit și glume nesărate. 
Dacă ara Li arut ae
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Inițiativele muncitorești
Largi posibilități deschise obținerii 

unor realizări superioare

Prin grija partidului
Noi categorii de oameni ai muncii se bucură

de majorarea retribuției
Recunoștința noastră

• De la mina Aninoasa este așteptată o pu
ternică replică în întrecerea pentru reali
zarea unei înalte productivități.

După cele două schimburi 
de experiență de la Vulcan 
și Lupeni, pe tema aplicării 
și extinderii inițiativelor mun
citorești, iată cea de a. tre
ia acțiune similară : consfă
tuirea de la mina Aninoasa, 
ia care au participat nu
meroși mineri, maiștri, ingi
neri, tehnicieni dornici să 
găsească noi modalități de 
valorificare a experienței po
zitive, dobîndite de brigăzi
le fruntașe ale municipiului.

Mina Aninoasa nu este lip
sită de o experiență bună 
în acest sens Astfel, în anul 
1977, numeroase brigăzi care 
ou- promovat criteriile și o- 
b'ectivele d= întrecere ale 
uncr cunoscute inițiative, au 
ahț nut rezultate notabhe 
Petru Roman, Nicolae Bokor, 
Alexandru Vereș, Gheoigne 
Patrolea, Victor And itoiu. 
Alexandru Mathe și alții au 
raportat depășiri ale pla
nului anual cuprinse între 
2 OCO-7 030 tone de cărbune. 
In același timp, brigăzile au 
cîștigat în omogenitate, e- 
v:dențiindu-se prin creșterea 
n.velului de profesionalitate 
ai formațiilor de lucru, afir
marea unei atitudini înain
tate față de muncă, față 

, de societate în rîndul mi
nerilor.

Cu acest bun de preț cîș
tigat în 1977, numeroși bri
gadieri de la Aninoasa și-au 
reafirmat dorință de a apli
ca, în acest an, inițiativele 
ce se află în atenția tutu
ror colectivelor miniere. . 
„Brigada înaltei productivi
tăți" a fost preluată, între 
alții, de Petru Roman, Nico
lae llie, Alexandru Vereș. 
Prin numele acestor mineri 
recunoaștem trei brigăzi des
toinice, capabile să dea o 
puternică replică în întrece
rea pentru sporirea produc
tivității muncii O altă 
gadă, cea condusă de mais
trul minier loan Horbotă, de 
la abatajul dotat cu corn-’ 
plex mecanizat, din cadrul 
sectorului I, s-a angajat, de 
asemenea, să aplice inițiati
va lansată de Eugen Voicu 
de la mina Petriia.

Un interes deosebit au 
stîrnit și celelalte inițiative. 
„Brigada de producție și e- 
ducațîe" a fost îmbrățișată 
de formațiile conduse de 
Pavel Dediu, Victor Andri- 
țoiu, Nicolae Bokor, Vasile 
Mereuță, Constantin Gheor- 
ma, llie Șteț, Constantin 
Broască, luliu Damian, Ale
xandru Gabos, loan Uțescu 
și altele. La realizarea unor 
avansări lunare de 150 ml 
în cărbune și 120 ml în ste
ril, de către brigăzile dotate 
cu combine, s-a angajat 
formația condusă de Sava 
Robu. Alte inițiative - „Uti
lajul întreținut și reparat de 
•ormația noastră să funcți
oneze ireproșabil", „Contul 
colector de economii a sec
torului'1, „Di.igenția munci- 
torescă", „Calificarea, inte
grarea și stabilizarea noilor 
încadrați" - au fost îmbrăți
șate de numeroase echipe, 
brigăzi și sectoare din în
treprindere.

In cadrul dezbaterilor, din 
cuvîntul minerilor Nicolae Bo
kor, Vasile Burlec, llie Șteț, 
Constantin Lupu, Alexandru 
Gaboș, șefi de brigadă și 
de schimb, Mirc.ea Bolunduț, 
tehnician la sectorul de in
vestiții, ing. Petru Muntean, 
șeful sectorului IV, ing. Du
mitru Horbotă, din cadrul 
compartimentului energetic, 
Virgil Costinaș, inginer șef 
pe întreprindere au reieșit 
posibilitățile largi ce se des
chid brigăzilor în obține
rea de realizări superioare 
în producție și pe planul e- 
ducaliei, prin aplicarea ini
țiativelor muncitorești.

Sub semnul acestui impe-.- 
rativ, schimbul de experiență 
de la. mina Aninoasa se în
scrie ca o acțiune reușită, 
care, alăturată experienței 
de pînă acum, va. conduce 

bri- negreșit, la obținerea unor 
însemnate succese în spori
rea producției de cărbune ș. 
fo,-maree minerului nou-, cu 
o temeinică pregătire în mî- 
nuirea utilajelor, cu o afi’j- 
dine înaintată față de mun
că si viată.

ion MUSTAȚĂ

Colectivul energeficienilor 
de la Paroșeni a primit cu 
deosebită satisfacție și bucu
rie majorarea retribuției, în- 
cepînd cu data de 1 martie, 
cu un avans de două luni 
față de prevederile inițiale. 
Gîndurile noastre se în
dreaptă cu recunoștință că
tre partid, către secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, din ini
țiativa căruia s-a adoptat 
recenta hotărîre.

Veniturile mele și ale tu
turor tovarășilor mei vor 
crește considerabil. Cores
punzător categoriei a 6-a de 
încadrare primesc un spor 
de 310 lei. Totodată va creș-

te și sporul de vechime și, 
întrucît noi lucrăm în schim
buri, și sporul de noapte. In 
total majorarea se ridică la 
350 lei lunar, ceea ce în
seamnă pentru noi 3 500 iei 
cîșțigați în plus pînă la sfîr- 
șitul anului.

Pentru mine și pentru co
lectivul din care fac parte 
aceasta înseamnă o mobili
zare în plus și constituie un 
puternic îndemn în muncă 
pentru a produce tot mai 
multă energie electrică ne
cesară economiei naționale.

Alexandru MADARAȘ 
operator principal cazane 

U.E. Paroșeni

Calitatea muncii noastre
principala

creștere a
Deși nu. am decît 34 de 

ani, împlinesc în luna aprilie 
20 de am de activitate ca e- 
lectrician, meserie începută 
ca ucenic în același loc de 
muncă - S.D.E.E, Petroșani. 
Ca șef al unei echipe de in
tervenții - deranjamente în 
rețele electrice, sînt înca
drat în categoria 6, treapta 
III de retribuție. Corespun
zător acestei încadrări be- 
neficiam, lunar, pînă la
1 martie a.c., de o retribuție 
în valoare de 1964 lei. îm
preună cu sporul de vechi
me și sporul de șef de echipă 
realizam un cîștig lunar de
2 258 lei. Incepînd cu 1
martie tuturor lucrătorilor 
din industria energiei elec
trice li s-au majorat retribu
țiile tarifare, în prima eta
pă cu 16,5 la sută. Am cal
culat cU cît îmi va spori 
cîștigul și am constatat că 
sporul este de peste 350 de 
lei. Trebuie să recunosc că 
pentru mine, pentru soția și 
cei doi copii, acesta e un ve
nit suplimentar substanțial 
prin care nivelul nostru de 
trai, se îmbunătățește simțitor.

In prima lună a anului, în 
cadrul secției noastre, s-a 
înregistrat o economie de e- 
nergie electrică de două 
milioane kWh. Cea măi 
mare satisfacție pentru mi
ne este să răspund grijii care

sursă de
bunăstării
ne-o poartă partidul, inclusă 
pe calea majorării retribuției, 
prin faptele de muncă 
mijlocite, respectiv 
tervenții prompte, 
tentă profesională, 
tivitate în efectuarea 
rilor specifice care 
echipei, astfel încît să 
gurăm funcționarea

ne- 
prin in- 
compe- 
opera- 

lucră- 
revin 

asi- 
fâră 

stagnări a consumatorilor din 
industrie, să contribuim la e- 
conomisirea continuă a ener
giei electrice.

Gheorghe BOGREA, 
electrician, 

S.D.E.E. Petroșani

Un substanțial cîștig 
suplimentar

In aceste zile, cînd grija 
ce ne-o poartă partidul se 
materializează într-o nouă 
majorare a retribuției, și 
gîndurile noastre, ale ti
pografilor, se îndreaptă cu 
căldură și recunoștință că
tre partid, către secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. De la 
1 martie, și noi, tipografii 
beneficiem, înainte de ter
menul prevăzut inițial, de cîș- 
tiguri în plus. Sînt un tî- 
năr paginator la tipografia 
din Petroșani. In luna ianua
rie a.c., colectivul din care 
fac parte și-a depășit cu 
peste 5 la sută sarcinile de

plan. In februarie, la fel. In 
aceste condiții am cîștigat 
pe lună 1904 lei. Incepînd cu 
1 martie, muncind cu 
ceeași eficiență, voi cîștiga 
în plus peste 250 lei, ceea 
ce înseamnă foarte 
pentru bugetul unui 
Pentru a răsplăti grija

a-

mult 
tîndr.

ce 
ne-o poartă partidul, mă an
gajez alături de tovarășii 
mei de muncă să lucrăm cu 
și mai mult elan și dăruire, 
depășindu-ne lună de lună 
sarcinile de plan.

Emil DEMIAN, 
, paginator, 

tipografia Petroșani

Soluțiile sînt cele mai bune ?

e- 
u-

In camera de montaj, cînd 
am văzut-o noi, în 21 fe
bruarie, montarea primu
lui. cadru se făcea la 
mina lămpilor electrice 
dividuale.

Aceasta fiind situația 
xistentă am cerut părerea
nor cadre tehnice din cadrul 
întreprinderii, cu ... atribuțiuni 
concrete în introducerea 
complexului. Vă redăm . ex
plicațiile primite :

Ing. Ristea Uzonovici, 
șeful sectorului producție :•••••••••••<•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Adunările de dări de seamă
organizațiilor de partid

• (Urmare din pag. I)

exigență, de adîncire conti
nuă a democrației interne de 
partid, în spirit combativ, 
critic și autocritic, comuniștii 
trebuie să scoată in eviden
ță cauzele unor rămineri în 
urmă, să propună soluții via
bile, rod al înțelepciunii co
lective, capabile să contri
buie la recuperarea tuturor 
restanțelor, la îmbunătățirea 
organizării producției și 
muncii in abataje, la 
celelalte lucrări și 
miniere. Considerăm 
măsuri care să ducă 
bunătățirea asistenței 
ce pe schimburi, 
rarea realizării 
depășirii sarcinilor 
plan de către 
brigadă, calificarea și poli
calificarea cadrelor de mi
neri, creșterea numărului de 
muncitori direct productivi, 
- sporirea eficienței activi
tății economice - toate a- 
cestea trebuie să se înscrie pe 
agenda adunărilor încă din 
faza pregătitoare a dărilor 
de seamă pentru a fi dezbă
tute pe larg creîndu-se ast
fel cadrul optim adoptării 
unor măsuri care să comple
teze hofărîrile adunănilor 
și conferințelor de alegeri a

a 
toate 

activități 
utile 

lă îm- 
tehni- 
asigu- 

ritmice și 
de 

fiecare

organelor de partid din 1977.
Sarcini majore, stau de a- 

semenea, îrt fața organelor 
și organizațiilor de partid 
din domeniile preparării căr
bunelui, din construcții, din 
domeniul exploatării lemnu
lui, energiei electrice, indus
triei ușoare și alimentare, 
transportului, gospodăriei, co
merțului și prestărilor de ser
vicii, din toate celelalte ra
muri ale economiei munici
piului, care vor trebui să în
registreze’ însemnate succese 
în perfecționarea activității 
ce o desfășoară. In acest 
cadru de preocupări, adună
rile sînt chemate să scoată 
în evidență stadiul de înde
plinire a măsurilor privind 
dezvoltarea și modernizarea 
capacităților de preparare a 
cărbunelui, realizarea 
grală a construcțiilor indus 
triale și obiectivelor 

culturale, atingerea parametri
lor proiectați la prelucrarea fi
brelor artificiale, valorifica
rea superioară a masei lem
noase, dezvoltarea și con
servarea fondului forestier. 
In activitatea de cer
cetare și proiectare, adună
rile de dare de seamă vor fa
ce un exigent bilanț al re
zultatelor obținute pe par
cursul anului trecut, vor ana
liza preocupările comuniști-

u
de 

o 
a 

din

inte-

social-

lor, ale tuturor cadrelor pri
vind legarea strînsă a cerce
tării de cerințele producției 
pentru creșterea eficienței a- 
cestei importante activități.

Pregătite temeinic, așezate 
sub semnul unei noi calități
— cerință majoră a progre
sului societății noastre — 
dunările de dare 
seamă vor determina 
substanțială îmbunătățire 
muncii de partid. încă
faza pregătitoare, iese in evi
dență dorința vie a comuniș
tilor de a obține rezultate 
superioare în activitatea po
litică, economică și cultural- 
educativă, hotărîrea lor de a 
acționa fără preget, în frun
tea colectivelor de muncă, 
constituind permanent un e- 
xemplu de dăruire și abne
gație, de devotament în în
făptuirea obiectivelor stabili
te de partid privind dezvolta
rea economico-socială a mu
nicipiului. Sînt elocvente, în 
acest sens, eforturile spo
rite depuse de comuniști, în 
fruntea formațiilor de lucru
— brigăzi, echipe, ateliere, 
secții și sectoare de produc
ție - pentru a se prezenta 
la adunările de dare de sea
mă cu un bilanț de realizări 
cît mai bogat. Evidențiem 
realizările din primele două

luni ale acestui an — de 
fapt, continuarea unor suc
cese din anul trecut — obți
nute de minele Paroșeni și 
Uricani, revirimentul produs 
în luna februarie la minele 
Petriia, Vulcan și Lonea, re
zultatele obținute de cons
tructori în grăbirea ritmului 
de lucru pe șantiere, suc- 

. cesele dobîndite în prepara
rea cărbunelui, rezultatele 

. mai bune ale colectivului de 
la I.F.A. Vîscoza, în activita
tea de cercetare, proiectare și 
realiazrea pe plan local a u- 
nor utilaje necesare extrac
ției de cărbune.

Realizările cu 
muniștii din Valea 
prezintă în forumul 
fiilor de partid, în 
de dare 
sînt încă 
a mobilizării 
dinamizării colectivelor 
oameni ai muncii, a răspun
derii cu care muncesc pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce 
le revin din istoricele hotă- 
rîri ale Congresului al Xl-lea, 
ale Conferinței Naționale a 
P.C.R. și din cuvîntările se
cretarului general al parti
dului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sînt o dovadă 'a • 
creșterii rolului de conducă
tor politic al fiecărei or-

Am adoptat această 
luție, pentru transportul 
planul înclinat (piesele 
trase direct pe vatră 

n.n.) pentru a evita un 
ventual accident. Dacă 
fi montală calea ferată 
ceea ce era destul de 
ficil, galeria este intrată în 
presiune și ar fi trebuit să 
executăm o supraînăițare - 
la o eventuală rupere a fu
niei troliului, vagonetul sau 
oricare alt vas de transport 
ar fi putut rula în voie și 
nu era exclusă posibilitatea 
accidentării oamenilor care 
lucrează mai jos, în plan.

In ceea ce privește linia de 
cale ferată din galeria in
termediară, am recurs la 
această improvizație pen
tru că nu va sluji decît in
troducerii complexului. Era 
mai operativă montarea și 
ne va ușura și demontarea 
liniei.

Ing. Dimîtrie 
inginerul șef al

de
o

P.l'

care ■ co- 
i Jiului se 
organiza- 
adunările 

seamă, 
garanție 

enare, a 
de

tor politic al fiecărei 
ganizații de partid.

jos pe plan și evităm ac
cidentarea oamenilor care 
lucrează de la jumătatea 
planului în jos și distruge
rea planului înclinat.

Legat de linia ferată de 
pe intermediară - am adop
tat această soluție pentru 
că este rapidă, economică 

și eficientă. Se montează și 
se recuperează ușor.

Nu am insistat as'upra i- 
luminatului din camera de 
montaj, pentru că această 
problemă a fost rezolvată.

E bine așa ? Se puteau 
folosi și alte metode de lu
cru ? lată întrebări care ne 
determină să supunem 
baterii specialiștilor de 
întreprinderile miniere 
C.M.V.J. condițiile create 
la mina Livezeni introduce
rii complexului. Punem co
loanele ziarului la dispoziția 
celor care doresc să-și ex
prime opiniile, să împărtă
șească din propria experien
ță privind introducerea com
plexelor de tăiere și susți
nere mecanizată.

Precizăm că ritmul de in
troducere a cadrelor în a- 
bataj, la care se angajase i- 
niția- colectivul minei - 4
cadre în . 24 de ore, nu este 
atins încă. Mai mult, în 25 
februarie - după trei zile 
de lucru, în abataj erau doar 

pentru 3 cadre - 2 tensionate, iar 
a- 

fre-
trans-

ma- 
rupe fu- 

ră- 
în

so- 
pe 

sînt

e- 
ar

dez- 
la
Și

Rusticeanu, 
minei : De 

fapt planul înclinat pe unde 
tragem piesele este un ax 
colector și nu a fost ame
najat ca plan înclinat - 
înclinarea generală a lu
crării este de T9 grade și 
doar pe alocuri depășește 
20 de grade, ajungînd 
24 de grade. Era ușor 
moțăm un fir de caie 
rată dar am optat 
soluția care o folosim 
cum pentru că, astfel, 
carea între vasul de 
port și vatră este mai 
re, iar dacă s-ar 
nia troliului piesele 
mîn pe loc, nu rulează

la 
să 
fe

in 2 martie numărul cadre
lor din abataj se ridica la 
10-8 tensionate, și una în ca
mera de montaj. Pe scurt, în 
7 zile lucrătoare sau introdus 
doar 10 cadre și s-au ten
sionat 8.

Lupte libere
De patru ori

Etapa județeană a popu
larei competiții sportive 
„Daciada" (performanță) a 
adus un nou prilej de satis
facție luptătorilor din Valea 
Jiului. Astfel, profesorul 
Gnerghe Pop, unul din „ar
tizanii" luptelor libere, re
marcă comportarea bună a 
seniorilor la întrecerile de 
la Deva, patru dintre elevii

pe primul loc
săi fiind clasați pe primul 
loc. Este vorba de Constan
tin Măndilă (52 kg), Mircea 
Risipita (57), Vasile Plugar 
(82) și Ștefan Guzu (90). Al- 
ți patru luptători au fost 
declarați vicecampioni jude
țeni : Vasile lliuță (48), Ion 
Corbei (52), Constantin. M.a'r- 
maliuc (62) și Alexand-i.' ' 
pățînă (74).
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în biroul administratorului era cald. NE SCRIU CORESPONDENȚII

'„Lucrăm în unitățile co
merciale din cadrul halelor 
din Petroșani. Pînă în aceas
tă iătnă — și de mulți ani —, 
încălzirea halei principale și 
a numeroaselor unități co
merciale pe care ea le cu
prinde, a fost corespunză
toare. Ce e drept, și admi
nistrația piețelor se interesa 
mai îndeaproape de buna 
funcționare a centralei ter
mice. Erau și cărbuni sufi
ciență iar fochistul își făcea 
datoria. Cunoaștem necesi
tatea folosirii raționale a 
combustibilului și nu cerem, 
nu dorim să se facă risipă. 
Dar nu acceptăm negli
jența, dezinteresul. In pre
zent tremurăm cît ține 
programul de lucru din cau
za unui fochist,, care în loc 
să-și vadă de focăritul lui, 
se ocupă de deschiderea și 
închiderea halelor, iar peste 
zi, tot timpul, se află în sta
re de ebrietate, ceea ce îl 
face inapt pentru a asigura 
funcționarea centralei ter
mice în siguranță și care să 
dea căldura necesară unită
ților în care lucrăm".

Pornind de la scrisoarea 
primfă la redacție, din care 
am citat, mirecuri, 22~ februa
rie, am vizitat aproape toate, 
unitățile comerciale concen
trate la hale. Realitatea și 
mărturisirile unor vinzători ne 
obligă, în primul rînd, la o 
precizare. Intr-un număr de 
unități comerciale din ca
drul halelor, cum sînt cele 
două măcelării, „Gospodi
na", pescăria, chioșcul pen
tru desfacerea produselor 
din carne - „Gostat"-, expo
ziția de mobilă, unitățile

Raid nocturn
însoțim un echipaj al mili

ției din Vulcan pentru circu
lație, pază și ordine, într-o 
seară de sîmbătă din acest 
februarie capricios.

Unii cetățeni, întîrziați, se 
grăbesc spre casele lor. Deși 
circulația nu era intensă, la 
ora 22, din cauza neatenției 
multor pietoni, s-ar fi putut 
petrece accidente. In decurs 
de o jumătate de oră ser
gentul major loan Feier a în
registrat 24 de treceri de pie
toni prin locuri nemarcate 
pentru traversarea străzii. Ti- 
beriu llles (șofer?!) de la 
I.T.A. Vulcan trece neregula
mentar strada, nepurtînd ac
te de identitate asupra sa. In 
aceeași situație, printre mulți 
alții, se numără și cetățenii 
loan Panțîru, Vasile lonescu 
și Vasile Bană.

La ora 22,55, camionul 
21-HD-800 (șofer Marin 
Ceaușu de la I. M. Vulcan) 
circula pe bulevardul Victo
riei cu foaia de parcurs ne
completată,fiind trimis astfel 
în cursă de ofițerul de servi
ciu și de dispecer ? I

Pe strada M. Eminescu era 
parcată contravențional auto- 
dubița 21 - HD - 3438, avînd 
portierele deschise. In interior 
se aflau numeroase obiecte 
de inventar și un butoi plin 
cu benzină, la cheremul ori
cui.

In ultimul timp șoferii 
de la T.C.H. care trans
portă pămintul rezultat de 
la excavați! se descoto- 
resc de încărcătură pe un
de le e... mai la-ndemî- 
nă. Astfel, peste noapte, 
mai tot orașul este pre
sărat cu movile de... pă- 
mînt.

— Tăticule, hai să tre
cem pe-acolo pe unde 
n-am putut trece ieri, că 
mîine o să trecem pe un
de nu putem azi...

Dar aceasta nu ajunge...
C.L.F, și Agrocoop, inclusiv 
hala principală nu este ne
voie practic de multă căldu
ră. Cum spunea Alexandru 
Ovedenie, gestionarul unită
ții Agrocoop, „dacă s-ar da 
moi multă căldură de cît 
s-a dat în această iarnă, 
s-ar produce pagube mari 
prin deprecierea legumelor 
și fructelor". Același efect 
păgubitor l-ar avea căldura 
și în cazul măcelăriilor și ce
lorlalte unități menționate.

Pornind de la 
o scrisoare

Nu în același mod se poa
te aborda problema cînd es
te vorba de chioșcul de pro
duse industriale, comparti
mentul pentru desfacera ce
realelor și chiar în cazul ma
gazinului alimentar, unitatea 
cea mai solicitată de cumpă
rători. Era, deci — și este — 
de datoria tovarășului Ștefan 
Aron, administratorul piețe
lor, să ia măsurile ce se 
impun, pentru reamplasarea 
și reglarea funcționării ele
mentelor de calorifer astfel 
ca să se asigure încălzirea 
numai a acelor spații comer
ciale în care căldura nu 
este dăunătoare. Adică, ad
ministrația piețelor era obli
gată ca prin măsuri adecva
te, luate la timpul potrivit, ‘

Patrulăm în continuare. In 
■fața școlii generale nr. 6 de 
pe aleea Viitorului staționa 
un I.M.S. (21 HD - 3266) cu 
portierele deschise și nume
roase obiecte în inferior...

După miezul nopții, liniștea 
ce stăpînea aleea Muncii este 
spulberată de niște strigăte 
care se vroiau cîntece de pe
trecere. Erau ale lui Ion Dia- 
conu și Stan Virgil. Cei doi 
se întorceau de la o petrece
re și se „relaxau" cîntînd... 
Cum e firesc, au fost averti
zați, explicîndu-li-se că liniș
tea nocturnă a orașului e un 
bun al tuturor ce trebuie res
pectat.

Tot așa, noapte de noapte, 
indiferent că plouă sau ninge, 
acești oameni în uniforme al
bastre își fac datoria, ve
ghează la liniștea orașului, la 
somnul liniștit al familiilor,,al 
oamenilor care a doua zi in
tră în mină pentru a scoate 
la zi, pentru oameni, cărbu
nele.

I. ȘTEFANESCU 

să asigure trecerea de la 
încălzitul general, neadecvat 
halelor șr.neecdnomic, ia în
călzitul local, rațional și ab
solut necesar oamenilor. To
varășul Ștefan Aron nu a 
avut și nu are însă ase
menea preocupări pentru 
că în biroul dum
nealui — în care în ziua 
vizitei noastre se aflau la 
taifas taxatoare și diverși 
vînzători — era cald I

După pelerinajul prin ha
le, ne-am edificat de veridi
citatea aprecierii grupului de 
lucrători comerciali: lucrau 
îmbrăcați în cojoace în loc 
de halate, pentru că omul 
plătit pentru a asigura 
căldura necesară este tot 
în concediu de la... începu
tul anului, iar focul la cazo
nele centralei termice îl face 
un cetățean care-și găsește 
aici... loc de odihnă. Fochis
tul autorizat figurează doar 
în statele de plată ale admi
nistrației piețelor.

lată de ce subscriem la în
tregul sens al scrisorii care 
a declanșat aceste constatări, 
in ideea, că măsurile ce se 
impun nu vor întîrzia.

Tonta ȚÂȚÂRCÂ

Complexul alimentar „Mercur" Vulcan. Datorită bunei aprovizionări a unită
ții și atitudinii pline de solicitudine a personalului față de cumpărători, complexul 
se bucură de up bun renume în rîndul cetățenilor cartierului. (Foto : N. ȘTEFAN)

Semne de întrebare • Semne de întrebare
SOBA DE ORNAMENT

Geros a fost acest februa
rie, de parcă primăvara ar 
fi pe undeva hăt depar
te. Temperatura din sala 
restaurantului „Păltiniș" 
din Uricani este în ton cu 
cea de afară, încît clienții 
se văd obligați să rămî- 
nă cu paltoanele pe ei și 
căciulile pe cap. Pînă ser
vești o ciorbă îți îngheață 
mina pe lingură sau pe pa

0 sugestie
Despre numărul și am

plasarea chioșcurilor de di
fuzare a presei din orașul 
Petroșani cred că nu se poa
te face nici o observație. 
Sînt suficiente și amplasate 
unde este afluență mare 
de oameni. Doresc însă să 
vin cu o sugestie în ceea 
ce privește orarul lor în 
zilele de repaus. Și iată de 
ce. Intr-o duminică seara am 
străbătut de la un capăt la 
altul orașul în căutarea u- 
nui chioșc deschis, doar, doar, 
o să găsesc vreunul spre 
a-mi cumpăra ziarele și re
vistele de care aveam ne
voie. N-am găsit însă nici 
unul. Nu avem pretenția 
ca toate chioșcurile să fie 
deschise pînă tîrziu în noap
te, dar credem că măcar 
unul, prin rotație, ar putea 
fi deschis pînă la orele 20 
sau 21 seara. Am dori să se 
studieze această propunere 
și, bineînțeles, să se și aplice. 
(Petru GĂINĂ, I.M. Dîlja).

Apartamente 
confortabile

Locuințele din blocul 7 No
iembrie pentru nefamiliști 
din Aninoasa erau compuse 

har dacă bei un vin ori 
o bere. Primit într-o ase
menea atmosferă glaciară 
nu-i de mirare că nu-ți prea 
vine să stai în local. Ce 
fac însă ospătarele care 
tremură de frig toată ziu
lica ? Responsabilul uni
tății nu ia nici o măsură 
pentru îndulcirea „climei" 
localului fiindcă nu prea 
stă în local. Deși acolo 
îi este locul I (D.C.).

O FI CU GHINION?
Locatarii blocului nr. 13, 
de pe strada Independen
ței din Petroșani au o 
mare nemulțumire cu pri
vire la modul în care 
E.G.L.-ul le furnizează apa 
caldă. Cei mai supărați 
sînt însă cei ce locuiesc la 
etajele 3-4 unde apa cal
dă ajunge doar la... „zile 
mari". Sesizări și reclama- 
ții s-au făcut cu nemiluita. 
La rîndul lor, tovarășii de 
la E.G.L. au constatat cum 
devine situația, s-au convins 
de adevăr și au făcut... pro
misiuni. Că o fi cu ghinion 
blocul cu nr. 13 nu credem, 
-dar cert e că nu-i apă cal
dă. Chiar nu se poate fa
ce nimic ? (D.C.).

AȘTEPTARE ZADARNICĂ
Tare-i bine în zilele ge

dintr-o singură cameră. Pen
tru a le spori confortul, sec
torul E.G.L. din comună, a 
executat lucrări de moderni
zare. Astfel, din două ase
menea camere s-a făcut un 
singur apartament spațios 
și confortabil pentru fami
liști. La executarea lucrări
lor, operativ și de calitate, 
au. contribuit tîmplarul Fran- 
cisc Knebel, zidarii loan 
Văduva și Gheorghe Pag- 
nejer, muncitorul necalificat 
Sandu Popescu și alții. (Iosif 
ȘIMO, învățător, Aninoasa).

Momente 
de neuitat

In viața unui om există 
momente ce rămîn întipări
te pentru totdeauna în me
morie. Un asemenea mo
ment a trăit în ziua de 2 
martie și medicul emerit 
Gheorghe Rusu de la Spi
talul orășenesc din Lupeni. 
După 30 de ani de muncă 
desfășurată numai în acest 
spital pentru redarea să
nătății oamenilor . medicul 
emerit Gheorghe Rusu își 
ia rămas bun de la colec
tivul cu care a împărtășit ani 
îndelungați bucuriile suc
ceselor cît și durerea unor 
insuccese.

roase să stai la gura sobei. 
Soția lui loan Erdos de pe 
strada Vulcanului din Lu
peni n-a stat la căldură de
oarece a făcut mereu na
veta pentru a i se trimite 
rațiile de cărbune pe care 
nu le-a primit din luna de
cembrie. Cei care trebuie 
să livreze cărbunele la do- i 
miciliu se scuză ba că n-au I 
cărbuni, ba că n-au mașini | 
cu ce să-i transporte. Dar 
scuzele, oricît ar fi de po
liticoase, nu țin de cald. 
Deoarece cazul nu-i sin
gular, situația ar trebui re
zolvată. iarna încă nu s-a 
sfîrșit. (D.C.).

ANUNȚ. „Sunt pelcată în 
concediu, 1 martie - 25
martie". Anunțul cu prici
na, deosebit de concis du
pă cum se vede, nu-i satis
face însă pe clienții ma
gazinului de artizanat de 
pe stada Republicii, apar- 
ținînd U.J.C.M. Deva. Se 
apropie 8 Martie și cum
părătorii din Petroșani au 
nevoie nu de acest gen de 
informații, ci de... cadourile 
ce deocamdată, stau 
dincolo de lacăt. Să fie oa
re gestionarul de neînlocuit, 
în perioada concediului ? 
(M.P.).

Cu prilejul despărțirii, ca
re nu va fi totală, în sala 
clubului sindicatului sani
tar din localitate „vetera
nului" i s-a pregătit o sur
priză. Formația artistică „Sa- 
nitas" a prezentat în cinstea 
medicului emerit Gheorghe 
Rusu un frumos program ar
tistic. Medici și cadre me
dii sanitare au recitat ver
suri din Mihai Eminescu și 
Adrian Păunescu. (Mihai 
MATYAS, spital Lupeni).

„STEAGl/L 
ROȘIT 
a criticat, 

organele 
vizate 

răspund
Prețul Va fi cel 

adevărat

, La nota apărută în 
nr. 7 913 al ziarului 
„Steagul roșu", în care 
se critica faptul că în u- 
nele unități comerciale 
luminările se vînd cu pre
țuri diferite, (respectiv 
și la... suprapreț), con
ducerea I.C.S. Alimenta
ra și A.P. ne răspunde : 
această abatere de la 
normele comerțului nos
tru socialist q fost pre
lucrată operativ cu toți 
șefii de unități. La rîndul 
nostru sperăm să nu mai 
avem prilejul să înserăm 
în coloanele ziarului a- 
semenea abateri de la e- 
tica lucrătorilor comer
țului nostru socialist.

, Groapa va fi 
astupată ?

In nota „Astupați groa
pa” publicată în nr. / 907 
al ziarului „Steagul ro
șu", se critica o stare de 
fapt ce periclita circulația 
mașinilor și pietonilor la 
bifurcația dintre străzile 
Mihai Viteazul și Horea 
din Petroșani. Gonfirmînd 
justețea celor relatate, 
E.G.C. Petroșani ne in
formează că s-au luat 
măsuri ca groapa să fie 
astupată în cel mai scurt 
timp. Deși de la apari
ția articolului au trecut 
mai bine de 20 de zile, 
deși s-a promis astupa
rea ei într-un timp foarte 
scurt, groapa continuă să 
pericliteze circulația și 
în prezent. Cam mare 
deosebire între vorbe și 
fapte, tovarăși din con
ducerea E.G.C,!

Soluție există

Referitor la articolul inti
tulat „O stație stric nece
sară", publicat în ziarul 
„Steagul roșu" nr. 7 906, 
conducerea E.G.C. Pe
troșani comunică ur
mătoarele : deoarece dru
mul în fața spitalului es
te în curbă și nu e- 
xistă nici loc de refugiu 
nu se poate amenaja o 
stație de autobuze în a- 
cel loc. O asemnea sta
ție s-ar putea totuși a- 
menaja în locul actua
lului loc de agrement ca
re nu și-a justificat e- 
xistența. Spre a putea 
amenaja stația la locul 
indicat vom cere accep
tul organelor în drept.
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în dezbaterea Comitetului special 
pentru Carta O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 2 TAger- 
pres) - Comitetul special pen
tru Carta O.N.U. și creșterea 
rolului organizației examinea
ză în prezent modul în care 
urmează să se desfășoare lu
crările actualei sale sesiuni. 
Țările în curs de dezvoltare, 
membre ale comitetului, se 
pronunță în favoarea insti
tuirii unor metode de lucru 
care să ofere tuturor statelor 
reprezentate în acest organ 
posibilitatea de a-și prezenta 
punctele, lor de vedere asu
pra ansamblului problemelor 
aflate în dezbatere. Deși nu 
s-a trecut încă la examinarea

Campania electorală din Franța
PARIS 2 (Ăgerpres) - In 

cadrul campaniei electorale 
din Franța, partidele comu
nist și socialist au făcut o 
serie de precizări privind 
poziția lor față de Piața co
mună.

Prezentînd poziția P. C. 
Francez, Jean Kanapa, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.F., a formulat re
zerve față de modul 
în care funcționează 
instituțiile C.E.E., apreci

Orientul
TEL AVIV 2 (Ăgerpres) - 

Intr-un interviu televizat, re
luat de agenția Reuter, Yigal 
Allon, fost vicepremier și mi
nistrul al afacerilor externe 
al Israelului, a cerut guver
nului israelian actual să-și 
reformuleze poziția în cadrul 
negocierilor de pace asupra 
Orientului Apropiat, pe care 
le-a considerat ca aflate în 
impas.

„Pozițiile guvernului în 
problema palestiniană și vi
itorul majorității teritoriilor

A fost lansată nava
MOSCOVA 2 (Ăgerpres) -
La 2 martie, ora 17,28 (ora 

Bucureștiului), de pe cosmo- 
dromul Baikonur, a fost lan
sată nava spațială pilotată 
„Soiuz-28" avîndu-i la bord 
pe colonel Aleksei Gubarev, 
comandant de navă, erou 
al Uniunii Sovietice, și că
pitan Vladimir Remek, ingi
ner de bord, cetățean d 
R.S. Cehoslovace. „Soiuz-28", 
plasat pe o orbită circum- 
terestră, urmează să facă 
joncțiunea cu complexul ști- 

de fond a propunerilor exis
tente cu privire la căile con
crete de întărire a ro Iutei 
O.N.U. în viața internaționa
lă, țările în curs de dezvol
tare au evidențiat de la pri
mele ședințe ale comitetului 
necesitatea adoptării unor 
măsuri adecvate pentru a 
spori eficiența activității 
O.N.U. și a democratiza me
canismul decizional al orga
nizației mondiale, în confor
mitate cu cerințele noi ale 
cooperării internaționale și 
cu așteptările legitime ale 
popoarelor, care doresc ca 

ind că, la ora actuală, di
ferite organisme comunitare 
iau cei mai frecvent hotărîri 
în favoarea R.F. Germania, 
care, după aprecierea P.C.F., 
„domină Piața comună". Ka
napa a afirmat că, din a- 
ceste motive, este necesar ca 
un guvern de stînga să cu
prindă în Franța și miniștri 
comuniști, care ar fi „intran
sigenți în ce privește respec
tarea independenței națio
nale".

El a subliniat, în context,

Mijlociu
arabe ocuoate trebuie schim
bate" - a spus el, adăugind 
că- „planul lui Menahem Be
gin nu soluționează proble
ma palestiniană, menține Ior
dania departe de masa ne
gocierilor și afectează con
vorbirile cu Egiptul". Totoda
tă, Yigal Allon a apreciat 
că propunerea premierului 
Begin privind acordarea unei 
autonomii zonei situate la 
vest de Iordan trebuie discu
tată între Israel, Iordania și 
liderii palestinieni.

spațială „Soluz-28“
ințific orbital „Saliut-61* - 
„Soiuz-27", în vederea con
tinuării cercetărilor și expe
riențelor spațiale stabilite 
pentru actuala misiune spa
țială complexă.

In conformitate cu pro
gramul de colaborare „In- 
tercosmos", la realizarea că
ruia participă nouă state so
cialiste, între care și Româ
nia, în acest an sînt prevă
zute și alte lansări de nave 
de tip „Soiuz" cu echipaje 
mixte din țări -socialiste. 

organizația să fie cu adevă
rat un instrument puternic al 
menținerii și consolidării pă
cii și securității internațio
nale.

In cadrul discuțiilor privind 
organizarea lucrărilor comi
tetului, reprezentantul țării 
noastre a subliniat însemnă
tatea deosebită pe care 
România o acordă creșterii 
rolului O.N.U. în relațiile in
ternaționale contemporane și 
sporirii contribuției organiza
ției în soluționarea marilor 
probleme care confruntă o- 
menirea.

că P.C. Francez, nea pa rți- 
nînd vreunei „internaționale" 
de orice tip, își elaborează 
politica în Franța, potrivit 
cerințelor specifice.

Primul secretar al Partidu
lui Socialist Francez, Fran
cois Mitterrand, a declarat 
că în cazul în care stînga va 
obține victoria în alegeri. 
Franța va rămîne în Piața 
comună, deoarece este in 
interesul țării. „Nu cerem 
nimic care să nu fie inclus 
în Tratatul de la Roma (de 
creare a C.E.E.)", a spus 
Francois Mitterrand. In acest 
fel, el a răspuns, potrivit a- 
genției France Presse, pri
mului ministru, Raymond Bar
re, care afirmase că institui
rea unui guvern de stînga 
„ar avea drept rezultat ieși
rea în cîteva luni a Franței 
din Piața comună".

'LA NAIROBI a fost dat 
publicității raportul statistic 
privind situația economică a 
Kenyei în anul 1977. Docu
mentul precizează că țara 
a reușit să-și stabilizeze si
tuația economică. Produsul 
global intern a crescut cu 
10 la sută. Rezultate bune 
s-au obținut și în domeniul 
comerțului exterior, care s-a 
încheîat cu un sold pozitiv 
de 6,2 milioane lire kenyene, 
față de un deficit de 51,2 
milioane lire în 1976.

TRIBUNALUL MILITAR DIN 
PLEVNA a condamnat patru 
criminali fasciști vinovați de 
omorîrea, în aprilie 1944, a 
unor partizani bulgari, anun
ță agenția B.T.A. Sentința 
prevede pedepse privative de 
libertate pe termene între 
9 și 14 ani. Sentința a fost 
confirmată de Tribunalul Su
prem.

POTRIVIT UNUI STUDIU 
ESTIMATIV, întocmit de Orga

Tovarășul Todor 
pe tovarășul

SOFIA 2 (Ăgerpres) - To
varășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral ai Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, 
a primit, joi, pe tovarășul 
Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv 
ai C.G. al P.C R., prim-minis- 
tru al guvernului ''R.publiGi 
Socialiste Rom.ânia, care con
duce delegația română la 
festivitățile prilejuite de săr
bătorirea centenarului elibe
rării Bulgariei de sub domi
nația otomană.

Cu acest prilej tovarășul 
Todor Jivkov a dat o înaltă 
apreciere contribuției arma
tei române la eliberarea Bul
gariei de sub jugul otoman, 
precum și sprijinul frățesc dat 
de poporul român poporului 
bulgar, mișcării sale de eli
berare națională.

In cadrul întrevederii a fost

Tovarășul Le Duan, a primit 
delegația Marii Adunări Rationale
HANOI 2 (Ăgerpres) - 

Tovarășul Le Duan, secretar 
general al C.C. al Partidului 
Comunist din Vietnam, a pri
mit delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii So
cialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Giosan, 
membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Marii 
Adunări Naționale, aflată în 
Republica Socialistă Viet
nam într-o vizită oficială.

In cursul primirii, a fost 
reliefată însemnătatea deo
sebită a convorbirilor pur
tate la București, în 1975, de

nizația Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultu
ră (F.A.O.), producția mon
dială de cereale ar putea fi 
în 1978 de 1,12 miliarde to
ne. Cifra este superioară ce
lei din 1977, respectiv cu 5 
la sută la producția de grîu 
și cu 1 la sută la cereale se
cundare.

Pe de altă parte, docu
mentul precizează că țările 
donatoare au anunțat aloca
rea unor cantități de ordi
nul a 9,2 milioane tone, cu 
400 000 tone mai puțin de- 
cît se așteptase, în cadrul 
programelor de ajutor ali
mentar.

IN TIMPUL CATASTROFEI 
MINIERE produse săptămîna 
trecută la Doornfontein, în

Jivkov a primit
Manea Mănescu

exprimată satisfacția față de 
extinderea și diversificarea 
relațiilor de prietenie trai
nică și colaborare dintre ță
rile,: partidele și popoarele 
noastre, subliniindu-se că în- 
tîlnirile, devenite tradiționale, 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
constituie momente deosebit 

iiI,H?rțante, hoțărîtoare 
pentru dezvoltarea continuă 
a rodnicei prietenii româno- 
bulgare. In acest context a 
fost reafirmată dorința reci
procă de a amplifica rapor
turile dintre România și Bul
garia, potrivit înțelegerilor 
convenite cu prilejui dialogu
lui la nivel înalt, în dome
niile politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural și în 
alte sectoare de activitate, în 
interesul celor două popoare 
vecine și prietene, al cauzei 
socialismului, progresului și 
păcii în lume.

! 
I
I
I
I 
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tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Le Duan, a documentelor 
semnate pentru dezvoltarea 
în continuare, pe multiple 
planuri, a relațiilor româ- 
no-vietnameze. Totodată, to
varășul Le Duan a transmis 
sincere mulțumiri partidului, 

guvernului și poporului român 
pentru ajutorul prețios acor
dat poporului vietnamez în 
lupta pentru independență, 
arătînd că realizarea obiec
tivelor economice convenite 
cu prilejul vizitei sale la 
București va contribui la dez
voltarea mai rapidă a Vietna
mului.

I
I 
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Republica Sud-Africană, 12 
mineri de culoare și-au pier
dut viața. In urma prăbuși
rii unei galerii la mina de 
aur din localitatea menționa
tă, 14 mineri au fost izolați 
în subteran, la peste 1 000 
metri adîncime. Dintre aceș
tia doar doi au fost găsiți 
în viață, după primele ope
rațiuni de salvare.

UN FOND DE 300 DE VO
LUME privind istoria, cultu
ra și civilizația poporului 
român a fost donat Bibliote
cii naționale a Spaniei.

ÎNTRUNITĂ IN SESIUNE 
inaugurală, joi, la Rangoon, 
Adunarea Poporului (Parla
mentul) Republicii Socialis
te-a Uniunii Birmane a rea
les pe U Ne Win în funcția 
de președinte al țării, pentru 
o nouă perioadă de patru 
ani. In aceeași zi. Adunarea 
Poporului a ales • un nou 
Consiliu de Stat, al cărui 
președinte este U Ne Win.

I
I
I
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PETROȘANI - 7 No
iembrie : Salty; Republi
ca : Fair play ; Unirea : 
Poruncă întunecată; PE- 
TRILA: Copil de suflet ; 
LONEA : Frază netermi
nată ; ANINOASA ; Un 
gen-tlsmer, --în v&itul ■ 'sdi-' 
batic ; VULCAN: Valea 
prafului ; LUPENI - Cul
tural : Surîsul mamei; 
Muncitoresc : Operațiu
nea petrol ; URICANI : 
Diavolii din Spartivento.

I
i
I
I
I
I

TV

I
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10,00
11,45 

județeni 
Telex ;

progra-

9,00 Teleșcoală; 
Telecinemateca ; 
Corespondenții 
transmit...; 12,00 
12,05 închiderea 
mului ; 16,00 Telex; 16,05 
Teleșcoală ; 16,30 Ritmuri. 
Cîntece și dansuri bulgă
rești; 16,45 Bulgaria — 
100 de ani de la elibera
re. Documentar ; 17,00 E- 
misiune în limba germa
nă ; 19,00 Rezultatele tra
gerii loto; 19,05 Film se
rial pentru copii : Cuore;
19,30 Telejurnal; 19,50 
Viața în lumina normelor 
eticii și echității socialis
te ; 20,10 Film artistic : 
„Vărul Pons". Premieră 
pe țară. Producție a stu- . 
diourilor franceze ; 21,45 j 
Revista literar-artistică | 
TV.; 22,20 Telejurnal.

i 
I

I

I 
I

VREMEA.fi» ■

res-

Stația meteorologică 
Petroșani comunică : Ieri 
temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a 
fost de 16 grade, iar în 
Paring 9 grade. Minime
le au fost de 3 și, 
pectiv, 4 grade.

Stratul de zăpadă 
Paring: 20 cm.

Pentru următoarele 
de ore : Vremea va 
în general frumoasă 

I

la

24 
fi 
Și 

călduroasă cu cer senin
noaptea și dimineața. 
Vînt slab din sectorul 
sudic.

MEM6NTO
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DUMINICĂ, 5 MARTIE
8,00 Sportul pentru toți. Gimnas

tica la domiciliu. 8,15 Tot înainte I 
9,05 Șoimii patriei. 9,15 Film se
rial pentru copii. Comoara din 
insulă. Episodul 2. 9,45 Pentru că
minul dumneavoastră. 10,00 Viața 
satului. 11,45 Bucuriile muzicii. 12,30 
De strajă patriei. 13,00 Telex. 13,05 
Album duminical. Din cuprins : 
Woody, Moment folcloric; 
Sub cupola circului ■ Selecțiuni din 
spectacolul de la Friedrichstadtpa- 
last al Televiziunii din R.D.G. ; 
Șah-mat în... 15 minute. 15,55 ins
tantanee de Aristide Buhoiu. 16,10 
Film serial : Linia maritimă One- 
din. Episodul 28. 17,00- Fotbal:
Universitatea Craiova - Politehnica 
Timișoara (Divizia A) - repriza a 
li-a. Transmisiune directă de la 
Craiova. 17,50 Festival pionie
resc. Ediția de iarnă, încadrată în 
competiția națională sportivă „Da- 
ciada“. înregistrare de la patinoa; 
rul „23 August". 18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal. 19,20 File de is
torie. Mărturia fîntînelor. 19,40 An
tena vă aparține. Spectacol pre
zentat de județul Galați. 20,40 Film 
artistic : Antoniu și Cleopatra. Pre
mieră TV. Producție a studiourilor 
engleze. 22,50 Telejurnal. Sport.

LUNI, 6 MARTIE
16,00 Telex. Emisiune în limba 

maghiară. 19,00 Tribuna TV. Acel 
memorabil 6 martie 1945. Viziunea 
științifică marxistă asupra istori
ei. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 19,50 Panoramic. Viitorul e- 

nergeiicii și... energiile viitorului. 20,25
Roman-foileton. Familia Palliser. 
Episodul 3. 21,15 Publicitate. 21,20 
Reportaj de scriitor. La Buzău, un

PROGRAMUL Ț\/
de limba română începe cu „frate". 

.21,35 Cuplete și refrene vesele din 
operete. 22,00 Cadran mondial.
22,20 Telejurnal.

MARȚI, 7 MARTIE
9,00 Teleșcoală. 11,50 Telex. 

16,00 Telex. 16,05 Teleșcoală. 16,35 
Curs de limbă engleză. 17,05 La 
volan. 17,20 Plaiul țării-ntinerit - 
melodii populare. 17,45 Consulta
ții medicale. 18,05 Publicitate. 18,10 
Jară de dor. Versuri de Lucian 
Blaga, Nichita Stănescu, Meliusz 
Joszef, Tiberiu Utan, Mircea Flo
rin Șandru. 18,30 Lecții TV pentru 
lucrătorii din agricultură. Cum am 
realizat producții mari de porumb 
și sfeclă de zahăr. 19,00 Eroii de 
la Moisei. Tablou muzical-literar.

19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal.
19,50 Roadele politicii partidului de 
dezvoltare economico-socială a ță
rii. Azi, județul Timiș. 20,15 Seară 
de teatru. Intre noi doi, n-a fost 
decît tăcere. De Lia Crișan. Pre
mieră TV. 21,30 Stelele cîntecului 
și dansului. 22,20 Telejurnal.

MIERCURI, 8 MARTIE
9,00 Teleșcoală. 11,45 Telex. 16,00 

Fotbal : Ă.S.A. Tg. Mureș - F.C. 
Argeș (divizia A. Transmisiune di
rectă de la Tg. Mureș). In pauză : 
Telex; Tragerea Pronoexpres. 17,50 
Din țările socialiste; 18,00 Telecro- 
nica pentru pionieri. 18,20 Campi
onatele mondiale de schi - fond. 
Selecțiuni înregistrate de la Lahti 
(Finlanda). 18,t>0 Forum cetățenesc,
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejur
nal. 19,50 Noi, femeile I Emisiune, 
omagială. Valențele afirmării ; Gos
podinele unei mari gospodării ; 
Munca mea : viitorul ; înfrățiți în 
muncă și în aspirații ; O viață în 
halat alb. 20,25 Astăzi, e ziua ta 1 
Telespectacol literar-muzical-core- 
grafic dedicat Zilei femeii.: 20,55 
Telecinemateca. Bătălia pentru 

Anglia. Premieră pe țară. Produc
ție a studiourilor engleze. 22,55 
Telejurnal.

JOI, 9 MARTIE
16,00 Telex. 16,05 Teleșcoală. 

17,40 România pitorească. 18,10 
Campionatele mondiale de schi 
alpin. Selecțiuni înregistrate de la 
Garmisch Partenkirchen. 18,50 Cîn- 
tarea României.' 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 19,50 La ordinea 
zilei în economie. 29,00 Tezaur fol
cloric. 20,20 Ora tineretului. 21,20 
Telerecital. Silvia Dumitrescu-Timică. 
22,25 Telejurnal

VINERI, 10 MARTIE
9,00 Teleșcoală. 12,15 Corespon

denții județeni transmit... 12,30 Te
lex. 16,00 Telex. 16,05 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă franceză. 17,00 
Emisiune în limba germană. 19,00 
Rezultatele tragerii loto. 19,05 Film 
serial pentru copii. Cuore. 19,30 
Telejurnal. 19,50 Viața în lumina 
normelor eticii și echității socia
liste. 20,15 Film artistic. Secerișul 
roșu. Premieră TV. Producție a stu
diourilor braziliene. 21,55 Atelier 
de creație literar-artistică. 22,30 
Telejurnal. 22,40 închiderea pro
gramului.

SÎMBĂTĂ, 11 MARTIE
12,00 Telex. 12,05 Roman-foileton. 

Familia Palliser. Reluarea episodu

lui 2. 12,55 Publicitate. 13,00 Ca
leidoscop muzical. 14,00 Pămîntul 
are nevoie de oameni noi. Emisiu
ne despre personalitatea marelui 
scriitor Jules Verne, 14,30 „Cine nu 
știe ce-i doru“ - melodii populare. 
15,00 Agenda cultural-artistică.
15,30 Stadion - emisiune realizată 
de Cristian Țopescu. Un sport mai 
puțin cunoscut : badminton ; Cam
pionatele mondiale de patinaj viteză 
(transmisiune de la Helsinki); Auto
mobilism : Marele Premiu al Bra
ziliei, cursă pentru campionatul 
mondial al piloților de formula u- 
nu (rezumat primit de la Rio de Ja
neiro) ; Atletism : R.D.G. - Marea 
Britanie (Selecțiuni înregistrate de 
de la Berlin); Hipism : „Premiul A- 
mericii" - alergare internațională 
de trap pe hipodromul Vincennes 
de la Paris ; Fotbal : R.F.G. - An
glia (rezumat înregistrat de la 
Munchen). 17,00 Clubul tineretului.
17.50 Săptămîna politică internă și 
internațională. 18,05 Antologia fil
mului pentru copii și tineret. Ab
bott și Costello. 19,30 Telejurnal.
19.50 Teleenciclopedia. Secolul XXI ; 
Fenomene geologice ; Civilizații me
diteraneene. 20,30 Mari filme wes
tern. Steaua singuratică. Premieră 
pe țară. Producție a studiourilor a- 
mericane. 22,00 Intîlnire cu satira 
și umorul. 22,30 Telejurnal. Sport. 
22,40 Seară de romanțe.
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