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Stoph

Să facem totul pentru 
realizarea planului de cărbune

BRIGADIERUL
• Conducător și organi

zator
• Promotor al noului
• Educator

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, a primit, 
marți după-amiază pe tova
rășul Willi Stoph, membru 
al Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Demo
crate Germane.

La primire a luat parte 
tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului.

In cadrul întrevederii au

fost analizate stadiul.și pers
pectivele relațiilor dintre 
România și R.D. Germană, 
apreciindu-se, de comun a- 
cord, că raporturile de strîn-i 
să colaborare și conlucrare 
statornicite între P.C.R. și 
P.S.U.G., între țările și po
poarele noastre s-au dezvol
tat continuu în conformitate 
cu înțelegerile și hotărîrile 
convenite cu prilejul întîlniri- 
lor și convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker. A fost ex
primată dorința comună de 
a extinde și aprofunda re
lațiile dintre cele două țări

• (Continuare în pag. a 4-a)

Ne apropiem vertiginos de sfîrșitul lunii 
și, odată cu aceasta, de sfîrșitul primului 
trimestru. Cum s-a încheiat a doua decadă 
în unitățile miniere, ne spun cifrele alăturate. 
Din analiza evoluției zilnice a producției se 
pot desprinde însă mai multe concluzii care 
sînt, în același timp și învățăminte pentru ac
tivitatea viitoare. Și anume : în unitățile în 
care există preocupare pentru asigurarea 
condițiilor necesare în abataje, sarcinile de 
plan au fost depășite. Mina Uricani, de 
pildă, și-a realizat planul zi de zi, plusul 
înregistrat depășind 2 600 tone. în această 
lună, dar mai cu seamă în a doua decadă, 
și colectivul minei Vulcan a avut o linie as
cendentă, doar în ziua de 20 înregistrîndu-se 
o restanță, practic neglijabilă - de 53 tone 
— plusul de la începutul lunii fiind de peste 
1 900 tone. Se cuvin spuse cîteva cuvinte 
și despre mina Paroșeni care „a reușit" per
formanța de a rămîne la decadă sub plan

SITUAȚIA 
REALIZĂRII PLANULUI 

LA EXTRACȚIA DE CĂRBUNE 
LA ÎNTREPRINDERILE 
MINIERE,

A DOUA A
I. M. Lonea
I. M. Petrila
I. M.
I. M.
I. M.
I. M.
I. M.
I. M.
I. M.
I. M.

întrecerea brigăzilor
organizată superior

Dîlja 
Livezeni 
Aninoasa 
Vulcan

PE DECADA
LUNII MARTIE

92,1 la 
98,0 la
96.5 la
59.5 la

81,7 la 
102,5 la

Paroșeni 99,7 la
85,3 la sută

sutâ 
sută

sută 
sută 
sută 
sută

Lupeni
Bârbăteni 73,5 la sută 
Uricani 106,9 la sută
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Azi despre

INDISCIPLINA
• Un inginer la 46 de ani declară : ,,Nu 

am fost conștient cînd am trimis după 
băutură"

• în doi ani același om primește al doilea 
vot de blam cu avertisment pentru ace
eași abatere — consumul abuziv de alcool

Nu vom aborda azi. indis
ciplina sub multiplele ei as
pecte. Nu ne vom opri aten
ția la portarii pe care nu 
i-am văzut, de cîte ori am 
fost la I.M. Aninoasa, să în
trebe pe cineva cine este și 
ce caută la întreprindere. Nu 
vom insista nici asupra faptu
lui că luni, 20 martie, la ora 
12,05 o colivie cu oameni de 
la transport (după cum am 
fost informați) și probabil și 
de 
în 
va 
ca
se 
muncă și nu afară la 
Ar fi trebuit, poate, să insis
tăm și asupra celuilalt as
pect: în aceeași zi, la ora 
12,08, în rampa puțului, la 
orizontul IX, erau peste 50 
de mineri care nu puteau 
să ajungă atît de repede 
la puț dacă nu părăseau lo
cul de muncă înainte de ter
minarea programului. Nu ne 
vom referi nici la absento- 
mani, la cei care mai mult 
dezorganizează procesul de

la alte sectoare coborau 
subteran împreună cu cîți- 
maiștri, deși ar fi trebuit 
cel puțin de 5 minute să 
fi găsit la locurile de 

r ” 1 i ziuă.

producție, nici la cei care se 
abat de la tehnologiile de 
lucru. Nu.

Ne vom opri asupra unei 
singure abateri, asupra unui 
singur caz de indisciplină 
caracteristic, repetăm, carac
teristic în bună parte pen
tru I.M. Aninoasa.

Un inginer, conducătorul 
unei activități deosebite, e- 
nergeticul șef al întreprinde
rii, abdică cu o ușurință de 
neîngăduit de la îndatoririle 
ce îi reveneau în funcția ce 
o deținea, de la obligațiile 
de membru de partid, neso
cotește principiile codului 
eticii comuniste, își încalcă 
propria-i demnitate de om. 
In ziua de 16 martie, în 
timpul orelor de program 
(între 12—13),- consumă al
cool (coniac) în incinta în
treprinderii și ajunge într-o 
avansată stare de ebrietate. 
Ce a urmat nu e greu de 
imaginat - gesturi necontro
late, discuții, expresii fără

Dorin GHEȚA

• (Continuare în pag. a 2-a)

f()ă 'inf&rtnăm
CHIOȘC ALIMENTAR LA

SPITAL. Răspunzînd unei 
I cerințe îndreptățite, apăru

te odată cu punerea în 
(funcțiune a spitalului nou

din Petroșani, care se află, 
Idupă cum se știe, la circa

un kilometru de cea mai a- 
propiată unitate alimenta- 

, ră, i.C.S.M.A. și A.P. a a- 
I menajat în incinta institu- 
I ției un chioșc alimentar. De

aici. atît bolnavii cît și per
sonalul se pot aprovizio
na cu lapte și produse lac
tate, dulciuri, compoturi și 
produse de bufet calde și 
reci. (T. Ț.)

UN NOU OFICIU DE 
POȘTA. In cartierul Aero
port - Petroșani, la parte
rul blocului turn J, funcțio
nează de curînd un nou 
oficiu de poștă - Petroșani 
3. Locuitorilor celui mai 
mare cartier al municipiu
lui li s-au pus astfel la dis-

Schimbul de experiență al 
brigadierilor organizat în 
zilele de 18 și 19 septem
brie, pe lîngă scopul di
rect pe cate și l-a propus - 
de a reliefa rolul deosebit 
al brigadierilor în promova
rea tehnicii noi, în condu
cerea și organizarea frontu
rilor de muncă productive, 
în formarea și educarea vi
itorilor mineri, capabili să 
mînuiască utilajele de înaltă 
tehnicitate din dotare - 
a analizat, de asemenea, 
rezultatele obținute în pe
rioada trimestrului IV 1977

de către brigăzi șî a stabilit 
măsuri pentru generalizarea 
experienței pozitive, pentru 
antrenarea brigăzilor la rea
lizarea sarcinilor pe acest an 
și a angajamentelor.

Apreciem rezultatele bune 
obținute de brigăzile din a- 
batajele frontale dotate cu 
echipamente de susținere me
canizată conduse de Fran- 
cisc Fazakaș și Constantin 
Ciobănoiu, de- la I.M. Pa
roșeni care, în trimestrul IV, 
au realizat avansări medii 
de peste 40 m pe lună, cu 
productivități medii lunare 
între 13,30 și 20,5 tone pe 
post. Asemenea succese au 
avut la bază folosirea la 
parametri înalți a dotării 
tehnice din abatajele fron
tale și organizarea superi
oară a lucrului în brigadă. 
Realizări remarcabile în a- 
ceeași perioadă a obținut și 
brigada condusă de Eugen 
Voicu, de la I. M. Petrila, ca
re a lansat una din iniția
tivele cele mai fructuoase și 
mai larg îmbrățișate în Va
lea Jiului : „Brigada înaltei 
productivități".

Marcu BOANTĂ, 
președintele 

Consiliului municipal 
al sindicatelor Petroșani

După un spectacol-reci- 
tal de poezie al lui Silviu 
Stănculescu, actor care 
transmite intr-o manieră 
originală tainicul fior al 
liricii românești, Teatrul 
de comedie a prezentat 
aseară piesa de debut 
(1655), „Zăpăcitul", a lui 
Moliere. Este o comedie 
mai puțin cunoscută, a 
„qui-pro-quo“-ului, in ca
re seria încurcăturilor stîr- 
nește risul atît de complex 
în creația marelui drama
turg francez. Spumosul 
spectacol, realizat de Ion 
Lucian (care semnează și 
versiunea comediei în lim
ba română), are o exce
lentă distribuție: Ștefan 
Tapalagă, Vladimir Găi
tan, Dumitru Chesa, Dem. 
Savu, Valentin Plătăreanu, 
Gheorghe Crîșmaru, pen
tru a nu aminti 
parte a actorilor, 
puizabilă vervă 
re. Ion Lucian a 
spectacolului ritm și 
loare (scenografia — Ion 
Popescu — Udriște).

Săptămîna Teatrului de 
comedie în Valea Jiului 
este o manifestare cultu-

T. SPĂTARU

decît o 
cu o ine- 
creatoa- 
imprimat 

cu-

* (Continuare în pag. a 3-a)
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„ACȚIUNEA PRIMĂVARA"

Unde se muncește, roadele nu se lasă așteptate 
în gospodărirea și înfrumusețarea localităților

»

3

în localitățile Văii Ji
ului au debutat adevă
rate șantiere ale înfru
musețării și bunei gospo
dăriri. Cum e și firesc, 
întreaga acțiune e coor
donată de consiliile popu
lare prin deputați și alți 
gospodari fruntași. Re
marcabilă este participa
rea la acțiunile desfă
șurate pînă acum a ti
neretului școlar.

AMPRENTE ALE
FRUMOSULUI Șl

ORDINII

blocurile nr. 6, 4, 18 și 20 
nivelarea terenului, aranja
rea rondurilor pentru flori 
continuă.

„ȘCOALA NOASTRĂ.

CASA NOASTRĂ"

de | 
publică. I

I
I
I
I

tui in.f&rmtim J

poziție servicii sociale 
mare utilitate
(A.H.)

FLORI Șl 
zonele verzi 
ricani vor fi 
ceasta primăvară 3000 ar
bori și arbuști ornamentali 
și sădite peste 20 000 flori 
produse în sera proprie. 
(C.D.)

ARBUȘTI. Pe 
din orașul U- 
plcintați în a-

Pe strada Independenței 
din Petroșani, 
trecătorilor sînt 
grădina creată 
cursul anilor prin 
vele gospodărești, pasiunea 
pentru frumos și bunul gust. 
Zona verde din fața blocu
lui nr. 15, responsabil Pe- 
trache Cîrlig, găzduiește zeci 
de trandafiri, lilieci, sălcii 
pletoase ale căror coroane 
au fost recent îngrijite. A- 
ceeași grijă pentru frumos 
și bun gust la blocul nr. 7 
- responsabil losif lederan, 
și la blocul 1 - responsabil 
loan Predoiu.

Tovarășul Ion Floca, secre
tarul organizației de bază 
de cartier nr. 8, ne infor
mează că la blocurile nr. 6, 
12, 14, 20 din strada Păcii, 
prin grija consiliului popu
lar municipal, a tovarășei 
deputate din această circum
scripție, Felicia Necșa, au 
fost aduse 20 de basculante 
de pămînt vegetal. Locatarii 
din blocul 1 au reamenajat 
deja rondurile de flori. La

CONTINUAREA UNEI
privirile 

atrase de 
în de- 

inițiati-

TRADIȚII

Continuînd tradiția 
moașă a școlii lor, aproape 
o sută de elevi de la Grupul 
școlar minier din Petroșani, 
clasele a IX-a B, E, G și 
R, însoțiți de cadrele di
dactice Ionel Adam, Lucia 
Ortelecan, Nicolae Cerchez, 
Gavrilă Man și Ion loniță au 
desfășurat primele acțiuni 
pe porțiunea de șosea Pia
ța Victoriei - podul Dără- 
nești. A fost strîns în gră
mezi pămîntul de la rigole, 
curățate șanțurile de alu
viuni. Păcat însă că acțiu
nile elevilor nu au fost ur
mate imediat de transporta
rea pămîntu’ui. Potrivit pro
gramului pe care școala și 
l-a întocmit, acțiunile e- 
levifor vor continua cu să
parea gropilor și plantarea 
arborilor ornamentali. cu 
curățirea rigolelor și șanțu
rilor de scurgere a apelor 
de pe toată porțiunea men
ționată.

fru-

Băieții din clasele a Vlll-a 
A șl B de la Școala generală 
nr. 1 din Petroșani, în
soțiți de profesoarele Ma
ria Berar și Tatiana Blen- 
dea, fruntașii la învățătură 
Alin Ciolca, Friederich Zilf, 
Romulus Stănescu de la 
Școala gfenerală nr. 5, îm
preună cu prof. Aurora Du- 
boșan, diriginta clasei, au 
acționat pe spațiile verzi 
din preajma școlilor. Hârti
ile și resturile vegetale au 
dispărut mistuite 'de flă
cări ori în containerele pen
tru reziduuri, iar spațiile verzi 
au primit o notă de ordine, 
așa cum cere deviza „Școala 
noastră, casa noastră". Pen
tru clasa învățătoarei Elena 
Seprodi de la aceeași școa- . 
iă nr. 5, aria de acțiune a 
constituit-o întinsa zonă ■ 
verde din apropierea cen- I 
tralei termice nr. 3 și parcul, 
de lîngă podul Slătinjoarei. ț 
în urma inițiativei lăudabile 
a copiilor, și aici s-a făcut 
ordine deplină.

Toma ȚÂȚÂRCÂ



roșu

săției și-au propus 
tensifice acțiunile politice

Termenul, 
calitatea și 
eficiența pe 

șantierele 
de construcții

■ Recent comuniștii din or
ganizația de bază a șan
tierului nr. 1, din cadrul 
Grupului de șantiere Valea 
Jiului al T.C.H., au supus u- 
nei exigente analize in a- 
dunarea de dare de seamă 
activitatea și rezultatele a- 
nului 1977 privind construc
ția de locuințe în Petroșani 
și Petrila.

Din sarcina totală de 
p.an, au rămas neexecutaie 
160 de apartamente. Res
tanța nu are justificare, la 
originea ei stînd cauze care 
puteau fi evitate dacă se 
acționa din: timp pentru asi
gurarea documentațiilor, îm
bunătățirea organizării pro
ducției și a muncii, perfec
ționai ea forței de muncă-și 
folosirea judicioasă a- efec
tivelor de muncitori", utiliza
rea integrală a timpului de 
lucru. De altfel, restanța es
te rezultatul unei mâi vechi 
practici a conducerii grupu
lui, de a încheia anul de 
plan în 13 luni, și chiar mai 
mult !

Pentru acest an, organiza
ția de bază a stabilit mă
suri menite să contribuie la 
recuperarea restanței, la în
cadrarea tuturor lucrărilor 
în termenele planificate. Au 
fost stabilite răspunderi fer
me în sarcina membrilor de 
partid care au fost reparti
zați pe obiective, avînd sar
cina să raporteze zilnic a- * 
supra stadiului lucrărilor. De 
asemenea, s-a acționat pen
tru întărirea formațiilor de

1 N T R E

garderoba dv.
Unitățile comerciale au 

pus în vîniare veșminte, 
încălțăminte, numeroase 
alte articole pentru sezo
nul cald, oferind popu
lației posibilități multiple 
de reînnoire a garderobei. 
Astfel, pe lînga cantități
le sporite de mărfuri 
creșterile reprezentînd 
13-40 la sută față de 1977 
-, magazinele dispun a- 
cum de o gamă mult mai 
bogată de bunuri realiza
te potrivit modei '78, ca
litativ superioare. Este vor
ba, printre altele, de o în
treagă paletă de țesături 
fantezi din mătase natu
rală, din fire fine de bum
bac și in sau în amestec 
cu poliester, uni sau impri
mate, lenjerie de corp 
din bumbac pentru copii 
și adolescenți, o gamă va
riată de tricotaje din ma
terii prime superioare. La 
rîndul lor, întreprinderile 
de confecții au pregătit 
pentru această primăvară 
o colecție de veșminte 
pentru toate vîrstele, din 
care se remarcă rochiile 
și compleurile pentru di
ferite ocazii, costumele 
fantezi pentru tineret, ga
ma bogată de impermea
bile, bluze și alte articole 
de îmbrăcăminte pentru 
femei, bărbați și tineret, 
realizate din țesături tip 
tercot în culori variate și 
cu o linie modernă. Nume
roase noutăți prezintă și 
magazinele de încălțămin
te și marochinărie, pre
cum și celelalte unități co
merciale. De menționat 
că, în comparație eu se
zonul trecut, numărul sor
timentelor noi este cu 
43-78 la sută mai mare. 

lucru prin- încadrarea -în 
conducerea brigăzilor și 
echipelor a celor mai des
toinici constructori, comu
niști cu o bogată pregăti
re politică și experiență de 
șantier. Nu du fost neglijate7 
nici alte laturi ale activității,' 
cum sînt gospodărirea chiD- 
zuită a materiilor, materia
lelor, combustibilului și 
nergiei, îmbunătățirea 
lității fiecărui obiectiv, 
ducerea consumurilor 
întreaga - aliere, de la
erorile executate în poligo- 
nu' de prefabricate, pînă la 
ceie de finisaj.

Constructorii dispun de 
reale {posibilități pentru ca 
în acest, an să se pună ca
păt tărăgănării unor obiec
tive dincolo de termenele în
scrise în plan. Pentru a- 
ceaștap este necesară mobi
lizarea intensă a tuturor 
forțelor de lucră,' creșterea 
responsabilității colective fa- ■ 
ță de plan - cerințe cărora ” 
organizația de bază este 
chemată să le răspundă 
printr-o --susținută' muncă po
litică.

Modernizarea 
și mecanizarea 

lucrărilor 
din depozite
Este știut că activitatea 

desfășurată în depozitele de 
utilaje ale întreprinderilor 
miniere influențează sensibil 
nivelul realizărilor din 
sectoarele de producție și 
investiții. Pornind de la a- 
ceastă realitate, organizația 
de bază nr. XIV, de la în
treprinderea minieră Lupeni 
își îndreaptă tot mai mult a- 
tenția asupra îmbunătățirii 
activității de aprovizionare

NOI7

cu ge- 
ce nu 

obrajii. 
Sandu,

Cum să ne păstrăm 
frumusețea

S-a sfîrșit o iarnă 
ruri aspre și vînturi, 
ne au cruțat deloc 
Cosmeticiana Dorina 
de la unitatea nr. 8 din Pe
troșani ne va veni în ajutor 
cu cîteva sfaturi menite să 
ne facă din nou... frumoase.

Pentru prevenirea petelor 
vom folosi în fiecare dimi
neață o cremă hidratantă 
(Eva, emulsie cu lăptișor de 
matcă) după care ne vom 
pudra. Cu bune rezultate pot 
fi folosite în acest scop și 
măștile din comerț. Cu pu
țină răbdare ne putem pre
para și acasă o mască. Pen
tru tenurile grase vom bate 
spumă un albuș de ou în 
care vom turna cîteva pică
turi de zeamă de lămîie, mă
lai sau tărîță. Masca astfel 
preparată o aplicăm pe față, 
iar după 15-20 minute ne 
spălăm cu apă călduță. Nu 
uitați, înainte de culcare de- 
machiatul este obligatoriu.

a locurilor de muncă cu u- 
tilaje șr piese de schimb, 

, cu materiale de masa.
Din activitatea anului tre

cut, organizația de bază a 
tras unele concluzii impor- 
ton,e. In general după 
s-a arătat în adunarea 
aate de seamă, s-a 
cit cu răspundere, 

e- ilustiat de îndeplinirea 
ca
re- 
pe 
lu-

cum 
de 

mun- 
tapr 

in- 
tegra-a a sarcinilor de plan 
la descărcarea, manipularea, 
depozitarea și transportul 
utilajelor, a .celorlalte. bu
nuri materiale. S-a asigurat o 
aprovizionare operativă, și 
eficientă a locurilor de mun
că, deci cu o productivitate 
a muncii sporită și cu chel
tuieli reduse. Departe de a 
se declara mulțumiți, co
muniștii din cadrul organiza- 

in- 

pentru eliminarea unor ne
ajunsuri’ care s-du 'manifes
tat in activitatea depozitu
lui./Absențele nemotivate, 
abaterile de la disciplina de 
producție și de la no mele 
de protecție a muncii, fluc
tuația fac obiectul unor exi
gente analize și măsuri.

O atenție deosebită . este 
acordată, în acest ăn, exe
cutării de lucrări destinate 
modernizării depozitului și 
mecanizării operațiilor' de 
lucru. Acestea sînt necesare, 
întrucît volumul de utilaje și 
materiale destinate abataje
lor și lucrărilor de pre
gătire din subteran este îh 
continuă creștere. Comuniștii 
din organizație au propus 
numeroase îmbunătățiri care 
pot fi realizate prin mică 
mecanizare, venind astfel 
în întîmpinarea viitoarelor 
investiții pentru moderniza
rea și dezvoltarea activității 
depozitului.

Vasile COCHECI, 
activist de partid

NOI rrrr

SFATUL MEDICULUI

Alimentația sugarului
Laptele de mamă este a- 

limentul cel mai valoros cu 
care copilul se dezvoltă în 
condiții optime.. Prin hrănirea 
copilului la sin, el este pus 
la adăpost și de îmbolnăviri 
de unele boli contagioase, 
căci pînă peste trei luni, 
neavînd anticorpi care să-l 
ferească de boli, acești 
corpi îi sînt furnizați 
alimentarea la sîn.

Cu lapte de mamă e 
să fie hrănit copilul, 
la 8 sau 9 luni, cînd 
recomandat să fie înțărcat. 
Este greșită prelungirea a- 
lăptării peste 9 luni. După 

tre-
a- 

lap- 
pro-

bine 
pînă 
este

această vîrstă copilul 
buie trecut la așa-zisa 
limentație arficiqlă, cu 
te de vacă, sau diferite 
duse

Și 
bine
I/2,
de

de lapte praf.
în această problemă e 
să se știe că, laptele 
adică jumătate lapte 
vacă si jumătate cea-

• (Urmare din păg. I)

noimă și adesea jignitoare. 
Unei astfel de atitudini re-
trograde, niai ales din partea am trimis un muncitor . de membrului. , de partid- Șjefah
unui conducător al procesului mi-a luat un sfert de conoc Kuron..; Printre Cei care " du
de:producție, "î în și..'." ȘL: ce a urmat v-am' ■ luat cuvînful erau comuniști
care mina :înregistrează mii prezentat. Sâ revenim pen-c care . îl -cunoșteau ’de moj-bj?
de tone de cărbune sub plan, tru o clipă la remunerare -
i-a urmat, cu operativitate, cei 400 de iei reprezintă di-
discutarea cazului și stabili
rea măsurilor și. sancțiunilor 
potrivit gravității faptei.

Oamenii l-au judecat cu 
asprime, au hotărît sancțio
narea lui, a 
inginerului Ște
fan Kuron, 
fostul lor șef, 
dar nu înainte 
de a-i asculta 
opinia, păsul,.nu înainte de 
a-i da posibilitatea să justi
fice într-un fel fapta-i repro
babilă. Și inginerul Ștefan 
Kuron se justifică răspunzînd 
la întrebările oamenilor, ale 
comuniștilor organizației de 
partid : „Nu am fost conș
tient cînd am trimis după 
băutură"; „Mi șe spune că 
sînt bețiv ? Poate ?! Eu nu 
cred, pentru că de opt săp- 
tămîni nu am băut"; „Cînd 
m-am gîndit la repercusiuni 
era prea tîrziu"; „De ce nu 
am plecat acasă cînd am ie
șit din mină și de ce nu am 
consumat alcoolul în altă 
parte ? Nu pot să răspund 
la această întrebare"; „Am 
băut pentru că am văzut că 
nu are cine, că nu vrea ni
meni șă mă ajute..."

Ajutorul care nu i-a fost 
acordat a revenit de mai 
multe ori în discuție. Tot de 
la inginerul Kuron aflăm și 
noi și oamenii despre ce es
te vorba: „Am fost de mai 
multe ori la tovarășul di
rector și l-am rugat să mă 
ajute să fiu numit șef de sec
tor. Nu pentru că vreau să 
fiu șef, ci pentru cei 400 de 
lei pe care i aș fi cîștigat 

sau zeamă de orez, îndulcit 
cu 5 la sută zahăr se dă 
pînă la o lună, apoi se trece 
la două părți lapte și o par
te ceai, sau zeamă de orez 
cu 5 la sută zahăr, pînă la 
trei luni, sau trei luni și 
jumătate, cînd copilul poate 
fi trecut la lapte integral 
(adică lapte nediluat). La co-. 
pilul hrănit artificial și di
versificarea poate fi începu
tă mai timpuriu. Nerespec- 
tîndu-se aceste -elementare 
reguli de alimentație, în creș
terea și dezvoltarea normală 
a sugarilor pot interveni su
ferințe regretabile. Tinere
le mame, respectînd aceste 
sfaturi, urmînd școala ma
mei și citind cărțile care 
au apărut pe această te
mă, nu fac decît să contri
buie la o perfectă creștere a 
con i i lor 

tit. ion BALAN

în plus la remunerare, ca 
șef. de sector. Nu ni-a ajutat 
și cînd am văzut că și acu
ma a fost numit altcineva, 

ferența dintre remunerarea 
ca energetic șef,’ 4 200 de lei, 
și cea de șef de sector 4 600 
de lei (!!?).

Același motiv a fost 

vocat și în 1976, cînd, la în
ceputul anului, a fost sanc
ționat de adunarea generală 
cu vot de blam cu avertis
ment. După un an, sancțiu
nea i-a fost ridicată. Lucruri
le păreau că se îndreaptă. 
Angajamentele luate, că situa
ția nu se va mai repeta, pă
reau, de asemenea, o garan
ție serioasă. Mulțumirile a- 
dresate atunci colectivului 
care l-a ajutat să se îndrep
te păreau sincere. Păreau, 
pentru că . nu a trecut Un an 
și fapta se repetă.

Comuniștii organizației de 
bază VIII-B întruniți în adu
nare generală extraordinară 
au analizat partinic, cu înal
tă conștiință muncitorească 
întreaga activitate a. ingine
rului și membrului de partid 
Ștefan Kuron. Au evidențiat 
buna pregătire profes onală 
a inginerului Kuron, față de

cu aproximativ 200 tone. 
Faptul nu este chiar surprin
zător dacă amintim că în 
cele 20 de zile lucrătoare 
sarcina zilnică n-a fost în
deplinită în 6 zile.

Dar, să consemnăm cîteva 
fapte: în ziua de 14, Lupe- 
niul a reușit să-și depășească 
planul zilnic, ca și Lonea în
14 și 20 martie ; Âninoasa a 
depășif~“10 000 tone restan
ță I Și, chiar dacă supărăm 
pe cineva, ne permitem să 
cităm două afirmații, lată ce 
declara în ziarul nostru din
15 martie ing. Dumitru 
Popeanăș : „Apreciez că în
cheiem luna, pe mină, cu 
pianul realizat. Avem toate 
condițiile create pentru rea
lizarea planului", iar tovară
șul loan Albescu, secretarul 
comitetului de partid spu
nea : „comitetul de partid 
este hotărît să întreprindă 
măsuri ferme pentru redre
sarea producției". Numai că, 
aceste afirmații nu se prea 
văd materializate în produc
ția de la sfîrșițul celei de a 
doua decade. Am făcut apel 
la aceste promisiuni pentru 
a le readuce în actualitate, 
pentru a le reaminti celor 
doi factori investiți cu răs-

Săplămîr-a 
Teatrului 

de comedie 
(Urmare din pag 1}

ral-artistică de înaltă și 
constantă calitate, permi- 
țind publicului să urmă
rească spectacole reușite.

Scopul acestei săptă- 
mini este și de a se sta
bili un dialog intre actor 
și public. De aceea 
astăzi (ora 17) un grup 
de artiști ai Teatrului de 
comedie se va alia în 
mijlocul studenților și ca- 
drelor didactice de la Ins
titutul de mine din Petro
șani. In încheierea întîl- 
nirii, de la ora 18, Silviu 
Stănculeșcu prezintă (în 
aulă) spectacolul „Poe
mele luminii".

• Astăzi (ora 19,30) 
Teatrul din Petroșani pre-. 
zintă spectacolul premie
ră „Anecdote provinciale" ; 
de A. Vampilov.

care au avut numai cuvinte 
de laudă, dor nu criticat tot
odată aspru ^atitudinea-. ..de 
neiertat a. conducătorului,, a

7 care. îl cunoșteau -de mai b.t- 
- ne de 20/de ani, erou oameni 

cu, cate mu.tic.;se ani:de?zile 
cot la cot .- Victor Butca, Pe1 
tru Burîec, losîf Kovacs, Atf-' 
la Kelemen,’ Paul Dimitriu, 
Jifcu Marin, Maria Creții și 
loan Albescu, secretarul co

mitetului de 
partid al între
prinderii, pre
ședintele Con
siliului. oame-

;. niior'muncii.
Adunarea generală a or

ganizației de bază VIII-B. a 
hotărît în unanimitate sanc
ționarea membrului de partid 
Ștefan Kuron cu vot de blam 
cu avertisment. Deci un nou 
vot de blam la mai puțin 
de un an după ce-i fusese 
ridicată prima sanction-' < 
partid.

Sancțiunea merirara ue 
ginerul Kuron; dovedește, tot
odată, maturitatea politică 
a comuniștilor din organiza
ția de bază VIII-B, exigență 
partinică și intransigență fa
ță de lipsurile manifestate 
de membrii de partid, indi
ferent de funcțiile adminis
trative.

P.S. In 20 martie, am fost 
informați că inginerul Ștefan 
Kuron a fost scos din rîndu- 
rile colectivului de la I.M. 
Anipoasa, desfăcîndu-i-se 
contractul de muncă.

punderi deosebite la Ani- 
noasa că au datoria să res
pecte promisiunile pe care le 
fac.

Decada a treia este în a- 
cest sens hotorîtoare, și nu 
numai la Âninoasa. Trebuie 
acționat cu toată energia 
și fermitatea, de la brigadier 
pînă fa director, pentru -ca 
sarcinile acestei luni să fie 
îndeplinite. Nu-i vorba de 
eforturi în plus, ci de organi
zare riguroasă, am spune, în 
interiorul fiecărui schimb, 
pentru ca timpul de lucru să 
fie judicios folosit, să li se 
asigure minerilor din abataje 
tot ce le este necesar și să 
se creeze condiții optime de 
transport a producției și ma
terialelor. Pentru fdate aces
tea sînt planuri de măsuri 
bine gîhdite, dar care nu se 
aplică în suficientă măsură. 
Este datoria organelor și 
organizațiilor de partid să 
intervină operativ pentru ma
terializarea lor, să impulsio
neze cadrele tehnico-ingine- 
rești care au răspunderi con
crete față de brigăzile de 
mineri, să le ceară cu toată 
exigența conducerilor colec
tive și celor operative ca 
la finele lunii planul de 
producție să fie realizat In
tegral.
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Schimbul de experiență 
al brigadierilor; organizat 
la sfîrșitul săptăniînii tre
cute în Valea Jiului, a e- 
vidențiat din nou locul 
de bază al brigadierului 
în conducerea și organiza
rea brigăzii productive, 
rolul său deosebit în pro
movarea tehnologiilor noi 
de exploatare, în mecani
zarea proceselor de muncă 
din subteran. A lost subli
niată, de asemenea, calita
tea b-igadierului de purtă
tor al spiritului novator, de 
educator și modelator al 
minerului în formare pen
tru ca fiecare să devină, în 
scurt timp, un miner-tehni- 
cian, așa cum a cerut se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la vizita de 
lucru efectuată în Valea 
Jiului.

C TIN CIOBANOIU 
miner șef de brigadă

I.M. Paroșeni

Steagul roșu

primei
de ex-

UN JMPERATIV

AL MECANIZĂRII :

C In șapte luni productivitate medie 
de 16 tone pe post

tone, cu o medie a produc
tivității muncii de 16 -tone, 
pe posti La ora actuală, din 
brigada care lucrează în a 
bataj, opt mineri- calificați 
învață a doua meserie, cea 
de lăcătuș, în timp ce cinci 
electrolăcătuși urmează
cursuri de miner. Atunci 

: cînd este necesar un schimb 
îl ajută pe celălalt pentru 
a se respecta Operațiile din 
ciclogramă.

Pentru mineri

Am preluat complexul me-. 
canizat încă de la suprafa-:• 
ță - a împărtășit din. ex- . 
periența brigăzii pe care o 
conduce minerul Constantin 
Ciobănoiu, de la I. M. Paro
șeni. Acolo am învățat să-l 
manevrăm. Apoi, l-am montat 
în abataj colaborînd cu pu
ternica formație „service" a 
minei. In șapte luni am 
extras cu complexul o pro
ducție de cărbune de 122 000

TEODOR BONCALO
maistru mecanic 
șef de brigadă, 

I.M. Lupeni

<$ Un abataj mecanizat presupune neaeă- 
rat prezența activă a minerului-tehnician 

„Aș dori să arăt că dacă 
în decurs de o jumătate de 
an productivitatea muncii în 
abatajul pe care-l conduc, 
ca și în celelalte din -sec
tor, a crescut între 4 și 5 
tone pe post, aceasta se ex
otică, în primul rînd, prin 
creșterea gradului de cu
noaștere a utilajului - a 
sublimat la consfătuire Teo
dor Boncalo, maistru meca
nic, șef de brigadă la sec
torul iV al I.M. Lupeni. A- 
cest grad de cunoaștere nu 
înseamnă numai perfecționa
rea pregătirii profesionale a 
celor care muncesc în 
bafaj, ci și întărirea

a-
pe

parcurs a brigăzii de mineri 
cu lăcătuși și electricieni. în
seamnă, totodată, schimba
rea atitudinii oamenilor din 
aceste două meserii a . unora 
față de ceilalți, 'simultan cu 
interesul pe care l-au dove
dit fiecare din ei față de 
policalificare. Roadele poli
calificării, atît la nivelul fie
cărui individ, cîr și sub as
pectul îmbunătățirii structurii 
pe meserii a brigăzii se ma
terializează zi de zi 
intervenții operative în 
noșfință de cauză, 
cînd apar defecțiuni 
ploatarea utilajului, 
pînirea tehnicii noi".

orin 
cu- 

atunci 
în ex- 

în stă-

în cadrul consfătuirii 
lucru din ziua a doua 
schimbului de experiență, au 
fost prezentate referate de „
către specialiști în domeniul tehnica superioară. I 
organizării activității pro- . movarea profesională 
ductive și retribuției perso
nalului muncitor, în concep
ția, fabricația și experimen
tarea în subteran a utilaje
lor miniere realizate în' Va
lea Jiului și în domeniul să
nătății și prevenirii îmbol
năvirilor profesionale.

Inginerul Arcadie Fodor, 
șeful compartimentului re
tribuție din Combinatul mi
nier Valea, Jiului, a insistat 
în expunerea făcută asupra 
importanței ridicării gra
dului de preg'Vire profesi
onală, al oolical:ficării 
minerilor. S-a referit în 
acest context la tapiui ca 
tehnica nouă, care pătrunde 
în acești ani într-un ritm 
impetuos în toate operațiile 
și procesele de muncă din 
abataje și lucrări miniere 
din subteran, cere ca 
paralel cu mecanizarea

tON MOLDOVAN 
miner șef de brigadă

I.M. Petrila

PAVEL MIHAI 
artificier, sectorul I, 

I.M. Vulcan

ortacilor
decembrie 
o brigadă 

cînd

e Meseria de miner 
răbdare

„Dacă in luna 
anul trecut eram
oarecare, ce mergea 
bine, cînd rău, din momen
tul în care am hotărît să 
îmbrățișăm inițiativa „Briga
da înaltei productivități" a 
ortacilor noștri din sectorul 
IV - brigada lui Eugen Voi- 
cu, rezultatele muncii noas
tre s-au schimbat radical" - 
a spus șeful de brigadă Ion 
Moldovan, din sectorul III • 
al I.M. Petrila. Iotă' rezul
tatele acestei schimbări, rod 
ai voinței și. strădaniei oa
menilor din brigadă : în lu
na ianuarie brigada și-a 
îndeplinit planul ; în februa-

transmisă cu 
tineri

rie - 400 tone peste preve
deri. Fiecare ortac mai tî- 
năr din brigadă a învățat o 
meserie de la minerii cu mai 
multă experiență. De aceea, 
fiecare șef de schimb se în
grijește să le transmită ti
nerilor muncitori care sînt în 
curs de calificare, cu răbdare 
și perseverență, toate cu
noștințele necesare în me
serie. Am întronat, astfel, 
în. brigadă un spirit de or
dine și disciplină cum nu 
aveam pînă acum. Toate 
acestea ne dau certitudinea 
că rezultatele noastre vor 
spori de la o lună la alta".

I

ridice permanent ni
velul de cunoaștere a teh
nologiilor de către mineri, 
să se asigure pregătirea lor 

In pro- 
tre- 

buie să se țină seama de 
efortul de gîndire necesar în 
introducerea noului, de a- 
ceasta depinzînd și urcușul 
pe treptele ierarhiei profe
sionale. Directorul I.RJ.U.M. 
Vulcan, inginerul Anton Ba
co a prezentat minerilor 
principalele utilaje și direcții

I în care se va dezvolta în 
acest an fabricația de uti
laj minier, insistîhd pe larg 
asupra acelor caracteristici 
ale. utilajelor care constituie 
modificări și perfecționări 
menite să le adapteze ce
rințelor specifice, concrete 
die zăcămintelor din Valea 
Jiului. Medicul Elisabeta 
Mangu a- evidențiat forme 
și mijloace de păstrare și 
refacere a forței de muncă 
ce'o consumă minerii în acti
vitatea pe care o desfășoară 
în subteran.

Dezvoltarea 
unei putetnice 

producții de 
utilaje

In după-amiaza
zile a schimbului 
periența, șefii de brigadă 
din toate întreprinderile 
miniere din Valea Jiului 
au fost oaspeții construc
torilor de mașini din cele 
două întreprinderi — Pe
troșani și Vulcan. In spiri
tul indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, cu 
privire la dezvoltarea ac
celerată în bazin a unor 
capacități de fabricație a 
utilajului minier specific 
condițiilor locale de. ex
ploatare, minerii; și con
structorii au ' purtat un 
dialog viu despre modali
tățile de îmbunătățire a 
parametrilor funcționali oi 
acestora. Minerii au cerut 
constructorilor cu aceiț 

'prilej să îmbunătățească 
permanent calitatea, echi
pamentelor și utilajelor pe 
care le produc. La LU.M. 
Petroșani, minerii au: vi
zitat mai intîi expoziția : 
permanentă de produse ■ 
realizate de cele două u- 
zine de utilaj din Valea 
Jiului, unde au făcut ob
servații privind necesitatea 
îmbunătățirii constructive. 
La fiecare pas, intre mi
neri și constructori s-au 
închegat discuții lucrative, 
legate pe de o parte, de 
necesitatea sporirii para
metrilor de exploatare ai 
utilajelor, încă din' fabri
cație, iar pe de.pltă par
te, de obligația respectă- ■ 
rii stricte a tehnologiilor, 
de priceperea și simțul 
gospodăresc cu care mi
nerii trebuie să exploate
ze noile utilaje. Au fost 
prezentate oaspeților noi 
tipuri de utilaje, mereu 
mai diverse și perfecționa
te pe care constructorii le 
vor livra curind intreprin- 

\derilor miniere.

Brigada de producție și educație** dă 
rezultate: într-unan nici o nemotivată

puțuri de extracție - briga
da complexă condusă de 
Augustin Demeter a lucrat în 
anul 1977 cu un efectiv, în 
medie, cu 10 muncitori redus 
față de cel normat. Cu toa
te acestea, muncitorii _j._ 
formație au realizat un coe
ficient de cîștig. mediu de 
1,50. „Brigada de producție 
și educație" condusă de Au
gustin Demeter nu a înre
gistrat în cursul anului tre- : 
cut nici o absență nemotiva- 
j ”
mele departamentale de pro
tecție a muncii și, ca urmare 
nici un accident de muncă.

Cunoscutul miner Augustin 
Demeter, de la I.M. Livezeni, 
a citat în fața brigadierilor 
prezenți la schimbul de ex
periență faptele brigăzii . de 
„constructori de puțuri" pe 
care o conduce. Brigadierul 
Demeter arăta că „perfecți
onarea organizatorică este 
una din căile cele mai e- 
ficiente de obținere a unor 
depășiri constante ale sar
cinilor de plan, cu atît mai 
mult în cazul utilizării unor ... ___ _ __________
tehnologii de lucru avansa- tă nici o abatere de la nor- 
te“. Aplicînd acordul glo
bal în lucrările miniere pe 
care ie execută, în principal

întrecerea brigăzilor

din

• Cheia reușitei în realizarea pianului: 
condiții pentru 
ruptă la front

Artificierul 
din sectorul 
can, a scos 
Iul deosebit 
artificierii în 
micității producției în

o activitate neîntre-

Mihai Pavel,
al I.M. Vul-I

în evidență ro
pe care îl au 
asigurarea rit- 

____ ,______ î.t sec
toare, pentru crearea celor 
mai bune condiții de lucru 
în sprijinul brigăzilor de a- 
bataj. „La noi în sector, a 
spus vorbitorul, rolul deose
bit '___ _____ .
atît 
de 
cea 
care presupune dese opera
ții de pușcare. Prezența în

al artificierilor este cu 
mai mare cu cit metoda 
exploatare folosită este 
a abatajelor cameră,

front, la timp, a artificierului 
este condiția obligatorie 
pentru respectarea ciclului 
de avansare. Prin tot ceea 
ce întreprindem noi, artifi
cierii căutăm să satisfacem 
și cerințele brigăzilor de 
pregătiri, relativ numeroase 
în cazul unei asemenea me
tode de exploatare, să păs
trăm astfel în sector, perma
nent, un abataj în rezervă 
pentru a putea asigura con
tinuitatea producției. Am în
tronat astfel, în brigadă, un 
spirit înalt de ordine și dis
ciplină muncitorească.

• (Urmare din pag.__ l]_
Sub! iniem necesitatea respectării ordi

nii și disciplinei muncii, a normelor de 
tehnica securității muncii pentru ca în ca
drul întrecerii brigăzile să poată obține 
punctaje mari. O răspundere deosebită 
revine în acest sens șefilor de brigadă și 
cadrelor de conducere, care au datoria să 
organizeze la nivel superior întrecerea 
socialistă, să desfășoare o muncă educa
tivă mai intensă cu oamenii.

Tn ultima perioadă, întreprinderile mi
niere din bazin au fost dotate cu un nu
măr sporit de combine de înaintare pen
tru săparea mecanizată a lucrărilor mini
ere în cărbune și steril. Totuși, cele mai 
multe dintre brigăzile dotate cu utilaje de 
înaltă tehnicitate nu au reușit să realizeze 
avansările scontate. Aceasta pentru că 
nu sînt create condiții optime de lucru la 
fronturile brigăzilor. Ga urmare, s-au înre
gistrat importanțe rămîneri în urmă în re
alizarea planului de pregătiri și deschideri 
pe anul 1977.

Pașii uriași care se 
Jiului pe linia mecanizării

fac în Valea 
, , intense a pro

ceselor de muncă cer cu insistență ca În
trecerea brigăzilor să fie organizată mai 
eficient. Este necesar ca la toate întreprin
derile miniere din bazin, pe lîngă preocu
parea pentru introducerea și extinderea u- 
nor tehnologii noi, a progresului tehnic, 
să se acorde un interes sporit întrecerii 
socialiste. Formele și mijloacele de organi
zare, a întrecerii, de stimulare a brigăzi
lor fruntașe trebuie să cunoască perma
nente perfecționări, să țină pasul cu rit
murile deosebite care se înregistrează în 
creșterea zestrei de dotări a minelor. 
Antrenarea într-o întrecere rodnică a tu
turor formațiilor de lucru este o sarcină 
plină de răspundere a tuturor organizați
ilor de partid, de tineret și sindicat de la 
întreprinderi. Numai astfel întrecerea se 
va solda cu realizarea ritmică și integrală 
a planului de cărbune, a indicatorilor de 
eficiență și productivitate planificați.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe tovarășul 

Willi Stoph
• (Urmare din pag. I)

și popoare, re'evîndu-se fap
tul ca realizările obținute de 
România și R.D. Germană în 
construcția socialistă oferă 
o bază sigură pentru dezvol
tarea colaborării politice, e- 
conomice, culturale și în alte 
domenii, creează noi posibi
lități pentru o cooperare 
fructuoasă în industrie, agri
cultură, tehnico-științifică, în 
interesul celor două state, al 
cauzei generale a socialis
mului și păcii în lume.

Abordîndu-se unele pro
bleme ale vieții internațio
nale actuale, a fost reafir
mată voința partidelor și ță
rilor noastre de . a conlucra

tot mai activ pe plan extern, 
de a-și aduce în continuare 
contribuția la soluționarea 
marilor probleme ale contem
poraneității, la promovarea 
unei politici de colaborare 
internațională, de destinde
re! și înțelegere1 între toate 
națiunile. S-a apreciat că 
trebuie făcut totul pentru 
înfăptuirea unei securități 
reale pe continentul euro
pean,- prin aplicarea integra
lă a principiilor și prevede
rilor cuprinse în Actul fi
nal de la Helsinki, pentru 
statornicirea unor relații de 
tip nou între state, pentru 
edificarea unei noi ordini e- 
conomice și politice în lume.

încheierea convorbirilor oficiale 
dintre tovarășii

Manea Mănescu și Willi Stoph
Marți, s-au încheiat con

vorbirile dintre tovarășul 
Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., primul mi
nistru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, și to
varășul Willi Stoph, membru 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane.

în timpul convorbirilor, ao 
fost analizate stadiul dezvol
tării relațiilor dintre cele 
două țări, precum și perspec
tivele de lărgire și diversifi
care. a colaborării și coope
rării economice, tehnico-ști- 
ințifice și în alte domenii de 
interes reciproc. Cei doi șefi 
de guverne au stabilit mă
surile pentru transpunerea în 
practică a hotărîrilor conve
nite la nivel înalt, în vede
rea dezvoltării continue a 
relațiilor de prietenie și co
laborare în folosul celor 
două țări și popoare, al 
cauzei socialismului și păcii.

La încheierea convorbirilor, 
tovarășii Manea Mănescu și 
Willi Stoph au semnat pro
tocolul privind dezvoltarea 
colaborării economice și teh- 
nico-științifice, a cooperării 
și specializării în producție 
între Republica Socialistă 
România și Republica Demo
crată Germană.

★
Tovarășul Willi Stoph a 

vizitat, în 'ursul dimineții de 
marți, întreprinderea de ma
șini grele și întreprinderea 
de calculatoare electronice 
din Capitală.

★
Marți după-amiază, tova

rășul Willi Stoph, care, la 
invitația tovarășului Manea 
Mănescu, a efectuat o vizită 
oficială de prietenie în țara 
noastră, a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, împodobit cu dra
pelele de stat ale celor două 
țări, tovarășul Willi Stoph a 
fost salutat de tovarășul Ma
nea Mănescu, de alte per
soane oficiale.

AGENȚIA M.T.I. INFOR
MEAZĂ că marți după-amia- 
ză la Budapesta au începyt 
convorbirile în probleme de 
interes reciproc dintre Ja
nos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., și Willy 
Brandt, președintele Partidu

lui Social-Democrat din 
R.F.G.

LA PARIS A AVUT LOC O 
REUNIUNE a Biroului Execu
tiv al P. S. Francez, în ca
drul căreia a fost examinată 
situația creată după recen
tele alegeri parlamentare, 
în comunicatul dat publicită
ții la încheierea lucrărilor, 
se subliniază, între altele, 
faptul că Partidul Socialist 
Francez este hotărît să-și 
continue lupta împotriva 
.„politicii marelui capital",.

Vizita delegației de istorici
români

WASHINGTON 21 (Ager- 
pres). - în continuarea vi
zitei pe care o întreprinde 
în Statele Unite, la invitația 
unor universități americane, 
delegația de istorici români, 
condusă de general-maior 
dr. Ilie Ceaușescu, a făcut o 
vizită la Boston. Cu acest 
prilej, .în fața studenților și 
specialiștilor de la Colegiul 
Emerson și de la Institutul, 
de tehnologie din Massachu
setts au fost prezentate expu
neri privind momentele cele 
mai importante ale luptei

în S.U.A.
pentru independență a po
porului român, de-a lungul 
istoriei sale. Au . fost efectu
ate, ..de asemenea, schimburi 
de opinii cu cadre universi
tare și specialiști de la insti
tute de cercetări

în cadrul discuțiilor du fost 
abordate probleme funoa- 
mentale privind istoria Româ
niei și cercetarea științifică 
și au fost evocate posibilită
țile de extindere a legături
lor dintre istoricii români și 
cei americani.

Evoluția situației 
din Orientul Mijlociu

BEIRUT 21 (Agerpres). - 
Trupele israeliene, sub aco
perirea artileriei blindatelor 
și aviației, au continuat, în 
tot cursul zilei de luni și în 
noaptea spre marți, acțiunile 
de străpungere a liniei între 
Chebaa și Rachaya Al Wadi, 
la poalele Muntelui Hermon, 
în apropiere de frontiera cu 
Siria — a afirmat, marți, po
trivit agenției France Presse, 
un purtător de cuvînt palesti
nian.

Lucrările echipelor isra
eliene de geniu au fost îm
piedicate, totuși, — potrivit 
purtătorului de cuvînt - de 
forțele palestiniene.

Relatînd despre puternice
le bombardamente asupra 
orașului-port Tyr și a împre
jurimilor sale, agenția France 
Presse subliniază că, de fapt, 
operațiunile israeliene în su
dul Libanului nu au încetat 
nici o clipă de la a- 
doptarea de către Consi
liul de Securitate al O.N.U. 
a rezoluției care cerea înce
tarea luptelor și retragerea 
forțelor israeliene.

Timp de trei ore, artileria 
și aviația israeliană au bom
bardat localitățile Chouaya, 
Ain Quenya, Mimes și îm-

LA GUAYAQUIL A AVUT 
LOC PLENARA C.C. AL P. C. 
DIN ECUADOR care a dis
cutat situația politică inter
nă și sarcinile comuniștilor 
și altor forțe progresiste ale 
țării în perspectiva alegeri
lor prezidențiale, programate 
pentru luna iulie. Plenara a 
apreciat eforturile Comitetu
lui Central al partidului în 
vederea întăririi unității or
ganizațiilor democratice în 
cadrul unui front de stingă.

prejurimile Hasbaya, la est 
de frontul israeliano-palesti- 
nian. Agențiile arată că a- 
ceste bombardamente aițpro- 
vocat mari distrugeri mate
riale, numărul victimelor o- 
menești nefiind încă cunos
cut. Potrivit agenției Asso
ciated Press autoritățile liba
neze au anunțat că, în cursul 
luptelor, 1 168 libanezi și pa
lestinieni au fost uciși pînă 
în prezent.

★
DAMASC 21 (Agerpres). - 

Atenția se concentrează a- 
cum asupra asigurării retra
gerii forțelor israeliene din 
sudul Libanului, restabilirii 
autorității, statului libanez în 
această zonă și reîntoarcerii 
refugiaților la căminele lor, a 
declarat primul ministru al 
Libanului, Selim Al-Hoss, 
care a sosit marți la Da
masc pentru convorbiri cu 
oficialitățile siriene. Șeful 
guvernului libanez a conferit 
cu primul ministru al Siriei, 
Abdel Rahman Khleifawi, și 
cu vicepremierul și ministrul 
sirian de externe, Abdel 
Halim Khad.

La plecarea spre Damasc, 
premierul libanez a mențio
nat că este purtătorul unui 
mesaj adresat de președin
tele Libanului, Elias Sarkis, 
președintelui Siriei, Hafez 
Al-Assad.

★
TEL AVIV 21 [Agerpres). - 

Marți după-amiază ministrul 
apărării al Israelului, Ezer 
Weizman, a ordonat trupe
lor israeliene aflate în sj 
duf Libanului să înceteze 
focul - a anunțat la Tel Aviv 
un purtător de cuvînt militar. ,

Măsuri adoptate 
de guvernul Italian 
pentru descoperirea 

autorilor răpirii 
lui Aldo Moro

ROMA 21 (Agerpres). - 
Guvernul italian, reunit marți 
după-amiază, a adoptat o 
serie de măsuri destinate să 
faciliteze desfășurarea cerce
tărilor în vederea descoperi
rii autorilor răpirii lui Aldo 
Moro, precum și pentru pre
venirea unor noi acțiuni de 
acest gen ale elementelor 
extremiste. Printre aceste mă
suri se află între altele, spo
rirea pedepselor aplicate 
pentru răpiri de persoane, 
precum și extinderea prero
gativelor organelor de an
chetă, printre care posibilita
tea interogării unei persoane 
suspecte tară a fi necesară 
prezența unui avocat.

La reuniune au luat parte 
reprezentanții partidelor ma
jorității programatice - de- 
mocrat-creștin, comunist, so
cialist, socialist-democrat și 
republican - care s-au pro
nunțat împotriva instituirii 
unor legi excepționale, op- 
tînd pentru măsuri mai se
vere, în cadrul legislației 
actuale, menționează agenția 
France Presse.

Pe de altă parte, la înche
ierea unei reuniuni a secre
tariatelor celor trei mari cen
trale sindicale italiene - 
C.G.I.L., C.S.I.L. și U.I.L. - 
a fost dat publicității un do
cument în care se arată că 
„sindicatele își exprimă con
vingerea că recurgerea ia 
legi excepționale trebuie ex
clusă, deoarece cadrul legis
lativ actual permite, dacă 
este pe deplin folosit, o lup
tă eficientă împotriva crimi
nalității politice".

O nouă crimă 
a poliției 

sud-africane
PRETORIA 21 (Agerpres). - 

O nouă crimă a fost comisă 
de poliția sud-africană .- un 
tînăr negru/în vîrstă de 16 
ani, a fost ucis de o patrulă 
la New Brighton, în apro
piere de Port Elisabeth.

Potrivit unui comunicat al 
poliției sud-africane, tînărul 
a fost împușcat deoarece îm
preună cu alți adolescenți ar 
fi atacat cu pietre un vehicul 
al poliției... „punînd în pe
ricol viața celor din mașină*1.

«•••••••••••••••••••••••••• •••• ••••••«^•••••••••••••••••••••«••••<»•••••••

Rezultate meritorii la lupte
La etapa județeană a cam

pionatului republican de copii 
organizată în orașul Deva, 
17 copii din care 13 ai 
C.S.S. Petroșani și 4 de la 
Asociația sportivă „Jiul" Pe- 
trila s-au calificat pentru e- 
tapa de zonă care se va des
fășura în zilele de 25 și 26 
martie a.c. în orașul Hune
doara. Categoria copii mici, 
locurile I prin: Adrian Feier 
(26 kg), Nicolae Marmaliuc 
(28 kg), Gheorghe Medvesky 
(30 kg), Romică Săpînțan (32 
kg), Luci Gligor (36 kg) Jiul 
Petrila, Marius Despina (38 
kg) CS.S.

Copii mari: Teodor Mănes
cu (28 kg), Aron Cîndea (36 
kg). Ștefan Rimac (48 kg), Ni
colae Moise (52 kg) și 
Gheorghe Enea (53 kg) toți 
de la C.S.S. Petroșani. S-au 
mai calificat: Zoltan So- 
modi, Adrian Imbrea, Gheor
ghe Mereuță, Zoltan Szoloși, 
Sorin Ciobanu, Teodor An-

dron, Virgil Scripcaru și Va- 
sile Tîrcă toți de la C.S.S. 
Petroșani.

I

1

MEMENTO
FILME

PETROȘANI - 7 No
iembrie: Spada neagră; 
Republica : în sfîrșit, ne 
înțelegem; Unirea: Eva
dați din viitor; PETRILA : 
Expediția dispărută, se
riile l-ll ; LONEA : B.D. 
în alertă ; 'ANINOASA : 
Fără povești nu se face ni
meni mare; VULCAN: Rond 
de noapte; LUPENI - Cul
tural: Să. nu crezi că nu 
mai exist ; Muncitoresc: 
Salvați orașul; URICANI: 
Misiune pe lantzî.

TV.
9,00 Teleșcoală ;

I

Astăzi, la Istanbul
fotbal România - TurciaMeciul de

Selecționata de fotbal a 
României debutează astăzi 
în noul sezon, înțîlnind la

In luna martie, plin sezon de schi

Istanbul formația Turciei, în- 
tr-un meci contînd pentru 
„Cupa balcanică" interțări.

Din lotul României fac 
parte, printre alții, Răduca- 
nu, Dobrin, Lucescu, Sătmă- 
reanu, Vigu, Romilă, Boloni,

Dudu Georgescu, Radulescu 
și Bălăci.

Partida va începe la ora 
15 și va fi transmisă în direct 
la posturile noastre de ra
dio și televiziune.

(Agerpres)
In zilele de 17 și 18 mar

tie, pe pîrtiile de la Piatra 
. Arsă s-a desfășurat concursul 
republican al școlilor cu pro
fil de schi — probe nordice 
— la care municipiul nostru 
a fost reprezentat de cei mai 
buni elevi de la Clubul spor
tiv școlar Petroșani, lată lo
curile ocupate de elevii pro
fesorului iacob Imling. Locul 
IV la copii II prin Ion Crișu 
și Paulina Irineu, locul VII 
la junioare I prin Elena Că- 
pîlneanu și locul X la copii I 
de către Melania Czimbal- 
moș.

Tradiționalele competiții de 
schi alpin și fond dotate cu 
trofeul „Cupa schiorului vul- 
cănean", se vor desfășura în

ziua de 26 martie pe pîrtiile 
de la cabana Straja — Vul
can. La startul celei de a 
lll-a ediții sînt invitați să 
participe toți iubitorii schiu
lui din Valea Jiului.

Comisia de organizare din 
cadrul C.O.E.F.S. Vulcan o- 
feră cîștigătorilor numeroa
se cupe, plachete, medalii și 
diplome.

Tot în ziua de 26 martie, 
la cabana Straja Lupeni va 
avea loc tradiționala compe
tiție de schi dotată cu cupa 
„Minerul". Competiția se va 
organiza de către C.O.E.F.S. 
Lupeni cu sprijinul asociației 
sportive Minerul din locali
tate.

S. BĂLOI

Mica publicitate
PIERDUT legiti mafie de 

serviciu și ecuson nr. 288 pe 
numele Poenar Vasile, elibe
rate de F.M.P. Petroșani, Se 
declară nule. (151)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cojocaru 
Stelian, eliberată de I.P.C.V.J. 
Se declară nulă. (152)

BOLNAVELE din salonul 
nr. 1 mulțumesc pe această 
cale medicului psihiatru 
IVASCU IOAN . și surorilor 
pentru îngrijirile deosebite.

Le doresc multă sănătate și 
putere de muncă.

ANUNȚ DE FAMILIE
MARIA soție și Gelu fiu, 

dm Iscroni, mulțumesc pe a- 
ceasfă cale tuturor celor ca
re au fost alături de ei la 
marea durere pricinuită de 
pierderea prematură a celui 

' ce a fost
VATASESCU SIMION

li vom păstra veșnică a- 
mintire. (154)

9,00 Teleșcoală ; 10,00 
Șoimii patriei; 10,10 Tea
tru TV : „Grădina cu tran
dafiri" de Andi Andrieș; 
11,50 Tribuna TV; 12,10 
Telex; 15,00 Fotbal :
Campionatul balcanic
Turcia - România. Trans
misiune directă de la Is
tanbul; 16,50 Publicitate ; 
17,05 Atenție la... neaten
ției; 17,25 Din țările so
cialiste ; 17,35 Moștenire 
pentru viitor: Șt. O. Iosif; 
18,20 Tragerea pronoex- 
pres; 18,35 Telecronică 
pentru pionieri ; 18,55
Cînt.ec de miner - Cîntă 
corul Clubului minier Lu
peni și corul bărbătesc al 
întreprinderii miniere Pe
trila; 19,10 Tribuna expe
rienței înaintate; 19,20 
1001 de seri; 19,30 Tele
jurnal; 20,00 Noi, feme
ile I; 20,30 Telecinemate- 
ca.- „Cînd visurile se des
tramă". Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor ita
liene 
rei din Timișoara ; 
Telejurnal.

22,00 Baletul ope-
22,20

RADIO
5,00 Buletin de

5,05 Ritmuri matinale;
6,00 Radioprogramul di
mineții; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Revista presei; 8,10 
Curierul melodiilor ; 9,00 
Răspundem ascultătorilor; 
10,00 Buletin de 
10,05 Disc muzical 
doric; 10,30 Din 
socialiste; 10,45

știri;

Știri; 
fol- 

țările 
socialiste; 10,45 Cîntece 
patriotice și revoluționa
re; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Microfonul pionieri
lor; 12,00 Buletin de știri; 
12,05 Din comoara folclo
rului nostru; 12,35 Meda
lion Elly Roman; 13,00 De 
la 1 la 3; 15,00 Clubul 
invitaților ; 16,00 Radiojur
nal; 16,20 Coordonate e- 
conomice; 16,40 Muzică 
ușoară; 17,00 Buletin de 
știri; 17,05 Odă limbii ro
mâne; 17,40 Popas folclo
ric în Polovraci ; 18,00 O- 
rele serii; 20,00 Muzică 
populară ; 20,30 Litera și 
spiritul legii; 20,50 Caden
țe sonore ; 22,00 O zi în- 
tr-o oră; 23,00 Bijuterii 
muzicale ; 23,25-5,00 Non 
stop muzical nocturn.

VREMEA
Stația meteorologică Pe

troșani comunică : Ieri, 
temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a fost 
de + 5 grade, iar la Pa
ring de zero grade. Mini
mele au fost de - 1 și, 
respectiv, -6 grade.

Pentru următoarele 24 
de ore : Vreme instabilă, 
cu cer mai mult acoperit. 
Ploaie slabă. Vînt slab 
pînă la potrivit din sec
torul sudic.
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