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Cu prilejul inaugurării lucrărilor 
de construcție a complexului 

hidroenergetic „Turnu Măgurele- 
Ncopole", va avea loc o întîlnire 
intre tovarășii NICOLAE CEAUSESCU

>1?1W ,1

Lucrările Conferinței pe țară

- și TODOR
La începutul lunii aprilie 

a.c., cu prilejul inaugurării 
lucrărilor de construcție a 
complexului hidroenergetic 
„Turnu Măgurele - Nico- 
pol'e", va avea loc o în
tîlnire între secretarul general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii

JIVKOV
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și primul 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, tovarășul 
Todor Jivkov.

Transformarea cantității într-o

Joi dimineața au continual 
în plen lucrările Conferinței 
pe țară a președinților con
siliilor populare.

La sosirea în sala Palatului 
Republicii, care găzduiește 
Conferința, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid si 
de stat au fost salutați cu 
deosebită căldură, cu entu
ziasm de participanții la a- 
cest larg forum democratic. 
Minute în șir au răsunat 
ovații puternice, asistența 
scandînd „Ceaușescu - 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul 1".

La lucrării participă ca in
vitați, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale, organi
zații de masă și obștești, 
activiști de partid și' de stat, 
personalități științifice și cul
turale.

La deschiderea ședinței, 
condusă-’Me- tovarășa Mar
gareta Krauss, președintele 
Consiliului popular orășenesc 
Codlea, județul Brașov, tova
rășul Cornel Onescu/minis
tru secretar de stat, p.rim- 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, a pre
zentat „Raportul cu privire

la dezvoltarea activităților de 
gospodărie comunală și a 
prestărilor, de servicii către 
populație11.

La dezbaterea generală a- 
supra problemelor înscrise 
pe ordinea de zi a Confe
rinței au luat cuvîntul tova
rășii Ștefan Negreț, președin
tele Consiliului popular mu
nicipal Craiova, județul Dolj, 
Gheorghe Damian, președin
tele Consiliului popular o- 
rășeneșc . Moldova Nouă, ju
dețul Caraș-Severin, Con
stantin Crișan, președintele 
Consiliului popular municipal 
Cluj-Napoca, județul Cluj, 
Valeria Stănescu, președin
tele Consiliului popular co
munal Leordeni, județul Ar
geș, Nicolae Nicolaescu, mi
nistrul sănătății, Janos Fa- 
zekas, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțu
lui interior, Nae Leonida, 
președintele Consiliului popu
lar comunal Văleni, județul 
Olt, loan Foriș, președintele 
Consiliului popular județean 
Satu Mare, Nicolae Stolo- 
jescu, președintele Consiliu
lui popular orășenesc Orșo
va, județul Mehedinți, Ka- 
roly Șanta, președintele Con
siliului popular orășenesc

Sfîntu Gheorghe, județul Co- 
vasna.

în continuare, ședința a 
fost condusă de tovarășul 
Vasile Purdea, președintele 
Consiliului popular orășenesc 
Aiud, județul Alba. La dez
baterea generală au mai luat 
cuvîntul tovarășii Ștefan Flo
rin Gîdea, președintele Con
siliului popular comunal Ru- 
ginoasa, județul lași, Ion 
Bejan, președintele Consiliu
lui popular municipal Galați, 
Barbara Fiilop, președintele 
Consiliului popular comunal 
Sîngiorgiu de Mureș, județul 
Mureș, Nicolae Șendroiu, 
președintele Consiliului popu
lar orășenesc Găești, județul 
Dîmbovița, Ion Tudor, pre
ședintele Consiliului popular 
județean Constanța, Mihai 
Pienaru, președintele Consi
liului popular comunal Mier
curea Sibiului, județul Si

biu, Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul eco
nomiei forestiere și materia
lelor de construcții, Ion Mo- 
canu, președintele Consiliului 
popular comunal Andreiașul 
de Jos, județul Vrancea, 
Lucia Huțanu, președintele 
Consiliului popular comunal 
Leorda, județul Botoșani, Ale
xandru Bora, președintele 
Consiliului popular comunal 
Uriu, județul Bistrița-Năsăud, 
Cornel Nicoda, președintele 
Consiliului popular al secto
rului IV - București, llie Pană, 
președintele Consiliului popu
lar comunal Furculești, jude
țul Teleorman, Sandu Cos- 
tache, președintele Consiliu
lui popular comunal Dumbră
veni, județul Suceava.

în cursul după-amiezii, lu
crările Conferinței au conti
nuat în cele opt secțiuni.

Astăzi în jurul orei 10,30, posturile noastre 
de radio și televiziune vor transmite în direct 
de la Sala Palatului Republicii, ședința de în
chidere a Conferinței pe țară a președinților 
consiliilor populare.

nouă calitate impune

Anul 1978 reprezintă, și 
pentru colectivele miniere, 
anul în care „cantitatea tre
buie transformată într-o no
uă calitate". Din această ce
rință legică, obiectivă, for
mulată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu intr-un moment 
important al dezvoltării so
cietății noastre socialiste, 
organele și organizațiile de 
partid desprind sarcina de a 
acționa cu fermitate, pentru 
înfăptuirea saltului revolu
ționar capabil să pună în 
valoare capacitatea creatoa
re a colectivelor de muncă, 
forța lor inepuizabilă de a 
promova noi factori calita
tivi în întregul mecanism so
cial și, în primul rînd, . în 
activitatea economică ce stă 
la temelia edificării societă
ții socialiste multilateral dez
voltate.

Specifică acestei cerințe, 
creșterea productivității mun
cii impune, la mina Lupeni, 
ca de altfel în toate colec
tivele' miniere din Valea Jiu
lui, un plus de preocupări 
pentru afirmarea unei
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ței de muncă nu poate să 
rămînă pe un plan secund de 
preocupări. Așa cum ne-a 
indicat secretarul general 
al partidului, utilajele moder
ne de care vor beneficia a- 
batâjele impun schimbări 
calitative, de concepție asu
pra nivelului de pregătire $ 
minerilor. Răspunzînd aces
tei cerințe, acționînd astfel 
încît să avem nu numai un 
miner specialist în arta tiba- 
tăril cărbunelui, ci și un- mi
ner tehnician, cu un nivel de 
pregătire profesională supe
rior nivelului de înzestrare 
tehnică, vom înregistra un 
autentic salt calitativ în ac
tivitatea de producție și, deo
potrivă, în perfecționarea o- 
mului, în ridicarea nivelului 
său de cunoaștere*și dezvol
tarea conștiinței sale revo
luționare.

Sub îndrumarea organului 
de partid, consi.iul oameni
lor muncii de la mina noas
tră a elaborat, pentru acest 
an, un amplu program de 
pregătire a forței de muncă.

Cu planul | 
trimestrial | 
îndeplinit I

etalează :

pentru afirmarea unei noi t £ i x 7 «calități în munca ce o des- T°7 ,este,OȘezat ^ jemnul 
fășurăm. Îmbunătățirea aces
tui indicator va fi obținută, 
pe de o parte, pe seama 
înzestrării tehnice tot mai 
bogate. Pe de altă parte 
însă este necesar să acțio
năm permanent pentru per
fecționarea forței de muncă, 
în condițiile creșterii consi
derabile a nivelului tehnic al 
producției, pregătirea for-

• 12000 tone de cărbune peste planul tri
mestrial

SECTORUL V
AL I.M. LONEA

Colectivul sectorului V 
de ia întreprinderea mi
nieră Lonea — din rîndu- 
rile căruia s-au remarcat 
în mod deosebit, prin rea
lizarea și depășirea ritmi
că a sarcinilor de plan, 
brigăzile conduse de mi
nerii Constantin Chițoiu, 
Ludovic Repaș și loan Da- 
mianovici - a raportat în 

; dimineața zilei de marți 
; 28 martie o depășire a 
; sarcinilor de plan trimes- 
■ triale cu 2390 tone de căr- 
: bune.
: ț

SECTORUL II i
l AL I.M. PAROȘENI = 

; Cu 2609 tone de cărbu- j 
ț ne extrase suplimentar ; 
; peste sarcinile planificate ■ 
'■ ale trimestrului I, minerii | 
: sectorului II de la între- I 
: prinderea minieră Paroșeni • 
j s-au situat pe primul loc i 
: în întrecerea socialistă. O ; 
: contribuție de seamă la ■ 
• obținerea acestui succes i 
l și-au adus ortacii lui ■ 
| Francisc Fazakaș, care ; 
: mînuind cu pricepere un ; 
| complex mecanizat de tă- | 
: iere și susținere, au obți- | 
Ș nut un spor la productivi- i 
: tatea muncii planificate de | 
ț 920 tone/poit

• întărirea disciplinei 
acționată de

principala pîrghie 
organizațiile de partid

Colectivul de muncă al 
minei Uricam a obținut zi
lele trecute un succes de 
prestigiu. în dimineața de 
27 martie, a raportat înde
plinirea planului trimestrial 
ia producția de cărbune. Din 
dorința de a informa citi
torii ziarului nostru asupra 
felului în care s-a acționat 
în rîndurile colectivului pen
tru obținerea acestui succes, 
am purtat discuții cu mineri, 

ai
or
din

me- 
oame-

trimestru al anului este e- 
dificatoare. Deși în prima 
lună a anului planul a fost 
depășit, un fapt dădea de 
gîndit organizației de partid. 
Media zilnică a absențelor 
nemotivate oscila în jurul 
cifrei de 70. de oameni - 
post la nivelul întreprinderii. 
Constatînd acest neajuns, co
muniștii au trecut în mod or
ganizat la acțiuni mai ho-

V. STRĂUȚ
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• {Continuare în pag. a 2-a)
Brigadierul Dumitru Bornoiu cu ortacii după ieșirea 

din mină. Foto : Șt. NEMECSEK

perfecționării : calificarea
noilor cadre de mineri, poli
calificarea muncitorilor care 
și-au însușit fie meseria de 
miner, fie pe cea de electrici
an, lăcătuș sau mecanic, 
prospătarea cunoștințelor 
tot ceea ce a apărut 
în meseriile practicate în 
treprindere, însușirea de 
noștințe noi, în. domenii cum 
sînt organizarea și condu-

loan SAV, 
secretarul comitetului de 

partid, președintele 
consiliului oamenilor muncii 

de la I.M. Lupeni

îm-
cu

nou
în-
cu-

• (Continuare în pag. a 2-a)
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Dialog

cetățenescmaiștri minieri, "secretari 
comitetelor și birourilor 
-ganizațiilor de partid 
întreprindere. „Desigur, 
ritul principal îl au
nii, cei care zi de zi au 
muncit cu dăruire și abne
gație, învingînd dificultățile 
cu care ne-am confruntat în 
acest răstimp. Un lucru se 
desprinde însă ca esențial - 
în fruntea celor harnici, în 
bătălia pentru realizarea rit
mică a planului, dînd do
vadă de inițiativă, s-au si
tuat permanent comuniștii" 
- ne spune tovarășul Miluță 
Rugină, secretarul comitetu
lui de partid.

Intr-adevăr, o privire re
trospectivă asupra eveni
mentelor care au frămîntat 
colectivul minei în primul

informii tn
I _=

I

PRODUSE DE SEZON, 
în luna martie, prin uni
tățile C.L.F. din Valea Ji
ului au fost puse 
zare 10 tone de 
verde, 10 tone
2 tone ciuperci, 
spanac, 15 000 
dei iute. Pentru
prilie, ne informează con
ducerea C.L.F., sînt con
tractate 21 tone tomate,
3 tone fasole verde, . 3 
tone ardei gras, 15 tone

în vîn- 
salață 

castraveți, 
10 tone 
bucăți ar- 
luna a-

castraveți și multe alte 
produse de sezon. (D.G.).

CONCERT. Ieri, 30 mar- 
■ tie, la Casa de cultură din 

Petroșani a avut loc con
certul de muzică vocal in
strumentală susținut de 
profesori și elevi ai Școlii 
de muzică și arte plastice. 
Și-au dat concursul or
chestra și corul de ca
meră ai cadrelor didac
tice, orchestra simfonică 
și corul elevilor. (M.P.)

EXCURSIE. Un grup de 
44 tineri de la I.M. Vul
can pleacă azi cu auto
buzul într-o excursie de

trei zile avînd itinerar Pe
troșani - Tg.-Jiu - Pitești 
- București. Organizată de 
comitetul U.T.C. al minei, 
excursia constituie pentru 
tineri un bun prilej de cu
noaștere a frumuseților 
patriei, a mărețelor în
făptuiri realizate în a-
cesfe regiuni ale țării. (Vla
dimir SORODOC, coresp).

ÎN CENTRUL PETROSA- 
NIULUI se lucrează la fun
dația unui nou bloc, 50 a. 
Cele 98 .apartamente ale 
blocului, cu 2 și 3 camere, 
sînt prevăzute pentru pre
dare în trimestrul trei al

jA 
acestui an, tehnologia fo
losită la execuția lor fi
ind din elemente prefa
bricate. (A.H.).

VERNISAJ. Ieri la Muzeul 
mineritului din Petroșani | 
s-a deschis expoziția perso- I 
nală a artistului plastic a- 
mator Ladislau Schmidt. | 
Este expusă o parte din ■ 
creația sa : sculptură, pic- I 
tură, modele., ale unor Iu- I 
crări viitoare de artă mo- I 
numentală. (T.S.). .

vă uiftemam J



Experiența „Uricani“ 
se etalează

• (Urmare din pag. I) 

tărîte de întărire a ordinii 
și disciplinei. Fiecare caz de 
absență nemotivată sau de 
altă încălcare a disciplinei 
muncii în subteran a fost 
supus discuției colectivului. 
In adunările generale ale 
organizațiilor de partid din 
cadrul sectoarelor I, II și 
III sa hotărît respectarea 
cu strictețe a schimbului la 
fața locului, în subteran. Nu 
întîmplștor șefii brigăzilor 
și . schimburilor de mineri 
conduse de Constantin So- 
rescu, Laurențiu Keiemen, 
tndre Nagy, Opriș Teodor, 
Gheorghe Drănău, Aurel Șo- 
șoî, Ștefan Nagy, Ștefan 
Cârti, Arpad Curpe de la 
sectorul II au obținut lună 
oe lună depășiri de plan 
concretizate în mii de tone 
oe cărbune în abataje și su
te de metri cubi la pregătiri, 
întotdeauna aceștia sînt 
primii care sosesc' în sub
teran și ultimii din schimb 
care pornesc spre ..ziuă". 
Dar tot ei au astfel autori
tatea morală de a-i trage 
la răspundere cu asprime 
pe chiulăi sau pe absento- 
iTian , pe toți cei care în
ec, câ intr-un fel sau altul 
oisc dina minerească.

„ >oi am avut și cazuri li
mită de absentomani - ne 
saune tovarășul loan Busi
ces.;,’, secretarul comitetului 
oe partid din sectorul III. 
Cu toate sfaturile și repro
șurile repetate -(uneori de 
cîte șapte ori pe lună !}, cu 
toate avertismentele primi
te de ia ortaci, unii au con
tinuat să lipsească nemo
tivat, provocîndu-ne greu
tăți în repartizarea forței de 
muncă pe abataje. în cele 
din urmă, adunările mineri

Calificarea, policalificarea, 
perfectionarea forței de muncă
«t (Urmare din pag. 1) 

cerea producției, normarea 
. muncii și a operațiilor teh
nologice, studiul valorii și 
altele. Avem în vedere cu
prinderea în acest program 
nu numai a minerilor și ce
lorlalți muncitori — lăcătuși, 
electricieni, mecanici, artifi
cieri - ci și a maiștrilor, ingi
nerilor, tehnicienilor și eco
nomiștilor, astfel îneît să se 
poată spune că la mina noas
tră fiecare membru ai co
lectivului învață cîte ceva 
nou, înscriindu-se în efortul 
colectiv de perfecționare.

La cursurile de calificare 
avem cuprinși 350 de munci
tori. Este un număr mare 
față de real.zările școlii de 
calificare din anii precedenți, 
Dar preocuparea noastră 
nu a constat numai din a a- 
sigura un număr mare de 
cursanți. Realș îmbunătățiri 
au fost aduse în conținutul 
cursurilor datorită cărora vi
itorii mineri vor deține cu
noștințe noi legate de tă
ierea și susținerea mecaniza
tă în abatajele cu front lung, 
sau de săparea mecanizată 
la lucrările de înaintare. Deo

lor pe schimburi au pro
pus o pedeapsă aspră : 
desfacerea disciplinară a 
contractului de mbncă. Ast
fel au părăsit colectivul nos
tru în luna februarie IJie 
Făiniș II, Gheorghe loniță, 
Haralambie Natu, Temistocle 
Petrea, iar în martie lulică 
Sandu Blidaru. în prezent, 
rar se întî'mplă să se ab
senteze nemotivat în cadrul 
sectorului III".

Datorită acțiunii energice a 
organizațiilor. de partid, a 
grupelor sindicale pe schim
buri, la nivelul întreprinde
rii numărul mediu al nemo
tivatelor a scăzut de la 70 în 
ianuarie la 20 în februar’e. 
Iar acțiunea continuă. Re
zultatul se vede în crește
rea gradului de omogenizare 
a brigăzilor. în ultimele do
uă luni, din vestitele brigăzi 
conduse de Gheorghe Scor
pie, Simion Budescu, Ștefan 
Bociu, Traian Pop, loan A-_ 
xenie și Gheorghe Durlă nu 
mai vin, dar nici nu mai 
p.eacă ortacii, îndeosebi cei 
care înainte vreme căutau 
„rocuri mai bune“. Fiecare 
își face datoria acolo un
de este repartizat. Toți mun
cesc bine, dar și cîștigă bi
ne. Iar aceasta menține un 
cnmat de efervescență cre
atoare, de răspundere și an
gajare in fiecare brigadă.

Faptele de la mina Uricani, 
îndeplinirea planului trimes
trial cu cinci zile mai de
vreme, cele 12.000 tone 
de cărbune care se estimea
ză că vor fi extrase în plus, 
confirmă că acolo unde co
muniștii se situează în 
fruntea acțiunilor muncito
rești, pentru transformarea 
cantității într-o nouă cali
tate, rezultatele bune nu în- 
tîrzie să se arate.

sebit de importantă este mă
sura luată; nu numai la mi
na noastră, ca minerii să-și 
însușească cunoștințe de e- 
lectromecanică minieră, iar 
electricienii și lăcătușii, cu
noștințe de minerit. în pre
zent la aceste cursuri de poli
calificare avem cuprinși pes
te 100 de muncitori.

Desigur, toate acestea le 
socotim doar un început. Dez
voltarea tehnică de anver
gură pe care o va cunoaște, 
an de an, extracția cărbune
lui ne arată de pe acum ne
cesitatea pregătirii multila
terale a muncitorilor. De a- 
ceea avem în vedere ca pe 
parcurs, atît la cursurile de 
calificare cît și la cele de 
policalificare, să cuprindem 
cît mai mulți muncitori, să 
adaptăm permanent conținu
tul cursurilor la cerințele 
producției. Așa am procedat 
recent, de îndată ce au fost 
publicate măsurile adoptate 
de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 22-23 martie, cu privire 
la participarea la beneficii a 
oamenilor muncii. Ne-am o- 
rientat să adaptăm tematica 
cursurilor la această cerință 
actuală, pentru a contribui

Lupeni — modernul 
complex comercial de la 
parterul blocului F1, din 
cartierul Vîscoza 4, cu
prinde o bogată rețea 
de magazine bine apro
vizionate.

Foto: Gh. OLTEANU

Acțiune 
de vaccinare 
antipoliomie- 

litică
în perioada 1-7 aprilie 

1978 se va desfășura în în
treaga țară etapa I a acțiu
nii de primovaccinare antipo- 
liomielitică a cooiilor născuți 
între 1 decembrie 1976 și 31 
ianuarie 1978. Vaccinarea 
constă în administrarea, în 
două etape, sub formă de 
picături pe cale bucală, a 
vaccinului anfipoliomielitic 
trivalent compensat, produs 
de Institutul Cantacuzino. Tot 
în etapa 1-7 aprilie 1978 vor 
fi revaccinați antipoliomie- 
litic printr-o singură doză de 
vaccin trivalent, copiii născuți 
între 1 decembrie 1975 și 30 
noiembrie 1976, precum și co
piii omiși de la revaccinarea 
întîi în anul 1977.

La acea.Tă acțiune sînt in
vitați a-și prezenta copii la 
dispensarele medicale terito
riale atît localnicii cît și fa
miliile cu domiciliul flotant 
sau, care, în intervalul 1-7 
aprilie a.c., se află ocazional 
în localitate.

la cunoașterea do către 
cursanți a căilor pe care poa
te fi obținută creșterea ren
tabilității economice.

S-ar părea că problemele 
calificării și policalificării 
muncitorilor ar fi, în exclusi
vitate, I probleme ale școlii 
de calificare. Nimic mai gre
șit decît această optică. Or
ganelor și organizațiilor de 
partid, de sindicat și ale 
U.T.C. din sectoarele de pro
ducție, investiții și electrome
canic, cadrelor tehnico-in- 
ginerești din aceste sectoare 
le revin sarcini deosebite în 
realizarea programului de 
pregătire și perfecționare a 
forței de muncă. în concepția 
noastră, calificarea și poli

calificarea sînt problemele 
sectoarelor, datoare să se 
preocupe în permanență de 
ridicarea nivelului de pre
gătire a forței de muncă e- 
xistente. Nu puține sînt sec
toarele care astăzi întîmpi- 
nă greutăți din lipsa munci
torilor calificați, pentru că 
în anii precedenți nu au a- 
cordat suficientă atenție a- 
cestei cerințe, nu s-ait pre
ocupat să îndrume'spre școa
lă toate cadrele de munci

O UT1LĂ BROȘURA DE 
LUCRU IN SPRIJINUL 

DESFĂȘURĂRII ÎNTRECERII 
SOCIALISTE

„Cărbune 
peste plan, 

calitate, 
eficiență"

Subintitulată „Inițiative 
muncitorești", broșura edita
tă de curînd de consiliul mu
nicipal al sindicatelor și co
mitetul municipal al U.T.C. 
se constituie, prin sine, o in
spirată inițiativă în susținerea 
acțiunilor organizate de co
mitetul municipal de partid 
pentru extinderea și genera
lizarea experienței pozitive, 
dobîndite în extracția cărbu
nelui.

Concis, cuvîntul introductiv 
ne pune în temă cu intenția 
editorilor : „Dorim ca broșu
ra să devină un util instru
ment de lucru în acțiunile în
treprinse pentru spbrirea pro
ducției și productivității mun
cii, perfecționarea forței de 
muncă și creșterea eficienței 
economice". Fapt reușit, avînd 
în vedere sumarul acestei pu
blicații, cu adevărat de lu
cru. Sînt prezentate pe larg 
9 inițiative muncitorești - de 
autentică valoare practică — 
însoțite, fiecare, de fișa de 
urmărire a realizărilor forma
țiilor de lucru care aplică i- 
nițiativele. O informare bo
gată asupra preocupărilor pe 
linia introducerii progresul ti 
tehnic în minerit se face prin 
publicarea, în paginile broșu
rii, a programului de măsuri 
adoptat de comis a municipa
lă de coordonare a activită
ții de creaț'e științifică și teh
nică de masă, și a progra
mului selectiv cuprinzînd 
principalele acțiuni de pro
pagandă tehnico-economică 
și de prote.cție a muncii, orga
nizate în întregul municipiu. 
Broșura mai informează asu
pra angajamentelor asumate 
la începutul acestui an, de 
colectivele miniere, la o ga 
mă largă de indicatori eco- 
nomico-finănciari.

Prin utilitatea ei, broșura 
se recomandă să nu lipsească 
din instrumentarul de lucru 
al organelor și organizațiilor 
de partid, de sind cat și ale 
U.T.C., al consiliilor oamenilor 
muncii, sectoarelor de pro
ducție, al tuturor conducăto
rilor formațiilor de lucru chin 
întreprinderile de extracție și 
preparare a cărbunelui de 
cercetare, proiectare și cons
trucții de utilaj minier din 
Valea Jiului.

tori, nu au urmărit ca toți 
cei înscriși să ducă la bun 
sfîrșit efortul de ridicare a 
nivelului lor de pregătire 
profesională, lăsînd o multi
tudine de sarcini - orienta
rea spre calificare, partici
parea la cursuri, absolvirea 
acestora — în seama școlii 
de calificare. Oricît ar fi de 
bine organizată activitatea 
școlii — cerință pe care nu 
o excludem, ci o așezăm, de 
asemenea pe un loc central 
de preocupări — ea singură, 
fără sprijinul organelor ’ și 
organizațiilor de partid, fără 
o permanentă conlucrare cu 
conducerile sectoarelor nu 
va obține rezultatele aștep
tate, Într-Un termen scurt și 
ia un nivel calitativ superior, 

iată de ce în fruntea a- 
cestei importante acțiuni a- 
vem în vedere să se situeze 
organele și organizațiile de 
partid, grupele de sindicat, 
organizațiile de tineret, ca
drele cu munci de răspunde
re — ingineri, maiștri, teh
nicieni, șefi de brigadă — 
chemați să se preocupe ' cu 
o răspundere sporită de ri
dicarea nivelului de pregă
tire și perfecționarea for
ței de muncă, astfel îneît 
aceasta să facă față cerințe
lor noi ale producției, mu
tațiilor tehnice pe care ex
tracția cărbunelui le înre- i 
gistredză, an de an. I

ÎNTREPRINDEREA | 
OE CONSTRUCȚII SI MONTAJE 

MINIERE PETROȘANI
— strada Mihai Viteazul nr. 11 -

; Ț h încadrează urgent

— dulgheri
— zidari
— fierar betoniști b <
— instalatori încălzire centrală

și sanitariști
— conducători auto cu minimum

3 ani vechime
— mecanici auto, categoriile 4—6
— mecanici utilaje — terasamente |
— electricieni întreținere i

și reparații pentru macarale „Bocșa" >
— muncitori necalificați, bărbați cu |

posibilități de calificare prin cursuri 
de scurtă durată în meseriile : dul
gheri, zidari, fierar betoniști, insta

latori |
Cazarea este asigurată în cămine con- * 

fortabile în orașele Petroșani si Vulcan în | 
mod GRATUIT.

Masa se asigură, contra cost, la can
tinele unităților miniere.

Informații suplimentare se pot obține 
la biroul personal, învățămînt, retribuire, al . 
întreprinderii, zilnic, între orele 7—15, tele- | 
fon 42670 sau 42671.

INSTITUTUL DE MIDIE
PETRO ȘAM I

încadrează de urgență

— tîmplari |

— lăcătuș mecanic

Condițiile de încadrare și retribuire 
sînt conform Legii nr. 12/1971 și Legii nr. | 
57/1974. |

Cererile de încadrare se pot depune j 

zilnic la biroul plan-retribuire, personal | 
unde se pot obține și relații suplimentare. | 
Telefon 42580 - 42581, interior 151. f

Mica publicitate
VÎND motocicletă JAWA 

125 cmc, strada St. O. Iosif 
bloc 4 ap. 37 Vulcan. (169)

V'I'ND două apar.amente o- 
cupabile, Petroșani, Republi
cii nr. 34. Informații Ghecse 
- 6 Martie 34 și Biro loan, 
atelier proiectări Cooperati
va „Unirea" Petroșani. (158)

SCHIMB locuință strada 
Mihail Kogălniceanu 16H (co
lonie), Petroșani cu aparta
ment două camere, cartier 
Carpați, V. Roaită. (172)

ÎNGRIJESC copil sub 2 ani. 
Păunoiu Elena, strada Avia
torilor 14z5, Aeroport Pe
troșani (173)

PIERDUT buletin de identi
tate seria A.F. nr. 724641 e- 
liberat de mii.fia Pașcani, 
.certificat căsătorie, eliberat 
de Consiliul popular Petro
șani pe numele Bouaru An
gela. Se declară nule. (166)

PIERDUT certificat de naș
tere pe numele Dobrea An
gela, eliberat de Consiliul Lu
peni. Se declară nul. (166)

PIERDUT legitimație de ser

viciu pe numele Mirea Vla
dimir, eliberată de I.M. Ani- 
noasa. Se declară nulă, (167)

PIERDUT certificat de naș
tere pe numele Szabo Bella, 
eliberat de Consiliul popular 
municipal Cluj, certificat 5 cla
se, eliberat de Școala gene
rală comuna Eremitu și cer
tificate de ajutor miner și 
miner, eliberate de I.M. Dîlja. 
Se declară nule. (170)

ANUNȚ DE FAMILIE |
Cu adîncă durere aducem . 

un omagiu pierderii din rîn- I 
durile noastre a scumpei I 
noastre soții, mame, soacre | 
și bunici |

BERCEA ANA 
de la a cărei încetare din j 
viață, după o lungă și grea i 
suferință, la 31 martie 1978 j 
se împlinesc 6 ani. ,

Soțul Teodor, copiii Ileana, I 
loan, Petru și Maria, ginerele . 
Traian, cît și nepoții mult iu- |j 
biți Lăcrămioara și Ghtocel *1 
îi vom păstra o veșnică și vie |f 
amintire în inimile noastre. «| 
(171) L



3

I
I
I
I

Probleme ale transportului 

în comun în Vulcan

Dispecerii dau vina pe barieră, 
iar 100 de mineri așteaptă

Ora 4,30. Mă aflam la 
punctul de unde sînt dirijate 
autobuzele pe traseele Băr- 
bătem, I.M. Vulcan, Crividia 
și Dealul Babii. In stație, 
doar cîțiva pasageri, dovadă 
că transportul se desfășoară 
normal. La ora ieșirii din șut, 
mă aflam în stația de la mi
na Vulcan, Autobuzele erau 
așteptate de peste 100 de 
mineri- ieșiți din șut, II întreb 
pe Flbrea Petrișor, miner șef 
de brigadă la sectorul II cum 
se explică situația.

- Dimineața mai sînt auto
buze, dar la ieșirea din șut 
se cam răresc. Aștept de la 
ora 12,45 și cred că cel pu
țin 100 de mineri au plecat 
pe jos spre case.

Maistrul minier Vaier Dă- 
nilă este, de asemenea, ne
mulțumit de felul în care se 
desfășoară transportul pe 
traseul Coroești - mină.

- Vin zilnic din Petroșani. 
Timpul pe care-l fac din Co
roești la mină este mai lung 
decîț de la Petroșani la Vul
can - intervine în discuții și 
Costică Popa, miner șef de 
brigadă la sectorul VII.

Și dimineața sînt deseori 
necazuri. Uneori autobuzele 
vin rar și cîteodată unul du
pă altul, iar la cantină se 
formează cozi la care se 
pierde timp.

lată că în stație intră 2 
autobuze : 31 HD-3426 și
31-HD-2065. De fapt erau 
singurele de pe traseu. Era 
ora 13,20; Deci după 50 de 
minute. Autobuzele au deve-

Respectă ca să fii 
respectat

Dezaprob atitudinea șofe
rului de pe autobuzul nr. 
31—HD—3971 care în ziua 
de 20 martie a.c. a oprit ma
șina în stația de pe strada 
Independenței din Petroșani 
în mijlocul unei bălți, pentru 
a . se amuza văzînd călătorii 
cum traversează balta pentru 
a se urca.

Alții au renunțat să., ia a- 
pă la picioare, așteptînd alt 
autobuz. îi amintesc șoferu
lui de pe autobuzul respectiv 
zicala, „respectă ca să fii 
respectat".

Nicolae STOICA,
Petroșani

„Steagul roșu“ a criticat,

TROTUARELE VOR FI 
CURĂȚATE

Răspunzînd ia articolul 
publicat în nr. 7889 ai zia
rului „Steagul roșu" sub ti
tlul „Nu-i mai indicat să se 
curețe trotuarul ?" condu
cerea I.C.S. Alimentara și 
A.P. Petroșani ne informea
ză că s-au luat măsuri de 
curățire a trotuarelor din 
fața tuturor unităților co
merciale.

REPARAȚIILE SÎNT 
PLANIFICATE ; 

SE AȘTEAPTĂ SĂ FIE SI 
EXECUTATE

Cu referire la scrisoarea 
intitulată „Reparațiile care 
trebuie... reparate", publica
tă în „Steagul roșu" nr. 7907 
conducerea I.G.C.L. Petro
șani, în răspunsul tri
mis redacției 
ne confirmă în pri
mul rînd că „cele sesizate 
sînt reale". „întreprinderea 

nit repede arhipline și pornesc 
în același timp. In Coroești 
dispecera le dă din nou „ca
le liberă" spre mină. întreba
tă de ce au sosit în același 
timp [amină și de 
ce pornesc la fel, dis
pecera Sari Gsutak răspunde 
că, fiind reținute la barieră, 
s-a dereglat transportul, iar 
în perioada de vîrf nu are 
voie să le rețină la cap de 
linie. Dispecera mai precizea
ză că autobuzul 31-HD-2065 
a plecat din Coroești la ore
le 12,45, iar 31-HD-3426 la 
12,50.

M am deplasat la gară. I 
Impiegatul de mișcare Virgil 
Vasilescu face dovada că In
tr-adevăr autobuzele au fost 
ținute la barieră ; dar numai 
5 minute. Considerăm totuși 
cam mult parcurgerea în 30 
-35 de minute a acestui tra
seu chiar și cu cele 5 minute 
pierdute în staționarea la 
barieră. Deci, pe lingă ba
rieră, mai sînt și deficiențe 
de organizare în mersul au
tobuzelor locale în Vulcan.

Gheorghe POPESCU,
I.M. Vulcan

Corespondențe B Corespondente

Prestațiile cooperației meșteșugărești 
la timp și de calitate

IN CASĂ NOUĂ
Unitățile de coafură, frize

rie, atelierele de rame-o- 
glinzi, mecanica fină, centrul 
de primire a hainelor pentru 

curățătoria chimică, dispersa
te pînă acum în întregul o- 
raș, vor fi mutate în următoa
rele zile în casă nouă. Toate 
aceste unități își vor desfă
șura activitatea în noul local 
al complexului comercial și 
de servire a populației aflat 
la parterul blocului 31 din 
centrul orașului Petrila. Spe
răm ca și activitatea acestor 
unități cooperatiste să se ri
dice la nivelul noilor condiții 
create.

Aron MATE!,
Petrila

organele vizate răspund
de gospodărie locativă și 
comunală petroșani are 
prevăzut în listele de repa
rații curente pe anul 1978
- se precizează în răspuns
- executarea lucrărilor de 
refacere a acoperișului cit 
și zugrăvirea fațadelor la 
imobilul nr. 18 din strada 
Constructorilor".
ACUM, PE ADRESA I.C.M.A. 

BUCUREȘTI
La scrisoarea locatarilor 

din blocul nr. 6, strada liie 
Pintilie, Petroșani „Pe adre
sa constructorilor și a 
I.G.C.L.", publicată în „Stea
gul roșu" nr. 7925 în care 
se exprima reproșul lor fa
ță de calitatea apei calde 
și se cerea urgentarea pu
nerii în funcțiune a liftului 
cu care este dotat blocul 
respectiv, a răspuns redac
ției numai I.G.C.L. Cu inten
ția de a relata cauza neca
zurilor locatarilor și a 
I.G.C.L., în răspuns se spune,

A c ț i u n e a p r i rn avar a

La plantat
Profitînd de vremea fru

moasă locatari ai blocu
lui D 10, strada Republicii 
din Vulcan, la îndemnul 
comunistului Pavel Farcaș, 
au ieșit la plantarea ar
borilor ornamentali pe 
zona verde și-n fața blocu
lui. Intre particîpanții la 
această acțiune s-au aflat 
locatarii Ion Chisă, Mihai 
Tudorache, Marin Jifcu și 
Grigore Croitoru. Tn zilele 
următoare acțiunile de 
muncă patriotică ale lo
catarilor vor continua cu 
plantarea de trandafiri.

O. GHEORGHE, 
Vulcan

Sugerăm directorului de la I.G.C.L.
Sugerăm directorului

I.G.C.L, Petroșani să . facă o 
vizită la Consiliul popular 
din Uricam. Va afla cum e 
respectat orarul de circula
ție al autobuzelor și că taxa
toarele mătură și aruncă gu
noiul din autobuze peste tot 
în stația de întoarcere, deși 
există un loc special amena-

PE ADRESA COOPERATIVEI 
„UNIREA"

Comuna noastră a cunoscut 
în ultimii ani o dezvoLare 
impetuoasă. Printre realizări 
se numără și modernul com
plex comercial. Locuitorii co
munei își au însă oful lor. 
Pentru un tuns sau bărbierit 
ori, dacă vor să-și confecțio
neze obiecte din piele, trebu
ie să se deplaseze la Petro
șani. Evident, se pierde timp 
și bani. în repetate rînduri 
noi am propus înființarea u- 
nei frizerii și a unei cojoca
rii, prin intermediul coopera
tivei „Unirea" din Petroșani. 
Promisiuni am avut, de ase
menea, repetate. Consiliul 
popular, al comunei Bănița 
a afectat în acest scop încă
peri chiar în codrul comple-

între altele: Deși i-au fost 
trimise la timp demersurile 
necesare, I.C.M.A. București 
înfîrzie furnizarea aparatu
lui necesar pentru a se re
zolva problema apei calde.

In ce privește liftul, se 
menționează mai departe 
în răspuns, el este montat, 
(poate funcționa, dar din 
cauză că aceeași întreprin
dere - I.C.M.A. București - 
n-a trimis cartea tehnică în 
baza căreia se aprobă au
torizarea, acesta stă încu
iat". Drept care publicăm 
răspunsul I.G.C.L. Petroșani, 
exprimîndu-ne convingerea 
că I.C.M.A. București va 
dovedi receptivitatea ne
cesară și va urgenta com
pletarea blocului respectiv 
cu dotafiile care condițio
nează asigurarea confortu
lui prevăzut pentru toți cei 
care-l locuiesc. Așteptăm, 
acum, răspuns de la 
I.C.M.A.

Pavel Farcaș și colocatarii săi în acțiune.

jat și Ii s-a atras atenția în 
nenumărate rînduri. Un exem
plu : în 21 martie, taxatoa
rea de pe autobuzul 31 HD 
3685, care trebuia să plece 
spre Petroșani la ora 14,20 
și a plecat la 14,35, proceda 
la fel ca toate celelalte co
lege ale ei - mătura și a-

xului comercial. Este adevă
rat că mai necesită unele mi
ci amenajări, dar de ce nu 
se fac ?

Maria MARDARE, 
Bănița

PENTRU A RECÎSTIGA 
ÎNCREDEREA CETĂȚENILOR 

in secția de cizmărie nr. 17 
din Vulcan, ce aparține de 
cooperativa „Deservirea" Lu- 
peni, au fost depistate unele 
abateri grave al căror autor 
era șeful secției, Gheorghe 
Hangu. Consecință a acestor 
goateri a fost pierderea clien
telei. Constatind acestea, 
conducerea cooperativei a 
numit în locul fostului respon
sabil pe tovarășul Dumitru 
loncel. Colectivul secției a 
fost completat cu meseriași 
avînd o înaltă calificare. Du
pă cum afirma actualul șef 
al secției, materiale sînt su
ficiente și de calitate. Rămîne 
ca printr-d activitate profe
sională ireproșabilă și res
pectarea termenelor de exe
cuție, secția să-și recîștige în
crederea cetățenilor.

P. GHEORGHE, 
Vulcan

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••
• MIHAI GHEORGHIU, Vul

can : Da. în calitate de pen
sionar, puteți lucra în C.A.P.

• MINU STOIAN, Petrila.- 
In conformitate cu prevede
rile Legii nr. 3 1977, art 25, 
alin. 5, pensia pentru invali
ditate de gradul III, împreu
nă cu retribuția primită pen
tru munca depusă, nu pot de
păși. în cazul persoanelor în
cadrate în grupa I de mun
că, 80 ia sută din retribuția 
avută la data stabilirii gra
dului de invaliditate actuali
zată cu majorările survenite 
pentru acea funcție. In si
tuațiile în care nu se atinge 
80 la sută din retribuția a- 
vută la stabilirea gradului de 
invaliditate actualizată, le
gea nu prevede obligația de 
a se plăti diferența.
• MAGDALENA HUȚU, 

Petroșani: Pentru comporta
re necuviincioasă față de 

runca gunoiul peste tot. în
trebată de primarul orașului 
„de ce", răspunsul a fost „de
zarmant" : „nu am în ce să-l 
string și dacă vă interesează 
cum mo cheamă am ecusonul 
311". Sigur, cazul acesta a 
fost adus la cunoștința celor 
care se ocupă de transportul 
în comun și care în cele din 
urmă au dat un răspuns ne
mulțumitor consiliului popu
lar din Uricani • „Nu știm ci
ne este tovarășa, că am 
Schimbat ecusoanele". Dacă 
dînșii nu au putut rezolva a- 
ceastă problemă, care conti
nuă, sîntem siguri că direc
torul I.G.C.L. o va rezolva.

Rezolvare 
parțială

Sînt aproape doi ani de 
cînd m-am mutat în aparta
mentul pe care-l ocup în pre
zent. Tot cam de pe acea 
vreme, tavanul de la baie 
mustește de apă. Am sesizat 
acest lucru de mai multe ori 
secției din Vulcan a I.G.C.L. 
Și, ce e drept, au venit cîți
va instalatori, au spart tava
nul și mi-au promis că vor 
reveni să termine lucrarea 
începută, dar nu i-am mai 
văzut. Tavanul băii continuă 
să se degradeze, iar eu nu 
pot să-mi întrețin baia în 
condiții optime de igienă. 
Nu-i păcat oare ca din cauza 
rezolvării pe jumătate a unei 
deficiențe să se deterioreze 
un apartament confortabil în 
care s-au investit bani și 
muncă ?

Drâgălin CIUCURESC, 
Vulcan, Aleea 

Viitorului, bloc A-2, 
apartamentul 28

cumpărători,- inclusiv față de 
dv., vînzătoarea Floarea Dă- 
nuț a fost sâncțiooață cu 10 
la sută din retribuție pe timp 
de două luni. In același timp 
a fost atenționată că ia o 
nouă manifestare lipsită de 
bună cuviință, împotriva ei 
se vor lua măsuri mai aspre, 
mergîndu-se pînă la desface
rea contractului de muncă

• ANA SULAREA, Petrila: 
Ni s-a confirmat faptul că 
nu ați primit zilele de conce
diu pentru perioada de cir
ca 4 luni lucrate în 1975. Ca 
să beneficiați de compensarea 
în bani a acestor zile de 
concediu, trebuie să depu
neți la întreprindere o cerere 
în acest sens. Prezentați-vă 
la U.F.E.T. pentru a vă primi

I GESTIONARI „INOVA-

ITORI" ? Restaurantul „Cer
na" din Petroșani ca și bu
fetul cu grădină de vară 
din Aninoasa, se bucură de 
o mare afluență de consu
matori. In mod normal, a- 
ceăsta ar trebui să îndemne 
personalul de servire de la 
cele două unități la atenție 
și solicitudine. Și, în gene
ral, așa se și întîmplă. De 
o vreme însă în cele doua 
unități. - și, din păcate, nu 
sînt singurele -, se extinde 
o „inovație", mai bine zis 
o practică neplăcută. Se 
servește băutură în pahare 
improvizate ca celș. de am- 

Ibalaje de muștar. Nu con
tează că sînt grosolane, cu 

■ filet ori chiar ciobite la

SEMNE 
DE

I ÎNTREBARE

î, gură, pahare să fie ! Țin 
• oare gestionarii să devină 
Iși ei inovatori ? De ce nu ? 

Domeniul servirii oferă, a- 
I devorat multe posibilități.

Dar toate trebuie să concu- 
re la îmbunătățirea servirii 
consumatorilor, nu la um
brirea acesteia. (T.V.j.

PRIN NOROI. Podul de 
lingă piața orașului Petro- 

Ișani este intenș circulat a- 
tît de mașini cît și de pie
toni. Deosebirea este că 
partea carosabilă e mătu
rată în fiecare noapte în 
timp ce trotuarele sînt pli
ne de noroi. Oare nu se 

I poate găsi o lopată și 
puțină inițiativă pentru 
ca si trotuarul să fie cură- 

I țat ? (D.C.)
1 PARCARE NEPERMISĂ.

!Cît a fost iarna de lungă, 
în fiecare sâptâmînă, de 
| sîmbătă pînă lunea dimi- 

Ineața, lingă podul ce tra
versează pîrîu I Maleia în 

(apropiere de strada Primă
verii a stat „adăpostit" sub 

, cerul liber un camion. A- 
I cum și-a schimbat locul ae

parcare. Intră cu chiu cu

Ivai pe îngusta stradă a
Primăverii încît chiar și

I. pietonii abia se strecoară 
pe lîngă el. Ieșirea o 

face în marșarier, cu foar
te multă greutate. Oare 
unitatea economică servi
tă de mașina respectivă 

nu are loc de garare ? O 
altă întrebare : la intrarea 

II străzii Primăverii nu s-ar
putea fixa un indicator cu 
accesul camioanelor inter
zis ? (D.C.).

ATENȚIE PIETONI ! A- 
proape de podul Maleia, 
lîngă halele Petroșani, ci
neva a descoperit o gură 
de canal în care se scurg 
reziduuri nu tocmai plăcur 
mirositoare. Ce te faci însă, 
că nimeni n-a mai acope
rit-o la loc, deși cetățenii 
din zonă au anunțat în mai 
multe rînduri Secția apă a 
I.G.C.L. Se așteaptă oare 
ca argument un accident ? 
(M.P.).

drepturile.
® FLOAREA CIARSA, Pe. 

trila: Am fost informați de 
tovarășul lacob Chioreanu, șe
ful secției Petrila a I.G.C.L. 
că problema pentru rezolva
rea căreia ați solicitat sprijin 
a fost soluționată. Confirma
ți-ne.
• MIRON FLUIERAS, U- 

ricani : Calculul făcut de dv. 
referitor la alocația de stat 
pe care o pretindeți pentru 
cei doi copii e bun dacă ra
portați alocația numai la re
tribuție plus ora de dirigen- 
î,e- Trebuie însă adăugate și 
ceJeldke ore, așa cum au fă
cut organele de control fi
nanciar, și atunci alocația ca
le vi se cuvine de drept este 
de 265 și nu 310 lei, pentru 
că, potrivit cîștigului total 
pe care-l realizați, vă înca
drați într-un plafon de veni
turi superior.
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Lucrările Comitetului 
de dezarmare

GENEVA 30 (Agerpres). - 
Lucrările Comitetului de 
dezarmare de la Geneva sînt 
tot mai mult marcate de pre
gătirile ce au loc în vede
rea sesiunii speciale a 
O.N.U. consacrată dezarmă
rii.

După cum se știe, la cere
rea Adunării Generale a 
O.N.U., comitetul urmează 
să prezinte sesiunii speciale 
un raport interimar relativ la 
elaborarea și adoptarea pro
gramului cuprinzător de de
zarmare și un alt raport, 
special, în legătură cu acti
vitatea sa de-a lungul anilor.

Delegațiile țărilor nealini
ate sau neutre, membre ale 
comitetului, care subliniază 
constant importanța majoră 
a sesiunii speciale ca punct 
de cotitură în evoluția nego
cierilor de dezarmare, insistă 
pentru accelerarea lucrărilor 
în vederea elaborării celor 
două documente.

Raportul privind activitatea 
de pînă acum a comitetului 
- a arătat șeful delegației 
române - trebuie să consti
tuie o oglindă a întregii ac
tivități desfășurate de comitet 
pînă în prezent. El trebuie 
să cuprindă, pe de o parte, 
sarcinile ce au stat în fața 
Comitetului - atît cele cu- 
f>rinse în ordinea de zi a 
ucrărilor acestuia, cît și cele 

stabilite prin rezoluții, ale 
Adunării Generale a O.N.U. 
-, iar, pe de altă parte, 
rezultatele efective obținute 
de comitet în cei 16 ani ai 
existenței sale. El a subli
niat că raportul trebuie să 
fie cuprinzător și concret și 
să faciliteze degajarea unor 
idei privind viitorul negocie
rilor de dezarmare.

i La inițiativa Indiei - spri
jinită de țara noastră și de 
Nigeria - comitetului i-a fost

prezentat un document cu- 
prinzînd structura concretă, 
după care ar urma să fie e- 
laborat raportul.

Deși unele delegații în
cearcă să tergiverseze dezba
terile - asociind, în general, 
argumente de procedură, - 
la insistența celor trei țări - 
India, Nigeria și România - 
Secretariatul comitetului a 
început deja să redacteze 
un prim proiect al raportului 
ca și o primă formă a obi
ectului negocierilor viitoare.

în problema programului 
cuprinzător de dezarmare, 
lucrările sînt, într-o anumită 
măsură, mai avansate. Invin- 
gînd rezistența opusă încă 
de unele delegații, comitetul 
- la cererea țărilor neali
niate sau neutre - a trasat 
Secretariatului sarcina să-i 
prezinte un tabel sinoptic al 
propunerilor formulate în le
gătură cu programul de de
zarmare. La cererea delega
ției României, în tabelul so
licitat sînt incluse propuneri
le și sugestiile tuturor sta
telor, prezentate fie în Co
mitet, fie în cadrul altor to
ruri internaționale.

Elaborarea programului - 
arătat șeful delegației ro-ct

mâne - trebuie să aibă la 
bază efortul comun al tutu
ror delegațiilor membre ale 
Comitetului, ca și al altor 
state care își exprimă inte
resul față de această ches
tiune.

Cerînd urgentarea începerii 
negocierilor concrete asupra 
programului, delegația româ
nă a insistat pentru simpli
ficarea documentelor pregă
titoare alcătuite de Secreta
riat și pentru stabilirea, încă 
de la început, a unei con
cepții clare privind conținu
tul programului și metodele 
de lucru.

r
£

s

GEISERUL

Ce! mai mare geiser din 
lume „Steamboat", situat 
în parcul Yellowstone (sta
tul Wyoming) a început să 
erupă, în această săptă- 
mînă, după o întrerupere 
de nouă ani, timp în care 
a rămas inactiv.

Geiserul emite jeturi de 
apă fierbinte și vapori pî
nă la o înălțime de 100— 
135 metri.

Se apreciază că erupția 
ar putea marca începutul 
unui nou ciclu de activita
te a geiserului.

„TIGRIS*

Ambarcațiunea 
a navigatorului 
Thor Heyerdahl,

Faptul divers
pe glob

tă din trestie, după o teh
nică datînd de acum 5 000 
de ani, a sosit 
Djibouti.
un echipaj format din 16 
persoane,

în portul
Avînd ia bord

„Tigris" 
norvedian 
constru

persoane, ambarcațiunea 
a pornit în această călă
torie la 23 februarie din 
Al Kournah (Irak), - locali
tate situată la confluența 
Tigrului cu Eufratul. Ceea 
ce urmărește Thor Heyer
dahl să demonstreze prin 
această călătorie este mo
dul în care s-a răspîndit 
civilizația sumeriană în 
spațiul Oceanului Indian.

Orientul Mijlociu
CAIRO 30 (Agerpres). - 

Președintele Egiptului, Anwar 
El Sadat, a primit joi pe 
ministrul israelian al apără
rii, Ezer Weizman, sosit în 
aceeași zi la Cairo.

La încheierea întrevederii, 
la care au participat vicepre
ședintele egiptean Husni 
Mubarak și ministrul de răz
boi, Muhammad Al Gamassi, 
uh purtător de cuvînt al 
președinției egiptene, citat de 
postul de radio Cairo, a 
declarat că cele două părți 
nu au reușit să cadă de a- 
cord asupra condițiilor pen
tru reluarea negocierilor din
tre Egipt și Israel. „Comite
tele politic și militar nu-și 
vor relua activitatea dacă 
Israelul nu-și schimbă pozi
ția", a precizat purtătorul de 
cuvînt egiptean.

El a anunțat, de asemenea, 
că discuțiile s-au referit și 
la situația creată în sudul 
Libanului, ca urmare a in
tervenției militare a Israelului 
în această țară.

★
TEL AVIV 30 (Agerpres). - 

Biroul Politic al C.C. al P. C. 
din Israel a dat publicității 
o declarație în care cere 
demisia actualului Cabinet și 
formarea unui nou guvern, 
care să desfășoare o politică

mai realistă și pașnică.
Se cere, de asemenea, re

tragerea trupelor israeliene 
din Liban, subliniindu-se, 
totodată, că o pace trainică 
și echitabilă în zonă poate 
fi obținută numai în condi
țiile retragerii trupelor israe
liene din toate teritoriile o- 
cupate în anul 1967, ale re
cunoașterii dreptului poporu
lui arab palestinian ta auto- ’ 
determinare și la crearea 
unui stat independent.

Seslunea Uniunii
LISABONA 30 (Agerpres). 

— Lucrările sesiunii de pri
măvară a Uniunii Interpar
lamentare au continuat la 
Lisabona, în cadrul comisi
ilor pentru problemele edu
cației, lichidării colonialismu
lui și combaterii terorismului.

în dezbaterile din Comi
sia pentru problemele colo-

Interparlamentare
nialismului au fost abordate 
îndeosebi aspectele situației 
din Africa Australă, printre 
vorbitori aflîndu-se numeroși 
reprezentanți ai țărilor afri
cane. Examinarea situației 
din Namibia și Zimbabwe a 
prilejuit ferma condamnare a 
practicilor ilegale ale regi
murilor rasiste din sudul con
tinentului african.

I LA CASA PRIETENIEI PO- 
' POARELOR din Moscova a 

avut loc o adunare consa
crată împlinirii a 30 de ani 
de la făurirea partidului 
politic unic al clasei munci
toare din România.

PREȘEDINTELE FRANȚEI, 
Valery Giscard d'Esfaing, a 
avut joi, ia palatul Elisee, o 
întrevedere cu Georges Mar- 
chais, secretar general al 
P, C. Francez. După convor
birea cu președintele fran
cez, Georges Marchais a de
clarat că P.C.F. se află „în 
mod hătărît în opoziție" și 
că principala sa preocupare 
în cursul convorbirii cu șeful 
statului francez a fost „să 
facă auzită vocea milioane
lor de oameni ai muncii, a 
oamenilor simpli, a căror si
tuație se află azi la limi
tele suportabilului".

IN CADRUL VIZITEI ofici
ale pe care o întreprinde în 
Brazilia, președintele Statelor

I

NAȚIUNILE UNITE 30 (A-
gerpres). — Secretarul 
neral al Nqtiunilor
Kurt Waldhe im, a convocat 
oficial pentru 20 aprilie o 
sesiune specială a Adunării 
Generale, consacrată solu
ționării problemei finanțării 
Forței interimare a O.N.U. 
din sudul Libanului.

★
NAȚIUNILE UNITE 30 (A-

gerpres). — în cadrul dezba
terilor din Comisia O.N.U. 
pentru condiția femeii a fost 
examinat un raport cu pri

vire la consecințele politicii 
de apartheid și de discrimi
nare rasială asupra statutului 
femeii în Africa Australă - 
informează agenția Associa
ted Press.

CONTRAR TRADIȚIEI

ge- 
Unite,

Autoritățile statului Ma
dhya Pradesh (centrul In
diei) au anunțat instituirea 
unei subvenții în valoare de 
1 000 rupii, care va fi acor
dată tinerilor ce se căsăto
resc, contrar tradiției, fără 
a ține seamă de barierele 
de castă. Tinerilor căsătoriți 
le va fi oferită, de aseme
nea, o călătorie gratuită în 
capitala statului — Bhopal 
— pentru a primi actele de 
oficializare a căsătoriei.

Castele reprezintă — în 
India, ca și în alte țări asia
tice — grupuri sociale „în
chise" și strict delimitate 
prin originea comună, prin 
profesiunea și prin privile
giile membrilor lor.

Succese ale forțelor Zimbabwe
MAPUTO 30 (Agerpres). - 

Forțele de eliberare Zim
babwe au declanșat acțiuni 
ofensive pe frontul de vest, 
în zona centrului administra
tiv Umtali, anunță surse din 
Maputo, citate de agenția 
TASS. Totodată, unitățile pa
triotice din zonele eliberate 
au organizat raiduri împo
triva unor garnizoane, baze 
militare și de aprovizionare 
rhodesiene.

Forțele patriotice au or
ganizat operațiuni încunu
nate de succes și în alte 
sectoare ale frontului, se a- 
nunță într-un comunicat al 
Frontului Patriotic. în ultima

perioadă, luptătorii forțelor 
de eliberare au scos din 
luptă aproximativ 400 de sol
dați și ofițeri ai armatei lui 
lan Smith, au doborît patru 
avioane de tip „Dakota" și 
au provocat deraierea a opt 
trenuri încărcate cu arme și 
muniții.

In cursul operațiunilor îm
potriva așa-numitelor „sate 
fortificate" (lagăre de con
centrare) au fost eliberați a- 
proximativ 750 000 de țărani 
internați în acestea. Comu
nicatul precizează că, în 
prezent, în zonele eliberate 
locuiesc aproximativ 2 mili
oane de oameni.

Cazul Aldo Moro și
ROMA 30 (Agerpres). - 

Automobilele a doi membri 
de frunte ai Partidului De
mocrat Creștin, de guvernă- 
mînt, din Italia au fost 
cendiate joi dimineață 
orașul Genova. Ulterior, 
tentatul a fost revendicat 
„Brigăzile Roșii", grupul 
rorist care l-a răpit pe Aldo 
Moro.

ROMA 30 (Agerpres). — 
Fotocopia unei scrisori în 
manuscris a lui Aldo Moro, 
răpit la 16 martie de mem
bri ai grupării teroriste „Bri
găzile Roșii", a fost difuzată 
miercuri seara concomitent 
la Genova, Milano, Torino 
și Roma. Scrisoarea - potrivit 
unui „al treilea comunicat" 
al „Brigăzilor Roșii", care o

in- . 
în 
a- 
de
te-'

altele
însoțește - ar fi adresată 
de Aldo Moro guvernului 
italian, respectiv ministrului 
de interne Francesco Cossiga. 
Ea este supusă în prezent 
unor expertize pentru a se 
stabili autenticitatea scrisului. 
Primele indicii - relevă sur
se ale poliției - par a con
firma că scrisul aparține pre
ședintelui Consiliului Națio
nal al Partidului Democrat- 
Creștin. Se adaugă, totuși, 
că acesta este „ezitant, do
vedind că autorul său este 
foarte obosit sau că a scris 
sub constrîngere". Experțu 
sînt frapați îndeosebi de 
vocabularul folosit, care 
apare „mai apropiat celui 
ai organizației teroriste decit 
celui al lui Aldo Moro".

Unite, Jimmy Carter, a avut 
o ultimă rundă de convor
biri cu șeful statului-gazdă, 
Ernesto Geisel.

FORȚELE DE POLIȚIE sud- 
africane au arestat 18 tineri 
de culoare acuzați de a fi 
participat la acțiuni împotri
va regimului rasist de la Pre
toria, în orașul Soweto locuit 
de populația africană.

DUPĂ CUM TRANSMITE 
agenția iraniană de știri 
PARS, grupuri de persoane 
neidentificate au dat foc 
birourilor municipalității din 
Ispahan și au spart vitrinele 
băncii municipale. Acte de 
terorism s-au comis, de ase
menea, în orașul Abadan, 
unde persoane neidentificate 
au atacat sediul secției lo
cale a partidului rastakhiz.

UNIVERSITATEA din Roma 
a acordat, într-un cadru 
solemn, titlul de doctor ho
noris causa academicianului 
lorgu Iordan pentru merite 
științifice excepționale în do- 

romanice
precum 

și pentru valoroasele sale stu
dii italienistice.

AGENȚIA M.T.I. anunță că 
Janos Kadar, prim secretar 
al C.C. al P.M.S.U., a avut 
joi, la Budapesta, o convor
bire cu Willy Brandt, preșe
dintele Partidului Social-De
mocrat din R.F.G., în legătură 
cu unele probleme actuale ale 
mișcării muncitorești inter
naționale.

RECENTELE CONVORBIRI 
americano-somaleze s-au sol
dat cu „progrese semnifica
tive" în direcția extinderii 
relațiilor dintre cele două 
țări - a declarat' John Trat- 
tner, purtător de cuvînt al 
Departamentului de Stat a! 
S.U.A.

I
I

I
I
I
I meniul lingvisticii 

și criticii literare,

DUMINICĂ, 2 APRILIE

8,00 Sportul pentru toți ; 8,15 Tot 
inamte. Agendă pionierească. Mai 
nare ca nota 10. Dăruire și inven
tivitate; 9,05 Șoimii patriei; 9,15 
Film serial pentru copii : „Comoa- 
[a din insulă". Episodul 6; 9,45
Pentru căminul dumneavoastră ; 
10,00 Viața satului. Campania agri
colă de primăvară în plină desfă
șurare. In studioul .emisiunii, parti
cipant la Conferința pe țară a 
președinților consiliilor populare , 
Vecinii față în față; 11,45 Bucu
riile muzicii - Vocile popoarelor;
12,30 De strajă patriei; 13,00 Telex; 
13,05 Album duminical - Ora ve
selă; 14,00 Woody, ciocănitbarea 
buclucașă - desene animate; 15,00 
Magazin sportiv - emisiune rea
lizată de Cristian Țopescu. Box - 
meciuri celebre. Campionatele mon
diale de patinaj artistic - demons
trații. (Rezumat primit de la Otta
wa). Șah mat în... 15 minute!; 16,40 
Instantanee... de Aristide Buhoiu „O 
iară într-o casă"; 17,00 Floarea din 
grădină; 17,50 Film serial „Linia 
maritimă Onedin". Episodul 32 ; 
18,40 Micul ecran pentru cei mici ; 
19,00 Telejurnal ; 19,20 File de is
torie „Doftana" înaltă școală co
munistă ; 19,40 Antena vă aparți
ne - Spectacol prezentat de jude
țul lași ; 20,50 Film artistic „Amen
dament la legea siguranței statu
lui". Premieră TV. Producție a stu

diourilor bulgare; 22,50 Telejurnal. 
Sport.

LUNI, 3 APRILIE

16,00 Telex; 16,05 Emisiune în 
limba maghiară ; 19,00 Cîntarea 
României - ediția a ll-a a Festi
valului național; 19,20 1001 de 
seri ; 19,30 Telejurnal; 19,50 Pa
noramic. Producția netă de la expe

P ROG RAMUL
riment la indicator de bază; 20,25 
Roman-foileton : „Familia Palliser". 
Episodul 7; 21,15 Mai aveți o în
trebare ? Viața pe pămînt - ori
gine, evoluție, cicluri; 21,45 Bala
de din trecut; 22,00 Cadran mon
dial; 22,20 Telejurnal.

MARȚI, 4 APRILIE
9,00 Teleșcoală. Matematică (con

sultații); 10,00 Antologia filmului 
pentru copii și tineret; . 11,00 în 
alb și negru (reluare); 11,50 Telex; 
16,00 Telex ; 16,05 Teleșcoală; 16,35 
Curs de limbă engleză; 17,05 Publi
citate; 17,10 Budapesta contempo
rană; 17,30 Moștenire pentru vi
itor - Ion Creangă și lumea sa; 
18,10 Imagini din Bulgaria; 18,30 
Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
gricultură; 19,00 Tribuna TV - Co
ordonate ale democrației muncito

rești : Autoconducere, autogestiune;
19,20 1001 de seri ; 19,30 Telejur
nal; 19,50 Săptămîna științei și 
tehnicii românești; 20,05 Roadele 
politicii partidului de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării. Azi, ju
dețul Tulcea ; 20,35 Teatru TV 
„Prietenii" de Lucia Demetrius. Pre
mieră pe țară; 21,55 Publicitate; 
22,00 Din muzica și dansurile po
poarelor; 22,20 Telejurnal.

MIERCURI, 5 APRILIE

9,00 Teleșcoală. Atlas geografic; 
10,00 Șoimii patriei; 10,10 Tribuna 
TV (reluare); 1.0,30 Teatru TV (re
luare) „Prietenii" de Lucia De
metrius; 11,45 Telex; 16,00 Telex; 
16,05 Matineu de vacanță. Film se
rial „Rob'mson Crusoe". Producție a 
studiourilor engleze ; 16,40 Curs de 
limbă germană; 17,10 Moment 
folcloric; 17,20 Atenție la... neaten
ție ! 17,40 Muzica în imagini; 18,20 
Telecronică pentru pionieri ; 18,40
Tragerea pronoexpres; 18,50 Forum 
cetățenesc - Să traducem în viață 
hotărîrile Conferinței pe țară a pre
ședinților consiliilor populare. 
Declarații ale unor participanți la 
Conferință. Democrația socialistă 
în acțiune ; 19,20 1001 de seri ;

19,30 Telejurnal ; 20,00 Săptămîna 
științei și tehnicii românești; 20,15 
Noi, femeile ! Emisiune despre ro
lul femeii în societatea noastră so
cialistă. In întîmpinarea Conferinței 
Naționale a femeilor - Editorial; 
20,45 Telecinemateca „Pe chei". 
Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor americane. 22,20 Telejur
nal.

JOI, 6 APRILIE

16,00 Telex; 16,05 Matineu de 
vacanță. Film serial: „Robinson 
Crusoe". Episodul 2 ; 16,40 Curs 
de limbă rusă; 17,10 Pentru timpul 
dv liber, vă recomandăm...; 17,25 
Consultații medicale - Ziua Mon
dială a sănătății; 17,45 Reportaj pe 
glob: Venezuela, timpul aurului ne
gru; 18,00 Finala „Cupei României" 
la handbal -feminin. Transmisiune 
directă de la Brașov; 19,00 Româ
nia pitorească ; 19,20 1001 de seri;
19,30 Telejurnal ; 19,50 Săptămîna 
științei și tehnicii românești ; 20,05 
Tezaur folcloric; 20,25 Ora tinere
tului. Colocvii despre muncă, tine
rețe, ideal... Festivalul național 
„Cîntarea României" la Galați ;
21.20 Telerecital - Gheorghe Leahu;
22.20 Telejurnal.

VINERI, 7 APRILIE
9,00 Teleșcoală. Teatru pentru e- 

levi : „Urme pe zăpadă" de Paul 
Everac; 10,00 Telecinemateca (re
luare); 11,35 Corespondenții jude

țeni transmit...; 11,50 Telex; 15,50 
Telex; 15,55 Matineu de vacanță; 
Film serial „Robinson Crusoe". Epi
sodul 3; 16,30 Curs de limbă fran
ceză; 17,00 Emisiune în limba ger
mană; 19,00 Rezultatele tragerii lo
to; 19,05 Film serial pentru copii 
„Cuore"; 19,30 Telejurnal; 19,50 
Ancheta TV. A.B.C... Dar cum ? ; 
20,25 Film artistic „Momentul ade
vărului". Premieră TV. Coproducție 
itaio-spaniolă ; 21,45 Atelier,. de 
creație literar-artistică. Despre pa
trie să ne rostim mereu; 22,20 Te
lejurnal.

SÎMBATA, 8 APRILIE
12,00 Telex; 12,05 Curs de limbă 

spaniolă; 12,30 Roman-foileton „Fa
milia Palliser". Reluarea episodului 
7; 13,20 Muzică distractivă; 14,10 
Incursiuni în cotidian; 14,30 Melo
dii populare; 14,50 Efigii lirice; 
15,10 Agenda cultural-artistică ; 
15,40 Stadion : Daciada - reportaj. 
Cupa mondială la schi alpin - ul
timele concursuri ale sezonului ;
17.20 Clubul tineretului; 18,10 Săp
tămîna politică internă și interna
țională; 18,25 Publicitate; 18,30 
Antologia filmului pentru copii și 
tineret „Charles Chaplin"; 19,30 
Telejurnal; 1.9,50 Teleenciclopedia;
20.20 Mari filme western „Duelul" 
Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor americane; 21,45 Intîlni- 
re cu satira și umorul; 22,15 Tele
jurnal. Sport. 22,25 Stelele cîntecu- 
lui și dansului.
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