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PROLETARI DIN TOATE JĂRlLE, UNlJI VA f

afacerilor externe al
statului Israel

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
marți dimineața, pe Moshe 
Dayan, ministrul afacerilor 
externe al statului Israel .

Cu acest prilej a fost re
luat dialogul,. început în 
ziua precedentă, în proble
me actuale ale vieții inter
naționale și îndeosebi refe- 

. ritoare la situația din Ori
entul Mijlociu.. S-a acordat 
o atenție deosebită căilor și 
mijloacelor menite să ducă 
la înlăturarea stării de ten
siune și înfăptuirea unei 
păci juste și trainice în a- 
ceastă zonă. . în acest con
text a fost relevată impor
tanța elaborării și punerii 
de acord între toate părțile 
interesate a unor soluții via
bile, sub toate aspectele, 
conform cerințelor unei păci 
echitabile și de durată, și 
care să țină seama de in
teresele tuturor popoarelor 
din Orientul Mijlociu.

Expunînd pe larg poziția 
promovată cu consecvență 
de România privind soluțio
narea problemelor Orientului 
Mijlociu, președintele Nicolae 
Ceaușescu a subliniat nece
sitatea de a se ajunge, pe 
calea negocierilor, la o re
glementare politică cuprin
zătoare care să ducă la re
tragerea Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, la 
înfăptuirea aspirațiilor na
ționale legitime ale poporu
lui arab palestinian, inclu
siv constituirea . unui stat 
palestinian propriu, indepen
dent, la asigurarea integri
tății și securității tuturor 
statelor din regiune.

în cursul convorbirii a fost 
exprimată dorința de a dez
volta în continuare relațiile 
româno-israeliene în intere
sul popoarelor român și is- 
raelian, al cauzei păcii și 
colaborării în lume.
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La ordinea zilei în activitatea de investiții

ritmului de
execuție
Ing. Iulian COSTEȘCU, 

secretar al Comitetului municipal de partid

Astăzi, pe posturile noastre de 
radio și televiziune

Cu prilejul inaugurării, în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste România, și a to
varășului Todor Jivkov, prim-scretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare Bulgaria, a lucrărilor 
de construcție a Complexului hidroenergetic Turnu Măgu
rele - Nicopole, posturile noastre de radio și televiziune 
vor efectua astăzi, începînd din jurul orei 10,30, transmi

siuni directe.

în Valea Jiului, volumul 
de investiții alocat pe anul 
1978 este de 1,5 miliarde 
lei, cu 40 la sută mai mare 
decît în anul precedent. A- 
ceste fonduri sînt destinate 
cu precădere dezvoltării ca
pacităților de producție din 

, unde 
o 

cu 
Ca 

date 
al 

vi

i

sectorul carbonifer, 
urmează să se realizeze 
creștere a capacităților 
570 000 tone cărbune, 
urmare a indicațiilor 
de secretarul general 
partidului cu ocazia 
zitei de lucru efectuate în 
Valea Jiului în anul trecut, 
importante fonduri s-au a- 
locat pentru diversificarea 
activităților idustriale, ca și 
pentru ridicarea nivelului 
urbanistic al localităților 
municipiului. Acest lucru es
te ilustrat de faptul că în 
planul de investiții din a- 
cest an sînt prevăzute să 
înceapă lucrările la 71 de 
obiective noi industriale, so- 
cial-culturale și edilitar-gos-

podărești, a căror valoare 
de plan pe acest an de
pășește 300 milioane lei.

Cu toate că la nivelul or
ganelor ’de partid județean 
și municipal s-au ' ' 
măsuri destinate 
condițiilor necesare înce
perii noilor obiective, 
nitățile beneficiare de 
vestiții nu au acționat 
respunzâtor în vederea asi
gurării începerii lucrărilor de 

la 
Ca 

acti-

stabilit 
creării

u-
in- 

co-

execuție a obiectivelor 
termenele planificate, 
urmare, îndeosebi în ucn- 
vitatea de construcții-montaj, 
se înregistrează nerealizări. 
Probleme mari ridică în 
special lucrările în antrepri
ză, unde sarcinile au crescut 
față de anul precedent cu 
88 la sută, creșterile fiind 
aproximativ egale la grupul 

la 
fi-
a-

de șantiere T.C.H. și 
I.C.M.M. Aceste creșteri 
ind cunoscute încă din

9 (Continuare în pag. a 3-a)

Se află în execuție primele lucrări de amplificare și 
modernizare a preparației Coroești. în imagine constructo
rii participă la realizarea celui dintîi decantor al viitoare
lor capacități de preparare.

Vacanta de 
primăvară

Astăzi, după ultima oră de 
curs, elevii intră într-o meri
tată perioadă de odihnă și 
recreere care este vacanța de 
primăvară. Potrivit unei ex
periențe, verificată în timp, 
în Valea Jiului vacanțele sînt 
puncte intermediare între e- 
tape ale aceluiași proces ins- 
tructiv-educativ. continuu. Șco
lile, toți factorii cu responsa
bilități educative, consultînd 
zonele preferențiale ale școla
rilor și păstrînd unele activi
tăți tradiționale de vacanță 
sînt preocupați de a propu
ne noi și noi acțiuni atractive 

care să se adreseze unui cît 
mai mare număr de elevi, 
pornind de la ideea că aces
te perioade nu sînt o între
rupere a procesului educativ, 

ci o continuare, dar cu alte 
metode si forme.

T. SPÂTARU
Foto : Ion LIC1U • (Continuare în pag. a 2-a)

FUNCȚ1E,
dar 8 ore și jumătate, din 24, 

utilajele n-au funcționat

care 
mai 

plan

La I.M. Livezeni, complexul 
mecanizat a cărui introdu
cere a fosr pe larg dezbă
tută în coloanele ziarului 
nostru sub genericul „Solu
țiile adoptate la I.M. Live
zeni pentru introducerea 
complexelor sînt cele mai 
bune ?" a fost pus în func
ție în ultima zi a lunii tre- 

Rezultatele obținute

sîmbătă, 1 aprilie, demon
strau că noua capacitate 
pusă în funcție, împreună 
cu celelalte măsuri organi
zatorice întreprinse la ni
velul conducerilor unora 
dintre brigăzi, dă rezultate 
bune. Doar 94 de tone mai 
despărțea colectivul minei 
de îndeplinirea integrală a 
sarcinilor zilei respective,

ceea ce pentru o mină 
nu realiza în medie 
mult de 55 la sută din 
în luna trecută, este totuși 
o realizare.

Marți, 4 aprilie, diminea
ța, am fost prezenți la în
treprindere pentru a con
semna și prezenta cititorilor 
rezultatele primelor zile din 
acest trimestru. Numai că 
după o zi rodnică la sfîrșit 
de săptămînă, a urmat un 
început de săptămînă de 
loc promițător. Luni, 3 mar
tie, minusul înregistrat era 
de 641 de tone. Greu de 
crezut, dar aceasta este re
alitatea - de la minus 94 
de tone sîmbătă, la minus 
641 tone luni I

Maistrul minier Ion Hor- 
hotă, șeful uneia dintre 
brigăzile dotate cu com
plex mecanizat stabilește, 
împreună cu lăcătușul losif 
Cibu, măsurile de revizie 
și întreținere a utilajului 
în vederea obținerii unor 
productivități sporite în a- 
batajul sectorului I al mi
nei Aninoasa.

------------ >
Va informant

Săptămîna științei și tehnicii românești"

„MATEMATICA 
Șl PRODUCȚIA"

Tn cadrul manifestărilor pri
lejuite de „Săptămîna știin
ței și tehnicii românești", Ca
sa de cultură din Petroșani 
găzduiește, astăzi, consfătui
rea județeană pe tema „MA
TEMATICA Și PRODUCȚIA", 
organizată de Inspectoratul 
școlar județean,, filialele din 
Deva și Petroșani ale Socie
tății de matematică și Casa 
corpului didactic. Vor fi pre
zentate comunicări în plenul 
consfătuirii (în sala mică a 
Casei de cultură, între orele 
10—13) și pe secțiuni (ia Li
ceul industria! Petroșani, în
tre orele 16-19). Mîine, par
ticipant la consfătuire vor 
întreprinde vizite cu caracter 
de schimb de experiență la 
Liceul industrial Petroșani, Li
ceul agroindustrial Hațeg, 
Centrul de calcul Hunedoara 
și Liceul industrial nr. 1 Deva.

O privire asupra situației 
defecțiunilor survenite în 
cursul zilei de luni clarifică 
una din cauze, cea mai 
importantă pentru nerealizări. 
Notăm din defecțiunile sem
nalate numai în blocul VI A, 
blocul cu pondere însemna
tă în producția minei (aici 
funcționează complexul de 
tăiere și susținere mecani
zată și un abataj frontal 
de mare capacitate) : între 
orele 12,30 - 14,30 au fost 
rupte lănțișodrele de la 
transportorul nr. 1 de pe ga
leria de bază a abatajului 
cu 
tre

a abatajului 
complex mecanizat ; în- 
13-14, înfundat rolul;

Dorin GHEȚA

• (Continuare în pag. a 2-a)

PREOCUPAȘI SPORITE 
PEN1RU MECANIZAREA 

EXTRACȚIEI DE CĂRBUNE 
Semnalăm două evenimente :

ASTĂZI, BRIGADA condusă 
de maistrul minier principal 
Constantin Lupulescu, de la 
sectorul IV al minei Lupeni, 
extrage primele tone din a- 
batajui frontal dotat cu corn- 

susținereplex mecanizat de 
și combină.

De menționat că 
daptarea combinei 
țiile specifice de ..............
din blocul IV, stratul 3, aces
tui utilaj i-au fost aduse în
semnate îmbunătățiri, conce
pute de specialiști ai minei și 
realizate cu sprijinul între
prinderii de utilaj minier Pe
troșani. Este vorba despre 
modificările făcute la tam- 
burh de tăiere astfel încît să 
îngăduie folosirea unor cuțite 
cu caracteristici superioare. 
Adaptarea noilor cuțite'a fost 
concepută de ing. Titus Cos- 

I făclie și maistrul mecanic 
I principal. Anton Duban.

AL DOILEA EVENIMENT 
se petrece la mină Petrila. 
Brigaqa condusă de minerul 
Constantin Stan va. beneficia, 
din această săptămînă, de o 
dotare modernă. în prezent, 
forțele sectorului II sînt con
centrate pentru introducerea 
în stratul 13, blocul

pentru a- 
la condi- 
zăcâmînt

EXCURSII. Peste 100 de 
| tineri de ia I.U.M.P., mina 
. Vulcan, Fabrica de lapte 

au participat la sfîrșitul 
săptămînii trecute la ex

cursiile organizate de 
B.T.T. Petroșani pe intere
sante trasee turistice. Cî- 

Iteva repere : București,
cu vizitarea Muzeului de I istorie a partidului și a
Muzeului satului, Porțile 

Ide Fier, Oradea, Arad, Ti
mișoara. Pentru această 
săptămînă se vor organi- 

Iza noi excursii. (M.P.)
SPECTACOLE. Elevii I Școlii generale din Iscroni 

au marcat încheierea ce- 
s lui de al doilea trimestru 
{școlar printr-Un spectacol . I1 reușit prezentat la căminul 

cultural din localitate. La 
rîndul lor, elevii Școlii ge- | I neraie din Aninoasa 
prezentat spectacolul 

Icare l-au pregătit 
lungul trimestrului I Clubul din /.

PLANTARI.

I verzi și în parcurile 
orașul Lupeni s-au plan
tat pînă în prezent 400 ar-I bori ornamentali și 800 de 

I trandafiri. Un delegat al 
i consiliului popular s-a de- 
’ plasat ia Aiud de unde a 
' adus alți 1.800 arbori și 
J 1.000 arbuști ornamentali, 
t ă căror valoare se ridică 
i la circa 50.000 lei. (C.D.) 
!_ „ȘCOALA NO ASTRA

I 
I

au
pe 

de-a 
ui, ieri la 
Aninoasa. 
Pe zonele 

din

• ... .. . r _
plexului mecanizat de susți
nere, -I-’-’ 
na și
fi.' aferente.

zeaza ca, în scurt timp, qui 
abatajul care beneficiază de 
aceasta dotare sâ fie extrase 
primele tone de cărbune.

dotat cu 
celelalte 

Ss

I, a corn-

combi- 
instala- 

preconi-
>. din

în pagina a IV-a :
9 Prezentarea, în Italia, 

a volumului „Congre
sul consiliHor oameni
lor muncii".

I

. CASA NOASTRĂ" , concurs 
! de gospodărire și moder

nizare a spațiului de învă- 
țămînt, a adus Școlii ge-

I neraie nr. 6 din Petrila 
| locul I pe județ, răsplătind 
I astfel, interesul și preocu
pările de fiecare zi ale 
cadrelor didactice si ele
vilor. (T.S.)

3 600 000 LEI reprezintă 
valoarea cu care a fost 
depășit planul de desface
re a| trimestrului 1 de lu
crătorii comerciali din ca
drul I.C.S. AAixtâ Vulcan. 
Demn de remarcat - toa
te sectoarele comerciale 
(alimentara, alimentație 
publică și industrial) și-au 
realizat și depășit sarci
nile de plan. (D.G.)
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> ACȚIUNEA PRIMA VARA
întreaga Vale a Jiului este un adevărat șantier al 

înfrumusețării. De la Uricani pînă la Petrila, mii de lo
cuitori ai municipiului au ieșit la înfrumusețarea. localită
ților în care trăiesc și muncesc. în numărul de ieri al zia
rului am publicat relatări despre participarea la munci 
patriotice a locuitorilor din cartierul Aeroport - Petroșani ; 
astăzi publicăm corespondențe din Uricani, Lupeni și A- 
hinoasa.

Uricani : Peste 18C0
participant

La ampla acțiune edilitar- 
gospodărească organizată du
minică 2 aprilie in o- 
rașul Uricani au participat 
peste 1800 de cetățeni, de 
toate virstele. „Ofensiva de 
primăvară" s-a desfășurat in 
întregul oraș, dar cu accent 
deosebit in noul cartier Bucu
ra. S-au executat curățiri și 
săpări de zone verzi pe circa 
1,5 ha. La ordinea zilei a fost 
însă plantarea de arbori și 
arbuști ornamentali. Au fost 
plantați 400 de salcimi, plus 
120 pini și diverși arbuști a- 
duși de locuitori de prin im- 
prejurimile orașului. Dintre 
numeroșii participanți amin
tim doar pe deputății Maria 
Sirbușcă și loan Geană, pe 
cetățenii Vasile Negoiță, 
Constantin Postolache, Elena 
Bușu, Bella Veres și Constan
tin Decebal. Ampla acțiune 
de infrumusețare continuă.

llie FRUNZĂ 
consiliul popular Uricani

Lupeni : Activitate 
permanentă

' Pe zona verde din fața blo
cului M2 din Lupeni cițiva ti
neri munceau de zor. Inar-

Buldozeristul 
inimos

Harnicul buldozerist llie 
Constantinescu din Iscroni 
este bine cunoscut. Oriun
de a fost de nivelat vreun 
teren, ;nea llie" a făcut 
ce a făcut dar nu l-a lă
sat în dezordine. Duminică 
dimineața a fost prezent 
cu utilajul lui pe cea mai 
nouă zonă verde în curs 
de amenajare în preajma 
blocului nr. 38 și a grădi
niței din strada Aviatori
lor — Petroșani.

Dimineața o întinsă zo
nă, inclusiv trotuarul nou 
de la intrarea din șosea 
în strada Aviatorilor, erau 
pline de grămezi de pă- 
mînt descărcate din bas
culante. Către amiază, o 
întinsă suprafață din vi
itoarea zonă verde a blo
cului nr. 38 devenise pla
nă, rod al contribuției bul
dozeristului llie Constan
tinescu. (T.Ț.)

ț Și totuși, care este
adevăratul preț?

Am cumpărat, în ianuarie 
'o.c., de la „Alimentara" nr. 
ii0 din Petroșani, untură de 
porc (pachete de 125 de gra
me) și am plătit 20 de lei 
pentru zece pachete, adică 
2 lei pachetul. Atît mi-a pre
tins responsabila magazinului. 
La sfîrșitul lunii februarie, 
fam mers iarăși la „Alimenta
ra" nr. 10, unde am văzut 
pachete de untură de porc 
expuse frumos în vitrină cu 
prețul scris vizibil : „Untură 
de porc, 125 gr. 2 lei". Din 
curiozitate am întrebat vîn- 
zătoarea cît costă pachetul 
de untură. Răspunsul a fost : 
„Ce, nu vezi prețul, ori poa
te nu știi să citești ?“ Iar 
responsabila magazinului, Na
talia Eusei, supărată foc, mi-a

Pe zona verde a blocurilor nr. 44 -46 d'n strada Tu
dor Vîadimirescu a orașului Lupeni, în plină activitate de 
înfrumusețare, comunistul Nlcolae Reuț împreună cu veci
nii săi losif Farcaș, Ștefan Szabo, Daniel Siel, losif Szi- 
gedi și Ion Boaru. (Foto : Gheorghe OLTEANU)

mâți cu tîrnăcoape, loan Ra
du, Pavel Gorgan, loan Hai- 
du, Nistor Morar, Pavel Rus, 
Aurel Dinea săpau terenul din 
fața blocului spre a-l trans
forma in zonă verde.
- Cam bătătorit pămintul

— ne am exprimat părerea.
— Păi dacă nu de prea 

mult timp aici a fost șantier?
— a venit răspunsul.

— Dar restul locatarilor din 
bloc, unde sînt ?

— Au muncit și ei, și o 
mai muncească. Acum am 
șit toti cei de pe scara 
ll-a ' ' ' -

sa 
ie- 

a
— ne-a lămurit Gheorghe 

Mocanu, responsabilul scării.
— Cum de lipsec gospodi

nele ?
— Avem altă misiune — in

tervine Elena Nichita, soția 
președintelui comitetului de 
bloc, noi zugrăvim și vopsim 
casele scărilor. Cind va veni 
rindul greblării, amenajării 
rondurilor și plantării de ar
bori, trandafiri și flori, vom fi 
și noi prezente.
- Dar împrejmuirea zonei 

verzi cînd ați făcut-o ?
- Ieri, să nu intre cei ce nu 

țin la fața orașului și ne fac 
poteci pe zona verde.

Am plecat asigurați de gos
podari că in următoarele ci- 
teva zile in fața blocului M2 
va fi o oază de verdeață 
flori.

D. CRIȘAN

în incinta preparației
La preparația Lupeni, or

ganizația de bază de partid 
nr, 1, împreună cu organiza
ția U.T.C. și grupa sindicală, 
au organizat, la ieșirea din 
serviciu cu întregul personal 
din schimbul I, o amplă 
acțiune de muncă patriotică. 
Colectivele de la spălare, 
flotație, încărcare, separare, 
și stația de epurare a apelor, 
însumînd peste 100 de per
soane, au curățat incinta în
treprinderii, au adunat cu 
grijă piesele din curtea uzi- 

. hei, au stivuit materialele.
S-au remarcat formațiile 

conduse de șeful de echipă 
Constantin Coropiță, a supra
veghetorului Nistor Moldovan 
ale șefilor de echipă de 
la spălare Vasile Mazăre și 
Vasile Răcăsan, ca și a șefu-

zis-o și mai tare : „Ce, ești 
picat din lună, ori nu vrei să 
înțelegi că în magazinul meu 
ăsta este prețul unturii ?“

Aș fi putut sta liniștit mult 
și bine dacă în ziua de 22 
februarie nu aș fi văzut la 
magazinul de carne de la ha
lele din Petroșani, expuse fru
mos în vitrină, pachete de 
untură de porc de 125 gr. cu 
prețul corect: 1,50 lei pache
tul. Același lucru l-am văzut 
și la „Alimentara" nr. 5. Așa 
stînd iucrurile, îmi permit să 
întreb conducerea 
și A.P. Petroșani : 
adevăratul preț ?

Gheorghe AVADANEI, 
Petroșani, str. Independentei, 

bloc 27/26

I.C.S.M.A. 
care este
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Aninoasa: Strada și-a

schimbat înfățișarea
Complexul a fost pus 

în funcție
In dimineața zilei de 2 a- 

prilie, strada 23 August din 
Aninoasa a primit noi valen
țe ale frumosului, confirmlnd 
din nou că locuitorii comunei 
țin la prestigiul localității. 
Mături, greble, hîrlețe și tir- 
năcoape făceau parte dfc> 
„arsenalul de luptă" pe fron
tul gospodăresc al locuitori
lor Nandra Ceuță, Niță Chi- 
riță, Cornel Jandrău, Reghi- 
na Berian, loan David, Emilia 
Țandrău și a celorlalți parti
cipant la acțiunea edilitar- 
gospodărească. După cele ci- 
teva ore de muncă patriotică 
întreaga stradă principală a 
Aninoasei a primit o înfățișa

și re plăcută.

Iosif SIMO, 
învățător Aninoasa

lui de echipă de la separare, 
Teodor Matei.

A fost o acțiune frumoasă, 
plină de voie bună, cu rezul
tate bune și care va fi urma
tă de altele.

Florea ȚIGOIANU, 
preparația Lupeni

Fotbal, divizia C VIII Schi

Tntîlnind la Anina pe Mi
nerul din localitate, lide
rul seriei a Vlll-a a diviziei 
C, echipa din Vulcan a lup
tat din greu împotriva u- 
nui adversar bun, dar și 
a arbitrajului vădit părtini
tor prestat la centru de 
Sergiu lovan din Drobeta Tr. 
Severin.

Meciul începe în nota de 
dominare a gazdelor, dar 
după primul sfert de oră 
se echilibrează. De altfel, 
în minutul 17, Minerul Vul
can e pe punctul de a în
scrie. Copăceanu scapă sin
gur spre poartă, dar arbi
trul mai sus amintit fluieră 
un ofsaid imaginar. în mi
nutul 34 se înscrie primul 
gol. Gazdele beneficiază de 
o lovitură de colț. Aruncu- 
teanu prinde mingea pe 
piept, dar arbitrul vede henț 
și acordă lovitură de la 11 
metri, transformată de Te
lega. Al doilea gol cade în 
minutul 63 tot dintr-o fla
grantă greșeală de arbitraj. 
Aruhcuteanu este lovit la 
cap, dar arbitrul acordă lo
vitură liberă de la circa 22 
metri în favoarea gazdelor, 
în timp ce arbitrul măsoară

• (U r m o r t din pag. I) 

sînt 
au 

me-

15,30-20,30 defect electric la 
combina complexului; 16- 
18,30 au fost rupte lănțișoa- 
rele (din nou) la transpor
torul din galeria de bază 
a abatajului cu complex 
mecanizat. Acestea 
numai defecțiunile care 
afectat direct abatajul 
canizat, defecțiuni care tota
lizează 8 ore și jumătate de 
stagnare (prima rupere la 
lănțișoarele de la trans
portoarele de pe galeria de 
bază - 2 ore - nu a afectat 
producția, în abataje e- 
fectuîndu-se alte operațiuni). 
La aceste defecțiuni mai 
trebuie adăugată și cea de 
la celălalt abataj de mare 
capacitate, defecțiune inter
venită la transportorul de pe 
fîșie, a cărei remediere a du
rat de la ora 16,30 la ora 
21 și înfundarea descensoa- 
relor între orele 0,30 și 4.

Deci, una peste alta, de
fecțiunile înregistrate luni, 
3 aprilie, totalizează nici 
mai mult, nici mai puțin de- 
cît 16 ore și jumătate de 
stagnări, care au afectat 
producția blocului VI A, a 
celor două abataje de mare 
capacitate din acest 
De aici și diferența 
producția realizată 
tă, cînd doar 4 ore de stag- 

bloc, 
dintre 

sîmbă-

distanța reglementară a zi
dului, Șchiopu pasează la 
Damian și acesta înscrie. 
Arbitrul de margine ridi
că fanionul, dar Sergiu lovan 
validează golul. Minerul 
Vulcan e pe punctul de a 
înscrie în minutul 65, cînd 
centrarea lui Nemeș este o- 
prită cu mîna în careu de 
Cormoș, dar tot arbitrul 
mută lovitura în afara 
spațiului de pedeapsă. Tot 
Nemeș în minutul 79 scapă 
spre poartă, dar este oprit 
pe motiv de ofsaid. Ulti
ma șansă a vulcănenilor este 
oprită în minutul 80 prin 
fault clar în careu asupra 
lui lancu, arbitrul lasă însă 
jocul să curgă.

Scorul partidei, deci 3-0, 
pentru Minerul Anina, este 
pecetluit în minutul 88, cînd 
la o centrare a lui David, 
Aruncuteanu și Șarpe ezită, 
iar Damian înscrie nestinghe
rit.

Tudor MUCUȚA, 
subredacția Vulcan 

(după relatările martorului 
ocular ' Alexandru Trestian, 
secretarul Consiliului A.S. 
Minerul Vulcan, delegat la 

acest meci).

nele Văii

RĂSPUNS
Stimate 

R"

nare au afectat producția 
blocului VI A și cea de luni. 

Modul în care s-a lucrat 
la Livezeni în ultimul timp, 
măsurile aplicate de organi
zația de partid și C.O.M. ne 
fac să credem că ziua de 
luni a fost un accident, o 
întîmplare nedorită. Sperăm 
ca în zilele următoare, „Re
porterul în post fix la Li
vezeni". va avea posibilita
tea să informeze cititorii zia
rului „Steagul roșu" cu 
succese pe măsura eforturilor 
materiale făcute pentru me
canizarea abatajelor din mi-

Jiului.
★

LUI „DECENEU R.“
tovarășe „Deceneu 

sau „Romulus D", res
pectăm opiniile exprimate de 
dv. în scrisoarea adresată 
redacției. Dacă ați fi notat 
și locul de muncă, și nume
le adevărat, am fi dat 
publicității scrisoarea. Cum 
însă doriți să rămîneți 
anonim, nu înțelegem de ce " 
ne acuzați că nu vă răs
pundem ?! De fapt, iată că 
v-am răspuns. Credem totuși 
că ne veți face o vizită la 
redacție sau ne veți da po
sibilitatea să vă găsim, pen
tru că un dialog ar fi util 
cu alît mai mult cu cit cre
dem că aveți ceva de spus.

„Cupa veteranilor
Tradiționala competiție 

de schi, aflată la a VI l-a e- 
diție, dotată cu trofeul „Cu
pa veteranilor", s-a bucurat 
de o frumoasă reușită pe 
pîrtiile de lingă cabana 
Pasul Vilcan. Desfășurate în 
zilele de 1-2 aprilie - a- 
vînd drept organizatoare 
comisia de schi a C.O.E.F.S. 
Vulcan - întrecerile s-au 
bucurat de o largă partici
pare. In ordinea categoriilor 
de vîrstă s-au clasat în or
dine următorii concurenți : 
SLALOM, femei, categoria 
35-40 ani : 1. Eva Kovacs 
(Petroșani), 2. Elena Bîrăia- 
nu (Lupeni). Categoria 41-45 
ani : 1. Rozalia Kovacs,
2. Elena Czimbalmoș, am
bele de la Vulcan. Bărbați, 
categoria 35-40 ani: 1. lo
sif Boțony (Lupeni), 2. Erno 
Czimbalmoș, 3. 
Deak, ambii de la 
Categoria 41-45 ani 
Mircea Bota, Vulcan, 
On, Lupeni, 3. loan 
Vulcan, Categoria 46—50 ani
1. ‘ ■

2.
troșani, 3. losif Gașpar, Lu
peni, Categoria 51-55 ani:

Ludovic 
Vulcan. 
: 1. 
2. loan

Bota,

Pavel Kovacs, Vulcan, 
Ionel Morar, Pe-

PRIMAVm
• (Urmare din pag. I)

Conținutul plăcut și. instruc
tiv al acțiunilor, specifice pri
măverii, vor atrage în conti
nuare elevii spre școli unde 
vor funcționa cluburile vacan
ței. încheind Un trimestru șco
lar, pionierii și uteciștii, po
trivit unei metode de activi
tate cu largi sensuri educati
ve existente în practica orga
nizațiilor de tineret - se vor 
întîlni mîine, în fiecare loca
litate, cu activiști de partid 
și de stat, cu muncitori frun
tași în producție. Avînd sem
nificația deschiderii tuturor 
acțiunilor de vacanță, forma
țiile artistice școlare, înscri
se în ediția a ll-a a Festiva
lului național „Cîntarea 
României", vor prezenta spec
tacole și expoziții de desene 
în sălile de apel ale între
prinderilor miniere patrona- 
toare. Elevii care au înclina
ții cultural-artistice se vor 
putea manifesta în cadrul u- 
nor spectacole de muzică și 
poezie („Cîntînd o țară, cîn- 
tăm întreg poporul") expozi
ții („Cravatele roșii cu trico
lor" - filatelie), în simpozioa
ne, dimineți de experiențe ști
ințifice, audiții muzicale, lec
turi de basme și povestiri etc.

Un capitol distinct al va
canței de primăvară îl re
prezintă participarea tuturor 
elevilor, de la mic la mare, 
la acțiunile social-gospodă- 
rești. De fapt perioada 10-16 
aprilie este „Săptămîna în
frumusețării localităților și a 
colectării deșeurilor" și va 
însemna, ca în fiecare primă
vară, o suită complexă 

de activități social-utile de 
mare valoare educativă.
O imagine întrucîtva sim

bolică a vacanțelor ne-o dau 
excursiile, modalități de edu
cație patriotică, de cunoaș
tere a vestigiilor istorice, dar 
și a prezentului socialist. Pes
te 500 de elevi vor străbate 
drumurile patriei în excursii 
tematice („Prezent și viitor în 
viața țării". „Oameni, locuri, 
fapte", „Locuri care vorbesc 
despre eroismul înaintașilor"), 
cărora li se vor adăuga zeci 
de excursii similare și tabere 
autofinanțate organizate de 
școli. Prin structura diversifi
cată, în funcție de dorințele 
copiilor și de necesitățile de 
formare a tineretului, vacan
ța de primăvară va contribui 
realmente la procesul educa-

1. losif Tellman, 2. Simion 
Cioflica, ambii de la Lupeni,
3. Ion Maier, Deva. Cate
goria 56-60 ani: 1. Vasile 
Pop, Petroșani, 2. Nuțu Mun-: 
teanu, Lupeni. Fond : Geor
ge Lupaș. Categoria 66-70 
ani : -Petru Stoica. ,

Ocupantei primului loc, 
reprezentativei orașului 
Vulcan, i s-a acordat o fru
moasă cupă din partea 
C.M.E.F.S. Petroșani. Ur
mătoarele două locuri au 
fost ocupate de reprezenta
tivele orașelor Lupeni și 
Petroșani. Au mai fost acor
date premii și plachete pen
tru: cel mai vîrstnic concu
rent, Petru Stoica, 70 ani ; 
cel mai bun rezultat înre
gistrat la slalom, Pavel 
Kovacs; cel mai bun re
zultat la schi fond, George 
Lupaș. Premiul de consolare 
a fost acordat schiorilor A- 
dâlbert Kato, Alexandru Acs 
și Andrei Anger. Titlul de 
cel mai bun veteran dintre 
invitații din afara munici
piului a fost acordat lui Vi
orel Faur (București).

Prof. Alfred IMLING



MIERCURI, 5 APRILIE 1978 3

• (Urmare din pag. O 

nul trecut, biroul și secre
tariatul Comitetului municipal 
de partid au analizat, îm
preună cu organele de partid 
și conducerile acestor uni
tăți, asigurarea condițiilor 
pentru preluarea creșterilor 
și au stabilit măsuri adec
vate în scopul creșterii co
respunzătoare a capacități
lor de producție. în analize 
s-a hotărît, printre altele, 
ca în planul de investiții al 
I.C.M.M. să fie prevăzută 
începerea unei baze de 
producție proprii la Petro
șani, precum si fonduri de 
50 milioane lei pentru do
tarea cu utilaje și mecanis
me de construcții. La Grupul 
de șantiere al T.C.H. s-au 
aprobat fonduri de investiții 
pentru dublarea capacită
ții poligonului de prefabri
cate Livezeni și pentru me
canizarea operațiunilor în 
depozite și stafiile de be
toane. Au fost, de aseme
nea, întocmite programe în 
scopul creșterii productivită
ții muncii și pentru recru
tarea, calificarea și per
manentizarea forței de mun
că. Cu toate acestea, în tri
mestrul I 1978, în șantiere 
nu s-a asigurat creșterea ca
pacității de producție co
respunzător creșterii de 
plan, în îndeplinirea sar
cinilor trimestriale la cons- 
trucții-montaj, înregistrîn- 
du-se restanțe. Explicația ? 
Organele și organizațiile de 
partid, împreună cu con
ducerile colective ale prin
cipalelor două unități de 
construcții ale municipiului, 
nu au asigurat îndeplinirea 
integrală a obiectivelor din 
programele stabilite, nu au 
reușit să finalizeze unele 
din acțiunile preconizate, 
astfel că sarcina creșterii 
capacității de producție a 
fost lăsată pe seama tri
mestrelor următoare. De 
pildă, conform soluțiilor 
constructive din documenta
ții, necesarul anual de pre
fabricate al șantierelor T.C.H. 
este de 25 000 mc, dar ca
pacitatea poligonului pro
priu nu depășește 13 000 mc, 
dublarea capacității pre
văzute în plan fiind a- 
mînată pentru 1979. în ace
lași timp, T.C.H. Deva nu 
a asigurat repartiții pen
tru acoperirea necesarului 
de prefabricate la nivelul 
planului. Situația s-a re
simțit și în trimestrul 1 a.c., 
cînd la un număr însemnat 
de blocuri s-au terminat e

levațiile fără să se conti
nue montarea panourilor, iar 
la altele s-a schimbat so
luția de execuție cu influen
țe negative asupra produc
tivității muncii.

Neasrgurarea capacității 
de producție este determi
nată și de unele deficiențe 
în conducerea și organiza
rea producției și a muncii. 
Se mențin în execuție si
multană, și pe perioade în
delungate, un număr mare 
de lucrări (în medie 60-70) a 
căror plasare cu efective, 
utilaje, mijloace de transport, 
aprovizionare și supraveghe

INTENSIFICAREA 
RITMULUI 

DE EXECUȚIE
re nu se pot asigura în con
diții de eficiență. Se ajun
ge la prelungirea exagerată 
a duratelor de execuție, în 
special pe seama unor lu
crări de completări și fi
nisaje care reclamă forță 
de muncă și au productivi
tate scăzută.

La Grupul de șantiere al 
T.C.H. nu s-a înfăptuit in
tegral nici programul de re
crutare și calificare a for
ței de muncă. Nu s-a a- 
sigurat extinderea corespun
zătoare a lucrului în schim
bul II. Există deficiențe în 
aprovizionarea locurilor de 
muncă, în asigurarea disci
plinei tehnologice și de 
muncă. Toate aceste nea
junsuri au condus inevita
bil la nerealizarea produc
tivității muncii planificate. 
Comitetul de partid, con
ducerea grupului și a trustu
lui vor trebui să analizeze 
cu toată răspunderea pro
blema asigurării capacității 
de producție, deoarece toa
te lucrările cuprinse în pla
nul grupului pe acest an 
sînt deosebit de importan
te, imperios necesare, și, 
deci, trebuie realizate.

Analiza efectuată asupra 
planului de producție al 
grupului de șantiere T.C.H. 
pe anul 1978, pune în e

vidență și faptul că sînt nu
meroși beneficiari de inves
tiții care nu au asigurat toa
te condițiile necesare în
ceperii și realizării obiecti
velor prevăzute. Această 
deficiență s-a resimțit și în 
trimestrul I a.c., cînd nu 
s-au creat condiții de în
cepere a lucrului la locuin
țele din planul C.M.V.J. și 
al Ministerului Construcțiilor 
Industriale, la școala cu 
16 săli de clasă din Petrila, 
cinematografele de la Vul
can și Petrila, amenajarea 
noului sediu al teatrului Pe
troșani, stația de recuperare 

medicolă, lucrări ce trebuiau 
începute în trimestrul I 1978.

Probleme sînt și la I.C.M.M. 
Petroșani. Realizarea pla
nului producției anuale este 
condiționată aici de asigu
rarea de către beneficiari a 
condițiilor de execuție pen
tru un număr însemnat de 
obiective, precum și de 
asigurarea creșterii capaci
tății de producție a între
prinderii. Sub aspectul con
dițiilor de execuție, obiec
tivele social-culturale (lo
cuințe, cămine, cantine, 
școli) construite, în principal, 
pentru C.M.V.J., cu o va
loare anuală de 28 milioa
ne lei, nu au documentații 
tehnico-economice aproba
te. Lipsa documentațiilor va 
împiedica începerea a- 
cestor lucrări, în trimestrul 
II, cînd sînt planificate, și 
frînează pregătirea materi
ală a execuției, lucrările în 
cauză executîndu-se de re
gulă în soluții cu prefabri
cate, care nu pot fi con
tractate din lipsa detali
ilor. Sînt numeroase situa
țiile cînd la lucrările indus
triale din Valea Jiului, în 
perimetrul întreprinderilor 
miniere sau la preparații, 

unele obiective nu au încă 
documentații de execuție sau 

amplasamente libere ori 
nu sînt asigurate de către 
C.M.V.J. utilajele ce tre
buiau montate. Astfel de 
situații se întîlnesc la I.M. 
Petrila, I.M. Dîlja, I.M. Lu- 
peni, iar pentru lucrări noi, 
la I.M. Uricani și preparațiile 
Coroești, Livezeni și Petrila.

Pentru recuperarea res
tanțelor înregistrate în tri
mestrul I a.c. și pentru cre
area premiselor necesare re
alizării integrale a planului 
de investiții pe anul 1978, 
este necesar ca la nivelul 
organelor și organizațiilor 
de partid, ale C.O.M. din 
unitățile beneficiare de in
vestiții și ale celor de cons
trucții să se adopte de ur
gență măsuri menite să în
lăture neajunsurile existen
te și să se asigure pe a- 
ceastă cale intensificarea 
ritniului de execuție și tre
cerea grabnică la recupe
rarea restanțelor. Se im
pune în acest context, asi
gurarea de către beneficiari, 
pînă la 30 aprilie, a tuturor 
condițiilor necesare începe
rii obiectivelor din planul 
pe acest an. Să se obțină 
neîntîrziat aprobarea do
cumentațiilor tehnico-econo
mice, elaborarea și predarea 
la executanți a documen
tațiilor de execuție, elibe
rarea amplasamentelor și 
contractarea corelată a tu
turor utilajelor necesare. 
Toate organizațiile de cons
trucții au sarcina de a rea- 
naliza programele de creș
tere a capacităților de pro
ducție, în așa fel încît în- 
cepînd din trimestrul II a.c. 
să se asigure recuperarea e- 
șalonată a restanțelor în
registrate în trimestrul I. Se 
impune, de asemenea, să
fie scoase din planul exe- 
cutanților valorile care nu 
au corespondent fizic în 
lucrări și eșalonarea sarcini
lor pe trimestre în deplină 
corelație cu eșalonările din 
planul beneficiarilor de in
vestiții.

Prin efortul unit al execu- 
tanților, proiectanților și be
neficiarilor, trebuie ca ac
tivitatea pe șantiere, din 
trimestrul II al anului să se 
ridice la nivelul cerințelor. 
Să se facă totul pentru a se 
asigura din vreme realiza
rea integrală a planului a- 
nual de investiții, chezășia 
traducerii în viață a progra
mului de dezvoltare acce
lerată economico-socială a 
Văii Jiului.

TEMATICA ORIENTATIVA
pentru dezbaterile ce vor avea loc în cadrul 
învâțămîntului politico-ideologic de partid,' 

în lunile aprilie și mai a. c. (I)

PROBLEME FUNDAMENTALE
ALE ACTIVITĂȚII DE PARTID ȘI DE STAT

1. Promovarea con
secventa de către partid 
a cerințelor legalității 
socialiste.

• Legea - expresie a 
principalelor obiective ale 
politicii P.C.R. - important 
instrument de realizare a po
liticii partidului.

• Cunoașterea legilor ță
rii - îndatorire de seamă 
a fiecărui membru de partid, 
a fiecărui cetățean.

• Cerințele și condițiile 
legalității socialiste.
• Sarcina organizațiilor de 

partid, a fiecărui comunist 
de a milita neabătut pentru 
cunoașterea și aplicarea în 
viață a legilor statului.

Bibliografie:
Programul P.C.R. Ed. po

litică, București, 1975, p. 
106-110, 118-139.

Nicolae Ceaușescu - Ra
port la Congresul al X-lea 
al partidului, în voi. „Con
gresul al X-lea al P.C.R."

Nicolae Ceaușescu - Ra
port la Conferința Națională 
a partidului, decembrie 1977, 
în vot. „Conferința Naționa
lă a P.C.R."

Nicolae Ceaușescu - Ex
punere cu privire la ac
tivitatea politico-ideologică 
și cultural-educativă, 2 iunie 
1976, în voi. „Congresul e- 
ducației politice și al cul

turii socialiste".
Nicolae Ceaușescu - Cu- 

vîntare la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R., 

23 septembrie 1977.
Probleme fundamentale a- 

le activității de partid și de 
stat, Consultație, nr. 9, Ed*. 
politică. București, 1977.

2. Promovarea știin
ței și progresului teh
nic — cerință a etapei 
de făurire a societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate.

• Programul P.C.R. des
pre rolul științei și tehnicii 
în făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate 

și înaintarea României spre 
comunism.

• Direcțiile actuale ale 
progresului științific și teh
nic în țara noastră.
• Cincinalul 1976-1980 -

cincinalul revoluției tehnico- 
științifice în România. Sar
cinile organizațiilor de partid 
privind aplicarea în practi
că a rezultatelor cercetării 
științifice, ridicarea nivelu
lui tehnic al produselor, îm
bunătățirea performanțelor 
produselor românești. ,ț

• Cooperarea economi
că și tehnico-științifică, for
mă avansată a relațiilor e- 
conomice internaționale.

Bibliografie: L
Programul P.C.R., Ed. po

litică, București, 1975, p. 
95-97.

Hotărîrea Plenarei C.G. 
al P.C.R. cu privire la rea
lizarea integrală a prevede
rilor planului național unic 
de dezvoltare pe anul 1977 
și îmbunătățirea activității 
de proiectare, investiții, cer
cetare și inginerie tehnolo
gică, Scînteia din 6 noiem
brie 1977.

Nicolae Ceaușescu - Ra-' 
port la Congresul al Xl-lea 
al partidului, în voi. „Con

gresul a| Xl-lea al P.C.R." ,
Nicolae Ceaușescu - Cu* 

vîntare la Conferința Națio
nală a cercetării științifice și 
a proiectării, 25* octombrie 
1974,

Nicolae Ceaușescu - Cu- 
vîntare la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 2-3 noiembrie 
1976, Ed. politică, București, 
1976.

Nicolae Ceaușescu - Cu- 
vîntare la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. 
23 septembrie 1977, Ed. po
litică, București, 1977, p. 8.

Probleme fundamentale a- 
le activității de partid și 
de stat. Consultații, nr. 7, 
Ed. politică, București, 1977.

Să fim gospodine
Vineri, 31 martie, ora 

prînzului. Ne aflăm în res
tauratul „Jiul" din orașul 
Lupeni.

- Ne dăm seama că mai 
avem încă unele nereguli, ne 
spune tovarășa Dorina Do- 
chița, ajutorul șefului de 
unitate. Curățenia în safă 
se face, dar se păstrează 

greu. Avem necazuri și cu 
spălatul fețelor de masă. 
Le ducem la Livezeni și aș
teptăm zile întregi pînă le 
aducem, așa cum le vedeți. 
Tare bine ne-ar prinde să 
avem și în Lupeni o spălă
torie.

Cum intenția cu care am 
intrat în local era alta, ce
rem să fim informați a- 
supra meniului. Spre cins
tea tinerei bucătărese Ibolya 
Pop, grătarul a avut exact 
110 gr cît prevedea rețe- 
tarul, iar pe deasupra a 
fost și foarte gustos. Cu ce 
n-am fi putut fi serviți în 
ruptul capului, ar fi fost 
mîncărurile preparate din 
legume de sezon. In plină 
lună a salatei verzi, a spa
nacului și a altor trufanda
le, nu se putea servi, 
pildă, altă murătură 
varză acră I Ni s-a 
că aprovizionarea cu 
me ae sezon se face 
din lipsa unui mijloc 
transport. Altfel localul se 
prezintă cu bune rezultate 
în ce privește desfacerea 
producției proprii.

de 
decît 
spus 

legu- 
greu 

de

INTRE NOI FEMEILE • INTRE NOI FEMEILE • ÎNTRE NOI FEMEILE • ÎNTRE NOI FEMEILE

i nr.
Și 

- lipsa

Aceeași lipsă de legume 
de sezon am întîlnit-o în a- 
ceeași zi la unitatea 
167, Lacto-vegetarian. 
aici aceeași cauză 
unui mijloc de transport.

- Uneori, ne spune . res
ponsabila Elisabeta Fometes- 
cu, aduc lăzile de legume 
cu căruciorul.

Cu toate acestea, meniul

Un raid 
prin cîteva unități 

ale 
alimentației publice 
conduse de femei

nu suferă din lipsă de di
versificare. La prînzul din 
ziua respectivă se putea 
servi supă de fasole verde 
și roșii, 3 feluri de ciorbe, 
sărmăluțe cu varză nouă, 
antricot de văcuță, tocană, 
friptură de porc, mămăligufă 
cu brînză și smîntî-nă și alte 
sortimente. Din păcate sa
lata era de varză roșie și 
nu din legume de sezon. O 
impresie bună în această u- 
nitate o lasă aspectul în
grijit al sălii, o sală în care 
fumatul este interzis. Com- 
pletînd aceste aprecieri cu 
modul civilizat și plăcut în 
care ospătar.a Angelica De
meter servește consumatorii, 
avem imaginea unei unități 
de alimentație publică în ca

ca acasa
re femeile - gazde se dove
desc bune gospodine.

Tot o femeie răspunde și 
de cofetăria nr. 165. în ziua 
vizitei noastre, deși cofetă
ria strălucea de curățenie 
și era și aprovizionată bine, 
responsabila Maria Oprișa 
era foarte supărată. Avea 
și motive. Plăcintăria „Mine
rul", deschisă nu de mult, 
unitate subordonată, nu a- 
vea în galantar nici urmă 
de plăcintă. Vînzătoarea Eva 
Boroș, nu ne-a putut servi 

decît cu cafea și răcoritoa
re, deoarece laboratorul de 
preparate de patiserie și 
cofetărie nu mai funcționa 
în ziua aceea,- din lipsă de... 
lemne. De trei zile, I.C. Mix
tă Lupeni n-a reușit să re
zolve această problemă, așa 
încît patiseria a rămas fără 
delicioasele produse.

Cum problema nu este de 
nerezolvat, ca de altfel nici 
celelalte nereguli semnalate, 
unitățile de alimentație pu
blică din Lupeni au, spunem 
noi, toate condițiile să o- 
fere consumatorilor me
niuri și produse de patise- 

' ’ , de 
calitate, pe măsura 
mai diverse gusturi, 

e ca lucrătoarele din 
sector să nu uite că 

sînt în primul rînd gospo
dine, iar acest lucru trebuie 
pus în evidență nu numai 
acasă.

Maria PREDOȘANU

rie și cofetărie variate, 
bună 
celor 
Totul 
acest

gospo-

Creșa nr. 1 Vulcan. Somnul copiilor este vegheat de 
surorile Eugenia Nicolescu și Rozalia Szasz.

Cîteva sondaje recente 
demonstrează că aproape 
toții copiii, chiar cei foarte 
mici, se culcă prea tîrziu 
seara. Este un fenomen no
civ care a luat amploare 
în ultimii ani și televizorul 
este în mare măsură „res
ponsabil" pentru aceasta. 
Dar să recunoaștem că și 
noi părinții manifestăm u- 
neori o oarecare neglijență, 
uitînd sau necunoscînd e- 

fectul pe care îl are somnul 
asupra organismului copilu
lui.

Departe de a fi un pro
ces pasiv, somnul nocturn 
nu este numai o încetinire a 
funcțiilor vitale, o refacere 

și o pregătire pentru activi-

COPIII Șl SOMNUL
tc*ea din timpul zilei. Ulti
mele cercetări demonstrează 
că somnul este un moment 
important și indispensabil 
în ciclul vieții, în timpul lui 
desfășurîndu-se activități 
specifice absolut necesare 
creșterii și dezvoltării orga
nismului. Dacă la adult nu
mai o parte din substanțele 

plasmatice sînt secretate în 
perioada de somn, la copii 
90 la sută din hormonii de 
creștere apar în timpul som
nului. lată de ce trebuie să 
impunem copiilor nu numai 
un somn de lungă durată 
în condiții optime de aerisi
re, temperatură și liniște, ci 
și respectarea unui orar fix. 
Pentru preșcolari ora 20, 
iar pentru școlari ora 21

Unități 
de servicii

i
> 

f: în aceste zile, cartierul 
I Aeroport din Petroșani și- 
• a sporit zestrea cu un nou 5 
complex al cooperativei 
„Unirea", care va funcțio
na la parterul blocului J

: de pe strgda Aviatorilor. 
I Pe lîngă unitățile de Me-
■ canică fină, Bijuterie și Ra- 
j me-geamuri, parțial date 
I în folosință, în incinta 
j complexului vor mai func- 
; ționa un salon de cosme- 
| tică, o coafură și o frize-
■ rie.
i I

trebuie să fie barierele la ca» 
re să înceteze activitatea zil
nică. Desigur, vom întîmpina 
o oarecare rezistență din par
tea copiilor cu temperament 
energic, așa cum vor încer
ca să protesteze și cînd le 
vom impune să vizioneze la 
televizor numai emisiunile 

pentru vîrsta lor. Micile ne
mulțumiri le putem ușor în
lătura prin prelungirea tim
pului de joc în aer liber pî
nă aproape de ora culcării. 

Și să nu uităm că trimițîn- 
du-i la culcare nu o facem 
numai pentru ca ei să se o- 
dihnească ci pentru ca să le 
asigurăm sănătatea și dez
voltarea armonioasă.

Poinct PLOPȘOREANU
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Prezentarea volumului I
FILME

„Congresul consiliilor oamenilor muncii'
ROMA 4 (Agerpres).

Sub auspiciile Asociației ita
liene pentru relații culturale 
cu România a avut loc pre
zentarea volumului „Congre
sul consiliilor oamenilor 
muncii", apărută în aceste 
zile în Italia, sub îngrijirea 
editurii Riuniti.

A iuat cuvîntul Iginio Ari- 
ețnmq, membru al Comitetu
lui Central al P.C.I., care a 
înfățișat pe larg semnifica
ția politică deosebită a Con
gresului consiliilor oamenilor 
muncii din România.

Vorbitorul a relevat rolul 
deosebit al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu „în orien
tarea procesului complex al 
construcției societății socia
liste multilateral dezvoltate 
în România, pentru perfec
ționarea organizării și con
ducerii societății, dezvolta
rea democrației socialiste, 
creșterea continuă a rolului 
conducător al clasei munci
toare".

Vorbitorul a înfățișat ma
rile transformări înnoitoare 
din România, sporirea conti-

nuă a rîndurilor clasei mun
citoare, ridicarea nivelului 
de trai al poporului, asigu
rarea deplinei egalități în 
drepturi a tuturor cetățenilor. 
„Experiența românească - 
a spus el - îndeamnă la re
flecție, la cunoașterea apro
fundată a realităților unei 
țări socialiste, în plin pro
gres economico-social".

A luat, de asemene'a, cu
vîntul ambasadorul țării 
noastre la Roma, Ion Măr
ginean u.

- strada Mihai Viteazul nr. 11 -

încadrează urgent

In vederea 
reglementării 

problemei cipriote
NAȚIUNILE UNITE 4 (A- 

gerpres). - într-o scrisoare 
adresată guvernelor tuturor 
statelor membre, ale Organi
zației Națiunilor Unite, se
cretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a făcut un 
nou apel în vederea regle
mentării problemei cipriote 
pe baza rezoluțiilor O.N.U. 
Aceste rezoluții se referă la 
retragerea de pe’ teritoriul 
Ciprului a tuturor trupelor 
străine, la respectarea inte
grității teritoriale și a poli- 
(icii de nealiniere promovate 
de Republica Cipru.

Orientul
BEIRUT 4 (Agerpres). - Du

pă convorbirile cu genera u! 
Ensio Siiiasvuo, coordonator- 
șef al forțelor O.N.U. din O- 
rientul Mijlociu, Fuad Boutros, 
vicepremier, ministru al afa
cerilor externe și apărării al 
Libanului, a declarat că dis
cuțiile au marcat un progres 
tangibil în ceea ce privește 
desfășurarea forțelor UNIFIL

sudul Libanului,
Generalul Siiiasvuo a de-

în

Mijlociu
clarat că în Liban există deja 
1.800 militari ai UNIFIL 
speră ca numărul lor să 
lungă la 4.000 în săptămînile 
următoare. El a spus, de a- 
semenea, că forțele de secu
ritate internă libaneze au în
ceput să acționeze împreună 
cu observatorii O.N.U., cu în
cepere-de marți, și speră ca 
unități ale armatei libaneze 
să fie expediate în sud, 
mai curînd cu putință.

Și 
a-

cît

asupra răpirii
ROMA 4 (Agerpres). - Gu

vernul italian „respinge în 
maniera cea mai fermă orice 
șantaj" din partea „Brigăzilor 
roșii" - a declarat marți pri
mul ministru al Italiei, Giulio 
Andreotti, Aeschizînd dezbate
rile parlamentare asupra ră
pirii, luna trecută, a preșe
dintelui Consiliului Național 
di Partidului Democrat-Creș- 
tin, Aldo Moro. Totodată, 
Giulio Andreotti a subliniat 
„marea unitate" de care au 
dat doyadă în situația creată 
partidele politice italiene.

Noi represalii în R. S. A.
oraș situat la 192 kilometri 
de - Johnnesburg, la care au 
participat 
persoane.
fost organizată împotriva 
rînduielilor rasiste ale regi
mul: de apartheid.

în urma intervenției forțe
lor polițienești, care au fo
losit arme de foc și grena- 

s de cu gaze lacrimogene, opt 
persoane au fost rănite. For
țele de represiune sud-afri- 
cane au operat, de aseme
nea, arestări în rî.ndul de
monstranților.

PRETORIA 4 (Agerpres); - 
Poliția sud-africană a des

chis focul împotriva partici- 
panților la. o demonstrație 
a locuitorilor de culoare 
desfășurata la Middleburg,

parlamentare 
lui Aldo Moro

După cum s-a : anunțat 
Milano, „Brigăzile roșii"

din 
a fă

cut să parvină un al patrulea 
mesaj. Documentul conține un 
text scris de Aldo Moro a- 
dresat lui Benigno Zci.ccag- 
nini, secretar politic al parti
dului Democrat-Creștin. Des
coperirea acestui text s-a fă
cut ca urmare a unui apel te
lefonic.

Agenția ANSA .relevă că 
s-a stabilit precis autenticita
tea fotografiei lui Moro, tri
misă la 18 martie ziarului 
Messaggero" din Roma.

Ecuador

„If

Reuniune consacrată 
ordinii publice în Italia

ROMA 4 (Agerpres). - La 
Roma a avut loc, luni seara, 
o întîlnire a primului minis
tru, Giulio Andreotti, cu se
cretarii generali ai celor 
cinci partide politice ale 
majorității parlamentare. Re
uniunea a fost consacrată 
problemelor ordinii publice 
în Italia, un accent deosebit 
punîndu-se pe evoluția eve
nimentelor legate de răpi
rea, la 16 martie, a pre
ședintelui Consiliului Națio-

nai a.1 Partidului Democrat- 
Creștin, Aldo Moro,’ de 
grupul terorist autointitulat 
„Brigăzile roșii".

La încheierea reuniunii, 
Președinția Consiliului de Mi
niștri a dat publicității .un 
comunicat care informează 
că „a avut loc o evaluare 

a situației și. a fost discu
tată atitudinea ce va trebui 
adoptată, înregistrîndu-se 
un acord" între participant'. -

peste 1 500 de 
Demonstrația a

INCIDENTE
ÎNTRE STUDENȚI 

Șl POLIȚIE
QUITO 4 (Agerpres). - 

Situația s-a deteriorat în ca
pitala Ecuadorului ca urma
re a incidentelor produse în
tre studenți și poliție, sol
date cu doi morți, un mare 
număr de răniți și importan
te pagube materiale. Inci
dentele au izbucnit în mo
mentul în care autoritățile 
au intervenit împotriva ma- 
nifestanților care 
împotriva majorării 
sută a tarifelor la 
tul în comun. Ca 
căiță a acestor 
circulația autovehiculelor din 
rețeaua- transportului în co
mun a fost suspendată la 
Quito, cursurile școlare fi
ind și ele întrerupte pe ter
men nelimitat din dispoziția 
ministerului de resort.

protestau 
cu 40 la 
transpor- 
o conse- 
incidente,

LA LONDRA a avut loc o 
grevă de 24 de ore a perso
nalului însoțitor de bord de 
pe avioanele companiei „Bri
tish Airways". Greviștii au re
vendicat condiții mai bune 
de pregătire și de promovare 
în muncă.

LA SEDIUL din Londra al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie a explodat, marți 
dimineață, o bombă, provo- 
cînd rănirea unei persoane.

ÎN CADRUL ACȚIUNILOR 
legate de marcarea în R.P. Po
lonă'a celei de-a 60-a aniver
sări a formării statului națio
nal unitar român, la Muzeul 
’de arheologie din Varșovia a 
Lavut loc vernisajul unei ex
poziții de artă veche româ
nească evocînd strînsele le
gături de bună vecinătate și 
întrajutorare româno-polone 

existente de-a lungul veacuri
lor, relații care s-au ridicat 
în nnii rnnslri irtini socialiste

pe o rreaptă nouă, amplifi- 
cîndu-se și diversificîndu-se 
continuu.

PREȘEDINTELE SENEGA
LULUI, Leopold Sedar Seng- 
hor, reales la 25 februarie în 
funcția supremă în stat, a de
pus, în fața Curții Supreme, 
iurămîntu! pentru un al patru
lea mandat prezidențial, pe 
o perioadă de cinci ani.

CA URMARE A UNEI EX
PLOZII care s-a produs luni 
seara la mina de cărbuni 
„Morava" din Aleksinaț (Ser
bia), patru mineri și-au pier
dut viața și alți 26 au fost 
răniți — anunță agenția Ta- 
niug. Sînt în curs cercetări în 
vederea stabilirii cauzelor ac
cidentului.

CURTEA EXTRAORDINARA 
CU JURI din Cipru a pronun
țat, marți, senfința capitală 
în cazul celor doi teroriști vi- 
novați de asasinarea cu pre
meditare la 18 februarie, la 
Nicosia, a lui Youssef Ei Șe- 
bai, secretar general al Or
ganizației de Solidaritate cu 
Popoarele Afro-Asiatice
(OSPAA), director al cotidia
nului egiptean „Al Ahram".

PESTE 1500 DE MINERI de 
la exploatările de azbest din 
regiunea canadiană Thetford, 
situată la aproximativ 180 de 
kilometri est de Montreal, 
au declarat o grevă generală 
în sprijinul revendicărilor pri
vind încheierea unor noi con
tracte colective, care să cu
prindă prevederi de natură 
să ducă la îmbunătățirea con
dițiilor lor de muncă și de 
viață.

— dulgheri
— zidari
— fierar betoniști
— instalatori încălzire centrală

și sanitariști
— conducători auto cu minimum

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

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, învâțămînt, retribuire, al 
întreprinderii, zilnic, între orele 7—15, tele
fon 42670 sau 42671.

INSTITUIBL BE MIA1E
PETRO ȘAM

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

T

întreprinderea minieră
Livezeni

ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea a
— două posturi de MAISTRU MINIER
— un post de MAISTRU

ELECTROMECANIC

Concursul va avea loc în ziua de 9 a- 
prilie a c,, ora 9 la sediul întreprinderii.

Mica publicitate
VÎND Dacia 1 100. 9 Mai, bloc 6, sc. 6, ap. 4, Petro

șani (42299) (179).
VIND motor Moskvici 408, perfectă stare, strada Păcii bloc 

7 sc. I ap. 12. cartier 9 Mai, Tg. Jiu (180)
PIERDUT cîine lup culoare gri închis, talia 500 cm. Rugăm 

adresați Crișan Dumitru, redacția Steagul roșu Petroșani. A- 
ducătorului recompensă. 11781

I PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Ediție specială ; 
Republica: Frații mei, pă
sări călătoare ; Unirea : 
Condurul și trandafirul ; 
PETRILA : Poruncă întune-

1 cată ; LONEA :
I încercare .

Așii înă
Scaramouche ; ..
Cultural : Chirurgii ;
Muncitoresc : Podul fete
lor ; URICANI : Evadați 

din viitor. , ’ . • '

TV.

I A treia I 
ANINOASA : I 

îălțimilor; VULCAN: I 
louche ; LUPENI - I 

I 

I 

I 

I 
j 

u prile|ul inauguram, ■ 
prezența tovarășului I 

I Nicolae Ceaușescu, se- 
cretar general al Partidu- I 

ilui Comunist Român, 
președintele Republicii ! 
Socialiste România și a 
tovarășului Todor Jivkov, I 
prim-secretar ’al Comitete- j 
lui Central al Partidului • 

i Comunist Bulgar, președin- I 
tele Consiliului de Stat al ’ 

| Republicii Populare Bui- I 
• garia, a lucrărilor de cons- I 
1 trucție a Complexului hi- I 
I drcenergetic Turnu Măgu- I 
Irele - Nicopole.

16,00 Telex. 16,05 
> Matineu de vacanță: Film 
[serial. „Robinson Crusoe" 
I— Producție a studiourilor 

engleze — Episodul I. 
16,40 Curs de limbă ger- 

I mană. 17,10 Moment fol- 
‘ doric. 17,20 Atenție la— I neatenție. 17,40 Muzica în 

imaqini. Emisiune de. ac- 
Itualitate muzicală. 18,20

Teiecronică perjjru pio-
Inieri. 18,40 Trqgereq pro- 

noexpres. 18,50 Forum ce- 
-tățenesc. 19,20 1001 de 
j seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
I Săptămîna științei și ■ teh- 
I nicii românești. 20,15 Noi, • 
i femeile 1 
| mateca : „f _ ___ . . , „
I mieră pe țară. Producție 
. a studiourilor americane. 
■ 22,20 Telejurnal.

RADIO

I
I

10,009,00 Teleșcoală.
Muzică populară.

în jurul orei 10,30 trans
misiuni directe :

Cu prilejul inaugurării, 
în

I președintele Republicii

i Populare Bui- I 
lucrărilor de cons- I

Complexului hi- I 
tic Turnu Măqu- I

I
I
I
I
I
I
I
I

20,45 Telecine- I 
Pe chei". Pre- •

I
1

i. 5,00 Buletin de știri. 5)05 | I Ritmuri matinale. 6,00 Ra- ■
dioprogramul : dimineții. |

• 7,00 Radiojurnal. Buletin ■ 
I meteo-rutier. Sport. 8,00 I j Revista presei. 8,10 Curie- J

5,00 Buletin de știri.!,,. 
Ritmuri matinale. 6,00 Ra 
dioprogramul

rul melodiilor. 9,00 Răs- 
I pundem oscultâtorilor. 
10,00 Buletin de știri. 10,05 
Disc muzical folcloric.

în jurul orei 10,30 trans
misiuni direc.es

Cu prilejul inaugurării, 
în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar genera! al Partidu
lui Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România și a 
tovarășului Todor jivkov, 
prim-secretar a| Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bul
garia, a lucrărilor de cons
trucție a Complexului hi
droenergetic Turnu Măgu
rele - Nicopole.

13,00 De ’ 
3. 15,00

la 1 
. . . ClubulI vitațiior. Cu gîndu!I fapta - omagiu patriei. 

16,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. 16,20 Coor
donate economice. 16,40 
Pentru tine, țara mea. 
17,00 Buletin de știri. 17,05 
Odă limbii române, 17,40 
Formații artistice partici
pante la Festivalul „Cînta- 
rea României". 18,00 Ore
le serii. 20,00 Interpret! ai 
cîntecului popular. 20,30 
Litera și spiritul legii. 20,50 

! Cadențe sonore. • Bule
tin de știri fora 21,00) • I Consemnări (ora -21,30)

22,00 O zi într-o oră. 23,00 
IFestivalul de jazz —■ Sibiu 
'78. 24,00 Buletin de știri.
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