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Urgență pe șantierele obiectivelor industriale
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Depășirea crește 
continuu

în acest început de tri
mestru colectivul sectoru
lui III de la I. M. Dîlja a 
realizat o producție supli
mentară de 150 tone ca
re vine să rotunjească plu
gul acumulat de la începu
tul anului la 3 400 tone.

Printre brigăzile cu re
zultate deosebite s-au re
marcat cele conduse de 
minerii Valerian Maxim, 
Gheorghe Ghicioiu, Ște
fan Mihai și Constantin 
Tomescu de la abataje, 
și brigada lui Ștefan A- 
dain de la pregătiri.

540 tone 
suplimentar

Aplicînd inițiativa „Bri
gada înaltei productivități” 
minerii abatajelor sectoru
lui V de la I.M. Aninoata 
au obținut, la nivelul în
tregului sector, o depășire 
a productivității planifica
te cu 530 kilograme pe 
post ceea ce a condus la 
extragerea unei producții 
cu 540 de tone mai mare 
decît sarcina planificată. 
Cele mai bune rezultate
— productivități superioa
re sarcinii de plan
cu 700 — 800 kg/post
— le-au obținut în 
prima săptămînă din 
aprilie, brigăzile conduse 
de luliu Demian, Petru 
Roman și Constantin 
Broască. (Constantin Dă- 
nilă, tehnician minier)

Producții record 
de cărbune 

preparat
Prima zi a 

lui trimestru a 
semnat recorduri de 
ducție la preparația 
roești. într-o singură zi, 
preparatorii au reușit să 
livreze beneficiarilor pes
te prevederi un volum de 
cărbune net de peste 2.200 
tone. Pentru siderurgiștii 
hunedoreni și gălățeni a 
fost expediată suplimen
tar o cantitate de 1.600 
tone cărbune cocsificabil, 
peste 900 tone fiind pro
duse în schimbul condus 
de maistrul preparator A- 
lexandru Buruiană.

La brichetare s-au livrat 
peste pian 540 tone.

Șt. NEMECSEK, 
muncitor, preparația 

Coroești

La U. F. E. T. Petroșani

Forestierii din Valea Ji
ului au încheiat primul tri
mestru al anului cu un bi
lanț bogat, concretizat în 
depășirea planului produc
ției marfă planificată pe 
trimestrul I cu 21 000 lei. 
La toate principalele sorti
mente lemnoase din plan, 
colectivul unității a produs 
peste prevederi. Astfel, la 
bușteni de fag s-au livrat 
suplimentar 957 mc, la buș
teni de rușinoase 365 mc.
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Tn acest an, constructorii 
și montorii obiectivelor in
dustriale miniere de supra
față - colectivele șantierelor 
I.C.M.M. Petroșani - au de 
realizat un vol-um de 
crări de investiții dublu 
ță de anul precedent.

Predarea cu întîrziere a do
cumentațiilor către execu
tant, ca și reorganizarea 
întreprinderii în 1977 au in
fluențat nefavorabil asu
pra pregătirii tehnico-mafe- 
riale a planului pe 1978. Tn 
afară de faptul că, în lipsa 
documentațiilor, un marș, nu
măr de repere și materiale 
specifice nu au fost' cu
noscute din vreme, ceea ce 
a obligat întreprinderea să 
întocmească planul de a- 
provizionare în funcție de 
normative valorice, existau 
și la finele trimestrului I 
a.c. mari cantități de ma
teriale de masă fără aco-

. perire prin repartiții. De e- 
xemplu, alături de mii de 
metri cubi de prefabricate, 

/sute de tone de profile me
talice, zeci de tone de 
cabluri, de mari cantități 
de carburanți și piese de 
schimb pentru mașini si u- 
tilaje pe șantiere, la ora 
actuală, se resimte acut ab
sența unor agregate pentru 
prepararea betoanelor. 
fectul este resimțit, 
cate, în ritmurile de 
cuție înregistrate în 
obiective industriale, 
frînează, totodată, 
tatea formațiilor de 
lată opinia unuia dintre cei 
mai cunoscuți betoniști din 
întreprindere, Vasile Boboc,
membru în consiliul oame- 

E- 
din pă- 

exe- 
unele

Ele 
activi- 

lucru.

Sporuri substanțiale
l'tnain

la celuloză de fag 107 mc. 
Semnificative sînt succese
le colectivului în comparație 
cu aceeași perioadă a a- 
nului trecut, față de care 
s-a realizat o producție va
lorică mai mare cu 25,5 la 
sută, un spor la indicatorul 
de productivitate a muncii 
de 19 la sută și o cantitate 
de masă lemnoasă superioa
ră față de cea din trimes
trul I '77 cu 22 la sută. 

nilor muncii, șef de formație 
pe șantierul preparației din 
Petrila.

- Ritmul de execuție la 
unele din lucrările prepara
ției au fost încetinite în ul
tima parte a lunii martie, da
torită lipsei agregatelor 
sortate. De exemplu, pentru 
cuzineții flotației, ca și 
pentru stîlpii de rezistență 
sînt prevăzute să se utili
zeze doar mărci superioare

La ordinea 
zilei 

în investiții

de beton. Sarcinile mari și • 
vibrațiile la care 

supuse elementele 
Jiei presupun execuția 
calitate ireproșabilă a 
■urărilor, respectarea

vor îi 
construc- 

de 
lu- 

întoc- 
mai a rețetelor din proiect. 
Lipsindu-ne agregatele sor
tate, activitatea noastră a 
stagnat și, ca urmare, deși 
înregistram avansuri în e- 
xecuțte, nu am reușit să în
cheiem la vreme doi cuzi
neți. Pe întregul șantier am 
recuperat aceste pierderi,, e- 
fectuînd alte lucrări, dar nu 
vom putea desfășura lucră
rile în continuare conform 
graficelor decît dispunînd de 
agregate sortate. -

O atare stare de lucruri, 
total necorespunzătoare, se 
impune să fie grabnic în
lăturată. Măsura se im
pune cu atît mai mult cu 
cît în trimestrul II și în pers-

• tTI

I „ONOARE MUNCII", es-
“ te genericul sub care vor a- 
■ vea loc în perioada 7—8 

aprilie în toate întreprinde
rile miniere din Valea Jiului 
spectacole oferite de pio
nieri și șoimii patriei, mine
rilor fruntași. Acest prilej 
va fi folosit și pentru noi 
întîlriiri între purtătorii cra
vatelor roșii 
mineri din 
patronatoare. (M.P.J

A FOST DECLANȘATĂ 
acțiunea plantărilor de pri
măvară. Se lucrează intens 
pe șantierele de împădu
riri de la Banița, Valea _______ _ ____
Popii, Răscoala, Voevodu, către dr. Georgeta" Turnă

cu tricolor și 
întreprinderile

pectivă nu numai Ia prepa
rația Petrila, ci și la cele 
din Livezeni și Coroejti, la 
puțurile care urmeaza să 
se execute și la alte nume
roase obiective miniere vor 
fi necesare mari cantități 
de agregate sortate.

Știind că răspunderea fa
ță de lichidarea a. 
tuații aparține în 
măsură principalului 
ficiar, C.M.V.J., și

acestei si- 
i aceeași 

bene- 
execu- 

tantului, I.C.M.M., a'm aflat 
care sînt măsurile întreprin
se de ambele unități în 
vederea înlăturării neajunsu
rilor.
- în ultimele zile - ne-a 

declarat inginerul Lazăr
- Traicu, șeful compartimentu

lui aprovizionare al C.M.V.J.
- cu sprijinul ministerului 
s-a obținut acordul de prin
cipiu al noii centrale care 
dirijează pe plan național 
asemenea materiale ca mai 
multe cariere să furnizeze 
imediat către I.C.M.M. pri
mele cantități de agregate 
de care șantierele au ne
voie. Din cauze obiective, a- 
ceastă problemă a fost re
zolvată cu întîrziere, dar 
sînt create condițiile ca în
țelegerile convenite să con
ducă la crearea condițiilor 
de fond pentru ca furnizorii 
să asigure Văii Jiului în
tregul volum de agregate 
solicitat. în cursul lunii a- 
prilie, aprovizionarea cu 
agregate a șantierelor va 
reveni astfel la normal.

A. HOFFMAN

• (Continuare în pag. a 2-a)

Gîrbovina - aparținînd de 
Ocolul silvic Petroșani - 
precum și pe multe șantiere 
ale Ocolului silvic Lupeni. 
Numai în cadrul Ocolului 
silvic din Petroșani vor fi 
plantați peste 1 200 000 pu- 
ieți din specii repede cres
cătoare - molid, lorice, pin 
- pe o suprafață totală de 
226 hectare. (I.M.).

ASTĂZI ESTE ZIUA SĂ
NĂTĂȚII. în cadrul adună
rii festive ce va avea loc 
la Petroșani, dr. Radu V. 
Radu, directorul spitalului 
municipal, va vorbi despre 
însemnătatea și semnifica
țiile zilei • PE TEMA „Epi-‘ 
demiologia și etiologia hi
pertensiunii arteriale" va fi 
susținută o comunicare de
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Se ridică în ritm rapid ultimul eta| al 
de locuințe P—19 din cartierul Aeroport — Petroșani.

f»ia științei și tehnicii românești

Masă rotondă

de cărbune

Cercetarea științifică, 
în sprijinul perfecționării 
tehnologiilor și creșterii 
producției

Ieri d avut loc o masă ro
tundă organizată de redacția 
ziarului „Steagul roșu" Pe
troșani în colaborare cu Ca
binetul municipal de organi
zate ecbnomico-socială cu te
ma „Cercetarea științifică în 
sprijinul perfecționării tehno
logiilor și creșterii produc
ției de cărbune". Au partici
pat, specialiști din întreprin
deri productive, de la 
institute de cercetare și 
proiectare din Valea Jiu
lui, precum și cadre didac
tice de la Institutul de mine

Schimb 
de experiență

între conducătorii cercu
rilor pionierești de creație 
științifică și tehnică din oraș 
a avut loc la Lupeni un 
schimb de experiență.

în cadrul acestuia, parti- 
cipanților le-au fost prezen
tate Cele mai reușite lucrări 
din domeniul radiotehnicii, 
automatizărilor electrice și e- 
lectronice, mecanică minieră 
și mecanică auto. S-au stabi-

Brigadierii Ion Istrate și 
Mihai Bakos împreună cu 
ortacii lăr de la mina Pa- 
roșeni dau tone multe 
peste sarcinile de plan. 

Foto : fon LLCIU

• AMINTIM că în acest an 
problematica prioritară în
scrisă pe agenda Organi
zației Mondiale a Sănătății 
o constituie combaterea 
afecțiunilor de hipertensiune 
arterială • ÎNTRE COLEC
TIVELE spitalelor din Pe
troșani, Lupeni și Vulcan 
vor avea loc întrecerile 
sportive de tradiție pfiri 
care medicii demonstrează 
importanța, sportului în dez
voltarea sănătoasă a orga
nismului uman ® ÎN ZILE
LE URMĂTOARE vor avea 
loc conferințe pe teme de 
educație Sanitară în între
prinderi și instituții. (I.M.).

I
I
I

I
I
I
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Petroșani.
Organizată în cadrul „Săp- 

tărrtînii știihței Și tehnicii ro
mânești", dezbaterea a ofe
rii prilejul undi eficient 
schimb de păreri și experien
ță între factori Cu sdreini de 
răspundere privind elabora
rea și perfecționarea tehno
logiilor de extracț'e adaptate 
condițiilor miniere din Valea 
Jiului Și cei cdte, prin crea
ția tehnică de masă, contri
buie nemijlocit la valorifica
rea fer îh folosul creșterii 
producției de cărbune.

lif, totodată, noi teme de cer
cetări din divers» domenii 
ale tehnicii, îndeosebi mini
ere. (V.S.).

încercam î

îi
îîntîmplat 

prin 
cum 

se 
biletele 
Acestea 
trotuare, 
intimplă 

țigări'

Cui nu i s-a 
vreodată să vadă 
stațiile de autobuz 
călătorii, la coborire, 
descotorosesc de 
de călătorie ? 
sînt aruncate pe 
cum de altfel se 
și cu resturile de 
ori chibrituri. Să recunoaș- 
tem că, niai ales acum pri
măvara, presărarea aces
tor resturi pe străzi, in 
locuri publice, distonează 
cu eforturile oamenilor de 
a avea urbea cît mai cu
rată și întreținută.

Ih Capitală și in marile 
orașe ale țării, asemenea 
apucături constituie con
travenții, și se sancționea
ză ca atare. Dar nu pen
tru sancțiunea în sine mi
lităm noi, ci, îndeosebi, 
pentru convingerea o'ame- 
hltor să se debaraseze de 
acele obiceiuri, de a arun
ca la întîmpiare brice le 
prisosește, chiar dacă pe 
alocuri mai sînt și coșuri 
de hîrtii. Poate în felul 
acesta vom schimba și 
mai mult fața localităților 
noastre.

Așadar, cetățeni și edili, 
ce-ar fi să încercăm ?

C. IOVÂNESCU
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la depășirea sarcinilor trimestrului I

s-a

De la 2500 tone cărbune sub plan,

TEMATICA ORIENTATIVA

Mai pleacă o garnitură de brichete din preparația cărbunelui Coroești.
Foto : Ion LEONARD

promovarea
In primul trimestru al 

cestui an, organizația

I.M. Vulcan a acționat 
perseverență pentru 
movarea inițiativelor 
citorești. în adunările 
nerale- ale organizației

prin
• ■ <

a- 
de 

partid a sectorului II de la ...... .. cu
pro- 
mun-

ge- 
de 

bază, în ședințele grupelor 
sindicale pe schimburi au fost 
discutate încă de la începu
tul anului criteriile care stau 
la baza acestor inițiative, 
s-au stabilit, în funcție de 
posibilitățile existente în 
sector, locurile de muncă și 
brigăzile care le pot apli
ca. Astfel, brigăzile de 
frontaliști conduse de Flo-
rea Petrișor și losif Costea, 
care sînt dotate cu com
bine cu atac frontal s-au an
gajat să aplice inițiativa
„Brigada înaltei producti
vități". Brigăzile de la 
pregătiri și din abatajele
cameră au hotărît să 
plice inițiativa „Contul 
lector de economii al 
torului". . ■ ■ ' ■ ■ ’ :

La puțin timp după 
carea acestor inițiative, 
periența colectivului 
muncă al sectorului. II 
dovedește a fi edificatoare, 
„în prima lună a anului - 
ne-a relatat inginerul Ale
xandru Blaj, șeful sectorului 
II — colectivul nostru a ră
mas sub plan cu 2 500 tone 
de cărbune. Dar, de la a- 
plicarea ințiativelor „Briga
da înaltei productivități** și 
„Contul colector de econo
mii al sectorului**, tncepînd 
cu luna februarie, s-a pro
dus un adevărat reviriment. 
Minusul înregistrat în pri
ma lună a fost recuperat în 
întregime. La finele trimes
trului I am raportat 200 de

a-
co-

sec-

apli-
ex- 
de 
se

po
p

Par-
con-

PARADA MODEI 73
O reușită 
etalare 
a bunului

ț ț ț s

*

Miercuri dupa-amiază, 
in sala mare a Casei de 
cultură din Petroșani s-a 
organizat o interesantă 
paradă a modei. Cei peste 
700 de spectatori au ur
mărit cu viu interes pre
zentarea a 150 de noi mo
dele de rochii, compleuri, 
costume pentru bărbați, 
femei și copii. Parada a 
fost organizată de fabrici
le de confecții ,,Mondiala" 
Satu Mare și cea din O- 
radea, cu sprijinul 
I.C.S.M.I. Petroșani.

Amănunte privind des
fășurarea acestei acțiuni 
de sondare a gustului pu
blicului cumpărător, in 
cuprinsul rubricii „Intre 
noi, femeile" de miercurea 
viitoare.

APROVIZIONAREA CU AGREGATE
• (Urmare din pag. i)

De la inginerul Ioan Vă- 
rășeț, director adjunct cu 
aprovizionarea al I.C.M.M., 
am aflat date care pun în 
evidență existența și a unor 
cauze subiective ale întîr- 
zierilor, legate de operativi
tatea și exigența cu care 
C.M.V.J. a acționat pentru 
prevenirea stării de lucruri 
la care ne-am referit.

•r Pentru p contracara 

tone de cărbune peste plan".
Desigur, meritul principal 

pentru reintrarea într-un 
ritm normal de lucru revi
ne minerilor, care au dat 
dovadă de hărnicie și abne
gație în munca de zi cu zi, 
îndeplinindu-și preliminarul și 
extrăgînd sute de tone de 
cărbune peste plan. Trebu
ie subliniat însă și modul e- 
ficient în care au intervenit 
comuniștii în rezolvarea pro
blemelor producției. „Supu- 
nînd dezbaterii adunării ge
nerale a organizației de ba- * *

ză cauzele rămînerii în ur
mă fată de plan în luna ia
nuarie, ne relatează tova
rășul Constantin Popesru, 
secretarul organizației - de 
bază nr. 2 - în urma dez
baterilor am stabilit că tre- 

. buie să acționăm cu priori
tate pentru asigurarea li
niei de front în cărbune". 
Ven ind în întîmpinarea a- 
cestei preocupări, minerii 
din brigăzile conduse de 
Gheorghe lascu și Gheor
ghe HanganU, de la pregă
tiri și-au suplimentat anga
jamentele în întrecerea so
cialistă,- hotărînd, totodată, 
să susțină și inițiativa „Con
tul colector de economii al 
sectorului", Și și-au res
pectat angajamentul. Bri
gada lui lascu, bunăoară, a 
realizat înaintări de peste
100 ml lunar în cărbune în 
profil TH 6, devansînd lu
crările de deschjdere a do
uă abataje frontale în blo
cul IV, stratul III.

pe cît posibil 
întîrzierile și calitatea 
ficitară a agregatelor 
pediate de furnizorii 
ni s-au stabilit, întreprinderea 
noastră a acționat energic 
pentru a-și crea o rezervă 
proprie de agregate - ne-a 
spus interlocutorul. Începînd 
cu 1 aprilie, am început să 
extragem asemenea materi
ale din balastiera de la 
Băiești, pe rîul Strei, ame
najată prin mijloacele în
treprinderii. Desigur, aici

Viața de partid

de- 
ex- 

care

Rezultatul aplicării ini
țiativei „Contul colector de 
economii al sectorului" este 
concludent. Recuperînd cu 
grijă ■ de adevărăți gospo
dari armăturile de susține
re, șefii de schimb Petru 
Vass, Vasile Constanfines- 

loan 
270

ia 
și

Vass, Vasile 
cu, Mihai Carpen și 
Cojocaru au înaintat 
ml cu numai 60 de armături, 
fără să ceară altele noi 
din depozitul minei.

„De mai bine de două luni 
de cînd aplicăm inițiativa 
„Brigada de. producție și 
educație" - susține tovară
șul Ștefan Antonescu, mai
stru de revir, secretarul ad
junct al organizației de ba
ză din cadrul sectorului II 
- a crescut numărul oame
nilor care s-au înscris 
cursurile de calificare 
policalificare. Printre cei ce 
s-au hotărît să le urmeze, 
la îndemnurile ortacilor din 
brigadă, se numără loan 
Andries, Iosif Costea, loan 
Onișor, Nicolae Ganță, și 
alții'*.

Sinteza rezultatelor 
carii inițiativelor 
rești, a hărniciei 
de la sectorul II 
dește concludent în reali
zarea indicatorilor de 
ai producției pe trimestrul I. 
Productivitatea în abataje a 
crescut cu 320 kg pe post, 
iar la cheltuielile materiale 
s-au raportat economii de 
300 000 lei. Aceasta consti
tuie o dovadă evidentă că 
acolo unde valoroaselor 
nițiative muncitorești li 
acordă atenția cuvenită, 
ficiența lor nu întîrzie 
se arate.

apli- 
muncito- 
minerilor 

se oglin-

bazâ

i- 
se 
e- 
să

V. STRÂUT

realizăm abia 
din necesitățile

10 la sută 
anuale de 

agregate, dar pentru a nu 
stînjeni activitatea puncte
lor de lucru „cheie" ale 
șantierelor, am reușit să 
modernizăm mica noastră 
balastieră, să intensificăm 
activitatea în acest punct 
astfel încît să putem con- 

mai
astfel încît sâ putem 
tinua execuția celor 
strigente lucrări.

Cele' relatate scot limpede 
în evidență necesitatea ca 
factorii de răspundere din

pentru dezbaterile ce vor avea loc în cadrul învățămîntului 
politico-ideologic de partid în lunile aprilie și mai a.c. (III)

PROBLEME ALE MATERIALISMULUI 
DIALECTIC SI ISTORIC SI ALE ROLULUI 

ȘTIINȚEI SI TEHNICII ÎN PROGRESUL 
ECONOMICO-SOCIAL AL ȚĂRII

1. Statul și demo
crația — instituții po
litice ale societății.
• Originea istorică și e- 

sența de clasă a statului. 
Statul capitalist contemporan 
și funcțiile sale.

• Esența și funcțiile sta
tului socialist. Suveranita
tea - atribut inalienabil al 
statului socialist. Programul 
P.C.R. despre sarcinile și 
conținutul complex al func
țiilor statului nostru.

• Esența și trăsăturile de
mocrației socialiste. Superio
ritatea democrației socia
liste asupra democrației 
burgheze.

• Prevederile Programu
lui P.C.R. cu privire la a- 
dîncirea democrației socia
liste și la lărgirea partici
pării maselor la conducerea 
societății în etapa actuală.

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

litică, București, 1975, 
130-141.

Documente ale P.C.R. 
ticiparea maselor la 
ducerea societății - esență a 
democrației socialiste, Ed. 
politică, București, 1972.

Nicolae Ceaușescu - Ra
port la Conqresul al Xl-lea 
al P.C.R.

Nicolae Ceaușescu - Ex
punere la Congresul educa
ției politice și al culturii so
cialiste.
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Speranțele 
au avut o

Tradiționala competiție de 
schi organizată de către 
Clubul școlar sportiv din 
Reșița, în masivul Semenic, 
în zilele de 3-4 aprilie, a 
avut printre participanți și 
elevi ai Clubului sportiv 
școlar din Petroșani.

Atît la schi fond cît și la 
schi alpin, echipele din mu
nicipiul nostru au ocupat lo-

C.M.V.J., titular al investiți
ilor la care ne-am referit 
și for tutelar al întreprinde
rii de construcții și montaje, 
împreună cu factorii I.C.M.M. 
Petroșani să facă urgent de
mersurile necesare pentru ca 
livrarea și transportul a- 
gregatelor de care au nevo
ie formațiile de lucru ale 
șantierelor să se desfășoa
re ireproșabil, să asigure ast
fel intensificarea ritmului 
de execuție pe șantiere.

orâ-

Cu- 
de 

cadre- 
educației

Nicolae Ceaușescu - Ex
punere la Congresul consi
liilor populare județene și al 
președinților consiliilor
populare municipale, 
șenești și comunale.

Nicolae Ceaușescu - 
vîntare la Consfătuirea 
țară a unităților de control 
al oamenilor muncii, 17 fe
bruarie 1977, Ed. politică, 
București, 1977.

Nicolae Ceaușescu - 
vîntare la Consfătuirea 
lucru cu activiștii și 
le din domeniul 1____
politice, al propagandei și 
ideologiei, 9 septembrie 

1977.
Nicolae Ceaușescu - Cu- 

vîntare la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. ol P.C.R., 
23 septembrie 1977, Ed. 
politică, București, 1977.

Probleme ale materialis
mului dialectic și istoric și 
ale rolului științei și teh
nicii în progresul economico- 
social al țării. Consultații, 
nr. 6.

Cu-
pe

2. Dialectica pro
cesului de cunoaștere. 
Rolul practicii în cu
noaștere. Particulari
tățile cunoașterii ști
ințifice contemporane.
• înnoirile fundamentale 

aduse de marxism în gno
seologie.

schiului din Valea Jiului 
comportare bună la Reșița

cui I intrînd în posesia tro
feelor care sînt transmisibile.

Dintre rezultatele indivi
duale la schi fond remar
căm cele obținute de Pa
ulina Frîncu, locul I, Voica 
Amza, locul III, loan Crișu, 
locul I, Adrian Flaidăr, lo
cul II, Ernest Czimbalmoș, 
locul IV, Lucia Scurtu, lo
cul I, lancu Popescu, locui 
I, Gheorghe Coșoveanu, lo- 

și 
ase- 

cul. II. Ștafetele de fete 
băieți au ocupat de 
menea, locul I.

La schi alpin s-au 
gistrat următoarele 
te :
II : Corina Vladislav, locul

înre- 
rezulta- 

SLALOM URIAȘ, fete

Cupa de iarnă"
Desfășurată pe terenul din 

Lonea, în ziua de 5 apri
lie, finala „Cupei de iarnă1* 
la fotbal a opus divizionarei 
C, Știința Petroșani pe Pa- 
rîngul din localitate. Au 
cîștigat elevii antrenorului 
Gheorghe Irimie care au ob-

comună 
științifică, 
în cu- 

Unita- 
abs- 

i ex-

• Structura procesului 
de cunoaștere. Unitatea dia
lectică a procesului 
noașterii ; critica i 
muiui, empirismului 
naiismului.

® Cunoașterea 
și cunoașterea 
Rolul abstracțiilor 
noașterea științifică. I 
tea dintre concret și 
tract, dintre teoretic și 
perimental în cunoaștere.

• Cunoașterea științifică 
și societatea. Unitatea din
tre cercetare, învățămînt și 
producție. Politica P.C.R. 
de integrare a cercetării ști
ințifice cu învățămîntul și

cu- 
agn-sticis- 

i și rațio-

ințifice cu învățămîntul 
producția.

B i b li o g r a f i e :
Programul P.C.R., Ed. 

litică, București, p. 
152; 214-216.

Nicolae Ceaușescu - 
port la Conferința I. 
nală din 19*21 iulie

po-
142-

Ra-
Natio- 

.... . .... .. _ ___  1972.
Nicolae Ceaușescu - Ra

port la Congresul al Xl-lea 
al P.C.R., Ed. politică,. Bucu
rești, 1975, p. 53-55.

Nicolae Ceaușescu - Ex
punere la Congresul educa
ției politice și al culturii so
cialiste.

Nicolae Ceaușescu - Cu- 
vîntare la Consfătuirea de 
lucru cu activiștii și cadre
le din domeniul educației 
politice, al propagandei și 
ideologiei, 9 septembrie 1977, 
Ed. politică, București, 1977.

Probleme ale materialis
mului dialectic și istoric și 
ale rolului științei și tehnicii 
în progresul economico-social 
al țării. Consultații, nr. 6.

Dialectica procesului de- 
cunoaștere în „Era socia
listă" nr. 10/1975.

II, Liana Grosu, locul III. 
Alina Dorobanțu, locul V. 
Băieți II, Răzvan Pop, locul 
I, Claudiu Popa, locul II, 
Dan Negruț, locul IV. Fete 
I : luditn Kardo, locul II, 
Nicoleea Armaș, locul III. 
Băieți I : Horațiu Țipțer, lo
cul I, Florian Filip, locul II. 
SLALOM SPECIAL, fete II : 
Corina Vladislav, locul II, 
Liana Grosu, locul III, A- 
lina Dorobanțu, locul IV. 
Băieți II : Răzvan Pop, lo
cul I, Dan Negruț, locul II. 
Fete I : ludith Kardo, locul I, 
Nicoleea Armaș, locul III. 
Băieți I : Horațiu Țipțer, lo
cul II.

Prof. Alfred IMLING 

a
ținut o victorie categorică cu 
scorul de 6-0 (2-0). Cele 
șase goluri ale echipei din 
Petroșani au fost înscrise de 
Gulea și Kraft, cîte 2, Du
mitru și Dorobanțu.

S. BÂLO1



Cititorii au cuvântul
<.

numeroasă

Purtat pe

i

Lucrez de mai 
fără întrerupere, 
vezeni. D

Va- 
Bo-

mr
de 
mi 

mina.

tic de astă dată, 
și fabricarea în 
le săptămîni a 
rist".

prin 
străzii 

produs 
asociația 
nu

___ cu 
ca blo- 

lor să 
primăvara 

nouă.

Participare
Primăvara la Vulcan. 

Iubitori de frumos, vul- 
cănenii au ieșit în număr 
mare la activități pa
triotice, dorind ca ora
șul în care trăiesc să 
poarte amprenta spiri
tului lor gospodăresc. 
Atît duminică cît și în 
zilele premergătoare au 
fost plantați peste 2 700 
de brazi, salcîmi și săl
cii și mai mult de 1 000 
de trandafiri. Au fost cu
rățate și nivelate zone
le verzi, au fost curățați 
2 630 de arbori ornamen
tali și 3 300 de tranda
firi. în jurul blocurilor, 
de-a lungul trotuarelor, 
4 200 de oameni și-au dat 
duminica trecută 
sul la acțiunea de
musețare a orașului, 
catarii blocurilor 
A 6, D 3, D4, F4, 
El, în frunte cu 
dinții comitetelor de bloc 
Francisc Dobner, Cons
tantin Rusu, Mihai Stoi
ca, Gheorghe Drob, Va- 
sile Sava, loan Lupușor, 
Petru Ivan, Eugen Anis-

concur- 
înfru- 

Lo- 
A 3, 
G3, 

preșe-

toroaie, au muncit 
rîvnă pentru 
cui și strada 
întîmpine 
în haină 
sile Hărșan, Maria 
descu, loan Miholcea, 
Toader Farcas, loan Csil- 
cser sînt numai cîțiva 
dintre oamenii harnici ai 
Vulcanului care duminică 
au consacrat cîteva ore 
acțiunii de înfrumusețare 
care le va aduce în 
toiul verii mireasma flo
rilor ca o încununare a 
efortului depus. Din
colo de valoarea lucră
rilor care se ridică la 
850 000 lei, numai pe 
duminică, și la un total 
de 2 720 000 de la în
ceputul campaniei de în
frumusețare din acest 
an, se poate vedea hăr
nicia unor oameni 
pun suflet în tot 
ce fac pentru buna gos
podărire a orașului

Gheorghe POPESCU, 
Tudor MUCUȚĂ, 

Vulcan

Grădina blocului
care 
ceea

Tor.

Ordine și frumos
Un număr de aproape 100 

de muncitori și funcționari de 
la I.M. Uricani au îmbră
cat duminică, 2 aprilie, sa
lopeta și au luat parte la 
ampla acțiune de muncă 
patriotică organizată în 
incinta întreprinderii. în 
fruntea tuturor s-au aflat 
tovarășii Miluță Rugină, se
cretarul comitetului de
partid al minei, Emeric Ko
vacs, directorul tehnic al 
minei, și ing. Mircea Dula, 
director electromecanic. Cot 
la cot cu muncitorii Victor 
Mezambrovschi, Aurel Cris-

•••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ovi-tea, Antoniu Pașca, 
diu Duma, Adrian Napă și 
alții, au stivuit materiale 

si
De 
lu- 

în- 
Du-

în curtea întreprinderii 
în depozitul de lemne, 
asemenea, s-au efectuat 
crări de curățenie și 
frumusețare a incintei, 
pă cum sa putut vedea, la 
această acțiune au luat 
parte cadre de conducere și 
muncitori mai vîrstnici, ti
nerii, care ar fi trebuit să 
fie primii, au lipsit cu totul. 
De ce, oare ? (Hie COAN- 
DRĂȘ, Uricani)

Așa ar putea fi denumită 
zona verde a blocului F-7 
din orașul Vulcan. La ulti
ma ședință a comitetului de 
bloc s-au hotărît unele mă
suri de înfrumusețare a a- 
cestei zone prin crearea u- 
nor ronduri de flori, sădi
rea de arbuști ornamentali 
și amenajarea unui spațiu 
pentru joaca copiilor. N-au 
trecut decît trei zile de la 
ședință și gospodarii har
nici ai blocului s-au și a- 
pucat de lucru. Au fost a- 
duse două camioane de pă- 
mînt vegetal, pentru ron
durile de flori, săpate u- 
nele porțiuni și însămînțate 
cu iarbă. în această
țiune s-au remarcat locata
rii Dumitru Drăghici, Ho
rea Botar, Alexandru De-
metrescu, Ștefan lordache, 
luliu Her, Constantin Bur
suc. (Florian DAMIAN, lo
catar, blocul F-7, Vulcan).

ac-

Elevi ăi claselor a IX-a 
și a Xl-a de la Grupul 
școlar minier Lupeni într-o 
acțiune de înfrumusețare 
a orașului în care trăiesc 

,și învață.
Foto : Gfr. OLTEANU

Nol produse 
de panificație

Fabrica de pîine din Pe
troșani își diversifică ga- 

. ma de produse. Despre 
noutățile de ultimă' oră rie-a 
vorbit ing. losefina Kuron, 
șefa serviciului producție.
- Țin să remarc faptul că 

a început desfacerea prin 
magazinele noastre spe
cializate a unui produs die
tetic pentru copii, foarte cău
tat. Este vorba de franzela 
cu lapte și calciu de 150 gr, 
de mare importanță în hra
na celor mici. Tot pentru 
copii vom mai prepara, nu 
peste mult timp, o delicioa
să prăjitură cu morcovi, pre
cum și rondele cu miere de 
albine, care se vor vinde la 
pungi. Pentru adulți avem 
în vedere fabricarea pîinii. 
hipoglucidi.ee pentru dia
betici, de 200 gr, chiflele

graham, la aceeași greutate, 
precum șiz pîinetț „Dejun* 
cu făină de soia, de 400 gr. 

Ca produs nou, nediete- 
... * 1 remarcăm

Au 
răs- 
mai 

recentă intervenție în le
gătură cu soarta mașinii a
avut loc în ziua de 30 
martie a.c. Răspunsul a fost 
același. Se face. Știți ce-i 
lipsește bietei mașini ? Doar 
litera t. Punem și noi pe 
această cale conducerii co
operativei întrebarea: se 

face, se face, dar cînd ? 
(C.D.).

următoare 
pîinii „Tu-

RĂSPUNDEM
• VASILE OPREA, Vulcan : Tn conformitate cu pre

cizările cuprinse în instrucțiunile M.F. nr. 1576/1970, per
soanele autorizate pentru practicarea anumitor meserii 
sînt scutite total de impozit - nu și de taxa anuală pen
tru viza autorizației - numai după împlinirea vîrstei de 
75 de ani și cu condiția să lucreze singure.

• EMERIC LUSZTIG, Petroșani: întrucît la împlinirea 
vîrstei de 60 de ani nu îndepliniți condiția precizată de 
art. 8 (1) din Legea nr. 3/1977, adică nu ve,. avea o ve
chime în muncă de minimum 30 de ani, nu puteți cere 
pensionarea decît la împlinirea vîrstei de 62 de ani. Pen
tru o completă edificare studiați prevederile art. 13 (1) 
al aceleiași Legi nr. 3/1977.

• GHEORGHE STOIAN, Petroșani : Perioada servi
ciului militar constituie vechime în muncă și se ia în cal
culul sporului de vechime și al duratei concediului de o- 
dihnă numai la persoanele care înainte de încorporare 
au fost încadrate în muncă, pe baza unui contract. La 
celelalte persoane, care nu au avut calitatea de încadrat 
în muncă înainte de încorporare, perioada serviciului mi
litar nu se consideră vechime în muncă.

• GHEORGHE ANDRIEȘ, Vulcan : Atît timp cît lu
crează, pensionarii de gradul III nu beneficiază de pen
sie suplimentară. Ei vor beneficia de această pensie du
pă încetarea activității ca urmare a pensionării. în a- 
cest sens, art. 65 (1) al Legii nr. 3/1977 precizează clar 
„Persoanele care au contribuit, în condițiile legii, la cons
tituirea fondului pentru pensia suplimentară beneficiază 
de această pensie de la data încetării activității lor ca 
urmare a pensionării".

drumuri
i 

mulți ani^ 
cupurc, la I.M. Li- 
De curînd 

schimbarea numelui 
în care locuiesc s-a 
o încurcătură ; la 
de locatari nr. 8A .. 
se repartizează rațiile 
cărbune. La E.G.C.L. 
s-a spus că e de vină 
la mină invers, dar și într-un 
loc și în altul mi se cer me
reu alte hîrtii să demonstrez 
nu prea știu ce. între 
la asociație sînt presat 
plătesc sume de care, 
fapt, beneficiez de la 
nă. De ce ?

Petru PRODAN, muncitor, 
I.M. Livezeni

timp 
să 
de 
mi*

0 propunere pentru 
U.M.T.C.F,

Drumul ce duce de la po
dul ce traversează pîrîul 
Bolii și pînă în localitatea 
Jupînesele era înainte vre-i 
me ca asfaltul. întreținerea 
se făcea de către U.M.T.C.F., 
ale cărei mașini transportă 
lemnul din parchetele fo
restiere. Acum drumul se 
află într-o stare de plîns, 
îl deteriorează peridocuri- 
le, ce transport#, lemne șî 
cele ce duc piatră. Soluție 
de reparare a drumului e- 
xistă. Aceste unități econo
mice dispun de utilajele ne
cesare excavării de ‘ ' 
din albia 
na sau de 
tră de la 
contribuim 
triotică la 
mul ui.

Un grup de locuitori 
din Jupînesele

rării de pietriș 
pîrîului Galbe- 
la cariera de pio 
Bănița, iar noi să 
prin muncă pa- 
repararea dri>-

Pornind de la o scrisoare

Elevii iau parte la primenirea orașelor
într-o scrisoare trimisă redacției, locatarii blocurilor 

D4, D5 și D6 din Vulcan, ne aduc la cunoștință că „de ani 
de zile ne străduim ca să avem pomi pe lîngă blocuri, 
dar copiii îi distrug în fiecare an". Drept pentru care ne
am adresat profesorului Dan Matei, directorul Școlii ge
nerale nr. 5 Vulcan ■— școală a cărei circumscripție se a- 
flă în zona blocurilor de mai sus — care ne-a răspuns :

— Sarcina de bază a 
școlii, educarea prin muncă 
și pentr^ muncă, se realizea
ză prin multe forme : munca 
în laborator și cabinet, ac
tivitatea practică în ateliere, 
îngrijirea florilor de cameră 
și pînă la marea activitate 
de gospodărire a școlii și 
orașului. în cadrul școlii 
noastre, elevii au organizat 
acțiuni cu caracter permanent 
de gospodărire a claselor, 
cabinetelor, laboratoarelor, 
acțiuni de înfrumusețare. Ac
tivitatea- elenilor se extinde 
și în afara școlii, în cartierul 
unde, în frunte cu cadrele di
dactice, contribuie și în a- 
ceastă primăvară la acțiunea 
de înfrumusețare a orașului, 
îngrijirea zonelor verzi, plan
tarea puieților și a florilor, 
degajarea rigolelor de pă- 
mîntul cărat de ape sînt cî
teva dintre preocupările ele
vilor în această primăvară.

Așadar, școala formează 
convingeri despre necesitatea 
acestor acțiuni, depune efor
turi pentru mobilizarea co
piilor. Dar uneori, familia e- 
levului acționează în sens 
contrar, sprijinind individua
lismul și egoismul, formînd 
copilului o viziune îngustă 
despre obligațiile pe care le 
are față de societate. Sînt

lui Ma-

copii 
frumos,

părinți care-și sustrag în mod 
conștient copiii de la astfel 
de activități. Acești copii, 
lipsiți de satisfacțiile munc-ii 
colective, ajung să nu se 
mai integreze corespunzător 
în activitatea de viitor. Așa, 
am avut, recent, cazul 
lacia Ion.

Școala sădește în 
dragostea pentru 
pentru natură și ocrotirea ei. 
Atragerea copiilor în activi
tăți se face cu tact, atenție, 
încredere în puterea lor, a- 
preciind rezultatele. La rîn- 
dul ei, școala trebuie înțelea
să și sprijinită de părinții co
piilor, de organizațiile ob
ștești. Ce exemplu pot primi 
copiii, cînd ei muncesc în 
jurul blocurilor, iar unii lo
catari privesc din fereastră, 
fără a se gîndi să coboare 
să-și facă ordine și curățenie 
în fața clădirii în care locu
iesc ?

Dacă comitetele de bloc ar 
împrumuta din obiceiurile și 
tactul școlii, atunci nu ar mai 
fi nevoie să se caute vino- 
vați în stînga și-n dreapta. 
Unii locatari ai blocurilor 
D4, D5, D6 trebuie să știe 
Că școala face mult, dar nici
odată nu va putea face totul, 
dacă familia și întreaga 
obște nu-și vor aduce contri-

buția. Un început bun îl 
vem la blocurile D12 
D13 din Vulcan, unde, ,___
interesul și tactul cîtorva oa
meni inimoși, s-a organizat 
de așa natură activitatea 
piilor îneît joaca să nu 
dăunătoare amenajărilor 
cute. Deci, să nu căutăm 
novați în rîndul copiilor, 
punem ' — *”
trenăm 
nile

a-
Și* 

prin

co- 
fie 
fă- 
vi- 
Să 

an-
acțiu- 

căci 
con-

umărul să 
copiii în 

gospodărești 
numai așa vom cîștiga 
cursul pentru buna gospodă
rire a orașelor. Astfel pomii, 
florile, vor crește nestingheri
te și ne vom bucura de roa
dele și frumusețea lor.

G
I
I

ANIVERSARE NEDORI
TĂ. S-a împlinit un an de 
cînd la secția de mecanică 
fină a cooperativei „De
servirea" din Lupeni a fost 
dusă la reparat o mași
nă de scris. Beneficiarii 
s-au interesat de nenumă
rate ori de soarta ei. 
primit mereu aceiași 
puns. Se face. Cea

I

I
I

Feriți bunurile de incendii 1»
Toți cetățenii trebuie să 

cunoască regulile de preve
nire și stingere a incendiilor. 
De aceea reamintim cîte
va din aceste măsuri și re
guli : nu folosiți instalații
electrice improvizate ; nu 
amplasați reșourile și ra
diatoarele electrice în apro
pierea materialelor combus
tibile din locuințe; nu ra
cordați la o singură priză 
mai multe aparate electri
ce ; nu lăsați lămpile de 
gătit cu petrol nesuprave- 
gheate; nu uitați aragazul 
deschis și nu-l aprindeți cînd 
camera este plină de gaz. 
Nerespectînd aceste reguli 
vă expuneți pericolului de 
explozie. Pentru a preveni 
o asemenea situație, închi
deți butelia după folosire

SE MM DE ÎNTREBARE
PE CÎND REDESCHIDE

REA BĂII ? E drept că în 
prezent majoritatea locu
itorilor din orașul Petro
șani au apartamente con
fortabile, cu baie. Baia o- 
rașului e totuși ne
cesară, cu atît mai mult cu 
cît aici se poate face ba
ie de aburi. A trecut însă 
cam mult timp de cînd ba-x 
ia este închisă pentru 
reparații. Pe cînd redes
chiderea ei, tovarăși de la 
E.G.C.L. Petroșani ?

NU SÎNT PRELATE? 
Bună metodă transporta

și aerisiți camera. Verificați 
periodic coșurile de fum, 
astupați bine fisurile pe 
unde se pot strecura scîn- 
tei ce pun în pericol locuin
țele și bunurile din gospo
dărie ; nu procedați că 
Petru Măturar din Petroșani, 
strada Păunilor nr. 34, care 
a folosit o instalație elec
trică improvizată provocînd 
un incendiu. -

O instalație electrică im
provizată a folosit și loan 
Tipțer de la I.C.V.A. Pe
troșani. A incendiat astfel 
două ateliere ale întreprin
derii și... dacă nu a deschis 
ochii la început, a deschis 
punga la urmă împreună cu 
colegul lui de muncă loan 
Duinea. x /

Bună este căldura în casă, 

menajere 
containerele. Merită să, 
extinsă peste tot, un
ește posibil. Din păcate, 
localitățile municipiu- 
nostru, ba chiar și în 

mai

condi- 
mașinile 

un 
praf 
hîr-

la

rea reziduurilor
cu 
fie 
de 
în 
lui
Petroșani, cenușa se 
transportă și în camioane 
deschise. în atari 
ții de transport, 
salubrității constituie 
mijloc de poluare cu 
și „ornamentare" cu 
fii a traseului pînă 
rampa de depozi
tare a gunoiului. Nu 

dar tot atît de bună este 
paza care preîntîmpină pri
mejdia rea. Iosif Otvos din 
Petroșani, strada Petâfi nr. 1, 
a dobîndit o experiență 
tristă în acest sens.
CETĂȚENI!
Odată cu venirea primă

verii, nu recurgeți la im
provizații de bucătării, nu 
dați foc resturilor menaje
re în apropiere de clădiri 
și nu faceți focuri pe timp 
de vînt.

Respectînd aceste indica
ții, *Vă feriți bunurile și 
viața de pericolul incendi
ilor, apărați avutul obștesc 
și cel personal.

Plut. maj. loan JITEA,
Compania de pompieri. 

Petroșani

s-ar putea pune prelate 
peste mașinile cu reziduuri?

VIZIONARI CU NERVI.
Cei ce vizionează fil

mele la clubul din Petrila, 
pleacă de multe ori nemul
țumiți de la spectacol. De 
pildă, dialogurile actori
lor (mă refer la filmele ro
mânești, mai concret la 
„Tănase Scatiu"), nu . se 
înț.eleg. în plus, unii spec
tatori consumă și în
prezent semințe în timpul 
rulării filmelor, iar copiii 
aleargă și se joacă prin 
sală îneît îți vine să re
nunți la vizionarea filmului. | 
Chiar să nu se poată re- | 
media în nici un chip , a- ■ 
ceste neajunsuri ?‘ (C.D.). I

hipoglucidi.ee
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Plenara C.C. 
al P. C. Bulgar

I SOFIA 6 (Agerpres). - La 
Sofia a avut loc Plenara 
C.C. al P. C. Bulgar care a 
dezbătut proiectul Tezelor 
Conferinței Naționale a parti
dului privind perfecționarea 
organizării socialiste a mun
cii și conducerea planificată 
a economiei - anunță agen
ția B.T.A.

Todor Jivkov, prim-secretar 
dl C.C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria, a prezen
tat în cadrul plenarei o am
plă expunere.

Plenara a aprobat în una
nimitate proiectul Tezelor și 
a hotărît să convoace Confe
rința Națională a P. C. Bul
gar pentru zilele de 20 și 
21 aprilie.

Orientul Mijlociu
I AMMAN 6 (Agerpres). - 
Mahmud Riad, secretarul ge
neral al Ligii Arabe, a sosit 
joi lâ Amman pentru o vi
zită de două zile, în cadrul 
turneului pe care îl între
prinde în mai multe capitale 
arabe. El a declarat la so
sire că urmează să examine

i ' ' ★

WASHINGTON 6 (Ager
pres). - Ambasadorul itine
rant american pentru Orientul 
Mijlociu, Alfred Atherton, a 
declarat într-un discurs rostit 
la- Atlanta (Georgia) că în
tre guvernele american și is- 
raelian „există deosebiri de 
vederi esențiale în ce pri
vește aplicabilitatea la toa
te- fronturile conflictului din 
zonă a principiului retragerii 
conținut în rezoluția 242 a 
Consiliului de Securitate'1.

1 TRIPOLI 6 (Agerpres). - 
Șeful statului Jamahiria 
Ârabă Libiană Populară So
cialistă, Moammer El Ged- 
dafi, l-a primit la Benghazi 
pe Mudar Badran, primul mi
nistru a! Iordaniei, aflat în 
vizită în această țară.

Cu acest prilej, oaspetele

Ambasadorul american a 
subliniat, în context, că Isra
elul trebuie să se retragă de 
pe malul vestic ai Iordanu
lui și să permită celor 1,1 
milioane palestinieni care

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •«••••••

Reluarea lucrărilor sesiunii Conferinței
O. N. U. asupra dreptului mării

GENEVA 6 (Agerpres).
După nouă zile de consul
tări rteoficiale pentru rezol
varea unor probleme proce
durale, în special pentru de
semnarea președintelui con
ferinței, cea de-a Vll-a se
siune a Conferinței O.N.U. 
asupra dreptului mării și-a 
reluat joi, la Geneva, lucră
rile de fond.

După cum se știe, sesiunile 
anterioare ale Conferinței 
O.N.U. asupra dreptului mă
rii, care au avut loc în pe
rioada 1973-1977, au prile
juit desfășurarea unor ampje 
negocieri între statele parti
cipante în vederea identifică
rii unor soluții echitabile și

ze cu oficialitățile iordaniene 
posibilitatea unei reuniuni 
arabe la nivel înalt destina
tă întăririi solidarității țări
lor arabe.

Secretarul general al Ligii 
Arabe urmează să fie primit 
de regele Hussein al Iorda
niei.

trăiesc acolo, ca și celor din 
Gaza, să participe la deter
minarea propriului lor vi
itor. Apreciind că Israelul 
trebuie să procedeze la re
vizuirea interpretării și atitu
dinii sale, Atherton a afirmat 
că o pace durabilă presu
pune „satisfacerea aspirați
ilor arabilor palestinieni 
pentru o identitate proprie".

Agenția UPI, care trans
mite știrea, subliniază că de
clarația lui Atherton consti
tuie prima luare de poziție 
a Administrației S.U.A. în 
problemele Orientului Mijlo
ciu de la întîlnirea președin
telui Carter cu premierul 
israel: an Menahem Begin.

iordanian a înmînat șefului 
statului Jamahiria Arabă Li
biană Populară Socialistă un 
mesaj din partea regelui 
Hussein asupra situației ac
tuale din lumea arabă, in
formează agenția de știri li
biană JANA. 

general acceptabile cu pri
vire la principiile și normele 
chemate să definească natu
ra juridică a diferitelor zone 
marine, să guverneze rapor
turile dintre state în procesul 
de utilizare și valorificare a 
spațiului oceanic și a resur
selor lui, în slujba progresu
lui general, ținîndu-se seama 
de nevoile speciale ale țări
lor în curs de dezvoltare.

Negocierile pe aceste teme 
din cadrul Conferinței s-au 
desfășurat pe baza propune

Romă

Evoluția cercetărilor 
pentru descoperirea 

răpitorilor lui Aldo Moro
ROMA 6 (Agerpres). - în 

cadrul cercetărilor ce au loc 
în întreaga italie pentru des
coperirea răpitorilor lui Aldo 
Moro, la Napoli au fost a- 
restate patru persoane acu
zate de colaborare cu gru- 
pararea teroristă „Brigăzile 
roșii". Este vorba de trei 
bărbați și -o femeie - a- 
ceasta din urmă prezentînd 
o mare asemănare, potrivit 
depozițiilor martorilor, cu 
membra „Brigăzilor roșii" 
care a participat la răpire.

în locuința în care se as
cundeau cei patru, poliția a 
găsit arme, muniții, aparatu
ră pentru falsificarea de do
cumente și foi volante pur- 
tînd însemnele unor grupări 
subversive. Anchetatorii au 
declarat presei că cei patru

Paris

FARIS 6 (Agerpres). - în- 
tr-o declarație făcută joi în 
fața noului cabinet francez, 
reunit în prima sa ședință, 
președintele Valery Giscard 
d'Estaing a fixat principalele 
orientări ale activității gu
vernamentale. Guvernul - a 
subliniat șeful statului - tre
buie să se concentreze asu
pra a trei acțiuni prioritare 
- continuarea procesului de 
redresare economică, accen- 

rilor statelor reprezentate, 
care au fost sintetizate în 
proiecte ale textului Conven
ției, alcătuite sub egida pre
ședinților organismelor Con
ferinței.

în ciuda eforturilor depu
se de un mare număr de 
state, în definitivarea texte
lor convenției se mențin încă 
serioase divergențe în unele 
aspecte de bază ale proble
melor ce urmează a fi: regle
mentate.

arestați fac parte din așa- 
numitul „nucleu napolitan", 
ce are legături cu alte gru
pări teroriste din diferite 
zone ale italiei.

După o nouă reuniune ți
nută joi fa Roma, pentru a 
analiza ultima scrisoare a 
lui Aldo Moro, principalii 
membri ai conducerii Parti
dului Democrat-Creștin și-au 
reafirmat punctul de vedere 
potrivit căruia „se exclude 
orice posibilitate de negoci
ere cu teroriștii". Această 
opinie este împărtășită și de 
celelalte patru partide care 

formează, împreună cu P.D.C., 
majoritatea parlamentară - 
partidele comunist, socialist, 
socialist-democratic și repu
blican.

guvern francez
tuarea progresului social si 
o puternică descentralizare 
în direcția comunelor.

Președintele Giscard d'Es
taing s-a declarat în favoa
rea căutării unui dialog cu 
opoziția, atît pentru un 
schimb de informații asupra 
marilor orientări naționale, 
cit și pentru a se ajunge la 
adoptarea în comun a anu
mitor texte de reforme le
gislativă.

ÎN AULA SOCIETĂȚII ȘTI
INȚIFICE ARGENIINlENE, a 
avut loc -o seara ști
ințifica consacrată școlii 
medicale românești, în ca
drul căreia a fost e-
vocată personalitatea unor 
medici a căror activitate
prestigioasă s-a impus dincolo 
de hotarele țării. în conti
nuare, au fost prezentate fil
me științifice românești.

PARTIDUL SOCIALIST 
FRANCEZ a refuzat, joi, o- 
ferta majorității de a prezida 
una din cele șase comisii ale 
Adunării Naționale, arătînd 
că, în baza principiului re
prezentării proporționale, 
stîngii franceze,, care a întru
nit 40 la sută din mandate, 
ar trebui să-i revină două 
președinții de comisii.

LA BUDAPESTA A APARUT 
anuarul statistic al R.P. Un
gare pe anul în curs. Potri
vit datelor cuprinse în anuar, 
în perioada 1950-1977 veni
tul național al R. P. Ungare 
a crescut de 4,5 ori, iar ve
nitul real pe locuitor - de 
3,2 ori.

REUNIT ÎN PRÎMA SA PLE
NARA, Comitetul Central al 
Partidului Socialist Italian, a- 
les la cel de-al 41-iea con
gres al partidului, desfășurat 
săptămîna trecută la Torino, 
a ales organele conducătoare 
ale P.S.I. Pietro Nenni a fost 
reales președinte al P.S.I.

Comitetul Central a a'es, 
de asemenea, noua Direcțiu
ne a partidului, formată din 
25 de membri. în funcția de 
secretar general al partidului, 

DIRECȚIA COMERCIALĂ 
A MUNICIPIULUI PETROȘANI 
organizează concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi:
- UN SUBINGINER sau TEHNICIAN, la

compartimentul investiții

— UN ECONOMIST, la compartimentul 

comercial sau încadrare prin transfer, 
îndeplinind condițiile Legii nr. 12/1971

Concursul va avea loc în ziua de 15 apri
lie a. c., ora 9, la sediul direcției.

Relații suplimentare se pot solicita la tele
fon 4 23 92.

Direcția P.S.I. l-a reales p» 
Bettirro Craxi, și în cea de 
vicesecretar pe Claudio Șig- 
norile.

ÎN LOCALITATEA VENE- 
ZUELEANA Caraballeda au 
luat sfîrșit lucrările celei de-a 
patra reuniuni a Consiliului 
ministerial al Sistemului eco
nomic latino-american la ca
re au participat delegați din 
25 țări membre ale S-.E.L.A'. 
Participanții la reuniune au 
condamnat politica restrictivă 
promovată de țările capita
liste dezvoltate împotriva ex
porturilor latino-americane de 
materii prime.

PRIMUL MINISTRU AL 
PORTUGALIEI, Mario Soares, 
a anunțat miercuri seara o 
serie de măsuri economice si 
sociale aprobate de Consi
liul de Miniștri, între care 
majorarea salariilor minime 
și a pensiilor. El a anunțat, 
totodată, că, în curînd vor 
fi adoptate și măsuri de ma
jorare a prețurilor la ser
vicii și la produsele alimen
tare de bază, dînd însă asi
gurări că acestea nu vor
depăși 20,6 la sută.

PE UN ȘANTIER de con
strucții din Bailadilla, statul 
indian Madhya Pradesh, s-au 
produs joi incidente grave 
între politie și cei circa 2 000 
muncitori constructori care 
protestau împotriva concedi
erilor. în timpul incidentelor, 
10 persoane au fost ucise, 
între care și un polițist.

Incidentele au survenit în 
mdmentul cînd poliția, în- 
cercînd să aresteze pe unul 
dintre .muncitori, a deschis 
focul, anunță postul de ra
dio Delhi, citat de agenția 
Associated Press. Autoritățile 
au dispus deschiderea unei 
anchete.

DUMINICA, 9 APRILIE
8,00 Sportul pentru toți. 8,15 Tot 

înainte ! 9,05 Șoimii patriei. 9,15 
Film , serial pentru copii. Comoara 
din insulă. Episodul 7. 9,45 Pentru 
căminul dumneavoastră. 10,00 Via
ța satului. 11,45 Rugbi. România — 
Cehoslovacia — in Campionatul eu
ropean repriza a Ha. Transmisiune 
directă. 12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex, 13,05 Album duminical. 
Din cuprins : Miniaturi satirice, de
sene animate, muzică ușoară în 
primă audiție, iluzionism, pagini de 
umor, vedete ale cîntecului, balet 
modern, muzică folk. 14,00 Woody, 
ciocănitoarea buclucașă - desene 
animate. „Arabescuri pe gheață" — 
spectacol demonstrativ cu partici
parea campionilor mondiali ia pati
naj artistic. 16,15 Instantanee... 16,40 
Film serial. Linia maritimă Onedin. 
Episodul 33. 17,30 Finala „Cupei 
României" la handbal masculin. 
Transmisiune directă. 18,40 Copiii 
din 1978. 19,00 Telejurnal. 19,20
Reportaj TV. 19,45 Antena vă apar-* 
ține. Spectacol prezentat de jude
țul Vîlcea. 20,55 Film artistic. Dama 
cu camelii. Premieră pe țară. Pro
ducție a televiziunii engleze. 22,40 
Telejurnal.

LUNI, 10 APRILIE
15,55 Telex» 16,00 Emisiune în

limba maghiară. 19,00 Cîntarea 
României. Etapa a ll-a a Festivalu
lui național. 19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. 19,50 Panoramic 
Documentele plenarei C.C. al P.C.R. 
— program al înnoirilor calitative 
ale economiei românești. 20,25 Ro- 
man.-foileton. Familia Palliser. Epi
sodul 8. 21,15 Mai aveți o întreba
re ? 21,45 Melodii în premieră cu 
Corina Chiriac și Dan Spătaru. 22,00 
Cadran mondial. 22,20 Telejurnal.

PROGRAMUL
MARȚI, 11 APRILIE

9,00 Teleșcoala. 10,00 Antologia 
filmului pentru copii și tineret (re
luare). 11,00 In alb și negru (relua
re). 11,50 Telex. 11,55 închiderea 
programului. 16,00 Telex. 16,05 Ma- 
tiftau,de vacanță. 16,30 Curs de 
lim^^’engleză. 17,00 Pagini celebre 
din ...opere. 17,35 La volan — emi
siune pentru conducătorii auto. 
17,50 Dragu mi-î Țara și plaiul. Me
lodii populare cu Maria Ciobanu, 
Florica Ungur, Elena BarbuTRâizen, 
Ana Toma, Ion Dolănescu, Petre Să- 
bădeanu, Gheorghe Turda, Tiberiu 
Ceia. 18,10 Lecții TV pentru lucră-

lorii din agricultură. 18,40 întrebări 
și răspunsuri. 19,00 Secvențe nord- 
americane — reportaj. 19,20 1001
de seri. 19,30 Telejurnal. 19,50 Roa
dele politicii partidului de dezvol
tare economico-socială a țării. Azi, 
județul Timiș. 20,20 Publicitate. 20,25 
Seară de teatru. Anna Christie - 
de Eugene O'Neil. Premieră. TV —- 
Spectacol preluat de la Teatrul de 
stat din Arad. 21,55 Recital Gheor- 
ghe Zamfir. 22,20 Telejurnal.

MIERCURI, 12 APRILIE
9,00 Teleșcoâlă. 10,00 Șoimii pa

triei. 10,10 întrebări și răspunsuri, 
(reluare) 10,30 Teatru TV (reluare). 
Anna Christie, de Eugene O'Neil. 
12,00 Telex. 12,05 închiderea pro
gramului. 16,00 Teiex. 16,05 Mati
neu de vacanță. 16,30 Fotbal : F.C. 
Bihor — Sportul Studențesc (divizia 
A). Transmisiune directă de ia O- 
radea. 18,20 Din țările socialiste.
18,30 Album coral. 1.8,45 Felecroni- 
ca pentru pionieri. 19,05 Voci și 
chitare. 19,20 1001 de seri. 19,30

«Telejurnal. 20,00 Noi, femeile ! în 
întîmpinarea Conferințe) Naționale 

□ femeilor. 20,30 Telecinemateca. 
Castelul pălărierului. Premieră pe 
țară. Producție a studiourilor en
gleze. 22,00 Emisiune de știință. 
22,20 Telejurnal.

JOI, 13 APRILIE
16,00 Telex. 16,05 Matineu de 

vacanță. 16,30 Curs de limbă rusă. 
17,00 Pentru timpul dv. liber, vă re
comandăm... 17,15 Reportaj pe 
glob : Ciad — documentar. 17,35 
Consultații iuridice. 17,55 Publici
tate. 18,00 România pitorească.
18,30 Fotbal internațonal. Rezuma
tele meciurilor retur disputate ieri 
în semifinalele cupelor europene : 
Liverpool — Borussia ; F.C. Bruges 
— Juventus ; Austria Viena • - Di
namo Moscova ; Barcelona — 
Eindhoven și altele. 18,55 La Alu- 
niș. Folclor sălăjean din zona „de 
codru". 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 Documentele Plena- 
nei C.C. al P.C.R. . Program al în
noirilor calitative ale economiei ro
mânești. 20,15 Ora tineretului. 21,15 
Publicitate. 21,20 Telerecital — Va- 
sile Nițuleșcu. 22,20 Telejurnal.

ViNERI, 14 APRILIE
9,00 Teleșcoâlă. 10,00 Telecinema

teca (reluare). 11,30 Corespondenții 
județeni transmit... 1.1,45 Telex, 11,50 
închiderea programului. 16,00 Te- 
iex, 16,05 Matineu de vacanță.

16.30 Curs de limbă franceză. 17,00 
Emisiune în limba germană. 19,00 
Rezultatele tragerii loto. 19,05 Film 
serial pentru copii. Cuore. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 Reportaj TV. 20,20 
Film artistic. Legea războiului. Pre
mieră pe țară. Coproducție franco- 
italiană-iugoslavă. 21,45 Atelier de 
creație, literar-artistică. 22,20 Tele
jurnal.

SÎMBATA, 15 APRILIE
12,00 Telex. 12,05 Curs de limbă 

spaniolă, 12,30 Roman-foileton. Fa
milia Palliser. Reluarea-» episodului 
8. 13,20 Muzică distractivă. 14,00 
Reportaj TV. 14,20 Muzică ușoară. 
14,35 Stadion. Daciada - reportaj 
din faza actuală a marii competiții 
naționale. Notație — concurs inter
național la Berlin. Hipism —- Marele 
Premiu de steeple-chase de- la Li
verpool. Fotbal : Polonia — Irlan
da (rezumat înregistrat de la Lodz). 
16,25 Clubul tineretului. 17,25 A- 
genda cultural-artistică. 17,55 Săp- 
tămîna politică internă și internațio
nală. 18,10 Antologia filmului pen
tru copii și tineret. Charles Chaplin.
19.30 Telejurnal. 20,00 Teleenciclo- 
pedia. 20,30 Mari filme western. In
cident la Ox — Bow. Premieră pe 
țară. Producție a studiourilor ame
ricane. 21,50 Intîlnire cu satira și 
umotul. 22,20 Telejurnal. 22,30 Ste
lele cîntecului și dansului.
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