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Efortul preparatorilor 
din Lupeni de a-și îm
bunătăți permanent rea
lizările Se oglindește în 
rezultatele remarcabile 
cu care au încheiat luna 
august. Astfel, recupera
rea globală a fost îmbu
nătățită cu 13,4 puncte, 
recuperarea în cocs cu 
0,9 puncte, iar în semi- 
cocs cu 3,7 puncte. Pe 
baza acestor rezultate, 
producția netă a fost de
pășită cu 3700 tone, plu
suri însemnate obținîn- 
du-se la semicocs (228 to
ne), și cărbune mixt pen-

tru centralele electrice 
(10575 tone). O contribuție 
deosebită la aceste succese 
au avut schimburile con
duse de maiștrii princi
pali Ion Turcilă și Ilie 
Kalanj’os.

De asemenea, stația de 
epurare a apelor rezi- \ 
duale a livrat beneficia
rilor peste 9500 tone șist 
carbonifer filtrat, eviden- 
țiindu-se în mod deosebit 
schimburile conduse de 
comuniștii Ion Strinu și 
Vasile Hatoș.

Florea TIGOIANU, 
corespondent

secretarulau
România,6 septem- lucru în
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Vizita de lucru
a

CALITATEA
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

Nicolae Ceaușescu 
în județul VranceaTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
a făcut, miercuri brie, o vizită de județul Vrancea.împreună cu general al partidului, luat parte la aceasta vizită .tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Iosif Banc, Constantin Dăscălescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț.Tovarășul Nicolae Ceaușescu ui examinat, împreună cu reprezentanții organelor locale de partid și de stat, cu miniștri, alte cadre de conducere. cu specialiști și colective de oameni ai muncii, aspecte esențiale ale dezvoltării județului în acest cincinal, 
ale 
sale miei 
rea noastre socialiste. In ceasta cuprinzătoare analiză s-a plecat de la faptul că județul trebuie să asigure, în perioada 1976— 
198<>. un ritm mediu anual de creștere a producției industriale de 19,4 
la sută, ritm superior celui pe țară. Vor fi create, astfel, condiții pentru înfăptuirea obiectivului tra
sat de partid ca. pînă la sfîrșitul cincinalului, Vran
cea să ajungă la o produc
ție industrială în valoare 
de cel puțin 10 miliarde lei. Cum era și firesc, tn 
timpul dialogului de lucru 
au fost studiate și stabilite măsurile ce se impun

sporirii contribuției la progresul econo-naționale, la înflori- continuă a patrieia-

pentru realizarea marilor sarcini ce revin județului pe linia ridicării producției industriale și agricole, îndeplinirii planului de investiții, valorificării cu maximă eficiență economică a bogățiilor lor, a resurselor locale, umane șt materiale....Elicopterul prezidențial aterizează Pe stadionul din Odobești, localitate numită sugestiv „Orașul dintre vii".Numeroși oameni ai locului au venit pentru a saluta din inimă pe secretarul general al partidului. Ei scandează îndelung, eu. însuflețire, „Ceaușescu — P.C.R.".In numele lor, al tuturor celor ce muncesc și trăiesc pe meleagurile vrîncene, tovarășul Simion Dobroviei, prim-secretar aL Comitetului județean Vrancea al P.C.R., președintele Cons: litil ui popular județean, urează tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena. Ceaușescu, celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului, un călduros bun venit.In aclamațiile celor pre- zenți. coloana de mașini părăsește stadionul, indrep- tîndu-se spre stațiunea de cercetări viticole din Odobești, una din cele mai vechi .unități de cercetări

în domeniul viticulturii din țara noastră.Tovarășul N i c o I a e Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului sînt întîmpinați cu însuflețire de lucrătorii stațiunii, de numeroși oameni ai muncii din orașul Odobești.Aici, o frumoasă expoziție, cuprinzînd cereale, fructe, struguri, ilustrează bogăția acestei toamne, iar datele înscrise pe panouri înfățișează creșterea, an de an, a producției agricole din județul Vrancea, rod al politicii agrare a partidului și statului de dezvoltare și modernizare a acestei ■ importante ramuri ’ a economiei. Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt prezentate de către directorul direcției agricole, realizările obținute în dezvoltarea bazei tehnico-mate- riale destinate mecanizării în agricultură, rezultatele obținute m executarea lucrărilor de îiii bunatăi• î i funciăre, îndeosebi, desecări și irigații. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește în fața exponatelor, so-
• (Continuare în pag. a 4-a)

Astăzi, în jurul orei 16,00, posturile noastre de 
radio și televiziune vor transmite direct de la Brăila 
Adunarea populară organizată cu prilejul vizitei de 
lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele 'Re
publicii Socialiste România, în județul Brăila.

Brigadierul Constantin Păunescu și ortacii din sec
torul I al I.M. Lupeni au motive de satisfacție : lucrind 
cu productivități sporite, în această lună au obținut • 
depășire de 150 tone de cărbune. Foto : Ion LICIU

0 condiție a creșterii producției de cărbune

îmbunătățirea 
transportului subteran

a

petrecute in mine-

Prin introducerea largă mecanizării, a tehnicii și tehnologiilor înaintate producția de cărbune este în continuă creștere. Dinamica extracției impune ca și activitatea de transport să se modernizeze, să țină pasul cil schimbările calitative rit.In acest context, la I.M. Petrila am urmărit care au fost preocupările privind modernizarea transportului atît în ceea ce privește evacuarea cărbunelui din fronturi și trimiterea lui către preparație, cît și a- provizionarea abatajelor cu materiale. Deși In ultimii 
ani situația transportului în sectoare s-a bunătății simțitor, mai

xistă, numeroase strangulări pe fluxul de transport, care împiedică desfășurarea activității de producție în condiții normale. La
C. IOVANESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

La Vulcan se muncește intens la ridicarea noii fabrici de confecții.
In imagine: echipa de lăcătuși condusă de Nicolae Marcu montează prefabrica

tele noilor hale. Foto : Gh. OLTEANU

In avans față 
de grafice

Constructorii șantie
rului 3 Vulcan al 
I.C.M.M. au devansat 
stadiile de execuție la 
două din obiectivele a- 
flate în construcție în 
complexul preparației 
Coroeșți. Astfel, sorta
rea se află în avans cu 
aproape două luni și 
jumătate, iar stația de 
filtre cu o lună.

In graficul lucrărilor 
la plan, se mai află 
două obiective : recepția 
cărbunelui brut și de- 
cantoarele. Meritul de 
a fi contribuit în mod 
deosebit la devansarea 
lucrărilor îl au dulghe
rii din formația condu
să de Aurel Vasile, fie- 
rarii-betoniști din bri
gada lui Iosif Borșodi, 
monturii conduși de Au
gustin Ștefan și maca
ragiul Ilie Șarpe.

' i MMI
.............vlj

-
lily

Sta

• ''î

principalul obiectiv în 
pregătirea anului 

școlarPînă la începutul noului an școlar, eveniment cu semnificații largi m viața social-economică și cultu- ral-educativă a țării, au mai rămas cîteva zile, timp în care pe agenda de lucru a tuturor unităților de în- vățămînt din Valea Jiului se află probleme presante, de conținut, ce își așteaptă o soluționare de calitate. De fapt, întreg anul de în- vățămînt care urmează trebuie să fie dominat de procupărîle pentru asigurarea calității procesului instructiv-formativ.Pregătirea anului de studiu — de la învățămîntul preșcolar și pînă la cel liceal sau universitar —, cuprinde o sferă întinsă de activități, toate începute în vacanța de vară, însă nu peste tot finalizate. In ceea ce privește asigurarea bazei materiale a în- vățămîntului, pînă la a- ceastă dată, din cele 107 ■ unități, mai -puținsînt terminate, deși lucrările (în cea mai mare parte constînd în reparații curente și igienizări) nu se cereau prelungite în toată vara. Pînă la 1 septembrie, așa cum s-a hotărît în biroul Comitetului munici-
T. SPATARU

• (Continuare în pag. a 2-aI

mineri, tată și fiu continuă o frumoasă• Doi
tradiție

• Un loc de muncă unde pichamerul a devenit 
„piesă de muzeu"

• Avem și greutăți, dar le învingem prin efort 
colectivUna din brigăzile de mineri de la I.M. Petrila care se pot mîndri cu succese remarcabile, în- deplinindu-și lună de lună sarcinile de plan este cea condusă de Constantin Borș, de la sectorul XI investiții. In cei șapte ani de cînd a luat ființă această brigadă, colectivul ei s-a sudat, intre ortaci s-au statornicit legături trainice, întemeiate pe o disciplină liber consimțită. lată laptele care ne-au îndemnat să cunoaștem oamenii acestei brigăzimenn acestei brigăzi a- . colo in adine, la 1024 m sub pămînt.însoțiți de subingine- ■ rul luliu Pavel, coborîtn ■ la orizontul 14 b, apoi pe > un suitor de 40 m trecem . pe lingă fluxul de benzi ■ transportoare de pe care lucesc la lumina lămpii bulgări de cărbune. Primul om pe care-1 în- tîlnim este minerul Augustin Filip. Are 27 de ani lucrați in subteran.

Aflăm că execută un canal de scurgere in vatra galeriei, pentru scurgerea apei, „Apa este bună, necesară în mină — ne spune el — dar, cînd curge pc unde nu trebuie, ne creează doar dificultăți".Facem cunoștință cu încă doi mineri : loan Filip și Dinu Victor Furdui. Frapați de asemanarea de nume, Aflăm ;spiritul tradiții tăi și-a să lucreze pă. ce a terminat școală profesională — ne relatează tatăl — i-am zis : vom lucra cot la cot și vei învăța de la mine meseria de miner". Așa a ajuns Ioan Filip, intr-un timp relativ scurt un miner destoinic,-
Valeria CQANDRAȘ 

V.S. FENEȘEANU

cerem lămuriri, astfel că în unei vechi minerești, ta- îndemnat fini ' în mină. „Du-
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Succese ale cineclubului 
studențescIn 'această vară, datorită și .unei manifestări de gen găzduite de Valea Jiului, ne-am oprit de mai multe ori asupra activității cineclu buri lor, a- nalizînd diferite aspecte perfectibile, actuale și mai ales de perspectivă. La Bacău, în 2 și 3 septembrie, s-a desfășurat festivalul național al filmului de animație pentru amatori, ediția a 11 a unde cineamatorii din municipiul nostru ,s-au remarcat ■ prin calitatea filmelor realizate.— Filmele prezentate de noi, cineclubul Institutului de mine, ne-a spus studentul. Iosif Ia- 

kab, au fost apreciate în mod deosebit 
de un juriu exigent și competent. Am fost la Bacău. CU 4 filme și neam înapoiat eu 5 premii. La categoria filme cu tematică socială am avut filmul „Umbra", cate a luat locul I și medalia de aur; Ia genul satiric ni s-a acordat tot . locul I și medalia de aur penDin scrisorilesosite la redacție

Grabă ? Mai mult lipsă de respect
față deIn ziua de 2 septembrie, in jurul orei 13,30, mă a- flam în stația „Surduc", așteptînd autobuzul Petroșani ■— Uricani, împreuna eu soția și cei trei copii. Aveam asupra mea un televizor și alte bagaje voluminoase. Cînd a venit mașina abia am apucat să ure televizorul că șoferul a și plecat din stație, soția și copiii rămînînd jos. Am cerut taxatoarei să o- prească pentru . a urca și ceilalți, dar eu toate insistențele mele si ale pasagerilor care au asistat la penibila scenă, șoferul , și-a continuat grăbit cursa,Ce puteam să fac ? Am coborît la stația „Garaj", de unde m-am întors pentru a-mi lua și soția, care rămăsese cu cei trei copii (de 4 ani, 2 ani, respectiv

Reparați reparațiile de mîntuialăVăzînd starea deplorabilă . în care era acoperișul magazinului alimentar nr. 17, aflat pe strada Vasil* Alecsandri din Petroșani, echipa de control a oamenilor muncii a solicitat repararea defecțiunilor. Au venit, e drept, meseriași de la I.G.C.L. Petroșani și au reparat acoperișul, dar au feent-o d* mîntuială. Folo : I. LIC1U

tru „Fără înger păzitor", | Am mai primit o moda- : lie de aur și premiul spe- i cial al juriului pentru.' | cea mai bună selecție și i locul II și medalia, de • argint pentru filmul „Ba- = lans". Trebuie să vă mai \ spun că ni s-a ■ acordat j premiul- special al Con- : sili ului județean al sin- ; dicatelor pentru filmul i de animație ..Supraexpu- i nere". Pentru noi toate : aceste premii sînt un sti- i mulcnt în creația de fii- ; me, multe inspirate djn i problematica vieții stu- i dențești și a Văii Jiului.. IPentru a completa suc- : cosele cindamatorilor din ț municipiu, trebuie să re- i ținem că cineclubul ..A- i mafilin" din Lupeni, pre- ; zent și el la Bacău, ă = primit premiul Consiliu- | lui municipal al sindiea- 1 telor pentru filmul | ,,Fum“. De relevat, pe i lingă aceste fapte fru- : moașe, activitatea cine- ’ cluburilor, intrate, intr-o ; activitate rodnica, stimu- i lată de ediția a 11-a a Festivalului național ..Cîn- ; tarea României". (T. S.) ;

semeni !4 luni), fără bani la ea și ca restul de bagaje. Nu cunosc numele șoferului, dar am notat numărul mașinii pe care o conducea-rr-, 31-HD-5570.Am scris toate acestea indignat de felul în care înțeleg unii oameni să-și facă datoria, să-și respecte semenii și, în speranța eă va citi și conducătorul auto, precum și conducerea E.T.P. din cadrul I.G.C.L. această scrisoare și vor lua măsurile ce se impun pentru a preîntîmpina repetarea unor asemenea a- titudini reprobabile față de cetățenii care călătoresc cu mijloacele de transport ale I..T. Petroșani.
Dumitru FLOREA,

strada Șt. O. Iosif nr. 7
Vulcan '■■■; ■;

ISpunem aceasta, deoarece și acum plouă în unitatea respectivă, ceea ce duce la deprecierea mărfurilor. C’lne o fi controlat de la I.G.C.L. Petroșani calitatea lucrărilor și cu ce responsabilitate profesională ?
loan CIUR, 

Petroșani

Echipa „service" dc la mina Lonea in acțiune. Foto : Gheorglie OLTEANU

C a lit a te a î nvățămin tulu i
(Urmare din pag. I)pal dc partid, toate aceste pregătiri trebuiau încheiate pentru a permite școlilor să se ocupe mai a- tent de alte aspecte specifice acestor zile. Dacă a- ceastă hotărire nu a fost respectată cu strictețe, responsabilitatea revine atît școlilor, xrît si I.G.C.L., ambii parteneri ncîncadrîndu- se în graficele stabilite. De la sectorul construcții- montaj al I.G.C.L. Petroșani am fost informați ieri că doar la școala de la Dîlja, datorită gradului de complexitate a lucrărilor (neanunțate, insă, de către școală la timpul cuvenit) cursurile vor începe sub seiimul provizoriului. Intr-o situație identică se află și grădinițele nr. 1 și 2 din Uricani.In marea majoritate a unităților de învățămînt este prezentă atmosfera caracteristică pregătirii noului an : cadrele didactice lucrează, cu sprijinul ele-' vilor, în ateliere,' cabinete și laboratoare ; au fost primite toate manualele care au apărut. Pe lingă toate aceste activități, în multe școli din Valea Jiului au loc examene la care participă oameni ai muncii care-și completează studiile. Modul în care se desfășoară acestea, prezența încă nesatisfăcătoare sînt consecințe ale neajunsurilor în colaborarea dintre școli și întreprinderi, care în cadrul organizațiilor de partid și în formațiunile de muncă, tre-
O duminică însorită 

din... caietul unei va
canțe pe sfîrșite în mu
nicipiul nostru. 

buie să acorde o atenție mult mai mare acestui aspect component al perfecționării.— In acest an școlar, ne spunea tovarășa prof. Na
talia Aldica, inspector școlar județean, pentru clasa I au fost recenzați 2208 copii care au fost examinați medical și testați psihologic. Se acordă atenție în aceste zile integrării în muncă a absolvenților claselor. a X-a și ai liceului, oameni care, vor trebui să fie ajutați eu mai multă înțelegere și de către întreprinderi. Pe lingă re- censămîntul copiilor (în în- vățămîntul preșcolar vor fi cuprinși 80 la sută din Copiii de 3—4 ani și 100 la sută cei de 5 ani) va trebui să fie completate efectivele de elevi în câteva profile, în principal la mine, petrol, geologie. Pentru aceasta vom atrage tineri din județele apropiate, deoarece planul de școlarizare a fost întocmit în funcție de necesitățile e-
•••••••••••••••••••••••••••• »••••••••••••••

îmbunătățirea transportului subteran
• 'Urmare din pag. i)sectorul V cele mai mari greutăți sînt întîmpinate din cauza deficiențelor în funcționarea locomotivelor de mină ; carburanți a- jung cu întîrziere in subteran, se duce lipsa unor piese de schimb (pompe de injecție). Producția de cărbune fiind transportată cu vagonete în proporție de 75 la sută, evident pierderile datorate strangulărilor de transport sînt destul de consistente. La a- ceasta mai contribuie, și nu puțin, defectarea vagonetelor pe traseu. „Majoritatea vagoneteior, arăta ing. Constantin lonescu, șeful sectorului V, au trenul de roți defect, cad roțile m timpul mersului, generind o serie de greutăți, mai ales a- tunci cînd sînt ’încărcate".O situație ceva mai bună am întîlnit la sectorul 11, unde evacuarea cărbunelui se face aut cu vagonete cit și pe fluxul de benzi, care în general merge bine, insă mai există și discontinuități generate, după cum spunea ing. Aurel Marlian, șeful sectorului, de faptul că sectorul de transport nu a- sigură funcționarea continuă a benzilor. Și dacă în acest timp producția abatajelor nu este oprită, se datorește si Iozurilor-ta nipon construite pe fluxul de transport pentru a preîntîmpina eventualele strangulări la puț sau la preparație.De utilitatea acestor silozuri ne-am convins la 

conomice de viitor, în .timp ce numărul absolvenților clasei a VllI-a în acest an a fost cu mult inferior.Intre preocupările existente acum în. școli, multe trebuind urgentate, este necesar să se . manifeste foarte mult interes pentru latura metodică, didactică a apropiatului an, pentru asigurarea eficienței instructive și educative a tuturor lecțiilor. Avînd datoria' să-și urmărească absolvenții, liceele din municipiu ău posibilitatea să formuleze concluzii a căror valoare trebuie să fie de ordin practic și să . intre în acțiune din prima zi a școlii. La fel stau lucrurile cu fiecare ciclu dc școlarizare ; iată de ce noul an școlar, 1978—1979, trebuie să fie caracterizat de exigență în pregătirea celor peste 35 000 de tineri din Valea Jiului, de sporirea calității procesului de' instruire și educație.Pentru ca școala să fie un autentic factor de for
sectoarele III și IV, cele care dețin ponderea încadrul. întreprinderii. Producția de cărbune de lacele două sectoare setransportă numai pe fluxul de benzi, iar în situațiile speciale se apelează la un siloz-tămpon, care înmagazinează producția u- nui schimb întreg. Despre perspectivele transportului subteran la I.M. Petrila am aflat de la tovarășul Ion Mlrlogeanu, inginerul ..șef al întreprinderii, că dacă în urmă cu cîțiva ani tot cărbunele e- ra evacuat cu ajutorul VăF gonetelor, cu toate greutățile întîmpinate prin a- ceastă metodă, acum, aproximativ 60 la sută din producție se transporta pe benzi (la sectoarele 111 și IV integral). Mina mai dispune pe întregul flux de transport și de trei silo- zuri-tampon care pre

MicaVIND Fiat 1800 Pardos Peiru, Vulcan, Morii 60. (532)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Czim- balmos Maria, eliberată de Fabrica de tricotaje Petroșani. Se declară nulă. (529)PIERDUT foaie matricolă de absolvire a 8 clase, eliberată de Școala generală nr. 6 Petroșani în anul 1976 pe numele Bălțeanu Titiana. Se declară nulă. (530)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Matyus Carol Ștefan, eliberată de 

mare a omului nou, cadrele didactice, — care trebuie să fie un adevărat e-xemplu nu numai in clasă, ci și în familie și sdcio'ta-te — au datoria să-și îndeplinească cu toata perisabilitatea profesionale și dueațive. Calitatea învăță-
res- sarcinile cultural-e-mîntului este o sinteză a pregătirii profesionale a cadrelor didactice, a măiestriei lor pedagogice, . a . stăruinței în parcurgerea integrală a programei școlare și a exigenței față de elev. Apropiatele consfătuiri, care preced anul de învățămînt, trebuie să. fie un cadru de analiză riguroasă a rezultatelor și de proiectare a unor acțiuni metodice, cu continue consecințe la clasă, -,.Se apropie un an de învățămînt de la care Valea Jiului, municipiul care oferă întinse posibilități.- de formare și stimulare a personalității copilului și tînărului, așteaptă mal multă calitate.

zintă marele avantaj de a înmagazina producția de pe două schimburi. Astfel se înlătură stagnarea a- batajelor pe timpul cit se intervine la eventualele avarii, care oricum nu pot dura mai mult de două schimburi. Pentru anul vi- itor se intenționează să se introducă benzi și la celelalte sectoare care încă mai fac transportul cu vagonete și astfel va fi rezolvată, în sfîrșit, mult discutata problemă a lipsei de goale, a caramboalelor, a locomotivelor și tot ceea ce decurge de aici.Dar pînă atunci insă va trebui să se acționeze cu mai multă exigență pentru întreținerea locomotivelor și a parcului de vagonete, îmbunătățirea aprovizionării cu materiale a sectoarelor și să se asigure o funcționare normala a fluxului de benzi.
publicitateI.U.M.. Petroșani. Se declară nulă. (531)PIERDUT legitimație de serviciu și ecuson, Dudu- nete ' Ion, eliberate de S.T.R.A. Petroșani. Se declară nule. (533)

ANUNȚ / DE FAMILIEÎNDURERAȚI pentru tot restul vieții, soția și rudele anunța că vineri, 8 septembrie 1978, se împlinesc 40 de zile de cînd a plecat din mijlocul nostru’ ființa dragă ■ f ■ A'i'NTCOLAE HROSTEA' , ‘ of-' U (534)
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s-a defectat, mai așteptat ne-o repare, singuri".

deU- de
Di nd u și să-i vor-

și prețuire 
după treizeci de ani de muncă

C o I e c t i v ița t e • I n d i v i d Colectivitate

o

Momeniul a fost lemn și emoționant pentru Alexandru Dane. Și nu numai pentru el. Aici în acest lăcaș al Casei de cultură din Petroșani, au hotărît tovarășii lui de muncă din secția meeano- enefgetic de la I.U.M.P. să-i sărbătorească ieșirea la pensie. Și erau multi, foarte mulți, unii mai vîrstnici, alții tineri care au crescut sub ochii lui, așa,'cum a crescut și u- zina din micile ateliere, cum s-a înălțat și această impunătoare construcție unde el, Alexandru Dane, este sărbătorit cu atîta dragoste. De emoție a închis pentru o clipă o- ehii, strivind sub pleoape două boabe de mărgăritar.Erau de față nu numai oameni din .secție ci de la turnătorie unde a muncit ațîția ani ; era prezent și tovarășul Dumitru Boța, secretarul comitetului de partid, care în cuvinte emoționante, l-a felicitat cu căldură pentru activitatea profesională, politică și

so-- obșteasca plina de dăruire, pe care a desfășu- rat-o în cei aproape treizeci de ani de/înuneă. Cu căldură a fost felicitat șide maistrul Wilhelm Lb- jady care a crescut și s-a format ca meseriaș, ca om și comunist, sub ochii lui de om eu experiență și care la despărțire i-a înmînat, să aibă drept amintire, cîteva machete de toată frumusețea, reprezentind secția în . care a muncit și o lampă de miner. Și cum se cuvine la un a- semenea eveniment, s-au ridicat și s-au ciocnit paharele în cinstea sărbătoritului, urîndu-i-se ani mulți, sănătate și fericire.Sărbătoritul a mai strivit sub pleoape două și boabe de mărgăritar și a promis tuturor că inima lui Care a palpitat, și la bine și la greu, alături de tovarășii de muncă, va rătnîne mereu In u- zină, alături de colectivul cu care a muncit.
D. CRIȘAN

Șeful echipei de muncitori de Ja telescaun (subunitate aparținînd I.G.C.L.) ne-a prezentat un proces- verbal de amendă întocmit pe numele său, Constantin. Marcau, de către medicul Toducz Endre, de la laboratorul de epidemiologie (aparținînd de Spita- . Iul municipal Petroșani), pentru suma de 50(1 lei. Din lectura procesului vernal am înțeles și noi, așa cum a . înțeles și Constantin Marcau, că dînsul în calitate de șef de unitate (!) s-a făcut vinovat de faptul că nu posedă auto
rizație sanitară de func
ționare a instalației.Procesul-verbal a fost întocmit în lipsa lui C.M. Reținem acest amănunt pentru’constatările pe care ni le prilejuiește : pro- cesul-verbal este lipsit de temei ; prin întocihirea Iui, și prin aplicarea amenzii, 
nu s-a, avut în vedere în
dreptarea unei stări de lu
cruri negative din de te în 
de interesat de îndreptarea linei stări negative, s-ar fi înscris, în asemenea situații, un demers făcut la conducerea întreprinderii, pentru a afla dacă instalația este autorizată — din punct de vedere sanitar — să funcționeze, sau nir. Da- se ja telescaun în posturacă era întreprins acest de- în care ne aflăm cu toții

mers (destul de ușor de făcut a doua zi) organul de control ar fi aflat două lucruri foarte importante: 1) întreprinderea posedă autorizație sanitară de funcționare a instalației de la telescaun, și 2) nu tovarășul Constantin Marcau s-ar face vinovat dacă această autorizație n-ar e-

punct vedere sanitar, existenta instalația cu pricina; practica oricărui organ control, obiectiv și real

xista I In atribuțiile sale se înscriu multe îndatoriri ■— începînd cu întreținerea din punct de vedere tehnic și funcționarea instalației, pînă la menținerea ordinii printre călători — sarcini de care se achită cu destulă conștiinciozitate. Față de toate acestea, „vina" de a nu avea autorizație sanitară, constatată „în lipsa celui vinovat", ne apare ea un tel de 
„nod în papură", găsit după o trudă demnă de cauză mai bună.Istoria acestui „nod 
papură"Cu cîteva luni în tînărul medic T.E., aflîndu-

o

m este mai veche, urmă,

Nși frumoase, natura este Așa a fost și in acest început de. septembrie.’ Poate că vitregia vremii ar fi trecut neobservată iar noi am fi admirat de jos, din Vale, cușmele albe de omăt ale Parîn- gului, dacă pe calea undelor n-ar li pornit spre cele patru zări un SOS. Ce se înțîmplase ?Trei radioamatori la Asociația sportivă nirea Cluj-Napoca,. altfel campioni naționali pe 1977 la această disciplină, au urcat în ziua de 31 august pe virful Cîrja. Ajunși la 2402 metri altitudine i-a prins' oTeme- , _ , ,ău ie patru , zări. S.O.S.-ul a rieol.fost recepționat de sta- curajului și ția melcordlogieâ de v~ ’ vîrfyl Vlădeasa. S-a te- troșani care.

e-am obișnuit ca înValea Jitii ui.vem toamneDar, uneori, capricioasă'.
■Ș.ă’..â.Ți:lungi 'cu calm, pregătirile, de plecare și salvamontiștii Dumitru Bîrlida, Carol Lauran, Ludovic Pop și

ploaie torențială, rarii radioamatori, montat cortul sub . torentul de apă ce se revărsa din înălțimi chiar sub virful muntelui. Oricum, era mai la adăpost dealt pe creastă. Apoi
Prima secvență... Ora 8 dimineața, ascultăm cuvîn- tul șefului instituției...Nu stăm de foc bine la capitolul aflat în discuție. S-a folosit, mult singe rezolvarea situațiilor mită ; nu-i nimic rău

cu recuperareatransfuzat... s-a atît sînge... s-a

înli- în aceasta, bine că semenilornoștri le-a fost redată sănătatea, s-au putut înapoia în mijlocul familiei, în colectivul de muncă... Stăm rău însă sîngelui folosit... donat...Intr-adevăr, între cifrele utilizării și ale recuperării există o serioasă discrepanță.. Există — spre cinstea lor — donatori onorifici, există colective care la vestea unor asemenea nevoi se prezintă în masă spre a dona sînge pentrutovarăși aflați în suferință. Totuși, mai sînt neajunsuri în privința muncii de la ont la om... Pe scurt, neatunci cînd căutăm odihna muntelui, a socotit că funcția îi oferă, de la sine, privilegiul de a călători fără bilet. Exercitîndu-și una din atribuții (cu privire la menținerea ordinii) șeful echipei, Constantin Marcau, i-a atras atenția în termeni din cei mai po-

lăsat înserarea. Ploaia s-a transformat în ninsoare viscolită de vîntul ce batea cu 100 kilometri la oră. Noaptea a fost chi- Alexandru Dobay, avînd nuitor de lungă, iar di- ajutor substanțial din partea profesolului de e- ducăție fizică Eugen Pe- . tețfi, care i-a transportat cu mașina pînă Ia te-, lescaun și a ținut legătura prin radio cu cei izo- 
stihiile naturii ’•r»SnS£,';« ».». salvamontiști se aflau pe‘ vîrf. O ceață deasă a în-mineața zăpada atinsese greunat mult coborîrea mai bine de 20 centime- dar salvamontiștii. cunos- tri....Zorii zilei de tcmbric. Situația se critică. Noroc, tul n-a reușit să cortul. Cei trei tineri au . ridicat ăn.tena de radio și au telegrafia! spre ce-

cînd bine terenul, după amiaza, la ora 16, șe a- flau eu cei trei radioamatori la Petroșani.Radioamatorii Gheorghi? Vinerean, Bella Bartha și Carol Kassay se aflau deci .în. afara oricărui pe- '. Și aceasta datorită abnegației pe salvamontiștilor din Pe- infruntînd lefonat la echipajul Sat- stihiile naturii s-an dove- vamont din Petroșani, Uit din nou la înălțime. S-au făcuta cu grabă, dar c. o.

revine misiunea de a vizita instituții,' să stăm de vorbă cu cadre de ’ conducere, cu
Secvențapoarta uneia din instituții.- Bună ziua... aș dori stau de vorbă, cu . cinc- din conducere...

oamenii...
secundă... La

dumneavoastră, nu deranja oamenii... vin la dumneavoas-
să va

AȚII UDINIDupă formalitățile de rigoare, sînt introdus în biroul cuiva — nici cel mai mare, dar nici cel mar mie.Explic în cîteva cuvinte motivul vizitei.— V-aș ruga să-mi ați posibilitatea să de vorbă cu oamenii... rog să mă. sprijiniți în a- ceastă acțiune umanitară...Pe măsură ce vorbesc, chipul se as-Pe măsură ce trăsăturile de pe interlocutorului meu prese :— Tovarășe, noi

crestau vă
avem aici un plan de producție; nu fabricăm sînge ; asta-izim povești atît de năstrușnice. După „logica" faptelor pîha acum petrecute, ne așteptăm de la o zi la alta să aflăm că C.M. va fi încărcat și cu alte învinovățiri (ceva de genul : nu posedă autorizație pentru cazul cînd munții s-ar mișca din loc, de atîta uimire). Azi, mîi- liticoși că legitimația la ne va fi vinovat (și a- ; : ~ • mehdat, desigur) pentru- ~~~ faptul că potecile pe care

Mi mu i nn mai suie cîte Lln orsanI II111 I III control sînt prea șerpuite...
I; Ulii LUv Lăsînd gluma deoparte,facem o precizare deose-illlfiinr . ./-bit de necesară. Abuzulsăvîrșit de T.E. nu . caracterizează nici pe departe activitatea de control, de îndrumare și prevenire desfășurată de colectivul laboratorului de epidemiologie din Petroșani. In multe* u- nități din Valea Jiului, care au fost controlate în problemele ce cad în competență laboratorului, am auzit cuvinte de apreciere la adresa acestui colectiv.O notă aparte de la conduita colectivului a fă- >111-0 însă tînărul medic Toducz Endre. Socotim că rîndurile noastre îl vor a- juta să repare o greșeală săvîrșită, să se înscrie, așa cum dorim cu toții, in conduita generală, de corectitudine, obiectivitate și c- xigență a colectivului din care face parte.

treaba putem Eu nu tră să mă. sprijiniți in .realizarea planului meu de producție...
Secvența a treia... Peste trei zile, seara tirziu. lin accident de circulație; Un pic de motel, un pic de viteză, un stîlp încăpățînat pe marginea drumului, o mașină turtită zdravăn și, să continui, șoferul lovit rău, abia scos din înCîrli- gătura prieten, ni, din riat și—La urgență... noscută... am acum trei zile în spatele unui birou...Examinare rapidă... hemoragie internă... Repede grup sanguin, sînge, sînge, operație !Ca în filmele cu happy- end — peste cîteva zile lucrurile merg spre bine, o- mul se va însănătoși și asta-i important.In ce mă privește încerc să uit vorbele spuse spatele biroului. Viața dezminte...

de metal; un ocupanț al mași- fericire doar ,zgî- speriat.Față cu- vâzut-o abia

V. MORARU 
medic

• ••

care a făcut apel nu-1 scutește de plata biletului. T.E. s-a conformat probabil eu destulă strîngere de inimă, căci a ținut sa-1 prevină pe, C.M. asupra linei viitoare întîlniri, cînd vor discuta „altfel". „Nodul în papură" se născuse...Toate acestea s-au petrecut înti'-b duminică însorită, la începutul lunii mai. In ziua de 1 august, T.E. s-a prezentat Ja telescaun, hotărît să discute Negăsin-„altfel" cu C.M.du-1, i-a întocmit procesul- verbal prin care a fost a- mendat, stabilindu-i vina că nu a prezentat (!) organului de control autorizația cu pricina.Rar se întîmplă să au- Ion MUSTAȚA

din■ le-
de

Ștefan Tudo-
Echipa condusă 

maistrul 
ran face proba de func
ționare 
complex mecanizat pen
tru subteranele Faroșe- 
niului.

Foto : I. LK’IU

a unui nou

Ajungem, în slîrșit, în inima brigăzii lut Constantin Borș. Cuțitele combinei ' mușcă' lacom din peretele de piatră. La pupitrul de- comandă se află însuși șeful, brigăzii. Becurile răs- pîndesc în jur o lumina lăptoasă.- Pe o distanță de circa 30 de metri o instalație'de erațer și monorai ■ transportă roca dislocată* spre gura deschisă a vago- netelor goale, seama că vrem bim. șeful de brigadă își strigă un ortac. V ine. Vasil,; Solomon și îi ia locul la pupitrul de comandă al combinei. „Toți ortacii . ard demerăbdare să învețe minuirea combinei, ne spune Constantin Borș, zîm- bind. Și mulți au învățat cîte ceva. Astăzi, de exemplu, combina Noi însă n-am după alții să A m reparat-oAici, la 1024 m în adine, cel mai adînc loc de muncă al minei Petrila, ne vedem nevoiți să dăm jos cojoacele din cauza calda-, rii. Oamenii brigăzii sînt obișnuiți însă cu condițiile de muncă. Coșțieă Manafu, Vasile Solomon, Teodor Crefeleăn își văd de treaba lor nestingheriți. Pe semestrul I brigada și-a. depășit planul cu 196 mc, „iar in această după cum ne șeful brigăzii, cu mîndrie ortacii zările noastre vor fi mod sigur și mai bune oarece am avut zile în re am atins avansări cite 8 ml".Alături de combină descoperim, pe un fel de rastel, cîteva pichanjere bine cite; lățite și unse. Ni se spune că sînt acolo pentru a fi Utilizate în caz de „forță majoră". Adică în cazul că s-ar defecta combina. De fapt, ele rămîn,mereu „piese de muzeu", cum Ie spun ■ în glumă oamenii din . biâ- ' . gadă, fiindcă există . pș..... fiecare schimb oameni care cunosc „pe de rost" mo- :.! dul.de funcționare al ebm-1 ■■ binei, ceea ce să intervină succes pentru în funcțiune.

lună — in formează privindu-și reali- în deca- . .de

le permite ori cin d eu repunerea 'ei

dul.de
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• (Urmare din pag. I)licită explicații asupra producției de cereale din acest an, producție care Se anunță bună, și cere comitetului județean de partid, organelor agricole de specialitate să acorde cea mai mare atenție recoltării porumbului, flbrii-soarelui, sfeclei- de-zahăr.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează cum se îndeplinește programul de dezvoltare și modernizare a viticulturii. Gazdele informează că indicațiile date vizitei la rească se aplică pe largă și în Vrancei.Secretarul partidului cere județene de partid și de stat să acționeze in continuare pentru modernizarea viticulturii, pentru a- plicarea tehnologiilor, să permită realizarea cel puțin, un vagon struguri la hectar.Do asemenea, oaspeții sînt informați, asupra acțiunilor desfășurate în vederea modernizării livezilor și sporirea producției de fructe. Secretarul neral al partidului vinte de laudă fructele de bună prezentate, pentru rile care Se fac în vederea practicării pomiculturi moderne.Tovarășul N i c o Ceaușescu cere ca sâ organizeze. în cele mai ne condiții, strîngerea coltelor de toamnă, depozitareaDupă vizitarea expoziției, oaspeții parcurg plantațiile de vii ale Întreprinderii agricole de. stat Odobești, situată în vecinătatea stațiunii de cercetări viticole.Directorul IAS Odobești, «rată -că. aplicîndu-se indicația conducerii partidului privind intensificarea producției în acest sector, au fost modernizate peste 800 ha vii, ca, în 1980. să se această acțiune.Tovarășul N i c Ceaușescu, remareînd eforturile depuse pentru modernizarea plantațiilor, cere specialiștilor și cercetătorilor să găsească soluții pentru a ridica și mai mult înălțimea butucilor, asigurînd, astfel, condiții ca pe fiecare tulpină să rodească mai mulți cior- chini.Din podgoria însorită a Odobgștiului, se revine din nou în oraș, unde, în aceeași atmosferă de entuziasm și bucurie, miile de oameni aclamă cu căldură pe secretarul generat ăl partidului, președintele tării noastre. Aceleași manifestații de entuziami se regăsesc în satele străbătu - te pe drumul spre: Focșani.Coloana de mașini ■ a- junge în municipiul Focșani',! \ ■Orașul este în sărbătoare. trăiește cu intensitate aceăsță zi deosebită. Pretutindeni, flutură steaguri roșii și tricolore. Localnicii au ieșit, cu mie cu mare, să si întîmpțne; din inimă, oaspeții iubiți. O undă de vibrantă bucurie cuprinde străzile străbătute, într-o mașină deschisă de tovarășul Nicolae Ceaușescu. și tovarășa E- lena Ceaușescu.Mulțimea, aflată de-a lungul arterelor orașului, aplaudă entuziast, aclamă cu înflăcărare numele partidului și al secretaru-

cu prilejulValea Călugă- scară podgoriilegeneral al organelor
carea de

Scare cu- pentru calitate etortu- județ unei'în
1 a ese bu- re-acestora eu grijă.

urmini încheie
o 1 a e

Ceaușescuțuluî, la ieșirea lor în balconul sediului Comitetului județean de partid.I’iața vibrează în acest moment de urale și ovații. Se aclamă cu dragoste, eu înflăcărare. Răsună îndelung „Ceaușescu—P.C.R. „Ceaușescu și poporul 1".Adunarea populara este deschisă de tovarășul Si- 
mion Dobrovici, prim-se- cretar al Comitetului județean Vrăncea al P.C.R...Au luat apoi cUvîntul 
Traian Ticău, maistru la I.D.S.M.S.A., secretar al Comitetului de partid, A- 
lexandru Buleu. directorul IAS Odobești, Alexandrina 
Mocanu, maistru, secretarul Comitetului de partid de la întreprinderea de confecții Focșani, și A- 
lexandru Stavri, directorul Grupului școlar industrial nr. 1 Focșani.Exprimînd dorința tuturor celor de față, primul secretar al Comitetului județean de partid roagă pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să ia cuvîntul la adunarea populară.
... Intimpinat cu deosebit 
entuziasm, cu cele mai 
calde sentimente ia cuvîn
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului este 
urmărită cu viu interes, 
cu deplină aprobare și 
satisfacție, ea fiind subli
niată, în repetate rinduri 
de îndelungi aplauze, ura
le și ovații.La încheierea cuvlntării, domnește din nou o atmosferă vibrantă, dominată de un sentiment fierbinte — de dragoste și încredere nețărmurită în partid și secretarul său general. Se scandează cu înflăcărare „Ceaușescu— P.C.R. !", „Ceaușescu și poporulDupă adunare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au oprit pentru scurt timp la magazinul „Romarta" ■— una din numeroasele unități comerciale moderne ale municipiului — care, prin varietatea mărfurilor expuse, prin calitatea lor deosebită constituie încă o mărturie a posibilităților oferite de statul nostru pentru satisfacerea necesităților materiale în continuă creștere ale locțiitorilor Vrancei, a puterii lor sporite de cumpărare ea urmare a aplicării măsurilor hoțărîte de partid cu privire la ridicarea veniturilor tuturor oamenilor muncii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au examinat cu atenție varietatea și calitatea unor mărfuri oferite spre vînzare, apreciind buna aprovizionare cu bunuri de larg consum, diversitatea și bogata gamă sortimentală, formele moderne de practicare a comerțului.Salutați, din nou cu aceeași căldură, cu care cetățenii orașului i-au întîm- pinat pe parcursul întregii zile, al întregii vizite, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au îndreptat apoi pe jos spre reședința ce le-a fost rezervată în municipiul Focșani, străbătînd adevărate culoare vii, formate din mii de locuitori, care i-au înconjurat cu dragoste și bucurie.

general.de lucru In m’J- Focșani a începutlui săuVizita. nicipiulpe platforma industrialădin sudul orașului.Dialogul de lucru al secretarului ... .partidului cu făuritorii de bunuri materiale din Vran- eea a cuprins un larg e- vantai de probleme vizînd dezvoltarea viitoare a economiei orașului, tolosi- rea judicioasă și cu maximă eficiență a importantelor investiții ce vor fi materializate prin crearea de noi obiective și capacități industriale, modernizarea și extinderea unităților existente.Prima unitate care are cinstea de a primi vizita tovarășului Nicol a e Ceaușescu este Combinatul, pentru prelucrarea lemnului, care valorifică bogățiile pădurilor seculare ale munților Vrancei și Putnei.Aici, în discuția cu ministrul de resort, cu specialiștii Combinatului sînt analizați principalii indicatori economici, măsurile care urmează a fi luate pentru creșterea continuă a eficienței, pentru reducerea cheltuielilor de producție, valorificarea superioară a materiei prime.Tovarășul Nicol a.,e preo- ob- gaz-

general al

Ceaușescu remarcă cupările și realizările ținute și recomandă delor să ridice gradul de valorificare superioară a acestei mari bogății care este lemnul.Vizita continuă apoi la întreprinderea de dispozitive, stanțe, matrițe și scule așchietoare. Aici, pe platforma din fața întreprinderii, secretarului general i-au fost prezentate programele de dezvoltare a platformei industriale din această zonă a orașului.Apreciind realizările obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut oamenilor muncii de aici să acționeze în continuare pentru creșterea eficienței e- conomiee, a: calității produselor, diversificării echipamentelor, a ridicării gradului lor de competitivitate.Următorul obiectiv vizitat 
a fost întreprinderea de prelucrarea maselor plastice.Dialogul purtat de cretarul general al partidului cu ministrul industriei chimice, cu reprezentanți ai întreprinderii s-ă axat Pe măsurile ce trebuie întreprinse pentru că unitatea să funcționeze rametri proiectați.Tovarășul N i c Ceaușescu, tovarășa Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului s-au îndreptat apoi spre Piața Unirii — centrul municipiului.Pe traseul străbătut, zeci de mii de fii ai Vrancei au făcut secretarului general al partidului o impresionantă manifestare de dragoste și profundă "prețuire. Momentul culminant al vizitei l-a constituit marea adunare populara, desfășurată în piața centrală a municipiului Focșani împodobită sărbătorește.Aici, s-au adunat zeci de mii de oameni ai muncii din oraș și din alte lo

calități ale județului..Mulțimea întîmpină

se-
la pa-o 1 a e
Elenă

Mulțimea întîmpină eu însuflețire • pe tovarășul Nicolae Ceausescu, pe tovarășa Elena Ceausescu, pe ceilalți tovarăși din conducerea partidului și sta-

ACTBAZ.ITATBA0Z.UMB
Tovarășul Kim Ir Sen 

a primit delegația de partid 
și guvernamentală română

PHENIAN 6 (Agerpres). Tovarășul Kim Ir -Sen, secretar general al Comite- ; tului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, a primit, la palatul prezidențial din Phenian, delegația de partid și guvernamentală română condusă de tovarășul Manea Mă- ncseu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- tru ciire al Guvernului Republi- Socialiste România, ca- participă la manifestă-

rile organizate cu prilejul celei de-a XXX-a aniversari a creării Republicii Populare Democrate Coreene.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu a înmmat, într-un cadru solemn, tovarășului Kim Ir Sen un mesaj de prietenie frățească cu prilejul celei de-a XXX-a a- niversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene.

LA CAMP DAVID, în Statele Unite, a început miercuri reuniunea tripartită consacrată discutării situației din Orientul Mijlociu, la care participă președintele S.U.A., Jimmy Carter, președintele R. A. Egipt, Anwar El Sadat, și primul ministru al Israelului, Menahem Begin. Convorbirile se desfășoară cu ușile închise.De asemenea, marți seara și miercuri dimineața, președintele S.U.A. a a- vut întrevederi separate cu premierul israelian și: cu șeful statului egiptean.

Prezențe românești
PRAGA 6 (Agerpres). Delegația Marii Adunări Naționale, condusă de Ni- co'ae Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele M.A.N., a fost primită, în numele președintelui Republicii Gustav Husak, de Lubomir Strougal, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Guvernului R. S. Cehoslovace.In cadrul întîlnirii, s-a desfășurat intr-o mosferă de deosebită dialitate, președintele verbului cehoslovac agat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu,

din partea tovarășului Guștav Husak, un salut prietenesc,, precum și urări de prosperitate pentru poporul român.M ulț urnind, președintele M.A.N. a transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru tovarășul Gustav I-Iusak, un cald salut și cele mai bune it- rări de sănătate, prosperitate și fericire pentru^ poporul cehoslovac.ea re at- cor- gu- ru-
Ședința 

Direcțiunii P. C. I.
ROMA 6 (Agerpres).. La Roma a avut , loc o ședință a Direcțiunii Partidului Comunist Italian consacrată analizei programului propus de guvern în vederea dezvoltării economice a pe anii 1979—1981.In comunicatul de presă dat publicității după încheierea ședinței se spune că Direcțiunea P.C.l. și-a reafirmat observațiile critice în legătură cu programul și a adoptat hotărîrea de a acționa în vederea îndreptării unor prevederi ale programului respectiv astfel incit el să corespundă nevoilor reale ale țării. Tn primul rînd, se spune în comunicat, activitatea guvernului trebuie dirijată spre combaterea șomajului, mărirea investițiilor în industrie și în agricultură, spre rezolvarea problemelor sudului, depășirea inflației, normalizarea viții sociale.

țării

- *
BONN 6 (Agerpres). Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor celei 

65-a Conferințe a Interparlamentare șeful delegației iTudor Drăganu, 'ședințele grupului din IPU, a prezentat poziția României în principalele probleme internaționale, subliniind activitatea intesă și rodnică a președintelui Nicolae Ceaușescu pentru instaurarea unui climat de pace șl securitate în lume.

i de-a Uniunii(IPU), române, vtcepre- rorriân

ALEXEI KOSÎGHIN, membru al Biroului Politic al C.C.ședințele niștri al miercuri mentară japoneză. Au fost abordate probleme ale relațiilor sovieto-nipone, precum și aspecte ale actualității internaționale, informează agenția TASS.
IN CADRUL DEZBATE

RILOR Conferinței Uniunii Interparlamentare, care se desfășoară la Bonn, președintele Partidului Social Democrat din R.F.G., Willy Brandt, a declarat că se impune ca o parte din cele 400 miliarde de dolari ce se cheltuiesc anual pentru înarmare să fie alocată pentru combaterea sărăciei din emisfera sudică.
DELEGAȚII la Conferința anuală a Congresului Sindicatelor Britanice (TUC) au hotărît, marți, cu o mare majoritate de voturi, să sprijine Partidul Laburist — de guvernămînt — în campania pentru viitoarele alegeri generale, a căror convocare este apreciată de agenția Reuter ca iminentă.
MUNCITORII de lă filiala din Pampilona a firmei SEAT, cea mai mare societate producătoare de automobile din Spania, a- flați în grevă de mai multe zile, au hotărît să ocupe a- telierele de montaj. .

al P.C.U.S., pre- Consiliului de Mi- U.R.S.S., a primit o delegație pari a -

Stare de urgență în Nicaragua
MANAGUA 6 (Agerpres), Miercuri în Nicaragua a fost decretată starea de urgență, măsură ce reprezintă o încercare disperată a autorităților de a stăvili amplele manifestații populare anti-Somoza și a pune capăt grevei generale care a cuprins lărgi sectoare, și pături sociale, inclusiv oameni de afaceri, avocați, personalități politice marcante, parlamentari. In pofida acestor măsuri luate : de autorități și a arestărilor masive operate, acțiu-

nile Frontului Amplu Opo- ziționist capătă o tot mai mare amploare, obligînd, între altele, guvernul de la Managua să ia în considerare, măcar parțial, revendicările formulate. In acest sens, sub presiunea opiniei publice interne, regimul So- moza s-a văzut nevoit să pună în libertate 70 de persoane arestate în ultimele zile sub acuzația că au sprijinit sau au simpatizat cu mișcarea de rezistență 
populară.
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FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie : Corsarul ; Re
publica: Eu, tu și Ovidiu; 
Unirea : Tentacule.PETRILA : Ploaie soare.LONEA : Nora.ANTNOASA : Diamantele negre, seriile I-II.VULCAN : Un om cu idei.LUPENI — Cultural î Un pod prea îndepărtat, seriile I-II.URICANI : Pentru patrie, seriile I-II.

cu

TV.15,30 Muzică populară instrumentală. In jurul

orei 16,00 — Transmisiu
ne directă de la Brăila: 
Adunarea populară orga
nizată cu prilejul vizitei 
de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, în jude
țul Brăila; 18,00 Muzică populară instrumentală; 18,15 Corespondenții județeni transmit.,. 18,30 Stegar al demnității; 18,50 Reportaj pe glob. Brazi
lia; 19,05 Film serial pen
tru copii : Sindbad mări

nărui; 19,30 Telejurnal; | 20,20 La ordinea zilei în | economie; 20,35 Ora tineretului; 21,10 Film artistic: Tînăra directoare.Producție a studiourilor din R.J’.D. Coreeană; 22,40 Telejurnal.
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Rezultatele tragerii pro- 
noexpres din 6 septembrie 
1978 :

Extragerea I:
33 13 12

Extragerea a
38 30 16

24 25 14

Il-a :
40 15 36
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