
Partidului Comunist Român

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-

leaqul roșu
februarie, au avut loc, sub pre- 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului Comunist 
lucrările Plenarei Comitetului 

al Partidului Comunist Român, 
urmă-

Joi, 1 
ședinția 
secretar 
Român, 
Centifăt

A fost adoptată, în unanimitate, 
toarea ordine de zi:

1. — Raportul privind realizarea pla
nului pe anul 1978 și proiectul Comuni
catului cu privire la 
lui ;

2. — Cu privire la 
ducerii și planificării unitare a agricultu
rii, crearea consiliilor unice agroindustri
ale de stat și cooperctfiste în vederea

< creșterii producției agricole;
3. — Cu privire la anularea, reduce

rea și amînarea unor credite ale coope
rativelor agricole de producție;

4- — Unele probleme organizatorice.
La lucrări au participat ca invitați 

primi-secretari ai comitetelor județene de 
partid, cadre din ministere, instituții cen
trale și organizații de masă, redactori 

sînt

îndeplinirea planu-

îmbunătățirea con-

trale și organizații de masă, 
șefi ai presei centrale — care nu 
membri ai Comitetului Central.

Pe marginea documentelor înscrise 
ordinea de zi au luat cuvîntal 
Marin Vasile; Mihai Telescu, 
Szabo, Vasile Potop, Mitrana _______ ,
Ioan Vermeșan, Paraschiv Benescu, An
gelo Miculescu, Nicolae Duggendorf, Ha- 
ralambie Alexa, Vasile Bărbulescu, Io
sif Szasz, Florea Ristache, Teodor Haș, 
Gheorghe Tudora și Ștefan Mocuța.

în încheierea lucrărilor, a luat cuvîn- 
tul tovarășul 
secretar general 
Român.

Cuvîntarea se va da publicității.
Plenara și-a însușit în întregime 

rientările și indicațiile formulate de 
varășul Nicolae Ceaușescu și a dat 
înaltă apreciere contribuției esențiale 
care o aduce la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidului și 
statului, Ia vasta activitate de perfecțio
nare continuă a organizării conducerii 
societății noastre, la transpunerea în 
viață a hotărîrilor Congresului al Xl-lea 
și Conferinței Naționale ale P.C.R.

1. — Plenara a apreciat că, în anul 
1978, poporul nostru, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a obținut 
noi și remarcabile succese în toate do
meniile construcției socialiste, în înfăptu
irea obiectivelor stabilite de Congresul 
al Xl-lea și Conferința Națională ale 
partidului, asigurînd progresul neîntrerupt 
al patriei, înaintarea neabătută a Româ
niei pe calea prosperității și civilizației 
socialiste.

„pc tovarășii 
Enieric 

Predescu,

NICOLA E CEAUȘESCU, 
al Partidului Comunist

o- 
to- 

o 
pe

Bilanțul rodnic al anului 1978 eviden
țiază justețea politicii partidului și sta
tului nostru care aplică în mod creator 
legitățile generale la condițiile concrete 
ale României, realismul prevederilor 
actualului cincinal, forța, capacitatea și 
voința națiunii noastre de a realiza pro
gramul stabilit de Congresul al Xl-lea.

Comitetul Central al partidului adre
sează calde felicitări Organelor și organi
zațiilor de partid, organelor de stat, con
ducerilor întreprinderilor, muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, țărănimii, în
tregului nostru pqpor, pentru activitatea 
eroică desfășurată și rezultatele bune 
obținute în cursul aului 1978 în dezvolta
rea economico-socială multilaterală a 
patriei.

Plenara a subliniat sarcinile ce revin 
ministerelor, celorlalte organisme eco
nomice, organizațiilor de partid județe
ne, consiliilor populare, conducerilor în
treprinderilor, organizațiilor de partid, 
de masă și obștești, tuturor oamenilor 
muncii în lupta pentru înfăptuirea ma
rilor obiective stabilite pentru acest an, 
pentru trecerea la o calitate superioară 
în întreaga economie.

Plenara a apreciat că există toate con
dițiile pentru îndeplinirea cu succes a 
planului pe 1979, an hotărîtor pentru re
alizarea obiectivelor Congresului al Xl-lea 
și Conferinței Naționale ale partidului, a 
prevederilor actualului cincinal.

2. — Plenara a dezbătut și aprobat pro
punerile cu privire la îmbunătățirea con
ducerii și planificării unitare a agricultu
rii, crearea consiliilor unice agroindustri
ale de stat și cooperatiste în vederea creș
terii producției agricole.

Plenara a apreciat că înfăptuirea Pro
gramului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, trecerea la o 
nouă calitate în dezvoltarea economico- 
socială a țării ridică noi cerințe in fața 
agriculturii, chemată să realizeze pro
ducții superioare, corespunzător nivelu
lui tot mai înalt al bazei tehnico-materi- 
ale de care dispune, să-și sporească sim
țitor contribuția Ia creșterea 
ționale.

In concordanță cu aceste 
Plenara Comitetului Central
aprobat înființarea Consiliilor unice 
groindustriale de stat și cooperatiste. 
Prin aceasta se asigură cadrul organiza-

avuției na

necesități,
al P.C.R. a

a-

• {Continuare în pag. a 4-a)

ANUL XXXV, Nil. 8216 4 pag. - 30 baniVINERI, 2 FEBRUARIE 1979

LUNA FEBRUARIE IMPUNE
MOBILIZARE EXEMPLARĂ I 

din partea tuturor colectivelor miniere pentru 
DEPĂȘIREA RITMULUI 

ATINS ÎN LUNA IANUARIE
MENȚINEREA Șl CHIAR

Succesul de prestigiu în
registrat de minerii Văii 
Jiului —- realizarea și de
pășirea sarcinilor planifi
cate pentru luna ianuarie 
— constituie o temelie 
trainică pentru realizările 
viitoare. Plusul de 1000 
de tone la cărbune net 

și de 2000 de tone la căr
bune pentru cocs (de la 
întreprinderile 
Lupeni, Uricani și 
băteni) confirmă 
cia minerească, 
triad,

miniere 
Băr- 

desioini- 
demons- 

în același timp, că 
realizarea și depășirea sar
cinilor de plan este posi
bilă printr-o mobilizare 
fermă, dar și prin utiliza
rea rațională a mecaniză
rii’ complexe, prin creș
terea necontenită a pro- •
ductivității muncii la com
plexele mecanizate.

în luna februarie, 
cîteva întreprinderi 
niere media zilnică 
nificată este superioară 
sarcinilor, zilnice din luna 
ianuarie. Cea mai impor
tantă creștere o are mina 
Livezeni : 227 tone/zi. In
ginerul șef al minei, Mi
ron Rebedea ne spunea,
referindu-se la această
substanțială creștere

la 
mi- 

pla-

producție t „în luna fe
bruarie ne vom mai con- 

.. f run ta cu unele greutăți 
în evacuarea cărbunelui ; 
planul înclinat al noului 
flux de transport a fost 
terminat și pînă la 1 mar
tie se vor monta trans
portoarele pentru punerea 
sa în funcțiune. Cu toate 
greutățile, care abia _ în 
luna martie vor fi elimina
te definitiv, sperăm într-o 
creștere a realizărilor în 
luna februarie față de re
alizările djn luna ianua
rie".

De 
mină 
nică

de* 
con* 
care 
mai 
me*

Ia I.M. Uricani 
la care media 

a lunii februarie

Brigada condusă de Francisc Fazakaș, de la I.M. Paroșeni, a extras peste prevederi în anul care a trecut 
14 000 tone cărbune. în luna ianuarie a.c. colectivul brigăzii — în imagine prezentăm schimbul condus de Cons
tantin Babei — a înregistrat de Ia o zi la alta continue „urcușuri" ale productivității muncii în noul abataj do
tat cu complex mecanizat în care lucrează.

zil- 
a 

crescut față de ianuarie 
cu 178 tone — directorul 

' minei, ing. Carol Schreter 
ne transmitea : „Ne vom 
îndeplini și în această lu
nă sarcinile de plan. Com
plexul pus în funcțiune în 
ultima parte a lunii ia
nuarie va produce din 
plin, iar din 15 februarie 
vom mai pune în funcțiu
ne un nou 
stratul 15, la sectorul 
Complexul va fi 
tat de una dintre cele 
bune, dintre cele mai 
perimentate brigăzi, 
condusă de Constantin 
rescu".

Optimist este și 
torul minei Paroșeni, 
Ghearghe Marchiș i

complex pe 
‘ II. 

exploa- 
mai 
ex- 
cea 
So-

direc- 
ing.

______ - «A- 
vem o creștere a mediei 
zilnice de 138 de tone, dar 
ne vom realiza și depăși 
sarcinile de plan. Cele do
uă complexe mecanizate 
introduse, montate și puse 
in funcțiune în luna ia
nuarie - abia în februa
rie vor produce la capa-

citatea lor, abia acum, 
în această lună, vor ară
ta ce pot minerii conduși 
de Francisc Fazakas șl 
Titu Teacenco, cei care 
exploatează complexele pe 
care le-am amintit. Și toți 
știm că pot mult".

Am prezentat doar 
clarațiile cadrelor de 
ducere de la minele 
au în februarie cele 
importante creșteri
dii zilnice. La celelalte în* 
treprinderi, creșterile sînt 
mai mici — cîte 3 tone/, 

- zi la Ahinoasa și Vulcan, 
5 tone/zi la Dîlja și 50
tone/zi la Bârbăteni —
sau se păstrează < la-"nive
lul sarcinilor lunii prece
dente -*• Lonea, Petrila șl 
Lupeni. 
însă că 
ușoară, 
mințim 
nii precedente : 
de peste 10 090 la 
Bârbăteni, 7 900 la 
Aninoasa sau minus 
la mina Lonea.

Oricum, printr-o 
bilîzare exemplară, 
folosirea judicioasă a 
plexelor mecanizate 
mai ales la minele 
nea și Aninoasa — 
îmbunătățirea 
și a organizării 
(I.M. Bârbăteni), și 
întreprinderi miniere

Asta nu înseamnă 
au o sarcină mai 
mdî ales dacă a« 
de nerealizările lu* 

un minus 
mina 
mina 
6200

mo- 
prin 
com*

Lo 
prin 

disciplinei 
muncii 
aceste 

tre
buie să depășească impa
sul în care se găsesc, să 
contribuie, prin realizări 
superioare celor de pînă 

la depășirea, și în 
lună, a sarcinilor 
la nivelul întregii

acum, 
aceasta 
de plan 
Văi.

Dorin GIIEȚA

Să știi, întotdeauna, că ai 
alături un ortac

Foto : Gh. OLTEANU

<Vă infamăm
A fost avizată și îna

intată Șantierului de 
construcții Lupeni docu
mentația necesară cons
truirii noii clădiri ce va 
adăposti căminul și su
frageria de la Casa de 

■ copii din Uricani. Cons- 
I trucția, cu o capacitate 
I de 216 locuri, este pre- 
1 conizată să fie terminată

I 
I 
I

și dată în folosință la 
finele trimestrului III din 
acest an. (Titu Carnea)

—------ —
în perioada 6—19 a- 

prilie a.c., O.J.T. Lupeni 
organizează o excursie în 
U.R.S.S. Itinerariul ex
cursiei cuprinde prin
tre altele orașele Kiev- 
Leningrad - Riga și Mos
cova. înscrierile se fac 
pînă la data de 16 fe
bruarie. (T-C.)

în acest an în Petrila 
se vor efectua reparații 
capitale la fondul, loca
tiv în valoare de peste 
800 000 lei Dintre lucră
rile mai importante sem
nalăm îmbunătățirea 
confortului în blocurile 
din străzile Muncii 
Mihai Eminescu. (I.V.) 
4, ț /

O veste dulce, 
sfirșitul săptămînii 
cute, constructorii

și

tierului nr. 1 al grupului 
T.C.H. Valea Jiului au 
atacat un nou obiectiv — 
extinderea laboratorului 
de preparate zaharoase 
al l.C.S.A. și A.P. De pe 
acum s-au contractat în 
întregime utilajele . ne
cesare laboratorului, din 
Petrila, (I.V.)

A
1
!

Inginerul Petru Tudor vel la mine, îmi 
își prețuiește ortacii f 
la sectorul III al minei 
Dllj-a, mulți dintre ei în
că tineri ca și el. In ur
mă, nu cu mulți ani, sec
torul rămînea restanț 
cu multe sute de tone de 
cărbune, chiar mii. 
nul trecut și-a îndeplinit 
planul cu două săptă
mâni mai devreme. M-a 
îndemnat să aflu moti
vul pentru care are nu
mai cuvinte de laudă 
față de brigada lui Pa
vel Șchiopu. Locul lor de 
muncă, în blocul 3, în- 
tr-un abataj, cu aripile 
de... 52 și 50 metri. A- 
batajul este întreținut ca 
la carte, deși condițiile șl jumătate în

Spre 
tre- 

șan-
aă irt/armăm J

II
j de exploatare sînt ex- 
! trem de dificile.
; — Se crease o denive-
l lare mare. A venit Pa-

spune' 
de inginerul pe galerie,- se 
.Iii sfătuise deja cu ortacii 

mai vechi. împreună am 
adoptat soluția tehnică 
ideală, care asigura și 
economii de materiale,

Pe drumul cărbunelui, 
A- în pantă de 4 metri, oa

menii lui Șchiopu au 
mers într-un anume fel, 
mai ales pentru a fi în 
deplină siguranță, 
știe, la Șchiopu, 
le accidentelor șl 
tivatelor rămîn, 
imaculate.

Nucleul brigăzii 
în stratul 5, a fost trans
ferat aici, șeful de bri
gadă are numai un an 

funcție.
Ion VULPE

Se 
rubrici- 

nemo- 
mereu,

lucra

(Cont. în pag. a 2-a)
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Cercetarea științifică medicală 
în slujba rezolvării problemelor 

de ocrotire a sănătății

Sesiunea de iarnă 
a examenelor studențești

Ocroth'ea sănătății jx>pu- 
Jqție-i se bucură de o aten
ție deosebită și de spriji
nul. susținut al partidului 
și statului nostru. Corpul 
•m<xli<osa:::lar, conștient 
de rolul său în apărarea 
sănătății oamenilor' muncii, 
este pătruns în permanen
ță de dorința de a se per
fecționa și instrui, pentru 
a ține pasul cu progresele 

„ științei. Acest deziderat 
este asigurat de Uniunea 
Societăților de Științe Me
dicale, cadru în care fie- 
«are își poate expune ob
servațiile și experiența lui 
sau a colectivului dip care 
face parte, unde se pot a- 
borda și elucida numeroa
se probleme profesionale, 
unde. există posibilitatea 
ca fiecare să fie informat 
1q zi asupra progreselor 
științei medicale in toate 
domeniile;

La nivelul I l.aiei jude
țului Hunedoara a Uniunii 
Societăților de Științe Me
dicale, munca pe plan or- 

. ganizatoric și științific se 
desfășoară din an în an 
în eondițiuni tot; mai bune. 
Dezvoltarea conștiinței ce
tățenești și a deontologiei 
medicale este urmărită atît 
de comitetul filialei cit și 
de Colegiul județean al 
medicilor și farmaciștilor. 
In toate unitățile de pe 
teritoriul județului s-a pro
movat cu perseverență ri
dicarea calității muncii. 

Dezvoltarea remarcabilă 
a cercetării științifice me
dicale și necesitatea valori
ficării cîț mai ample a re
zultatelor acestor cercetări 
în scopul ridicării perma
nente a nivelului tehnic 
profesional al cadrelor pen
tru îmbunătățirea asisten
ței medicale a populației 
ou mobilizat toate energiile 
și au preocupat toate for
țele interesate în acest 
scop. Filiala, cu secțiile 
și cercurile ei de speciali
tate, este Un nucleu activ 
de îndrumare și propagare 
o informației științifice 
în rîndUrile, membrilor săi. 
Filiala depune o activitate 
susținută pentru ridicarea 
nivelului calitativ al ma
nifestărilor gale științifice 
și a ședințelor plenare de 
comunicări. Lucrările pre
zentate la tribunele aces
tora au fost din ce în ce 
mai interesante și apre
ciatei abordînd tematici 
legate de morbiditatea din 
teritoriu, dezbătând boli 
profesionale, maladii di
gestive sau teme de fron
tieră ce au interesat grupe 
de specialiști, aducând con
tribuții la cunoașterea spe
cificului de muncă și a fac-

Cooperativa Deservirea 
Lupeni

execută pentru sector particular și socialist 

LUCRĂRI DE ZUGRĂVELI Șl VOPSITORII

Doritorii se pot adresa la sediul coope

rativei „Deservirea" Lupeni, strada 23 Au- 
gust nr. 9, telefon 112—140.

Mica publicitate

întreprinderea de prospecțiuni și explorări 
geologice Hunedoara-Deva

încadrează urgent pentru Sec
ția de foraj din Valea jiului 
(Bârboteni) ;

- contabil șef

— maiștri foraj
— muncitori sondori
- muncitori necalificați pentru 

calificare în meseria de sondor

De asemenea, încadrează pe 3 
luni pensionari in următoarele 
meserii :

— sudori
— strungari
— dulgheri

Prezentarea pentru încadrare, la Secția de prospecțiuni și ex
plorări geologice din Bărbăteni (Lupeni).

Informații suplimentare la telefon 208 Lupeni.

țorilor de producere și fa
vorizare a unor maladii în 
vederea luării măsurilor 
eficiente de prevenire.

Pentru îmbunătățirea 
activității de viitor, filiala 
a întocmit Un plan de ma
nifestări științifice pe pro
bleme prioritare și speci
fice județului nostru' care 
vor fi organizate de secțiile 
de specialitate ale filialei 
sub formă de consfătuiri 
sau simpozioane. Astfel, 
proporțional cu dezvoltarea 
într-un ritm susținut a 
diferitelor sectoare indus
triale, s-a constatat și o 
frecvență sporită a trau
matismelor, fapt . care a 
determinat planificarea 
unei consfătuiri în Valea 
Jiului cu tema : „Trauma
tisme! e cranio-cerebrale". 
Vor fi abordate, de ase
menea, teme ca : „Hemo
ragiile digestive", „Pre
venirea și combaterea bo
lilor cronice și degenera
tive", „Encefalopatiile me
tabolice", „Stadiul factori
lor medicali și medico- 
sociali care influențează 
recuperarea capacității de 
muncă și prevenirea recă
derilor la bolnavii de tu
berculoză", „Probleme de 
patologie pulmonară în 
mediul industrial", „Rolul 
cadrelor medii sanitare în 
probleme de protecție a 
m-uncii", „Radiologia și e- 
reditatea", „Probleme de

’ (Urmare din pag. I)

127 de oameni, mai în 
vîrstă sau tineri, îl as
cultă, fiindcă îl știu bun 
l organizator, cu grijă deo- 

J sebită pentru respecta- 
I rea monografiei de ar- 
ț mare... Dintre proptele 
i cto brad, ca niște coloa- 
' ne dorice, arhitectura 
) poligonală a armăturii 
i te duce cu gîndul la ast- 
7 fel de comparații, a- 
' pare Nicolae Pintilie, u- 
| nul dintre șefii de schimb, 
l Ii mai mic cu trei ani 
1 ,e.o forhaierul, are 30, 
) înainte de primii 7 ani 
1 de minerit, a fost zidar. 
!' — Lucrasem cu Pavel

în alt Sector, cînd i s-a 
dat în seamă brigada, 

ț m-am tras la el. In 
1 schimbul meu toți sînt 
ț vrednici. Cei tineri, par- 
i că sînt făcuți pe același 
l calapod. Cînd vorbesc 
T de Constantin Șomcuță, 
ț mă gîndesc obligatoriu > și 
i la Petre " Pitică, la 
’ Gheorghe Vilmos, la Va- 
ț s:le Coșoreanu, Ia Ni- 
ț colae Abăieților. 

etică și deontologie medi
cală" și altele. Totodată 
se vor organiza manifes
tări științifice comune mai 
multor specialități. Se va 
continua' practica schimbu
lui de experiență pentru 
medicii de circumscripție, 
la nivelul spitalelor- muni
cipale și orășenești, ,eît și 
participarea lor, în calitate 
de colaboratori, la referate 
generale, recenzii etc.,, ceea 
ce va ridica și mai mult 
prestigiul medicilor de 
circumscripție sub rapor
tul cercetării științifice.

Sînt create toate condi
țiile pentru ca în viitor, 
sub conducerea organelor 
de partid și cu sprijinul 
Direcției sanitare județene, 
să îmbunătățim și mai 
mult munca de cercetare 
științifică medicală, să an
trenăm un număr mai 
mare de cadre medicale și 
farmaceutice tinere la a- 
ceastă activitate, la ridica
rea neîncetată a nivelului 
tehnico-profesional și poli
tico-ideologic al cadrelor 
sanitare în scopul cunoaș
terii, aprofundării și apli
cării noilor cuceriri ale 
științei în practica me
dicală.'
Dr. O. CONSTANTINESCU, 

Medic emerit, 
membru al Asociației 
oamenilor de știință

din R.S.R.

In dreptul acestor nu
me, dacă le-ai răsfoi ac
tele de identitate, ai 
citi cu emoție cifrele a- 
nilor lor — 20, 21, cel 
mult 22. Maramureșanul 
Vasile Timiș, din a- 
ceeași generație, e cam 
scump la vorbă pentru 
vîrsta sa.

Să știi că ai alături un ortac
* ■ .

Am crezut că mă a- 
flu în mijlocul unei bri
găzi de tineret. Pavel co
boară din „podul" aba
tajului să-și exprime re
gretul că nu pot să-i 
cunosc pe cei bătrîni, 
„umblă" pe alte schim
buri. Burgin are 55 de 
ani, Vahu — 53, Nicolae 
Șchiopu, fratele său — 
șef de schimb, cel care 
l-a adus la mină, — 47. 
Mi-1 recomandă 'însă pe 
Vaier Mihăiasa, din a 
cărui biografie se poate 
scrie lesne un roman. 11

Unul dintre evenimen
tele de primă importan
ță pentru învățămîntul 
superior minier din Pe
troșani, este sesiunea de 
iarnă a examenelor stu
dențești, După termina
rea perioadei de exame
ne pentru studenții Fa
cultății de mine, din 26 
ianuarie: se desfășoară e- 
xamenele la Facultatea 
de mașini - și instalații 
miniere. ;

In bibliotecă, pe cu
loarele institutului și în 
căminele studențești/ s-a 
instaurat binecunoscuta

Examen ai anului trei ingineri de la facultatea de mașini și instalații minie
re, la cursul de măsurări electrice și e lcctrotehnice. Profesorul examinator, șe
ful de lucrări ing. Dumitru Cathi urmărește expunerea studentului Ion Barb.

privesc cum aruncă do- 
uă-trei lopeți peste 
schimb, astfel preiau șta
feta ortacii din acest 
abataj, îmi explică ingi
nerul. O aritmetică sim
plă — din 41 de ani, 
22 i-a dedicat mineritu
lui. Multă vreme a robo
tit la Lupeni, apoi și-a

făcut casă în Hațeg.
Minerul Vaier Mihă

iasa e în brigadă doar 
de trei luni, dar parcă 
ar fi de cînd lumea. Un 
„puști", nu-i spun nu
mele să nu poarte pică 
pe el, îmi șoptește că e 
din categoria „durilor" 
în front, dar că are o 
inimă de aur. Ca de alt
fel și ceilalți ortaci, u- 
niți în muncă de ambi
ția de a fi mai buni, 
pentru a trăi mai - bine, 
împreună cu familiile 
lor. Pavel î.inl mărturi

VÎND radiocosetofon 
Sanyo — strada Dobrești 
nr. 9 Petrila. (77)

VÎND cline lup Alsacian, 
de 6 luni. Strada Unirii 
bloc 15, sc. 1, ap. 8, Pe
troșani. (80).

VÎND apartament 3 ca
mere confort I (preț vechi). 
Simeria, strada 30 De
cembrie, bloc A4, ap. 14. 
(82JT ; < ■ 

atmosferă specifică, cu 
totul particulară acestui 
moment cu semnificație 
de verificare în pregă
tirea viitorilor specia
liști ai mineritului ro
manesc.

Odată cu sesiunea de 
iarnă a examenelor stu
dențești, se află în curs 
de desfășurare . și exa- 
m'enele de stat ale unei 
promoții de subingineri.

Sînt zile încărcate de 
emoții, zile care sinteti
zează atît pregătirea stu
denților cît și preocu
pările de îndrumare e- 

sea că drumul succesu
lui urcă împreună ou a- 
batajul lor, e greu de 
suit, pentru fiecare treap
tă trebuie să gîndești 
bine tot ce faci, să ai 
grijă de oameni, în pri
mul rînd să-i înveți șă 
simtă că în stingă și 
în dreapta fiecăruia se 
află cite un ortac. Este 
un drum dificil, al unei 
osmoze sufletești, a ac
tiva la unison, a gîndi 
și munci în mod colec
tiv — iată de fapt suc
cesul primordial dobîn- 
dit de brigada lui Pavel 
Șchiopa. Și rezultatele 
concrete decurg din a- 
ceastă izbîndă. Anul 
trecut l-au încheiat cu o 
depășire de 300 de tone. 
Cifre edificatoare pen
tru orice început. Nici 
nu se încheiase luna ia
nuarie a acestui an și 
plusul depășea 100 de 
tone.. Lopătate cu mîi- 
nile celor din genera
ția de 20—22 dc ani, dar 
și celor din preajma 
vîrstei. de 50. înnobi
late cu sudoarea lor.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bot 
Iosif Marian, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se de
clară nulă. (79)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Steag 
Veronica, eliberată de 
E.G.C.L. Lupeni. Se decla
ră nulă. (81) 

fectuațe de cadrele di
dactice. Dar, după cum 
am aflat de la profesorii 
examinatori, actuala se
siune de examene dove
dește asimilarea unor 
cunoștințe' care se ridi
că la nivelul așteptări
lor. Acest fapt se . da- 
torește atît ■■ Temeinicei 
pregătiri cît și cercetării 
științifice și -practicii în 
produoție, care dau un 
suport concret studiului 
din Institutul de mine 
din Petroșani.
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Elevii secțiilor 
de schi în întrecere

Pe pîrtiile amenajate 
la locul de agrement 
al orașului Lupeni, e- 
levii clubului de schi 
„Pionierul" au fost gaz
dele .unui interesant con
curs. Au participat schi
ori din grupele clubului 
sportiv școlar din Petro
șani ce își desfășoară ac
tivitatea în orașul Vulcan. 
La schi fond, pe distanța 
de 1 km, pe primele locuri 
s-au clasat Ramano Surani, 
Angelica Sava, Melinda 
Nivelt, toate de la clubul 
organizator. La 2 km fete 
II, locul întâi a fost ocu
pat de micuța, dar talen
tata schioare, Luminița 
Trandafir din Vulcan, ur
mată de colega ei Manue
la Ogarcă și Livia Buliga 
de la gazde. Tot pe dis
tanța de 1 km și-au dis
putat întîietatea și cei mai 
mici fondiști a căror ordine 
la sosire a fost înregis
trată astfel : Sorin Dască- 
lu, Lupeni, Iulian Pleșa, 
V ulcan, Adrian Startz, 
Lupeni. în întrecerea pe 
distanța de 2 km, ordinea 
a fost următoarea: Ilarie 
Stan, Lupeni, Marcel Ple
șa, Vulcan, Ion Matișan, 
Lupeni. La 3 km copii II 
pe locul întîi s-a clasat 
Ernest Czimbalmos, ’Vul
can, urmat de Gavril Fe- 
rent, Lupeni și Alin Ogar
că, Vulcan. La schi alpin, 
ordinea a fost , următoarea: 
copiii III — Elisabeta 
Szasz, Angelica Vraja și 
Camelia Szigyarto, copii II 
— Tiberica Rad, Remina 
Cioflica, Cristiana Fildan. 
Copii III: Alexandru Rad, 
Gianj Cimpoieș, Mihăiță 
Csiki ; copii II: Cristian 
Popescu, Nicușor Boca, 
Gelu Rad.

Ambianța plăcută a con
cursului a mulțumit atît 
pe participant cît și pe 
părinții acestora veniți în 
număr mare la întrecere.

Prof. Angela MANOLE
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CITITORII AU CUVINTUI

I

Ninsoarea căzută în cursul ultimei zi
le a lunii ianuarie a.c., mai substanția
lă, după unele informații, în partea ves
tică â municipiului, a înzăpezit din 

- nou drumurile, a adus din nou pe lista 
urgențelor gospodărești-edilitare acțiuni
le de înlăturare a zăpezii și gheții de 
pe căile de acces. în dupâ-amiaza zilei 
de miercuri și între orele 4 și 7 ale 
zilei de joi ale acestei săptămîni s-au 
întîmpinat chiar unele dificultăți în des
fășurarea transportului în comun și a 
transportului de materiale. Atît pe șo
selele de legătură dintre localități, cît 
și în interiorul acestora au intrat în 
acțiune Utilajele de deszăpezire ale 
E.G.C.L. și Districtului de drumuri Pe
troșani. Pe șoseaua ce străbate defi
leul Jiului și DN 66A, zăpada a fost 
înlăturată de pe carosabil de autagre- 
derul districtului de drumuri condus, de 
Ștefan Barabaș. în cursul nopții și al 
dimineții zilei de ieri, echipele de _ in
tervenție ale E.G.C.L. și districtului de 
drumuri au împrăștiat mari cantități

Deși responsabila unită
ții alimentare nr. 32, Nico- 
leta Dragomir, din Petro
șani, împreună cu 
două vînzătoare, 
duiesc să satisfacă in con
diții optime cerințele cum
părătorilor, ele nu reușesc 
din cauza spațiului prea 
mic în care își desfășoară 
activitatea. în jurul unită
ții alimentare " nr. 32, des
chisă cînd partea respecti
vă a cartierului mai era 
încă șantier, șe află acum 
circa 20 de blocuri cu cîte 
40 și 60 familii fiecare. în 
ciuda acestui fapt, unitatea 
alimentară nu a progresat 
deloc în privința spațiului. 
Gospodinele sînt nevoite să 
șe deplaseze pînă la auto
servirea nr. 12 de pe strd-

SPAȚIU EXISTA DAR...
da Păcii sau pînă la cele 
două mari complexe de pro
fil de pe strada Aviatorilor. 
Deseori cumpărătorii tre
buie să aștepte afară din 
cauză că spațiul magazinu
lui este ocupat de stive 
de detergenți, lăzi cu apă 
minerală, bere și lapte.

După părerea unanimă, 
problema extinderii spa
țiului magazinului poate 
fi rezolvată ușor prin re
nunțarea la peretele care 
desparte alimentara .de 
tutungeria de alături. Noi 
facem această propunere. 
Rămâne ca organele de 
resort să decidă.

SG
cele 
strâ-

Constcjntin DANILĂ, 
strada Independenței, 
Aeroport — Petroșani

acționat 
Moldo- 

orașului 
de tria- 
s-a ac-

de material antiderapant pe șoselele 
și străzile intens circulate, astfel că în
treaga rețea, a fost descongestionată și, 
traficul rutier se desfășoară normal. A 
fost deschis accesul normal inclusiv spre 
cabana Rusu, traseu pe care a 
cu buldozerul mecanicul Iosif 
van de la E.T.P. în interiorul 
Petroșani, pe traseul delimitat 
jul C.F.R. și intersecția lseroni
ționat cu un autogreder, Un tractor do
tat cu perie și lamă, .precum și cu 
autovehicule și oameni care au înlătu
rat zăpada și împrăștiat zgură.

Pe străzi și îndeosebi pe trotuare ner- 
sistă însă foarte multă zăpadă și ghea
ță, situație care reclamă din partea tu
turor conducătorilor auto și a pietonilor 
multă atenție pentru evitarea acciden
telor. Curățirea căilor de circulație -im
pune deci continuarea hotărftă a luptei 
cu zăpada și gheața atât eu utilaje a- 
decvate cît și de către toți cetățenii.
(T.V.).

ianuarie.

lipsa de

între orele 15-21. 
trei zile ps săptă- 
între un program și 
de funcționare a 
sînt alte trei zile

săptămînă
A fost

orașului
I 
I 
I

I 
I 
l

I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

La baia orașului Pe
troșani pot fi întâlniți 
în zilele programate, 
numeroși cetățeni că
rora nu le lipsește din 
apartament acest confort. 
Vin aici deoarece doresc 
să-și călească organismul 
făcînd o baie de aburi, 
urmată apoi de un duș 
rece. Dar cert este că nu
mărul lor este destul de 
mare și ar fi mult mai 
mare dacă la acest edifi
ciu de igienă și sănătate 
nu ar fi unele neajunsuri.

Prima săptămînă din a- 
cest an a fost bogată în 
ger și zăpadă. Acest lucru 
nu a constituit un impe
diment pentru L. Petre, 
D. Gavrilă, M. Isac, G. Du
mitru și alți „obișnuiți 7i 
casei" să fie -prezenți iu 
baie. Dar surpriză. Baia 
era... înghețată de ger și... 
nepăsare. Săptămînă urmă
toare, situația a fost la fel 
cu cea precedentă. Din nou 
cale întoarsă si baia obiș
nuită de acasă. Statornicii 
în obiceiul de a face baie 
de aburi, s-au dus și în a 
treia săptămînă. Se părea 
că norocul le va surîde de 
astă dată. în baie •—■ cald 
și bine, iar apă caldă su-

ficientă. în stirșit, vom face 
o baie pe cinste și-au zis. 
Cine o avut norocul să 
vină mai devreme a făcut 
și aburi și duș. în jurul 
orei 18, apa caldă s-a în
trerupt brusc spre nemul
țumirea tuturor. A urmat 
a patra săptămînă din 
luna 
apă caldă, dar lipsea apa 
rece, cică din 
presiune. Uncie din aceste 
neajunsuri se datoresc și 
faptului că fochistul este 
tocmai din... Valea Lupu
lui (Livadia) și face nave
ta eu trenul, iar cînd c 
vremea de plecare lasă lo
tul baltă.

După cum se știe, pro
gramul băii orașului Petro
șani este joi, vineri și sîm- 
bătă, 
Deci 
mînă. 
altul 
băii __
lucrătoare, timp suficient 
pentru a se face remedie
rile necesare. O doresc 
toți acei care se îndreaptă 
spre acest lăcaș de igienă 
și se întreabă cu îngrijo
rare: oare cînd vom face 
o baie ca lumea la baia 
orașului ? D. CRIȘAN

AȘTEPTĂM LUMINA
Pentru iluminatul pu

blic din partea de sus a 
străzii Dărănești sînt mon
tate 3 instalații de ilumi
nat. în curind se împlinesc 
trei ani de cînd ele nu mai 
luminează, deși sînt puse 
la locurile cele mai potri
vite. Una dintre acestea 
se află chiar la trecerea 
peste rîul Banița, cu ac
ces la stația de autobuz. 
Pe aici trec și copiii cînd 
se duc și vin de la școală 
și sînt în pericol de a că
dea în apă.
Locuitorii străzi; Dărănești 

sînt conștienți de importan
ța și necesitatea economisi
rii energiei electrice, dar 
asigurarea iluminatului 
public acolo unde este ne
apărat necesar nu înseam
nă risipă. Solicităm deci, 
pe această cale, S.D.E.E. 
Petroșani să constate (a- 
ceasta după ce se lasă în
tunericul) si se va convin
ge de necesitatea acestor 
becuri pe care le așteptăm 
cu nerălxiare.

George BUZA, 
strada Dărănești

Noi blocuri de locuințe 
pentru oamenii muncii. In 
foto : blocul 6!) din 
trul Petroșaniului.

cea-

Foto : I. LICIU

• CONSTANTIN FET- 
CU și GHEORGHE NE
GRU, Petrila :• Este de da
toria comitetului de cămin 
și a administratorului să 
vegheze la menținerea cu
rățeniei, iiniștei și ordinei 
în cămin. S-a procedat, 
deci, corect, în conformita
te cu prevederile regula
mentului atunci cînd vi s-a 
cerut să respectați liniștea. 
Cei care prin anumite ma
nifestări și acțiuni, inclusiv 
gălăgie, conturbă liniștea 
și ordinea locatarilor că
minului trebuie ajutați, 
ior dacă nu se îndreaptă 
să se ia măsuri severe.

• ALEXANDRU NE- 
GOIU (A.K.j, Dîlja : Rezql-

Răspundem cititorilor
1 varea problemelor ridicate
1 de dv., respectiv dacă se

justifică sau nu un dispen
sar uman ori un alt servi
ciu sanitar în localitate și 
amenajarea drumului spre 
Dîlja — se află în atenția 
factorilor municipali de 
conducere. Ca un bun cu
noscător al treburilor satu
lui și cu o activitate bo
gată în anii trecuți pe li
nia rezolvării acestora, 
sîntem convinși că și de 
data aceasta veți fi con
sultat și vă veți aduce 
contribuția la îmbună
tățirea gospodăririi satului.

• ȘTEFAN SUNA, Pe-

troșani: întrucît din scri
soarea ce ați adresat-o re
dacției nu rezultă ce anu
me doriți, vă precizăm 
doar că vă poate da lămu
riri în legătură eu cheltu
ielile comune comitetul a- 
socidției de locatari. Adre- 
sați-vă acestuia.

• MARIA DRAICA, U- 
ricani: După ce vi se a- 
meliorează starea sănătă
ții, următoarea problemă 
pe care trebuie să fiți aju
tată s-o rezolvați este în
cadrarea în muncă. însănă
toșire grabnică !- . -
• BELA DEAR, Lupeni :

CÎT DE SCURT 
E HJIPUL ?

în octombrie 1976 am 
depus o cerere la Oficiul 
de poștă și telecomunicații 
Petroșani- pentru instalarea 
.unui telefon . la domiciliu. 
Am primit atunci asigu
rări că telefonul îmi va fi 
instalat în scurt timp. Nu 
știu însă cît de scurt e 
timpul pentru tovarășii de 
la oficiul pe poștă. Men
ționez că în cei doi ani 

blocul în care locuiesc 
fost instalate telefoane 
mai mulți cetățeni. Eu 
mai trebuie să aștept ?

m 
au 
Ia 
cît

Gheorghe GRUIA, 
blocul E.G.C.L., ap. 7, 

strada Constructorul — 
Petroșani

APROVIZIONARE BUNA, SERVIRE „ORIGINALĂ''
Ne bucurăm că magazi

nul alimentar nr. 51 din 
cartierul Sohodol — Paro
șeni este în general bine 
aprovizionat. Datorită a- 
cestui fapt sîntem scutiți 
de deplasări, găsim în car
tier produsele alimentare 
necesare. Aceasta și pen
tru că gestionara magazi
nului, Lucica Aron, se în
grijește să facă la timp 
comenzile. Am vizitat ma
gazinul pentru cumpărături 
obișnuite cu cîteva zile în 
urmă. Gestionara era în 
concediu. Vinzătoarea Ele
na Cazacu m-a servit cu o 
jumătate de kilogram de 
brînză. Aproape toată mă- 
runțită, căzută de pe 
bucățile mari cu care fuse
seră serviți cei care au so
licitat același produs îna
intea mea. 
vinzătoarea 
așa. 
vîndută". mi-a „i 
tal" ea. De acord, 
la unii numai 
mari, iar la alții 
resturile îmbibate

sărată. Vinzătoarea nu s-a 
înduplecat. Am solicitat 
atunci condica de sugestii 
și reclamații și din nou 
am fost refuzată, pentru 
că, după cum susținea 
vinzătoarea Elena Cazacu, 
aceasta „nu se dă la ori
cine". în ajutor i-a venit 
și pensionarul Nieolae 
Santi, omul care stă, de
sigur nu dezinteresat, toată 
zi-ua în magazin ori în 
preajma lui. Și astfel, „pro
tejată" și de omul casei, 
ca să nu zic altfel, vînză- 
toarea a perseverat în re
fuz. Această atitudine, 
după părerea mea, umbreș
te prestigiul magazinului 
și înseamnă proastă ser-

Or, după cîte știu, 
tre-

Am întrebat 
de ce face 

,Toată brînza trebuie 
.argumen- 

dar nu 
bucăți 
numai 

cu apă

Nn

vire.
buna aprovizionare 
bule completată cu o ser-

‘ vire corespunzătoare.
știu dacă conducerea I.C.S. 
Mixtă Vulcan este, de ace
eași părere.

Nefita PĂSCULESCU, 
blocul M, ap. 8, cartierul 

Sohodol — Paroșeni

asigurarea
apartamentelor cu căldură și apă caldă

Măsuri eficiente pentru

în urma articolului cu 
titlul „De ce e frig în une
le. apartamente", conduce
rea Exploatării de gospodă
rie comunală, și locativă 
Petroșani-Pet.rila răspunde:

„în perioada de vară, la 
centralele termice din Pe- 
trila și Petroșani — cu 
excepția C. T. Hermes, pe 
care Cîrupul de șantiere 
Valea Jiului al T.C.H. a 
dezvoltat-o și a C. T. nr. 10 
Aeroport, dată în folosin
ță în luna noiembrie — au 
fost executate reparații în 
raport eu constatările fă
cute în perioada iernii 
1977-1978. Aceste reparații 
se pot considera ca mul
țumitoare. Probele la cald, 
inclusiv la instalațiile din

Conducerea Cooperativei 
„Deservirea" ne-a comuni
cat că problema dv. a fost 
rezolvată în mod favora
bil.

• CONSTANTIN MOL
DOVAN, Vulcan : Referi
tor la sesizarea pe care o 
adresați redacției vă to- 
municăm că taxatoarea 
care a avut față de dv., o 
atitudine necorespunzătoa
re a fost sancționată cu 
„avertisment".

• MARIN PREDA, Pe
troșani : Cele sesizate de 
dv. nu s-au adeverit în to
talitate, 
complet 
rugăm, 
timpul, 
redacție.

Pentru a lămuri 
unele lucruri vă 
cînd vă permite 
să treceți pe la

blocuri, au fost efectuate 
după ce în prealabil au 
fost anunțați locatarii 
tru a face cunoscute 
ciențele semnalate.

Este adevărat că pe _ 
curs se ivesc deficiențe în 
ce privește furnizarea căl
durii si apei calde, nu da
torită lucrărilor de repa
rații, ci în primul rînd ca 
urmare a faptului că mun
citorii ce deservesc centra
lele termice, de unde pro
vin reclamațiile, nu-și fac 
datoria în mod conștiincios, 
lipsesc nemotivat și au o 
atitudine necuviincioasă 
față de locatari. La aces
tea se adaugă și slaba 'Ca
litate a combustibilului și 
uneori lipsa presiunii apei 
reci din rețea. La centrala 
termică nr. 4 Carpați a fost 
montat încă un cazan în 
decembrie 1978, în prezent 
funcționînd la această cen
trală, în total 12 cazane, 
în ziua cînd au fost vizi
tate aproape toate aparta
mentele din Carpați și 
Hermes ale căror locatari 
s-au adresat redacției, o 
parte din sesizări au fost 
confirmate, altele nu. Tre
buie precizat că în lumina 
ultimelor hotărîri, tempe
ratura în apartamente nu 
poate depăși 18 grade Cel
sius, iar a apei calde me
najere la plecare din cen
trală, maximum 50 grade.

Pentru îmbunătățirea a- 
provizionării cu apă caldă 
și căldură a apartamente
lor conducerea Exploatării

pen- 
defi-

par

de gospodărie comunolă și 
locativă a dispus urmă
toarele măsuri: ,

în vederea efectuării 
controlului permanent asu
pra modului în care per
sonalul de exploatare a 
centralelor din cartierele 
Carpați și Aeroport își în
deplinește obligațiile, s-a 
repartizat cîte o persoană 
de specialitate pe fiecare 
schimb ; în schimburile II 
și III, personalul tehnic 
din cadrul direcției E.G.C.L. 
și șefii de secții execută
controale inopinate. S-a 
înființat dispeceratul din 
cartierul Aeroport, telefon 
41861, cu echipe de inter
venție în schimburile I și 
II pentru rezolvarea opera
tivă a reelamațiilor. 
găm locatarii ca < 
cînd anunță 
să stea acasă, 
tea fi găsiți 
noastre de intervenție, de
oarece s-au întîmplat ca 
zuri c-înd muncitorii noștri 
s-au deplasat la diferite 
adrese și acolo, ori nu li 
s-a deschis, ori nu au gă
sit pe nimeni. De aseme
nea, rugăm locatarii ca a- 
tunci cînd muncitorii din 
echipele de intervenție nu 
se pot deplasa imediat, de
oarece numărul lor este 
restrîns și se poate intim- 
pla ca în acel moment 
să rezolve alte defecțiuni 
anunțate anterior, să in
siste la dispecerat, ori la 
conducerea secției Petro
șani".

Bu- 
atunci 

<5 deficiență 
pentru a pu- 

de echipele
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Plenara
Comitetului Central al

Partidului Comunist Român

Comunicat chino-american

• (Urmare din pag. 1)

toric necesar concentrării 
și specializării producției 
agricole, organizării de 
acțiuni comune în scopul 
folosirii eficiente și depli
ne a pămintului, a mijloa
celor .tehnico-materiale, fi
nanciare, a forței de mun
că.

Plenara a adoptat un 
ansamblu de măsuri orga
nizatorice care asigură con
ducerea unitară și inte
grarea tot mai profundă 
a activității de producție 
și economice a unităților 
agricole de stat și co
operatiste, perfecționarea 
structurii organizatorice, de 
la unitățile de bază pînă 
la minister, întărirea răs
punderii în desfășurarea 
întregii activități, stimu
larea eforturilor pentru u- 
tilizarea cu maximă efi
ciență a fondului funciar, 
a mijloacelor tehnice și 
forței de muncă, în scopul 
creșterii neîntrerupte a 
producției vegetale și ani
male.

Plenara a adoptat, în u- 
nanimitate, Hotărîrea cu 
privire la îmbunătățirea

! REMORCAREA UNUI
5 AISBERG

Un purtător de cuvânt 
al Departamentului geo
logiei al S.U.A. a anun
țat că în primăvara a- 
cestui an se va realiza 
un experiment de re- 
morcare a unui aisberg 
din Antarctica pînă în 

I Australia. Experimentul
■ are ca scop să demons- 
! treze posibilitatea și, tot-
■ odată, rentabilitatea re- 
| marcării munților de 
: gheață din Antarctica în 
j scopul utilizării lor ulte- 
f rioare ca sursă de apă 
S potabilă.

MAMELE CARE 
..FUMEAZĂ..., / .

Concluziile unui stu
diu elaborat în Statele 

conducerii și planificării 
unitare a agriculturii, cre
area consiliilor unice agro
industriale de stat și co
operatiste în vederea creș
terii producției agricole, ca
re se va da publicității.

3. Plenara a aprobat re
ducerea cu suma de peste 
5 miliarde și anularea cu 
aproape 8 miliarde Ș» ju
mătate de lei — în total 
deci cu peste 13 650 000 000 
lei — a unor credite și plăți 
neachitate la termen de 
către unități agricole co
operatiste.

Plenara a hotărît ca a- 
plicarea acestor măsuri să 
se facă pe baza unei ana
lize temeinice a situației 
fiecărei cooperative agri
cole, a stabilirii unor ac
țiuni concrete pentru mai 
buna folosire a mijloace
lor materiale și a forței 
de muncă, astfel încît toate 
unitățile să obțină pro
ducții superioare, să-și 
acopere cheltuielile din 
propriile venituri.

Comitetul Central își 
exprimă convingerea că 
aceste măsuri — expresie 
grăitoare a grijii partidu
lui pentru întărirea econo

Faptul divers 
pe glob

Unite sub egida Institu
tului american al sănătă
ții, după studierea a 50000 
de cazuri, confirmă - re

zultatele cercetărilor 
anterioare privind efecte
le nocive ale fumatului 
asupra femeilor însărci
nate. Se subliniază ast
fel că în cazul mamelor 
fumătoare, procentul co
piilor născuți marți sau 
prematur este mai mare 
decît în cazul mamelor 
care nu fumează.- Situa
ția este aceeași în ce pri
vește avorturile sponta

mică a unităților agrico
le cooperatiste și ridica
rea bunăstării țărănimii 
muncitoare — vor repre
zenta un puternic imbold 
pentru cooperativele agri
cole de producție și mem
brii cooperatori în «ctîvj; 
tatea consacrată realizării 
prevederilor de plan, dez
voltării și înfloririi . agri
culturii noastre socialiste.

4. Plenara a hotărît eli
berarea tovarășului Emil 
Bobu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., din func
ția de secretar al C.C. 
al PC.R., în legătură cu 
numireu sa ca membru al 
guvernului și alegerea sa 
ca președinte al Consiliu
lui Central al UGS.R.

.De asemenea. Plenara a 
hătărît eliberarea tova
rășului Vasile Mușat din 
funcția de secretar al 
C.C. al P.C.R., în legătu
ră cu trecerea sa în altă 
muncă de partid.

Plenara a luat, de ase
menea, hotărîri privind 
îmbunătățirea compoziției 
unor comisii ale Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român.

ne și mortalitatea în :
primele zile de viață ale i
copiilor. :

MARTOR î
j' ■ ■ ■!

Pentru prima dată în î 
istoria poliției daneze, un i' 
papagal a fost chestionat : 
ca martor, furnizând iri- ; 
formații prețioase. Găsit j 
nu departe de locul unei Ș 
spargeri, papagalul și-a : 
dezvăluit atît identitatea • 
(„Jaoob"), cît și dornici- i 
liul („Hertha") — numele î 
magazinului de păsări e- j 
xotice care constituise o- ; 
biectui hold up-ului. El 1 

nu a putut însă spune și i 
ce s-a întîmplat cu cele- j 
lalte aproximativ 40 de ; 
păsări furate, valorînd în : 
total 2000 dolari. ■

WASHINGTON î (Ager- 
pres). —. Comunicatul de 
presă chino-american, dat 
publicității joi, la Was
hington, cu prilejul vizitei 
oficiale în Statele Unite 
a lui Deng Xiaoping (Den 
Siao-pin), vlcepremier al 
Consiliului de Stat al RP. 
Chineze, relevă —• trans
mite agenția China Nouă 
— că, în cadrul convor
birilor pe care oaspetele 
chinez le-a avut cu pre
ședintele Jimmy Carter, a 
fost trecută în revistă si
tuația internațională, păr
țile fiind de acord că in 
multe domeniț au interese 
comune și împărtășesc 
puncte de vedere similare. 
De asemenea, a<u discutat 
acele domenii asupra că

TEHERAN 1 (Agerpres). 
Primul ministru al Iranu
lui, Shahpur Bakhtiar, a 
declarat, într-un mesaj 
adresat națiunii, în ajuhul 
sosirii la Teheran a aiato- 
lahului Khomeiny că gu
vernul va aplica legea con
form Constituției și fără 
echivoc — relatează a- 
genția France Presse. Pen
tru a preveni violența
— a spus el —, guvernul 
nu va permite ca viața și 
proprietatea persoanelor 
să fie puse în pericol.

Bakhtiar a subliniat că, 
avînd în vedere libertăți
le deja existente și atitu
dinea pașnică a guvernu
lui, nu există loc pen
tru complot, mai ales îm
potriva forțelor de ordine.

în sfîrșit, primul mi
nistru iranian a cerut 
populației să-l sprijine în 
acest moment al istoriei 
Iranului pentru ca el să 
poată trimite armata în 
cazărmi și pentru ca gu
vernul șă poată întreprin
de reconstrucția țării.

Pe de altă parte, postul 
de radio Teheran a anun
țat că guvernatorul mi
litar al capitalei iraniene 
a hotărît să autorizeze 
timp de trei zile, începînd 
de joi, procesiunile, mar
șurile și întrunirile cu pri
lejul reîntoarcerii ; ayato
lahului Khomeiny.

TEHERAN 1 (Agerpres).
— Joi s-a reîntors în Iran 

rora au priviri de ansam
blu diferite. Ele sînt hotă- 
rîte să-și aducă contribu
ția la menținerea păcii în 
lume, securității și inde
pendenței naționale. Cele 
două părți consideră că 
deosebirile de sistem so
cial dintre cele două țări 
nu trebuie să constituie 
un obstacol în calea în
tăririi relațiilor de prie
tenie și cooperării dintre 
ele’.' Părțile sînt hotărâte — 
se arată în comunicat — 
să acționeze în acest scop.

WASHINGTON 1 (Ager
pres). — Președintele
S.U.A., Jimmy Carter, și 
Deng Xiaoping (Den
Siao-piri), vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P- 

Evoluția situației din Iran
aiatolahul Khomeiny, lide
rul opoziției șiite iranie
ne, după un exil de 15 ani, 
venind de la Paris. El a 
fost întîmpinat, la aero
portul Mehrabad, din Te
heran, de peste un milion 
de persoane, potrivit esti
mărilor agenției Reuter- 

într-o declarație . făcută 
la aeroport, aiatolahul a 
cerut guvernului Bakhtiar 
să demisioneze. Totodată, 
el a făcut un apel la uni
tate între grupările opo
ziției iraniene.

TEHERAN 1 (Agerpres). 
— Luînd cuvântul la o

Pe scurt © Pe scurt • Pe scurt
DIN R.F. 
specializați 
ale politicii 
au dat pu-
„Memoran- 

poli- 160 009 de ha, din 
în 

necesi-
consecven- 

militare

UN GRUP DE OAMENI 
DE ȘTIINȚA 
GERMANIA, 
în probleme 
internaționale, 
blicității un 
dum în problemele 
ticii de securitate"; 
care este relevată 
tatea reducerii 1 
te a cheltuielilor 
în R.F.G.

JEAN FRANCOIS PON- 
CET, ministrul francez al 
afacerilor externe, a pă
răsit Roma joi dimineața 
după o scurtă, vizită în ca
pitala italiană în calita
te de președinte în exer
cițiu al Consiliului C.E.E. 

Chineze, au semnat, la 
Washington, un acord de 
cooperare științifică și teh
nologică și un acord cul
tural între guvernele Sta
telor Unite ale Americii și 
Republicii Populare Chi
neze.

De asemenea,- reprezen
tanții celor două părți au 
semnat un acord în do
meniul fizicii energiilor 
înalte și un acord consu
lar. .

Părțile au convenit, toto
dată, să înființeze o Co
misie mixtă de cooperare 
științifică și tehnologică, 
care Se va întâlni, anual, 
alternativ în ambele ca
pitale.

adunare în capitala ira
niană, la care au partici
pat sute de mii de persoa
ne, liderul opoziției șiite 
iraniene, Khomeiny, cri- 
ticînd regimul de pînă a- 
cum, a declarat că „va 
desemna un nou guvern 
și un Consiliu revoluțio
nar0, care să conducă ța
ra și că în cele din urmă 
„va institui un stat pur 
islamic". Khomeiny a ce
rut armatei să înceteze de 
a mai trage . asupra de
monstranților.

măsuri 
extin-

DUPĂ CUM RELATEA
ZĂ AGENȚIA M. T. I., 
la 31 ianuarie, topirea ză
pezilor și ploile au provo 
cat noi inundații. In total 
se află în prezent sub apă 

, care
45 ha de semănături. Au
toritățile au luat 
pentru prevenirea 
derii inundațiilor-

IN NICARAGUA 
registreoză o 
a luptei armate a maselor 
populare de la orașe și sa
te împotriva regimului dic
tatorial al 
Somoza și 
rarea unui 
erotic,. de 
națională.

__ se în* 
intensificare

lui Anastasio 
pentru' instau- 

guvern demo- 
largă unitate

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Duminică, 4 februarie

8,00 Gimnastica la do
miciliu.

8,15 Tot înainte I
9,10 Șoimii patriei.
9,20 Film serial pentru 

copii : Cărțile jun
glei. Episodul 24.

9,45 Pentru căminul dv. 
10,00 Viața satului.
11.15 De strajă patriei,
13.15 Telex. Album du

minical.
13.20 Surfs de aur — mo

ment muzical core
grafic; - •

14.20 Desene animate.
14,45 Drumuri europene.
15,40 „Surplus de inven

tar". Șah-măt în .. • 
15 minute !

16,00 Sri Lanka. Docu
mentar.

16,15 Stadion, 
masculin.

Baschet 
Steaua —

Dinamo București 
(derbiul campionatu
lui național). Selec- 
țiuni înregistrate de
la Sala Floreasca.
Rugby: Anglia —
Scoția în „Turneul 
celor 5 națiuni", re
zumat primit de la
Londra.

17,35 Publicitate.
17,40 Film serial. Will

Shakespeare. Episo
dul 5. ,

18.40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19.15 Reportaj TV.
19.35 Invitație Ia cabană.
20.35 Film artistic. Zbor 

nereușit. Premieră 
pe țară. Producție a 
studiourilor ameri
cane.

22.15 Telejurnal.
Luni, 5 februarie

16,00 Telex. Emisiune în 
limba maghiară

19,05 Efigii lirice
19,2b 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19.50 Panoramic
20.20 Roman foileton. Pu

tere fără glorie. E- 
pisodul 23

21,10 Orizont tehnico-ști- 
ințific

21.40 Interpreți ai cînte- 
cului popular

21.55 Cadran mondial
22,15 Telejurnal

Marți, 6 februarie
9,00 Teleșcoală

10,00 Roman foileton. Pu
tere fără glorie. Re
luarea episodului 23

10.50 Publicitate
10.55 Imagini în cîntec
11.20 Telex
17,00 Telex
17,05 Teleșcoală
17,25 Curs de limbă engle

ză

17,45 România pitorească
18,00 Lecții TV pentru lu

crătorii. din agricul
tură

18,25 Cupa mondială la 
schj alpin

19,00 Tribuna TV
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19,50 Ancheta TV
20.20 Seară de teatru

PROGRAMUL Ț\/

21,50 Capodopere în mi
niatură

22,15 Telejurnal
Miercuri, 7 februarie

9,00 Teleșcoală
10,00 Tribuna TV (reluare)
10,20 Gală Antenelor 

Oltenia
11.55 Șoimii patriei
12,05 Telex
17,00 Telex
17,05 Teleșcoală
17,25 Curs de limbă ger

mană
17,45 Tragerea pronoex- 

pres
17.55 Atenție la neatenție !

18,10 Școala contemporană
18.30 Muzică ușoară
18,45. Telecronica pentru 

pionieri
19,00 Festivalul Național 

„Cîntarea României"
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal ...
19,50 La ordinea zilei în 

economie
20,00 Noi, femeile !
20.20 Telecinemateca. Lun

ga vară fierbinte. 
Producție a studiou
rilor americane

22,20 Telejurnal
Joi, 8 februarie

17,00 Telex
17,05 Teleșcoală
17,25 Curs de limbă rusă
17.45 Mari ansambluri co

rale
18,05 Publicitate
18,10 Reportaj pe glob. 

Tailanda
18,30 Pentru timpul dv. 

liber vă recomandăm
18.45 Forum cetățenesc

19,05 Film serial pentru 
copiii. Sindbad ma
rinarul. Episodul 24

19,30 Telejurnal
19,50 Incursiune în coti

dian
20,10 Ora tineretului
21,00 Teatru TV. Vin cli- 

ențiî ! de Teodor 
Mazilu. Premieră pe 
țară

22,00 Podiumul laureaților
22.15 Telejurnal

Vineri, 9 februarie
9,00 Teleșcoală ,

10,00 Telecinemateca (re
luare)

12,00 Corespondenții ju
dețeni transmit ■ •.

12.15 Telex
17,00 Telex
17,05 Emisiune în limba 

germană
19,00 Rezultatele tragerii 

loto
19,05 La volan — emisiu

ne pentru conducă
torii auto

19,20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19,50 Cîmpia ca o PÎiUe ro

tundă
20,10 Film artistic. Teroa

re pe uliță. Premieră 
TV. Producție a stu
diourilor iugoslave

21.35 Revista literar-artisti- 
că TV

22.15 Telejurnal
Sîmbătă, 10 februarie

12.30 Telex
12.35 Curs de limbă spa

niolă
12.55 Curs de limbă fran

ceză
13.15 Concert de prânz
14.15 Publicitate
14.20 Muzică populară
14,40 Veterinarii.,;
15,00 Stadion
16,00 Un fapt văzut de 

aproape
16.20 Agenda culturală
16,45 Clubul tineretului
17.35 Săptămîna politică 

internă și internațio
nală

17.50 Baschet feminin 1 
Rapid — Politehnica 
București

18.35 Antologia filmului
pentru copii și ti
neret. Anii de aur
ai comediei

19.30 Telejurnal
19.50 Instantanee
20,00 Teleenciclopedia
20.30 Film serial. Mânui

torii de bani- Epi
sodul 3

21.25 Parodii... Parodii...
21.55 Telejurnal. Sport
22,05 Melodii românești 

de ieri și de azi.
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