
în cadrul unei festivități la Palatul Republicii

Tovarășul 
NICQLAE CEAUȘESCU 

a înmînat înalte distincții 
unor vechi militanți

1 PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-

Steagul *roșu ORGAN AL COMIÎETULW MUNICIPALPETROȘAMI-At P.C.B
SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Tovarășul N I C O LAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, a înmînat, joi, în 
cadrul unei festivități or
ganizate la Palatul Repu
blicii, înalte distincții con
ferite prin decret preziden» 
țial unor vechi militanți 
pentru activitate îndelun
gată în mișcarea muncito
rească și contribuția adusă 
la înfăptuirea politicii par
tidului și statului de fău
rire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în 
patria noastră, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 70, 75, 
80, 85 sau 90 de ani.

La solemnitate au parti
cipat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil 
Bobu, Virgil Cazacu, Lina 
Ciobanu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Paul Nicules- 
cu, Gheorghe Pană, Ion' Pă- 
țan, Gheorghe Rădulescu, 
Leon te Răutu, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voite®, 
Ștefan Andrei, Miu Do- 
brescu, Ludovic Fazekas, 
Mihai Gere, Richard Win
ter.

în numele celor decorați 
au luat cuvin tul tovarășii 
Nicolae Alexe, Ion Bică, 
Andrei Chiș și Manole Tu- 
dorache, care au adresat 
calde mulțumiri conducerii

partidului și statului nos
tru, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
înaltele distincții acordate.

Feljcitînd cu căldură pe 
cei decorați a luat cuvîn- 
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea rostită de se
cretarul general al partidu
lui a fost urmărită cu a- 
tenție și subliniată cu vii 
și îndelungi aplauze.. .

Tovarășul -Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți condu
cători de partid* și de stat 
s-au întreținut apoi în- 
tr-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie cu cei 
decorați.

(Agerpres)
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Astăzi are loc înaltul forum democratic al minerilor

Adunarea generală a oamenilor muncii 
din Combinatul minier Valea Jiului

DECRET PREZIDENȚIAL
Pentru activitate îndelungată în mișcarea muncitorească și contribuția adusă la 

înfăptuirea politicii partidului și statului de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră, cu prilejul împlinirii vîrstei de 70, 75, 80, 85 sau 
90 de ani,

Președintele Republicii Socialiste România decretează:

Art. 1 — Se conferă or
dinul „Steaua Republicii 

‘Socialiste România" clasa 
I, tovarășilor :

Clara — Claudia Cușnir' 
Mihailovici, Petre Năstă- 
SOS CLI.

Art. 2 —■ Se conferă ordi
nul „23 August" clasa I, 
tovarășilor :

Ion Bică, Idase Sobla Fe- 
lics (Ida Felix), Gheorghe 
Florescu, SamoiI Gombo, 
Zalman Lazarev, Neculai

Popa, Matei Socor, Manole 
Tudorache.

Art. 3 — Se conferă or
dinul „Tudor Vladimirescu" 
clasa I, tovarășilor :

(Continuare în pag. a 4-a)

Un schimb al brigăzii conduse de mi nerul Petru Roman (în medalion), forma
ție fruntașă Ia I.M. Aninoasa, care aplică cu succes inițiativa „Brigada înaltei pro
ductivități". Foto : Ion LICIU

Pentru minerul Petru Roman și ortacii săi 

înaltă productivitate 
înseamnă înaltă omenie

La Petru Roman nu se 
poate intra deocamdată, 
înainte de a ieși, schim
bul. I pușcă, să aibă de 
lucru ortacii din șutul 
următor. Stau pe niște 
vandrugi și-l ascult pe 
inginerul, cu nume de 
actor sau scriitor, Mircea 
Petresc. Cică, marți, 
brigada înaltei producti
vități cu cele mai bune 
rezultate pe sectorul V și 
pe mina Aninoasa (recent 
a fost premiată pentru 
primul loc obținut anul 
trecut) a făcut două ci
cluri, o avansare record, 
vreo 560 tone de cărbune, 
calculează inginerul, față 
de 235 norma. îmi con
sult carnețelul. Anul tre
cut brigada lui Petru 
Roman a scos la lumină 
67 378 tone de cărbune, 
ceea ce înseamnă depă
șirea planului cu 4,84 
procente și un plus de 
productivitate de 0,541 
tone/post. Ianuarie a în
semnat un demaraj și

mai bun — 6 422 tone, a- 
dică aproape 9 procente 
în plus. Februarie urmea
ză cursul firesc al aces
tor succese. Parcă-1 văd 
rîzînd, cu toată fața, pe 
ambițiosul maramureșan 
Petru Roman, care îmi 
spunea, odată, că altfel 
nu se poate în brigada 
lui.

„.Primul iese maistrul 
electromecanic Francisc 
Nemeș. N-am greșit, in
tr-adevăr maistru, dar 
n-a vrut să se despartă 
de Oftaci. Din 14 ani de 
minerit, șase i-a petrecut 
cu Roman. Și-n abataj 
are atîtea de făcut, la 
crațere, Ia susținerea cu 
stîlpi hidraulici. Școala 
a urmat-o la seral. I-a 
fost greu, dar ca și bă- 
trînul său tată Dionisie, 
pensionat ca miner, aici, 
la Aninoasa, în ’73, co

lon VULPE

(Continuare in pag. a 2-a)

. Am adresat cu acest prilej directorilor de întreprinderi 
miniere întrebarea :

— Care este hotărîrea cu care colectivul pe 
care îl conduceți se prezintă la adunarea oamenilor 
muncii din combinat ?

Surulescu, di- 
M. LUPENI: 

desfășurată,

Ing. Dan 
rectorul I. 
„Activitatea 
rezultatele obținute de co
lectivul minei noastre în 
acest început de an. ne-au 
determinat să ne majorăm 
angajamentul luat cu încă 
8 000 tone de cărbune. A- 
cesta este răspunsul nos
tru, al minerilor din Lu
peni, la grija permanentă 
pe care ne-o poartă parti
dul, secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al poporului".

Ing. Ion Dumitraș, di-

rectorul I. M. VULCAN: 
„în această lună, vom re
cupera o parte din minu
sul la producție al lunii 
ianuarie, iar p.înă la sfîrși- 
tul anului ne vom realiza 
angajamentul pe care ni 
l-am asumat — plus 5 000 
tone de cărbune. Vom 
face totul pentru atingerea 
acestor obiective. Garanția 
succeselor noastre o con
stituie linia de front activă 
pe care o avem, mecaniza
rea lucrărilor din- subteran,

a susțin&rii și tăierii 
. bunelui în abatajele 

stratele 18 și 15. Vom 
bunătăți plasarea locurilor 
de muncă și vom ajunșe 
la o mie de posturi pres
tate în cărbune".

Ing. Carol Schreter, di
rectorul I. M. URICANI l 
„Viitorul minei Uricani, 
dezvoltarea extracției de 
cărbune cocsilieabil este 
determinată de creșterea 
gradului de mecanizare 
atît a abatajelor, cit și a 
lucrărilor de înaintare. Am 
introdus un complex, al 
doilea este în fază de

Anchetă realizată de 
Dorin GHEȚA

căr- 
din 
îm->

(Continuare în pag. a 2-a)
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Experiența minei 

Lupeni demonstrea
ză, cu puterea de 
convingere a fapte
lor, căile eficiente 
ale creșterii produc
ției de cărbune:
- MECANIZARE
- ORGANIZARE
- DISCIPLINĂ I

COMPRESOARE se 
în execuție în : 
incintă minieră Petrila- j 
Sud. în ultima lună, de . 
cînd aici au început pri
mele săpături și tur- 1 
nări de betoane în fun- I 
dații, echipele de cons- I 
tructori coordonate de 
maistrul Gheorghe Ilaș 
au atins ritmuri înalte 
de execuție. Noua sta
ție de compresoare va 
cuprinde, pe lîngă ins
talații clasice de pro- I 
dus aer comprimat, și ] 
un turbocompresor de I 
mare capacitate, i 
Construcția turnului de | 
răcire al stației se exe
cută prin glisare.

• IN PROBE TEH
NOLOGICE. La noua 
incintă — pilier Est Lu
peni, unde se execută 
o nouă instalație de să
pare și extracție, s-au 
făcut probele tehnolo
gice și rodajul mașinii 
de extracție, în vede
rea recepționăril lucră
rii la sfîrșitul lunii fe
bruarie. Totodată, mi
nerii sectorului de in
vestiții de la mina Lu
peni au executat pînă 
în prezent 20 metri să
pare în puț.

I 
I 
I

Cercul directorilor de școli
Ieri, la Școala 

nr. 1, a avut loc 
cercul directori
lor de școli din 
Petroșani, ; iniția
tivă preluată de 
Ia Lupeni, un.de 
se aplică, în fie
care joi, de la în
ceputul acestui an 
școlar. în cadrul 
acestui necesar • 
schimb de expe
riență au fost ur
mărite asppete ale

eficienței și orga
nizării procesului 
instructiv — edu
cativ, ale colabo
rării dintre școli 
și întreprinderile 
patronatoare în 
vederea sporirii 
valorii formative 
și integrării ac
tivităților de prac
tică ale elevilor în 
viață social-eco- 
nomică din Va
lea Jiului.

Institutul de mine este 
integrat în procesul de 

modernizare a mineritului
Interviu cu prof. univ. dr. ing. DUMITRU 

FODOR, rector al I.M.P.

Cu experiența celor trei decenii de existență în 
Valea Jiului, Institutul de mine din Petroșani parti
cipă activ la problematica mineritului românesc. Una 
din principalele direcții de acțiune este cuprinsă în 
sfera cercetării și proiectării, institutul avînd un valo
ros potențial științific și o autentică tradiție în cer
cetarea unor aspecte de mare interes pentru minerit. 
Despre această componentă a învățămintului superior 
am solicitat detalii de la prof. univ. dr. ing. DUMI
TRU FODOR, rector al Institutului de mine din Pe
troșani.

— în planul de cercetare 
din anul 1978 au fost no
minalizate și finalizate 34 
teme de cercetare, cele mal 
multe orientate spre aspec
te majore ale industriei 
miniere. Valoarea contrac
telor predate beneficiarilor 
a fost de aproape 6 mili
oane lei, depășind cu mult 
ceea ce prevăzusem noi. 
în atenția cercetătorilor 
noștri — constituiți în co
lective în care colaborează 
cadre didactice, specialiști 
din producție și studențî 
— s-au aflat punerea în 
evidență a unor noi zone 
de zăcămînt, valorificarea 
de noi resurse de energie

(șisturi bituminoase, ex
ploatarea rezervelor de 
huilă și lignit imobilizate 
în pilierii de siguranță 
etc.), studierea și elucida
rea unor fenomene din 
minerit pentru a fi apli
cate cele mai adecvate 
tehnologii, reducerea con
sumului de materiale și 
energie, mecanizarea com
plexă a lucrărilor miniere, 
subterane, găsirea și verifi
carea unor “sisteme de ac
ționare și automatizare 
pentru . instalații electro-

T. SPĂTARU

(Continuare în pag. a 2-a)

Atelierul de producție de la Institutul de mine.

un.de


A XXX-g aniversare a Teatrului de stat 

„Valea Jiului**

O permanentă participare la 
viața culturală și educativă

Adunarea generală a oamenilor muncii

în viața localităților în 
care își desfășoară activi
tatea instituțiile de artă, 
viața eulturăl-educativă, 
mișcarea artistică ■ a ama
torilor dobîndește de-a 
lungul anilor nu'numai o 
diversitate dc genuri. ci și 
o tot mai accentuată calita
te, în realizările pe plan 
cultural din Valea Jiului 
în acești ani ai construc
ției socialiste se regăsește 
•și efortul activității Tea
trului de stat, preocupat, 
Încă din primii ani ai exis
tenței, de mișcarea amato
rilor. Actorii au trăit în 
mijlocul oamenilor muncii 
și au fost sensibili și re
ceptivi la problematica ge
nerală ■ a culturii, preocu
pați, mereu de. atragerea 
publicului la spectacole.

îți instruirea și pregăti
rea de spectacole ale ac
torilor amatori de pe tot 
cuprinsul județului s-au 
remarcat multi actori pro
fesioniști încă din primii 
ani, teatrul promovînd și 
astăzi această practică. 
După un program stabilit 
de comun acord cu casele 
de cultură, căminele cul
turale, cluburile sindicate
lor sau școlile, colectivul 
artistic a realizat multe lu
cruri frumoase, la Vulcan 
sau Lupeni, la Brad sau 
Petroșani, în cadrul Fes
tivalului național „Cântarea 
Romă n i e i“. Actori 
și regizori, scenografi și 
tehnicieni au fost pre- 
zenți în Valea Jiului, Deva 
sau Hunedoara la astfel de 
acțiuni în cadrul cărora ta

lentul și ' competența lor 
s-au evidențiat în organiza
rea de spectacole și monta
je literar-artistice comune 
cu artiști amatori.

O inițiativă mai veche 
a teatrului, practicată de 
multe colective artistice din 
țară, a fost înființarea u- 
nui studiou experimental 
care , nu numai că îi diver
sifica viața spectaculară, 
ci, atrăgînd un număr con
siderabil de tineri, îi spo
rea valoarea educativă și 
culturală. Acum, cînd tea
trul aniversează 30 de 
stagiuni în Valea Jiului, 
valoarea colectivului for
mat din actori talentați 
și devotați artei are toate 
posibilitățile pentru a 
constitui un astfel de ciclu 
de manifestări. Cu reci
taluri de poezie, piese în- 
tr-un act sau fragmente 
semnificative din alte spec
tacole pot fi întreprinse 
înțîlniri cu minerii în să
lile de apel, cu alte colec
tive de muncă, metodă, de 
mai bună cunoaștere re
ciprocă și de . atragere a 
marelui public în jurul tea
trului. în acest an, Valea 
Jiului aniversează 50 de 
ani de la luptele mineri
lor din Lupeni, eveniment 
care trebuie să reprezinte 
și pentru teatru — al mi- 

cum este cunoscut 
— un prilej de 

a formelor de Ie
de participare și

mai mare la procesul edu
cativ din municipiu.

, T. SPĂTARU

nerilor, 
în țară 
lărgire 
gătură

montare și îi va urma un 
al treilea în stratul 17—18. 
Vom introduce, în premi
eră pentru Valea Jiului și 
chiar pe țară, o combină 
de înaintări în steril eu 
parametri deosebiți, cu 
'care vom obține o ridicată 
avansare medie zilnică".

Ing. Viorel Boantă, di
rectorul I. M. LONEA : 
„Angajamentele pe care 
minerii întreprinderii noas
tre și le-au luat vor fi o- 
norate în întregime. Pen
tru aceasta vom îmbună
tăți în continuare aprovi
zionarea brigăzilor cu ma
teriale și piese de schimb, 
întreținerea, exploatarea și 
repararea utilajelor de 
mare complexitate din do
tare. Personalul tehnic- 
ingineresc a primit sarcini 
concrete pentru acordarea 
asistenței tehnice formați
ilor de lucru. Vom respecta 
strict tehnologiile de lucru 
și vom dirija astfel com
plexele mecanizate îneît 
să avem la fiecare din cele 
două sectoare — III și IV 
—- eîte două complexe în 
funcțiune și eîte unul în 
revizii și reparații și une- ' 
ori chiar 3 complexe în 
funcțiune".

Ing. Gheorghe Giuclea, 
directorul I. M. ANINOA- 
SA: „Prin punerea în
funcțiune a unor capaci- 

. tăți de producție în noi 
zone de exploatare, concen
trarea fluxului de ' trans
port al cărbunelui și mai 
ales prin întărirea disci
plinei în ceea ce privește 

. exploatarea, întreținerea; 
revizia și repararea utila
jelor complexe din dotare 
și a celor care vor intra 
în curînd în dotarea mi-

de 
se 1 u- 

mina Live- 
își va realiza și de- 
ritmic sarcinile de 
va începe reeupera- 
minusului acumulat

nei pentru că vom ex- 
tinde în continuare meca
nizarea lucrărilor din sub
teran — ne vom realiza 
sarcinile de plan și anga
jamentele asumate".

Ing. Dumitru Opriș, di
rectorul I. M. EIVEZENI : 
„Odată cu punerea în func
țiune a noului flux 
transport, la care 
trează ; intens, 
zeni 
păși 
plan, 
rea
în primele două luni ale 
anului și ne vom realiza 
angajamentul asumat. . Po
sibilități avem. Tăierea 
cărbunelui este mecaniza
tă, vom introduce, comple
xe de mare productivitate 
și vom mecaniza și lucră
rile de înaintare atît în 
cărbune, cît și în steril".

Ing. Ion Vasilescu, di
rectorul I. M. DÎLJA : 
„Nimic nu ne va împie
dica să ne realizăm planul 
de producție și angajamen
tele pe care colectivul și 
le-a asumat. Vitală pentru 
mina noastră este realiza
rea integrală a planului la 
lucrările de investiții. în 
lunile februarie si martie 
vom recupera minusul în-

registrat la acest gen. de 
lucrări. în ceea ce priveș
te realizarea planului la 
producția de cărbune ex- . 
tras și a angajamentelor, 

. ne vom axa activitatea pe 
extinderea tehnologiei de 
lucru cu tavan de rezis- 
.tentă și, din luna .martie, 
vom folosi o tehnologie 
nouă în abatajele cu strate 
subțiri, ceea ce va con- 

. duce la creșterea producti
vității muncii și reducerea 
consumului de lemn".

Ing. Gheorghe Marchis, 
directorul I. M. PARO- 
ȘENI : „Sîntem una dintre 
cele mai mecanizate mine 
și eu cea mai veche tradi
ție în mecanizare din Va
lea Jiului și, de aceea, ne 
propunem să îmbunătățim 
și mai mult folosirea in
tensivă, la capacitate a 
utilajelor moderne pe care 
le avem în dotare. în felul 
acesta ne vom realiza in
tegral și sarcinile de plan 
și angajamentele asumate".

Ing. Dimitrie Simota, di
rectorul I. M. BARBÂ- 
TENI : „Problema nr. 1 eu 
care colectivul minei Băr- 
băteni s-a 
constituit-o 
bunului și

confruntat . a 
evacuarea căr- 
aprovizionarea

loeurilor de muncă cu ma
teriale și piese de schimb. 
Prin măsurile întreprinse, 
această problemă se află 
într-un stadiu avansat de 
rezolvare, practic se află 
în stadiul de finalizare. Pe 
lingă rezolvarea acestei 
probleme, punerea în func
țiune a noi capacități de 
producție și introducerea 
mecanizării ne dă garanția 
îndeplinirii cu succes 
sarcinilor de plan și a 
gajamentelor pe car 
le-am asumat".

Irig. Aurel Brînduș, 
rectorul
„Ne-am 
sarcinile 
an. Ne 
răsputeri 
ritmul pe care 
impus și l-am atins 
luna ianuarie.
noastră este de a obține 
cît mai mult cărbune cu 
utilajele din dotare. Mina 
Petrila are un colectiv cu 
vechi tradiții minerești, 
care: s-a ținut întotdeauna 
de cuvînt și își va respecta 
și de această dată cuvîn- 
tul dat — realizarea inte
grală a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asu
mate".

I. M. PETRILA : 
realizat ritmic 

de plan în acest 
vom strădui din 
să nu pierdem 

ni l-am 
în 

Dorința

Aspect 
galvaniza: 
slilpi hid 
can.

Noi d
Urmare 

inspectors 
dețean pi 
țirea proc 
educativ, 
te de la 
din Vulcr 
cu mobili 
30 758 lei.

O (Urmare din pag. 1)

activitate 
științifică

ău e- 
apli- 

a so
ri r-

(Urmare din pag. I)

munistul Nemeș nil s-a 
dat la o parte din calea 
greutăților.

— Acum nu se ■ mai. 
poate numi miner cel 
care nu cunoaște tehnica. 
Se ivesc defecțiuni, dacă 
aștepți după mecanici 
pierzi șutul. Eu am rămas 
la Roman, pentru că tel 
n-a vrut să mă dea, dar 
nici eu n-am vrut să plec.

D<f Însoțitorul său, Va
sile Tudoran, ajutor mi
ner, îl separă doar trei 
ani. Vasile are 29, dintre 
care cinci de minerit. 
Născut Ia Aninoasa, în
drăgise mai întîi șoferia. 
apoi a venit la mină. își 
aduce aminte de prima zi 
de lucru, bineînțeles la 
Roman.

— Nu eram obișnuit 
cu lopata, dar nu puteam

lui. La 1 iulie 
jumătate de veac și 
de ani de minerit. Ba 
din '47 a mai făcut 5 
la mina Anina, acolo 
rămas un frate. Din ’! 
75-a încredințat cinstea 
a conduce o brigadă 
tineret. Au îmbătrânit 
forhaierul și tinerii 
atunci. Petru Roman 
coptă, eu nostalgie, 
ceasta realitate.

împlinește
27 

nu, 
ani 

i i-a 
'57 i 

de 
de 
si 

de 
ac-
a-

mi-a fost satisfacția cea 
mai mare — să-1 poți a- 
juta pe ortac. Șefii de 
schimb sînt făcuți din 
același aluat de omenie. 
Și ca ei sînt și ceilalți. 
Nu crede cumva că am 
numai bătrîni. Ia trece-i 
în carnet și pe cei tineri : 
Anton Țîmpu, frații ge
meni Anton și Mihai 
Vența, Ferencz Vieru, Ni- 
colae Aruxandei are 22

. A -. '■ • : ’....• ;v,

înaltă productivitate

înseamnă inattă omenie
si
(
<

Or

meeanice, studii și cerce
tări privind limpezirea a- 
pelor și desecarea Blamuri
lor sterile, chiar și studii 
privind perfecționarea pro
cesului decizional. Accentul 
principal însă a fost pus 
pe rezolvarea unor teme 
eu caracter aplicativ (eu 
o pondere de 78 la sută în 
totalul temelor), impuse 
de procesul intens de-mo
dernizare a mineritului, în 
special cel din Valea Jiu
lui, de sporire a eficienței 
activității economice în a- 
cest domeniu.

— Cum a fost valorifi
cată această 
de cercetare 
șl proiectare ?

— în acest sens 
xistat trei direcții : 
carea în producție 
luțiilor propuse, prin 
mare și prezența cercetăto
rilor în fazele de introdu
cere în practică a noilor 
tehnologii ; valorificarea 
științifică a cercetărilor în 
cadrul unui dialog larg al 
specialiștilor - 
de comunicări, 
care a trecut, 
de inine a organizat .0 se
siune jubiliară (la care au 
fost prezentate, în două sec
țiuni, 157 de comunicări 
din care .87 ale cadrelor 
didactice de aici) și a fost 
reprezentat la Sesiunea 

balcanică de preparare, Sim
pozionul Consiliului națio
nal pentru protecția mediu
lui înconjurător și Simpo
zionul național de infor
matică. Și a treia direcție 
o constituie preocuparea 
destinată invențiilor și ino
vațiilor, modalitate superi
oară de valorificare a cer
cetării științifice. în uni
tățile miniere sînt în curs 
de aplicare 6 invenții. _

— Integrarea învăță-

sesiunile 
în anul 
Institutul

mîntului cu cercetarea 
și producția este un co
mandament politic-so
cial care dispune și de 
ample sensuri educative, 
stimulative pentru for
marea viitorilor ingineri 
și subingineri. Cum s-a 
realizat acest obiectiv și 
care a fost participarea 
studenților la realizarea 
acestui proces complex?

— în primul rînd am a- 
cordat atenție mare unor 
acțiuni concrete și de pers
pectivă din procesul de 
învățămînt ; cursuri desfă
șurate pe platforma indus
trială a Văii Jiului, la Ro- 
vinari sau Deva ; lucrări 
de laborator susținute în 
unități economice sau în 
institute de cercetare-pro- 
iectare ; îmbunătățirea do
tării laboratoarelor. în al 
doilea rînd, ne-a preocupat 
practica studenților în
producție, desfășurată la
anii IV și V în formulă, 
comasată, cu participarea 
directă în formațiile 
lucru (1 210 studenți 
prestat peste 2 100 posturi, 
cu o producție de 29 000 
tone cărbune și 6 500 tone 
minereuri). în atelierul de 
producție al institutului, 
dat în folosință anul tre
cut, (unde-și desfășoară 
practica două formații cu 
profil electromecanic) a 
fost realizată o producție 
superioară celei planificate 
și au fost confecționate 
multe repere cu grad înalt 
de complexitate. în sfîr- 
șit. ca o sinteză a pregă
tirii și integrării cu prac
tica. studenții participă în 
tot mai mare măsură la 
cercetarea științifică, ală
turi de cadrele didactice, 
fapt care le dezvoltă apti
tudini și le creează o ati
tudine nouă, de partici
pare concretă la munca

din mină și de reflectare 
asupra ei în vederea mo
dernizării. Și acest fapt 
este sesizabil și în modul 
cum se realizează proiec
tele, de an șau de diplomă, 
în care studenții formulea
ză soluții interesante. Dar 
procesul de integrare a 
învățămîntului superior cu 
practica și cercetarea, por
nind de la experiența și 
specificitatea noastră, se 
va adînci și perfecționa în
deosebi în conținutul său.

— Ce dificultăți s-au 
înlîmpinat și cum 
acționa pentru a 
mai manifesta în 
an ?

— Am avut unele

se va 
nu se 
acest

de 
au

greu
tăți cu beneficiarii cerce
tărilor noastre, destinate 
așa cum este normal, unei 
aplicări cît mai operative 
în producție, imperativ al 
acestui cincinal, al revolu
ției științifico-tehnice și 
al sporirii eficienței eco
nomice, deci în transfor
marea cantității într-o ca
litate superioară. Și 
organizarea practicii 
fost unele lipsuri,

în 
au 

motiv 
care ne-a determinat să o 
comasăm (6-8 săptămîni) 
la sfîrșitul anului universi.- 
tar pentru anii I-1II ingi
neri și I-II subingineri. 
Aici trebuie să avem mai 
mult sprijin din partea 
întreprinderilor _ și insti
tuțiilor de cercetare și 
proiectare, care trebuie să 
vadă în actualii studenți 
pe viitorii specialiști. în 
ceea ce privește munca de 
cercetare științifică 
necesar să rie concentrăm 
întreg potențialul asupra 
unor teme cerute de mi
nerit, continuînd, totodată 
preocupările de lărgire a 
colectivelor și de moder
nizare a dotării laboratoa
relor institutului nostru.

I

I
I
I

— Dintre cei vechi îi 
i__ ____ mai am pe frații Titu

să stau privindu-i pe cei- .. Vrăjitoarea și Aristică 
Grecu, amîndoi mineri, 
pe Constantin Crișu, șef 
■de ■ ■ - —
ani 
alt 
au 
maramureșean din Hărni
cești, Ion Simonca și cei
lalți,

— Au ■ venit și-au ră
mas la Roman. . Cafe-i 
explicația ?

—- M-am străduit șa-i 
înțeleg pe oameni, l-am 
convins că pentru ei 
muncesc, i-am învățat să 
fie gospodari. Lozinca 
brigăzii a rămas aceeași : 
„Timpul îl cîștigi în front, 
în cărbune, nu pe galerii, 
după materiale". Iată de 
ce le aducem înainte de 
a veni în șut. Și cînd au 
avut nevoie de mine, 
le-am spus: „mă aștepți 
în fața lămpăriei și mer
gem unde trebuie". Asta

lalți. Apoi m-am obișnuit. 
De ce-am rămas la bri
gadă ? Cînd a aflat for- 
haierdl că n-am casă, 
ni-a luat de mînă, am 
fost împreună la sindicat, 
la partid, la director și nu 
s-a lăsat pînă nu m-a 
m-a văzut cu nevasta și 
băiatul în apartament. 
Acum am doi băieți.

Și Sandu' Rolea, 
tulcean de 20 de ani, 
„obișnuit" cu brigada, 
șeful ei, deși sînt împre
ună doar de două luni. 
Tuturor le pare rău, dar 
și bine 
pensie, 
Rău că 
lucreze 
pentru 
bucure 
lui. între timp, pe gale
rie, se aude rîsul sănătos 
al lui Roman. îmi rea
mintesc fugar biografia

schimb. De vreo 16 
lucru cu Mihai Jura, 
șef de schimb. Apoi 
venit Vasile Vișovan,

un. 
s-a 
cu

că Roman iese la 
peste puțin timp, 
ar mai fi vrut să 
cu el, și bine 
că trebuie să. se 
omul de munca

de ani, doar o lună de 
minerit ; Costică llusac, 
fratele Sofiei Vicoveanca, 
de-o lună c cu noi, dar 
cunoaște totul de parcă 
ar fi de la înființarea bri
găzii.

Discuția alunec;! spre 
necazuri și dorințe. Orta
cii ar vrea o pompă de 
înaltă presiune, cele care 
sînt in dotare nu au de
bit. Stîlpii hidraulici „lă
crimează" prea des, lip
sesc unele piese de 
schimb, toroanele (funi
ile) confecționate în ate
lier nu ajung la timp în 
abataj, ce bine 
prinde un dispozitiv 
tru confecționarea 
luștelor" de buraj,
există la Lupeni... Cobo- 
rîm pe suitor, maramu- 
reșeanu scund, și vioi dis
pare în întuneric, îi 
aud doar glasul. 
Schimbul II are proble
me. Craterul a încreme-

le-ar 
p.en- 
„gă- 
cum

Instant4neâ u desfacere a te*
lev izoareior și aparatelor de radio, din Petroșani.

nit. Se gă 
soluție. Se 
nou angrei 
gătiri. C< 
frații Steț, 
Ștefan Arc 
dru Nagy 
montează : 
brilitate nC 

Cînd reiȚ 
sfîrșite, Pe, 
face semn, 
plecăm, 
întrebare ,. 
î I atac pe ;

— La 1 
pensie. ( 
succesorul 
man ? ’

— N-am; 
rile vor 
de bine 
Roman, 
de 35 de 
vrea.
haier Nemc 

. alt șef de
—- Nu-m 

de ce ingi, 
nărui șef a 
îmi făcuși 

- expresă, în 
tra în mini 
apropiat, ș> 
este Consta 
șefii de sell:' 
Man, Vas 
Dumitru Cc 
Podaru. De 
inginerul ai 
bl.găzi care 
acum cu ni 
deosebite ? 
forhaier.

— Toți a 
în brigada 
răspunde a

Acum în 
Petru Rom. 
liniștit Ia, 
tradevăr, m 
ce să-și. fa 
menii pe ca 
sînt adevăr;

Răspundem
EMIL DELURENȚ1U, 

Petroșani: Juste sesizările 
dv. cu privire la prețul 
micilor de la restaurantul 
„Cerna" din halele orașului 
Petroșani, precum și cu 
privire la cîntărirea cafe
lei punînd contragreutatea 
ambalajului pe celălalt ta
ler. După cum bine știți, 
conducerea Direcției comer
ciale municipale a dat pe 
loc dispoziții în acest sens. 
Vă rugăm să ne mai scrieți. 
Dar nu uitați: să nu ve
dem numai uscăturile din 
pădure.

UN GRUP DE CETĂ
ȚENI, din Vale: Intere
sante relatările și propu
nerile dumneavoastră cu 
privire la aprovizionarea 
cu materiale sportive a

cititi
unităților 
specialitate 
ciere și de: 
cu privire 
unei săli c 
numerotare 
tru telesca 
rîng. Nu i 
atîta clisere 
identitatea 
sorii.

un gri; 
DINE, Vul< 
doim de ai 
lor semnal; 
voastră, da 
numele i 
produs aces 
cum de aii 
vă dezvălu 
Așteptăm 
date concre



Experiența minei Lupeni demonstrează cu puterea de convingere 
a faptelor, căile eficiente ale creșterii producția de cărbune

Mecanizare ■ Organizare

ierul de 
■ției de 
in Vul-

iolare

Numitorul comun 
al realizărilor :

• Răspunderea muncitorească
• Angajarea plenară pentru îndeplinirea 

sarcinilor de plan

! rfe wt cm 
jcittuC *

fi i u i
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-■* 70NE CĂRBUNE

• Creșterea de 40 MII TONE CĂRBUNE a fost 
obținută, în principal, prin extinderea metodelor avan- 

, sate de exploatare și introducerea utilajelor moderne • 
Din producția lunii ianuarie 1979, 81,2 LA SUTA
aparține abatajelor frontale • O altă cifră edifica
toare : 70 LA SUTA din aceeași producție a fost obți
nută prin tăiere mecanică.

eocupării 
ilar ju- 
tnbunătă- 
jstructiv- 
i cabine- 
r. 5 și 6 
st dotate 
doare de 
iORNEA)

iede o . 
:ă un I 
a pre
tindea, I 
Todor, I 
lex a n- 

I ți de- 
. o fo
ii.
e pe 

an îmi 
iul, să 
tesc o 
u care

iți în 
să fie 
-u Ro-

Trebu- I 
ot așa I
Petru I 

il ăsta J 
știe ce ■ 
fi for- 
•ișu, or j 

seama ’ 
Ier, tî- 
jlui V, 
ecizare 
i a in- 
aatajul 
>rigadă 
ob, iar 
Rcolae . 
LCtoria,
Mihai I 
insitat | 
acestei p» 
ifruntă. j- 
ibleme . 
reb pe I

mineri I 
,* îmi • 
limplu. I 
a ce I 
.e " ieși 
■. în- 
pentru 
i. Oa- 
srescut 
eni.

De la începutul acestui 
an, colectivul de munci
tori, ingineri și tehnicieni 
al minei Lupeni, avind 
în frunte comuniștii, acți
onează cu forțe înzecite 
pentru sporirea produc
ției de cărbune. Succe
sele repurtate în . abata
jele de mare capacitate 
productivă, dotate cu uti
laje moderne,, cît și la 
alte locuri de muncă și 
lucrări miniere ilustrea
ză pregnant capacitatea 
sporită de acțiune a co
lectivului, gîndirea sa 
înaintată, în pas cu noile 
cuceriri ale științei și 
tehnicii în donjeniul mi
nier, hărnicia, priceperea 
tradițională a minerilor, 
maiștrilor, mecanicilor, 
electrolăeătușilor și ca
drelor tehn ico-ing in ereș ti, 
a tuturor oamenilor mui
cii din această . unitate;
cuprinși într-o activitate 
de mare însemnătate pen- treprinderii.

tril progresul economic 
al societății noastre soci
al iste.

Din bilanțul bogat al 
lunii ianuarie am reți
nut cîteva date. Dorim 
ca, în oglinda lor, să se 
recunoască toți cei care 
au contribuit în acest 
timp la obținerea fiecă
rui succes, care s-au pre
ocupat pentru creșterea 
productivității muncii și 
a vitezelor de avansare, 
îmbunătățirea calității 
cărbunelui extras; redu
cerea cheltuiel ilor mate
riale de producție^ între
ținerea corespunzătoare 
și exploatarea judicioasă 
a bogatei dotări tehnice 
de care dispune ■între
prinderea. Astfel, reali
zările pe care l.o prezen
tăm în pagina de față — 
expresie â experienței 
înaintate în promovarea 
noului — au drept autor 
întregul colectiv al în-

CU TĂIER E.

MECANICĂ
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cu
SUSȚINERE 

MEC AN! .
ZATĂ

181^429
L1977 li 1978 I 1979

I
I

K 1980

• Prin introducerea complexelor mecanizate de susținere, dotate cu 
combine, producția medie a abatajelor a crescut de la 400—500 tone/zi, 
la peste 800 tone/zi.

Oglinda 
unui succes

• In luna ianuarie 
1979, toate sectoarele 
minei Lupeni au rapor
tat depășirea producției 
fizice între 0,6 și 14 la 
sută • Productivitatea 
muncii a fost depășită 
cu 1,722 tone/post în 
abataje, 1,056 tone/post 
în cărbune, și 0,215 to
ne/post pe întreprin
dere • PRODUCTIVI
TATEA MUNCII ORA
RE a fost, de asemenea, 
depășită pe întreprin
dere cu 35 kg/oră • 
Dacă se menține acest 
ritm, mina Lupeni 
va atinge un nivel de 
producție de peste 7 000 
tone/zi.

ir
ale de 
ași apre- 
opu narile 
lenaj area 
atare și 
îlor pen- 
in Pa- 
m de ce 
arivire la 
lor scri-

GOSPO- 
u ne în- 
tatea ce- 
dumnea- 
pecificați 

care a 
>erve așa 
stiiți -să 

entitatea, 
soare cu

Acțiuni orientate spre 
noi creșteri 

cantitative și calitative
• La succesul lunii ianuarie 1979, au con

tribuit numeroase măsuri tehnice, organizatorice 
și politice, gîndite și aplicate în colectiv, Cum ar 
ti : soluționarea podirii în stratul 3 prin îmbună
tățirea tavanului artificial, introducerea înnămoli- 
rii profilactice, modernizarea transportului în 
subteran, concentrarea producției pe sectoare;, 
realizarea la timp a pregătirilor în vederea creș
terii liniei de front active, îmbunătățirea calită
ții cărbunelui extras, perfecționarea forței de 
muncă • Acordînd o atenție sporită reducerii 
consumurilor specifice, îndeosebi la lemn de mi
nă și cherestea, s-a obținut reducerea prețului 
de cost cu 6,55 lei/tona de cărbune extrasă, 
fapt ce se reflectă în eficiența economică.

i&futfuude mutății 
in ecatâuCtuf fniuccii

• Mecanizarea a 
schimbat radical rapor
tul dintre inteligența și 
efortul fizic încorporate 
în tona de cărbune eș- 
trâSck t

Prin efortul 
de gîndire 

al colectivului
• întreprinderea minieră Lupeni s-a 

înscris în competiția promovării progre
sului tehnic, prin două realizări de auten
tică valoare ; adaptarea complexului me
canizat destinat susținerii abatajelor 
frontale, Ia condițiile specifice ale stra
tului 3, sub tavan artificial, și adaptarea 
combinei de abataj la complex, în vede
rea. înlocuirii tăierii cu plug, prin tăierea 
cu combina • Eficiența economică a celor 
două adaptări : s-a obținut reducerea
valorii de achiziție a unui complex de la 
67 milioane lei („Lupeni, 1“) la 36 mili
oane lei („Lupeni 4“j • Pe această cale, 
numai la sectorul IV au fost obținute 
economii echivalente cu aproape valoa
rea a 2 complexe mecanizate dotate cu 
combină, calculate Ia prețul actual de 
achiziție • Reducerea cheltuielilor de a- 
chiziționare a utilajelor moderne a fost 
permanent însoțită de creșterea perfor
manțelor tehnice ale fiecărui nou complex 
introdus în subteran.

PRODUCȚIEI NETE ntftiir fu Cuâccc

de uuuă
^a,6% .

■oi Ca

Preocupări sporite pentru îmbunătățirea
activității în luna februarie

• în toate sec
toarele se acțio
nează pentru creș
terea potențialului 
economie, pe baza 
măsurilor adop
tate de adunarea 
generală a oame
nilor muncii • Se 
are în vedere : 
urgentarea pune

rii în funcție , a 
abataj ului came-. 
ră nr. 4 și ame
najarea camerei 
pentru îndreptat 
armături TH (sec
torul I) ; introdu-; 
cerea unei combi
ne de mare pro
ductivitate în

straturile '18-9, 
blocul Ii (sectorul 
rul 11) ; realizarea 
■la timp a suitori
lor de atac in pa
nourile 2-3. ■ (sec
torul VI)- porni- 
rea abatajului cu 
front scurt nr. 2 
(sectorul Vil). Bri

găzile de pregă
tire conduse de 
loan Gîrea (sec
torul II) șr Glieor- 
ghe Belei ■ (sCc- 
torul III) și-au 
propus în. luna 
februarie să rea
lizeze cel puțin 
1.00 ml avansare.

(istĂCjc'fM.

H567 tte emuiei

,ten te

® Se acționează stăruitor pentru 
grăbirea punerii în fancție a noilor 
capacități de producție din sectorul III 
(abatajul frontal din stratul 5, blocul 
V, felia II-Est) și sectorul V (abatajul 
cameră nr. 7) • Fiecare zi cîștigată 
prin grăbirea acestor lucrări înseamnă 
un plus de producție de 300 tone pe 
zi la abatajul frontal, și 80 tone pe 
zi la abatajul cameră • Preocupări 
sporite sînt și. pentru dezvoltarea acti

vității atelierului electromecanic in 
cadrul căruia se prevede ca în viitor 
să fie executate o serie de lucrări de 
mare importanță : reparații capitale 
pentru toate genurile de combine, re
parații și verificări hidraulice pentru 
susținerea mecanizată, reparații pen
tru construcția metalică a susținerii 
mecanizate, înființarea unui atelier 
pentru rebobinări și reparare a apara- 
tajului electric șij electromecanic.
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Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a inmînat înalte distincții 

unor vechi militanți 

Decret prezidențial
e (Urmare din pag. 1)’

Nicolae Bota, Dumitru 
Miron, Constantin Oancă.

Art. 4 — Se conferă titlul 
de „Erou al Muncii Socia
liste44, tovarășilor s

Stelian Nițulescu, Gheor- 
ghe Velcescu.

Art. 5 — Se conferă „Or
dinul Muncii44 clasa I to
varășului Nicolae Alexe.

Art. 6 — Se conferă or
dinul „Steaua Republicii 
Socialiste România44 clasa 
a II-a, tovarășilor :

Virgiliu Balaure, loan 
Horinkar, Neculai Ionescu, 
Elena Teodorescu.

Art. 7 — Se conferă or
dinul ,.23 August14 clasa a
II-a,  tovarășilor :

Aron Braester, Laura 
Cernea (Loti Foriș), Nico
lae Constantinescu, Nicolai 
Gheorghiu, Etel Szabo, A- 
goston Vargancsik.

Art. 8 — Se conferă or
dinul „.Tudor Vladimires- 
cu“ clasa a II-a, tovarăși
lor :

Nicolae Băisan, Ion Biz- 
gă, loan Demeter, Grigore 
Geamănu, Boris Holban, 
Mor Spitz, Teodor Vasi- 
lescu, Radu Vochin.

Art. 9 — Se conferă „Or
dinul Muncii" clasa a II-a, 
tovarășilor:

Ion. Bănulescu, Janos I- 
mecs, Adalbert Luncan, 
Cleopatra Voinea.

Art. 10 — Se conferă or
dinul „Steaua Republicii 
Socialiste România14 clasa 
a IlI-a, tovarășilor i

Marin T. Alexandru,. 
Ferencz Teofil Besztery, 
Gheorghe Buleată, Gheor- 
ghe Codreanu, Ion Cră

NICOLAE CEAUȘESCU,
Președintele

Republicii Socialiste România••••••••_•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DUMINICA,

25 FEBRUARIE
. 8,30 Gimnastica la domi

ciliu.
8,40 Tot înainte.
9,25 Șoimii patriei.
9,35 Film serial pentru 

copii. Insula miste
rioasă. Coproducție 
anglo-franceză. (Epi
sodul 1).

10,00 Viața satului.
11.30 Pentru căminul dv.
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical. U- 

mor și muzică.
14,00 Desene animate.
14,25 Drumuri europene.
15,00 Magazin sportiv de 

iarnă.
16.45 Film serial— Viața 

lui Paganini. (Episo
dul 2).

17.40 Publicitate.
17.45 Finala „Cupei Româ

niei41 la handbal 
masculin.

19,00 Telejurnal.
19,20 Metamorfoze dobro

gene.
19.40 Cu mască... fără mas

că. Emisiune de va
rietăți.

20.40 Film artistic, Un cîn- 
tec pe Broadway. 
Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor 
americane.

22.40 Telejurnal.
LUNI, 26 FEBRUARIE

16,00 Telex.
16,05 Emisiune în limba 

maghiară. 

ciun, Eugen Genad, Iulian 
Horvath, Francisc lozsa, A- 
lexandru Ionescu, Francisc 
Komaromi, Petre Paleacu, 
Ernest Popescu, Hie Rusu, 
Caiman Steimberg, Nicolae 
Timar, Gheorghe Toacă.

Art. 11 — Se conferă or
dinul „23 August44 clasa a
III- a tovarășilor i

Sima Agiu, Cristof Bo- 
do, Constantin Butaru, 
Constantin-Ene, Iozsef Far- 
caș Nagy, Dumitru Lixan- 
dru, Grigore Modoran, Au
relian Scutaru, Marin Stan- 
cu, Iacob Stehle.

Art. 12 — Se conferă or
dinul „Tudor Vladimirescu14 
clasa a IlI-a, tovarășilor :

Ion Bălan, Ion Bucur, 
Andrei Chiș, Moricz Fali- 
kovits, Alecu Frîncu, Nico
lae Ganciu, Damian Iones
cu, Constantin Mardale, 
Iuliu Podlibny, Francisc 
Weisz.

Art. 13 — Se conferă or
dinul „Steaua Republicii 
Socialiste România14 clasa 
a IV-a, tovarășilor i

Tereza Demeter, Ioan 
Drobny, Iosif Guia, Gri
gore Holdiș, Istvan Kalli, 
Alexandru Kun, Marian 
Slusarciuc, Neculai Stănică, 
Luiza Steinfeld, Borbala 
Szegedi, Edmund Zsarko.

Art. 14 — Se conferă or
dinul „23 August11 clasa a
IV- a, tovarășilor :

Iosif Baștean, Ilie Popes
cu, Zoltan Szatmary, Ka- 
roly Lajos Veress.

Art. 15 — Se conferă or
dinul „Steaua Republicii 
Socialiste România14 clasa 
a V-a, tovarășilor :

Simon Acselrat, Ana Ko
vacs.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Panoramic.
20.30 Roman-foileton. Pol- 

dark — producție a 
studiourilor engleze. 
(Episodul 1).

21,45 Mai aveți o întreba
re.

21,55 Cadran mondial.
22,15 Telejurnal.

PROGRAMUL ȚX/
MARȚI, 27 FEBRUARIE
9,00 Teleșcoală.

10,00 Roman foileton. Pol- 
dark (reluarea episo
dului 1).

10.55 Muzică ușoară.
11.20 Telex.
17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală.
17,25 Curs de limbă en

gleză.
17.45 Din țările socialiste.
17.55 Din cartea naturii.
18.20 Lecții TV. pentru 

lucrătorii din agri
cultură.

18.45 Cîntă corul muncito
resc—țărănesc al mi
nerilor din Ghelar.

19,00 Forum cetățenesc.
19.20 1001 ds seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20.20 Seară de teatru: Tren 

de plăcere — de I.L.

ACTUAL1TATEAOLUME
Întîlnirea miniștrilor industriei 

construcțiilor de mașini 
și Bulgariei
minat, în vederea îndepli
nirii sarcinilor trasate de

ai României
SOFIA 22 (Agerpres). — 

Corespondență de la C. A- 
mariței : La Sofia a avut 
loc întîlnirea. miniștrilor 
industriei construcțiilor de 
mașini din România și Bul
garia, tovarășii Ioan A- 
vram și Toncio Ciakîrov.

Cei doi miniștri au exa-

Negocierile tripartite 
de la Camp David
WASHINGTON 22 (Ager

pres). — Secretarul de stat 
al S.U.A., Cyrus Vance, pri
mul ministru și ministrul 
afacerilor externe al Egip
tului, Mustafa Khalil, și 
ministrul de externe al Is
raelului, Moshe Dayan, care 
au reluat la Camp David 
convorbirile cu privire la 
tratatul de Paes' egiptea- 
no-isrăelian, au hotărît să 
abordeze probleme aflate 
în suspensie „ca un tot u- 
nitar14 — s-a anunțat joi 
într-un comunicat al De
partamentului de Stat a- 
merican. Participanții la 
tratative — precizează co
municatul — își vor con
tinua convorbirile asupra 
„diferitelor elemente ale 
acestui ansamblu de • pro
bleme11.

SECRETARUL GENE
RAL AL LIGII ARABE, 
Mahmud Riad, a primit 
din partea guvernului li
banez un raport referitor 
la planul de reconstrucție 
și normalizare a vieții în 
Liban și participarea state
lor arabe la refacerea ță
rii. Materializarea acestui 
plan ar necesita, potrivit 
aprecierilor special iștilor, 
fonduri de aproape nouă 
miliarde dolari, sumă ce 
.ar urma să fie acoperită 
în proporție de aproximativ 
30 la sută de statele arabe.

PREȘEDINTELE OFI
CIULUI FEDERAL de re
zerve al S.U.A., William 
Miller, a arătat că orga- . 
nismul pe care îl conduce

Caragiale. Premieră 
pe țară.

21,20 Documentar TV.
21,45 Publicitate. .
21,55 Șlagăre din filme mu

zicale.
22,15 Telejurnal.

MIERCURI,
28 FEBRUARIE

9,00 Teleșcoală.
10,00 Gala antenelor —

Moldova.
12,00 Șoimii patriei.
12,10 Telex.
15,00 Fotbal. Steagul Roșu 

Brașov — U.T.A., și 
Universitatea Cluj- 
Napoca :— Sport Club 
Bacău în Cupă Româ
niei.

18.30 Telex.
18.35 Telecronica pentru 

pionieri.
18,50 Tragerea de amortiza

re ADAS.
19,00 Festivalul național 

„Cîntarea României44.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Noi, femeile.
20.20 Telecinemateca. Ci-, 

ciul „Mari ecranizări44 
Cadavrul viu.

22.35 Telejurnal.
JOI, 1 MARTIE

17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală. 

tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și Todor 
Jivkov, prini-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bul
garia, la recenta lor întîl- 
nire de la Voden, un larg 
cerc de probleme privind 
extinderea și adîncirea, în 
continuare, a colaborării bi
laterale în domeniul cons
trucțiilor de mașini din 
cele două țări pe anii 1979 
și 1980 și în perioada cin
cinalului următor (1981-— 
1985).

Președintele Partidului republican italian, 
însărcinat cu formarea unui nou guvern

ROMA 22 (Agerpres). —■ 
Președintele Republicii Ita
liene, Alessandro Pertini, 
l-a însărcinat, joi, pe Ugo 
la Malta, președintele Par
tidului republican, cu mi
siunea de formare a .unui 
nou guvern.

Ugo la Malfa a primit a
ceastă misiune, după ce

va promova o politică de 
austeritate pe plan mone
tar în anul 1979, în vederea 
diminuării presiunilor in
flaționiste și atenuării pe
ricolului de recesiune.

LA LAGOS SE DESFĂ
ȘOARĂ O REUNIUNE la 
nivel înalt a șefilor de stat 
din zece state membre ale 
Organizației țărilor' africa
ne riverane ale fluviului 
Niger. întîlnirea, infor
mează agenția M.A.P., are 
drept scop relansarea acti
vității organizației ce reu
nește aceste state în vede-

17.25 Curs de limbă rusă.
17.45 Ansambluri corale.
18,05 Reportaj pe glob. Mo- 

zambic.
18.25 Consultații juridice.
18.15 Marele premiu de 

sărituri eu schițările 
de la Engelberg. (El
veția).

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Ora tineretului.
20.55 De la prima coope

rativă agricolă la a- 
groindustrie.

21.10 Mărțișoare, mărțișoa- 
are...

21.45 Publicitate.
21,50 Tezaurul incașilor.
22.15 Telejurnal.

VINERI, 2 MARTIE
9,00 Teleșcoală.

10,00 Telecinemateca (re
luare).

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

germană.
18.55 Dialog cu telespec

tatorii.
19,00 Rezultatele tragerii 

loto.
19,05 La volan.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Treizeci de ani de 

la începerea coopera
tivizării agriculturii.

20.10 Film artistic. Marele 
singuratic. O produc
ție a Casei de filme 
numărul. patru, după 
romanul lui Marin 
Preda.

Guvernul Iranului a 
hotărît organizarea 

unui referendum

TEHERAN 22 (Agerpres). 
— Agențiile internaționa
le de presă relatează că gu
vernul iranian a hotărît 
organizarea, în următoarele 
15 zile, a unui referendum 
național, cu privire la vi
itoarea formă de guvernă- 
mînt a țării. Declarația 
guvernului precizează că 
la referendum urmează să 
se răspundă prin „DA“ sau 
„NU“ la o singură între
bare : „Vă pronunțați -în 
favoarea unei republici is
lamice Un răspuns afir
mativ al majorității elec
toratului va semnifica tre
cerea de la monarhie la 
republică.

Referendumul va fi ur
mat de alegeri pentru o A- 
dunare Constituantă.

predecesorul său, Giulio 
Andreotti, democrat-creș- 
tin, a eșuat în tentativa sa 
de a forma un nou guvern. 
Este pentru prima dată în 
ultimii 34 de ani cînd în 
Italia este numită să for
meze un guvern o persona
litate politică neaparținînd 
democrației-creștine.

rea transformării .zonei ri
verane marelui iTuviu în 
teren arabil și utilizarea 
forței apelor acestuia pen
tru producerea electricity 
ții. ■ ■ ■■

CAMERA DEPUTAȚI- 
I.OR A PARLAMENTU
LUI ITALIAN a decis, cu 
o majoritate substanțială 
de voturi, ridicarea imuni
tății parlamentare a depu
tatului Giorgio Almirante, 
secretar național al parti
dului neofascist Mișcarea 
Socială Italiană — Dreap
ta Națională (M.S.I.—D.N.). 
Astfel Almirante va putea 
fi judecat pentru delictul 
de „reorganizare a partidu
lui fascist14, delict sancțio
nat de legislația în vigoa
re.

21,oO Cîntec mîndru pentru 
țară.

22.20 Telejurnal.
SIMBAtA, 3 MARTIE

12.30 Telex.
12.35 Curs de limbă spa- 

. niolă.
12.55 Curs de limbă fran

ceză.
13.15 Concert de prînz.
14.15 Corespondenții ju

dețeni transmit...
14.35 Melodii populare.
15,00 Un fapt văzut de a- 

proape.
15.20 Agenda culturală.
15,45 Publicitate.
15.50 Clubul tineretului.
16.40 Februarie 1979 —

cronica evenimentelor 
politice interne și
internaționale.

.17,00 Turneul celor 5 na
țiuni la rugby — An
glia — Franța. -

18.35 Antologia filmului 
pentru copii și tine
ret.

19.30 Telejurnal.
19.50 Bilanț și perspective. 

30 de ani de la înce
perea cooperativizării 
agriculturii.

20.15 Teleenciclopedia.
20.40 Film serial. Mînuitorii 

de bani (ultimul epi
sod).

21,25 De la o glumă la alta. 
Slalom printre... zîm- 
bete.

21.55 Telejurnal. Sport.
22,05 Melodii românești de 

ieri și de azi.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Fiul Feței Pa
lide; Republica : înain
te de tăcere ; Unirea : 
Cascadorii.

PETRILA; Haiducul 
cu ochii ca stelele.

LONE A : , Ecaterina
Teodoroiu.

ANINOAȘA : Joc se
rios.

; VULCAN: Umbra pă
sării în zbor.

LUPENI — Cultural: 
Oamenii rămîn oameni; 
Muncitoresc : Nimeni nu 
aleargă mereu,

URICANI: Orchestra 
ambulantă.

TV.

9,00 Teleșcoală.
1 10,00 Telecinemateca :1 Ciclul Mari actori
1 — „Cei de pe Cai-1 ne14..

12,00 Telex.
17,00 Telex.
17,05 Emisiune în limba

germană.
19,00 Rezultatele trage-

1 rii loto.
| 19,05 La volan.

19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal.
20,00 Viitoarele orașe.
20,20 Film artistic :„Im-

posibila poveste de ’ 
dragoste44. Premie- ' 
ră TV. Producție a 
studiourilor polo- | 
neze, I
O artă pe măsura i 
timpului nostru. ' 
Compozitorii răs- I 
pund chemării se
cretarului general . 
al partidului.

22,15 Telejurnal.

21,50

RADIO
știri.

I 
I
I
I 
I

! 5,00 Buletin de
15,05 Ritmuri matinale. 
16,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojur
nal. 8,00 Revista presei.
8,10 Curierul melodiilor. 
9,00 Buletin de știri. 
9,05 Răspundem ascultă
torilor. 10,00 Buletin de 
știri. 10,05 - Atlas folclo
ric. 10,30 Știința și viața.
10,45 Secvențe folk. 11,00 
Buletin de știri. 11,05 
Corul „Gavriil Musices- 
cu“ al Filarmonicii 
„Moldova44 din Iași. 
12,00 Buletin de știri.

I 12,05 Din comoara fol
clorului nostru. 12,35 
Repere interpretative. 
13,00 De la 1 la 3. 15,00 

' Student-club. 16,00 Ra- 
l-diojurnal. 16,20 Coordo- 
I mate economice. 16,40 
I Frumuseții tale — pro
gram de muzică ușoa
ră. 17,00 Buletin de știri. 
17,05 Pe strune de vioa- 

' ră, 17,20 Pentru patrie.
17,50 Cîntece de Vasile 
Timiș. 18,00 Orele serii. 
20,00 Viers de 
ritm de joc, 20,15 
cheta economică.
Cadențe sonore. 
Buletin de știri.
Consemnări. 22,00 
într-o oră.

I Non stop muzical
I turn.

doină,
An-
20,45
21,00
21,30 
O zi 

23,00—3,00

I
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