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Țraducînd în viață indicațiile cuprinse în cuvîntarea tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, rostită la recenta consfă
tuire cu cadrele de conducere din industrie, construcții, 

transporturi și agricultură

Colectivul I.R.I.U.M. Petroșani acționează cu fermitate pentru
• •

Astăzi, un alt participant la lucrărîle Consfătu
irii cu cadrele de conducere din industrie, construcții, 
transporturi, și agricultură, dr. ing. Anton Bacu, di
rectorul I.R.I.U.M. Petroșani, răspunzînd la întrebă
rile pe care i le-am adresat, ne informează cu prin
cipalele acțiuni asupra cărora va insista conducerea 
întreprinderii și conduceri le secțiilor și atelierelor 
subordonate, acțiuni și direcții desprinse din am
plul și concretul program de acțiune — cuvîntarea 
rostită, cu acest prilej de 
du Iui nostru.

secretarul general al parti-

încheierea
președintelui

Republicii Franceze, 
Valery Giscard d’Estaing, 

în țara noastră
Solemnitatea semnării

— Tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor consfătuirii niat cu hotărîre concrete, majore, gentă actualitate realizarea amplului pror, gram de dezvoltare econo- mico-socială a țării. Ideile și orientările desprinse din cuvîntare constituie uh îndreptar prețios, de o excepțională însemnătate pentru activitatea imediată și pentru activitatea de viitor, de perspectivă, în mod cu totul deosebit pentru noi, lucrătorii de la I.R.I.U.M. Am subliniat activitatea de perspectivă pentru că întreprinderea noastră . este

a subli- sarcinile de strin- pentru
în continuă dezvoltare. In trimestrul IV a.c. va intra în funcțiune o nouă capacitate — hala de reparații mecanice din Live- zeni, iar în anul 1980 îi vor urma alte noi capacități de producție, astfel incit in 1981 vom atinge ca cifră de plan 420 000 000 lei anual — cifră materializată in mașini, utilaje, piese de schimb, reparații, revizii, întreținere etc. Cu privire la asigurarea capacităților viitoare aș dori să adaug că la nivelul C.M.V.J. a fost avizată nota de comandă și proiectele de execuție pe obiective.

— Tovarășe director.

dezvoltarea capacităților 
întreprinderii este impre
sionantă. In mai puțin de 
4 ani de la înființare va 
trebui să atingeți, după 
cum spuneați, aproape o 
jumătate de miliard de 
lei. Aceasta presupune în
să același ritm de pregăti
re a cadrelor.. — Categoric. Această problemă constituie una din preocupările noastre deosebit de importante.
Interviu consemnat de 

Dorin GHEȚA

Dincolo de zîmbet
lăsa un semn, o 
personală in ne
mișcare a vieții 
îngăduie să revii

privirii să 
siguranță, 
neliniște... 
loc.
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foarte 
numai 
să fie 

unei

Cine poate spline că do
rința de a crea ceva dura
bil, de a 
amprentă 
întrerupta 
care să-ți
in memoria măcar a citor- 
va semeni ai tăi, nu e un 
sentiment profund omenesc?

’ du trebuie să fii, pentru 
asta, un om excepțional. 
Poate nici măcar 
bun. Trebuie să ai 
ceva care să merite 
încrustat pe răbojul
existențe și să trăiască mai 
mult decit ea. Cu toate că 
are numai 29 de ani, An
gelica Andronache se bucu
ră de stimă și respect, pen
tru că ea, bobinatoarea din 
atelierul electric al minei 
Petrila, este singura care 
bobinează motoare, partici
pă 
ce 
ră 
cu
Andronache vorbește 
de parcă n-ar avea vreme (Continuare in pag. a 2-a)

la lucrările de reparații 
se fac aici la utilaje fă- 
caracter A.G.R. Voinică, 
ochi mari, vii, Angelica 

iute,

iar în atelierul elec- 
am 

profesio- 
speciali- 
arn de- 
bobina-

de cuvinte, ci numai de 
fapte, „Așa, mimai așa tre
buie făcut bobiiiajul ?...“

Chipul ei deschis', lăsind 
. numai luminițele 

exprime totul :' 
încredere sau 
Sau toate la un

— Cînd ați venit în Va
lea Jiului ?

— Cu doisprezece ani in 
urmă. De atunci sint aici. 
M-am calificat la coopera
tiva „Deservirea" din Lu- 
peni,
trie al minei Petrila 
căpătat cunoștințe 
nale temeinice, 
zindu-mă... Adică 
venit cu adevărat 
toare.

Pentru a-i întregi portre
tul, fac apel la cei 55 de 
bărbați . în mijlocul cărora 
muncește. îmi vorbesc eu to
ții ca despre o tovarășă a- 
propiaiă, arătîndu-i stima 
Dumitru Deni IONAȘCU

Vă informămBrigada artistică de la Autobaza transporturi auto a prezentat în fața colectivului acestei importante unități economice din municipiul nostru programul „Cu brigada la volan". Artiștii amatori au scos în relief rezultatele bune obținute și pe cei ce le-au înfăptuit, precum și unele neajun-

suri. Programul întocmit de actorul și instructorul voluntar Corvin A- lexe s-a bucurat de succes. (C.D.)
♦------ -------Pentru cei . să-și petreacă de odihnă șiîn această lună, Agenția O.J.T. Petroșani a pus în vînzare bilete de tratament pentru stațiunea Felix: Seria începe din data de 19 martie a.c.,

interesați concedia! tratament
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Declarației comunemâne și franceze.Erau prezenți ambasadorul țării noastre la Paris, și ambasadorul — ței la București.După semnare, ședințele N i c o Ceaușescu și președintele Valery Giscard d’Estaing reciproc, căldură

martie,RepubliciiSîmbătă, 10 președintele Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii. Franceze,- Valery GiăCard d’Estaing,. au semnat, în cadrul unei’ ceremonii, care a avut loc la Palatul Republicii, Declarația comună a Republicii Socialiste România și a Republicii Franceze. . .La solemnitate au participat persoane oficiale ro-
CeremoniaPreședintele Republicii Franceze, Valery Giscard d’Estaing, și-a . încheiat, sîmbătă, vizita oficială e- fectuată în țara noastră împreună cu doamna Anne-Aymone Giscard d’Estaing, la invitația președintelui Republicii cialiste România, rășul Nicolae și a tovarășei Ceaușescu.Solemnitatea nai ților oaspeți

So- tova- Ceaușescu, Elenaplecării î- a loc pe Aeroportul național Otopeni. avut inter-

Fran-pre-
1 a e

Valery au în-Ceaușescu și Giscard d’Estaing cbinat o cupă de șampa- . nie pentru întărirea continuă a prieteniei tradiționale româno-fran- ceze, pentru dezvoltarea tot mai intensă a colaborării rodnice dintre țările noastre, în folosul spre binele ambelor poare, în interesul zei păcii, securității cooperării în Europa în întreaga lume.
s-au felicitatși-au strîns cumîinile.La încheiereanici, președinții

plecării înalților oaspeți

ceremo-Nicolae
Nicolaepreședinte-

și po- cati-ȘiȘi

(Continuare în pag. a 2-a)

economice

. Președintele"Ceaușescu și le Valery Giscard d’Estaing, tovarășa Ceaușescu și Anne-Aymone d’Estaing au sosit la eroport împreună. Aeroportul era pavoazat cu drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Franceze. Pe frontispiciul aerogării se aflau portretele președinților Nicolae Ceaușescu și Valery Giscard d’Estaing, încadra- ș

Elena doamnaGiscard
a-

te de drapelele de stat ale celor două țari.Sosirea celor doi șefi de stat a fost salutată cu urale și ovații de reprezentanții populației Bucu- reștiului, care au dat din nou expresie sentimentelor de prietenie ce și le nutresc reciproc cele două popoare, dorinței lor de a da noi dimensiuni și noi valențe colaborării dintre România și Franța.In această atmosferă
(Continuare în pag. a 4-a)

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste România și a tovară
șei Elena Ceaușescu, generalul Antonio Ramalho 
Eanes, președintele Republicii Portugheze, împreună 
cu doamna Maria Manuela Ramalho Eanes, va face 
o vizită oficială în România, între 21 și 23 martie a.c.

CONFERINȚĂ
Politica externă de 

a RomânieiIn aula Institutului de mine din Petroșani a a- vuț loc, ieri, o conferință cu privire la politica externă a Republicii Socialiste România, de prietenie, pace și colaborare cu toate țările lumii'.Conferința a fost ținută de tovarășul Ciubotaru, consilier sus-IoanIa

pace și colaborare 
socialiste"Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România, lector al C.C. al P.C.R.Au fost prezenți activiști de partid și de stat, cadre de conducere din economice și din ile municipiului, si studenți de 
(V.S.).

unitățile instituți- pro.fesori ia I.M.P.
Utecistul Niță Dra- 

gliici este unul din fre
zorii cu care secția 
prelucrări mecanice a 
S.S.H. Vulcan se mân
drește.

Iată-1 în imagine la. 
mașina de alezat și fre
zat, executînd o com
ponentă a stîlpului hi
draulic.

Foto : O. GHEORGHE

In pagina a 3-a :Magazin, duminical
cazarea asigurîndu-se la hotelul „Lotus". (C. Val).----------------Ieri, la Muzeul mineritului din Petroșani, s-a deschis expoziția „Cărți vechi minerești". Deschisă pînă la 23 martie, interesanta expoziție are program ele vizionare zilnic între orele 10—18. 
(T.S.).

vă informăm

Măsuri judicioase, care acționează nemijlocit asupra întăririi vieții

Creșterea veniturilor reale ale 
familiilorf stimularea activității 

productive spre noi cote 
ale rodniciei și eficiențeiDouă decrete, adoptate în lumina hotărîrilor Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., noi dovezi ale grijii conducerii de partid și de stat, personal a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, față de tinăra generație, pe de o parte, și față de asigurarea unei economii sănătoase, tot mai trainice, pe de altă parte, au fost date recent publicității, trezind ecouri de aprobare deplină în rîndul oamenilor muncii, ai tuturor cetățenilor patriei. Este vorba despre 
Decretul privind majorarea 
alocației de stat pentru co
pii și Decretul preziden
țial privind măsuri pentru 
rentabilizarea unor bunuri 
de consum care își găsesc o corelare optimă în bugetul familiilor, în bugetul întregii societăți, în ritmurile de creștere echilibrată a nivelului de trai prevăzute de Congresul al

XI-Iea și Conferința Națională ale partidului.Actul normativ cu privire la majorarea alocației de stat pentru copii își răsfrînge nemijlocit . efectul asupra îmbunătățirii cadrului general de dezvoltare armonioasă a tine-

rei generații și asigurării unor, condiții tot mai bune de viață și educație copiilor din patria noastră. Deosebit de semnificativ — o semnificație din care se desprinde caracterul
(Continuare în pag. a 2-a)
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Creșterea veniturilor reale ale familiilor
@ (Urinare din pag. 1)profund umanitar al politicii generale a partidului — ne apare faptul că a- ceastă măsură a fost posibilă datorită utilizării juste și raționale a rezultatelor economice ale întregului popor, datorită efortului permanent al României socialiste pentru reducerea cheltuielilor militare, pentru făurirea unei lumi a păcii, capabilă să asigure împlinirea celor mai înalte idealuri tații, de pace și .social neîntrerupt, năstare tuală Fermă noastră tărie acționat efectiv în tă direcție, îl regăsim simțitor exprimat în creșterea bugetului familiilor cu mulți copii. Măsura este omenească, a- șa cum întreaga politică internă și partidul și înfățișează trunsă deCel de-al doilea act normativ, privitor la rentabilizarea unor bunuri de. consum are, de asemenea, efect nemijlocit asupra întăririi economici naționale, fără a afecta realizarea programului de creștere a nivelului de trăi al popu-, lației. înscrise într-o limită care influențează indicele prețurilor cu amănuntul și tarifelor pentru populație, la nivelul anu

ale umani- progres dc bu- materială și spiri- mereu crescîndă. în poziția sa, țara s-a pronunțat cu pentru dezarmare, a apeas- ar rezultatul
înțreagaexternă cu care statul nostru se lumii, este pă- oroenie.

lui 1979, cu numai 0,5 la sută măsurile pentru rentabilizarea produselor la care se referă decretul vor asigura, în continuare, stabilitatea generală a prețurilor, într-o etapă ... cînd retribuțiile reale vor crește, așa cum . s-a hotărît la Conferința Națională a partidului, cu circa 32 la sută, pînă la șfîrșitul anului 1980. In același timp, modificările de prețuri vor contribui la stimularea activității din întreprinderile economice în direcția fabricării acelor sortimente care sînt mai mult solici- tăte de cumpărători, a eliminării pierderilor ce se înregistrează la unele articole și îmbunătățirii calității tuturor produselor o- ferite spre consum. Unitățile economice sînt orientate; astfel, să acționeze stăruitor — dînd viață principiilor autogestiunii și autofinanțării întreprinderilor — în direcția eliminării subvențiilor de la buget la produsele nerentabile, reducerii costurilor de producție, rentabilizării tuturor articolelor, înlocuirii produselor nerentabile cu altele, calitativ superioare,.. ale căror prețuri de desfacere către populație să se mențină în limitele . de Creștere prevăzute de plan.Acționând în vederea întăririi vieții economice, a- sigurării unui echilibru financiar și monetar trainic și a unei circulații bănești

sănătoase, măsurile adoptate pentru rentabilizarea unor bunuri de consum reflectă potențialul crescînd al economR.4 noastre naționale, așezată pe temelia solidă a organizării și conducerii științifice, profund democratice.In profunzimea sa, programul de creștere a nivelului de trai elaboratde Națională a din inițiativa
N i c o 1 a e conține nume-

Conferința partidului, tovarășului
Ceaușescu,roase expresii ale preocupării pentru ca munca și viața noastră să fie mai rodnică, mai luminoasă.. Valea jiului oferă, bunăoară, un exemplu edificator. Amplul program de investiții industriale și social-culturale prevăzut a se realiza într-un timp va da calității tuturor ai riiun-

într-un deosebit de scurt, noi dimensiuni vieții minerilor, a celorlalți oameni cii și locuitori din așezările muncitorești ale municipiului nostru. Ih deplină concordanță cu prevederile privind înflorirea vieții în toate localitățile țării, măsurile recent adoptate își vor reflecta eficiența a- șupra creșterii bugetului propriu al familiilor, îndeosebi a celor cu mulți copii, sporirii productivității muncii sociale și a rodniciei colectivelor din întreprinderi, întăririi economici naționale — singura resursă a bunăstării întregii ndastre societăți.

Acțiuni educative cu filmul
De la începutul an, cinematograful rea“ clin Petroșani acestui „Uni- a obținut realizări meritorii activitatea sa. Pianul loric a fost depășit ' 36 000 lei, iar numărul spectatori este cu 10 000 mai mare decât cel planificat. Filmele românești au fost vizionate de un număr de peste 29 000 oameni ai muncii, iar la acțiunile organizate cu filme de lung metraj și documentare au participat 23 000 spectatori.Printre acțiunile .edUca-

în 
va- cu de peste

tive mai importante se remarcă simpozioanele dedicate lui Mihai Eminescu, Unirii Principatelor și lui Constantin Brâncuși, organizate în sălile de apel ale celor două întreprinderi miniere, Dîlja și Livezeni. Merită relevate și cele 50 acțiuni cultural-educative cu filme de producție națională printre care dalioane, concursuri „cine știe cîștigă“, rieți de basm și altele.
me- gen dirni-

loan C TIIRAȘ,
Petroșani

,î

Dincolo de zîmbet
(Ur mor e din pag. t)
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■ UNLE SI CUM 
PARCAȚI MAȘINILEAm relatat în cadrul rubricii noastre numeroase cazuri de accidente și infracțiuni a căror catiză inițială a fost parcarea necontrolată a pe timp cu toate unii șefi rile nu minte. Iată și exemplele. La un control efectuat în-tr-o singură noapte au fost găsite 6 autovehicule parcate la domiciliul șoferilor. De la I.C.M.M. (31-HD- 5393), M.A.I.A. (31-HD- 233 si 1787), C.M.V.J. (21-HD-3387), I.T.A. (31- HD-4402) și I.C.M. Petroșani (31-HD-5977).Ce-or fi căutat mașinile la domiciliul șoferilor ? Aștepăm răspuns — ca și informații despre măsurile luate de la conducătorii a- mintitelor întreprinderi.

LA BĂUT, CU 
BASCULA DE 16 TONEI s-a făcut maistrului Pătroca de la T.L.H.S. de băut. Și, cum de la șantier pînă la motelul „Gambrinus" era prea departe și pantă de cî- teva sute de metri, s-a pornit cu o basculă, de 16 tone; Pentru ca treaba să fie „rotundă", l-a cinstit și pe șoferul Franci.se Bătrîna cu ceva de băut. Oare a ținut spatele maistrul și la sancțiunile pe care a trebuit să Ie suporte șoferul ? Că așa corect.

FUGARIICînd te știi „basma curată" și ești oprit de organele de control, tragi pe dreapta, răspunzi Ja „bună ziua" și prezinți actele fără să ai emoții. Cînd însă te știi „cu musca pe căciulă", nu știi pe unde să scoți cămașa. Unii șoferi nici măcar nu o- presc la semnul agentului de circulație, deși sînt obligați prin lege. De ce ? Fiindcă circulă pe sens interzis, cum au făcut șoferii de pe autobuzele' 31-HD-5092 si 31-IID-2848.Cît despre Ștefan Pogan, șofer pe autobasculanta 31-HD-1138, apar- ținînd S.U.T. Livezeni,_ pentru el fuga a intrat î în singe. Odată a fugit : pentru că a fost găsit ; circulînd pe sens inter- i zis, pentru ca a doua f zi să răstoarne și sa fa- i că zob mașina și să dis- î pară cu încă doi pasa- i geri. pe care-i avea în : cabină. Cît despre fu- i ga de la locul faptei,ise știe ce urmează. Cît și unde o să mai stea ascuns Pogan ? Poate știu cei de Ia S.U.T. Live- Zehi pe unde își plimbă Pogan caii.
HALAL DE ASA 

PRIETEN!Și veți vedea de ce. Nu-i este interzis nimănui să. nu guste cîte ceva, în afară de cazul cînd te oprește doctorul. Dar după ce ai băut nu te mai urci' la volan. întocmai așa a procedat Ion Bobocel din Vulcan. Nu s-a urcat la volan, ci l-a încredințat unui prieten care nu avea permis de conducere, dar se afla și el în. stare de ebrie- maia- lor" la așa

i

autovehiculelor de noapte. Și, atenționările, cu transportu- s-âu învățat
i
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ilaugă Silviu Popa, secre
tarul organizației de partid 

mai 
matur, mai adine. Cînd e 
vorba de muncă și de sar
cini obștești, niciodată nu 
se pllnge că n-are timp. 
Pentru conștiinciozitate și 
cinste, măiestrie profesio
nală, pentru calitatea lu
crărilor executate, de cu- 
rind a fost primită in rîn- 
dul membrilor de partid.

M-am despărțit de vred
nica muncitoare cu inima 
ușoară, ca și cum aș fi 
trăit o mare bucurie. Nicio
dată nu 
legat de 
betul iși 
pra mea 
ma unui 
dragostea 
dincolo de el se află o. fe 
mele, al cărui nume s 
așează firesc și demn ir 
corola de aur a epocii noaș 
tre socialiste.

i și dragostea lor. „Prezenta din secție. Glndeșfe 
• Angelicăi e necesară i în atelierul nostru ca

ful", ne spune maistrul
: dolf Railing. Despre
; mi-au vorbit și electricienii
: Ion Enăchescu, Silviu Po-i pa, ti'asite Gulea, Nicolae i Toacă și alții. Deviza ei i o cunosc toți și am notat-o

șl eu : „sint aici pentru că i este nevoie, de mine".
Ce frumos sună aceste cu

vinte ! Din ele rezultă res- 
; pect pentru meseria aleasă. 
; Și Angelica zîmbește, e un 
; zîmbet cald, un zîmbet 
: pe care îl porți cu

tine ca pe o haină trainică 
pînă dincolo de ușile ate
lierului. Electricienii care 

\ o cunosc, spun că a rămas i aceeași, li place nespus de i mult să „migălească" lucră- 
\ rile pe care le face.

schimbat mult, a-

aici 
ae-
Ru-

ea

'»•
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m-am simțit mai 
un zîmbet. 
întinsese și 
căldura lui, aido- i 
răsărit de soare. j 
și sentimentul că ;

Zîm- 
asu-

Aspect din chioșcul alimentar aflat în incinta 
întreprinderii miniere Uricarii. Bine aprovizionat tot 
timpul cu produse de, o largă gamă sortimentală, 
chioșcul aduce reale servicii personalului de Ia 
mină. Aprecierile lor despre activitatea chioșcului 
sînt pe aceeași măsură.

«•••••••••••••••••••••«••••••••••••>••••»••••••••••••••••••••••••••••••*•*
• (Urinare din pag. 1)
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Avem deja deschise două cursuri de calificare — un curs de lăcătuși pentru întreținerea, revizuirea și repararea utilajelor tehnologice principale, ca de exemplu complexe mecanizate, combine de abataj său combine de înaintări și un alt curs pentru strungari. Acest din. urmă curs va pregăti de fapt oamenii policalificați, care să poată deservi mai multe tipuri de mașini — automate și semiautomate — strunguri, freze și rabd- teze. Avem deja un curs de specializare pentru întreținerea și repararea e- chipamentelor hidraulice miniere care cuprinde lă- .cătuși, hidraulicieni, maiștri și tehnicieni și chiar unii ingineri, care vor fa
ce parte din formațiile service. Aproximativ 50 de oameni. Avem în curs de formare o grupă de intervenții PRAM, pentru întreținerea echipamentelor e- leetrice.In paralel se desfășoară . și cursurile de ridicare a i calificării și de policalificare,

j — Aminteați de un curs

de calificare pentru strun
gari policalificați care să...— ...poată deservi mai multe tipuri de mașini.

— Exact ! La secțiile și 
atelierele dumneavoastră 
nu s-a trecut la extinde
rea lucrului la mai multe 
mașini ?— In cadrul S.S..1-I. Vul- can și la atelierul mecanic din Livezeni s-a trecut la extinderea lucrului la mai multe mașini ; un om, în funcție de operațiunile care le are de executat la o piesă, la un reper, trece de la strung la freză, rabbteză. Aceasta este din problemele pe le-am avut în vedere cadrul acțiunii de crești

launa care în ere a productivității muncii pe întreprindere la care mai adaug, mecanizarea montării și demontării pe mașinile unelte a pieseloi- grele, mecanizarea încărcării și descărcării profile- lor grele și a mai multor operațiuni în cadrul atelierului de reparații și. revizii electrice, prin dotarea cu ... instalații monorai și ma-

si>carale.Toate acestea vor conduce la creșterea productivității muncii eu cel puțin 20 la sută. :
— In acțiunea amintită 

sînt cuprinse, fără îndoia
lă, și măsuri privind în
cărcarea deplină a mașini
lor existente în atelier.— Sigur că da. Prin măsurile inițiate coeficientul de utilizare pe schimburi și de încărcare a mașinilor existente, va crește de la 86, cît realizam pînă a- curn, la 88 la sută. Este un indice superior celui obținut de întreprinderi specializate din țară și cu atît mai bun pentru noi, cu cît, cu excepția S.S.H., unde avem unele piese și repere de serie mare, la celelalte ateliere este 6 mare diversificare a pieselor și reperelor pe care trebuie să le execute un singur om.

— In cuvântarea rostită, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea: „Sînt 
încă probleme serioase le
gate de buna aproviziona-

re tehnico-materială, 
realizarea normală a 
operării între întreprinderi 
și deci de asigurarea des
fășurării ritmice a activi
tății de producție". Dum
neavoastră aveți astfel de 
greutăți ?— Aceasta a fost o problemă mult dezbătută în cadrul consfătuirii. Și noi ne confruntăm cu greutăți în aprovizionarea cu o gamă largă de sorto-tipo-di- rnensiuni de materiale care condiționează execuția de calitate a echipamentului hidraulic, cum sînt oțelurile aliate, oțelurile inoxidabile, sau garniturile de înaltă presiune. O parte clin aceste neajunsuri se datoresc unităților și întreprinderilor din cadrul M.I.Ch., M.I.M., M.I.C.M..Din păcate o colaborare care a lăsat de dorit am a- vut-o chiar cu vecinii noștri, întreprinderea de utilaj minier care, râmînînd în restanță cu execuția u- nor piese turnate și forjate, ne-a împiedicat să ne

de 
co-

realizăm sarcinile de plan la stîlpii hidraulici, iar noi am creat astfel necazuri întreprinderilor miniere care aveau nevoie de sfîlpi. Este exact ceea ce spunea secretarul general al partidului că „greutățile pe care le avem în a- provizionare se datoresc în primul rînd, deficiențelor existente în activitatea de producție, nerealizării producției corespunzător prevederilor planului".Aceste probleme, în urina consfătuirii care a a- vut loc, a măsurilor stabp. life vor fi eliminate activitatea noastră și celorlalți parteneri.. Colectivul I.R.I.U.M. troșani va acționa cu initiate pentru îmbunătățirea continuă a calității u- tilajelor și serviciilor prestate. Vom acorda o asistență tehnică din.^ce în ce mai. calificată la montare, demontare, revizii și întreținerea utilajelor tehnologice' principale, subteran. In felul contribuim noastre la ducției de creșterea muncii în subteran.

din
a

din acesta ■;cu mijloacele creșterea cărbune, pj'oducți’ p rola ității
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mîndoi ,,în banca și să nu fi pornit drum ? Halal de prieten !
Rubrică 

sprijinul 
lație

realizată 
biroului circu- 
al Miliției 

Petroșani

CU

•S

Franci.se


DUMINICA, tl MARTIE 1979 Steagul roșu

Cadran
tehnico-ș ti in ți fie

Aparaturâ ce încorporează cinci invenții 
româneșticrare prin eleclroeroziune cu fir, mașinilor de tăiat cu plasmă, cu flacără sau cu sudură pe contur. Realizată în logică programată și prevăzută cu un minicalculator această instalație complexă permite e- xecutarea unor operații de foarte înaltă tehnicitate, între care corecția automată a erorilor mașini — unelte comandate, precum și controlul tuturor operațiilor efectuate de aceasta. E- chipămentul își găsește largi utilizări în domeniul fabricării matrițelor, sculelor de precizie, stanțelor, roților dințate cu diverse profiluri.

Specialiști de Ia Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru automatizări, tehnică de calcul și telecomunicații, în colaborare cu cadre didactice de la Institutul politehnic din Capitală și cadre tehnice de Ia întreprinderea „Electro- timiș" din Timișoara, au realizat primul echipament de comandă numerică pen- - tru agregate de prelucrare prin electroeroziune — Nu- merom — CNC — 450 AC din generația a IV-a a a- acestui tip. întreaga aparatură încorporează nu mai puțin de cinci invenții românești. Ea poate fi atașată agregatelor de prelu-

părerea că : „Originalita
tea muzicii noastre nu 
trebuie căutată decît nu
mai în melodia noastră 
populară. Cred însă că 
formulele școlare repugnă 
muzicii noastre populare. 
De aceea compozitorii 
noștri trebuie să se fe
rească de a o europeniza 
după calapodul cerut. Mu
zica populară trebuie păs
trată în nuditatea ei. 
Creația personală trebuie 
să tindă către o invenție 
în caracterul popular... 
Pentru ca muzica româ
nească să poată ajunge 
într-adevăr Ia perfecțiu
ne, ea trebuie să mear
gă numai pe acest drum 
al creației în atmosferă 
românească".Analizînd modul cum trebuie interpretat elementul popular în creațiile muzicale, Enescu a precizat care este țelul artistului și care va fi rezultatul audițiilor destinate poporului : „Să bă
găm de seamă ca acest 
„popular" să nu fie ba
nalizat. Trebuie să tin
dem spre un nivel cît 
mai ridicat de afirmare 
culturală. Țelul artistu
lui veritabil este înnobi
larea artei, nu vulgarita
tea ei. Lucrătorul ma
nual văduvit de orice bu
curie sufletească trebuie 
să se împărtășească din 
tot ce este frumos și nobil. 
Prin audiții destinate po
porului și printr-o edu
cație progresivă se va a- 
junge la o reală cunoaș
tere a aspirațiilor popu
lare".

Prof. Ștefan MARINESCU,

cietatea Compozitorilor Români se ocupa cu editarea de asemenea colecții — întîmpinînd .' însă mari obstacole din lipsă de bani, marele compozitor făcea. apel în anul 1927 la sprijinul statului arătînd că : „Statul dă milioane și răsmilioane pentru diferite scopuri. Ar trebui să sprijine și editura muzicală românească, atît cea folclorică fit și cea a lucrărilor originale..." Dar burghe-

de mare diversitate ‘ ritmică. Creațiile enesciene, intrînd în repertoriul marilor orchestre de pretutindeni, au făcut cunoscută lumii întregi, pentru prima dată, bogăția neasemuită a folclorului românesc. Dîndu-i o înaltă apreciere, compozitorul spunea : „Folclorul nos
tru nu numai că e 
blim, dar te face să 
țelegi totul. E mai savant 
decît toată muzica așa- 
zisă savantă, și asta în-

1 Istoria culturii cunoaș- I te mari personalități care, ' reușind să sintetizeze în opere de artă orizonturile de viață și de luptă, do- bîndesc realizări creatoare atît de bogate în semnificații îneît cer imperios o continuare, o adîn- cire și lărgire a drumului deschis. O asemenea personalitate a fost. George Enescu, creația sa avînd un rol de primă mărime în istoria muzicii românești. Opera compozitorului nu este numai o relevare a propriei personalități ci, mai presus de orice, întruchipează geniul poporului nostru, este în același timp, pentru arta muzicală românească, încununarea unui proces evolutiv, constituind un puternic fundament pentru generațiile viitoare.Creația lui George E- nescu reprezintă o sursă valoroasă de îndrumare, îndemnînd la o necontenită îmbogățire a muzicii , culte pe baza creației populare. Incepînd chiar cu primele lucrări, opera 
sa a reprezentat o cristalizare la un nivel artis- . tic superior a tuturor e-■ forturilor de pînă atunci. Astfel, trecînd prin etapa inițială a Poemei ro
mâne, cele două Rapso
dii statornicesc un model de înaltă viziune artistică a genului, încoro- nînd străduințele înaintașilor. Muzica lăutarilor români se manifestă, în aceste lucrări, într-o formă ce exprimă vigoarea poporului făuritor al a- cestor minunate melodii
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tr-un fel cu totul inconș
tient, e mai melodic de
cît orice melodie, dar as
ta fără să vrea, e duios, 
ironic, trist, vesel, grav". Enescu recomanda celor care voiau să se inspire din el ws-o facă cu multă 
băgare de seamă, ca nu 
cumva să-i scoată parfu
mul particular prin înă
bușirea în convenționale 
formule de dezvoltare 
simfonică..." deoarece el considera că „bucățile de 
folclor sînt juvaeruri în 
sine, capodopere definiti

ve de sine stătătoare, care 
trebuie respectate în can
doarea și curățenia lor 
întreagă".Bucurîndu-se de faptul că mulți dintre compozitorii români au înțeles necesitatea colecționării folclorului muzical — So-

zia și moșierimea nu numai ' că nu sprijineau folclorul muzical, dar aveau un profund dispreț pentru muzica populară, a- preciind doar romanțele italienești la modă, fox- troturile și valenciile.Un punct de vedere cu totul opus claselor exploatatoare îl avea Enescu în privința muzicii populare arătînd că: 
„Născută din suferințele 
poporului român prigonit 
de năvălitori, muzica sa 
este dureroasă și nobilă, 
chiar în ritmurile săltăre
țe ale dansurilor. Așa 
cum e, această muzică 
este una din comorile cu 
care se poate mîndri Ro
mânia".Vorbind despre originalitatea muzicii românești, George Enescu își exprima

/■

In urmă cu doi ani, un colectiv al Facultății de biologie a Universității „Babeș—Bolyai", în colaborare cu practicieni de la I.A.S. „Avicola" — Cluj, a i- nițiat un experiment vizînd, în principal, sporirea rezistenței cojilor de ouă în vederea reducerii gradului de perisabilitate. In acest scop a fost .utilizat sub formă de ingredient, ca sursă de calciu, nămolul de saturație — tin și ușor zultat din harului — administrat cu furajele
subprodus ief- asimilabil, re- industria za- pe care l-au în combinație obișnuite u-

creșterea rezistenței 
cojilor de ouănai lot cTe 7 000 păsări. Procedeul a dus la creșterea rezistenței cojii de ou și, lucru foarte important, la sporirea producției de ouă cu peste 3 la sută. Autorii . experimentului au ajuns la concluzia că ingredientul utilizat în hrana păsărilor constituie și un valoros stimulent biologic, care corijează eventualele oscilații metabolice cauzate de 6 serie de factori accidentali — anotimp, calitatea furajelor, modificările bruște în rațiile alimentare etc. — fapt pus în evidență și de scăderea indicelui de mortalitate.

Instalație pentru automatizarea circuitelor 
de cale ferată

I
Pastile cu...

bișnițariȘtii, radioul pe mi l-ai vîndut tu „foi“... M-a costat la urmă o singură foaie.— Da ?■— Da... Citația la tribunal.
care cu 5 pînă 8
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cercetător la Filiala Ar- I 
liivelor Statului județul ■

Hunedoara

— • -•— Dă-i bună unchiului Tase.— Nu-i dau nimic. La muncă !...
âiua

•— Nu vă supărați, a început de mult filmul?— Păi de vreo două țigări și o gumă.
Mircea ANDRAȘ
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SPRE INTILNIREA CU 
„HARARA"Antropologii brazilieni au anunțat că prima expediție a unor oameni de știință care va încerca să stabilească contacte cu membrii tribului de indieni harara a plecat din Brasilia spre pădurile Amazoanelor. Este primă încercare de acest fel. După cum s-a mai anunțat, tribul harara este unul din ultimele triburi necunoscute din Brazilia. Spre deosebire de alți aborigeni, membri tribului harara au pielea mai deschisă Ia culoare, nu poartă veșminte și nici podoabe. Tribul harara este nomad și, pînă acum, nu a intrat în contact cu oamenii albi.

O MONEDA SI 
DESCOPERIREA 

AMERICIINumismații americani au anunțat că dețin dovada

certă a descoperirii Ame- ricii cu mult înaintea lui Golumb de către navigatorii scandinavi. In apropierea unei, așezări indiene din statul Mâine s-a descoperit o monedă bătută în perioada 1065—1080. Mult timp s-a crezut că ea este o monedă englezească veche de un penny. Recent, după o verificare a compoziției chimice a monedei, s-a stabilit precis că ea a fost bătută pe actualul teritoriu norvegian. In concluzie, indienii din A- merica erau deș vizitați de populația scandinavă, cil care făceau comerț.

VOCEA DE LA MIEZUL 
NOPȚIIIn toiul nopții, la una din secțiile de poliție ale orașului Wiesbaden (R.F. Germania) sună telefonul: „Din apartamentul vecin se aud strigăte de ajutor, a- nunță cineva". Urmează scenariul cunoscut : polițiști înarmați urcă iute într-o mașină, sirena urlă violent și, în viteză, , parcurge străzile orașului pînă la clădirea respectivă. A- junși la destinație, stupoare : „Ajutor papagal african vorbească.Deznodămînt tuși : stăpînul papagalului s-a ales cu o amendă usturătoare și observația — binevenită, dealtfel — să dea orc de „vorbire" numai ziua cînd vecinii nu dorm.

striga un învățat, să /trist,/ to-

La Focșani a intrat în funcțiune prima instalație electrodinamică românească pentru automatizarea circuitelor de cale ferată. Instalația, care înlocuiește cu succes echipamentele complexe importante, execută programarea automa-
| Vulpeaț Omul întorcea obiectul pc care-1 ținea în mîini, cînd pe o parte, cînd pe alta. Se hotăra' greu,, deși vînzătoarea îi explica a- tentă utilitatea.— Are cite va defecte,.. mici, e drept... își scuză el nehotărîrea.„Fetițo ! Lasă... Vino aici se auzi vocea imperativă a unei femei. „Fetița" de dincolo de tejghea lăsă omul și dispăru după gulerul bogat și căciula de vulpe argintie a femeii care-i șop-
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tă a căilor, asigurînd, astfel, fluența circulației feroviare la cei mai optimi parametri. Asemenea instalații vor fi introduse, în curînd, la toate marile no-' duri feroviare electrificate.
tea ceva Ia ureche. Apoi... „N-are nimic că e defectă. Mă descurc eu. Unde-! depozitul ? A, nu, mergi cu mine !“ i se a- dresă pe același ton imperativ.— Trebuie să plec, se întoarse grăbită „fetița" și luă omului obiectul din mină. II împachetă și plecă cu el. Alergă să ajungă din urmă „vulpea argintie" care ieșise în stradă. ...omul rămase tablou.

Dragoș CĂLIN
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Să judece opinia publică !In urina publicării articolului referitor la fapta o- dioasă comisă de Claudiu Ghițulescu în noaptea de 1 spre 2 martie în Petroșani, la redacție a venit un grup de locatari ai blocului 13 din strada Ilie Pintilie. In numele lor, medicul Aurel Mărilă a insistat să fie publicată următoarea scrisoare : ,„Tovarășe redactor șef,Articolul apărut în numărul 8241 din 3 martie 1979 al ziarului „Steagul roșu" din Petroșani a acuzat neîntemeiat și nedocumentat locatarii blocului 13 din strada Ilie Pintilie care au „privit de după perdea" crima odioasă.Autorul articolului nu s-a informat că mai . multe persoane din bloc, la primele două strigăte — șl nu singurele (în timp de'cîte- va clipe) au urcat la ușa

apartamentului unde au ajuns în mai puțin de două minute.
Nu s-a informat că acele persoane au ascultat la u- șă timp de 5—6 minute și n-au auzit nici un zgomot.Nu s-a informat de declarațiile date la miliție și procuratură de către persoanele anchetate, arun- cînd vina totală pe locatari.In urma articolului apărut, opinia publică, informată eronat de articol, o- prește locatarii blocului pe stradă, ne admonestează că am fost lași și nepăsători față de această crimă.Chiar dacă am fi văzut pe criminal la ușă sau co- borînd la orice oră nu ne-am fi sesizat, întrucît eram obișnuiți ca el șă urce și să coboare la diferite ore din zi și noapte.Față de cele relatate de

noi vă rugăm să vă documentați și prin presa locală să elucidați și să relatați faptele reale și să nu mai fim acuzați de indiferență la crimă, așa cum reiese din articol.Petroșani la 5 martie 1979.
Locatarii blocului nr. 13 

din strada Ilie Pintilie, 
Petroșani

Nota redacției. Sîntem datori să informăm cititorii noștri că articolul în cauză a lost realizat după o temeinică documentare, realizată cu sprijinul organelor de stat. Dc asemenea, promitem să revenim <u unele precizări după judecarea procesului și pronunțarea sentinței. Pînă a- tunci, satisfacem dorința medicului Aurel Mărilă și a unor locatari din blocul 13, lăsînd opinia publică să judece faptele
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încheierea vizitei 
președintelui 

Republicii Franceze R. D. G.

Întîlnire

Dezbateri în Consiliul 
de Securitate

Plecarea de la SinaiaSîmbătă dimineața, președinții Nicolae Ceaușescu și Valery Giscard d’Estaing, tovarășa Elena Ceaușescu' ■și doamna Anne-Avmone Giscard d’Estaing s-au întors în Capitală venind de la Sinaia.D.- la castelul Peleș — reședința rezervată distinșilor oaspeți — pină la gata Sinaia, șefii celor două state au fost aclamați îndelung de numeroși localnici și turiști aflați la acest sfîrșit de săptămînă în frumoasa stațiune montană. In gara Sinaia, împodobită sărbătorește cu drapelele de stat ale celor două țări care încadrau portretele președinților Nicolae Ceaușescu și Valery Giscard d’Estaing, o gardă militară formată din trupe de vînători de munte, a prezentat onorul, stat deo-IonCon-Cei doi șefi de au fost salutați cu sebită căldură de Cîrcei, președintele siliului popular județean .Prahova, și de Constantin Neagu, primarul orașului Sinaia.

Sute de locuitori ai Sina- iei aflați în piața gării și pe peron și-au luat rămas bun de la distinșii oaspeți.Președinții Nicolae Ceaușescu și Valery Gis- 'card d’Estaing, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Anne-Aymone Giscard d’Estaing au răspuns cu prietenie manifestărilor calde adresate de cetățeni.La sosire în gara Bănea- sa, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Valery Giscard d’Estaing, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Anne-Aymone Giscard d’Estaing au fost salutați de persoane oficiale române.Au fost prezenți de asemenea, ambasadorul României la Paris și ambasadorul Franței la București.Numeroși bucureșteni au făcut o caldă manifestare de stimă și prețuire celor doi șefi de stat.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Valery Giscard ■ d’Estaing au răspuns cu simpatie manifestărilor ■■ mulțimii.
Conferință de presăSîmbătă, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Valery Giscard d’Estaing s-au întîlnit, în■ cadrul unei conferințe de presă, cu ziariști români și francezi, precum și cu reprezentanți ai presei mondiale aflați la București cu prilejul vizitei șefului statului francez în România.Au participat reprezentanți ai presei centrale din țara noastră, ai A- gerpres și Radioteleviziu- nii, trimiși speciali ai u- nor ziare și companii de radio și televiziune din

de lucru.Sîmbătă vut loc o _________ ... .cru, la care au participat persoane oficiale . române și franceze.In spiritul înțelegeri- . lor și o r i e n t ar i 1 o r stabilite de președintele Nicolae Ceaușescu și președintele .Valery Giscard d’Estaing, au fost examinate noi posibilități și acțiuni concrete menite să conducă la lărgirea și diversificarea colaborării și cooperării reciproc avantajoase pe plan economic, tehnico-științific și în al- te sfere de activitate, precum și în domeniul schimburilor comerciale.

dim.ineața, a a- întilnire de lu-

Dejun
oficial

cu Republica Socialistă România"
BERLIN 10 (Agerpres). — In Republica Democrată Germană au . continuat manifestările din cadrul „Zilelor culturii și prieteniei cu Republica Socialistă România". La Muzeul de artă aplicată din Berlin a avut loc vernisajul unei expoziții de instrumente muzicale și costume' populare . românești. Ansamblul de balet al Operei din București, ansamblul Teatrului

Național din Iași, ansamblul coral „Capela Tran- silvanica" din Cluj-Napo- ca și ansamblul de cîntece și dansuri populare natul" și-au încheiat neele efectuate îritr-o rie de orașe din R.D.mană. Toate manifestările culturale bucurat succes în Iui și aldin R.D.G.

„Ba- tur-se-Ger-s-audeosebitromânești de un rîndul publicu- criticilor de artă

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). — In Consiliul de Securitate al O.N.U. au început, la cererea Iordaniei; dezbateri asupra situației teritoriile ocupate de raci în 1967. Luînd vinlul. ambasadorul iordanian Nazem Nuseibeh a propus trimiterea în zonă a unei misiuni de anchetă formată din reprezentanți ai Consiliului, care să prezinte un raport î- naintea datei de 1 mai. El a cerut, totodată, nerea supra nizare către arabe.

din Is- cu-

impu- unui moratoriu a- acțiunilor de coloși expropriere de Israel a teritoriilor
Primul zbor-test

Franța și din alte țări, Unor mari agenții naționale de presă, respondenți acreditați la București.La conferința de presă au asistat persoane oficiale române și franceze.La începutul întîlnirii, președinții N i co l a c Ceaușescu și Valery Giscard d’Estaing au făcut scurte declarații în legătură cu rezultatele dialogului la nivel înalt româ- no-francez.In continuare, cei doi șefi de stat au răspuns întrebărilor adresate de ziariști.

ai inter- co-

Președintele Franceze, Valery d’Estaing, și Anne-Ayrrione d’Estaing au oferit bată, în saloanele, Ambasadei Franței, un dejun o- ficial în onoarea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, -și a tovarășei Elena Ceaușescu,Au luat parte persoane oficiale române și franceze.Erau prezenți ambasadorul României la Paris și ambasadorul Franței la București.In timpul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, președinții Valery Giscard d’Estaing și Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi.

RepubliciiGiscard doamna Giscard sîm-

al navetei spațiale
WASHINGTON 10 (Agerpres). — „Naveta" spațială americană „Columbia" a efectuat un zbor-test de 17 minute, ancorată pe avion special Boeing 747—Jumbo", bazei aeriene înEd-zona ___wards din California. In cursulplăci ignifuge prins de fuzelaj, fapt care a determinat NASA să amine cu câteva zile un zbor mai lung, cafe urma să aibă ca punct terminus Cape Canaveral (Florida). Drumul, în lungime de 61 km, de la uzina de asamblare din Palmdale a firmei constructoare kwell International1 pînă fost unei vînd

testului, cîtevas-au des-

„Roc- " și la baza Edwards, a parcurs cu ajutorul remorci speciale, a- 93 „de roți.

Ceremonia plecării înalților oaspeți
• (Urmare din pag. 1)dc Caldă prietenie s-a desfășurat ceremonia plecării spre patrie a președintelui Republicii Franceze.O gardă militară a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de ale Republicii și România, semn de salut, au trase 21 .salve de artilerie.Președinții Nicolae Ceaușescu și Valery Giscard d’Estaing au trecut în revistă garda, de noare.In continuare, președintele Republicii Franceze, Valery Giscard d’Estaing, și doamna Aymone Giscard taing, persoanele ceze din suita prezidențială și-au luat rămas bun de la persoanele, ofi-

stat Franceze Republicii Socialiste în timp ce, înfost
o-

Anne- d’Es- fran-

ciale române aflate pe aeroport.Președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat rămas bun, de la persoanele oficiale care l-au țit pe președintele Republicii Franceze în . ’ '' efectuată în țara noastră. ' La ceremonia plecării erau de față ambasadorul României la Paris, și ambasadorul Franței la București.La scara avionului, președinții Nicolae Ceaușescu și Valery Giscard ’ d’Estaing și-au strîns cu căldură mîlnile. Cu aceeași cordialitate și-au luat rămas bun tovarășa Elena Ceaușescu și Anne-Aymone d’Estaing.Dînd glas pentru rezultatele ve ale acestei vizite, ile de cetățeni aflați pe aeroport aplaudau cu însuflețire, . ovaționînd în-

înso-vizita

doamnaGiscardsatisfacției poziti- mi-

Convorbirile la nivel înalt 
dintre președinții S.U.A.

și Egiptului
CAIRO 10 (Agerpres), — Sîmbătă s-au încheiat convorbirile oficiale dintre președintele R. A. Egipt, Anwar El Sadat, și președintele S.U.A. Jimmy Carter, consacrate studierii situației din Orientul Mijlociu și în special a problemelor legate negocierile privind cheierea tratatului de ce egipteano-israelian.După ultima rundă convorbiri desfășurată sîmbătă, președintele e- giptean a spus că ele au fost „foarte utile", împărtășind, totodată, punctul de vedere exprimat de președintele. Carter potrivit căruia „au fost

de în- pa-de

au luat sfîrșitrezolvate numeroase probleme dificile, dar, mai există încă dificultăți de rezolvat".Șefuf statului american 
a declarat, totodată, că speră ca „problemele dificile rămase să fie rezolvate". „Punerea în a- plicare a acordurilor de la Camp David trebuie nu numai să ducă la realizarea păcii între Egipt și Israel, ci și la instaurarea unei păci globale conți- nînd aplicarea drepturilor pentru acei care au suferit timp îndelungat și incluzînd o avansare etapă■cu etapă către pacea între Israel și toți vecinii săi", a spus președintele american.

VIND în bună strada (168).' . In ziua i 1979, ora 15, vînzarea la licitație blică a imobilului ■în Petroșani, strada Petru Groza nr. 24.Cei interesați se adresa executorilor decatorești de la Judecătoria Petroșani. (166).

Mica publicitate
ANUNȚ DE FAMILIESoția, copiii și rudele apropiate anunță, cu a- ceeași durere împlinirea, la 12 martie, a trei ani de la decesul celui ce a fost suflet blind și drag

FLOREA CONSTANTIN

„Moskvici 408", stare, Iscroni, Cătănești nr. 20.de 15 martie , va avea loc pu- situat Dr.vorju Amintirea lui va rămî- ne veșnic în sufletele noastre, (164).

delung pentru continua dezvoltare a prieteniei ro- mâno-Iranceze, în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii, securității cooperării în Europa în întreaga lume.Un grup de pionieri oferit președintelui Nicolae Ceaușescu și președintelui Valery Giscard d’Es-, taing, tovarășei Ceaușescu și Anne-Aymone d’Estaing buchete de flori.La ora 15,45, aeronava prezidențială a decolat, întreptîndu-se spre Paris.

Și șiau
Elena doamnei Giscard

PREȘEDINTELE INDI
EI, Neelam Sanjiva Reddy, l-a primit pe Aleksei Ko- sîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., aflat în vizită o- ficială de prietenie Delhi. A avut loc cu cest prilej un -schimb de opinii referitor la voltarea relațiilor vieto-indiene ția situației le.

O PUTERNICA 
TUNA s-a abătut seara asupra Harz, din R.D. Germană, transmite agenția A.D.N. Viteza vîntului a atins peste 180 kilometri pe oră și a nins abundent peste vechiul strat de zăpadă, care depășea un metru.

UN BILANȚ AL MI
NISTERULUI AP AR ARII al R.F. Germania relevă, între altele, că manevrele NATO desfășurate

la a-dez- so- și la evolu- internaționa-
FUR- vineri Munților

toamna trecută pe teritoriul R.F.G. s-au soldat cu 23 de morți, 198 de . răniți și pagube materiale de aproape 40 000 000 mărci. Aceeași sursă arată că la recentele manevre „Reforger-79" ale NATO au fost rănite 21 de persoane, iar pagubele materiale s-au ridicat- la 900 000 mărci.
IN SPANIA S-A DES

CHIS, sîmbătă, campania electorală în vederea a- legerilor municipale — prima consultare de acest fel a corpului electoral în ultimii 40 de ani.
LA NICOSIA A FOST 

PRONUNȚATA sentința împotriva a șapte persoa-

ne — membri sau sprijinitori ai organizației extremiste de drepta „Eoka- B" — acuzate de participare la lovitura de stat întreprinsă în iulie 1974 în ’ Cipru împotriva președintelui Makarios. Principalul acuzat, Andreas Pouris; a fost condamnat la 17 ani de închisoare, iar ceilalți șase inculpați — la cite 14 ani de .închisoare.
LA IUBITO (ANGOLA) 

A AVUT LOC reuniunea tripartită a experților angolezi, zairezi și eni în problemele de utilizarea căii Benguela. Această ferată constituie palul mijloc de transport pentru materiile prime și în special pentru cuprul exportat de Zair și Zambia.

zâmbi- legate ferate ■ 
cale priiici-
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FILME
Duminică, 11 martiePETROȘANI — 7 Noiembrie : Drumuri în cumpănă ; Republica : Un pod prea îndepărtat, seriile I-II ; Unirea : Politia este învinsă.PETRILA : sălbatice.LONEA:ANINOASA onistul.VULCAN:brasului Fraga, I-II.LUPENI — (Totul pentru ' Muncitoresc :din munți.

AlbineleCascadorii. : Ghini-Eliberarea seriileCultural i fotbal ; Capcana

URICANI : Zbor mortal.
Luni, 12 martiePETROȘANI — 7 Noiembrie : Colonel în rezervă ; Republica : Două mame ; Unirea : Jezebel. vPETRILA: sălbatice.LONEA:nopții albe.VULCAN:- si statistică,LUPENI -Pasiune ;Capcana din munți.URICANI : Zbor mortal.

AlbineleMelodiileDragosteseriile I-II. .— Cultural:Muncitoresc : .
TV

Duminică, 11 martie8,30 Gimnastica la domiciliu. 8,40 Tot îna-

inte ! 9,25 Șoimii patriei — Atelierele hărniciei. 9,35 Film serial pentru copii : „Insula misterioasă". Episodul 3. 10,00 ■ Viața satului. 11,30 Pentru căminul .dumneavoastră. 11,45 Bucuriile zicii — J.S. Bach. De strajă patriei. Telex. 13,05 Album minical „Umor și zică". 14,00 Desene nimate : Olimpiadasului. 14,25 Drumuri europene. 15,00 Stadion i Magazin sportiv în ima- ■ gini. 16,00 „Cînd eram copii odată". „Zîmbiți vă rog". Umor... involuntar. Secvențe din filme românești. 16,40 Micul ecran pentru cei mici. 17,00 Fotbal : Politehnica Timișoara — Sțea-

mu-12,3013,00 du-mu- a- rî-.

ua (divizia A). Repriza a Il-a. 17,50 Film serial: Viața lui Paganini — Ultimul episod. 18,50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal. 19,20 Reportaj de scriitor s Oltenița, acest dar al Dunării. 19,40 Se-, siune la.,. Varietăți.’ ! „Iar- Premîeră a Casei 22,20 Te-
la..-.20,45 Film serial : na bobocilor". ~ TV. Producție de filme Unu. lejurnal. Sport.

Luni, 12 martie16,00 Telex. 16,05' Emisiune în limba ghiară. 19,05 Efigii ce. 19,20 1001 de 19,30 Telejurnal. Panoramic. 20,30 man-foileton : „1 — Episodul 3. 21,25 Mai a- veți o întrebare? 21,55 Cadran mondial. 22,15 Telejurnal.

ma- liri- seri.20.00 Ro- .Poldark".
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REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! Petroșani, str. Republicii, ar. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL s Tipografia Petroșani, str. Republicii, ar. 67.


