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Examinîndu-ne activitatea 
în spiritul indicațiilor cuprinse 
în cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
rostită la recenta consfătuire 
cu cadrele de conducere din 
industrie, construcții, trans
porturi și agricultură, 

am ajuns la concluzia că
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SOLUTIONAREA PROBLEMELOR CU CARE NE 
depinde numai și numai de noi

CONFRUNTAM

— Ascultînd cu deosebită atenție cuvîntarea secretarului general al partidului nostru, criticile formulate, aveam impresia că vizează neajunsurile care se mai manifestă în activitatea colectivului nostru, al minei Aninoasa. La întoarcerea de la consfătuire am convocat toți conducătorii de secții și sectoare, conducerea colectivă pentru a le transmite noile sarcini ce ne stau în față și pentru a discuta și stabili măsuri care să conducă la transpunerea lor în viață. : ■O primă concluzie desprinsă în urma discuțiilor este că redresarea situației economice a minei depinde numai și numai de activitatea noastră, de munca fiecărui membru al colectivului, indiferent de

Aplicînd cu consecvență valoroasa inițiativă „Brigada înaltei productivi
tăți", minerii brigăzii conduse de loan Kacso de la sectorul VI al minei Lu- 
peni au extras, suplimentar de la începutul anului, 12 mii tone de cărbune. 
In clișeu: schimbul minerului Nicolae Rușan se pregătește să intre în abataj.

„Punct fierbinte** 
la I. M. Livezenl

Măsuri ferme pentru 
înlăturarea oricărei deficiente

Pe noul traseu de extracție a cărbunelui aflat în execuție la l.M. Live- zenî, sjlozul deasupra orizontului 300, este cea mai complexă lucrare minieră, Desfășurarea în ritmul scontat a e- xecuției acestui obiectiv condiționează in măsura hotărîtoare punerea în funcțiune a întregului flux. Așa cum afirma directorul întreprinderii. în interviul acordat ziarului nostru apărut în urmă cu două zile, data stabilită pentru finalizarea silozului este 22 martie.In aceste zile, aici, se desfășoară în- tr-un ritm deosebit de susținut lucră

rile de beton are la racordul cu „magistrala 300“, în paralel efectuîndu-se și construcțiile metalice aferente. Radiografia Unei zile, 13 martie, relatată •prin intermediul opiniilor exprimate de mai multe persoane, ne oferă prilejul să evidențiem aspecte semnificative în desfășurarea lucrărilor și care dovedesc, o dată în plus, că realizarea la vreme a noului flux impune adoptarea de măsuri tehnico-organizatorice judicioase și operative, o atitudine de înaltă responsabilitate din partea tuturor factorilor din compartimentele" funcționale ale minei.
AUGUSTIN DEMETER, șeful brigăzii care execută noul siloz ne spunea : „Arii încheiat, ieri, dul-. gheria cofrajului pentru alți 2,50 ml de betonare în „pîlnia" silozului. Colaborăm foarte bine eu lăcătu

Obiectivele și orientările cuprinse în cuvîntarea 
secretarului general al partidului nostru, un bogat și 
concret program de acțiune pentru fiecare colectiv 
din economia Văii Jiului, au devenit sarcini de mare 
răspundere concretizate prin măsurile adoptate în ve
derea impulsionării activității economice. Directorul 
I.M. Aninoasa, ing. Gheorghe Giuclea, ne-a prezentat 
măsurile stabilite, căile și mijloacele de acțiune a- 
doptate de conducerea întreprinderii, pentru redresa
rea situației economice a minei.funcție și pregătire. A- ceastă concluzie confirmă, în ceea ce ne privește, justețea indicației secretarului general al partidului c-are spunea : „Este

timpul să se înțeleagă 
faptul că în primul rînd 
consiliile de conducere ale 
întreprinderilor, centrale
lor, ministerelor răspund 
direct și nemijlocit de des
fășurarea activității de 
producție. Ele nu trebuie 
să mai aștepte ca cineva 

Finalizarea lucrării 
la termenul scadent cere

șii, care execută volumul mare de confecții metalice. Betonarea se continuă conform graficului foarte „strîns" impus, în condițiile în care dispunem de o singură linie pentru apro

din afară să vină să so
luționeze problemele din 
întreprinderea sau centrala 
respectivă. Acesta este e- 
sențialul, de fapt, în noul 
mecanism economic".Este..un adevăr care nu mai trebuie demonstrat și argumentat. Pentru noi, a- .ceste indicații au caracter de program de lucru cu acțiune imediată.

— Tovarășe director, ca
re sînt problemele mai 
importante cu care vă con- 

vizionarea .cu materiale, iar operația de preparare a betonului este manuală. Cantitatea zilnică necesară
A. HOFFMAN

(Cunlixuaie in a 4-aj 

fruntați și, bineînțeles, ce 
măsuri ați' întreprins pen
tru soluționarea lor ?— Sînt două grupe de probleme. Una dintre ele — utilizarea rațională, folosirea integrală -la parametri proiectați a utilajelor din dotare, iar o altă grupă de probleme — întărirea ^disciplinei sub toate aspectele. Amîndouă sînt la tel de importante. In ceea ce privește prima grupă, Un accent deosebit vom pune pe eliminarea avariilor la instalații și utilaje, a întreruperilor accidentale, care constituie principala cauză a nerealizări- lor. In acest sens s-a stabilit ca fiecare avarie în parte să constituie obiect de analiză temeinică nu doar pentru a stabili cine este vinovatul, ci pentru a găsi cauzele care au dus la apariția avariei, ca să putem lua măsuri pentru eliminarea lor. Legat de acest aspect apare o altă problemă care trebuie soluționată și am por-

Interviu consemnat de 
Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Fața ascunsă
La unii oameni, despre 

care ai crezut ferm că au 
o singură față, descoperi la 
un moment dat — ca ob
servator neangrenat in sfe
ra lor de acțiune — că sînt 
variațiuni contemporane a- 
le lui lanus. Să te ferească 
sf intui să-i cunoști cite u- 
nuia dintre aceștia partea 
lui rea, cum îi spune, fe
roce, locotenentul Dub. bra-

decit să menționez în trea
căt, că „fața" ascunsă tin
de să-și piardă prerogati
vele ca să cunoască, sub 
forma ultimei lovituri de 
copită a măgarului din fa
bulă, 'chipul real al „au
toritarului" protejat. Și mai 
precizez, de lă început, că 
exemplele care urmează nu 
sînt „modele posibile" cu 
caracter demonstrativ, ci ca
zuri cit se poate de reale.

Vă informămOrașul Lupeni găzduiește ansamblul „Călușul" din Seornicești. In cele două spectacole pe care ansamblul le va prezenta cu începere de la ora 17 și 20, va evolua și cunoscuta interpretă a cînteceior indiene, Harghita (Al. Tătar)• ------ ...
I In localul fostei gradi- • nițe de copii din aceeași

Producțiiși productivități sporite
• I.M. LONEA. Ince- 

pînd de miercuri, 14 mar
tie, brigada condusă de 
Florea Anton de la sec
torul IV al minei lucrea
ză într-un abataj dotat 
cu complex mecanizat. 
Realizările primei zile de 
muncă sînt semnificative: 
plus 200 tone de cărbu
ne prin depășirea pro
ductivității muncii cu 
1000 kg/post.

• I.M. PAROȘENI. Lo
cul de frunte în întrece
rea pentru mai mult căr
bune îl ocupă de această 
dată brigada lui Tițu 
Teacenco. Plusul brigăzii 
depășește, la zi, 2000 to
ne de cărbune, iar pro
ductivitatea muncii în 
cărbune a fost depășită 
cu 1200 kg/post. Acest 
colectiv este urmat de 
brigada condusă de Fran- 
cisc Fazakaș cu un plus

*
In pagina a 3-a:

Individ - colectivitate

Șeful seefiei unei între
prinderi di: Valea noastră 
și-a cîștigat aprecierea pen
tru că, deși cam trece din

„asalt" în „asalt", reușeș
te, totuși, să realizeze pla
nul. Cînd însă vreo doi 
muncitori de frunte i-au 
cerut recomandare pentru 
școala de maiștri i-a refu
zat : „Producția primea
ză !“ — proclamă el. Un alt 
personaj — educator de 
profesie — propovăduitor 
în cancelarie și de la cate
dră al exigenței și echită
ții, și-a transformat casa 
și garajul in tabără de in
dulgențe. Tipul, aciuit în-
țr-un post cu oarecare râs- Dumitru Dem IONAȘCU

clădire cu Consiliul popular al orașului Uricani all început lucrările .de- amenajare a unui nou dispensar cu cabinete de stomatologie, interne, laboratoare, săli de așteptare și altele. Lucrările de zidărie sînt executate de echipa lui Ștefan Ke- lemen, iar cele de dul- gherie de membrii brigăzii lui loan Kerekeș de la secția din Uricani a 

f
de 1440 tone și Ilie Fili- 
che cu plus 800 tone căr
bune.

• I.M. PETRILA. La •. 
sectoarele IV și țj. cele^ 
mai mecanizate?Xectoare 
ale minei, țjrigăz.ile lui 
Eugen Voicu și-Gheorghe 
Rotaru au obținut în. a- 
ceastă lună însemnate 
sporuri la producția de 
cărbune: plus 500 tone 
cărbune și o realizare a 
productivității . muncii 
planificate de 118 Ia su
tă și, respectiv, plus 200 
tone cărbune și o depă
șire a productivității 
muncii cu 6 la sută.

Succesele brigăzilor do
tate cu complexe meca
nizate au la bază orga
nizarea mai judicioasă a 
producției și a muncii, 
priceperea și dăruirea de 
care dau dovadă minerii 
în abataj. 7

pundere, a reușit, mai cu 
rugăminți, mai cu influențe 
oculte („Iși pierdea omul 
slujba fără studii"!) să ter
mine liceul, apoi seralul 
la subingineri, deși nici a- 
cum nu știe cînd se scrie 
sau și cînd s-au. Acum îi 
muștruluiește și le dă lec
ții de intelectualitate pro
fesorilor slabi de înger ca
re l-au trecut la examen.

Dar mai există, și nu sub 
formă de excepții ca exem
plarele sus-amintite, omul 
simplu, modest, egal cu 
el însuși, respectind in cel 
mai înalt grad filonul u- 
man al semenior săi, omul 
în care se relevă o energie 
fără \ seamăn, o capacitate 
Uimitoare de creație, o 
forță ‘impresionantă pusă 
în slujba unei cauze drep
te. Acesta nu este chipul 
celălalt, nevăzutul, ci pro
funzimea umanității socia
liste. a aceluiași chip .

\
s

sectorului E.G.C.L. Lupeni. (C.D.)
♦ —-------- -Sub egida Comitetului municipal U.T.C. și a Teatrului de stat din Petroșani » luat ființă un nou grup vocal-instru- mentai denumit „Atomic". Prima întîlnire cu publicul s-a bucurat de succes. (C.Val.)
vă informăm
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O idee generoasă trebuie mai bine valorificată

Extinderea concursului 
de bună servire între raioane

Raidul nostru întreprins la sfîrșițul săptăinînii 
trecute prin ci leva unități de desfacere a produselor 
alimentare și unități C.L.F. din orașul Vulcan a avut 
ca temă : gospodărirea fondului de marfă și calitatea 
servirii. Redăm aspectele întîlnite.Ora 16. Intrăm în complexul alimentar eu autoservire nr. 58. La raionul de mezeluri un bogat sortiment de produse din carne și brînzeturi este expus în. rafturi și vitrine frigorifice. Brînzeturlle nu e- rau expuse in' același loc cu prospăturile, iar afumă- tui-ile erau protejate cu tifon. Lâ celelalte raioane, —: pline și lapte, carne, ouă, dulciuri și sala de autoservire — aceeași bogăție de produse, ordine și curățenie. La toate a- cestea adăugăm solicitudinea vânzătoarelor Ioana Oneasă. Viorica Pall, Maria Stoifujă și Viorica Matei. In discuția cu responsabilul unității, Emil Lau- ran, acesta ne spunea : „Punem un mare accent pe calitatea servirii, de altfel între raioane se desfășoară un concurs avînd ca temă buna servire. In luna februarie primul loc a fost eîștigat de vînzătoarea Ana Zgura de .la raionul dulciuri. Acest lucru a făcut ca zilnic pragul magazinului șă fie trecut de peste 1500 de cumpărători. A crescut simțitor volumul desfacerilor. Media 'zilnicii a vînzărilor este în valoare de 115 mii. lei, fapt ce face ca unitatea să-și depășească lunar planul cu 300 000 — 400 000 lei". A- ceeași situație o întîlnim și la unitatea nr. 43, al cărei responsabil, Vasile Maier, împreuna cu întregul personal al magazinului

Fiind aprovizionat în permanență cu produsele 
solicitate de cetățeni, magazinul cu autoservire nr. 
43 din Vulcan înregistrează zilnic o mare afluență 
de cumpărători, depășiri la planul de desfacere.

Foto : Gh. OLTEANU

fac lotul pentru buna servire a cumpărătorilor. Și la unitatea nr. 11 „Gostat", am, găsit din abundență salam, brîzeturi, mere, cartofi, morcovi,. . ceapă, salată verde, conserve etc. Ne-a mai atras atenția un aspect, în aparență minor, dar care' merită amintit. Aparatul ovoscop era în perfectă stare de funcționare. Nicolae Croitoru, șeful unității, ne mărturisea: „Ceea ce ne lipsește nu sînt mărfurile ci spațiul de desfacere, care este re- strîns, nu . mai corespunde cerințelor actuale". La u- nitatea nr. 53 C.L.F. (responsabil Victor Călinoiu) curățenia este la loc de frunte, buna servire de a- șemenea. Nu același lucru, însă, se poate spune despre unitatea nr. 44 (șefă de unitate — Doina Mîrza). Încă de la intrare te împiedici de stive de lăzi, care așteaptă să fie ridicate. In vitrina frigorifică erau expuse la un loc brînzeturi cu afumături, iar curățenia in: unitate lăsa de dorit. Vînzătoarele Angela 

Pădure și Elena Cașcaval nu purtau ecuson. Justificările au început să sosească de îndată ce au fost întrebate : „Știți, am avut vreo două-trei ecusoane, clar se tot desface acul“, încearcă să se scuze una din vânzătoare.Unitatea nr. 47 (șefa magazinului Minerva Pițigoi), de același profil și... coincidența face să găsim a- celeași nereguli.La alimentara nr. 60 din cartierul Morișoara îl căutăm pe responsabilul Nicolae Dănău, despre care Viorica Mit, ne spunea că a plecat după marfă. La •Paroșeni, alimentara nr. 54 (responsabil Doina A- runcuteanu). Aici găsim mărfuri cu termenul de garanție depășit. La unitatea nr. 46 C.L.F. întîlnim persoane străine de magazin (Marcel Dinescu, Ton Mitulete și Aurel Preda) care se oferă cîteodată să ajute la vînzare, lucru cu
SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„Cupa schiorului 
vulcănean"Intr-o organizare bună, asigurată de către comisia orășenească de schi de pe lingă C.O.E.F.S. Vulcan, peste 60 de schiori s-au întrecut pe pîrtia din preajma cabanei „Pasul Vîlcan", în cadrul competiției dotată cu trofeul „Cupa schiorului vulcă- . nean".Iată și primii clasați : Schi fond : copii II, fete : Voica Amza ; Junioare : Paulina Frîr.eu ; Senioare: Maria Șipoș ; Copii II : Ernd Czimbalmoș ; Copii 

I : Gheorghe Coșoveanu ; 
Juniori : Marius Popescu 
Seniori: Viorel Șipoș ; Ve
terani : Petru Stoica. Schi 
alpin : copii II fete : Glanina Luca ; Copii I fete : Daniela Mureșan ; Senioa
re : Lidia Kelț. Copii I : Bogdan Stoica. Seniori 20 
—25 ani : Aurel Panteli- mon ; Seniori 30—35 ani: loan Călin. Seniori 35—15 
ani: Erno Czimbalmoș.

Prof. Alfred IMLING

desăvîrșire interzis de le
ge- ■Ultimul' popas în raidul nostru îl facem la unitatea nr. 10 C.L.F. La intrare coji de ceapă, cîțiva mor- eoji risipiți pe jos. Aceștia însă, ca prin farmec au început să dispară după ce ne-am făcut cunoscută i- dentitatea vânzătorului Dumitru Găteanu.Concluzia raidului nostru: în magazinele din Vulcan există fond de marfă, corespunzător cerințelor cumpărătorilor. Dar există și nereguli privftid gospodărirea și prezentarea mărfurilor, etica profesională a unor lucrători comerciali. Conducerea ' ' I.C.S. Mixtă Vulcan trebuie să ia ne- întîrziat măsuri pentru remedierea neajunsurilor. De asemenea, o idee trebuie mai bine valorificată: extinderea și la alte magazine a întrecerii între lucrătorii comerciali din diferite raioane, vizînd buna servire.

Constantin GRAURE

HANDBAL

Meciuri deDivizionara B de handbal Utilajul Știința a participat la turneul organizat la Tg. Jiu, împreună cu echipele Energia Rovinari și Sporting Slatina. Echipa condusă de prof. Iro- nim Ceacu și Gheorghe Crîsnic a cucerit trofeul pus în joc. lată rezultatele tehnice : 24—20 cu Energia Rovinari și 20—18 cu Sporting Slatina.
BREVIAR

• ȘAH. Campionatul ju
dețean. Preparatorul Lu- peni — Dacia Orăștie 10—0.

• TENIS DE MASA. 
Campionatul județean : Voința Hunedoara — G.S. Școlar Petroșani 1—9 (m) și 0—3 (f). Campionatul 
municipal: Minerul Vulcan — Minerul Lupeni 2—9, Minerul Lupeni — Minerul Paroșeni 9—2, Minerul

nit de fapt la rezolvarea ei : organizarea riguroasă, dar, mai ales, controlul e- xigent al calității lucrărilor de întreținere și reparații a utilajelor.
— Aceasta este deja o 

importantă problemă de 
disciplină.— Categoric. Tocmai de aceea spuneam că amîn- două grupele de probleme sînt la lei de importante și se condiționează reciproc: La această categorie de muncitori — electromecanicii — se constată și cea mai mare indisciplină, mai ales în ceea ce privește respectarea timpului de lucru. Ei sînt cei care mai mult „își fac" de lucru, decît lucrează. Pentru întărirea disciplinei pe lîngă controalele a-- mințile, urmate firesc de tragerea la răspundere a celor vinovați, vom populariza și exemplele pozitive la gazetele de perete, prin adunările generale a- le organizațiilor de partid și grupelor sindicale, prin adunările organizațiilor U.T.C.Pentru că tot vorbim de disciplină, aș vrea să vă dau un exemplu de ceea

verificareDe menționat că în urmă cu o săptămână formația noastră a participat la trofeul „Trivale" ,lă care au fost prezente 10 echipe divizionare.Programul acesta este deosebit de util, deoarece in martie, eomponenții e- chipei noastre vor trebui să treacă normele de control la București (Staicu 
Băloi)

Paroșeni — Minerul Vulcan 9—3.• Sîmbătă și duminică, în sala de sport Minerul din Lupeni s-au desfășurat primele 2 etape municipale ale diviziei școlilor generale la handbal. Au fost prezente 10 echipe da băieți și 8 de fete. După primele etape, au rămas neînvinse echipele școlilor generale nr. 4 Vulcan, nr. 1 și 4 Petroșani la băieți, iar la fete nr. 2 și 6 din Lupeni, Campionatul continuă. (Aurel Slăbii)

ce înseamnă întărirea ei. La unul dintre complexele mecanizate, la cel exploatat de Simion Moraru, starea disciplinară s-a îmbunătățit. Avariile au fost eliminate în bună , parte, iar brigada își realizează sarcinile de plan și asta pe baza depășirii productivității muncii. La cel de-al doilea complex, ne- respectarea tehnologiei de lucru, deci indisciplină, îi ține în loc pe mineri eu realizările care nu se ridică la nivelul sarcinilor planificate. Bineînțeles, am luat măsuri de întărire a asistenței tehnice pe fiecare schimb cu oameni din compartimentele de specialitate ; și aici am primit un sprijin substantial din partea Combinatului și ; a I.R.I.U.M. Petroșani, formația de lucru ă fost completată prin redistribuire cu cadre bine specializate iar în următoarele zile sperăm că și aici activitatea de producție .se va redresa. Sperăm în creșterea producției de cărbune.. Extras și a productivității muncii.
— Tovarășe director, în 

ceea ce privește aprovizio
narea tehnico-materială a- 
veți probleme deosebite ?—Dacă vă referiți la a- provizionarea întreprinderii, fie în ceea ce privește dotarea tehnică, fie în ceea ce privește aprovizionarea cu piese de schimb’, nu avem nici o problemă deosebită. Am primit permanent sprijinul Combinatului, iar ceea ce a lipsit, sau mai lipsește încă, nu poate influența realizarea sarcinilor de plan. Dacă totuși apar unele probleme de aprovizionare, a- cestea sînt la nivelul minei, sint probleme legate de aprovizionarea brigăzilor, a formațiilor de lucru. Dar această problemă, ea și celelalte pe care le-am amintit, repet, le vom soluționa, trebuie să le sqIi- ționăm noi, colectivul fi nei Aninoasa. Toate sini efectiv problemele noastre și insist, rezolvarea lor depinde de activitatea fiecărui om al minei.Mina Aninoasa are posibilități de realizare a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate, dar a- ceste posibilități tot colectivul minei trebuie să le valorifice, să le transpună în fapte, mai concret în tone de cărbune. Eu sînt convins — de fapt din a- naliza efectuată după întoarcerea de la consfătuire rezultă limpede acest lucru — sînt convins deci că în acest an ne vom realiza sarcinile și angajamentele asumate. .

(Urmare din pag. I) de balast — problema nr. 1, de tare depinde respectarea ritmului scontat — este de 24 vagonete. ‘ Altfel vom fi obligați să oprim lucrul. Dispunem de material la front pentru numai două schimburi", (declarație făcută în prima o- ră a schimbului 1).
IOAN CRISTESCU, sudor (ora 7,00) : „Împreună cu lăcătușul Tănăse Simi- neșcu executăm și montăm toate confecțiile metalice pentru acest siloz. Pentru a permite brigăzii să continue operațiile de bază, am lucrat uneori cite trei schimburi neîntrerupt. Toate confecțiile sînt terminate, ultimei# pe care ie vom monta după încheierea betonării, fiind gurile de încărcare".
Ing. VALENTIN TO- 

MOȘOIU, șeful sectorului investiții (ora 8,00) : „Ne aflăm „la zi" în ceea ce priveșțe respectarea graficului, Zilnic trebuie tur

nați 60 me de beton. Totul e să asigurăm brigăzii materialul necesar, balastul în primul rînd, Pentru azi am lansat depozitului o comandă pentru 20 

de vagonete, care trebuiau să se afle deja în drum spre frontul brigăzii. In depozit însă, e defect „IFRON-ul". Prin urmare am repartizat din sector muncitori care, împreună cu cei din depozit, să încarce manual materialul necesar".
GHEORGHE PASCU, șef de depozit (ora 8,30) : „IFR.ON-ul" s-a defectat ieri ,astfel că azi la prima oră nu s-au putut încărca cele 20 de vagonete de balast. Reparația va dura eel< puțin .cîteva zile. Am 

repartizat muncitori pentru a încărca manual balastul. Pînă la ora 9 vom încărca 10 vagonete, iar restul de 10 în partea a doua a schimbului I".
A ' î ■ -v i

înlăturarea oricărei 
deficiențe

CONSTANTIN MUȘA, muncitor la sectorul investiții (ora 8,40): „împreună cu patru muncitoare din depozit am încărcat deja opt vagonete, prima tură de 10 vagonete va porni spre front peste un sfert de oră".
Subing. ELENA IOV AN, șefa compartimentului a- provizionare al minei (ora 9,00): „încărcarea manuală este o soluție urgentă și provizorie. Inginerul - Mihăileanu de la „S.T.R.A." 

ne-a promis că vom primi ia ora 13,00, în locul utilajului defect, un auto- excavator pentru încărcări și descărcări. Acesta va funcționa la noi, zilnic, 

cite două ore. Solicităm sectorului transport mai multe vagonete goale, a- sigurate ritmic, pentru a nu pierde timpi prețioși, mai ales în condițiile actuale, fortuite, în care lucrăm. s
Constantin ARDELEA- 

NU, semnalist la puțul de steril și materiale (ora 12,30): „Am încheiattransportul de personal pe puț și urmează să co- borîm în mină primele 10 vagonete cu balast. E adevărat că e puțin cam tir-. 

ziu, dar vom face totul ca ele să ajungă la timp, pentru ca minerii de la front să-și poată continua neîntrerupt activitatea".(Ora 13,00) Excavatorul promis de la S.T.R.A. nu sosise încă. De fapt, n-a sosit pînă la sfîrșițul zilei./
Andrei LASZLO, șef de schimb în brigada Demeter (ora 18,50): „Am turnat, în schimbul II, 20 mc de beton. Depunem toate eforturile pentru a ne încadra în grafice, iar atunci când e posibil să le devansăm.. Balastul necesar schimburilor . următoare a sosit la front, astfel că brigada își continuă 

Despre modul în care sînt materializate prevede
rile programului întocmit pentru punerea în funcțiune, 
pînă la 2 aprilie, a noului flux de transport la I.M. 
Livezeni vom reveni. Este de dorit ca în cazul fiecărei 
lucrări în parte — fie ele de natură minieră sau elec
tromecanică — exemplele pozitive relevate azi să 
constituie un îndemn Ia muncă stăruitoare pentru î: 
nalizarea Ia termenul scadent a noului traseu, de c 
depinde redresarea producției la I.M. Livezeni.

nestingherită activitatea".Cele relatate pun în e- vidență, pe de o parte faptul că toți cei angrenați direct in execuția lucrărilor de la silozul deasupra orizontului 300 acționează cu perseverență, cu întreaga dăruire pentru finalizarea sa la termen cu orice preț. Pe de altă parte se desprinde clar concluzia că un șir de măsuri pregătitoare menite să asigure desfășurarea în ritm înalt a lucrărilor nu au fost înfăptuite. Fără intervenții deosebite, ele ar fi condus acum, cînd fiecare minut capătă valoare neprețuită, la stagnări.
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Omul reținut la vorbă, 
dar darnic la fapte
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Anul trecut, cînd în cadrul sectorului III al minei Dîlja se punea problema .înlocuirii pentru un timp a brigadierului Valerian Maxim care să conducă ortacii din abatajul nr. 6 din stratul 3, cei investiți cu responsabilitatea acestei alegeri au optat pentru minerul Vasile Ghiorțu.De ce tocmai el ? Șaiminerit,, doisprezecesprezece ani dedintre care numai Ia sectorul III, se-riozitafe, putere de muncă, inițiativă — într-uncuvînt fapte de comunist. „II admir pe acest om harnic și inimos — ne spunea inginerul Petre Tudor, șeful sectorului. Este deosebit de perseverent în tot ceea oe face. A reușit ca într-un timp scurt să se facă îndrăgit și stimat de ortacii săi. Este bine pregătit profesional, bun organizator. Atunci cînd este nevoie, știe să decidă prompt ceea ce e de făcut. Intre minerii vârstnici și tineri din brigada lui domnește spiritul de întrajutorare tovărășească, de respon Gheorghe OLTEANU

Minerul V’asile Ghiorțu, al doilea din stingă, într-un dialog cu ortacii săi.

'.■.W.W.V?WAVr//W<7.-,7,V,W?A,.W.W.‘,WA,.,A,.W.'.W.V.V.V.,.,.WAVAY.’.’AW.’.'AVr.W.I.VIn dimineața zilei de luni, 15 ianuarie a.c., casiera R. Ștefani» mai-mai să facă infarct. Deschizînd biroul din cadrul' Unității de mecanizare, transporturi și construcții forestiere, secția Iscroni, a observat casa de bani întoarsă, nisip pe jos și bănuiala ei s-a adeverit. Cineva, care cunoștea locul, a pătruns prin capacul ghișeului, a tăiat cu o pînză de bomfaier balamalele ușii de la casă, apoi a folosit un levier și astfel, din casă au dispărut 52 179,50 lei. Aria investigațiilor a cuprins mai multe ipoteze, mai ales că cei cărora li se încredințase paza sediului nu-Și făcuseră cum trebuie datoria. Vasile Buta, unul dintre ei, dispăruse în timpul serviciului, Alexandru Căițâtu a stat mai mult în centrala termică să... bage ne foc. Căițatu va recunoaște mai tîrziu despre predecesorul său în serviciu.— ...Mi-a spus că dacă mă întreabă cineva să spun că l-am găsit acolo (adică la datorie — n.n.) și eu am spus în declarație că da, dar nu l-am găsit.Bănuielile au căzut a- supra celor care lipsiseră noaptea din dormitoare. Intre aceștia, Ioan Jeller, un tînăr de 23 de ani, e- lectrician auto, prezentase alibiuri perfecte. Era, după părerea lui, curat ca lacrima. O mică pată totuși mai avea pe conștiință. Prin octombrie anul trecut, falsificase un certificat medical. Fapta ii fusese iertată, se considerase că nu prezintă' o 

sabilitate. El l-a imprimat. Consider că Vasile Ghiorțu răspunde pe deplin încrederii oe i-a fost a- cordătă". Responsabilitatea și dăruirea în muncă a brigăzii minerului Vasile Ghiorțu s-au con-
Bărbați 

care onorează 
titlul de minercretizat în cele 150 de tone cărbune extrase peste plan în luna ianuarie, 525 tone pe februarie, în martie plusul cumulat de brigadă de la începutul anului ridicîndu-se la 700 tone cărbune.„Prin tot ceea ce noi facem, răspundem chemării conducerii de partid, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, adresată tuturor minerilor din Valea Jiului de a da cit mai mult cărbune patriei11, ne declara brigadierul Vasile Ghiorțu. Ortacii mei, dintre care.' i-aș aminti pe Frâncisc Bokor, Gheor- ghe Modiga, Costică Cos- tache, Ion Bican și Petre Vasile știu că faptele 

gravitate deosebită.Existau deci temeri că cel care furase din retribuția colegilor săi de muncă va dispare pentru multă vreme sau nu va fi descoperit. Și totuși, grație migalei cu care au cercetat, lucrătorii de miliție au adunat probele necesare relevării adevărului. La 22 ianuarie, loan Jeller, 
Simptome agravante intre un 
certificat falsificat și spartul 

unei case de bani
după oe își recunoaște fapta, îi conduce pe lucrătorii de miliție la ascunzătoarea sa — aeroterma stației de spălare a mașinilor, din care scoate 51400 lei. Alți 500 de lei i se găsesc în buzunare. Cheltuise doar 279,50 lei.Explicațiile sale au fost simple. Cu Buta, care avea obligația să păzească bunurile întreprinderii în zilele de repaus, a intrat Ia... televizor, avînd grijă să inspecteze „zona de o- perații". Cînd celălalt și-a părăsit postul, el a ajuns în casierie și a „lucrat11 între orele 15,30 și 2 noaptea. Așadar, la originea furtului a stat crasa neglijență a foștilor săi colegi de muncă, nepăsători față de averea obștească. 

noastre de muncă sînt cîntărite în tonele de cărbune pe care le scoatem la lumină11.Așa gîndesc și acționează oamenii brigăzii. Iar pentru a întregi portretul acestui harnic miner, redăm opinia tovarășului Emeric Nagy, secretarul Comitetului de partid de la I.M, Dîlja: „Am lucrat cu Vasile Ghiorțu 10 ani. Și-a făcut întotdeauna în mod ireproșabil datoria. Pe scurt, vorbește puțin și face mult11....Pentru Valerian Maxim perioada de convalescență trecuse. Pașii l-au purtat din nou spre mină, Acolo, în abataj, dînd mîna cu ortacii săi a trăit din plin satisfacția revenirii. Pe Vasile Ghiorțu l-a îmbrățișat bărbătește. Această strîn- gere minerească exprima recunoștința pentru omul care-i condusese brigada, înnegistrînd a- celeași succese în producție în tot timpul cînd el, brigadierul Valerian. Maxim, lipsise din. mij

I

locul ortacilor sai.

Cît despre loan Jeller, a cărui fotografie se află la panoul celor care comit fapte antisociale din centrul Petroșaniului, evoluția lui de la o muncă cinstită spre hoție ilustrează un vechi proverb românesc „Cine fură azi un ou, mîine fură un bou". Intr-adevăr, pînă în toamna anului trecut, fostul elec

trician auto nu manifestase veleități de „subtiliza- tor". A fost de-ajuns o singură fisură morală în ansamblul convingerilor sale de viață, și-a închipuit că poate să-1 înșele pe șeful secției cînd a prezentat certificatul medical fals. De fapt, izvorul greșelii sale se regăsește în ideea falsă că există un alt mijloc de prosperitate în afara muncii. Lipsise nemotivat și căuta să înșele buna credință a tovarășilor de muncă prin a- cel act fals. A fost prins, i s-a explicat care sînt consecințele abaterii sale antisociale. El a înțeles însă din actul de clemență doar faptul că... poate continua pe sinuosul drum al necinstei. A așteptat oca

Atitudini
MetehneFe 

constructorDespre metehnele lui E- mil Nariță aveam să aflăm cu ocazia unei deplasări in șantierul din Pețrila al i.C.M.M. In biroul șefului de șantier, membrii grupei sindicale tocmai dezbateau stiuația acestui tînăr, în vîrstă de numai 23 de a.ni. Cerem explicații. „Nu-i place să muncească — ne spune șeful de echipă Vasile Boboc — și,, pe deasupra, mai e și recalcitrant11.Tînărul cu pricina este calificat în meseria de dulgher, are o încadrare bună 
(66 lei pe zi), însă' valoarea lucrărilor pe care le execută el nu se ridică u- neori nici la sfertul banilor pe care-i primește. In termeni obișnuiți faptul se numește chiul. Bineînțeles, aceasta nu-i pe placul^ colegilor. Echipa lucrează în acord global și e deajuns ca un singur om să slăbească ritmul, că interesele colective sînt afectate. Tocmai de aceea tovărășii de echipă l-au pus în discuție, l-au sfătuit să se încadreze în ritmul de lucru al formației, să-și facă cinstit datoria, mai ales că el a beneficiat de. multe avantaje din partea șantierului. I s-au creat cele mai bune condiții de a urma cursurile liceului seral. Oamenii au înțeles că nu-i ușor să muncești pe șantier, și să înveți, în schimb se mmdresc și ei că cineva din echipa lor va ajunge să se ridice prin învățătură. Dar recunoștința nu-i pe măsura ajutorului. Nariță refuză în continuare să-și facă datoria, jignește pe oricine (tî- 
zia potrivită pentru o „lovitură11 în stil mare. Și a găsit-o, atunci cînd a remarcat crasa negli jență ă foștilor săi tovarăși de muncă.Pedeapsa care îi va fi administrată va fi pe măsura gravității infracțiunii sale (acum, de neiertat), dar, în același timp, condamnă o atitudine, falsa convingere a unora care mai cred că pot înșela societatea, că la adăpostul nopții pot comite acte antisociale de pe urma cărora să ducă o viață ușoară, de parazitism, îmbelșugată în petreceri. Așa cum adevărul este dezvăluit mai devreme sau mai tîrziu, loan Jeller, și alții ca el, trebuie să-și dea seama că numai munca oferă satisfacțiile cele mai nobile unui tînăr de azi, fiindcă ea se constituie în etalonul suprem de prețuire a personalității /umane. Munca și respectarea normelor eticii noastre socialiste asigură demnitatea și adevărata fericire a o- ricărui cetățean al patriei noastre. Astfel de „socoteli". condamnate de legislația noastră, de opinia publică; au un deznodământ trist, care, adesea, pe- cetluiesc pentru totdeauna biografia celui care le acceptă cu posibilități de „exprimare" a modului său de viață.
Ion VULPE, cu sprijinul 

Biroului de cercetări 
penale din cadrul Miliției 

municipiului Petroșani

* Atitudini • Atitudini
unui tînăr 
cu pretenții năr sau vîrstnic), amenință chiar. Așa s-a intîmplat cu șeful său de echipă, Ioan Dobre, un om al cărui păr a încărunțit pe șantiere, pe care l-a amenințat eu” ranga atunci cînd i-a spus că nu și-a făcut pe deplin datoria la locul do muncă.Acest fapt a determinat colectivul să ia măsuri. A fost pus în discuția grupei sindicale și s-a hotărî! să se aducă în scris la cunoștința școlii că unul dintre elevii seraliști, din anul III — Emil Nariță — nu se achită de sarcinile de serviciu. Poate școala, colegii, toți cei ce-1 cunosc îl vor determina să redevină cel care a fost în urmă cu bîtva timp, cînd se puneau mari speranțe în el. încercăm și pe a- ceastă cale aducerea pe drumul cel bun a unui tînăr constructor cu reale perspective.’7.”< C. IOVANESCU

„Povestea adevărului"O fetiță (sperăm să nu ne înșelăm) din Lupeni, Marioara G., a rămas puternic impresionată de serialul american „Om bogat, om sărac". Soarta senatorului Rudy Jordache, a apropiaților și dușmanilor săi o poartă cu imaginația între New York și Las Vegas, îi provoacă o suită de întrebări, pe care ni le transmite într-o epistolă, naivă, pe hîrtie de culoarea speranței. Vrea chiar șă-i scrie, personal actorului Peter Strauss, adresa lui nu ne e la îndemînă, mai ales că nu-1 mai ..suferim din noaptea Revelio- 
De la o inimă la altanulul, cînd arata... ca un fotbalist de la Jiul, care nu se funde cu anii. In fine, corespondenta noastră își transcrie o poezie (ne amenință cu un caiet), „Povestea adevărului", compusă ca o laudil la adresa senatorului și, bineînțeles, de biciuire în vers a lui Estep și sadicului Falco- netti.Că versificația șchioapă- tă, nu e o mare tragedie. Nu toți oamenii se nasc poeți, limanul fericirii poate fi atins și pe meleaguri pămînteng. Și apoi un versificator fără har poate iubi tot ațît de mult adevărata poezie, trăind emoțiile artistice la „tensiunea" marilor poeți. Grav este însă că, furată de extraordinarul unui roman ecranizat, Marioara G. nu reușește să deslușească adevăratele resorturi ale vieții politice americane și ale îmbogățirii unor indivizi, încununați îndeobște de genericul „seif made man" (prin el însuși ajuns om). In același timp, datorită u- nor carențe educaționale, din partea școlii, a părinților, Marioara G. și alți colegi de generație se lasă impresionați de astfel de povești, ai căror eroi negativi învinși sînt demni de compătimire. Aceste „povești" trebuie „traduse" cum se cuvine de maturi, pentru a se afla substanța adevărurilor lor.Și mai grav este faptul

in propriul năvod...Vreo .15 ani, lacob Danilov a lucrat la mină,'* a- poi s-a lăsat cuprins de altă pasiune. Ca om al Deltei, a ajuns marinar pe un trawler al flotei de pescuit oceanic din Tulcea. La ultima sa întoarcere din învolburatele ape ale O- ceanului Atlantic și-a adus aminte de vechii ortaci, a- șa că a apucat drumul Pe- troșaniului. Nu-1 adusese însă bucuria revederii, ci gîndul ascuns de pricopsite, prin specula unor mărfuri procurate din import. „Magazinul" său ambulant, oferea amatorilor de chilipiruri, la prețuri pipărate, 21 de carpete, trei calculatoare, 20 de pachete de țigări străine. Intervenția lucrătorilor de miliție a grăbit „falimentul" întreprinzătorului marinar, care vroia să „pescuiască" în apele tulburi ale speculei. Va da seaiha în fața judecătoriei.Așadar, lacob Danilov, nesocotind legea a căzut în propriul său traw (năvod).Și ce păcat, ar fi putut să dea, în mod demn,, mîna cu foștii săi ortaci. Acum hu mai poate, îi e desigur rușine.
că mulți copii și adolescenți nu sînt îndțunrați, cu consecvență, să se pătrundă de eroismul vieții noastre cotidiene, pe aceste meleaguri românești, unde milioane de oameni poartă pe umerii lor destinul socialist al țării, dar unde e- Xistă, din păcate, și unii indivizi,' care disprețuiesc cinstea și munca, indivizi care comit. atentate la a- dresa normelor noastre de conviețuire socialistă. E drept, romane șî .filme pe această temă sînt destul de puține. Dar lipsa lor, să sperăm efemeră, poate fi suplinită de lecțiile de
omenie, pe care cei maturi trebuie să le dea tinerei generații. De ce să purtăm, pe oriunde, discuții sterile despre Falconetti, cînd, într-un cadru organizat, am putea să înfierăm abaterile antisociale : comise de un tînăr, din partea locului, un tînăr cu o biografie certă, care, cu bună știință, a ignorat, a încercat să discretiteze normele eticii și echității noastre socialiste ?Adevărul poveștii pe ea-re ni l-a destăinuit în ,r.a~vasul său Marioara G. trebuie deci căutat naîn sterila visare intre Las Vegas șiNew York, ei'aici, unde învățăm sau muncim. Aici trebuie să visăm cum să trăim mai bine, mai civilizat. Și visurile să ni le întrupăm în fapte. Fiindcă serialele se succed după cîteva rînduri de . sîmbete, apoi le uităm, în favoarea celui la nrodă. Dar viața, viața ne rămîne între a- ceste coordonate geografice ale municipiului și țării noastre. Astfel, îndemnul la luciditate care îl adresăm Marioarei G. este valabil cu atît mai mult pentru părinții ei, pentru profesorii ei și ceilalți oameni maturi, care o înconjoară, care trebuie să-i vegheze la rîndu-le lucizi drumul drept spre împlinirea personalității sale.

Ana PANOURU
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întrevederi ale viceprim-miniștrilor 
ai guvernului român, aflați în vizite 

în țări arabe
ABU DHABI 14 (Agerpres), — Președintele E- miratelor Arabe Unite, șeic Zayed Bin Sultan — Al Nahayan, a primit, la 14 martie, pe tovarășul Cornel Burtică, viceprim- ministru al .guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.In timpul întrevederii au fost abordate problemele dezvoltării schimburilor comerciale și cooperării economice dintre cele două țări, precum și unele aspecte de interes reciproc ale vieții internaționale.La întrevedere a participat Constantin Căruntu,

ambasadorul României în Kuweit.
TRIPOLI 14 (Agerpres). — Tovarășul Ion Pățan, vioeprim-ministru al guvernului, ministrul aprovizionării tehnico-materi- ale și controlului gospodăririi fondurilor fixe s-a în- tîlnit, la 14 martie, cu Ezzedin Al Mabruk, secretar (ministru) al pe- ■ trolului din Jamahiriya Arabă Libiană Populară Socialistă, președintele părții libiene în Comisia mixtă româno-libiană de cooperare economică- și tehnico-științifică. A avut loc un schimb util de păreri referitor la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări.

După plecarea președintelui S.U.A. 
din Orientul Mijlocia

CAIRO 15 (Agerpres). — Butroș Ghali, ministru , de stat la Ministerul de Externe al Egiptului, a declarat —- după plecarea președintelui ' S.U.A., Jimmy Carter, din Orientul Mijlociu — că a fost îndeplinită una dintre principalele cereri egiptene : un calendar care leagă progresul relațiilor egiptea- no-israeliene de realizarea. autonomiei palestiniene în zona malului de .vest al Iordanului și a fîșiei Gaza. El a relevat, de a- semenea, că egiptenii au acceptat să vîndă petrol Israelului, dar la prețurile pieței mondiale și fără privilegii.„Sper că acest tratat va fi încheiat luna aceasta11 — a declarat Ghali, adăugind că tratatul va cuprinde dispoziții privind autonomia palestinienilor din zona malului vestic al Iordanului și fîșiei Gaza.
CAIRO 14 (Agerpres). — Consiliul de Miniștri al

Egiptului se va întruni joi într-o ședință extraordinara, sub președinția primului; ministru și ministrul afacerilor externe, Mustafa Khalil, informează agenția M.E.N. Cabinetul egiptean precizează agenția, va discuta proiectul tratatului de pace egipteano- israel ian.
TEL AVIV 14 (Agerpres) — Premierul Menahem Begin a declarat la postul de radio israclian că „în cazul în care guvernul israelian va accepta ultimele propuneri ale președintelui Carter, iar Knessethul va aproba decizia guvernului, tratatul dc pace va putea fi

semnat în următoarele zile, poate chiar la sf-îrșitul săptămânii viitoare11. El a precizat că, probabil, vor fi necesare două reuniuni ale giivernului pentru a se ajunge la o decizie definitivă asupra „ultimelor două probleme încă în suspensie11.
TEL AVIV 14 (Agerpres) •— Miercuri, guvernul is- rael.ian a aprobat ultimele două propuneri adresate Israelului și Egiptului de către S.U.A. în legătură cu realizarea unui tratat de pace egipteano-israelian. Potrivit unui anunț oficial din Tel Aviv, guvernul israelian urmează să se pronunțe duminică asupra ansamblului tratatului.

*£££ Ample demonstrații ale populației 
în preajma referendumului

FILMEI

LA CIUDAD DE PA
NAMA au luat sfîrșit lucrările reuniunii sindicale a femeilor muncitoare latino-americăne și ca- raibiene, la care au participat delegate reprezentând nouă țări din zonă, precum și unele organizații internaționale. Participantele au aprobat o „Cartă a drepturilor economice, sociale, culturale și sindicale . ale femeii muncitoare din America Latină și Caraibe" cuprin- zînd măsurile menite să garanteze încadrarea plenară a femeilor în procesele de dezvoltare . politică, economică și culturală a regiunii.

LA ANKARA A FOST 
ANUNȚATA oficial a- restarea a 16 membri ai unei organizații clandestine extremiste de dreapta,

învinuiți de comiterea linei serii de acte teroriste, între care un asasinat, rănirea unor persoane, a- tentate. cu bombe și diferite atacuri în care au folosit arme automate. A- restările au fost urmate de percheziții soldate cu descoperirea de arme.
NAVA COSMICA automată de transport „Pro- gress-5“ a fost cuplată miercuri de complexul orbital de .cercetări științifice „Saliut-6“ — „So- iuz-32“, informează agenția TĂSS.
IN RF. GERMANIA 

ACTIVEAZĂ în prezent
Faptul divers 

pe glob

CEI MAI CITIȚI 
SCRIITORIPotrivit unui raport al UNESCO pe anul 1978, cel mai citit scriitor clasic este William Shakespeare, din ale cărui lucrări s-au făcut anul trecut 97 de traduceri. El este urmat de Lev Tolstoi (74 de traduceri), Homer (42 de traduceri) și Goethe (.35 de traduceri). Tineretul continuă să fie pasionat de Jules Verne (în 1978 s-au făcut în diferite țări 164 de traduceri) și de Jack London (140 traduceri). In ce-i privește pe copii, pe locul întîi se situează poveștile fraților Grim (95 de traduceri) urmate de cele ale lui Andersen (60 de traduceri).

MEDITERANA 
IN PERICOLîntreaga viață marină din Mediterana este a- menințată cu dispariția în următorii 50 de ani, dacă nu se iau măsuri urgente pentru a pune capăt contaminării a- cestei mări, a declarat cunoscutul explorator și ecolog francez Jacques Yves Cousteau.Aflat în vizită la Madrid cu prilejul prezen-

tării cărții sale „Enciclopedia vieții marine", Cousteau a afirmat că „dacă oceanele lumii sînt afectate, în cazul Me- diteranei se poate spune că este bolnavă mortal și numai eforturi^ inter-, naționale concertate pot să o salveze".„Mediterana, a . spus el, este pe punctul de a muri din cauza poluării și pescuitului exagerat.
EVOLUȚIA SONDEI 

„VOYAGER-111Sonda spațială americană „Voyager-1" a a- tins punctul de apropiere maximă de planeta Jupiter, după o călătorie de 18 luni, în cursul căreia a parcurs 679 milioane kilometri.In continuare „Voyager-1" evoluează pe o traiectorie în apropierea sateliților jupiterieni IO, Europă. Ganymede și Callisto. După părăsirea sistemului jupiterian, sonda se va apropia, în noiembrie 1980, de Saturn, 1 iar în 1990 va intra în î spațiul inte rgalactic. Pen- j tru eventualitatea că va i întîlni în călătoria sa j ulterioară civilizații ex- ’ traterestre la bord se a- i flă un disc de fonograf i din cupru pe care sînt i imprimate saluturi în i 60 de limbi, precum și ,ș alte : mesaje. ;

peste 100 de organizații și asociații neofasciste, se a- rată într-un document dat recent publicității de Oficiul de presă „Inițiativa democratică11. Acesta precizează că elementele neofasciste dispun de depozite secrete de arme. In ultima perioadă, orașul Mannheim (landul Baden-Wur- temberg) a devenit unul dintre cele mai puternice centre ale activității și provocărilor neonazist^.Documentul citat lansează un apel la unirea tuturor forțelor.. democratice din R.F.G. pentru e- liminarea grupurilor neonaziste.
APROXIMATIV 120 000 

DE LUCRATORI din u- nități industriale din Vizcaya, Țara Bascilor, au declarat grevă, cerînd .îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață. Greva se înscrie în cadrul acțiunilor similare întreprinse de muncitorii din această provincie de la începutul lunii martie a.c.

TEHERAN 14 (Agerpres). —■ In ultimele zile, la Teheran și în alte orașe iraniene au loc mari demonstrații la care cele mai variate categorii ale populației își exprimă opțiunile lor politice și sociale în preajma referendumului de la 30 niartie pentru abolirea monarhiei și proclamarea republicii, sprijinul față de actualul proces de transformări din Iran, necesitatea consacrării prin acest referendum și prin viitoarea constituție a unor largi libertăți și drepturi politice și sociale.Salutând hotărârea gti-

vernului provizoriu privind retragerea țării din CENTO și amintind că existența acestui bloc militar a fost motivată de inițiatorii săi prin existența unor inamici și a unor pericole imaginare în regiune, presa .iraniană notează : „Singurii inamici reali în această ' regiune sînt sărăcia, subdezvoltarea, comerțul interregional redus,: gradul scăzut de cultură și facilitățile precare de ocrotire a sănătății. Eliminarea acestor tare trebuie să fie tema dominantă a cooperării regionale viitoare11.
Cutremur de pămînt în Mexic

CIUDAD DE MEXICO 11 (Agerpres) — Potrivit u- nui comunicat al Institutului mexican de seismologie, miercuri, în capitala Mexicului a fost înregistrat un cutremur avînd magnitudinea 7,00 pe scara Richter. Epicentrul său a fost focalizat la 321 km sud-vest de Ciudad de Me

xico, în statul Guerrero, regiune preponderent a- gricolă.Cutremurul care a durat 70 de secunde, a provocat dărâmarea Universității ibero-americane și a unor imobile mai vechi.Potrivit estimărilor o- ficiale, daunele sînt relativ reduse.
Procesul implacabil al destrămăriiRetragerea Pakistanului și a Iranului din Organizația Tratatului Central (CENTO), anunțată oficial luni, la Islamabad și Teheran, ilustrează cu pregnanță tendința dominantă a evoluției vieții internaționale actuale de dezvoltare independentă a statelor la adăpost de pericolul implicării lor în acțiuni contrare intereselor naționale proprii. După cum sa menționează în comunicatul Ministerului de Externe iranian, „CF.NTO nu numai că a eșuat în misiunea enunțată de a a- păra interesele Iranului, dar a avut efecte nocive a- supra intereselor tuturor statelor din regiune". La rîndul său, comunicatul pakistanez subliniază că alianța militară „și-a pierdut orice interes față de preocupările pentru securitatea țării". Pentru ambele țări blocul politicpr militar CENTO — din care făceau parte împreună cu Marea Britanie, Turcia și S.U.A. (ultima cu statut de_ observator) creat în 1959 pe pilonii șubreziți ai fostului „Pact de la Bagdad", după ieșirea Irakului din acest pact, — este contrar intereselor lor și e-

voluției din zonă. Atît Pakistanul, cit și Iranul au făcut cunoscut,, totodată, că vor promova o largă cooperare cu țările din zonă prin intermediul Organizației de Cooperare Regională pentru Dezvoltare (RCAj, precum și o politică de. largă cooperare cu toate statele lumii.Decizia adoptată simul-
N o t ă

Lan de Pakistan și Iran vis-ă-vis de - Organizația Tratatului Central punea practic însăși existența a- cestei organizații cu caracter predominant militar șub semnul întrebării. încă dinainte, țările din zonă se pronunțau pentru „revizuirea" tratatului prin care a fost creat CENTO, căutînd transformarea sa într-un organism cu accent pe dezvoltarea economică a țărilor din zonă. Dar interesele politice și militare urmărite de alte țări membre au accentuat caracterul anacronic al acestui bloc militar.

Procesul de erodare și destrămare a blocurilor militare — exemplul cel mai recent fiind CENTO — atestă ideea că grupările militare create în perioada „războiului rece" ca expresie a vechii politici bazate pe forță și dictat au devenit un anacronism în epoca actuală, contrare tendințelor pozitive din viața internațională și aspirațiile popoarelor de dezvoltare liberă într-un climat de încredere reciprocă și de păstrare a păcii.Ieșirea Pakistanului și a Iranului din CENTO ilustrează justețea .Ideii exprimate de președintele Nicolae Ceaușescu în interviul acordat la începutul acestui an trimisului special al cotidianului japonez „Asahi Shimbun" ;„Schimbările, care s-au produs și continuă să se accentueze în viața internațională merg nu în direcția întăririi blocurilor militare, a politicii de bloc, ci, dimpotrivă, spre o po
litică independentă a fiecărei națiuni, de desființare a blocurilor militare".

(AGERSPRES)
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PETROȘANI — 7 Noiembrie : Animalul;Republica : Harababura; Unirea : Jezebel.PETRILA : Cascadorii..O NEA:orașului Praga, ile I-II.ANINOAȘÂ l nințarea.VULCAN : Lăsați balonul să zboare.LUPENI — Cultural: Conspirația tăcerii.URICANI : Visul
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Telex.Țeleșcoală.Curs de limbă să.Fotbal: Cehoslovacia —• Spania, înregistrare de la Bratislava.Pentru timpul dv. liber, vă măndăm...Consultații dice.Film serial tru copii :•tiri din pădurea verde". (episodul 2).Telejurnal.La ordinea în economie.Ora tineretului.Teatru scurt: „Lacrimi" de Viktor Rozov. Premieră TV.Telejurnal.
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RADIO știri.5,00 Buletin de5,05 Ritmuri matinale. 6,00 Radioprogramul dimineții. 7,00 Radiojurnal. 8,00 Revista presei. 8,10 Curierul melodiilor. 9,00 Buletin de știri. 9,03 Răspundem ascultătorilor. 10,00 Buletin de știri. ' 10,05 Radiomagazinul femeilor. 10,35 Interpreți ai șlagărului românesc —. Aurelian Andreescu. 10,45 Atlas folcloric. 11,00 Buletin de știri. 11,05 Piese corale. 12,00 Buletin de știri. 12,05 Din comoara folclorului nostim. 12,35 Repere interpretative. 13,00 De la 1 la 3. 15,00 Teh- nîc-club. 16,00 Radiojurnal. 16,25 Tehnică și organizare în agricultură. 16,40 Dragi mi-s plaiul și țara. 17,00 Buletin de știri. 17,05 U- niversul familiei. 17,30 Instantanee solistice. 18,00 Orele serii. 18,15 Viața eultural-științifi- că. 19,00 Informații — reportaje —* interviuri,,: 20,00 Interpreți ai cîn- i tecului popular.: 20,30 ' Reflexele timpului. 20,40 ‘ Cadențe sonore.Buletin de știri. 22,00 O zi într-o oră. 21,0023,00 Meloritm ’79. 24.00 Buletin de știri. 0,05—5,00 Non stop muzical nocturn.
PRONOEXPRESRezultatele tragerii pronoexpres din 14 martie 1979 ;Extragerea I : 35I 21 16 6Extragerea a.II-a :II 32 24 39 41.
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MICA PUBLICITATEFamiliile Grece# și Dull mulțumesc dr. Kiss Lo- rant pentru îngrijirea a- cordată în perioada internării.- Mii de mulțumiri, (175)SCHIMB apartament 2 camere, B-dul Victoriei nr. 3 Bloc D 5 sc. H ap. 48, Vulcan, cu similar Petroșani. (176)
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