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CONSILIUL DE STAȚ
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

în temeiul articolului 54 din
Constituție,

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decretează:

ARTICOL UNIC. — Se convoacă 
Marea Adunare Națională 
noua sesiune a celei de-a 
legislaturi, în ziua de 30 
1979, ora 10.

în a 
șaptea 
martie

Nicolae Ceaușescu
președintele

Republicii Socialiste România

Cu planul
Marți, 20 martie, schim

bul II. Colectivul secto
rului IV de la mina I’e- 
trila raporta îndeplinirea 
cil 10 zile mai devreme a 
planului trimestrial. In 20 
martie, plusul sectorului se 
ridica la peste 7400 tone 
de cărbune, obținut pe 
seama depășirii producti
vității muncii cu 475 kg/ 
post la nivelul sectorului

trimestrial
și cu 1100 kg/post „în ' 
cărbune".

Toate formațiile de lu
cru din cadrul sectoru
lui — brigăzile din a- 
balaje și de la pregătiri — 
și-au realizat și depășit 
sarcinile planificate. Bri
gada condusă de binecu
noscutul miner Eugen Voi
cu — „Brigada inaltei pro
ductivități" — a avut cea

--------------------------- -------------

îndeplinit
mai însemnată 
ție la realizările 
lui — plus 6000 
zultate meritorii 
nut și celelalte
Gheorghe Toma — ____
550 de tone; Leon Deac,
— plus 196 de tone ; Fran- 

y cisc Barta — plus 700 de 
tone și Stelian Mafiei — 
plus 60 de tone.

contribu- 
sectoru- 

tone. Re
au obți- 

brigăzi : 
plus

Experiența înaintată,
metodele avansate de muncă
la baia creșterii producției și productivității munciiDupă cum s-a anunțat; recent, la mina Lupeni, într-un plen reprezentativ pentru o temă aflata tot mai mult în actualitate — 

generalizarea experienței 
pozitive, extinderea iniți
ativelor muncitorești îna
intate — s-a discutat pe larg de către numeroși specialiști ai producției despre căile și modalitățile de valorificare a unor însemnate rezerve interne care stau la baza creșterii producției fizice și a valorii producției nete, 
a productivității muncii, 
a întregii eficiențe economice a întreprinderilor. ..Inițiat de consiliul mu-

nicipal al sindicatelor, schimbul de experiență a fost găzduit de o unitate la care participanții au văzut multe lucruri bune : în subteran — locuri de muncă situate în fruntea întrecerii socialiste datorită perseverenței cu care minerii se preocupă de creșterea productivității muncii, de gospodărirea chibzuită a materialelor și întreținerea corespunzătoare a unei bogate dotări tehnice ; la suprafață — o popularizare operativă a realizărilor pe brigăzi, pe genuri de lucrări, pe forme de întrecere, locul central fiind rezervat re-
Obiectiv 

ce reclamă 
concentrarea 

tuturor eforturilor

zultatelor obținute în a- plicarea inițiativelor muncitorești. Mina Lupeni s-a dovedit, astfel, o bună gazdă, aleasă cu discer- nămînt de organizatori, fiind în măsură să împărtășească multe experiențe dobîndite în producție și în munca politică, de impulsionare a întrecerii socialiste.Ș-a discutat, cu folos, despre inițiativele care au dat cele mai bune rezultate: 
brigada înaltei productivi
tăți, contul colector de e- 
conomii al sectorului, di- 
rigenția muncitorească și altele. Au fost evidențiate realizările prin care colectivele fruntașe —•cum sînt brigăzile conduse de Eugen Voicu, de la mina Petrila, Francisc Fa- zakas, de la mina Paroșeni, sectorul VIII de la mina Vulcan, maiștrii minieri din sectorul I al minei Lo-

TERMINAREA LA TIMP 
A SILOZULUIUnul din punctele cheie de care depinde soluționarea definitivă a extracției pe noul flux dc transport al I.M. Livezenî este silozul de la orizontul 475, lucrare din cele mai pretențioase, ca realizare. In urmă cu o . z'i, am a- sistat aici la atingerea culcușului.. stratului 13, locul . în care se va fixa în roca dură „piciorul de sprijin" al silozului. In aceeași zi, pe planul înclinat în care va deversa silozul, brigada condusă de Gheorghe Liț- can a început betbnarea, pentru a-1 racorda cu noul siloz. Deși fața de/grafice se poate vorbi de o întârziere . doar de cîteva schimburi, termenul scurt prevăzut pentru încheierea lucrărilor de aici reclamă

folosirea cu o intensitate sporită a fiecărui minut de lucru de către cele doua formații, direcție in care se dispune, așa cum nc-am convins, de însemnate rezerve.— Ne-a:n străduit să a- vansărn cit mai grabnic la săparea silozului ' reușind m majoritatea situațiilor să ne depășim prelimina- rele, ne-a declarat șeful de brigadă Mihai Tira. Au existai insă și stagnări pe fluxul de evacuare a sterilului care ne-au ținut în loc uneori și jumătate din timpul electiv de lucru. Aceeași situație a a- fectat și pe membrii bri-
Anton HOFFMAN

Vizita în țara noastră 
a președintelui Republicii Portugheze, 

generalul Antonio Ramalho Eanes
Ceremonia sosirii 'L’a invitația președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei E 1 e n a Ceaușescu, președintele Republicii Portugheze, generalul Antonio Ramalho Eanes, împreună cu doamna Maria Manuela Ramalho Eanes, a sosit,, miercuri, în Capitală, într-o vizită oficială în țara noastră.întîlnirea dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Antonio Ramalho Eanes — nou și important moment în cronica tradiționalelor relații de prietenie și colaborare româno-portu- gheze, bazate pe afinitate de origine comună și de cultură.de pe aspirațiile comune pace și progres

începereaI,a Palatul Republicii au început miercuri, .convorbirile oficiale între '’președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Portugheze, general Antonio Ramalho Eanes.La convorbiri persoane oficiale române și portugheze.In cadrul convorbirilor, președinții Nicolae Ceaușescu

— constituie o continuare a dialogului fertil, Ia nivel înalt, care s-a stabilit între România și Portugalia, în folosul și spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii, însecurității- și cooperării Europa și în lume.Vizita șefului .statului portughez, convorbirile care vor avea loc sînt menite să impulsioneze relațiile de prietenie și colaborare româno- portugheze în cele mai diferite domenii de activitate, să intensifice conlucrarea dintre cele două țări pe planul vieții internaționale pentru înfăptuirea aspirațiilor de pace, progres social și prosperitate ale tuturor popoarelor, pentru construirea unei lumi

mai buhe și mai drepte pe planeta noastră.Ceremonia sosirii., înalților oaspeți a avut loc pe Aeroportul internațional Otopeni, împodobit sărbătorește. Pe frontispiciul aerogării se a- flau portretele celor doi președinți încadrate cu drapelele de stat ale României și Portugaliei.Aeronava prezidențială, care de la intrarea în aerian al țării a fost tată de o formație de ne a forțelor noastrete, a aterizat la ora 16,45.La coborirea din avion,' președintele Antonio Ramalho Eanes și doamna Maria Manuela Ramalho Eanes au

spațiul 
escor- 
avioa- 
arma-

• (Continuare in pag a 4 a)

convorbirilor oficialeși Antonio Ramalho Eanes21 martie, au evidențiat, de comun a- cord că actuala vizită a șefului statului portughez —, expresie a bunelor raporturi dintre cele poare — va Ierarea și continuare
două țări și po- contribui la acce- dezvoltarea în 
a legăturilor de participă : prietenie și colaborare dintre

tărîț ca aspectele concrete a- le colaborării bilaterale să fie examinate în cadrul intîl- • nirilor de lucru între factorii de răspundere din delegațiile celor două țări, identificării demodalități care să ducă intensificarea și diversificarea cooperării economice, . a schimburilor comerciale, la dezvoltarea generală a relațiilor româno-portugheze.

în vederea noi căi și
la

„Cîntecul

Republica Socialistă România și Republica Portugheză.Cei doi șefi de stat au ho-
Săptămîna

adîncului"

și
Pentru astăzi, organizatorii acestei săptămîni cultural-educative au programat teme de larg actual interes.• La casele de cultură, cluburi ale sindicatelor și cămine culturale are loc simpozionul „Contribuția secretarului general al partidului, varășul Nicol: Ceaușescu, miner de noare al Văii Jiului, dezvoltarea econoniico- socială a țarii, la. îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale minerilor", pregătit de consiliile orășenești de educație politică și cultură socialistă.• Sub genericul „Cîntecul adîncului", consiliul de educație politică și cultură socialistă din Aninoasa organizează (la ora 18), la căminul muncitoresc din localitate, o seară de muzică și poezie.• Muzica șl poezia patriotică formează

to-
i e. O-, laa

VÂ INFORMĂM
I
I

nutul unei alte manifestări, mai complexă, ‘ organizată de Comitetul municipal al U.T.C. cu formațiile artistice aleValea Jiu-tinerilor din lui.• La Casa din Petroșani fiecare zi, din diferite județe ale țârii, noi solicitări de participare, la festivalul-concurs „Cîntecul adîncului". Pînă ieri erau. înscriși 19 tineri interpreți de muzică ușoară, 40 de poeți amatori și plaștieieni.• Valea Jiului va fi reprezentată la specta- colele-concurs de muzică ușoară de 8 interpret (Maria Schiller, Daniela Baciu; Niedermayer Richard, Dan Baban, Sofia Istraie. Janeta . Joca, Tamara Moeanu și eleva Amalia Huser) care activează la cluburile sindicatelor din Vulcan, Lupeni, Aninoasa, Petrila și Casa de cultură Petroșani.

de cultură sosesc în

I Un grup de 40 de u- Iteciști de la preparația Lupeni s-au întors din-■ tr-o frumoasă organizată de1 B.T.T.- Petroșani, pă ce au vizitatI samblul : la Tg. Jiu comuna llobița, tinerii și-au continuat excursia la Motru, Porțile de Fier, Arad și Timișoara, (C. Val.).
♦-----------In vederea executării unor lucrări gospodărești, orașul Lupeni va fi dotat în acest an cu o stație de fabricare, a asfaltului. Se preconizează, printre altele, asfaltarea arterelor spre Brăița și Grupul școlar, răspunzînd astfel unor mai vechi dorințe a lupenenilor. (I.M.)
♦-------------- - IPrin biroul agricol Ial Consiliul iu popular 'municipal Petroșani, ieri, s-au distribuit ce- ' lor interesați 400 de al- I toi de pomi fructiferi, I respectiv 200 meri, 100 | peri și 100 pruni. (T.V.) j

excursieAgenția Duan- i sculptural de precum și I 
I

I

I
I

(Continuare in pas a 2-a) conți-Ion MUSTAȚA

Secvență din cel mai tînăr cartier al Lupeniului : Vîscoza IV.
Foto : Gh. OLTEANU

Insti-

(Continuare in pag. a 2-a) I

In apropierea tutuim de mine au început lucrările de construcție a unui nou. cămin studențesc. Noul cămin va avea 400 de locuri. (V.S.).
...Vi. -Filiala din Petroșani a O.J.T. a pus în vîn- zare bilete pentru o excursie cu autocarul în ' R.P. Ungară, care va avea loc în zilele 29 mai — 1 iunie a.c. In programul excursiei; vizitarea meciului internațional de fotbal Ungaria — România. (V.S.).
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Un film despre dezvoltarea 
comerțului din Valea Jiului • (Urmare din pag I)

Terminarea la timp a silozului
Pe ecranele cinematografelor din Petroșani a rulat, în ultimul timp, un scurt-metraj color despre comerțul Văii Jiului. Realizat de Studioul cinematografic .„Al. Sahia", filmul — pe lingă calitățile indispensabile genului, puse in. valoare de un regizor inspirat și operatori cu imaginație — face cunoscute o serie de aspecte întîlnite cotidian, cât și detalii asupra perspectivei de dezvoltare și perfecționare din acest domeniu de larg și constant interes •— comerțul. Este’ știut -— și nu de azi, de ieri — că a trăi în mijlocul evenimentelor este un privilegiu, totuși o parte din oameni nu sesizează, datorită implicării lor directe, o latură esențială, aceea a progresului. Filmul — cu un pregnant caracter de document, realizat aproape

Cronica filmul

De inspirație istorică, filmul regizat de Doru Năstase contribuie lâ realizarea epopeii cinematografice naționale. -Și, ■categoric, îmbogățeștefilmografia acestui domeniu. Regizorul și scenaristul Mircea Mohor se răfuiesc programatic cu faimoasele legende despre Dracula și îl prezintă pe domnitorul muntean Vlad Țepeș așa cum era, eu adevărat înțeleptul și patriotul voievod.Filmul cîntă, așadar — risipind mituri macabre și false credințe —, pe acel erou național care și-a făcut memorabilă prima domnie (1456—1462) prin energia neobosită pentru apărarea statului și cUrățind Țara Românească de tarele vieții publice ale epocii, înainte de toate de ’corupția ce periclitase însăși independența voievodului. In viziunea lui Doru Năstase și Mircea Mohor, ne este propus un portret psihologic complex și veridic, portret din care nu lipsesc celelalte trăsături definitorii ale personalității Iui Vlad Țepeș : nccoh- tenita preocupare pentru înflorirea rapidă a breslelor ; clarviziunea politică din care a rezultat cea dintîi armată românească, avînd, scopul de 
a apăra țara.’ Acesta a fost Vlad Țepeș, temerarul domn al Munteniei, care n-a admis închinarea în fața Porții, care a respins haraciul și care — nu fără sacrificii impresionau- te — concentrând forța poporului său, ă oprit ex- și a

'Ur ni cu t din pag 1)nea, corpul de ingineri al nunei Lupeni și alte colective —:. s-au făcut cunoscute în Valea Jiului, consecvente îrt preocuparea de a pune în valoare un înseninat potențial con- ceptiv și de acțiune. Au fost, de asemenea, reliefate avantajele reale ce decurg din aplicarea noului in producția de cărbune, la lucrările de investiții, în activitatea de preparare. In spirit critic, participanții la schimbul de experiență au subliniat și neajunsurile întâmpinate de unele brigăzi și sectoare, insistând asupra faptului că nu întotdeauna formațiile de lucru au fost sprijinite in mod corespunzător. Din toate acestea s-a desprins concluzia că la baza rezultatelor unei brigăzi, ale

ca un poem, al vieții contemporane de aici —- este deosebit de interesant sub acest aspect pentru locuitorii Văii Jiului, important centru industrial a cărui emblemă este cărbunele. ■ . :Conceput ca un dialog plin de semnificații intre munca minerilor și viața lor, filmul ne oferă o succesiune de imagini deosebit de expresive. Comerțul, evoluția lui (ca spațiu,' aprovizionare dar și în domeniul servirii civilizate), este un indicator al creșterii nivelului de trai. Noile spații construite, reamenajarea și reprofilarea multor altora, diversitatea și abundența mărfurilor (alimentare sau industriale) sînt fapte reale și contemporane în Valea Jiului. Dacă ne vom întoarce gîndurile doar eu cinci ani în urmă vom realiza nu numai saltul
Vlad Țepeșpediția de pedepsire a lui Mohamed, tentativă de a reînvia expansiunea otomană, înfrântă în bătălia de la Belgrad.Acesta a .fost și . astfel a trăit Vlad Țepeș, exponent autentic și neînduplecat al dreptății și echității, acestea sînt adevăratele dimensiuni ale e- roului. Fără îndoială, realizarea acestui film incumbă curaj șr responsabilitate considerabilă din partea autorilor. Făcind un bilanț lucid al peliculei, luînd în considerare doar valențele sale artistice, se poate afirma că Doru Năstase știe să aplice intr-un sens bun, fără ostentații spectaculare sau violentări ale văzului, legile superproducției. Marea desfășurare de forțe este tot timpul funcțională. Avem de-a face, cu evocarea trecutului îndepărtat cu mijloacele tehnice ale cinematografului modern, în care narațiunea policromă vehiculează o ideație cu grave semnificații. Se poate spune chiar, că Dorii Năstase reconsideră în filmul său noțiunea romanticului; dându-i o investiture specială, aceea de a vizualiza complicatul raport dintre destinul individual și cel istoric.Marele câștig al filmului este participarea actorului de excepție, Ștefan Sileanu, într-adevăr capabil să materializeze intențiile regiei, obiectivul fundamental ăl acesteia : conturarea unui portret cu un bogat conținut psihic unui portret care 

unui sector stau nu numai eforturile proprii, ei eforturile concentrate ale unui număr însemnat . de factori : cei care trebuie să asigure asistența teh
’.V.WWA*.\^W.W.V.WZ.’.VW.W.'NN'.\WAW.V.%

Experiența înaintată
ing. Iulian, Filip, șefulnică, aprovizionarea teh- nico-materialâ, transportul producției, reviziile și reparațiile executate in subteran sau la suprafață și altele.

O substanță bogată în discuții a fost adusă de cei care au prezentat informări — Dumitru Făi- niș, președintele comitetului sindicatului de la mina Lupeni, Ghiță Popescu, maistru minier principal la mina Lonea, Mircea Buia, șef de schimb

calitativ petrecut, ci șl preocupările i statornice de perfecționare, de a seimprima echilibru . între toate componentele vieții oamenilor muncii. Iar în conținutul profesiunii . de lucrător în comerț se manifestă solicitudine și respect, dimensiuni etice proprii societății noastre socialiste. Important este că eforturile destinate continuei perfecționări și modernizări'. se materializează în fapte concrete, prezente în magazinele de diverse profiluri, în unitățile de alimentație publică sau în soluțiile arhitect ural-urbanistiee.Dincolo de latura informativă, frumosul film documentar, vizionat. de mulți spectatori, avansează sugestii pentru o analiză lucidă a procesului de dezvoltare a comerțului Văii Jiului.
T. SPATARUtrăiește. Nu avem nici o îndoială că fără imaginea excelentă, fără cadrajul inspirat și plin de nerv, filmul n-ar fi fost ce este. Și trebuie menționate, firește, evoluțiile lipsite de orice teatralitate — în pofida textului cu accente arhaice, patinate — ale Iui George Constantin, Ernest Maftei, Emanoil Petruț, Zoltan Vadasz și neuitatul actor Gyorgy Kovacs. Noul film istoric, deopotrivă spectaculos și instructiv, se integrează în realizările foarte bune ale cine-’ matografiei românești,

C. ALEXANDRESCU

Acuarela de prunavara in l elroșam.
Foto : I. LEONARD

în cunoscuta brigadă condusă de Eugen Voicu, ing. Titus Costache, directorul tehnic al minei Lupeni, I’antelimon- Turcită, maistru la preparăția Lupeni, 

sectorului de investiții de la mina Vulcan, Franeise Fazakas, șef de brigadă la mina Paroșeni. Faptul că informările au declanșat un mare număr de întrebări denotă interesul real în jurul experienței î- naintate, dorința de a cunoaște noi căi, noi posibilități de .însușire și a- plicâre a celor mai avansate metode de lucru și a celor mai eficiente crite

găzii lui Lițcan. Pe lîngă funcționarea neîntreruptă’ a transportoarelor, cerință care se impune în mod acut de acum înainte, este ca materialele de betonare pentru siloz, celelalte materiale de susținere necesare în planul înclinat să ne fie asigurate ritmic, astfel îneît brigăzile noastre, cară lucrează ' în strânsă conlucrare, să-și desfășoare activitatea iară întrerupere și să încheiem lucrarea în termenul prevăzut.Aceeași hotărâre fertnă exprima în numele brigăzii sale și șeful de schimb Viorel Ursescu, din brigada condusă de Gheor- ghe Lițcan.Terminarea silozului în termenul prevăzut reprezintă o sarcină dificilă sublinia șeful sectorului de investiții, ing. Valentin Tombșotu. Cele două echipe ale sectorului — conduse de Tira și Lițcan — au de îndeplinit și în acest caz o misiune grea, a cărei finalizare impune luarea unor măsuri .tehnl- co-organizatorice urgente pe întreg ansamblul minei.. . .•— Concentrând în acest punct munca a doua brigăzi dintre cele mai puternice ale sectorului urmărim tocmai încheierea cit mar grabnică a lucrărilor. Forța de muncă pentru sprijinirea brigăzilor rămâne însă o problemă ce se cere avută permanent în vedere. Ritmul intens în care va trebui să lucrăm schimb de schimb este condiționat în mare 

rii de întrecere, aducând astfel o deplină justificare întregii acțiuni organizate de consiliul municipal al sindicatelor.Cu prilejul schimbului de experiență s-a stabilit ca, în acest an, să fie continuată aplicarea inițiativelor care sau dovedit cele mai eficiente. Totodată, s-a stabilit pen Lru fiecare inițiativă un număr restrâns de criterii, în ideea că urmărirea Ion-, să asigure, pe căi simple, departajarea corectă între brigăzi, stimularea tuturor formațiilor care obțin realizări superioare, antrenarea unui număr tot mai mare de oameni ai muncii, mineri, maiștri, ingineri, în întrecerea socialistă, în efortul colectiv de creștere a producției fizice, a calității producției și a eficienței întregii activități economice. 

măsură de. aprovizionarea materială. Pornind de la unele greutăți întâmpinate pînă acum, contăm pe o mai bună organizare a încărcării și descărcării volumului mare de materiale în incinte și a transportului lor între incinta principală a minei și cele două incinte auxiliare prin care ne aprovizionăm.S-a intrat în ultima decadă a lunii martie, la sfîrșitul căreia cea mai mare parte a lucrărilor miniere Și a celor de montaj trebuie să fie fihaliza- te pe noul flux. Sarcinile formațiilor care . participă la terminarea silozului de sub orizontul 300 sînt extrem de mari. Acest fapt impune respectarea strictă a programului de lucru întocmit în acest scop, contribuția exigentă a fiecărui compartiment al minei angrenat în această activitate. Controlul îndeplinirii în amănunt a tuturor prevederilor acțiunea operativă pentru lichidarea deficiențelor ce intervin solicită la cea mai înalta tensiune răspunderea factorilor de decizie

FOTBAL
Victorie în deplasare

METALUL SIMERIA — 
MINERUL URICANI 0-2. In etapa a doua a returului campionatului județean de fotbal, echipa Minerul Uricani a obținut o frumoasă victorie în deplasare. După un joc de bună factură, tehnică,. e- chipa reușește să aducă la Uricani două puncte prețioase. Au dominat mai mul t jucătorii din Simeria,’dar cei din U- ricani s-au apărat bine. Dominați in cîmp, oaspeții au folosit contraatacul, care în final le-a adus victoria. Astfel în minutul -45 mijlocașul Carol Andraș deschide scorul, iar în minutul 86, extrema dreapta Bălan scapă; tot pe contraatac, și ridică scorul la 2—0.

Alexandru PUȘCAȘ, 
Ilie COANDREȘ 

corespondenți

LupteOrganizată 4C forul de specialitate în București, „Cupa primăverii", a avut și caracter de selecție în vederea Campionatelor balcanice de copii. Elevul A- ron Gândea de la Școala generală nf. 6 Petrila, care practică luptele la secția de la C.S.Ș. Petroșani, s-a clasat al treilea la categoria 45 kg.In aceeași perioadă, la Baia Mare a avut loc finala pe M.M.P.G. la lupte libere, unde reprezentanții Grupului școlar minier Petroșani au ocupat locul I pe echipe. Cele mai bune rezultate le-au obținut elevii Iosif Keller categ. 
48 kg. Marian Fi’lip categ. 
56 kg, Dorel Brebinaru categ. 60 kg, Marian Sișu 
categ. 70 kg. Silver Militară categ. 75 kg, Mihai Zoltan categ. 81 kg și Ni-

Invitație la schiAsociația sportivă Minerul Lupeni organizează în zilele de 24 și 25 martie, la cabana Straja din Lupeni, o interesantă competiție de schi. Desfășurate sub genericul „Da-, dadei", întrecerile sînt deschise tuturor iubitorilor schiului începînd de la vîrsta de 5 ani. Pentru a putea obține punctajul 

ai minei. Am primit asigurări din partea conducerii întreprinderii, prin persoana inginerului ’șef Miron Rebedea, că și aici activitatea se va desfășura corespunzător măsurilor stabilite. Am constatat, împreună, la fața locului că primele cantități de materiale, necesare be- tonării se află în incinta puțurilor nr. 2 și „Est",, că în depozitul central al întreprinderii s-au luat unele măsuri jrentru mecanizarea lucrărilor de încărcare. Aceasta înseamnă că premisele îndeplinirii sarcinilor de către brigăzi sînt în bună parte create. Termenul de finalizare a lucrărilor este foarte apropiat — 31 martie. Prin acțiunea concertată a colectivului spre acest obiectiv, concomitent cu finalizarea celorlalte lucrări de pe noul flux, trebuie ca termenul de punere în funcțiune ȘĂ. fie respectat, de aceasta depinzînd in măsură hotărâtoare redresarea minei Livezeni.

Desprindere... 
abia în final

MINERUL PAROȘENI — 
PARINGUL LONEÂ 3-0. Intîlnind una din echipele de la periferia clasamentului, Minerul Paroșeni nu i-a mai satisfăcut pe suporterii săi» deeît prin rezultat. Evoluând șters, în prima repriză, ei s-au detașat abia în finalul partidei. Au marcat : Frățilă min. 54, (de fapt autogol), Floreâ mini 87, și Pecsar min. 89. In urma slabei comportări se impune o întrebare : oare Minerul Paroșeni a abandonat lupta pentru ocuparea primului loc chiar atît de repede ? Ar fi păcat !De remarcat jocul bun ăl oaspeților care au luptat exemplar pe fot cursul partidei.

Alexandru TATAR 
corespondent

cuț Muntean categ. plus 87 kg, toți clasați pe primul loc.După obținerea acestui ,. succes, reprezentanții Grupului școlar minier Petroșani vor participa la finala pe țară a Campionatului școlar. (Staicu 
BAI. OI).

Breviar
• RUGBI, divizia A.Știința Petroșani — Politehnica lași- 25—0; divi

zia B, Minerul Lupeni — Minerul Livezeni 25—3.
• FOTBAL, campionatul 

republican de juniori : F.C. Șoimii Sibiu C.S.Ș. Petroșani 0—1.
• ’ TENIS ' — ' ’campionatulC.S.Ș. Petroșani — DE MASA, județean : Victoria Călan 9—0. Utilajul Petroșani — Voința Hunedoara 9—7.

maxim pe echipe, asocia ațiile trebuie să prezinte cel puțin doi concurenți la fiecare categorie. La înscrieri, cu drept de participare la întrec.eri pentru clasificarea individuală, numărul concurenților este nelimitat. Concurenții pentru punctajul pe echipe vor fi înscriși în ziua de 23 martie. (D.C.).
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„Este un miner ambițios și harnic, specialist în lucrările de pregătiri în cărbune". Așa ni l-a prezentat inginerul Alexandru Blaj, șeful sectorului III, pe Gheorghe Belei, conducătorul unei formații de lucru încercate în executarea pregătirilor rapide spre straiele de cărbune.

— Muncind cu tragere de inimă. Ordinea și disciplina întregii brigăzi sînt hotărâtoare în obținerea succeselor, pildă, cînd ni S-a credințat executarea leriei direcționalestratul 5, orizontul 440, mai întîi m-am consultat cu ortacii. Le-am explicat importanța rea-

De în- ga‘ din
la calitate, iar lucrările executate sînt întotdeauna pe măsura exigențelor.— Ce credeți că este mai important pentru un miner ?— Timpul. Timpul pentru noi are o valoare excepțională. Se măsoară în metri liniari. . Folo- sindu-1 integral la locul

Șeful de schimb Constantin Ciiiciudan împreună cu ortacii Vasile 'Fanase, 
Leontin Berk.v și Emil Gabor, din brigada condusă de Gheorghe Relei.

Bărbați care 
onorează titlul 

de miner

țit. Sîntem împreună - și la bine, și la greu. Cînd 
s-a însurat ortacul tru fost Iar s-a rul . .l-am reparat și pînă cînd combina nu a început să „muște" din cărbune, nici unul dintre ortaci nu a ieșit afară. Sîntem oa 
o familie bine închegată și disciplina este la ea acasă. De nemotivate nu se poate vorbi de multi ani. Lună de. lună cîș- tigăm între 3600—4500 lei. Avem multe satisfacții. Pentru vitezele pe care -le-am obținut în săparea lucrărilor la pregătiri, am primit trofeul „Lampa minerului". Asta fără să mai amintesc că an de annoastră este fruntașă în întrecerea socialistă.— Am aflat multe de la dumneavoastră. N-am aflat însă cum se numesc cei zece ortaci cu care lucrați de opt ani.— Poate eu asta ar fiIn or- Gor- Chicin- Epure,

nos- amViorel Dejan, cu toții la nuntă, în 6 martie, cînd defectat încărcăto- combinei, pînă nu

brigada
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nRămîne doar cine vrea 
Și au rămas toți
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— Aici, la mina Lu- peni, îi zic brigadierului abia ieșit din ritmicitatea sarcinilor de plan la ea acasă. Am mai flat, de asehrenea, că aport însemnat la ceste succese îl are brigada dumneavoastră, că în ultima vreme sîn- l toți in fruntea întrecerii, ■ înaintați cîte 7—8 ml pe fci. Cum ați ajuns semenea

șut, realizării este a- un a- și

Schimbul intii se terminase. Oamenii se pre- • găteau să plece acasă.Dar, deodată, in sala turbinelor de la tizi na electrică Paroșeni, a răsunat vocea șefului de tură, A- lexandru Csato :— A scăzut delii tul la electropompa de alimentare nr. 2 IOamenii s-au oprit pe loc. Și-au dat scama imediat de gravitatea situației. Era periclitată alimentarea cu apă a unui cazan. Asta însemna scoa- locuită, terea din funcțiune a u- nei turbine de 50 de me- _ gawați. Adică întreruperea furnizării energiei e- lectrice, a unui milion de wați îp fiecare oră.—• Cine vrea să rămînă? a întrebat maistrul tur- binist loan Saltelelchi, în timp ce îmbrăca din nou șalopeta. Toți membrii e- urmat ges- ezite. In cî- au început trei turbine" mult

oboseala. Garnitura străpunsă dintre rotor și capul de refulare a fost în-» iar electropompa reasamblată și pusă funcțiune.— Turbogenerator turație normală, 3000 tații... s-a auzit vocea binistului loan Saltelelchi, în tinip ce privirea-i
în

2.1-O-* tur« i» era îndreaptată spre cadrantil tahometrului.Apoi, obosit, cu colegii săi Albu, zoianu, loan Sere și vradi — a țUmit acasă, n-a încercat ment în oei muncă în uzină 1 Perioada în care comunistul loan Saltelelchi, punînd toată energia și priceperea sa,- a învățat să stăpîneascS herghelia milioanelor de megawați.
Valeriu COANDRAS

împreună— Traiart Constantin Bîr- Vasile Bîtoancă,
‘ Na- 

mul* 
ori senti- 

ani d«

chipei - i-au tul fără să te va minute lucrul. Cele nu puteau „merge' timp cu două electropom- pe (nr. 1 și 4). Electropompa nr. 2, un colos de opt metri lungime și peste o tonă greutate, a fost demontată bucată cu bucată. Muncă încordată, e- puizantă în acea după amiază, noaptea și în ziua următoare. Timp în oamenii au uitat

trebuit să începem, sfîrșit... Notați-i în dine : Gheorghe cea, Constantin dean, DumitruBela Zilinschi,. Ion Pop, Ioan Sandor, Laurențiu Berki, Vasile Tănase, Viorel Dejan și Aron Moldovan .— Nu v-ați scris numele printre ' specialiști, îl întrebăm pe brigadier.— Ei sînt cei care au contribuit în primul rînd la succesele pe care le-am obținut.. ...Mineri adevărați, care pregătesc galerii pentru a scoate la lumină bogăția ascunsă de milenii printre rădăcinile munților.
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Robert plecat De cite acest
18lizării lucrării în menul planificat, am hotărît împreună ca lucrarea să fie terminată cu -zece zile mai devreme. Avem deja, la zi, de. la începutul lunii martie un avans de 15 ml. E adevărat, lucrăm mecanizat, cu combina. Fiecare ortac din brigadă mînuiește mașina cu aceeași Apoi o alia ■ re deosebită este calitatea executate. Nu mis niciodată

ter- 
apoi

de muncă, avem conștiința datoriei împlinite. Ortacii mei au înțeles, de fapt, ele la început că indisciplina nu face casă bună cu exigențele actuale din minerit. Dovada ? In luna ianuarie ne-am realizat planul în proporție de 101,3 la sută. In februarie l-am depășit cu 16 la sută, iar în martie, sperăm atingem o depășire vreo 16-20 la sută.opt ani, noi, cei zece ne-am despăr- Constantin GRAURE
la a-realizări ?

De la o inimă la alta

sufletuluipe portativul

Foto : Gh. OLTEANU
Ana PANDURU

întotdeauna casierița suporta consecințele atenției clienților, i s -ar ajunge ? Mai

pricepere, preocupa- a brigăzii lucrărilor am ad- rabat

CaligrafiiAm, din nou, sub ochi scrisoarea unui cititor de-al nostru, Angliei Pa- raschiva din PetriJa și mă cuprinde un ciudat și contradictoriu sentiment. In-- tj;-una din geroasele im de februarie, ne i dînsul, cîteva fetițe trund în autoservirea lingă clubul
zi- scrie pă- de muncitoresc.U-na dintre ele, pornită cu coșul printre gondole, din neatenție, răstoarnă și sparge câteva sticle. Casierița, o femeie tînără, intră în alertă și cere a- chitarea pagubei. Fetița a- pelează la colege, care nu au cum s-o împrumute. Casierița găsește pe loc soluția. O dezbracă, bru- . tal, de haină și o atenționează— Cînd vii cu banii, îți dau haina ISperiată și tremurînd de .frig în rochița -de Uniformă, fetița nu știe ce să facă. Cumpărătorii din jur își dau seama că era. posibilă o soluție mai o- menească — i se puteau a- fla numele și adresa fetei, ale colegelor ei, putea fi „girată" de cunoscuții mai în vîrstă sau .chiar casierița putea să aibă încredere în puritatea sufletului unui copil, care își dăduse seama .< de greșeală. Desigur, paguba recuperată. Dacă copil ar sparge în 

re zi cîteva sticle,

ar ne- unde ales că există încă indivizi care premeditează fapte antisociale, fură din autoserviri sticle eu băuturi, ciocolată, alte mărfuri... Au tăcut, cu toții cumpărătorii, allați in autoservirea amintită, jenați de spectacolul „inedit". Dar, de ce să se bage ei ? I......Și totuși sfera micului egoism, a absenței cu bună știință din fața atitudini, care normele bunului

trebuia fiecare fîeca- dacă

unei sfidează simț, a fost spartă de un om. Cititorul nostru nu indică numele, vîrstă sau alte semnalmente, desigur nu-1 cunoștea. L-a impresionat Să " din om milă s-a plă- fel și a avut bani destui, că a plecat fără să mai facă cumpărături".Cinste, ție, om in vîrstă, anonim, dar plin de omenie, care ai înțeles că puritatea copilăriei trebuie întinată de turi brutale, de expresii triviale 1 Cinste ție, om în vîrstă, care ai curmat penibilul spectacol, deși veniseși în autoservire să

însă gestul lui. Dar rîndurilor „Era un în vîrstă, i-a fost de fetița rușinată, dus la casieriță și tit paguba. Tot la că nu
dăm citire epistolă : , vîrstă, fetițarespectivul cred a

nuges-

faci cumpărături ! Pe care, în acea zi, achitînd paguba provocată de fetiță, nu le-ai mai făcut. Ai „pierdut" poate niște bani, dar ai câștigat enorm — prețuirea noastră, fiindcă prin gestul tău, copleșitor în omenie, ne-ai pătruns în inimă, om în vîrstă ca OM, caligrafiat cu majuscule.

In curind, un nou 
biectiv- industrial 
intra în funcțiune 
V ulcan : fabrica 
confecții. Fiicele orașu
lui pătrund, sub îndru
marea atentă a maiștri
lor, tainele meseriei pe 
care o îmbrățișează.

In clișeul nostru : 
maistrul Doina Cîrlan 
îndrumînd eleva San
da Achim.

crin astăzi despre boala lui Averiin Bîrsei — din păcate — destul de răspîndită pe la noi, și anume despre „birfealâ". Cercetările e- fectuate asupra acestei maladii, precizează că ea face parte din categoria bolilor rușinoase — lenevită, chiulangita, intîrzie- rea de la serviciu, dormitul in posturile de pază, și altele — tindu-se sub două birfeala ușoară, intîlnitâ la verirn Birseî,cronică împletită la rile blocurilor, la soane unse cu tot de spray-uri.Spre deosebiremicrobi, cel al birfelii nu se răspindește în punctele aglomerate, cu mulți martori. Preferă locurile discrete, după colțuri și după t:șj, unde șușotesc,

cel muit două-lrei persoane care n-au ce lucra. Mai bine zis, au dar nu lucrează. „Știi, lonescu de la aprovizionare poartă căciula întoarsă pe dos".
pericolul contaminării generale, se critică „ vul" într-o ședință chisă, sau la gazeta perete, izolindu-se Cît privește individul ca-

,bolna- des- de total.
ATITUDINI BÎRFITORII

prezen- forme: inofensivă, de-a Ide . A- și birfealâ scă-per- f el u lde

Sau • „Feehete de la a mîncat pîinea de-alaltăieri, i-a s.ă coboare și pere proaspătă'', „I prost, Georgescule, cu aucția, directorul nu nimic ea Pine, să., pmdește ruri, in perdele, ;

12, uscată fost lene să-și cum- ,Stăm . preface mai răs- ba- după pe scările blocurilor, sau la o caieiuță, cu sau fără năut.a preihtîmpina..

coboare

Pentru.

. sa meargă Boala mai ales tumoare, m culise,
seîn

re a venit în contact microbul „bîrfelii", cesta se ține sub vație, pînă ce se la convingerea că n-a început să poarte vorba de colo-colo. Se va interzice consumul de alcool, care ar putea să contribuie la răspindirca și l-ar face înlocuiască ton latin „in eu „in vino perioada bîrfitorii

cu a- obser- ajunge
bolii pe bîrfitor să vechiul dic- vino veritas", bîrfitas". In tratamentului,nu beneficiază

de concediu medical și nici de trimiteri în stațiuni climaterice sau balneare (Asta ar mai lipsi !). Bîrfitorii de tipul lui A- verim Bîrsei, care știu tot și văd tot, dacă se retrag din activitate și speră că vor beneficia și ei de „o pensie de boală", e bine să știe geaba.S-ar putea indivizii cu ] foarte puțini.Insă cu atît mai violent e contrastul dintre mentalitatea lor de „bîrfitori" și condițiile "de igienă socială în care ne-am obișnuit să trăim. Opinia publică poate asana „ducătorii de vorbe de colo-colo". Ar fi chiar și în folosul lor, al bîrfitorilor care, supuși unui tratament civic, ăr învăța să vadă lumea și ' lucrurile din jur fără pete.
Dumitru Dem IOISAȘCU

că speră că siniobserva pricina -.Adevărat.
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FILME

Schimb de păreri privind dezvoltarea 
colaborării româno-portugheze

Ceremonia sosirii
(Urmare din pag. 1)Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, și pre- Republicii Porțu- generaliil Antonio Eanes, au început, după-amiază, schim-

ședintelegheze,Ramalhomiercuribul de păreri în probleme privind dezvoltarea colabora- y rit româno-portughezc, atît .pe tarim bilateral, cit și : în sfera vieții internaționale.Cu acest prilej, a avut loc un larg schimb de informații

privind situația politică și economică din cele două țări. Totodată, cei doi șefi de stat și-au exprimat satisfacția față de evoluția raporturilor dintre România și Portugalia, scoțînd în evidență bunele rezultate obținute în dezvoltarea rapidă a conlu- -crării pe plan politie, economic, tehnico-științific, cultural și în alte importante menii de activitate. S-a bliniat că extinderea și do- su- di-

versificarea în continuare a colaborării bilaterale pe temeiul egalității în drepturi și respectului reciproc contribuie la consolidarea legăturilor prietenești, cu vechi tradiții, dintre popoarele român și portughez.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă de prietenie, de stimă șl legere reciprocă. caldăînle-
în onoarea oaspețilorPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, și tovarășa Elena Ceaușeseu au oferit, miercuri, un dineu o- ficial în onoarea președintelui Republicii Portugheze, gene.- ral Antonio Ramalho Eanes, și a doamnei Maria Manuela

Ramalho Eanes, la Palatul Consiliului de Stat.La dineu au luat parte persoane oficiale române și portugheze.Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări,în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmos-

feră caldă, cordială, ședințele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, și președintele Republicii Portugheze, generalul Antonio Ramalho Eanes au rostit toasturi, urmărite cu atenție și subliniate cu aplauze.

pre-

fost întîmpinați cu cordialitate de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, și de tovarășa Elena Ceaușeseu. Cei doi șefi de stat și-au ștrîns mîinile cu căldură. La rin.âu! lor, tovarășa Elena Ceaușeseu și doamna Maria Manuela Ramalho Eanes și-au strins mîinilp cu multă prietenie. ..în întâmpinarea . înalților oaspeți au venit persoane o- prieteniei ficiale române cu soțiile, miniștri, generali ai noastre armate.Ceremonia sosirii nuat cu prezentarea lui comandantului gărzii onoare. Au fost intonate, poi, imnurile de stat Portugaliei și României,:: timp ce, în semn de salut, au fost trase 21 salve de artilerie.Cei doi președinți au țre-

forțelora conti- raportu- de a- ale în

cut în revistă garda de. o- noare.Un grup de pionieri români și copii ai personalului ambasadei portugheze: au oferit buchete de flori președinților Nicolae Ceaușeseu și Antonio Ramalho Eanes, tovarășei Elena Ceaușeseu și doamnei Maria ManUela Ramalho Eanes.Mii de bueureșteni au lutat cu căldură pe cei președinți, au aclamat delung pentru dezvoltarea dintre popoarele român și portughez. La Piața Scînteii, în cadrul unei scurte ceremonii, primarul general al Capitalei, Gheor- ghe Pană, a înmînat președintelui Republicii Portugheze cheia orașului.Cei doi președinți au părăsit piața, într-o mașină deschisă. Pe șoseaua JET.iseleff, pînă la reședință, au avut ■ loc aceleași manifestări caldă stimă și prețuire.

No- din
A-

sa- doi în-

PETROȘANI — 7 iembrie : ■ Capcana munți ; Republica : vânturile lui Don Juan;Unirea: Vlad Tepeș,seriile I-II.PETRILA : O fată a- proape cuminte.LONF.A : Orchestraambulantă.ANINOASÂ : Cascadorii.VULCAN: Melodiile nopții albe.LUPENI — Cultural: Lanțul amintirilor, seriile I-II,URICANI; Jezebel.
TV
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I.16,00 Fotbal : România | (echipa olimpică) — F.C. • Socbaux (Franța). Trans- I misiune directă de la.nn stadionul din Pitești. M pauză : Telex. 17,50<Te- leșcoală. 18,10 Pentru timpul dumneavoastră liber, vă recomandăm. 18,25 Muzica în imagini. 18,45 Căsuța poștală TV. 19,05 Film serial pentru copii: „Povestiri din pădurea verde". Episodul 3.19,30 Telejurnal. 20,00 La ordinea zilei în economie. 20,10 Ora tineretului. 21,00 Teatru, scurt : „Aici nu plînge nimeni" de Terineșse Williams. 21,50 Podiumul laureaților. Telejurnal.

I

LondraVallettaReuniunea de la La
LA VALLETTA 21 (A- exprimă un acord generalgerpres). — în ședințele conform căruia documentul din ultimele zile ale Reu-, . trebuie să cuprindă aspecte niunii din capitala Maltei . a țărilor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa au fost examinate și convenite primele elemente care urmează să fie încorporate în Raportul final al reuniunii. De pe acum se

privind căile și mijloacele de promovare a unor inițiative concrete privind extinderea cooperării reciproc- avantajoase în domeniile economic, științific și cultural în zona Mării Medi- terane. Totodată, au fost reținute și formulări care

reflectă contribuțiile aduse în cadrul reuniunii de țâri mediteraneene nesemnatare ale Actului final, precum și de reprezentanții unor organizații din sistemul ON U., cum ar fi C.E.E./ O.N.U., UNESCO, Programul Națiunilor Unite pentru mediul înconjurător.Lucrările reuniunii continuă.

întrevederi ale
ministrului român al finanțelor

LONDRA 21 (Agerpres). Ministerul Industriei. — Tovarășul : Paul Nicules- fost discutate aspecte cu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, aflat în vizită la Londra, la invitația guvernului britanic, s-a întîlnit marți cu John Smith, ministrul comerțului, și Gerald Kaufman, ministru de stat la

Au ale schimburilor comerciale româno-britanice și cooperării în domeniul industriei aeronautice și în alte domenii industriale, precum și posibilitățile de dezvoltare a raporturilor economice dintre cele două țări.
I 
I RADIO5,00 Buletin de5,05 Ritmuri

22,15

Noul1 guvern italian 
a depus jurământul(Agerpres). — foarte puține, sau chiar de italian, con- loc, ca noul guvern să ob- Giulio țină votul de învestitură al parlamentului. Cabinetul condus de Andreotti este format din reprezentanți ai partidelor democrat-' creștin, socialist-democratic și republican, partide care nu dispun de o majoritate parlamentară.

ROMA 21Noul guvern dus de premierulAndreotti, a depus astăzi jurămîntul în fața președintelui țării, Alessandro Pertini — informează a- genția United Press International. Majoritatea observatorilor din Roma consideră că există șanse

«

c

5

PLAN PENTRU 
SECURITATE 
ALIMENTARA: Necesitatea constituirii de rezerve alimentare internaționale „este urgentă", a declarat, luni la Roma, Edouârd Saouma, director general al F.A.O. (Organizația Națiunilor U- I nite pentru Alimentație i și Agricultură), care pro- , pune lin plan pentru securitate alimentară.„O repetare a crizei a- limentare din 1972—1973 continuă să rămînă posi- . bilă fcîtă Vreme stocurile actuale de cereale nu constituie obiectul nici linei coordonări internaționale", > a declarat Saouma, apreciind că măsurile luate pînă în prezent pentru securitatea alimentară sînț cu totul insuficiente.

zent asupra ,zonei de sud- vest a Tanzaniei. Uri nor de lăcuste, care ocupă o suprafață de zece kilometri pătrâți, este în stare să distrugă pe zi aproximativ 500 tone de cereale, apreciază specialiștii.
FAPTUL DIVERS

HOMO ERECTUSScheletul unui om da- tind de acum 100 000 — 200 000 ani a fost descoperit de antropologii chi- ' nezi în provincia Shaanxi.
LĂCUSTETanzania, Malawi Șl Zambia sînt grav periclitate de norii de lăcus-

Se consideră că scheletul fosil — bine conservat — aparține unui reprezentant al așa-numitului homo erecțuș, considerat un tip uman de tranziție spre omul de Neanderthal.
ROBOT DIRIJABIL

ÎN CAPITALA MARO
CULUI s-au deschis lucrările celei de-a V-a conferințe. ministeriale a Comisiei Economice a O.N.U. pentru Africa (C.E.A.). Participă reprezentanți din . 48 de state de pe continent,și ai organizațiilor specia- : lizate ale O.N.U.,- Observă- : tori din numeroase țări ale lumii, între care și noastră, reprezentată ambasadorul României Rabat, Ovidiu Popescu.

AFLAT ÎN VIZITĂ 
PARIS, secretarul federal pentru afaceri externe al

țara ' dela .
LA

dirijat cu ajutorul u- nui micro-ordinator. Robotul nu ocupă un loc mai mare decît uri muncitor, deplasează piese de pînă la 3,5 kg cu viteza de un metru pe secundă și stabilește locul unde se află piesele cu precizia de 0,1 mm.
NAVETA SPAȚIALĂ

„COLUMBIA"

‘ Iugoslaviei, losip Vrhoveț, a fost primit, la ' Palatul Elysee, de președintele Valery discard D’Estaing, căruia ia remis un mesaj din partea președintelui Iosip Broz Tito. în timpul convorbirii, informează a- genția Taniug, s-a procedat la examinarea relațiilor bilaterale, precum și a unor probleme internaționale.
PRIMUL MINISTRU AL 

MAROCULUI, Ahmed Osman, și-a prezentat miercuri demisia regelui Hassan al II-lea, s-a anunțat oficial la Rabat. Suveranul maro-

can a acceptat demisia premierului, cerîndu-i Iui Ahmed Osman să soluționeze problemele curente ale activității guvernului, pînă la desemnarea unui nou premier.
RECOLTA mondială 

DE GRÎU a bătut anul trecut toate recordurile, tota- liz.înd 440,1 milioane tone, față de 375,5 milioane tone, în 1977, relevă un ra- pbrt al Consiliului international al griului, dat publicității la Londra. Se precizează că stocurile mondiale de grîu au totalizat 84 milioane tone, față de 80 milioane tone în 1977. Se apreciază ansamblu, și anul exisță perspective obținerea unor recolte bune- de grin
eă, în acesta pentru ,

. în Marea Britanic[ te care s-au abătut în pre- fost construit un robot iembrie.a

. Naveta spațială americană „Columbia" a efectuat, marți, prima etapă a călătoriei sale din California în Florida, fiind : transportată de un „Boeing 747“ de la baza aeriană Edwards, din California, Ia San Antonio, în Texas, fără cele două escale programate inițial. De aici, ea va fi transportată la Cape Canaveral, în Florida.Primul zbor spațial al navetei „Columbia" este programat pentru 9 no-;

întreprinderea de reparații 
și întreținere a utilajului minier 

Petroșani
' ORGANIZEAZĂ CONCURS 

pentru ocuparea postului de
- ȘEF BIROU APROVIZIONARE

Condițiile de pregătire și vechime con
form prevederilor Legii nr. 12/1971.

Retribuirea conform prevederilor Legii 
57/1974 și Decret 188/1977.

Concursul vq avea loc în ziua de 2 apri
lie 1979, ora 8. -

Informații suplimentare se primesc la bi
roul personal, înyățămînt-retribuire a 
I.R.I.U.M.P., strada Republicii nr. 7, telefon 
43962.
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știri, matinale.6,00 Radioprogramul dimineții. 7,00 Radiojurnal. 8,00 Revista presei.8,10 Curierul melodiilor. 9,00 Buletin de știri. 9,05 Răspundem ascultătorilor. 10,00 Buletin de știri. 10,05 Radiomagazi- nul femeilor. 10,35 Interpret ai șlagărului românesc. 10,45 Muzică din Portugalia. 11,00 Buletin de știri. 11,05 Corul Casei pionierilor din Constanța. 12,00 Buletin de știri. 12,05 Din comoara folclorului nostru. 12,35 Repere interpretative. 13,00 De la 1 la 3. 15,00 Tehnic-club. 16,00 Radiojurnal. 16,15 Cîn- tece de Costieă Andrei. 16,25 Tehnică și organizare în agricultură. 16,4Q Soliști de muzică populară. 17,00 Buletin de știri. 17,05 Opinia publică, 17,30 Instantanee solistice. 18,00 Orele serii. 20,00 Cînt de dorul cui mi-e drag -— muzicăpopulară. 20,30 Reflexele timpului, 20,40 Cadențe sonore. 21,00 Buletin de știri. 21,05 Refrene vechi și noi. 22,00 O zi într-o oră. 23,00— ’ 5,00 Non stop muzica! I nocturn.

I !

1979
5 4

11

I : 32
Rezultatele tragerii
Pronoexpres din 21 

martieExttag'erea43 14 26Extragerea28 24 45 40FOND1 138 892 lei; din report la cat, I 212 530
a 11-a30.de Cîștiguri:care

PRONOEXPRES
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REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii, nr. 90, teleloaue 4 16 62 (secretariat), 4 2161 (secții). lll’AKUL s Tipografia Petroșani, str. Republicii, ax. 67.


