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Vizita în tara noastră 
a președintelui Republicii Portugheze, 

generalul Antonio Ramalho Eanes
Convorbiri oficiale
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Solemnitatea decorării
tovarășei Lina Ciobanu

Tovarășul. N i c o I a e 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
înmînat, joi, într-un ca
dru festiv, tovarășei Lina 
Ciobanu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul 
„idustriei ușoare, „Ordinul 
Muncii" clasa I pentru 
contribuția adusă la înfăp-

tuirea politicii partidului și 
statului de făurire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noas
tră, cu prilejul aniversării 
zilei de naștere.

La festivitate au partici
pat tovarășa Elena 
Ceaușescu, alțî tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat.

Luînd cuvântul, tovarășa 
Lin^ Ciobanu a mulțumit

cu recunoștință pentru înal
ta distincție ce i-a fost a- 
cordată.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat cu 
căldură pe sărbătorită.

Tovarășii din conduce
rea de partid și de stat au 
adresat de asemenea, cal
de felicitări tovarășei Lina 
Ciobanu, urîndu-i multă să
nătate, fericire, noi suc
cese în activitatea sa.

Joi dimineața, la Palatul 
Republicii, președintele Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a înmînat președintelui Re
publicii Portugheze, gene
ralul Antonio Ramalho Ea
nes, Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" 
clasa I, în semn de prețuire 
și al bunelor relații din
tre România și Portugalia.

Șeful statului portughez 
a mulțumit călduros pre
ședintelui 
Ceaușescu

Nicolae 
pentru . înalta

distincție ce i-a fost confe
rită.

Cei doi președinți au re
luat apoi convorbirile ofi
ciale consacrate examinării 
problemelor actuale, ale 
vieții internaționale, reafir
mând principiile și orien
tările fundamentale ale 
politicii externe a Româ
niei și a Portugaliei.

Cei doi președinți au su
bliniat necesitatea aplică
rii în raporturile dintre 
toate statele a principiilor 
■fundamentale ale relațiilor 
internaționale s respectarea

independenței și suverani'-' . 
tații naționale, a integrității 
teritoriale, egalității depli
ne în drepturi, neamestecul 
în treburile interne, avan
tajul reciproc, nerecurge-* 
rea la forță sau la amenin
țarea cu forța, rezolvarea 
pe cale pașnică a conflicțg- 
lor. /

în timpul convorbirile» 
s-a subliniat că cele două 
țări, ca state europene, a- 
cordă, în mod firesc, o ma
re atenție înfăptuirii secu-

• (Continuare în pag. a 4-aj

înaltul oaspete portughez a vizitat 
cartiere de locuințe și întreprinderea

La I. U. M. Petroșani
de mașini grele din

Polideservirea mașinilor-unelte
în eficientă ridicatăse concretizează

în trei schim

la mai multe 
utilizare cu 5

• 9 mașini sînt deservite, 
buri, de 9 muncitori

• Prin extinderea lucrului 
mașini, a crescut indicele de
procente față de cel planificat și productivi 
tatea muncii de 2,5 ori.

întreprinderea de utilaj 
minier Petroșani. In hala 
secției mecanică II lu
crează brigada de frezori 
condusă de Ion Raicu, bri
gadă formată din 9 fre
zori, care deservesc în ce
le trei schimburi 9 mașini. 
De la bun început trebuia 
menționat faptul că la sec
ția mecanică II polideser
virea mai multor mașini 
nu se practică de azi, de 
ieri, ci de cîțiva ani buni, 
ani în care s-a acumulat 
și o anumită experiență 
în această direcție. Mais
trul principal Alexandru 
Demeter, care ne-a însoțit 
în secție, ne spunea : — 
tinderea lucrului 
multe mașini a 
depășire 
Sarcinilor de
19—20 la sută, la folosirea 
rațională a forței de mun
că și, bineînțeles, la ex-

cluderea timpilor „morți". 
Organizarea muncii și re-( 
pactizarea sarcinilor de 
plan se face astfel încât, 
în cazul fiecărui muncitor 
timpii de intervenție de la 
o mașină sau alta să nu se 
suprapună".

Aflăm, de ' asemenea, eâ 
prin polideservi.re indicele 
de utilizare a mașinilor a 
crescut cu 5 procente față 
de cel planificat, iar pro
ductivitatea muncii de 2,5 
ori. Prin deservirea mai 
multor mașini se obțin lu
crări la timp și de bună 
calitate. Lucrările sînt din
tre cele mai diverse: de 
la axe cu caneluri, roți 
dințate cilindrice, grupuri 
conice pentru reductoarele 
de la TR2 etc, toate exe
cutate cu o precizie

xemplară. Semnificativ 
te, de asemenea, faptul 
toți muncitorii care deser
vesc aceste mașini-unelte 
au o calificare superioară, 
lucru care a făcut ca pa
rametrii de așchiere să fie 
continuu îmbunătățiți. Cer
titudinea faptului că se lu
crează organizat, eficient 
ne-o dă modul de așezare, 
a sculelor, precum Și în
treținerea acestora. Din 
discuția purtată cu Gheor
ghe Vlădoiu, frezor care

C. GRAURE

es- 
că

(Continuare to pag. a 2-a)

Joi la amiază, președin
tele Republicii Portugheze, 
generalul Antonio Ramal
ho Eanes, a vizitat unele 
cartiere de locuit din Ca
pitală, precum și cunoscu
ta întreprindere de mașini 
grele din București.

Cetățeni ai Capitalei au 
făcut președintelui Ramal
ho Eanes o caldă manifes
tare de stimă, exprimând

Depunerea unei 
coroane de flori
Joî dimineața, președin

tele Republicii Portugheze, 
generalul Antonio Ramal
ho Eanes, a depus o coroa
nă de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

La solemnitate au parti
cipat persoane oficiale 
române și portugheze.

satisfacția cu care poporul 
român urmărește dialogul 
rodnic la nivel înalt româ- 
no-portughez, sentimentele 
de prietenie pe care le nu
trește față de poporul por
tughez.

Vizita a început în car
tierul Titan și a continuat 
în cartierele Pantelimon și 
Berceni, oferind oaspeților 
portughezi o imagine con
cludentă a eforturilor fă
cute, de statul român pen
tru îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de locuit ale

îrH

1Capitală
oamenilor muncii, ale 

ftregului nostru popor.
Șeful statului portughez 

și-a manifestat interesul 
față de impresionantul 
program de construcții de 
locuințe din țara noastră, 
față de concepția arhitec
turală modernă a edililor, 
de preocuparea lor de a 
asigura cetățenilor con
fortul, precum și dotările 
social-culturale necesare, 

în continuare, a fost vizi-

(Continuare în pag. a 4-a)

Astăzi, posturile de radio și televiziune voj trans
mite direct:

jurul orei 9,39 : solemnitatea semnării docu- 
oficiale româno-portugheze ;
jurul orei 11,45 : ceremonia plecării pre- 
Republicii Portugheze, generalul Antonio

• în 
montelor

• în 
ședintelui 
Ramalho Eanes, care, împreună cu doamna Maria Ma
nuela Ramalho Eanes, a făcut, la invitația președin
telui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, o vizită 
oficială în țara noastră.

DIALOG CETĂȚENESC

,Ex- 
la mai 

dus la o 
lunară a 

plan cu
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Săptămîna 
„Cîntecul
adîncului“

SILOZUL DE LA ORIZONTUL 300
Graficul de lucrări pentru noul flux de extracție 

al I.M. Livezeni prevedea ziua de 22 martie ca termen 
scadent pentru betonarea silozului deasupra orizon
tului 300. în legătură cu finalizarea acestui nou obiectiv 
ne-am adresat, ieri, inginerului șef al I.M. Livezeni, 
Miron Rebedea, in răspunderea căruia cădea urmări
rea respectării acestui termen.

— Lucrările prevăzute 
a fi încheiate prin pro
gram la 22 martie au fost 
executate în termen. A 
fost săpată întreaga lucra
re pe verticală, de peste 
40 ml, iar porțiunea ei in
ferioară, cuprinzînd lu
crările de sprijinire, racor
dul cu orizontul 300 și 
pîlnia silozului, pe o lun
gime de peste 10 ml au 
fost betonate. Concomitent 
s-au efectuat și montat 
confecțiile metalice fixe 
ale dispozitivului do în- 
chidere-deschidere și pâl
niei silozului, urmînd să

HPunct fierbinte" 
fa I. M. Llvezenl

montăm de acum înainte 
doar cele două guri de în
cărcare a cărbunelui pe 
benzi. ' .

— Cum poate fi apreci
ată contribuția formați
ilor de lucru care au par
ticipat Ia realizarea silo
zului ?

— Cunoscuta brigadă 
condusă de Augustin De
meter a avut un rol im
portant în materializarea 
acestui obiectiv. Sarcina 
brigăzii, deosebit de grea, 
a fost îndeplinită cu înal
tă competență și respon
sabilitate muncitorească. 
Amintesc în .'favoarea a- 
cestei aprecieri doar fap
tul--că munca a fost supe
rior. organizată, astfel în
cît s-a lucrat într-un ritm 
intens, deși lucrări de ase
menea complexitate exis
tă puține în Valea Jiului. 
Au mai lucrat aici cu 
vrednicie și competență 
formații de. lăcătuși coor-

Dișcuție consemnată de
Anton HOFFMAN

(Continuări in pag a 2-a)

în secția mecanică II a I.U.M.P., muncitorul 
înaltă calificare Gheorghe Vlădon lucrează simultan 
la trei mașini unelte.

Foto : O. GEORGE

VA INFORMĂM

La I.M. Bărbăteni s-a 
deschis noul punct ali
mentar unde oamenii 
muncii de la această mi
nă pot servi diferite pre
parate culinare, mezeluri, 
sucuri, compoturi și alte 
produse. La aceeași mină 
s-a dat în folosință noua 
sală de mese a cantinei. 
Aici servesc masa într-o 
singură serie 120 de mi
neri. (Carol Tivorac, I.M. 
Bărbăteni)

prezintă la sediu un 
spectacol cu piesa istori
că „Petru Rareș" de Ho- 

-ria Lovinescu, realizată 
în direcția artistică a re
gizorului Florin Fătules- 
cu. (T.Ș.)

Astăzi, programul ma- 
n i testărilor des f ășu ra te
sub genericul „Cîntecul a- 
dîncului" este orientat (te
matic și ' organizatoric) 
spre stimularea și valori
ficarea capacității de crea
ție tehnică a oamenilor 
muncii.

• „Tehnologii. moderne 
în construcția utilajelor 
miniere" „este tema simpo
zionului care va avea loc 
Ia întreprinderea de uti
laj minier din Petroșani 
(ora 14), organizat de co
mitetul sindicatului și con
siliul oamenilor muncii.
• La. clubul muncitoresc 

din Vulcan, comitetul sin
dicatului de la întreprin
derea minieră Vulcan or
ganizează (de la ora 18) o 
zi a brigadierului cu tema 
„Inițiativa

♦---------- —
Astăzi, la ora 

Teatrul de stat 
Jiului" din Petroșani

♦------- -—
Un grup de tineri de 

la I.M. Petrila și I.M. Lo
nea pleacă, mîine, într-o 
excursie organizată ele 
Agenția B.T.T. Petroșani. 
Timp de dou? sile —, 
sîmbătă și duminică — 
ei vor vizita orașele O- 
răștie, S Brașov.
(C. Val.)

18,30, 
„Valea

muncitorească
— act de manifestare 
conștiinței socialiste", 
tîlnirea — susținută 
riodic în ace.st oraș, conce
pută și realizată ca un 
rodnic schimb de expe
riență tehnică și organiza
torică — se' va încheia cu 

-un program cultural-edu- 
cativ și artistic susținut de 
formațiile artistice care ' 
activează în întreprinderi 
și la club.'

• In sala de apel a în
treprinderii miniere Lonea 
va avea loc (la ora 12) o 
întîinire a minerilor cu 
membrii ai cenaclului lite
rar „Panait Istrati", care 
vor recita din creațiile 
prin care omagiază viața 
și munca din Valea Jiului.

a
I ți
pe-
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Schimb de experiență

Formă de unitate organizatorică , 
a oamenilor muncii din Valea Jiului

Comitetul municipal al 
U.T.C. a întreprins o serie 
de acțiuni politico-educa
tive pe linia transpunerii 
în viață a hotărîrilor cu 
privire la reducerea consu
mului de materii prime, 
materiale, combustibil și 
energie. Schimbul de ex- 
periență organizat la mi
na Vulcan a avut ca te
matică „Preocuparea orga
nelor și organizațiilor 
U.T.C. pentru reducerea 
consumului, de materii pri
me, materiale, combustibil

Concursul „Stăpîni pe volan
A intrat în preocupările 

organizațiilor de tineret din 
municipiul nostru ea în fie
care an să organizeze între
cerea tinerilor șoferi, in 
cadrul concursului „Stăpîni 
pe volan". Și în aegst an, 
la faza de masă au fost 
antrenați peste 150 de tineri 
șoferi din întreprinderile și 
instituțiile Văii Jiului. Re
cent a avut loc faza muni
cipală, unde și-au etalat cu
noștințele și măiestria pro
fesională tineri șoferi de la 
E.T.P., I.T.A., întreprinderi 
miniere etc. La proba scri

(Urmare din pag. 1) 

donate de maistrul meca
nic loan Popa, din secto
rul de investiții.

— Știm că în siloz se 
continuă lucrările de be- 
tonarc și in porțiunea 
deasupra pilniei. Care e 
mobilul acestei activități 
suplimentare ?
— In zona superioară a 

silozului,. susținută meta
lic, executăm lucrări de 
consolidare turnînd un 
strat de beton peste ar
mături. Este o măsură lu- 

și energie". Participanții — 
secretari ai organizațiilor 
U.T.C. din unitățile econo
mice ale municipiului nos
tru — după ce au vizitat 
incinta întreprinderii, mi
na școală, atelierele, au re
levat experiența pozitivă

• dobîndită în acest sens. Cu 
acest prilej a fost sublinia
tă necesitatea ca organi
zațiile de tineret să iniție
ze mai multe activități pen
tru reeondiționarea unor 
piese de schimb, folosirea 
judicioasă a metalului, lem
nului și combustibililor, 

să, tinerii, șoferi și-au ve
rificat cunoștințele referi
toare la circulația rutieră. 
Proba practică a constat în 
trecerea printre jaloane, în- 
tr-un timp minim, ceea ce 
a solicitat concurenților a- 
tenție și înderriînare deo
sebită. Pe baza punctelor 
totalizate la ambele pro
be juriul a stabilit câști
gătorii : Gheorghe Pop, Ion 
Petre și Pavel Suciți, toți 
de la I.T.A. Petroșani. Ei 
vor participa la faza jude
țeană a concursului.

Valeriu COANDRA.Ș

Silozul de la
ată în plus pntru a da si
guranță și durată în ex
ploatare noului siloz. Pre
cizez că, aceste lucrări nu 
afectează cu nimic respec
tarea termenului final dȘ 
punere în funcțiune a în
tregului flux, stabilit pen
tru 2 aprilie a.c.

— Am asistat, alături 
de dumneavoastră la în
tocmirea de către șefii 
de sectoare a diagramelor 
de producție pentru luna

Organizarea muncitori
lor mineri din Transilva
nia a început cu . mult î- 
nainte de a,nul .1918, dar e- 
xistența unor condiții so- 
cial-economice deosebite 
a stîrijenit acest proces. 
Societățile carbonifere au 
dezlănțuit cvasipermanent 
o prigoană sălbatică în re
giunile pe care le contro
lau și în care erau suve
rane. In atari condiții, or
ganizarea muncitorilor — 
oameni de caracter și do
tați cu uri admirabil simț 
al solidarității de clasă — 
era, evident, grea. încă din 
1906 apărea la Budapesta 
gazeta „Minerul". In 1907 
gazeta „Adevărul" a pil-, 
blicat, în numărul din 15 
februarie, un apel „către 
robii munților din Petro
șani — Lupeni". La Petro
șani exista în acel mo
ment o grupă a lucrători
lor de la calea ferată (iar 
la Lupeni o grupă de zi
dari) oare a organizat pe 
atunci o grevă. Cu concur
sul acestora, s-a încercat 
să se obțină legături mai 
Strînse cu minerii, care în 
1906—1907 erau în „con
tinuă agitație" cum afirmă 
documentele vremii. Deși 
n-au fost create organiza
ții de muncitori mineri a- 
gitațiile acestora s-au suc
cedat atît în Valea Jiului, 
cît și în regiunea Munților 
Apuseni sau în regiunea 
auriferă Baia Mare. Au 
fost organizate adunări se
crete — de cele mai multe 
ori în păduri —și s-a răs- 
pîndit „Adevărul" sub 
formă de abonament pen
tru muncitorii români, iar 
pentru muncitorii maghiari 
„Bânyamunkâs", ceea, ce, 
de fapt, însemna ader arpa 
la viața sindicală. Aceasta 
a fost o metodă de ocolire 
a dispoziției reacționare 
care împiedica înființarea 
de sindicate miniere libe
re.

La 1 august 1913, gazeta 
„Adevărul" publica, pe pri
ma pagină, un manifest 
intitulat „Către muncitorii 
băieți din Ungaria'". El

orizontul 300
aprilie. Ambele sectoare 
și-au programat, depăși
rea planului, cu aproa
pe 1500 tone cărbune în 
total. Cum trebuie inter
pretată această atitudine 
optimistă?
— Ca o manifestare a 

deplinei încrederi în rea-: 
lis.mul termenelor ce ni 
le-am propus pentru fina
lizarea noului1 flux de 
transport între orizontu

a fost răspîndit în mai 
multe mii de exemplare, 
clandestin, în centrele car
bonifere din Transilvania. 
In 1914 era preconizat un 
congres al minerilor din 
toată Ungaria, la Buda
pesta, care să pună baze
le Unirii minerilor. S-a 
fixat Congresul în. 20—21 
august în următoarea or
dine de zi : raport despre

60 de ani de la înființarea Uniunii minerilor

organizarea minerilor ; a- 
jutoarele în caz de boală, 
asigurări sociale, agitația 
prin presă. Dar în 28 iulie, 
același an, Austro-Ungaria 
declara război Serbiei, iar 
primul război mondial de
venea realitate. Minerii au 
fost și ei încorporați și 
trimiși pe front; multi 
au revenit la vatră fiind 
mobilizați pe loc, la mun
că.

In septembrie 1918 a 
luat ființă, la Budapesta, 
„Uniunea muncitorilor mi
neri și topitori din Unga
ria", numită la început fe
derație, care sprijinea ac
țiunile muncitorești din 
regiunile carbonifere și 
aurifere. In Valea Jiului 
este trimis, ca secretar 
permanent, Iosif Ciser. In 
perioada următoare aveau 
loc mișcările greviste des
pre care secretarul general 
al partidului, tovarășul 
NICOLAe CEAUȘESCU, 
spunea: „Pentru totdeauna 
au rămas înscrise in isto
ria patriei luptele mineri
lor Văii Jiului din anul 
1918, cînd au preluat la 
Petroșani controlul puterii 
cu ajutorul gărzilor înar
mate, trecînd la înfăptui
rea unor prefaceri revolu
ționare. Prin obiectivele 
pe care și le propunea* 
Consiliul muncitoresc,
creat atunci, dădea glas 
năzuinței minerilor și ma
selor populare din această 
parte a țării spre desăvîr- 
șirca unității naționale a 
României în cadrul unei 
Republici democratice. Mi-? 
nerii din Valea Jiului au 

rile 475 și 300 ale minei 
pîna în prima zi de lucru 
a viitoarei luni. Dispunem 
de linie de front activă su
ficientă și de forța de 
muncă necesară înfăptu
irii sarcinilor la produc
ția de cărbune. Punerea îri 
funcțiune la termen a noului 
flux înseamnă îndeplinirea 
și a celei de a treia condiție 
esențială de care depinde 
realizarea planului și înce
putul trecerii la recupera
rea restanțelor.

contribuit la înfăptuirea membri), cu împuternici-' 
statului național român u-
nitar".

Sindicatele miniere, pier- 
zînd contactul cu Uniunea 
muncitorilor mineri și to
pitori din Ungaria, acțio
nau în condiții dificile. In 
această situație, comitetul 
executiv al partidului so
cial-democrat, împreună 
cu conducătorii minerilor

din diferite centre, convoa
că pentru 10/23 martie 
1919 o Conferință minieră 
la Sibiu, unde se afla și 
sediul Consiliului dirigent. 
A fost o „primă regrupare 
de forțe sindicale" realiza
tă în condiții social-politi- 
ce noi. Raportor la confe
rință a fost Iosif Ciser și 
au asistat numeroși dele
gați din Petroșani, Vulcan, 
Lupeni, Aninoasa, Lonea, 
Zlatna, Roșia Montană, A- 
ghireș, Săcărîmb, Țebea, 
Ocna Dej etc. Au-,lipsit,
din cauza piedicilor puse 
de autorități) delegații de 
la Anina, Dognecea, Ocna 
de Fier, Secul, U- 
ioara, Abrud și
Baia Mare. Gazeta „Ade- 
vărul" făcea aprecieri îri 
legătură cu faptul că au 
fost luate măsuri în vede
rea „stabilirii ordinii și so
lidarității între muncitori".

A fost ales un comitet 
provizoriu (format din 7

Polideservirea 
mașinilor-unelte

• (Urmare din pag. I)

lucrează de 41 de ani nu
mai la l.U.M.P. și care de
servește simultan, trei ma
șini, reies clar avantajele, 
lucrului la mai multe ma
șini.: „Polideservirea, ne 
spunea interlocutorul —• 
implică în primul rînd un 
nou mod de amplasare a 
mașinilor unelte, aceasta 
în vederea efectuării fie
cărei operații tehnologice 
în cele mai bune condiții. 
La executarea pieselor ca
re au un ciclu lung de 
prelucrare se . reduce sim
țitor timpul de staționare 
al mașinii și, fără îndoială, 
se realizează economie de 
epergie electrică. Trebuie 
să mai amintesc un amă
nunt, cred destul de im
portant : deservind trei
mașini, și retribuția este 
mai bună".

Un alt muncitor, Remus 
Dăneasă, afirma : „Pentru 
mine este o marp satis
facție că pot în același 

rea „ca în caz de nu exis-1 
tă altă deșire, să tipăreas
că aici mărcile și tot ceea 
ce e drept de trebuință 
pentru funcționarea co
rectă a grupelor". Confe
rința a obligat toa
te grupele sindicale 
din Transilvania să facă 
dările de seamă la secre
tariatul din Sibiu. Reapar, 
în iulie 1919 ,și periodice
le „Minerul" și „Bănya- 
munkâs". După Conferin
ță, numărul membrilor de 
sindicat a crescut conside
rabil. Spre finele anului 
1919, Uniunea avea circa 
12 000 membri, iar „Mine
rul" apărea în aproape 
20 000 de exemplare.

Activitatea Uniunii mi
nerilor a fost bogată în 
realizări. începuturile, așa 
cum apreciau participanții 
la evenimente, „erau utile" 
și pentru motivul „că noile 
generații de mineri nu 
știu aproape nimic din vV 
ța trecută a mișcările?., 
noastre, nu cunosc luptele 
și jertfele înaintașilor lor 
pe altarul ideii de dezro
bire de sub jugul exploată
rii de clasă". Această formă 
de organizare a contribuit 
Ia unitatea minerilor în 
lupta pentru, drepturi so
ciale și politice, stimulată 
prin noi metode de acțiu
ne revoluționară după a- 
nul 1921, anul creării Par
tidului Comunist Român.

Prof. Dumitru PELIGRAD 

timp să supraveghez trei 
mașini. Lucrul la mai mul
te mașini permite o verifi

care mai amănunțita a ca- 
- lității pieselor".

La rîndul . său secretarul 
comitetului de partid pe 
uzină, Dumitru Bota, ne 
mărturisea : „Mecanica II 
nu este singura secție la 
care se aplică metoda po- 
lideservirii, Aplicăm cu 
mult7 succes această meto
dă și la atelierul dc meca
nică grea. Avînd ,în . vede
re programul de dezvol
tare al uzinei, pot spune 
că pe . agenda de lucru a 
comitetului de partid, a 
consiliului oamenilor mun
cii și a conducerii între
prinderii stă problema ex
tinderii și la alte secții a 
polideseryirii. Experiența 
bogată pe care am căpă
tat-o în aplicarea acestei 
metode a permis ca la oră 
actuală să avem la specia
lizare muncitori de la în
treprinderea de mașini-u- 
nelte, forje și piese, din 
Tg. Jiu".

DUMINICA, 25 MARTIE

8,30 Gimnastica la domi
ciliu.

8.40 Tot înainte.
9,25 Șoimii patriei.
9,35 Film serial pentru 

copii : Insula miste
rioasă. Episodul 5.

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

> ni cal.
13,05 Umor și muzică
13.45 Desene animate. Călă

toriile Iui Guliyer (II),
14,10 Drumuri europene.
14.40 Stadion.
15,00 Serbările zăpezii..
16,05 Film serial, Dickens 

la Londra. Episodul 
2.

17,00 Fotbal : Dinamo — 
Sportul studențesc, 
(repriza a Il-a).

17,50 Cutezători spre vi
itor.

19,00 Telejurnal.
19,20 Reportaj TV. Demni

tatea — starea noas
tră firească.

19.40 Varietăți dc primă

vară.
20.50 Film artistic. Bătălia 

Atlanticului.
22.45 Telejurnal.

LUNI, 26 MARTIE

16,00 Emisiune în liinba 
maghiară.

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

dark. Episodul 5 .
.21,25 Mai aveți o întreba

re?
21,55 Cadran mondial.
22,15 Telejurnal.

MARȚI, 27 MARTIE
9,00 Teleșcoală.

10,00 Roman foileton : Pol- 
dafk. Reluarea episo
dului 5.

10.50 Telex .
.17,00 Telex.
17,05 Irivățămînt, educație.
17,25 Curs de limbă engle

ză.
17.45 Festivalul național 

„Cîntarea României".
18,05 . Reportaj pe glob. I- 

magini din Maroc.

18.20 Lecții TV. pentru lu
crătorii din agricul-

. tură.
19,00 Tribuna TV. Autono

mia întreprinderii ,și 
atributele conduce
rii științifice.

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.

preș,
19,00 Forum cetățenesc. 
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.

-AV/J.VJ.W.V.W.WAV.WAVASW.V.W.W.VA’.

PROGRAMUL Ț4/

20,00 Ancheta TV. Compe
tența — condiție a 
promovării noului.

20.30 Seară de teatru. Iri
na lui Ion Vlahul.

22,00 Pentru prietenii ro
manței.

22.20 Telejurnal.
MIERCURI, 28 MARTIE
9,00 Teleșcoală. 10,00 Mu

zică populară.
10.20 Șoimii patriei,.
10.30 Telex.
16,00 Fotbal : F.C. Bihor

— Universitatea Cra
iova.

17.50 Gala antenelor (re
luare) Oltenia (11).

18,35 Telecronica pentru 
pionieri.

18.50 Tragerea pronoe'x-

19,50 Ani ai împlinirilor 
noastre.

20,20 Din inimă, partidu
lui.

20,35 Noi, femeile !
20,55 Film artistic. împuș

cături sub clar de 
lună.

22,30 Telejurnal.
JOI. 29 MARTIE

17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală.
17,25 „Cupa Mondială" la ■ 

schi alpin.
18,00 Seara televiziunii un

gare.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ora tineretului.
20,50 Publicitate.
20.50 Film artistic. Sus pe 

Spitzberg. Producție 
a televiziunii dir» 
R.P. Ungară.

22,15 Telejurnal.

VINERI, 30 MARTIE
9,00 Teleșcoală.

10,00 Film artistic (relua
re). .

11.35 Telex.
17,00 Emisiune în limba 

germană.
18,55 Tragerea loto.
19.05 La volan.
19.20 1001 de seri.
1.9.30 Telejurnal.
20,00 Reflector,
20.20 Publicitate.
20,25 Film artistic. Moș A- 

mable. Producție a 
televiziunii franceze.

21.50 O artă pe măsura 
timpului nostru.

22,15 Telejurnal.
SIMBÂTA, 31 MARTIE

12.30 Telex.
12.35 Curs de limbă spa

niolă.

12,55 Curs de limbă fran
ceză.

13.15 Concert de prînz.
14.15 Publicitate.
14.20 Corespondenții ju

dețeni transmit...
14,40 Melodii populare.
15,00 Un fapt văzut de a- 

proape. Reportaj.
1.5.20 Publicitate.
15.25 Opereta „Vînză torul 

de păsări" de Kari 
Zeller.

16.30. Agendă culturală.
17,00 Tragerea de aiporti- 

zare ADAS.
17,10 Clubul tinerelului.
18,00 Martie 1979. Cronica 

evenimentelor politi
ce interne și interna
ționale.

18.15 Handbal masculin. 
Minaur Baia Mare — 
Sport Club Magde
burg.

19,30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.
20.30. Film serial. In spa- 

tele ușilor închise. E- 
pisodul 4.

21.20 Publicitate.
21.25 Intîlnirea de sîmbă- 

tă seara.
22.15 Telejurnal. Sport;
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- rațional folosite, 
corespunzător

Cititorii au cuvîntul
Cind vom primi, totuși, apă caldă?

In ultima vreme, Ia redacție au so
sit mai multe scrisori trimise de oa
meni ai riiuncii din Uricani cu privi
re la modul în care este întreținut și 
îngrijit fondul locativ de stat. Amin
tim doar pe cele ale locatarilor Gheor- 
ghe Radeș de pe strada Republicii 
blocul 7, apartamentul 17, care ne so
licită lămuriri cu privire la reparații-

le capitale și Ștefan Damian de pe 
Aleea Jiului, în care se arată că se 
împlinesc în curînd doi ani de cind 
instalațiile sanitare ale blocului res
pectiv sînt defecte, iar boxele pentru 
combustibil distruse. Pornind pe ur
mele acestor sesizări am constatat lu
cruri bune, dar și multe deficiențe în 
modul de întreținere a fondului loca
tiv.

pentru care apa curge cu 
nemiluita în apartamentul 
de la etajul. inferior.

Constatările de mai sus 
au fost făcute în prezen
ța tovarășilor Iosif 
rănescu, 
popular 
câni și 
sectorul 
E.G.C.L.

Locuim în complexul de 
locuințe Hermes, pe strada 

blocul 1 B,

laPbtrivit planificării, 
blocul 7 de pe strada Re
publicii, se efectuează re
parații capitale. Am vi
zitat eîteva apartamente. 
Iată ce am aflat de la lo
catari. Elena Cojocaru, a- 
partamentul 14: „Sobele
le teracotă au fost de

montate și montate cu a- 
eeleașî eahle și uși vechi. 
Ar fi păcat să fie înlocu
ite deoarece sînt bune, iar 
meșterul Gheorghe Caliș- 
trU a făcut lucru de cali
tate îneît sobele dau căl
dură ca și atunci cînd au 
fost noi. Au. mai fost în- 

- loouite prizele și întreru
pătoarele defecte. E necesară 
însă schimbarea focarului de 
la baie“. loan Manoilă, 
apartamentul 13: „Deși s-au 
remontat cahlele vechi, so
bele sînt de bună calitate. 
Ușile defecte- au fost în
locuite cu altele noi“.
Marin Chelaru, aparta
mentul 12: „Teracotele

sînt bine puse la punct.

Sînt, însă, necesare repa
rații la instalațiile sanita
re din baie unde există o 
conductă spartă, iar robi
netele sînt defecte". loan 
Coman, apartamentul 11 : 
„Despre munca sobarilor 
—. numai cuvinte de lau
dă. Cahlele sînt vechi dar

lui Gheorghe Radeș, care 
a ' sesizat redacția, am 
constatat că, într-adevăr, 
sobele reparate au eîteva 
cable sparte, fapt c.e nu 
garantează durabilitatea 
lor pînă la o nouă repa
rație capitală. Cazanul de 
la baie curge, iar focarul

Pe urmele unor scrisori

trainice, iar lucrul de ca
litate. E necesară însă 
schimbarea cazanului și 
focarului de la baie". Ana 
Daraban, apartamentul 
27 : „Locuiesc de 14 ani 
în acest apartament. Ca
zanul de baie e defect de 
cînd ne-am mutat aici. Și 
mai am un necaz: de c.u- 
rînd a plouat în aparta
ment. Cît privește sobele, 
cahlele sînt .arse, așa că 
nu știu cît timp au șă re
ziste".

Ajunși la apartamentul

de înfrumusețare a localităților

are un grad avansat de u- 
zură. Sînt necesare repa
rații și la uși și geamuri.

Vizitînd apartamentele 
nr. 1 și nr. 2 din blocul 7 
de pe Aleea Jiului am 
constatat autenticitatea 
celoi- sesizate ziarului. A- 
partamentele respective 
sînt într-o stare deplora
bilă. Dar ani putut vedea și 
cum unii locatari nu în
grijesc. apartamentele. U- 
nele încăperi din aparta
mentele locuite ele Ștefan 
Damian, Gheorghe Rozoș 

Haralambie I. Jerca 
transformate în ma
de lemne. Aflînd sco- 
vizitei noastre, loca- 
Dinu Pîntecuț, de la 

ne-a

Flo- 
de la Consiliul, 

al orașului Uri- 
Ioana Roșu, de la 
din Uricani al 
Lupeni. Amin doi 

s-au convins pe viu că la 
blocul 7 de pe Aleea Jiului 
s-au efectuat zugrăveli ex
terioare, fără ca defecți
unile de la instalațiile sa
nitare să fie 
înainte, pereții 
în unele locuri coșcoviți.

Despre modul în care se 
vor remedia deficiențele 
semnalate ne-a jnformat 
tehnicianul Iosif Lueaci de 

al 
tre-
re- 
in- 
pu-

remediate 
rămînînd

Strada gospodarilor 
fruntași

Hărnicia • gospodarilor 
de pe strada Independen
ței din Petroșani este cu
noscută. In fiecare an ei 
au obținut bune rezultate 
în întreținerea blocurilor 
și înfrumusețarea zonelor 
verzi. Și de data aceasta 
ei vor să fie la înălțime. 
Gospodinele din blocurile 
nr. 6, 10 A și 12 ău termi
nat curățenia caselor scă
rilor. Peste eîteva zile, a- 
ceeași muncă le așteaptă 
și pe locatarele blocurilor 
nr. 2, 5 și 3, blocuri pre
văzute în programul de 

zlucru al echipei de zugravi 
în frunte cu meșterii E. 
Schlesinger și L. Matyus.

Zilele trecute, preșe
dintele blocului 10 A, l’on 
Avădanei, împreună cu lo
catarii Gheorghe Speriatu 
ți Nicolae Chiticaru au 
plantat, în fața blocului 20 
puieți de arbori ornamen
tali. De pe scara I a blo
cului nr. 10 au ieșit la lu
cru cetățenii Emcrieh I.a- 
ny și Arpad Gagy.

Prezența școlilor
LUPENI

La Lupeni. zilele trecute, 
pe zonele verzi, elevii de 
la școlile generale nr. 1 și 
nr. 2, precum și cei de la 
Liceul de chimie au în
frumusețat peisajul incin
telor școlilor. (Al. Tătar)

PETROȘANI

Constantin DANILA, 
Petroșani

Elevii Școlii generale nr.
6 însoțiți de profesorii Mir
cea Cîmpeahu, Margareta 

‘ Bădulescu,.Elena Belei și al
ții, în acțiuni organizate, 
au nivelat și curățat de 
pietre și resturi vegetale 
zonele verzi din perimetrul 
străzii Unirii. Recoman
dăm colectivului harnic al 
acestei, școli să-și îndrep
te atenția în următoarele, 
acțiuni gospodărești și 
spre îngrijirea și înfrumu
sețarea scuarului din fața 
școlii, loc neglijat pînă a- 
cum de factorii în ale că
ror sarcini se află amena
jarea parcurilor din oraș 
(T.V.)

Și 
sînt 
gazii 
pul 
tarul
apartamentul, nr, 3 
sesizat fapțul că locatara 
de la apartamentul 6, Li- 
via Panți, nu permite să 
se execute reparațiile 
instalațiile sanitare.

la sectorul Uricani 
E.G.C.L. Lupeni. „Va 

. buj, într-adevăr, să
mediem deficiențele la 
stalațiile. sanitare și să 
nem la punct boxele de 
la blocul 7 de pe Aleea-Ji- 
ului. E necesar însă ca și 
locatarii să folosească ra
țional și să păstreze aceste 
bunuri în care statul no
stru a investit sume im
portante. Cît privește în
locuirea cazanelor la baie, 
sîntem puși în încurcătu
ră. Numărul, cazanelor pri
mite e mult inferior față 
de cerințe, iar dacă schim
băm doar la unii, se pro
duc nemulțumiri. încer
căm să rezolvăm proble
ma în așa fel îneît toți să 
fie mulțumiți".

Deocamdată, locatarii 
au primit promisiuni. E 
necesar ca asigurările să 
fie operativ traduse în via-

Șt. O. Iosif,
scara V. Pînă în luna oc
tombrie 1978
nici un necaz în legătură 

. cu apartamentele. S-au fă
cut însă niște reparații la 
centrala termică și de a- 
tunci, adică din luna oc
tombrie 1978, nu mai a- 
vem apă caldă. Ca urmare 
a scrisorii ’ adresate redac
ției prin care am solicitat 
sprijin pentru remedierea 
situației, în ziarul „Stea
gul roșu" din 8 decembrie 
1978 s-a publicat un arti
col în cuprinsul . căruia 
conducerea E.G.C.L. Petro
șani a promis că în cel 
mult 2—3 zile va dispune 

.remedierea deficiențelor.
Noi, locatarii blocului 1 B 
nu știm ce dispoziții s-au 
dat, dar apa caldă nu a- 
junge nici acum în aparta
mentele noastre, deși au 

2—3 zile, ci 2—3 
fost și noi la

n-ain avut

trecut nu 
luni. Am

E.G.C.L. Petroșani, de două 
. ori, dar remedierea situa
ției se lasă în continuare 
așteptată.; Cînd avem pro
gram de apă caldă stăm 
dar apa nu vrea să curgă 
în apartamentele din scara 
a V-a, la etajele 3 și 4. 
Menționăm că deși de mai 
bine de 4 luni nu avem a- 
pă caldă, E.G.C.L. Petro
șani percepe taxe și pen
tru aceasta, ceea ce, după 
părerea noastră, nu - este 
legal. Programul de apă 
caldă de care ar trebui să 
beneficiem este: luni, 
miercuri și vineri, între o- 
rele 18—21. Ca și locatarii 
blocurilor din strada In- 
dependenței la care s-a re
ferit articolul publicat ’ în 
„Steagul roșu"" din . 2 mar
tie 1979, și noi avem ne
voie de apă caldă, nu de 
scutiri 
ceasta.
Cele 6 
a V-a,

de taxe pentru a- 
Cînd o vom primi?
familii din scara 
blocul 1 B, strada 

Șt. O. Iosif,

Așteptăm zidarii

Pentru 
defecțiuni la coloana 
scurgere a apelor folosite, 
o echipă de muncitori de 
la. • secția Petroșani a 
E.G.C.L. a trebuit să facă, 
spărturi în pereții aparta
mentelor nr. 39, 41 și 33 
din blocul nr. 107, strada 
Republicii, Petroșani. Pînă 
la urmă, reparația a fost 
executată, fapt pentru ca
re ne considerăm datori 
cu mulțumiri pentru ins
talatori. A trecut însă mai 
mult de o'lună de cînd pe-

depistarea unei 
de

Petroșani

trei 
fost

apartamen- 
recondițio- 
că pînă a-

reții c'eloi
țe nu au
-nați. Adevărat 
cum timpul nu a fost po
trivit pentru lucrări de zi
dărie. Acum însă situația 
s-a schimbat. Așteptăm 
deci zidarii de la E.G.C.L.

Costaclie Crețu, 
Gheorghe Buftea, 

Simion lancu, locatarii 
apartamentelor 33, 39, 41, 

blocul 107, strada 
Republicii, Petroșani

D. CRISAN

Plut. maj. 
compania

apă sau pă-

Să ferim pădurile de incendii
Odată cu trecerea în 

noul anotimp, crește și pe
ricolul izbucnirii unor in
cendii de pădure. Dato
rită nerespectării norme
lor de prevenire de către 
unii cetățeni, în ziua de 
7 martie a izbucnit un ast
fel de incendiu în pădurea 
din jurul cabanei Brădet 
—Petroșani. Datorită in
tervenției prompte a pom
pierilor militari, incendiul 

fost localizat și lichidat.
ziua următoare însă,

în același loc a izbucnit 
un alt incendiu avînd ace
eași cauză -— neglijența 
fumătorilor.

O analiză sumară a ca
uzelor incendiilor de pă
dure evidențiază faptul 
că au la origine neglijen
ța, nerespectarea regulilor

de prevenire. In scopul 
evitării unor pagube in a- 
vutul obștesc și personal, 
produse de incendii, se a- 
trage atenția cetățenilor 
să nu aprindă resturile 

. vegetale, mărăcinișuri și 
gunoaie pe timp de vînt, 
la o distanță mai mică de 
100. de metri față de lizi
era pădurii. Turiștii sînt 
obligați să-și prepare hra
na numai în locurile stabi
lite de organele silvice, iar 
la plecare trebuie să stin
gă focul cu 
mint.

Ioan JITEA, 
de pompieri 

Petroșani, 
Marius BALOI 

șef formație civilă 
de pompieri

Instantaneu surprins, 
miereuri, pe Aleea Vi
itorului din Lupeni. Se 
amenajează zona verde 
din fața blocului M2.

—

CIND SE VA REPARA 
CONDUCTA ? In eiirînd 
se împlinește un an de 
cînd în fața locuinței cu 
nr. 7/2 de pe strada Lumi
nii din Petrila, apa pota
bilă curge fără încetare, 
transformând . drumul 
în băltoacă și noroi. Din 
cauza pierderilor de apă, 
unele, locuințe au făcut 
igrasie. La solicitarea lo
cuitorilor, au venit la fa
ța locului ,prin august a- 
nul trecut meseriași de la 
secția de apă și canal a

Semne 
de întrebare

parată. Deci risipa de apă 
continuă și azi, iar locuito
rii de pe stradă se întrea
bă : cînd. se va repara 
conducta respectivă ? (C.D).

NU E PĂCĂLEALA 
Bariera C.F.R, de la ca

pătul străzii Crișan din 
w alJa „,)ul a Petroșani a fost suspendată 

I.G.C.L. Au venit, au făcut 
săpături, dar n-au reușit 
șă depisteze defecțiunea. 
Prin luna decembrie s-a 
mai făcut o groapă, dar 
conducta tot nu a fost re-

tovehiculelor spre (și pes
te) linia ferată este, de cî- 
teva șăptămîni, neîngră
dit de nimic. Dar vai de 
conducătorul auto care

din neatenție ori grăbit ar 
putea ajunge — pentru că 
are toate șansele — în a- 
ceastă imprudență. Tre
cerea peste linie nu mai 
este în prezent amenajată. 
Atît de o parte cît și de 
cealaltă, însă, șoseaua .este 
circulabilă pînă lîngă linia 
ferată. Nu există obstaco
le, nici măcar o . tablă a- 
vertizoare plantată în mij
locul străzii. Datorită aces
tei situații, mulți automo- 
biliști vin pînă la 
barieră și apoi fac 
întoarsă, „mulțumind'
lor care îi păcălesc. Oare 
nici unul dintre factorii 
care dirijează circulația în 
orașul nostru nu vede a- 
ceastă situație ? (T.V.)

• ELENA POPESCU, 
Petroșani: Se preconizea
ză ca o nouă carte cu nu
merele telefoanelor între
prinderilor, instituțiilor, 
organizațiilor de masă și 
obștești, precum și ale a- 
bonaților la domiciliu din 
județul Hunedoara să apa
ră în următoarele luni.

fosta 
cale 
ce-

• UN GRUP DE MUN
CITOARE DE EA F. S. H.: 
Nu dorim — nici nu pu
tem — să substituim con
ducerea F.S.H. în elabora
rea și aplicarea măsurilor 
ce se impun pentru înlă
turarea unor manifestări 
retrograde săvîrșite de a- 
numite lucrătoare din fa
brică;

• TIMOTEI PANA, PE
TRU GAINA șF ALȚII : 
Unele dereglări apărute

în. luna februarie în des
fășurarea transportului în 
comun s-au datorat, după 
cum ne-a precizat condu
cerea E.T.P., insuficienței 
carburanților, precum și 
deficiențelor de organizare 
și planificare a autobuze
lor pe anumite trasee •— 
adăugăm noi, insistînd tot
odată asupra măsurilor ce 
se impun pentru mai bu
na coordonare a mersului 
autobuzelor.
• INDESCIFRABIL, Lu

peni: Nu aveți pentru ce 
să ne mulțumiți. Cu refe
rire la conținutul scrisorii 
ce ați adresat-o redacției, 
facem doar observația că 
dacă dumneavoastră, cum 
declarați în scrisoare, nu 
vă „demascați" numele, 
noi nu putem proceda la 
fel. Aceasta și pentru mo-

tivul că, în toate cazurile, 
dorim să ne asumăm res- . 
ponsabilitatea criticilor.

• IOAN BOAR, secția 
de preparare Lăpeni : Pen
tru meseria pe care o în
drăgiți — cea de vulcani- 
zator — nu se organizează 
cursuri de calificare. Mun
citorii calificați în această 
meserie sînt repartizați de 
către școlile profesionale 
din afara municipiului Pe
troșani, Pentru cealaltă al
ternativă — lăcătușeriă — 
aveți posibilitatea să vă în
scrieți la cursul de califi
care cu durata de 9 luni, 
fără scoatere din producție, 
ce se va deschide la sec
ția Petrila, la 
curs pe care au 
tea să-1 urmeze 
de la toate cele 
ale I.P.C.V.J.

1 aprilie, 
posibili ta

ci oritorii 
trei secții
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Vizita președintelui Republicii Portugheze
Convorbiri oficiale Vizitarea unor unități economice

(Urmare din pag. 1) 

rității pe continent. A fost 
reliefată necesitatea inten
sificării eforturilor pentru 
transpunerea efectivă în 
viață a tuturor prevederi
lor Actului final al Confe
rinței de la Helsinki, pen
tru impulsionarea colaboră
rii neîngrădite între statele 
europene. S-a arătat că 
edificarea unei securități 
reale în Europa și în lume 
impune trecerea la adopta
rea fără întîrziere a unor 
măsuri practice și eficiente 
pe calea înfăptuirii dezar
mării generale sub control 
internațional, pentru în
cheierea de înțelegeri pri
vind încetarea cursei înar
mărilor convenționale și

Înaltul oaspete portughez a vizitat 
cartiere de locuințe și întreprinderea 

de mașini grele din Capitală
• (Urmare din pag. 1) 

tat un complex comercial 
agroalimentar, președinte
le Portugaliei avînd prile
jul să aprecieze grija pen
tru buna aprovizionare a 
populației, pentru crearea 
de .posibilități cît mai largi 
de desfacere a mărfurilor.

Următorul obiectiv vizi
tat a fost întreprinderea de 
mașini grele — uzină re
prezentativă pentru nive
lul tehnic ridicat atins de 
industria românească de 
construcții de mașini.

Informînd pe înaltul oas
pete de evoluția și profilul 
întreprinderii,' gazdele au 
evidențiat sprijinul și preo
cuparea permanentă a pre
ședintelui României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru continua dezvoltare
.VZAW^/.W.VAW.VAV.W.W. A'A\W,W/.-AVA\\WWAȘȘV.V.WAW.VAV,>.V.W.VA,.WJWAW

Președintele Congresului National brazilian 
a primit delegația M. A. N.

BRASILIA 22 (Agerpres). 
— Președintele Congresului 
Național brazilian, Luiz 
Viana Filho, care este și 
președinte al senatului fe
deral, a primit delegația 
Marii Adunării Naționale, 
condusă de Virgil Teodo- 
rescu, vicepreședinte al 
M.A.N., care se află în vi
zită în Brazilia, la invita
ția parlamentului acestei 
țări.

Cu acest prilej a fost e- 
vidențiată evoluția ascen

Orientul
TEL AVIV 22 (Agerpres). 

— Parlamentul israelian 
(Knessethul) a aprdbat — 
în noaptea de miercuri 
spre joi — proiectul trata
tului de pace israeliano-e- 
giptean, care urmează să 
fie semnat, la 26 martie, la 
Washington. La încheierea 
dezbaterilor, premierul 
Menahem Begin a declarat, 
joi dimineața : „Desigur vi
itorul ne îngrijorează, însă 
am ajuns la un punct de 
cotitură și sper că această 
cotitură decisivă va aduce 
pacea și prosperitatea Is
raelului și poporului egip
tean".

Premierul israelian a re
levat că în „termenul pre
văzut, locuitorii din terito
rii (Cisiordania și Gaza) 
vor merge la urne și îșî 
Vor face datoria de cetățeni 
în deplină libertate. Ideea 
autonomiei este cea care 
a deschis drumul păcii și 

nucleare, reducerea arsena
lelor și efectivelor militare 
și a cheltuielilor de înar
mare — factori esențiali 
pentru realizarea destin
derii, colaborării și păcii. în 
acest cadru a fost eviden
țiată importanta deosebită 
a pregătirii temeinice a 
reuniunii de la Madrid din 
1980.

S-a relevat că România 
și Portugalia se pronunță 
pentru promovarea pe sca
ră largă a tratativelor po
litice, pașnice, ca unic mij
loc de reglementare a dife
rendelor dintre state, pen
tru înlăturarea folosirii 
forței sau amenințării cu 
forța din viața internațio
nală.

S-a apreciat, de aseme
nea, că una din problemele 
fundamentale ale epocii 

a acestei unități, pentru ex
tinderea gamei de produse 
de înaltă complexitate fa
bricate aici. Au fost în
fățișate, în acest sens, uti
lajele tehnologice și insta
lațiile de mare capacitate 
și de înaltă tehnicitate con
cepute și realizate în între
prindere, cum sînt mașini- 
ie-unelte cu comandă-pro- 
gram, coloane de sinteză 
pentru industria chimică, 
linii tehnologice pentru fa
bricile de ciment, echipa
mente energetice, precum 
și cele navale.

Președintele Republicii 
Portugheze s-a interesat în
deaproape de- caracteristi
cile tehnice și performanțe
le funcționale ale unora 
dintre aceste instalații, de 
tehnologiile folosite. în ă- 
cest cadru, au reținut aten- 

dentă a relațiilor româ- 
no-braziliene, în special 
după vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Bra
zilia, în 1975, relevîndu-se 
rolul parlamentelor în dez
voltarea relațiilor de cola
borare dintre cele două țări 
și popoare.

delegația M.A.N. a fost 
primită ulterior de pre
ședintele în exercițiu al 
Camerei Deputaților, Home- 
ro Santos.

Mijlociu
vom realiza această autor 
nomie cu orice preț".

CAIRO 22 (Agerpres). — 
Grupul parlamentar al 
Partidului Național De
mocrat (P.N.D.) de ’ guver- 
nămînt din R.A. Egipt, reu
nit în prezența lui Sophi 
Abou Taleb, președintele 
Adunării Poporului, și a 
altor oficialități egiptene, 
a aprobat proiectul trata
tului de pace egipteano-is- 
raelian — relatează agenția 
M.E.N

într-un comunicat dat 
publicității la încheierea 
dezbaterilor — reluat de 
agenția M.EN.. — grupul 
parlamentar al P.N.D. a- 
preciază că acordul de pa
ce constituie un pas im
portant și fundamental 
pentru instaurarea unei 
păci globale, echitabile și 
permanente în Orientul 
Mijlociu. 

noastre o reprezintă lichi
darea fenomenului sub
dezvoltării, reducerea deca
lajelor economice existente 
între țări, făurirea unei noi 
ordini economice interna
ționale, care să asigure 
progresul mai rapid al tutu
ror statelor și îndeosebi al 
celor rămase în urmă, pre
cum și stabilitatea econo
mică mondială.

De ambele părți s-a con
siderat că problemele com
plexe ce confruntă omeni
rea trebuie să fie rezolva
te cti participarea, pe bază 
de egalitate, a tuturor sta
telor, indiferent de mări
mea sau orînduirea lor so
cială.

Convorbirile se desfășoa
ră într-o atmosferă de cal
dă prietenie, de stimă și 
înțelegere reciprocă.

ția procedeele tehnologice 
moderne de fabricație, între 
care sudurile în diferite 
medii, tehnicile de prelu
crare a metalului, care asi
gură o mare eficiență eco
nomică.

Oaspetele s-a interesat, de 
asemenea, de condițiile de 
muncă și viață ale munci
torilor, de modul în care 
statul nostru asigură pre
gătirea profesională a mun
citorilor.

în încheierea vizitei, pre
ședintele Ramalho Eanes a 
notat în cartea de onoare 
a întreprinderii : „Această 
uzină constituie un simbol 
al unei țări industrializa
te".

La plecare, muncitorii au 
făcut oaspetelui o caldă 
manifestare de stimă și 
prietenie.

MICA PUBLICITATE
INSTITUTUL DE MINE PETROȘANI 

anunță :
In ziua de 31 martie, ora 9, în amfiteatrul A3 va 

avea loc susținerea publică a tezelor de doctorat:
— Creșterea gradului de mecanizare a operației 

de evacuare a rocii la săparea galeriilor cu ajutorul 
vagoanelor-siloz, autor ing. Pătrașcu Paul ;

— Studiul asupra instalațiilor pentru perforarea 
găurilor de mină Ia săparea galeriilor in roci tari, 
autor ing. Tigae Ionel. . '. '

Conducător științific î Prof. dr. ing. Marian Ion. 
Lucrările sînt depuse spre consultare la bibliote

ca institutului. (204)

VIND Skoda 1000 MB, 
stare excepțională. Telefon 
43123 sau garaj 309, car
tier Carpați. După ora 16. 
(190) .

VIND casă nouă, 3. ca
mere, baie, bucătărie, ins
talație de apă, preț con
venabil. Lonea, strada Ta- 
ia 68, Domitian Constan
tin. (199)

VIND autoturism Re
nault 16, aragaz voiaj cu 
butelie, nou și una mașină 
de ras electrică, cu bate
rie adaptabilă și la curent, 
,cu transformator separat, 
absolut nouă. Telefon 
41587, orele 14—16. (202)

VIND casă ocupabilă, 
cu gaz, 3 camere, bucătă
rie, cămară, hol. Strada E- 
minescu nr. 34, Deva. In
formații telefon 11997. (207)

PIERDUT autorizație se
ria A nr. 114847, pe nume
le Drăgan .Elena, eliberată 
de Consiliul popular mu
nicipal Petroșani. Se de
clară nulă. (200)

PIERDUT legitimație de

din
în cursul după-amiezii 

de joi, președintele Repu
blicii Portugheze, general 
Antonio Ramalho Eanes, 
împreună cu doamna Ma
ria Manuela Ramalho Ea
nes, însoțiți de tovarășul 
Iile. Vefdeț, prim viceprim- 
ministru al guvernului, de 
persoane oficiale române și 
portugheze au făcut o vizi
tă în județul Prahova.

La sosirea la Combinatul 
petrochimic Brazi, șeful sta
tului portughez și soția sa 
au fost întîmpinați cu mul
tă căldură de oficialități 
române și numeroși munci
tori. Președintele portu
ghez a manifestat interes 
față de gama largă de pro
duse obținute aici prin va
lorificarea superioară a ți
țeiului. Gazdele arată că 
majoritatea agregatelor’ din 
componența combinatului 
sînt realizate în România, 
ele fiind exportate și în 
numeroase țări, unde se 
bucură de aprecierea be
neficiarilor. S-au vizitat 
secțiile de reformare cata
litică și piroliză, oaspeții 
remarcînd cu acest prilej 
performanțele ridicate ale 
instalațiilor care asigUră un 
înalt grad de automatizare 
a proceselor tehnologice.

în drum spre următorul 
obiectiv al vizitei sînt par
curse modernele ansambluri 
de locuințe din municipiul 
Ploiești care reflectă efor
turile făcute de statul nos
tru pentru asigurarea u- 
nor condiții tot mai bune 
de locuit oamenilor muncii.

La întreprinderea „1 
Mai", președintele Repu
blicii Portugheze și persoa
nele oficiale care îl înso
țesc iau cunoștință de dez
voltarea actuală și în pers
pectivă a acestei cunoscute 

serviciu pe numele Toca 
Elena, eliberată de Spita
lul Petrila. Se declară nu
lă. (201)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rus 
Aurica, eliberată de 
E.G.C.L. Petroșani. Se de
clară nulă. (203)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rosca- 
niuc Maria, eliberată de 
Fabrica de tricotaje Pe
troșani. Se declară nulă. 
(205) i

FAMILIE intelectuali, 
căutăm femeie îngrijire su
gar, Petroșani, telefon 
42002. (209)

ANUNȚ DE FAMILIE

Familia Hașca mulțu
mește pe această cale 
celor care au fost ală
turi de ei la , încercarea 
grea pricinuită de pier
derea celui care a fost 
bun fiu, soț, tată

HAȘCA VIOREL
Amintirea lui va rămî- 
ne veșnic vie în inimile 
noastre.

județul Prahova
întreprinderi ploieștene ca
re își exportă produsele 
în peste 30 de țări ale 
lumii. Vizitînd unele sectoa
re de producție, președin
tele portughez a avut cu
vinte de apreciere pentru 
realizările colectivului în 
direcția diversificării pro
duselor și ridicării perfor
manțelor tehnice ale insta
lațiilor de foraj. Oaspeții 
au asistat la o demonstra
ție de ridicare și coborîre 
a unei instalații de foraj 
pentru adîncimi pînă la 
6 00Q de metri, premiată 
cu Medalia de aur la nu
meroase tîrguri internațio
nale pentru înaltul ei ni
vel tehnic și randamentul 
pe care îl realizează.

Asociația economică in- 
tercooperatistă pentru creș
terea și îngrășarea tinere

Primirea șefilor misiunilor diplomatice1 
acreditați în țara noastră

■ ... I- •

în cursul zilei de joi, 
președintele Republicii Por
tugheze, general Antonio 
Ramalho Eanes, și doamna 
Maria Manuela Ramalho 
Eanes au primit, la Palatul 
din Piața Victoriei, pe șe

MîlîS
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Capcana din 
munți; Republica: Aven
turile lui Don Juan ; U- 
nirea : Vlad Țepeș, seri
ile I-II.

PETRILA : O fată a- 
proape cuminte.

I LONEA : Drumuri în
cumpănă.

■ ANINOASA: Cascado-
I rii.

(VULCAN: Cele 4. nunți 
ale lui Marisol .

ILUPENI. — Cultural î 
Lanțul amintirilor, seri- 

| ile I-II. Muncitoresc: A- 
. venturile lui Don Juan. 
I URICANI : Lăsați ba- 
■ Ionul să zboare.

I TV-
I 9,00 Teleșcoală.
• în - jurul orei 9,30 : 
I Transmisiune directă de 

la Palatul Republicii : so
lemnitatea semnării docu
mentelor oficiale.
10,00 Telecinemateca (re
luare. 11,30 Muzică popu
lară instrumentală.
In jurul orei 11,45 • — 
Transmisiune directă : Ce

întreprinderea de gospodărie comunală 
și locativă Petroșani

anunță consumatorii de apă potabilă :
Din cauza unor defecțiuni ivite pe ma

gistrala Valea de Pești, în ziua de 25 mar
tie 1979 se vor face restricții la apă, după 
cum urmează:

- URICANI de la ora 7-11 ; 14-18
- LUPENI de la ora 8-11 ; 14-17 ; 19,30- 

22,30
— VULCAN de la ora 8—14 17—22 (mai

puțin în zona Crividia, Colonia de jos și 
blocuri Paroșeni)

— PETROȘANI de la ora 9—12 (numai în 
zona cartier Aeroport și Livezeni).

tului bovin de la Bărcă- 
nești, vizitată în continua
re, a oferit oaspeților pri
lejul de a cunoaște unele 
aspecte ale dezvoltării zo
otehniei în țara noastră. 
Oaspeții s-au interesat în 
mod deosebit de rasele de 
bovine diri țara noastră, de 
modul de furajare a anima
lelor și de (ratare a fura
jelor.

în încheierea vizitei în u- 
nități economice din jude
țul Prahova, președintele 
Antonio Ramalho Eanes și 
soția sa și-au exprimat ad
mirația față de succesele 
constatate în dezvoltarea 
unor ramuri de producție 
ale țării noastre și au mul
țumit- pentru primirea căl- 
duroasă de care s-au bucu
rat.

fii misiunilor diplomatice 
acreditați în țara noastră, 
împreună cu soțiile.

Președintele Republicii 
Portugheze s-a întreținut 
într-o atmosferă cordială 
cu diplomații prezenți.

remonia plecării pre
ședintelui Republicii Por
tugheze, general Antonio 
Ramalho Eanes, care, îm- . 
preună cu doamna Maria I 
Manuela Ramalho Eanes, 
a făcut, la invitația pre
ședintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceauses
cu, o vizită oficială în 
țara noastră.
12,05 Campionatul mon
dial de hochei — grupa B- 
Danemarca — Elveția (as
pecte). 16,15 Telex. 16,20 
Republica Islamică Pa
kistan. 16.45 Emisiune în 
lirniba germană. 18,45 
Campionatul mondial de 
hochei — grupa B. Româ
nia— Olanda (repriza a 
II-a). 19,15 Rezultatele tra
gerii loto. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. I 
20,00 Incursiune în coti- I 
dian. 20,20 Film artistic: | 
„Comoara rechinilor". ( 
Premieră TV. Producție
a studiourilor americane. •
21,40 Meridiane culturale.
22,15 Telejurnal. 22,20 
Campionatul mondial de 
hochei — grupa B. Selec- 
țiuni înregistrate de la 
Galați, din meciurile pro
gramate în penultima zi 
a competiției.
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