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O inițiativă care sporește 
calitatea muncii cu cartea

In perioada 2—11 aprilie se desfășoară „Decada 
cărții în Valea Jiului**. Despre conținutul acestei ini
țiative, menită să diversifice și să dea noi dimensiuni 
muncii cu cartea, am solicitat detalii de la tovarășul 
Vladimir Pop, directorul Centrului de librării Hune- 

doara-Deva.
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I. M. URICANI

COTE DE VÎRF
Cu un plus de 280 tone 

de cărbune în ziua prece
dentă, I.M. Uricani s-a 
alăturat în ziua de 30 mar
tie altor cinci întreprinderi 
miniere din Valea Jiului 
caro înregistrează depășiri 
față de sarcinile planifica
te la producția fizică a 
lunii martie. Colectivul 

-Sectorului II al minei, cu o 
producție suplimentară de 
cărbune în această lună 
de 4000 de tone se află pe 
locul I al întrecerii. In e- 
fortul întregului colectiv 
pentru atingerea unor co-, 
te de vîrf la acești indica
tori s-au remarcat brigă
zile conduse de loan Ni- 
colae, Nicolae Burada, Sa- 
moilă Pecsi și Gheorghe 
Drănău. t

Ieri, planul producției 
zilnice a minei a fost de-z 
pășit din nou, în proporție 
de 5 la sută. :

Ieri, termen scadent pentru obiectivele noului flux de transport

Pe cind si un termen scadent la animări?
>Majoritatea lucrărilor miniere și electromecanice pe noul flux de transport al I.M. Livezeni între orizonturile 475 și 300 au avut termen scadent data de 31 martie, în ideea că la 2 aprilie, noul flux va intra în producție. Fiecare din obiective a fost coordonat și urmărit de către inginerii șefi ai întreprinderii, Miron Rebedea și Dumitru Bivolaru, cărora, prin programul de lucru, li s-au stabilit răspunderi precise privind soluționarea problemelor de natură minieră și, respectiv, electromecanică, In legătură cu stadiul realizării obiectivelor» le-am adresat ieri

cîleva întrebări. Iată, suc- cint, răspunsurile primite.
Reporter : De care din lucrările principale ale
nPiHiGt fierbinte" 
fa I. M. Livezeni

fluxului ați avut sarcină' să vă ocupați ?
Miron REBEDEA ; De execuția a două silozuri de cărbune — primul sub o- rizontul 475, al doilea deasupra orizontului 300, precum și de lucrările miniere aferente acestora.
Dumitru BIVOLARU : De montarea utilajelor pe

noul flux, respectiv, a cuibutorului și dozatorului de la silozul orizontului superior, a benzii de cauciuc în lungime de 250 m spre cele trei transportoare metalice de mare capacitate și de acestea din urmă.
REP ; Care este stadiul de îndeplinire a prevederilor programului pentru obiectivele de care ați răspuns ?
Miron REBEDEA : Silo-l zul deasupra orizontului

Anchetă realizată de 
Anton HOFFMAN

\
\ \ 
\
\
\\\
\ \
\
\

■ \ 

\ l
I 
V

I 
l

I 
I

inimoși
>

ai uzinei
Era duminică, o < 

neață însorită in care 
nația a fost parcă 
vie ca ih duminicile 
cedente. După cîleva 
suri petrecute alături 
gospodarii ieșiți 
pinarea primăverii, 
tind de. zlmbetul mai dar
nic al soarelui, după ee-am 
aplaudat 
„crosul 
încercat 
I.U.M.P.

Dacă 
jelor iși 
tril nervoși", pe șantierul 
de. dezvoltare al întreprin
derii constructorii au fost 
la datorie.

„Perseverăm in preda
rea obiectivului înainte de 
termen, creîndu-ne noi 
capacități de producție, ne 
explica directorul I.U.M.P. 
Gheorghe Olariu, aflat în 
tovărășia inginerului șef 
Dumitru Coșa, Dar nu nu
mai constructorii se 
in veșmânt de lucru, con
tinuă directorul. In afară 
de cei comandați, de cei 
care lucrează în „foc con-

dimi-
■ ani

mai 
pre- 
cea- 

de 
în întim- 

profi-

copiii angajați în 
pionierilor",

o vizită
am

la

motoarele 
odihneau

utila-
„cen-

află

VA INFORMAM

După o lună de la predarea primei scări a blocului 55 din Petrila, în 28 martie a.c. au fost re- * cepționate alte 28 de a- partamente, ceea ce înseamnă că în zilele următoare încă 28 de familii se vor muta în casă nouă. (CD.)
♦ ~----------Un colectiv artistic de la Teatrul de stat Petroșani se află în turneu cu comedia lui„Jocul dragostei și întîmplării". Pînă la aprilie, spectacolul va fi prezentat in mai multe orașe, printre care Buzău, Galați, lași, Botoșani, Su-

Marivauxal15

(Continuare in pag a 2-a)

tinuu", avem o serie de 
echipe care iși desfășoa
ră activitatea de întreți- 
nere-reparații, acum, cind 
producția nu reclamă func- 

. ționarea utilajelor. Și ne 
indică drept exemplu sec

ția mecano-energetică ce 9 
era la doi pași, ; ■ ,

Am întâlnit aici pe șeful 
eepipei de lăcătuși Dorel ț

pag. a 2-a) |

Vladislau asigur'md înire-
lon LICIU

(Cont. în

Si-ceava, Cluj-Napoca, ghișoara. (T.S.)
♦------- -----—La Lupeni, ră în propaganda ediția actuală a orășenești atrage atenția prin tematică

o premie- , vizuală: gazeteipăstrarea fondului locativ — și conținut — sarcinile proprietarilor și ale chiriașilor îp această direcție. Nu sint ocolite unele constatări negative spre care trebuie îndrepte opinia nească, în vederea rării lor. (I.M.)
♦ —------- ----

să se cetățe- înlătu-
Un grup le elevi de Școala generală nr. din Vulcan au făcut excursie șani —

: fulia și retur. Desfășurata sub genericul ,,.Sâ ne cunoaștem județele în- . vecinate", pionierii au vi- ■ zitat muzee de artă și istorice. (Subredacția pionierilor din Vulcan)—------ —Filiala O.J.T. Lupeni organizează miercuri, 4 april te, o excu rsie la Craiova pentru vizionarea meciului România — Spania. înscrierile se fac pînă marți, ora 17. Plecarea miercuri, oră 7 dimineața; iar de la Petroșani, în aceeași zi, la ora 6,30. . (C.D.)

Electricienii la datorie.

la1 ope ruta Petro- Orăștie — Alba

Se vorbește mull despre 
„nevroza" orașelor. Mii de 
oameni, majoritatea necu- 
noscuți unii altora, îngră
mădiți în spațiul îngust 
ăl cîtorva kilometri pătrați 
interferîndu-se fără să se 
salute pe trotuare, în ma
gazine, în mijloacele de 
transport în comv.n. Un 
fel de singurătate in co
lectiv, atit de neobișnuită 
nouă românilor care . am 
viețuit vreme îndelunga
tă .în colectivități organi
ce supuse acelorași valori. 

Astăzi, o plimbare pe 
stradă înseamnă nu rareori 
o adevărată expediție psi
hologică, descoperirea de ■4. tipuri și atitudini care ne 
învață cite ceva despre 
marele adevăr al variați
ei oamenilor — ca să nu 
mai vorbim despre spec
tacole, despre cărți, despre 
atîțea tentații pentru care 
orășănul este invidiat. Cum 
să reducem atunii unele 
din dezavantaje,, ca să ne

, — Programul de manifestări caro va avea loc, începînd de luni, sub genericul „Decada cărții în Valea Jiului", este organizat în cadrul celei de-a IV-a ediții a „Lunii cărții în întreprinderi și instituții", : integrat organic în. actuala ediție a Festivalului național „Cinla- rea României". Acest complex de acțiuni cultural-educative din Valea Jiului este dedicat aniversării a 35 de ani de 
la eliberarea României de sub dominația fascistă, celui de al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român și împlinirii a 50 de ani de la’ eroicele lupte ale minerilor din Lupeni în 1929. La Casa de cultură din Petroșani se va deschide luni o amplă expoziție de carte, cu vînzare, și pe parcursul a 10 zile o serie de editori și scriitori din țară vor parti- eip.'i la un dialog cu minerii, cu oamenii muncii din acest bazin carboni-ț fer, despre rolul cărții în formarea și modelare^ conștiinței socialiste.

— Ce semnificații are 
această decadă in efortul 
de a diversifica și mo
derniza, de a imprima 
calitate în formele și
metodele de muncă cu

'cartea in librării ?— In ultimii ani preocupările noastre destinate acestui scop au loăt constante și au avut și multe rezultate bune. Aici, în Valea Jiului, am înființat o l i b r ă r i e volantă care. periodic, trece dinlr-o întreprindere miniera in alta. De e- xeinplu, numai la mina

Aninoasa s-au vândut în 5 șăptămînl cărți întivo valoare pe care librăria din comună o face aproape intr-un an. O altă i- nițiativă s-a întreprins lă mina Lupeni unde se află o librărie internă, funcționînd după un program riguros. O analiză ă acestor căi de muncă în domeniul nostru arată . eficiența apropierii cărții de locul de. muncă al oamenilor, interesați de noile apariții editoriale. Și în acest context de idei trebuie să mai amintesc că am întreprins multe ’ întîlniri cu scriitori și lansări de cărți, metodă foarte apreciată de public.
— Care este conținutul 

manifestărilor viitoare ?—• Deschiderea manifestărilor va avea loc luni (ora 15) la Casa de cultură din Petroșani, însă acțiuni similare. se vor desfășura în întreaga Vale a Jiului, în întreprinderi miniere și instituții. Structurată pe zile ale editurilor, „Decada cărții în Valea Jiului" va cLt--' prinde întîlniri ale cititorilor cu scriitori, critici literari și editori; recitaluri de poezie (la care participă și cenaclul literar local) dezbateri și prezentări ale eărȘM&.^ -» etc. In - melic.elv; vrea ii să remarc faptul că a-: ceasta manifestare deosebită în Valea Jiului se va organiza în fiecare an și ne va oferi nouă, celor ce muncim în domeniul difuzării cărții, cit și scriitorilor și editorilor, multe sugestii pentru viitor.
T. SPATARU

Vizita in România a șefului statului glianez, 
președintele Consiliului Militar Suprem al Repu
blicii Ghana, general l'.W.K. Akuffo, care Urma 
să aibă loc în prima parte a lunii aprilie a.c., a fost 
aminată, de comun acord, pentru o perioadă 
ulterioară.

bucurăm din plin de tot 
ce ne oferă orașele noas
tre ? Intîi, aș spune, tre
buie să învățăm că, deși 
necunoscuți, cei din jurul 
nostru există și au și ei 
nevoi și sensibilitate ca și 
noi. Sint blocuri unde de 
dimineața pînă seara nu 
încetează bătutul covoa-

l L»• LA I ’ 1'

retor. Sigur, un aspirator 
e mai bun, dar dacă oa
menii vor să le bâtă, să. 
nu le bală chiar in capul 
nostru,, de la răsăritul și 
pînă la apusul soarelui. 
Lupta cu zgomotele asur
zitoare, cu radiourile și 
televizoarele puse pentru 
...surzi, este una clin regu
lile conviețuirii. S-au afi
șat „ordonanțe", s-au fi
xat ore, însă nu toți se 
pare că sint destul de „ști-

r e g
utori de carte" să le pri
ceapă. In sfifșit, conviețu
irea sțrîns legată de poli
tețe, nu e străină minime
lor sacrificii. Toți sînlem 
grăbiți. In stațiile de au
tobuze (mai ales între o- 
rele 6- 8) ne înghesuim, ca 
la asediul Troiei, In multe 

orașe, orașe cu mult mai mari 
decît Petroșaniul, oamenii 
își așteaptă rîndul urcării 
in autobuz unii în spatele 
celorlalți, în ordinea veni
rii în stație. Ce-ar fi să 
introducem și la noi acea
stă regulă ?! E simplă, 
eficace și mai ales civiliza
tă.

Pentru că a trăi cu zeci 
de mii de ființe la un loc 
impune un nivel de civili
zație obligatoriu, oriclt 
ne-ar fi de fierbinte singe- 
le. A trăi cu alții înseam
nă a te educa să-i res
pecți pe alții ca să fi res
pectat la rîndul tău.
Dumitru Dem IONAȘCU
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în flecare zi prielnică,

Eforturi susținute pentru
finalizarea lucrărilor 

de înfrumusețare!zile sînt: curățirea și condiționarea tuturor nelor verzi, săparea peluzelor și a rondurilor de flori, scoaterea de pe dealurile din împrejurimi și plantarea în jurul blocurilor a cît mai mulți arbori ornamentali, continuarea plantării arbuștilor — trandafiri și gard viu —, transportarea pămîntului vegetal și nivelarea noilor zone verzi. A ti t cetățenii cît și conducerile întreprinderilor și instituțiilor trebuie să treacă, de asemenea, la înfăptuirea măsurilor cuprinse în dispoziția nr. 1/1979 a consiliului popular municipal privind zugrăvirea fațadelor clădirilor, curățirea șanțurilor și rigolelor, repararea podețelor, recondițio- narea, alinierea (demolarea ori vopsirea) gardurilor, montarea suporturilor, pentru drapele pe clădiri, amenajarea tuturor spațiilor din preajma întreprinderilor, instituțiilor și clădirilor ca zone verzi.încă de pe acum, și în cursul lunii aprilie, consiliile populare vor trebui să orienteze forțele umane, sprijinul întreprinderilor și materialele necesare spre amenajarea și dotarea corespunzătoare abazelor de agrement șiparcurilor astfel ca acestea să-și poată primi bine pregătite oaspeții toarea de la 1

Pe numeroase străzi. în preajma blocurilor noi de locuințe din localitățile municipiului au continuat, în ultimele zile, acțiunile de gospodărire și înfrumusețare. în cartierele Aeroport — Petroșani, Corcești — Vulcan, Praia și Vîscoza—Lupeni, 8 Martie — Petrila, Bucura — Uricani și celelalte, mii d>e cetățeni, îndemnați de dorința de a trăi într-un mediu civilizat, mobilizați de deputați, responsabili de blocuri și scări, au desfășurat acțiuni rodnice pentru traducerea în viață a programelor gospodărești stabilite de consiliile populare, programe avînd drept scop crearea de cît mai multe zone verzi, străzi și - cartiere cu aspect de grădini în care arborii, arbuștii și florile să se afle la ele acasă.între colectivele instituțiilor și întreprinderilor care au adus pînă acum contribuții deosebite la realizarea lucrărilor gospodă- . rești se numără cele Liceului economic și drept administrativ Petroșani, E.G.C.L. și Bazei de aprovizionare, număr de 50 de persoane de la B.A.T. au lucrat în zona cartierului Aeroport la curățirea șanțului, tăierea și amenajarea a- eostamentului șoselei naționale, efectuînd totodată și alte lucrări cu mijloace de transport și alte utila
je.•Se apreciază însă participarea cetățenilor din cartierele mai vechi cît și din unele blocuri, a liceelor și altor școli din Petroșani și din celelalte localități la acțiunile de bună gospodărire și înfrumusețare. precum și a unor colective de muncă la întronarea ordinii în incinte nu este încă la njvelul posibilităților și al cerințelor. De aceea este necesar .ca fiecare zi în care timpul permite organizarea de acțiuni pentru înfrumusețare să fie din plin folosită atît de cetățeni cît și de personalul din întreprinderi și instituții.Lucrările gospodărești edilitare spre care vor trebui orientate acțiunile patriotice în următoarele

ale de din al i. Un

că

1 fii
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Principalele contradic- 
ale vieții internaționale 

trăsăturile caracteristice 
perioada actualăContradicțiile vieții internaționale sint rezultatul acțiunii complexe a unor factori obiectivi și subiectivi a căror cunoaștere și înțelegere reprezintă prima condiție pentru evitarea transformării acestora în conflicte interstatale. Cheia eficienței și a autorității politice externe românești cons1 tă în faptul că partidul statul nostru elaborează traduc consecvent în

o strategie și tactică menite să ducă la depășirea acestor contradicții, la stimularea cooperării internaționale.
Care sînt principalele con

tradicții ale lumii contempo
rane ?— contradicția dintre lism și capitalism.— contradicția dintre rele aflate încă subnație colonială și asupritorii colonialiști ;— dintre țările' care și-au cucerit independența de stat pe de o parte, iar pe de altă parte, politica și practicile neocolonialiste ;— dintre țările în

Aspect de la expoziția de fotografii deschisă în 
holul Casei de cultură din Petroșani, cu ocazia Fes
tivalului artei studențești. Foto : Gh. OLTEANU

Pe cînd și un termen 
scadent la amînări?
• (Liniare din pag. 1)

la sărbă- Mai.

Festivalul artei studentesti

DEF

La Institutul de din Petroșani s-au iat ieri după-amiază manifestările competitive desfășurate în cadrul fazei finale a Festivalului artei studențești pentru fotografie și film. Această manifestare bare a reunit studenții cu preocupări culturale, mînuind cu pasiune aparatele de filmat sau fotografiat, s-a remarcat prin diversitatea stilistică tematică și valoare artistică a creațiilor. Pentru studenți, fotografia și filmul sînt modalități de a contribui activ la‘ diversificarea exprimării unei atitudini față de activitatea politico-educativă și

mine înche- pregătire profesională cane este integrat tine-

Locatarii blocului 
C 8 din Uricani în pli
nă activitate de înfru
musețare.

de în retul din învățămîntul superior. Prin ideea filmelor sau fotografiilor (prezentate într-o cuprinzătoare și frumoasă expoziție la Casa de cultură din Petroșani) studenții fiecărui centru universitar se arată sensibili la problematica so- cial-economică în care trăiesc, grați.Astăzi. (de la aula institutului festivitatea de a acestei manifestări educative și cultural artistice studențești. In încheierea întîlnirii va fi organizată o dezbatere referitoare contribuția specifică mului și fotografiei dențești la procesul de e- ducare științifico-tehnică și cultural-artistică a tineretului.

învață și sînt inte-ora 10) în are loc premiere
la fil- stu-

brigada a fost finalizat conform programului la 19 martie. La celălalt sdoz, pinâ la 31 martie, nu s-a efectuat decît săparea și a începui de circa o săptămînă belona- rea lucrărilor aferente, respectiv a planului înclinat m zona de legătură cu silozul.
Dumitru BIVOLARU : Au fost montate doar două din cele trei transportoare metalice mari, care, de două zile funcționează în probe tehnologice.
REP :. Care sînt cauzele întîrzierilor, ce lucrări se execută la ora actuală și cînd vor fi terminate ?

.Miron REBEDEA: Activitatea la silozul superior a fost dezorganizată din cauza avariei tehnice de la puțul Est. S-au pierdut din această cauză, pînă azi, cel torul este, puțin patru zile, acest puț fiind calda pe care asigurăm materialele hecesare pentru betonare. Opririle din cauza înfundării des- censoarelor ne-au ținut, de asemenea, în loc, deoarece nu am putut evacua neîntrerupt roca rezultată prin săparea silozului și a legăturii cu planul înclinat. Azi și mîitfe (ieri și azi — n.n.) se montează inelele de betonare pentru racordarea planului înclinat cu pîlnia silozului, llămîn betonat în continuareml de siloz, pîlnia acestuia, de 5 ml, camera dozatorului și legătura cu pla-

390, executat de Augustin Demeter

de12

mul înclinat. Lțicrăm in- | tens la lichidarea avariei i de la puțul Est. In două zile considerăm .că vom putea utiliza puțul pentru a. asigura astfel în primul I rind brigăzilor care muncesc în zona ^silozului ma- | terialele de care au nevoie, pentru a termina' lucrarea în cel mult 10 zile.
Dumitru BIVOLARU :. Montajul a fost condiționat de fiecare dată de finalizarea lucrărilor miniere. Utilajele pentru banda de i 250 ml se află în incinta puțului Est, de unde, după . lichidarea avariei,’ vor fi transportate în silbteram I Montajul va începe odată 1 cu încheierea căii de legă- i tură între planul înclinat I și pîlnia silozului sub ori- | zontul 475. Materialele sînt 1 pregătite, dispunem de j forță de muncă și aștep- | tăm acest moment pentru ■ a ne desfășura activitatea I 

în „foc continuu". Culbu- ' de asemenea^ ! pregătit, urmînd să-l așe- ' zăm doar deasupra silozului atunci cînd acesta va fi gata. Ne-am propus să j realizăm o legătură între, cele trei transportoare metalice aflate în funcțiune și descensoare, la orizontul 400. Azi (ieri — n.n.), la sfîrșitul schimbului- I, se va lua o hotărîre la nivelul conducerii întreprinderii dacă vom adopta a- ceastă soluție pentru ca peste două zile sa trecem parțial la evacuarea 'cărbunelui pe noul flux. Cu alte cuvinte, din nou amî- nări. Vom reveni !

■ Un ieri dii, rele 7 i i ză lipsi ' ție a u de stan sinilor, tizăm : l’etroșa, te de n I.T.A., bia ieșitI trase p | HD 399 , conduse glaș și nu. De îndrumiI mașina la siste:j iar Tăs l sigure c j deschis j legînd-o i spre ^ga [ Mihai j , autobasi i 5307 a 1 ;■ pentru, c temui dȘi, cei metricul pentru necoresj care sîn le se î I Deac, c< I șinii 31 Inînd este găs la sister zare, laI haria, ș 21 HD Petroșar camion
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(Urmare din pag. I)

ȘiȘi viață

socia-popoa- domi-

L W

ținerea instalației de pro
ducere a acrului compri
mat și a celei de alimen
tare cu apă a întreprin
derii Pe șefii de echipă 
Ion Tănase, Ion Țelegre- 
dean de la mașini de de
bitat, pe veteranul Adol) 
Tereny, care conduce echi
pa de intrefinere a turnă
toriei i-am găsit angre
nați în plin proces de lu
cru. Am. mai notat pe u- 
tecisiul Vintilă Demeter, 
ajutor șef de echipă la în
treținere 
care efectua revizia 
blouliii de distribuție

mașini-unelte. Șeful echi
pei. de intreținere-repargții 
a macaralelor, comunistul 
Ion Kovacs, executa o lu
crare curentă de reparare 
a unei macarale din in
cinta I.U.M.P. Oamenii lui 
erau împărțiți la macara
lele ce necesitau revizii. 
La bobinăj, 
Alice Costinaș
motor, care avea a doua zi 
să ia drumul subteranului. 
Desigur, nu lipseau nici 
coordonatorii : maistrul
principal Ion Gălățan, 
maiștrii Ion Drăgoi, Ladis- 
lau Galik, Eugen Geiger, 

precum și

comunista 
bobina un

mecanică-freze
ta- ion Ardei,eanu, 
la șeful secției inginerul Vic-

Ascuțirea contradicțiilor pe arena mondialădezvoltare și țările dezvoltate ;— dintre interesele popoarelor, ale statelor mici și mijlocii, de lichidare a subdezvoltării și realizarea unei noi ordini economice și politice mondiale, bazată pe echitate și dreptate, și practicile politice de amestec în treburile altor state, de zone de influență și dominație ;Partidul Comunist Român militează constant pentru o analiză concretă a fiecărei- situații în parte pentru a împiedeca transformarea contradicțiilor în conflicte militare.2 Principalele cauze și for
me de manifestare ale ascu
țirii, in perioada actuală, a 
contradicțiilor pe arena mon
dială— Criza economică a materiilor prime, criza monetară și financiară exercită influențe asupra tuturor statelor lumii, generează ample fenomene și frămîntăfi politice și sociale în multe țări, agravind starea de instabi-curs de litote în relațiile interstatale

contribuind la ascuțirea contradicțiilor internaționale ;— Schimbările produse în raportul de forțe internațional ;— Victoria revoluției socialiste intr-un număr de țări care ocupă peste 25 la sută din teritoriul lumii ;

lor. Aceasta afectează grav raporturile mondiale ;— Principala expresie a ascuțirii contradicțiilor pe a- rena mondială o reprezintă intensificarea luptei pentru o nouă reîmpărțire a lumii, a zonelor de influență, de întărire a dominației în dife-
CONSULTAȚIE

în sprijinul propagandiștilor și cursanților 
din învâțămîntul politico-ideologic de partid— Lichidarea sistemului colonial al imperialismului ;— Cursul spre o dezvoltare independentă, spre progres al unui număr tot mai mare de state a posibilitățile lui de a ieși jefuirea altor te schimbări noi regrupări dială, au accentuat contradicții vechi și au creat altele noi între statele capitaliste dezvoltate ;— O altă cauză a contradicțiilor vieții internaționale o constituie cursa inarmări-

îngustat imperialismu- din criză prin popoare. Aces- au determinat pe arena mon-

rite părți ale globului.In politica de dominație și reîmpărțire a zonelor de influență se manifestă două tendințe principale :— tendința de a recurge la căile militare și— tendința de folosire în principal a mijloacelor economice.
3 Contribuția Partidului 

Comunist Român și a Ro
mâniei socialiste la lupta 
forțelor sociale progresiste, 
a popoarelor pentru preve
nirea ascuțirii contradicții
lor dintre state, pentru re
glementarea politică a prob-

tor Leahii.
Aproape întreaga fami

lie a secției . mecano-ener- 
getice se afla la datorie. 
Toți acești fii inimoși ai 
uzinei vin, in timpul lor 
liber, atunci cină motoare
le și utilajele tac, să le 
„palpeze pulsul". In dă
ruirea lor se poate desci
fra dorința de a contribui 
la bunul mers al produc
ției întregii întreprinderi. 
Și această dorință e ani
mată de o hotărîre
nimă : programul de me
canizare al mineritului, tra
sat de secretarul general 
al partidului, cu ocazia vi
zitei- în întreprindere, să 
se înfăptuiască în bune 
condiții și fără întreruperi 
ale procesului tehnologic.

una-

temelor lumii contemporane Republica Socialistă România consideră necesar să se acționeze ferm de către toate statele, pentru diminuarea tensiunii și încordării în relațiile internaționale.
Principalele direcții de ac-. 

tivitate in acest domeniu —■ reglementarea pe cale pașnică a tuturor problemelor litigioase dintre state ;— așezarea relațiilor internaționale pe baza reșpcc- a principiiloregalități în drep- suve- neames- interne. renun- amenin- relațiile respectării

tării ferme deplinei turi, independenței și ranități naționale, tecului în treburile avantajului reciproc, țării la forță și la țarea cu forța în dintre state, dreptului fiecărui popor la dezvoltarea liberă, de stătătoare.;— democratizarea internaționale ;— întărirea rolului i nizațiilor internaționale, în primul' rind al O.N.U. ;— înlăturarea subdezvoltării, a marilor decalaje economice și sociale dintre state, realiearea unei noi ordini economice internaționale ;

sine-viețiiorga-, și>

dezarmăriirinde- ma- mo-Rodin

— realizarea generale și în primul a dezarmării nucleare ;— soluționarea crizei conomice, energetice, a teriilor prime, a celor netare și financiare.Partidul Comunist mân subliniază că unacondițiile hotăritOare ale succesului . luptei pentru . pace o reprezintă unitatea tuturor țărilor socialiste, a țărilor în curs de dezvoltare, a mișcării statelor nealiniate, ' a tuturor forțelor sociale progresiste. Dezvoltarea contemporană arată Că forțele sociale progresiste sînt ascensiune, obținînd noi importante poziții.Este necesară conlucrarea activă a tuturor acestor forțe în înfăptuirea unei politici noi de colaborare intre state, singura care poate asigura o evoluție democratică a vieții politice mondiale, raporturi de prietenie și colaborare între toate națiunile, întărirea securității și păcii generale..

înȘi

Ionel CODREANU 
lector ai Cabinetului 
județean de partid 

Hunedoara

I 

I 

I 
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a
I blon ruj ra de 1 gabaritu sinii pu nil de p inului, fecțiuni semnali: lui de dica* și; sinii 31 ținînd d dus de re circi de parc tă. De toate oprite I țiuni semnaliz precizări mașinile vor fi re tun ci cî tehnică șirea în se pare replica ; tru Dîrc autocam cU'74 aI.G.C.L. : repare d ferul ?!“<Am îr două car de zel. 5332, cor Tăios, at anexă" rul de d te și o li pe parbr flori, pei nițe ce r vizual a vident, c de rău, tate. Dei; și semna plimenta. 21 HD li Vaier Bi lui a „crț lizator r dreapta galbenă ; indica st Și, o u re : foart zurlie în șterg de mașinilor ca semn;, poala fi c cest act este- eoni . lingă lips față de . pățiți la 

(D, Călin



la ’ Casablanca, deschidă la

Cadran
tehnico-știintif ic

CENTENARUL ACADEMIEI 
ROMANE

4ILOR:E 'întreprins intre o- nonstfea- de aten- sri față că a mâți concre- area în . Iteva su- autobaza nașini a- >artă stau ota: 31HD 363 .lirei Te- Tăslăoa- Teglaș e e... garaj, defecțiuni direcție, să-și a- :are i s-as. O face' irmă. Tot Timiș șit, șoferul 31- HDși ni la cție.•Ie de în- ridicate tehnică are în e mașini- sc. Carol corul ma- 
iâ aparti- zei I.T.A. defecțiuni semnali-i Puiu Za- mașinii. U.F.E.T. iest auto-I și un o— încărcătu- depășea al al ma- ovi pieto- ?inea dru- entru de- stemul de 
i și a ce
nt s-a ' ficatul ma- 1922 apar- R.A., con- Badea ca- cu foaia•completa- aproape i n i 1 e ă defec- emul de ținem să îrtificatele lective nu e decît a- irea lor îrmite ie- lație. Ni relevantă.ui Durni- : conduce 31 HD înd " drl cine" să mile, șo-

Academia Republicii Socialiste România împlinește la sfîrșitul acestei luni un secol de la constituirea sa ca institut național (denumit Academia Română), eveniment înscris în calendarul marilor aniversări recomandate de UNESCO pe anul 1979. De fapt, bazele Academiei au fost puse la 1 aprilie 1866, cînd s-a înființat Societatea Literară Română care, ’ la prima sa sesiune, lua denumirea de Societatea Academică Română. Transformarea, în martie .1879, a Societății Academice în Academie aducea cu sine transformări de structură : constituirea a trei secții — literară, istorică și științifică — reunind fiecare savanți ai vremii din toate țările române.Astăzi, Academia are 12 secții, două filiale în orașele Cluj-Napoca și Iași, precum și baze de cercetare la Timișoara și Tirgu Mureș.
VEHICULE ROMANEȘTI LA 
TIRGURI INTERNAȚIONALEîntreprinderile românești de autovehicule au expediat, pe adresa Tîrgului in- internațional de programat să se28 aprilie, primele produse: furgoneta TV 14—F, autocamioneta TV 14 C și e- chipamentul electric auto. Au fost trimise autovehicule și la Tîrgul internațional de la Ilanovra, care își va deschide porțile la 18 aprilie.Anul acesta, întreprinderea de comerț exterior Autoexport—import — din Bra-

Pe una din reclamele restaurantului „Parîn- gul" din Petroșani se poate citi, ee-i drept destul de policrom, următorul text : „In unitatea noastră se servesc preparate de bucătărie și de bună calitate".Pe celelalte cine consumă ?!Aceasta nu e de 1 prilie. E do anul 1 cut... !
le

Pastile 
de 1 aprilie

Luminii", din , nu strada care, odi- era o fundătură, e desfundată.
Strada ,apropierea I.U.M.P., mai e nioară, Acum atacat lucrărileviitoarei

i
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t
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șov va fi prezentă la 35 de tîrguri din ț Europa, Asia, Africa și America, unde va expune o serie de produse cum sînt: autotractorul de 19 tone, echipat cu un motor de 256 cp, autobasculanta de 19 tone, dotată cu moto,r de 215 cp, autocamionul DAC—665 F, autofurgoneta
TV 14 F, microbuzul 14 . m, autobuze, semiremorci, autobasculante, autocamioane, precum și autotrenuri pentru produse petroliere, autotren pentru stins incendii și altele. Unele dintre produse sînt expuse în momentul ță la Tîrgul internațional de la deschis la 24. martie, în timp ce urmează să se înapoieze de la internațional din Cairo, unde au nit unanime aprecieri.

NOUTĂȚI MEDICALERecent, un grup de specialiștiClinica medicală a spitalului nr.catedra de histopato- de medicină din lo- punct tehnica punc- ajutorul acestui pro- prin

aceste de fa- Lyon, alteleTîrgul întru-
de la2 dinTimișoara și de la logie a Institutului calitate, au pus la ției miocardice. Cu cedeu, care constă în prelevarea puncție transtoracică a unui fragment miocardic și analiza imediată se asigură studiul histopatologic, pînă la nivel in- fracelular al miocardului în vivo, posibilitatea stabilirii unui diagnostic precoce în miocardopatiile cronice și în alte afecțiuni ale inimii, greu de delimitat prin procedee clasice de investigații.

★După clinicile universitare și institutele de oncologie din București, Cluj- i Napoca, Iași si Timisoara, munieinilil 
de construcție a instalației de telecobalto- J terapie, utilizate din ce în ce mai efi- 'în |J
Napoca, Iași și Timișoara, municipiul Oradea se înscrie ca un nou centru de județ în care au fost finalizate lucrările

CAPUL LUI ALEXANDRU 
MACEDONLa Alexandria s-a descoperit un monument unic al culturii antice egiptenes capul,, cioplit în marmură, ăl statuii lui Alexandru Macedon, fondatorul orașului.Identificarea sculpturii s-a efectuat în urma comparării trăsăturilor imortalizate în marmură cu altor portrete sculptate le marelui conducător oști.

„VOCEA NATURII"con-- anual radio- Con- trimită
Acesta este titlul cursului desfășurat de o corporație de difuziune britanică, curent ii trebuie să

ale a- de.

Cele trei... la taifas.cient în tratamentul cancerului în fazele sale incipiente. Instalația va intra funcțiune încă din aceaștă lună. Foto : Ion LEONARD

Poate aprinde focuri cu privirea sa, îngheța pustiurile mai fierbinți doar răsuflare și poate tori cu o viteză ce depășește pe cea a sunetului, : acesta este „Superman", eroul a- merican prin excelență,

poate cele cu o cală- o

Despre „Apollo“, de la alfa la omega
— Stimate Deneș Mol

nar, știind că bunicul dv. 
a fost miner în Valea Jiu
lui, iar părinții’ au locuit 
o vreme lot aici, o să vă 
întreb de la bun început : 
ați făcut vreodată carica
turi despre mineri ?— Ca să fiu sincer, stimez prea mult pe cești oameni ca să-mi mjt a-i caricaturiza, făcut, în schimb, o ;

, îi ■ a- per- Am silită de desene cu subiect' , mi- pe care Sper ș-o , s-o împrospătez noi subiecte...
vreo amintire 

Valea Jiului ? două : lămpașul al tatălui meu,

meu de facultate, Ivan Kanev din
— Ce s-a întîmplat 

prima dv, caricatură ?— A ajuns peste ani pe coperta primului dicționar
bulgarul Gabrovo.

cu

Dacă plific
Interviu 

cu caricaturistul 
Deneș Moinar-Demol

însă și - exces na 31 1ID de Maria on lată „în nnaljzato- div spa- albă, iar de fel de t și lumi- au cîmpul erului. E- tă părerea st demon- te au fost arele su- ; mașinii andusă de . Fantezia: n semnatare arăta 1 lumina ii original

e...

S-au la fundația autogări din Petroșani, pe malul Maleei, cu terasă și tot dichisul. Vedere spre pod, susur cristalin de Malcic limpede, program special cu mersul autobuzelor...N.A. : Cerem scuzele de rigoare pentru- eventualele inadvertențe Din motive de... 1 apri-

ncresc, j continui, mereu cu
— Aveți 

legată de— Chiar, de miner o piesă rară, păstrată încă dinainte de război și o plachetă (frumoasă) cîș- tigată, sper nu întîmplător, de fiul minerului de altădată, la Salonul de umor al Petroșaniului, Intînipla- rea, dincolo de orice a- mestec al hazardului, mi se pare a fi o foarte frumoasă legătură peste ani. Pe urmă au venit cele a- le revistei Flacăra în 1977, premiul U.A.P. Tg. Mureș 1978, cele ale Salonului de vară de la Brăila, al Festivalului de umor de la Vaslui, însă cel de la Petroșani este singurul ■ palpabil.
— Ajungînd la premii, 

să ne întoarcem totuși și 
la vremea cînd le mai rîv- 
neați...— Debutul în caricatură l-am făcut la „Amfiteatru" și tot în amifteatre m-a învățat caricatură colegul

umoristic al editurii Kri- terion dinNici acum .nu că am făcut, ceva mai bun. Clepsidra șiCluj-Napoca. sînt convins între timp,erau ele-inărul, acesteamentele primului desen, au înfruntat bine timpul. Privind în urmă, poate doar „suita de carieriști" s-o fi întrecut...
— Cum ar arăta carica

tura ideală ?— Poate, aceea ai cărei desen, pe lingă umor, este și bine executat grafic.

ar trebui să exem- ----  m-aș opri la Born, Zabranski, Rozanțev, Cardan, Steinberg, Kapusta,. Bozena Jankovska, iar de la noi la Bour (singurul absolut original), Ciosu și foarte mulți tineri.
— Vorbiți-mi puțin de 

tineri...■ — Deși nu iubesc -școala, mii plac foarte mult copiii. După 11 ani petre- cuți în clădirea de artă din Tg. Mureș o întrerupere pentru timpul la Facultatea de arte plastice București, m-am . întors tot aici.bucur că la Tg. Mureș sînt vreo 16 caricaturiști, din care 8 cred că lucrează foarte bine. Împreună ne simțim un cenaclu. Frumos ca Apollo...

„Superman" 
o nouă vedetă 
a ecranului

cu maxi- .zgo-

Liceului și motivată „petrecut"re- Mă

care și-a trecut cu succes examenul de vedetă a marelui ecran, după ce ani la rînd făcuse deliciul benzilor desenate. Pentru milioane de americani, „Superman" va fi Cristopher Reeve,' un tînăr debutant, în vîrstă de 26 de ani,acest personaj lează între legendă science-fiction.Producătorii s-au cis să mizeze pe necunoscut, fapt ce satisfacții... programat

care interpretează ce . oșci- șide-un le-aadus nete monetare : în 500 de săli cinematografice de pe tot cuprinsul S.U.A., filmul a avut încasări de 8 milioane dolari în trei zi-

corporației benzi de magnetofon cu înregistrări ale zgomotelor din natură, țipete de păsări, de animale, foșnet de păduri etc. Anul trecut, premiul întîi a fost conferit lui J. Davis, care a prezentat două benzi : pe prima era înregistrat bîzîitul unui gîn-; dac de bucătărie închis intr-o sticlă împreună microfonul. Dat la mum magnetofonul,moțul pare asemănător cu cel al unei bărci cu motor. A doua bandă reproduce foșnetul unui... frasin.
OPERAȚIUNEA 

„TIGRUL"Un milion de dolari au fost alocați în India fondului pentru protecția tigrilor în cadrul Programului internațional pentru salvarea acestor exemplare ale faunei mondiale în, curs de dispariție. In urma vinarii lor neraționale, numărul tigrilor a s..ă 50 000, în 1950, 1968 .La începutul la New Delhi un simpozion nai care a analizat măsurile întreprinse în direcția salvării tigrilor. Astăzi, mai există în lume aproximativ 6 000 tigri din cade 2 500 în India.

scăzut de la la 2000 înacestui an, a avut loc internațio- -

constata— ; sînt ca- șoferii își i lămpile t ce face’ îa să nu ată. Și a- disciplinâ iție, pe respect :i pârtiei- al rutier. „pipărate" (fig.)ORIZONTALmuză cu... induceri
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Cronică rimată

Mihai BARBU

IV—fr

Recipient pus la un ceva chiar prea de tot — A lost înainte o asociație științifică (abr.) 4) Păcălește de minune — Citeau în ele să păcălească pe alții... —. ...o vîrstă a jBocenufui superior — Pieire în epicentru I 6) Rînd orizontal de piatră la o casă (fără glumă I) — Smulse primele două ! 7) Constanța ! — Face și trage, și pătimește 8) peste picior — seamă gluma 9) greșeală (pl.) ...te poate păcăliVERTICAL: 1) Păcălește nu glumă (e în drept’ s-o facă) — Un hol întors. pe dos ! 2) Interesante geome-

păcălește Conjugați... Nu ia în Scris fără10)... care Ia citire.

Itrii spre păcălirea sau în- cîntarea ochiului 3) Lăcomie, nu glumă 4) Nu glumește cu sinteza 5) Cal, bice! — Abis! — întreprindere de gospodărire o- rășenească, fără păcăleală 6) Servește fără glumă — In fiecare există cîte un 1 aprilie — Curge I... 7) ...cînd e pe sfoară-i de păcăleală — Datora omagiu pe vremuri 7) Păcăleala lui leremia — Cățel alintat 9) Cînd e verde, se zi-. ce că... înșală — Lanț mun- , tos în nordul Africii 10) |
A mijloci o... păcăleală i pentru un terț... !Dicționar: ASIT, RIF’ I

Ion LEONARD

I

I

I 

u

Nu trecuse bine noaptea jumătate 
Că aud la geamu-mi cineva cum bate ! 
Mă-ncercă o frică și n-avui curaj 
Să privesc fereastra, că... stind la etaj, 
Nu puteam pricepe cine să-ndrăznească 
Urcînd trei etaje-n geam să-mi ciocănească ! 
„Eu sînt, dragă-amice, Primăvara, care 
Știi că-ți este-o bună... colaboratoare. 
Eu sint, hai deschide, că am pentru tine 
Știri de „ultim răcnet" ce-or să-ți prindă bine ! 
Deschisei îndată, îmi luai carnetul 
Și cu nerăbdare așteptam subiectul 
Cari, de bună seamă, era ca un har 
Pentru-o „știre-trăznet" dată la ziar, 
„Așadar, amice, pentru un moment 
Nu nota nimica. Știi... „scripta manent" 
Insă „verba volant" așa că ascultă : 
Cu o vreme-n urmă făcuși vilvă multă 
Cu... rimata aia „de sezon", incit 
Nu știu cui, probabil, i-o fi stat în giț ! 
Că măsuri urgente pe dat’ s-au luat 
Și-n clteva zile totu-a fost... spălat !
Nu mai vezi vreo baltă, glodu-a dispărui 
Iar pe „principală" flori au apărut 
Și zîmbesc în soare (atunci cînd e soare) ! 
Sînt curate „lună" străzi și trotuare 
Iar orașul are, de-acum, alt aspect 
Ceea ce înseamnă c-au avut efect. 
Rindurile tale, chiar de-au fost rimate, 
Nu au fost luate ca și.ll perimate !
Mă repezii, iute-l sun pe secretar 
Ca să-l rog să „scoată" ceva... din ziar 
Vreun articol care... suportă-amînare 
Și să-mi „bage" știrea cu... un titlu mare !

Primăvara însă... îmi zlmbi subtil
Șt îmi zise : „Nu știi 1 Azi e-ntii april !!“

Ion LICIU
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4 ■ Steagul roșa DUMINICA, 1 APRILIE 1979

Comunicat inter-yeinenit DUMINICA, 1 ĂPIULIEKurt Waldheim despre 
dintre târile dezvoltate și cele 

dezvoltaremai bună șansă pentruin curs deBONN 31 (Âgerpres). — In cadrul unei alocuțiuni rostite la Universitatea din. Hamburg, secretarul general al O.N.U. Kurt Waldheim, a apreciat că eșuarea dialogului dintre' țările industrializate și cele în curs de dezvoltare ar avea efecte catastrofale. Existența unor bune relații între cele două grupuri de state a oferit cea

o dezvoltare rapidă a schimburilor comerciale internaționale, a adăugat el.„Dacă nu vor fi înregistrate progrese (în direcția instaurării unei noi ordini economice internaționale), singura alternativă va răinîne confruntarea, care va avea „ efecte catastrofale pe termen lung”, a afirmat Kurt Waldheim.
O culegere consacrată 
cheltuielilor militaretagonului, care în anul nanciar 1980 va înscrieîn istoria chel- ' militare ale 138,2 miliarde

NEW YORK 31 (Ager- pres). — Un grup de oameni de știință americani au publicat. o culegere de materiale sub titlul „Prețul apărării. O nouă strategie pentru cheltuieli militare’1, în care demonstrează necesitatea încetării cursei înarmărilor, consolidarea destinderii internaționale. Studiul conduce la ideea imperativului reducerii bugetului Pen-
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cu- Wil- pre- se-afaceri că
Inflafia — principala 

problemă pentru 
Anglia

nou record tuielilor S.U.A. — dolari.în prefața la această legere, semnată . de liam Fulbright, fost ședințe natorial externe, .sporirea tuielilor ________ ___mării nucleare nu are menirea să ducă la întărirea securității naționale a S.U.A. Securitatea atît a Statelor Unite, cît și a U- niunii Sovietice ar avea de cîștigat de pe urma reduceri reciproce a tuielilor militare.

al Comitetului pentru se subliniază continuii a dhel- destinate înar-
unei chel-

. KUWEIT 31 (Âgerpres). — Comunicatul comun dat publicității la încheierea. convorbirilor din. - dintre președintele blicii Arabe Yemen, Abdallah Saleh, și ședințele Prezidiului siliului Suprem al rului al Republicii ] erate . Populare Yemen, Abdel Fattah Ismail, prevede formarea unei sil elaborarea, intr-un val de patru luni, a proiectului legii fundamentale a noului stat yemenit nificat — informează genția QNE....Textul definitiv al

: iedului ■— arată catul —- urmează să aprobat în cadrul unei tîlniri a celor doi șefi

LONDRA 31 (Âgerpres). — Inflația va răinîne și în acest an principala blemă economică a rii Britanii. Prețurile, după crini se anticipează intr-un raport al O.E.C.D., vor crește în medie cu 11 Ia sută, înregistrîndu-se în ultimul trimestru al anului o accentuare (13 la sută). Sporirea presiunilor inflaționiste este în opinia autorilor documentului citat, o consecință directă a agravării generale a activității economice în cadrul căreia stagnarea producției industriale constituie fenomenul ' cel mai îngrijorător. Produsul național brut urmează să sporească, în mod real, doar cu 2,25 la' sută, față de 3,25 la sută în anul 1978.
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TELESCOP ZENITALUn telescop fotografic zenital, destinat măsurării precise a timpului și a latitudinii, a fost pus la punct de oamenii de știință chinezi de laservatoarele astronomice din Shanghai (Șanhai), Beijing (Pekin) și Shanxi (Șansi), în colaborare cu Uzina de instrumente astronomice din Nanjing (Nankin) — anunța a- genția China Nouă (Xinhua).
REZERVE 

PETROLIFERERegiunea de sud Angliei, precum și ritoriile submarine < Marea Mînecii ar conține importante petroliere ce pot za cu cele din Nordului, afirmă cația britanică Express”. Se ză că firmele Petroleum” și „• poration" prevăd nuarea forajelor în acest sector, tre în anului

I a te- dinrezerve rivali-Marea publi- „Sunday menționea- „British ,Gas Cor- confi-ce urmează să in- producție în cursul 1979.
5

s
FEMEILE

IN UNIVERSITĂȚILE 
/BRITANICEDin cele 4 205 de cadre universitare din Marea Britan ie, mimai 81

Situația 
din NicaraguaMANAGUA 31 (Ager- pres). — Un .comunicat difuzat de Frontul n ist de. Eli berare lă din. Nicaragua că, in cursul unui sat recent

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Din nou împreună ; Republica: E- Calerina Teodoroiu ; finirea : Lanțul amintirilor, seriile l 11.PETRILA : Oamenii rămîn oameni.LONEA : Jezebel.ANINOASA: Lăsațibalonul să zboare.VULCAN : Compania a 7-a sub clar de lună.LUPENI — Cultural: Vlâd Țepeș, seriile I-II: Muncitoresc : Corsarul:din insulă.,URTCANl : Drumuri in cumpănă \ ț
LUNI, 2 APRILIEPETROȘANI 7 Noiembrie : Abatere zero; Republica: Camera eu fereastra spre mare ; Unirea : Conspirația tăcerii. , , IPETRILA : Eliberase

coimini- fie înde stat-și ratificat, ulterior, ue respective, este prevăzută
5'

.5KuweitRepu-Ali parlamentele Totodată, formarea unui comitet nișterial ce va avea sarcină organizarea și pravegherea. desfășurării u- nui referendum pentru â- probarea noii Constituții, precum și alegerea nelor legislative lui stat.După cum s-a ficial, noul stat mi R.-publica Arabă men și va avea capitala la Sanaa.

pre-Con-Popo- Demo- micașu
j

comi- constituționale pentru inter- orga-ale nbu-
ii-a-

pro

LA COPENHAGA a luat șfirșit întîlnirea miniștrilor afacerilor externe din Danemarca, Finlanda, Islanda. Norvegia și Suedia consacrată examinării u- nor probleme ale actualității internaționale. Comunicatul publicat la încheierea întîlnirii relevă, între altele, necesitatea soluționării conflictelor internaționale prin mijloace pașnice, precum și necesitatea continuării destinderii internaționale,
SIMBATA, în cădrul celui de-al XV-lea Congres al Partidului Comunist Italian, din partea Parti-

Colocviu asupra perspectivelor 
folosirii cărbuneluiPotrivit unor prognoze, pînă la sfîrșitui secolului utilizarea cărbunelui ca sursă de energie va crește în ritm susținut, ce-ea ce va atrage necesitatea sporirii producției de cărbune la 3 884 milioane., tone în 1985 și 5 700 milioane tone, în anul 2000, respectiv într-un ritm mediu anual de 3,7 : Ia sută. In 1977, producția mondială de’căr- bune se cifra lâ 2 700 . milioane tone, reprezentând a- proximativ 30 la sută din producția mondială de e- ncrgic.

NA Ț lUNlLE UNITE (A- gerpres). — La Katowice, în Polonia, va avea loc, în perioada 15—23...:-- octombrie, primul colocviu organizat sub egida lor Unite asupra tivelor folosirii lui. Colocviul va un schimb da experiență â- supra unor probleme pri- > Pro- trănsportul și utî- con- său al in- do-

Națiuni- perspec- cărbune-permitevind prospectarea, duci ia,Uzarea cărbunelui, în textul sporirii rolului ca sursă de energic și dezvoltării cooperării ternaționale în acest meniu.
sînt femei — indică un studiu recent inserat de: „The Guardian”. Toți' profesorii din facultățile de inginerie ale celor 44 universități, ale institutelor de arhitectură și de ' agronomie sînt bărbați.Rcleyînd „egalitatea” sexelor într-o țară atît

te deplasa cu viteza de peste 5 kir/h și scufunda la adîncimea de 300- 400 metri, avînd posibilitatea să se afle în stare de subinersiune timp îndelungat.
FAPTUL DIVERS

de dezvoltată economie ca Marea Britanic, țară cu o tehnologie „de vîrf“, „The Guardian” conchidă : „Femeile se situează în partea inferioară a eșalonului universitar", . ~
SUBMERSIBILUL 

„SHELF”Pe platoul continental din Extremul Orient sovietic a fost experimentat cu succes submersibilul universal „Shelf”, care poate fi utilizat nu numai pentru cercetări subacvatice, ci și pentru activități pe plantațiile de alge marine, sau pentru exploatareaminerale aflate pe fun- . dul mării,Submerisibilul se
unor
poa-

anunțat o- se va nu-Ye-

dului Comunist Român, a secretarului partidului,Nieolae Ceaușescu;general al tovarășul pai'tl- cipanților le-a fost transmis, de către conducătorul delegației noastre, tovarășul Constantin Dăs- călescu, membru șl Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al „P.C.R. mesajul de salut.
LA BRAZZAVILLE s -au încheiat, sîihbătă, luCrări- _ le celui de-al Hl-lea Congres extraordinar al Partidului Congoîez al Muncii — de guvernăniînt. In cadrul congresului, colonelul Dehis Sasso u- Nguesșo a fost ales președintele Co- mitetuiui Central al partidului. președintele Republicii si sef al guvernului.
ÎNTRE 27 ȘI 29 MAR

TIE 1979, la Moscova a a - vut loc ședința a 89-a a

PENTRU 
ÎMPIEDICAREA 

ÎNAINTĂRII 
DESERTURILORîntre 1 și 4 aprilie, Mainz se la vor desfășura lucrările unui simpozion internațional consacrat celui mai mare deșert din lume — Sahara, Participanții — geografi, geologi și botaniști și-au propus să discute, între altele, posibilitățile de împiedicare a î- naintării deșerturilor, finind seama că pe desenelor rupestre coperite recent s-a vedit’ că cu numai va mii de ani în ... Sahara a fost o adevărată grădină. Din observațiile efectuate asuprâ mp- _ difîcărilor' climatului Sahara, oamenii de ință speră să poată

baza . des- do- cîte- urmă
în șți- da un răspuns la întrebarea dacă actuala secetă / catastrofală din zona Sa- helului, la extremitatea sudică a Saharei, reprezintă un accident sau un fenomen în evoluție.
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Sandi-Năționa- relevă atac lande luptătoriifrontului împotriva urnii post militar al trupelor guvernamentale în apropiere de localitatea El Jica- rd, situată la 320 kilometri nord de Managua, au fost uciși 40 de militari din rîndul trupelor regimului dictatorului Somoza.După cum remarcă ziarul de opoziție „La Pren- sa“, situația guvernului lui Somoza devine pe zi ce trece tot mai precară.
»
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Comitetului Executiv ; al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, la care au participat reprezentanții țărilor membre ale siliului. Din partea noastre a participat rășul Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, reprezentantul R.S. România în. C.A.E.R. .

Con- țării tova-
5

pă- înou
rea orașului Fraga, viile l-II.LONEA : Umbra sării în zbor.ANINOASA: Din împreună.VULCAN : . Colonel în rezervă.LUPENI - Te oblig să Muncitoresc : mă-mă în luminoasă.URICANI :

. Cultural: trăiești ;Cliea- depărtarea

fac

CONGRESUL CONSTI
TUTIV AL UNIUNII DE
MOCRATE A POPORULUI 
MALIAN (U.D.P.M.) —'care va deveni formațiunea politică unică a Republicii Mali — a desemnat . un Consiliu Național, alcătuit din 137 de membri. Din acest organismparte T0-1 civili, din partea secțiunilor regionale ă- le partidului, 27 de militari, între care cei ș-ase. membri ai Comitetului militar de eliberare națională — organul suprem al țării — și alți șașe reprezentanți ai organizațiilor ,de muncitori, „de femei tineret,

POPICE,

Jiul Petrila la a patra victorie

TV
DUMINICA, 1 APRILIE8,30 Gimnastica la, domiciliu, 8,40 Tot înainte ! 9,25 Șoimii patriei. 9,35 Film, serial pentru copii-: ■ Insulfi misterioasă.6. 10,00 Viața satului. 11,30 dumneavoastră. Bucuriile muzicii. De strajă patriei.Telex. 13,05 Album duminical, 15,30 Șah mat în... T5 minute, 15,45 Stadion — magazin sportiv în imagini;Stea- (finala națio-

EpisodulPentru cam i nul ll,45i 12,30 13,00
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In cadrul campionatului diviziei A de popice, . reprezentativa minerilor din Petrila a întîlnit tînăra dar ambițioasa echipă Voința din Tg. Mureș. Gazdele au obținut a patra victorie consecutivă, ' rezultat care le-a permis să salte de pe ultimul loc in

clasament, locul ' șansede calificare în turneul final. La victoria de 4972 p.d. la 485-1 p.d. și-au adus o contribuție substanțială loan Popa (870 p.d.) și Victor Miclea (860 p.d.). ■
Staicu BALOI

înVolei masculin, ua — Dinamo ciampiona tulul nai). Fotbal : Rapid — Progresul (selecțiupl înregistrate)! 16,30 Micul ecran pentru cei' mici, 16,50 Film serial: Dickens la Londra. E-; pisodul 3. 17,45 ba] masculin : București — Rostock, meci îh semifinalele

A vanePetroșani, sub ge- „Daciadei" are. loc
r o n 1 c a• La nerîcul. duminică,: ora 9, etapa municipală a erosiiiui pionierilor și tinerețului.• Duminică, ora 9, terenurile de sport ale Școlii generale nr. 4 și Clubului sportiv școlar din Petroșani, găzduiesc ai doilea turneu de handbal fete și băieți al campionatului municipal,Meciurile de diviziatricolorilor este ora li, SeLupeni

rriu- au din campionatul județean dintre Minerul Paroșeni — Minerul Aninoasa, ocupante a- le . locurilor 2 și respectiv 3 în clasament precum și dintre C.F.R. Petroșani — Minerul Uricani.

chipelor de copii din nicipiu. Tot la oră 11 loc și întilnirile

Hand-Dinamo Empor retur„Cupei Campionilor Europeni". Transmisiune directă de la Palatul sporturilor și culturii.. In pauză: „Un cavaler al fluierului din România la două campionate mondiale, de fotbal" — reportaj de Grigore Ili- sei. 19,00 Telejurnal. 19,20 Reportaj TV: Punți peste ape. 19,40 Pe marea scenă a țării — Timișoara. 20,50 Film artistic: „Surpriză la Yonkers". Premieră pe țară. Producție a studiourilor americane. 22,30 Telejurnal. Sport.
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•A fiind întrerupt: după meciul .cu Spania, fotbalul prezent duminică, la nivelul diviziei C. întilnesc Minerul— Dierna Orșova și Știin- Unirea Sîn- în deschi- din Lupeni competiției dot^ță cu „Cupa ' Tudor Paraschiva”, rezervată- e-
ța Petroșani,— n-lcolaul Măre, dere, la meciul are loc finala

pînă

• în organizarea secției de specialitate a Asociației sportive Minerul Lu- peni, pe pîrtiile de schi de la cabana’„Straja” Lupani se desfășoară întrecerile de schi dotate cu „Cupa veteranilor”.• întrecerile din campionatul municipal de popice dintre echipele Constructorul minier Petroșani — Vîscoza Lupeni și Preparatorul Petrila — Jiul II Petrila au loc duminică la: ora 8,30. (C.D.).

LUNI, 2 APRILIE16,00 Telex. 16,05 E- misiune în limba maghiară. 19,05 Efigii lirice. 19,20 10Q1 de seri. . 19,30 Telejurnal. 20,00 i Panoramic. 20,30 fîo- ț man foileton ■: Pokiark. Episodul 6. 21,25 O- rizont tehnico-științific? 21,53 Cadran mondial. 22,15 Telejurnal.
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