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Dezvoltarea multilaterală^ echilibrată, armonioasă impune
Promovarea noului, 

combaterea risipei, afirmarea 
pregnantă a spiritului gospodăresc

„Vacă vom organiza bine activitatea pentru folo
sirea integrală a utilajelor, punînd capăt întrerupe
rilor nejustificate, asigurînd buna lor întreținere — 
și trebuie să acționăm în această direcție — într-o 
perioadă relativ scurtă am putea realiza ușor, eu ac
tualele mijloace, dublarea producției industriale".

NICOLAE CEAUȘESCU

Din succesele pregnante 
pe care milioane de oâ- 

ai muncii le
în acest al

al cincinalului re- 
tehni co-știin țif ice, 

a 
Și, 

totodată, complexul pro
ces de transformare revo
luționară, a societății, se 
desprinde, în această pri
măvară, imaginea tonifian
tă a unei țări care priveș- , 
te cu încredere și înain
tează eu siguranță spre vi
itor, urmînd linia strate
gică și tactică a partidului 
clasei muncitoare.

Procesul înnoitor care 
străbate viața noastră este' 
o realitate"ce nu mai poa
te fi trecută cu" vederea, 
în deplină concordanță cu 
interesele fundamentale ale 
poporului, cu cerințele spe
cifice ale progresului 

c i a 1 i s t.
propus 

tre- 
viitorului 

de

meni, 
obțin
4-lea an
voluției
din angajarea plenară 
națiunii în grandiosul

cifice ale
de tip so

■ România și-a
drept obiectiv 
cerea, la sfîrșitul 
cincinal, din stadiul 
țară în curs de dezvolta- 

' re în stadiul de țară cu o 
dezvoltare medie. Așa cum 
a arătat secretarul genc-

. ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, obiec
tivul conceput și' elaborat 

? de partid se caracterizează 
printr-Un nivel ridicat de

industrializare, prin avîn- 
tul nestăvilit al științei, 
învățămîntului și culturii, 
rezultanta acestor acțiuni 
constind din atingerea u- 
nui grad superior de bu
năstare materială. '

In întregul său conținut, 
Programul partidului de 
edificare a societății so
cialiste multilateral dezvol
tate reprezintă o straie- , 

, gie de mobilizare optimă 
și valorificare .superioară, 
a potențialului creator, al - 
maselor de. oameni ai 
muncii, dar și de icheltuire 
rațională a bogatelor re- 

. surse naturale ale solului 
și subsolului. Pe bună 
dreptate se spune că dez
voltarea multilaterală, con
cept ce înglobeașlă încă 
doi termeni sugestivi —■ 
dezvoltarea echilibrată și 
armonioasă — este o stra
tegie originală care priveș
te cu atenție și cu mare 
răspundere atît prezentul 
cît și viitorul națiunii. în 
perspectiva acestui viitor, 
dezvoltarea. multilaterală 
exclude orice for
mă de risipă — de mate
rii prime, material'', com
bustibili și energie, de 
timp, de valori bănești sau 
forță de muncă. Dar, dez
voltarea multilaterală a 
societății noastre — după

modelul românesc al au- 
tpconducerii muncitorești, 
autogestiunii și autofinan
țării întreprinderilor —■
nu se limitează la atît. 
Strategia dezvoltării mul
tilaterale cuprinde o ac
țiune prospectivă, orien
tată spre descoperirea și 
punerea în valoare a noi 
resurse de bogății, prima
re, însoțită de valorifica
rea lor superioară. Mai cu
prinde intensificarea lu
crărilor de investiții și 
creșterea eficienței acesto
ra, pe seama modernizării 
proceselor tehnologice și 
promovării pe scară largă 
a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii contem
porane. In final, dar nu 
în ultimul rînd, strategia 
politicii interne, a partidu
lui și statului nostru cu
prinde amplificarea cerce-. 
tării științifice românești 
și afirmarea gindirii eco
nomice și tehnice înain
tate a clasei noastre mun
citoare —- clasă purtătoa-

O o
Joi, au continuat, la Ma

puto, convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
tovarășul Samora Moises 
Măchel, președintele Par- 
titlului FRELIMO, pre
ședintele Republicii Popu
lare Mozambic.

In cea de a doua rundă 
a convorbirilor, tovarășul 
Samora Moises Machel a

n vorbi r i
făcut o prezentare a acti
vității Partidului FRELIMO 
și a statului mozambican 
pentru dezvoltarea pe ca- 

- lea construcției noii socie
tății socialiste.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat mul- 
țurniri pentru prezentarea 
amplă a preocupărilor par
tidului și poporului mo- 
zambican. , i ța, '

Cei doi. președinți și-au 
exprimat, în încheiere, de
plina lor satisfacție pentru

rezultatele deosebit de rod
nice ale vizitei și convor
birilor purtate, care des
chid noi și ample perspec
tive colaborării bilaterale 
și pe plan internațional 
dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul 
FRELIMO, dintre Republi
ca Socialistă România și 
Republica Populară Mo
zambic, spre binele aml>e- 
lor popoare, al progresu
lui și păcii în întreaga lu
me.

Depunerea unei coroane de flori 
la Monumentul Eroilor Mozambicani

Tovarășul^ Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral ăl Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu. au depus, joi 
dimineață,, o coroană de

flori la Monumentul Eroi
lor Mozambicani.

T o v ară ș u 1 Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Ele
na Ceaușescu, membrii de
legației române au păs
trat un moment de recule
gere în memoria patrioți- 
Ibr mozambicani căzuți la 
datorie.

In Piața Eroilor Mozam- 
bicâni se aflau mii de lo
cuitori ai orașului Mapu
to, care, după încheierea 
ceremoniei, l-au salutat cu 
entuziasm, cii manifestații 
de prietenie pe -conducăto
rul partidului și stalului 
nostru. 1

Vizitarea „Muzeului Revoluției4*

In întîmpinarea

Noi fapte de muncă 
în cronica întrecerii

• De la începutul aces- plusul de producție ci- 
tei săpiămîni colectivul frîndu-se Ia 1 460 tone de 
de mineri de la I.M. LU- Cărbune.
PENI a extras o produc- • Alături de mineri, 

' ție suplimentară de a- preparatorii sînt angajați 
proape 1000 tone de căr- în realizarea exemplară 
bune. In acest fel plusul 
înregistrat de la începu
tul lunii aprilie se ridi
că la peste 2 800 tone.

• Tot în această pe
rioadă care precede ma
rea sărbătoare a muncii 
și minerii din PETRILA 
obțin rezultate remarca
bile pe frontul cărbune
lui. O creștere vertiginoa
să a producției suplimen
tare s-a înregistrat în ul
timele trei zile — de la 
462 tone peste prevederi, 
cit era plusul minei în 
16 aprilie, la 1521 de to
ne la zi.

® Cu depășiri ale sar
cinilor de plan se înscrie 1 
și colectivul de mineri 1 
de la I.M. URIC. ANI,

> ta indicatorilor de plan și ■ 
livrarea către beneficiari i 
a unor importante canti- * 
lăți de cărbune de caii- I 
tate superioară. Astfel, j 
PREPARATORII DIN 1 
PETRILA au livrat pes- ‘ 
te prevederi de la începu- j 
tul lunii aprilie aproape j 
1000 tone de cărbune i 
pentru semicocs, ca ur- j 
mare a îmbunătățirii ex- î 
tracției în cărbune spe- I 
cial cu 1,6 puncte. Cu a- ! 
ceaștă cantitate cota de- ! 
pășirilor dt- la începu- ' 
tul anului se ridică la a- i 
proape 5 000 tone 
cărbune 
expediat
Victoria

de 
pentru semîroe» 
în plus uzinei 

din Călan.

(Continuare in pag. a 2-a)

Joi după-amiază, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Șpcia- 
liste România, și tovarășa 
Elenă Ceaușescu au făcut” 
o vizită la „Muzefîi Revo
luției" din Maputo.

MUzeul reunește nume

roase și interesante ex
ponate, îhtr-o frescă re
prezentativă a luptei popo
rului mozambican pentru 
lichidarea dominației co
loniale, pentru eliberarea 
socială și națipnală, pen
tru dreptul de a fi stapîn 
pe soarta sa, precum și a 
eforturilor depuse pe fron

tul reconstrucției- țării du
pă obținerea independen
ței, și pentru edificarea u- 
nei noi societăți.

Alte relatări despre vî- 
zrta în Republica Popu
lară Mozambic, in pagina 
a l-a.
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La S.S.H, Vulcan, șeful de echipă Victor Cucu și echipa sa asamblează un 
nou lot de stîlpi hidraulici de mină. Foto: Ștefan NEMECSEK

Experiența S. S. H. demonstrează.
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I a ia taza » 
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„Cîntarea ’
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Participantă la faza 
pe țară al 
Național .------
României", formația de 
muzică ușoară a Școlii 
generale nr. 1 din Lu- 
peni a obținut Un fru
mos succes, clasîndu-se 
pe locul secund. Felici
tări ! (Alexandru Tă
tar)

I 
I 
I 
I
♦-------------

Marți; 17 aprilie, la 
I.M. Lupeni, 77 de mun
citori au absolvit cel 
de al doilea curs 
licalificare, cu 
de șase luni. Din 
absolvenților, 64
mineri calificați în me
seria de lăcătuș, iar 

[. 13 lăcătuși au dobîndit 
. calificarea de miner.

de po- 
durata 
totalul 

sînt

în cuvintarea la adunarea 
. generată a oamenilor mun

cii de la întreprinderea „23 
August" din Capitală, pre
cum și în cea de la Cons'- 
fătuirea cu cadrele de con
ducere din industrie, cons
trucții și agricultură, tovară
șul Nicolae Ceaușescu subli
nia NECESITATEA EXTIN
DERII LUCRULUI LA MAI 
MULTE MAȘINI, cale sigură 
de creștere atît a produc
tivității muncii cît și a in
dicelui de utilizare a mași
nilor unelte.

La I.R.I.U.M. Petroșani lu
crul simultan la mai multe 
mașini a fost încercat încă 
cu cițiva ani în urmă în ca
drul Secției de stîlpi hidrau
lici Vulcan. Aici, extinderea 
lucrului s-a făcut pe grupe 
de mașini. Am exemplifica 
în acest, sens, mașinile de ho- 
nuit, rectificat și strunguri 
automate. împreună cu Ma
rin Lazăr, președintele con-

trei cilindri de acționare pen
tru complexele 
acum pe cele două 
tot intr-un singur 
se prelucrează opt 
Ciclul de prelucrare 
piese permite ca muncitorul 
să supravegheze mai bine 
ambele mașini și să verifice 
mai îndeaproape calitatea 
produselor. Noi lucrăm la

mecanizate, 
mașini, 
schimb, 
cilindri, 
a unei

sili ului oamenilor muncii al 
întreprinderii și sing. Erneric 
Gergely, șeful secției, vizi
tăm atelierul de prelucrări 
mecanice, unde se găsesc ce- 

. le mai mari și mai com
plexe mașini unelte. Discu
tăm cu cițiva muncitori, din
tre care, amintim pe Ioana 
Ion, specialist. în ’ lucrările 
de rectificare interioare, 
re tie spunea : „Cîtid 
venit la S.S.H., cu 10
in urmă, mi s-a repartizat 
o singură mașină de l.onuit. 
Pe ceie două mașini unelte 
lucrau în trei schimburi șase 
muncitori. De cinci ani, însă, 
cete două mașini sînt deser
vite, tot în trei schimburi, 
doar de trei muncitori. A- 
ceastă reorganizare a mun
cii are efecte însemnate a- 
supra producției. Să 
un exemplu : dacă 
pe o singură mașină se exe
cutau, intr-un singur schimb, ■

ca-
am
ani - precizii de 0,4—0,6 microni. 

Asta înseamnă, pe lingă o 
calificare superioară, și o 
înaltă, responsabilitate mun
citorească".

Poliservirea a devenit o 
metodă de lucru apțjcată cu 
mult succes și la mașinile 
de rectificat exterior. Piesele

I (M. Predosanu)I
I
I
I
I
i

vă dau
înainte,

Constantin GRAURE,
.Emil DEMIAN

I 
I
I
I 
I
I 

I 

teme ine- | 

dicale. Au participat cu ■ 
viu interes peste 45 de | 
lucrători ai fabricii., I 
(AI. Cor.) J

I

♦
Sub egida Casei de 

cultură 
în cadrul 
conferințe 
oului", în 
vului de 
muncii de

din Petroșani, 
ciclului de 
„Sfatul medi- 
fața colecti- 
oameni ai 

la Fabrica de
pîine, medicul Nicolae 
Seăriătoiuwg susținut o 
dezbatere pi

[ VA* INFORMĂM
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ei de ia mine
„Am învățat de ia ortaci,

In biroul șefului sec
torului I ‘ al minei Lu
peni, un obișnuit raport 
.al șefilor de brigadă din 
schimbul I.

— In ce stadiu se a- 
flă lichidarea avariei, 
tovarășe Divriceanu ?- 
Veți recupera restanța 
pînă la sfîrșitul lunii ?

întrebările așteptau un 
răspuns exact. Șeful 
brigadă răspunde 
piu, cil siguranța

a- 
apri-

Di- 
ba-

I
■

de 
sim- 

celui 
oare își cunoaște posibi
litățile. .;

—■ Avaria a fost în
lăturată, mai avem ceva 
greutăți,..dar le vom de
păși,' iar: la cele 400 to
ne realizate peste plan 
în trimestrul I vom 
dăuga ceva și pe 
lie.

Dar cine este Ion 
vriceanu, pe ce se 
zeăză el , cînd răspunde 
cu atîta siguranță ?

...L-am cunoscut pe șe
ful de brigadă zilele tre
cute. Abia ieșise din mi
nă. „In Lupeni am ve
nit în 1960, ne spunea 
brigadierul. Auzisem de 
la clujenii mei, care lu
crau deja aici, că se 
poate învăța o meserie 
bună și se cîștigă bine. 
Așa că am venit. 
Am terminat școala de 
ajutori mineri, apoi pe 
cea de mineri, iar din 
1975 am . preluat brigada. 
In tot acest timp, nu am 
avut decît de învățat. Eu 
de la ortacii mei, ei de 
la mine... Ceva deosebit

• (Urmare din pag. 1)

care se execută pe aceste 
grupe de mașini, avînd o 
lungime de peste 1OWJ mm, 
permit ca muncitorul să fo
losească mai eficient timpul 
de lucru și, bineînțeles, să 
crească în același timp in
dicele de utilizare al aces
tora. „Faptul Că lucrez si
multan la două mașini este 
pentru mine, ne mărturisea 
Francisc Szabo, o mare sa
tisfacție. Execut un număr 
mai mare de piese și, în ra
port dc aceasta, crește și re
tribuția".

O altă grupă de mașini, 
la care ne-am oprit, sînt 

cred că nu am realizat. 
Aș spune doar că cel 
mai important lucru re» 
uș'it de mine este însăși 
brigada. Am încredere 
în oameni, îrrA'asile Iii- 
șan, Ioan lușan și Iosif 
Alecu, mineri cu multă 
experiență, care în orice 
situație pot da exemplu 
și sfatul cel mai bun ; 
Vasile Pop, Spiridon 
Peagu, Anton Gheorghe, 
Alexandru Debrețeni sînt 
oameni de nădejde. Func
ția de șef de brigadă’? 
Dacă aș spune ’ că e u- 
șor, aș minți. Nu-i ușor, 
dar îmi place să- mun
cesc și mă bucur cînd 
pot realiza ce mi-am pus - 
în gînd...

— Rezultatele brigăzii 
conduse de minerul Di
vriceanu — spunea in
ginerul Gheorghe Var- 
honik, șeful sectorului I 
— reflectă vrednicia oa
menilor. Datorită unor 
condiții grele de zăcă- 
naînt, brigada folosește 
procedee clasice de sus
ținere individuală și ex
ploatarea prin pușoare. 
Munca în aceste condi
ții solicită un efort fi
zic mare, nu e chiar u- 
șor. Cu toate acestea, 
brigada a obținut re
zultate bune. Și-a depă
șit planul trimestrial, iar 
acum muncește cu multă 
ambiție pentru a depăși 
și planul trimestrului II. 
Am convingerea că-1 va 
depăși.

Marcela PKEDOȘANU

Avantajele lucrului 
la mai multe mașini

strungurile automate, 
munca este organizată 
felul următor : specialistul 
Ștefan Pop reglează mașina 
în funcție de piesele ce tre
buiesc executate, iar .Maria 
Ghergheli urmărește iri con
tinuare procesul tehnologic 
pînă la execuția finală a a- 
cestora. Pe aceste strunguri 
automate se execută bucșa 
pentru ventilul stîlpului, 
piesă ce necesită 12 operații 
și o precizie de microni. 
„Ventilul este „mima" stîl-;. 
pulul, ne spunea interlocu
toarea. -De calitatea acestuia 
depinde buna funcționare a simultan la mai multe ma- 
utilajelor noastre în subte- șini să se desfășoare in re
ran". le mai bune condiții".

Instantaneu din „Club ul vacanței" ce a funcțio
nat Ia Școala generală din Uricani.

Foto: O. GHEORGHE

(Urmare din pag. 1) 

re a celor mai viabile ele
mente de progres. Toate a- 
ceste acțiuni convergente 
se desfășoară pe fondul 
bunei gospodăriri și al 
combaterii oricăror forme 
de risipă pe care societa
tea noastră socialistă nu 
o poate îngădui nu numai 
din considerente economi
ce ci și umanitare. Căci, 
orice risipă de astăzi va 
afecta generațiile viitoare, 
evoluția de ansamblu a 
societății în perspectiva pe 
care o dorim mereu mai 
luminoasă.

Unitățile economice din 
Valea jiului — îndeosebi 
întreprinderile miniere - și 
de construcții — oferă un 
larg cîmp de afirmare a 
inițiativei și acțiunii eco
nomice înaintate. Extrac
ția cărbunelui, o activitate 
de însemnătate deosebită 
aflată în plină dezvoltare, 

Aici Vorbind despre poliservire, 
în, sing. Emeric Gergely, șeful 

secției afirma : „Cert este 
că prin extinderea lucrului 
simultan numai la citeva 
grupe de mașini nu înseam
nă ca am făcut deja totul 
în acest domeniu. Ne-am gîn- 
dit chiar Ia o reamplasare a 
mașinilor in funcție de ne
cesitățile impuse de proce
sul de producție. Apoi folo- 
sindu-ne de faptul că sîn- 
tem în perioada de moderni
zare, noi am studiat posibi
litatea amplasării mașinilor 
unelte în așa fel incit lucrul

deschide în continuare co
lectivelor de muncă, po
sibilități multiple de va
lorificare a potențialului 
lor creator, prin aplicarea 
tehnologiilor avansate și 
mecanizarea operațiilor de 
lucru din subteran, prin 
modernizarea continuă ’ a 
procesului de preparare a 
substanței minerale utile, 
ce stă la baza a două in-

Promovarea noului, 
combaterea risipei 

i. — .....   . .... _rTI---- BTTmrnr-..

dustrii : energetică și me- 
' ' ..............t efor-

Drumeții de vacanța 
ale elevilor

• La o instructivă excur
sie au participat 50 de re
levi de la Școala generală 
nr. 1 din Petroșani pe iti- 
nerariul Pitești — Curtea de 
Argeș — Rm. Vilcea — Si
biu — Alba Iul ia — Petro
șani. (Al. Cor.)

• Peste 40 de elevi de la 
Liceul industrial nr. 1 din 
Petroșani s-au întors dintr-o 
excursie de patru zile orga
nizată de Agenția B.T.T. 
Petroșani pe traseul Petro
șani — Cluj-Napoca — O- 
radea— Dr. Tr. Severin. Cu 
acest prilej tinerii au vizitat 
grădina botanică din Cluj- 
Napoca,: Porțile de fier, în
treprinderi și. instituții din 
Oradea. (C. Val.) 

tații eficiente — cu peste 
53 milioane lei ! Adăugăm, 
la cele de - mai sus, faptul 
că toate întreprinderile . 
miniere, atît cele fruntașe 
dar mai ales cele care în
că nu se situează „la pian", 
au reale posibilități să 
acționeze pentru depășirea 
indicatorului planificat la 
productivitatea muncii, 
prin urmărirea îndeplinirii 

zilnice a preliminarului, 
folosirea intensivă a ca
pacităților de producție și 
a dotării tehnice, valori
ficarea fiecărui minut din 
orele de program, utiliza
rea judicioasă a forței de 
muncă.

Posibilități: multiple de 
creștere a eficienței între
prinderilor miniere și de 
construcții se ivesc, de a- 
semenea, 
atitudinii înaintate, 
combatere a rișiftoi.

prin promovarea 
de

Nu 
ocolim adevărul că o bu
nă parte din valorile în
credințate întreprinderilor, 
„se scurg" pe diferite căi, 
chiar înainte de a contri
bui la crearea de noi va
lori. Autocon ducerea mun
citorească, autogestiunea 
financiară sînt incompati
bile cu risipa, cu proasta 
gospodărire a mijloacelor și 
valorilor materiale și bă
nești, eu nerespectarea în
tocmai a normelor de 
consum sau cu produce
rea de lucrări care 1 
dovedesc eficiența. Revine 
ca o îndatorire muncito- ' făurește destinul luminos 
rească de mare însemnă-

S-au încheiat 
cursurile la Școala 

politică U.T.C.
Zilele acestea s-au în

cheiat cursurile școlii poli
tice U.T.C., organizata de Co
mitetul orășenesc Lupeni al 
U.T.C. Timp de două luni, 
cei 60 de cursanți au pârtii- 

. cipat la un bogat program 
care a cuprins dezbateri,* 1 

. studii de caz, expuneri pe 
diferite teme legale de po
litica internă și internațio
nală a partidului și statu
lui nostru. In mijlocul tine
rilor au fost prezente cadre 
de conducere din întreprin
deri și instituții, activiști de 
partid și de stat, militanți 
ai mișcării muncitorești din. 
orașul Lupeni. (C. Val.)

talurgică. Eficiența 
tului de gîndire ingine
rească înaintată, a ample
lor acțiuni și inițiative 
muncitorești trebuie să se 
regăsească tot mai mult 
în creșterea producției fi
zice, a productivității 
muncii și calității cărbu
nelui astfel ca participa
rea fiecărei. întreprinderi 
la crearea de noi valori 
materiale să fie sporită, 
în concordanță eu strategia, 
cu linia politică generală 
a partidului, de trecere cît 
mai rapidă a României so
cialiste într-un stadiu su
perior, acela de țară eu o 
dezvoltare economică me
die. Reținem, pentru citi
torii noștri, o cifră edifi
catoare : numai în între
prinderile miniere din mu
nicipiul nostru creșterea 
productivității muncii cu 
un singur procent este e- 
ehivalentă, într-un an de 
zile, cu o producție fizică 
suplimentară de 109 000 to
ne cărbune și o depășire 
a valorii producției nete — 
în condițiile unei activi-

tate ca în toate Colective
le miniere și de construc
ții, ca și în celelalte do
menii ale producției ma
teriale, concomitent cu e- 
forturile pentru promo
varea noului și moderniza
rea tehnologiilor de ’u- 
cru, cu preocupările ^ge
nerale pentru depășirea 
indicatorilor sintetici să se 
acționeze neîntrerupt pe 
linia educării spiritului 
gospodăresc, în consens 
deplin cu principiile poli
ticii interne a partidului 
și statului nostru, cu în
tregul conținut al dezvol
tării multilaterale a so
cietății . românești, cores
punzător liniilor directoa
re stabilite de Congresul al 
XI-lea al partidului.

Calitatea, eficiența, pro
ductivitatea superioară, 
gîndirea economică- înain
tată își pun tot. mai mult 
amprenta asupra activității 
întreprinderilor fruntașe 
din rîndul cărora, în a- 
eeste zile, ne sosesc la 
redacție vești despre suc
cesele obținute în întîm- 
pinarea tradiționalei , sărbă
tori a celor ce muncesc. 
Nu întîmplător, aceste suc
cese sînt însoțite de expre
sii ale gospodăririi chib
zuite și grijii față de toa
te valorile materiale _ și 
bănești încredințate între
prinderilor. Semnificațiile 
acestor succese Ie des
prindem din dubla calita
te de proprietari și produ
cători ai bunurilor mate
riale ale societății, ce ca
racterizează clasa noastră 
muncitoare, purtătoarea ce
lor mai viabile elemente 
de progres economic și so
cial, din atitudinea nouă

nu-și față de muncă și societa
te, a omului înaintat ce-și

sub soarele socialismului.

Duminică, 22 aprilie

8,30

8,40
9,25
9,35

Gimnastica la domi
ciliu.
Tot înainte !
Șoimii patriei.
Film serial pentru 
copii. Insula miste
rioasă. Episodul 9, 
Viața satului.
Pent.u căminul dv.

21,45

TV. Producție a stu
diourilor sovietice. 
Telejurnal.

Luni, 23 aprilie

18,50 1001 de se
19,00 Telejurnal.
19,20 în

17,45 Școala contemporană.
18,05

10,00
11.30
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30
13,00
13,05

De strajă patriei.
Telex.
Album duminical. U- 
mor și mftzică.
Desene animate. Gîs- 
ca fermecată 
Drumuri 
Secvențe 
în cadrul
Național
României".
Evocare. 109 ani de 

la nașterea lui V.I. 
Ler! ..
Dickens la Londră./ 
Episodul 6. 
Publicitate.
Telespprt
Reportaj de. scriitor. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Documentar. Pagini 
din lupta antifascis
tă.

19,40 Șlagăre de ieri și de 
azi.

20,15 Film artistic. Caietul 
albastru. Premieră

Emisiune în limba 
maghiară.
1001 de seri-.
Telejurnal.
Panoramic.
Documentar. Uniți în 
lupta împotriva fas
cismului.
Roman foileton. Pol- 
dark. Episodul 9.

20.55 Mai aveți o întreba
re ?

21.55 Cadran mondial.
21,45 Telejurnal.

16,00

20,00

14,00

15,35

16,40
16,45
18,20
18,50
19,00
19,20

(III), 
europene, 

înregistrate 
Festivalului 

„Cin tarea Marți, 24 aprilie

Teleșcoală.
Roman' foileton. Pol- 
dark. Reluarea epi
sodului 9.
Muzică populară.
Telex.
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limbă en
gleză.
România pitorească. 
Lecții TV pentru lu
crătorii din agricul
tură.

18,30 Revista social-politi-
- căl'V.-

9,00
10,00

17,45
18,05

La ordinea zilei 
economie,

19,30 Documentar. împo
triva întunericului 
verde.

19,50 Muzică și publicitate.

Divertisment 
cal.
Telecronica 
pionieri. 
Festivalul 
„Cîn tarea 
1001 de seri. 

19,00 Telejurnal.

muzi-

18,20

18,35

pentru

național 
României"

PROGRAMUL Ț\/

20,00 Seară de teatru, 
în așteptarea lui Lef
ty, de Clifford Od- 
dets. Premieră TV.

21,30 Condu-ne drag partid, 
înainte !

21,45 Telejurnal.

A .19,20 Incursiune m 
dian.

19,30 Noi, feirfeile !
19,50. Teleeinemateca. 

ciul. „Ecranizări 
opere literare",
tec de dragoste. Pre
mieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor 
americane. 
Telejurnal.

coti-

Ci- 
după
Cîn-

Miercuri, 25 aprilie

9,00 Teleșcoală.
10,00 Reportaj TV. (relua

re) Orșova milenară, 
Orșova contemporană.

10,20 Muzică populară.
10,45 Șoimii patriei (relua

re).
10,55 Emisiune literară.
11,25 Telex.
17,00 Telex. ’ y
17,05 Teleșcoală- •
17,35 Tragerea pronoex- 

pres.

21,45

Joi, 26 aprilie

Telex. 
Teleșcoală.

17,00
17,05
17.35 Curs de limba rusă.
17,55 Gala antenelor. Ma

ramureș (II) — relua
re.

18.35 Film serial pentru

copii. Povestiri 
pădurea verde, 
sodul 7.

19,00 Telejurnal.
19,20
20,10
20,30

21,15

din Sîmbătă, 28 aprilie
Epi-

12,30 Telex.
12,35 Curs de limbă spanio-

Ora tineretului. 
Melodii populare.
Teatru scurt. Nopți 
cu lună plină, de 
Alexandru Dan Go- 
moescu.
Podiumul laureaților.

21,45 Telejurnal.

Vineri, 27 aprilie

9,00
10,00

12,00
12,10
16,30

18,25
18,35
18,50
19,00
19,20

19,40

21,05

21,15

21,45

iă.
12,55 Curs de limbă fran-

ceză. •
13.15 Concert de prînz.
14.15 Corespondenții ju

dețeni transmit.,.
14,35 Cîntece ți jocuri 

populare.
15,00 Muzică și' publicitate.
15,10

16,20

(re-

limba

Mai

Teleșcoală. 
Telecinematecă 
luare).
Album 'coral.
Telex.
Emisiune în 
germană.
Tragerea loto.
La volan. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Documentar. 1
1939 — glorioasă a- 
niversare.
Film artistic. Casa 
dintre cîmpuri.
Muncitorești voijițe 
unite într-un gînd. 
O arță pe măsura 
timpului nostru. 
Telejurnal.

Documentare primi
te de la alte televi
ziuni.
Un fapt văzut de_ a- 
proape — reportaj. 
Muzica în imagini.16,40

17,00 Cea mai înaltă fa
cultate este uzina.

17,20 Agenda culturală.
17,50 Clubul tineretului.
18,30 Aprilie 1979 — cro

nica evenimentelor 
politice interne și in
ternaționale. 
1001 de seri.
Telejurnal. 
Documentar.
Instantanee. 
Publicitate. 
Teleenciclopedi a.
Film serial. In spatele 
ușilor închise. Episo
dul 8.
Intîi Mai sărbătorești 
Telejurnal Sport

18,50
19,00
19,20
19,40
19,55
20,00
20,35

21,25
21,45
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Ridicăm în atenția factorilor cu atribuții 
gospodărești-edilitare

Necesitatea grăbirii finalizării
lucrărilor de înfrumusețare
Din numeroasele lucrări gospodă

rești și de înfrumusețare cuprinse în 
programul Consiliului popular munici
pal pe acest an, o parte însemnată tre
buie finalizată în întîmpinarea zilei de 
1 Mai. Despre stadiul la care se aflau 
lucrările marți, 17 aprilie, precum și

preocupările existente pentru grăbirea 
realizării acestor lucrări ne-au informat 
factori care au obligații directe în do
meniul gospodăresc-edilitar. Redăm pe 
scurt măsurile pe care acești factori le 
au în atenție pentru Petroșani.

Cititorii au cuvîntul
Servire bună

Nu se ppate respecta programul ?

de executat în această lu
nă reparații de zidărie și 
zugrăveli la fațadele tutu
ror imobilelor proprietate 
de stat CU des
tinație locativă din cen
trul orașului, începînd cu 
numărul 15 aflat în preaj
ma Grupului școlar minier, 
pînă la numărul 123. Se 
vor executa în primă ur
gență recondiționări și la 
imobilele cu destinație 
mixtă cum sînt cele ale 
C.E.C., băncii de stat și 
altele, precum și la locuin
țele cu nr. 2, 4 și 6 din 
strada Horia. Pentru a ne 
încadra cu toate aceste 
lucrări în termenul de 
realizare stabilit — 28 a-
prilie —, vom folosi uti
laje eficiente, renunțînd p« 
cît posibil la sistemul 
greoi al schelelor.

Ion CHERECHEȘ, șe
ful sectorului de gospodă
rie comunală și locativă 
al Consiliului popular mu
nicipal : Timpul nefavora
bil nu-i un argument cu 
care să se poată motiva 
tărăgănarea, întîrzierea cu 
care sectorul E.G.C.L., u- 
nele instituții și în multe 
locuri și cetățenii au tre
cut la realizarea sarcinilor 
gospodărești ce le revin. 
Că se poate . lucra au 
demonstrat-o, spre exem
plu, locatarii blocului nr. 
54 din strada Aviatorilor, 
bloc situat la marginea 
cartierului. Ei au lucrat în 
aproape toate după-amie- 
zile, chiar și pe ploaie, la 
nivelarea pămîntului, aran
jarea rondurilor de flori, 
plantări și alte amenajări

Toma aprovizionează con
tinuu standurile. La raio
nul de carne servirea i- 
reproșabilă a cumpărători
lor este asigurată de Nicu 
Goia. Vînzătoarele Nuța 
Stolo i și Florica Neșteanu 
servesc . cumpărătorii la 
raionul mezeluri. La pîi- 
ne și specialități de pani- . 
ficație își desfășoară mun
ca Piri Lokotoș și Ana 
Csilcser. Tinerele Ana Mi- 
haly și Neli Corehi, me
reu cu zîmbetul pe buze, 
politicoase, oferă atît co
piilor, cît și părinților lor 
ciocolată și alte dulciuri. 
Incontestabil, buna servire 
este un atribut al acestei 
unități comerciale.

Ștefan NEMECSEK, 
Vulcan

pentru cei ce locuiesc în 
Lonea, nu este de găsit. 
Pentru a nu fi puși pe 
drumuri în mod inutil am 
dori ca zilele și orele de 
plată pentru cei ce locuiesc 
în Lonea să se respecte cu 
rigurozitate.

Silvia (SPĂLAU,
Pelrila—Lonea

din fața blocului. Așa pu
team acționa toți. Unele 
lucrări, cum ar fi siste
matizarea circulației în 
Piața Victoriei și mutarea 
cu această ocazie a stați
ilor autobuzelor și a par
cării, repararea și zugrăvi
rea fațadelor clădirilor din. 
centrul orașului, săparea 
și aranjarea tuturor pelu
zelor de pe străzile Mihai 
Viteazul, Republicii — 
zona de la casa de cultu
ră pînă la restaurantul 
Mignon — Oituz, Avia
torilor și altele, curățirea 
zonelor verzi trebuie ime
diat urgentate. La efectua
rea lucrărilor trebuie să
contribuie mai activ atît 
personalul muncitor al
E.G.C.L., cel al întreprin
derilor, instituțiilor, în
deosebi școlilor și magazi
nelor, cît și cetățenii mobi
lizați de deputați, asocia
țiile de locatari, tineretul, 
femeile.

în ultimele zile am 
parcurs și noi din nou 
străzile municipiului. Am 
constatat că în unele zo
ne ge depun eforturi mai 
stăruitoare pentru execu
tarea lucrărilor gospodă
rești planificate.

Echipa de muncitori, pa- 
vatori a E.G.C.L. și-a in
tensificat munca și a exe
cutat deja plombări pe 
străzile Republicii, Vasile 
Conta, Cloșca, I.B.- Delea- 
nu, îmbrăcămintea asfal- 
tică a străzii Petoffi San
dor, acțiune care va fi 
continuată pe străzile Oi
tuz, Unirii, Aviatorilor și 
altele. Personalul Oficiu-

• SIMION GH. NICO
LAE, I.M. Dîlja : Concedii 
fără plată pentru intere
se personale se acordă în 
baza art. 127 din Codul 
muncii și numai în situa
ții deosebite (căsătorii, de
ces, naștere etc.),> lăsate la 
aprecierea conducerii uni
tății. Acestea se acordă pe 
durată determinată, de 
dorit fiind ca ele să nu de
pășească 30 de zile, cu 
păstrarea calității de per
soană încadrată în mun
că a celor în Cauză și 
menținerea drepturilor ce 
decurg din această calita
te. în consecință, aveți 
dreptul să solicitați un 
concediu fără plată de 5 
zile, pentru interese per-

INVITAȚIE LA ORDI
NE. în incinta pieții de 
alimente din Petroșani 
pot fi ’întîlnite unele lo
curi unde ordinea și igie
na lasă de dorit. Un ase
menea loc se află lîngă 
chioșcul ce desface lan- 
goși, gogoși și răcoritoa
re. Resturile de ulei și 
de cocă arsă depuse aici 
luni de zile formează un 
strat gros ce se transfor
mă, cînd plouă, în nă- 
mol. Nu odată consu
matorii de langoși, nea- 
tenți, au ajuns cu panto
fii în stratul negru și 
cleios. De ce oare admi-

Gospodari din blocurile turn, strada Republicii, 
Petroșani ? Aș ! Un colec tiv de la C. C. S. M. 
angrenat în amenajarea spațiului verde din cartier. 
Unde sînt totuși locatarii 7 Privesc de după perdele... 

Foto : Ion LICIU
lui municipal de poștă a 
săpat și însămînțat zona 
verde din jurul sediului 
instituției, mai puțin (de ce 
oare ?) zona dinspre hote
lul „Central" ; cel al 
C.C.S.M. și C.V.A. a îm
prăștiat grămezile de pă- 
mînt vegetal aduse peh- 
tru nivelarea zonelor verzi 
afectate de șanțul de ca
nalizare săpat în dreptul 
blocurilor turn- de pe stra
da Republicii, executînd de 
fapt o lucrare care reve
nea cetățenilor din zona 
respectivă, dar care au 
preferat să-i admire doar 
pe cei ce le-au făcut ordi
ne în ogradă.

în atenția tuturor facto
rilor cu atribuții gospodă
rești-edilitare și a cetă
țenilor trebuie să se afle 
în. următoarele zile' grăbi
rea finalizării tuturor lu
crărilor de înfrumusețare 
și în primul rînd a ame
najărilor și dotărilor ne
cesare în parcuri și pe 
toate zonele verzi. Atențio
năm din nou conducerea 
Șantierului Petroșani al 
T.C.II. — de cite ori este 
nevoie ? — asupra necesi
tății terminării canalului 

sonale, iar unitatea vă va 
răspunde precis dacă este 
sau nu de acord <_u aceas
tă cerere.

Cabinet 
juridic

• SCOLNIC ANTON, 
Vulcan: Prin decizia de 
îndrumare nr. 1448 din 13 
august 1956, Colegiul civil 
din cadrul Tribunalului 
Suprem a stabilit că dife
rențele de chirie plătite în 
plus de chiriași pe 6 pe
rioadă de trei ani, nu mai 
mult, se trec în contul

Semne de
nistrația pieței nu vede 
acest loc ?

SA VEZI ȘI SA NU 
CREZI! Secția din Pe
troșani a fabricii de mo
bilă .din Deva este o uni
tate respectabilă. Poate 
tocmai de aceea ezitam 
să credem ce vedeam. Du
pă ce am numărat cu 
atenție ne-am convins. 
Numai pe latura dinspre 
șoseaua națională a clă
dirii secției, un număr de 
15 geamuri sînt . sparte. 
Chiar de la prima vede
re frapează aspectul ines
tetic dat de improvizațiile. 

termic ce străbate parcul 
din centrul orașului. Fi
nalizarea acestei lucrări 
condiționează trecerea la 
amenajarea și completa
rea dotațiilor parcului. A- 
eeleași probleme, vizînd 
ordinea și dotarea se cer 
rezolvate și în parcul de 
agrement de lîngă Institu
tul de mine unde trebuie 
recondiționat iluminatul, 
montate băncile, instalată 
o estradă, făcută ordine și 
curățenie.

Finalizarea amenajărilor 
gospodărești este de o ex
tremă urgență — acțiune 
la care să-și aducă contri
buția întreprinderile, ins
tituțiile și cetățenii, în
treaga populație. Avînd în 
vedere momentul în care 
ne aflăm, este, credem, în 
interesul tuturor ca ini
țiativele și spiritul gospo
dăresc al locuitorilor ora
șului să se materializeze 
în crearea unui cadru co
respunzător, proaspăt și 
plăcut pentru manifestări
le sărbătorești și petrece
rile cîmpenești prilejuite 
de ziua de 1 Mai.

Toma ȚATAR€A

chiriei viitoare, nu se res
tituie chiriașului. Dacă a- 

șa stau lucrurile cum ne-ați 
relatat, în cazul dv. suma 
plătită în plus cu titlu de 
chirie in trei ani anteriori 
se va trece în contul chi
riei viitoare fără nici o 
altă intervenție din partea 
Judecătoriei Petroșani ca
re este competentă să so
luționeze asemenea litigiu, 
dacă E.G.C.L. Vulcan nu 
va înțelege acest lucru.

• ILIE BROASCA, A- 
ninoasa: Un răspuns lă
muritor la întrebarea a- 
dresată de dv. a fost pu
blicat în nr. 8177 din 17 
decembrie 1978 al ziarului 
„Steagul roșu".

întrebare
la care s-a recurs pentru 
astuparea spărturilor. în 
spatele acestuia se află, 
fără îndoială, u- 
nele deficiențe gos
podărești și neglijența. 
Să nu se mai găsească 
oare sticla necesară pen
tru completarea geamu
rilor secției ?

SE AȘTEAFTA O INI
ȚIATIVA. Față de unele 
refugii din stațiile de 
autobuz se vădește grija 
cuvenită, în timp ce al
tele sînt vitregite. Exem
plu pozitiv în acest sens

Ecoul 
unei scrisori

Cu referire la scrisoarea 
adresată redacției noastre 
de cititoarea Eva Kovacs 
difi orașul' Lupeni, în care 
se relata despre un corp 
străin depistat de petentă 
în salamul produs la aba
torul din Hațeg, scrisoare 
care a fost -trimisă spre 
soluționare la Comitetul 
orășenesc Hațeg al P.C.R., 
am primit următorul răs
puns :

„Cele sesizate în scri
soare au fost'adus? la cu
noștința factorilor răspun
zători din cadrul unității 
și a colectivului de -oameni 
ai muncii din sectorul de 
preparare a produse! o» 
din carne, accentuîndu-se 
în mod deosebit asupra 
gravității unor asemenea 
fapte. Totodată, au fost 
reinstruiți controlorii de 
calitate și lucrător.i. care 
participă la acele faze ale 
procesului tehac ogie î< 
care materia primă sau 
semifabricatele ar putea fi 
impurificate cu corpuri 
străine. Regretînd cazul 
sesizat, colectivul de oa
meni ai muncii care lu
crează în sectorul de fa
bricație a preparatelor de 
carne, împreună cu toții 
factorii de răspundere din 
cadrul unității doresc să 
asigure consumatorii din 
Valea Jiului că și-au spo
rit preocuparea și exigen
ța pentru a furniza pro
duse de calitate".

Răspunsul primit la re
dacție poartă semnăturile 
șefului de secție, inginer 
Petru Aida și a șefului 
compartimentului C.T.C., 
dr. Lucian Chiriac.

este adăpostul stației din 
dreptul abatorului, car
tierul Dărănești — Pe
troșani. Instalat la extre
mitatea dinspre Petroșani 
a podului, mutat apoi la 
celălalt capăt, apoi rea
dus pe locul inițial, acest 
adăpost a fost recent 
reparat și vopsit. Nu de 
aceeași grijă se bucură 
refugiul din stația Aero
port II, strada Indepen
denței. Acoperișul aces
tuia este deteriorat de 
vînt de vreo 2 ani. Cînd 
se va găsi un gospodar 
întreprinzător care să vi
nă cu o inițiativă pentru 
a se face reparațiile ne-: 
cesare ?

Pavel HAIDUCI, șeful bi
roului administrativ al 
I.C.S.M.I. : Cu cele două 
echipe de muncitori, zi
dari și zugravi, conduse de 

-Gheorghe Motoroiu și Pa- 
■ raschiva Kiss, s-au execu

tat deja reparații de zi
dărie și zugrăveli la fața
dele magazinelor de țesă
turi, mercerie, auto-moto 
(inclusiv farmacia nr. 15), 
confecții pentru femei, de 
articole ferochimice și de 
încălțăminte pentru băr- 
>ați. în continuare vor fi 

executate zugrăveli la ma
gazinele de confecții pen
tru bărbați, de chimicale, 
„Lucoris" și „Casa gospo
dinei" (vopsiri la tîmplă- 
ria metalică) și la unită
țile din complexul Aero
port. I — de încălțăminte, 
țesături și confecții pentru 
copii.

Mart» MICLEA, vicepre
ședinta Cooperativei meș
teșugărești „Unirea" : Nu 
am întreprins încă nimic. 
Vom trece imediat la zu
grăvirea tuturor fațadelor 
unităților cooperativei și în 
primul rind a celor din 
centrul orașului — cum 
sînt unitățile de geamuri 
și rame, tricotaj meca
nic, reparat ceasuri, de 
croitorie mixtă și blănărie, 
foto și altele.

Nicolae IO AN, șeful sec
ției Petroșani a E.G.C.L.: Ra- 
portîndu-ne la sarcinile pe 
care le avem, trebuia- să 

'avem deja unele realizări, 
dar timpul nefavorabil 
ne-a împiedicat. Ne vom 

,strădui să recuperăm ră- 
mînerea în urmă. Avem

Magazinul alimentar nr. 
43 din cartierul Corcești al 
orașului Vulcan este unul 
din cele mai apreciate de 
cumpărători. Datorită bu
nei aprovizionări și gamei 
largi de produse oferite 
cumpărătorilor, magazinul 
și-a depășit planul de vîn- 
zări cu 183 mii lei în luna 
ianuarie și cu 237 mii lei 
în luna februarie a.c. La 
orice oră a programului, 
cumpărătorii îl pot vedea 
pe șeful magazinului, Va- 
sile Maier, alergînd dim- 
tr-o parte în alta Ia pre
luatul mărfurilor, predatul 
ambalajelor sau recoman- 
dînd produse cumpărăto
rilor. In sala cu. autoservi
re. Brigitte Dpbner, Marta 
Dombi, Elena Cîmpean, 
Emilia Rădoi și Valentina

Locuiesc în blocul A 4 
de pe strada Mihat Emi- 
nescu din partea de sus a 
orașului. Taxele pentru în
călzire le plătesc la aso
ciația de locatari din Pe- 
trila, unde programul la 
ghișeu este în zilele de 
marți și vineri, între orele 
16—18. Uneori însă tovară
șa care încasează taxele
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Republica Populară Mozambic

„Petromoc“
După încheierea : vizitei 

la Muzeul Revoluției, tova
rășul Nicolae. Ceaușescu și 
tovarășa Elenă Ceaușescu 
au vizitat una dintre cele 
mai mari unități indus
triale mozambicane, rafină
ria petrolieră „Petromoc", 
unde, de la l mai 1977, i- 
mediat după naționalizare, 
conducerea tehnică a rafi
năriei a fost' încredințată 
unui grup de specialiști ro- 
mâni, a căror activitate a 
fost apreciată elogios în 
mai multe rînduri de con
ducerea partidului și sta
tului mozambican. De alt
fel, în această perioadă,

producția anuală a crescut 
de la 370 000 tone la peste 
600.000 tone produse pe
troliere, , .

In toate secțiile moder
nei rafinării gazdele pre
zintă elogios contribuția 
specialiștilor români la 
bunul mers al acestei uni
tăți, competența cu care 
ei asigură funcționarea ra
finăriei, eforturile făcute 
pentru formarea de cadre 
mozambicane calificate. 
Totodată, sînt evocate po
sibilitățile lărgirii colabo
rării româno-mozambica- 
ne în domeniul prelucrării 
petrolului. ..

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit delegația ZANU 

condusă de Robert Mugabe
Joi, 19 aprilie a.c., tova

rășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Ele
na Ceaușescu au primit, la 
Maputo, o delegație a U- 
niunii Naționale Africane 

: Zimbabwe (ZANU), condu-, 
’’să de Robert Mugabe, pre
ședintele ZANU.

Evocînd lupta desfășura
tă de ZANU împotriva re
gimului lui Ian Smith, pre
cum și avîntul pe care l-a 
luat mișcarea de eliberare 
din această parte a Africii, 
președintele ZANU, Robert 
Mugăbe. a exprimat cele 
mai calde mulțumiri și în-

treaga recunoștință pentru 
solidaritatea și sprijinul 
activ pe care România și 
poporul român, Partidul 
Comunist Român l-au , dat 
și îl dau ZANU, luptei de 
eliberare a poporului Zim
babwe.

- Mulțumind pentru apre
cierile făcute la. adresă1 
României și a poporului 
român,J tovarășul Nicolae 

■ Ceaușescu a exprimat sa
tisfacția sa pentru această.. 
nouă întîlnire, și a dat, la: 
rîndul său, o înaltă. apre
ciere activității desfășurate 
de ZANU, de Frontul Pa-

triotie în general, 
drul luptei de eliberare, din 
Zimbabwe.

Tovar ă sul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat ho- 
tărîrea României, a Parti
dului Comunist Român și 
a întregului popor de a â- 
eorda în continuare între
gul lor sprijin — poliție, 
diplomatic, material — 
mișcării de eliberare a po
porului • Zimbabwe pentru 
a obține cît mai eurînd 
victoria în lupta sa dreap
tă- .-

întâlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
prietenie și înțelegere..

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Acel bleste
mat tren blindat; Repu
blica : Revoltă . în- cos
mos ; Unirea : Nea Ma
rin miliardar.

PETRILA : Lanțul a- 
I mintirilor, seriile I-II.

LONEA : Detectiv
particular.

ANINOASA.:
I fără întoarcere.
I ' VULCAN : întoarce- 
[ rea. '■ : o
I LUPENI — Cultural:
I Animalul ; Muncitoresc:. 
| Orchestra ambulantă.

URICANI : Conspira
L: țîâ tăcerii;

Drum

TV

Dineu oficial
Primirea șefilor misiunilor 

diplomatice
T o va r ă ș u 1 Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene-, 
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România,

și tovarășa Elena Ceaușescu 
aii primit, joi dimineața, 
pe șefii misiunilor diplo
matice acreditați la Mapu-

In onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co- _ 
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei E- 
lena Ceaușescu, miercuri, 
18 aprilie, tovarășul Samo
ra Moises Machel, 
ședințele FRELIMO, 
ședințele Republicii Popu-

pre- 
pre-

lare Mozambic, și tovară
șa Graca Machel, au ofe- 

. . rit un dineu oficial.
Intre părticipanți se a- 

fla Robert Mugabe, copte 
ședințe al Frontului 
triotie Zimbabwe.

Președintele Samora 
Moises Machel și președin
tele Nicolae Ceaușescu

Pa-

rostit toasturi, oare au fost 
salutate în repetate rînduri 
cu aplauze, fiind urmărite 
cu deosebit interes. Toas- 

. turtle au fost marcate prin 
intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări.

Dineul s-a desfășurat în- 
tr o atmosferă de* caldă 
prietenie și cordialitate.

11,55
16,25 în limba

I
I

21,20

Referendum în

încheiat cu Israelul

Ti lo

4 60-a aniversare a U.CÂ, a U.T.S 
și a Sindicatelor Revoluționare 

din Iugoslavia
zidiului Conferinței Uniunii 
Tineretului Socialist din 
Iugoslavia și Prezidiului 
Conferinței1 pentru proble- 

. mele activității sociale a

R, A. Egipt asupra 

Tratatului de pace
Combinatul pentru lianți Koghiz
cu sediul în comuna Hoghiz, jud. Brașov

>0 Teleșcoălă.
io Telecinemateca' 

. Ciclul „Mari e 
nizări după opere
literare, mari ac
tori". „Deșertul tă
tarilor". 
Telex.
Emisiune 
germană.

13.20 Tragerea
18.30 Reportaj

..Burundi 
de. la șoapta 
lului".

18,50 1001 de seri.
19,00
19.30
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— tara 
Ni-

Telejurnal. 
I’riin plan: 
om pe Valea 
moașei".
Film artistic:

„Un 
Fru-

.,Go“ i 
pil de Suflet". Pre
mieră TV. Produc
ție a studiourilor 
mexicane. 
Meridiane 
rale. 
Telejurnal.
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BELGRAD 19 (Agerpres).-
- Trimisul special Agerpres,

S. Morcovescu,: transmite :
La Centrul Congreselor
„Sava", din Belgrad, a
avut loc, cu prilejul celei femeilor. Au luat parte, de 
de-a 60-a âniversări a U- 
niuiiii Comuniștilor din Iu
goslavia, a Uniunii Tinere- , 
tului Socialist șre a Sindi
catelor Revoluționare,-, o 

, ședință solemnă a Comite
tului Central al UCI, la 
care au luat parte membrii ’
Consiliului Uniunii Sindi
calelor din Iugoslavia. Pre- a rostit o cuvintare.

asemenea, reprezentanți ai 
organelor federale de stat, 
reprezentanții unor institu
ții federale, un mare nu
măr de invitați.

Președintele Uniunii Co-
- muniști-lor din Iugoslavia, 

tovarășul Tosip Broz.

Mineri africani în grevă
WINDHOEK 19 (Ager

pres), Cei 5 200 de mineri 
africani de lai'cea mai. ma
re mină de diamante din 
lume Oranjemuncl, din -Na
mibia, țară administrată- i- 
legal de ll.S.A. au hotărit

întreruperea lucrului, timp 
de ‘ două zile. Acțiunea, 
a fost inițiată în 
sprijinul revendicărilor mi
nerilor privind îmbunată- 
ții'ea condițiilor- de muncă 
și de viață.

CAIRO 19 (Agerpres). 
In Republica Arabă Egipt 
s-a desfășurat joi referen
dumul în cadrul căruia 
populația țării a fost -che
mată să se pronunțe prin 
„da" sau „nu" asupra Tra
tatului de pace încheiat cu 
Israelul, precum și asupra 
documentelor anexă — in
formează agenția MEN. 
Stat supuse, de asemenea, 
aprobării .populare, arată 
agenția, o serie de proiecte 
privind, între altele, dizol
varea Adunării Poporului 
(parlamentul) și organiza
rea unor alegeri generale 
la șase zile după referen- 
dum.'

Rezultatele referendu
mului vor fi anunțate vi
neri. ■- * ■ ■

încadrează prin transfer în interes de ser
viciu sau prin concurs

— inginer minier cu 5 ani vechime

— economist cu 6 ani vechime

Se asigură cazare în apartamentele com 
binatului

Condițiile de vechime și retribuire con
form prevederilor Legii nr. 12/1971 și Legii 
57/1974.

Informații suplimentare la serviciul P.I.R.
— telefon interurban 11—12, interior 120 
sau 123 Hoghiz.

Procramareâ unilaterală a „independenței*- 
regiunii de sud a Libanului

israeliene la 13 iunie 1978, 
cînd au trebuit să evacue
ze acest teritoriu.. Rezolu
ția 425 a Consiliului- . de - 
Securitate, privitoare la re- : 
tragerea trupelor israeliene 

milițiilor din Liban, cerea ca terito
riul în cauză să fie predat 

UNIFIL — 
de menți- 

în Lilian*.

5,00 Buletin de
5,05 Ritmuri matinale. 
8,10 Curierul melodiilor. 
9,00 Buletin de știri. 9.05 
Răspundem ascultăto
rilor. 10,00 Buletin de 
știri, 10,05 Atlas folclo
ric. 10,30 Știința ȘÎ via
ța. 10,45 . Momente folk. 
11,00 Buletin de știri. 
11,0-5 Corul Gavriil Mu- I 
sicescu. 12,00 Buletin (de ( 
știri; 12,03 Din comoa- | 
ra folclorului nostru. 
12,35 Repere interpre
tative, 13,00 De la 1 la 
3. .15,00 Sțudent-club.
10,00 Radiojurnal. 16,20 
CoordOn ale economice. 
16,40 Muzică, ușoară. 
17,00 Buletin de știri 
17,05 Un virtuoz al lam- 

| balului: George Pântazi..
17,20 Pen tru ■.pa trie. 17,50. 
Cîntece. 18,00 Orele se
rii. 20.00 Inlepreți 
muzicii pbpulare: Ni.eo- 

I.lae Sabăti. 20,15 Anche- -j 
ta economică. -- -
dențe sonore. 22,00 O zi * 
înțr-o oră. 23,00—3,00 I 
Non stop muzical noc 
turn.

I
I
I

I 
i

I
I

ai IIu,in jvncne- j 
i 20,45 Ca- I 
. 22 1)0 O zi ’

METO.ULLA 19 (Agpr- 
pres). In cursul ,unei con
ferințe de presă, ținută la 
Meioulla — orășel israe- 

■ Hau de lingă frontiera CU 
. Libanul —. maiorul Saad

Haddad. șeful 
conservatoare din enclaVe- 

1 le creștine din sudul Li
banului, a anunțat procla
marea unilaterală a „in
dependenței" acestui teri
toriu al Libanului — in
formează agențiile de pre
să; ". V '- .' 1 ■

Destituit din ’armata li
baneză pentru refuzul de a 

■ se -supune autorităților 
' centrale ă guvernului de 

la Beirut, maiorul Haddad 
dispune de un efectiv e- 
valuat la 1 500—2 000 de 
militari, care ocupă o su
prafață de circa 800 km 
pătrați în sudul Libanului, 
cedată. forțelor conser
vatoare creștine de trupele

—*

bili, autoritatea și suvera
nitatea guvernului legal al 
Libanului asupra acestui 
teritoriu, au * ocupat poziții 
în zonă.

sub controlul 
Forțele O.N.U. 
nere a ordinii

BEIRUT 19 (Agerpres). 
Guvernul Libanuliii con
damnă proclamarea unila
terală a „independenței" 
regiunii de sud a țării de 
către maiorul Saad Haddad 
și consideră acest act drept 
o acțiune ilegală și o ten
tativă de a diviza țara — 
se arată într-o declarație 
a președintelui Elias Sar
kis dată publicității la Bei
rut. Efectivele armatei li
baneze, dislocate în sudul 
Libanului pentru a restă-

NAȚIUNILE UNITE 19 
(Agerpres). . îleferihdu-se 
la proclamarea ' așa-zisului 
„Liban Hirer" purtătorul 
de cuvînt al secretarului 
general al O.N.U. a rea
mintit că. „Libanul este 
membru al Organizației 

' Națiunilor Unite și că nu
meroase rezoluții ale 
O.N.U., între care cea a 
Consiliului de Securitate 
de la 19 martie 197.8, pri
vind crearea UNIFIL, se 
pronunță în favoarea ’ res
pectării stricte a integrită
ții teritoriale, suveranității 
și independenței politice a 
Libanului, în cadrul fron
tierelor sale recunoscute 
pe plan internațional".

PENSIONAR,

meniul prin care 
salvat sănătatea. 
Constantin. (283)

mi au
Aurica

Mica publicitate
’ VIND URGENT radio- 

casetofon, stare excepțio
nală — sigilat — Algea 
Viitorului bloc 3 sc. II ap. 
7, Vulcan. Informații 7—16 
(281) -U'U'K' 1 : ;

ofer
. scb.imb . locuință (garson'ie-

VÎND Trabant 601, stare 
excepțională. Strada Insti
tutului bloc 4 ap. 3 Pe
troșani, între orele 16—18. 
(286)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Negoi 
Cornel, eliberată de EU.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(287)

MULȚUMESC din .inimă 
medicului Stelian Mathes 
și asistentei Geta lonescu 
de la spitalul Petrila pen
tru modul 'deosebit în ca
re m-au îngrijit și trata-

ră) Oradea, M. Emineseu 
53 ap. 7, cu similar Pe
troșani, Adresați Stanei u 
Livia bloc 109 ap. 25 stra
da Republicii. (284)

ANUNȚ DE IAMILIE
SOȚIA și fiica anun

ță împlinirea la 20 a- 
prilie a unui an de la 
moartea scumpului lor
GOROBEI VSEVOLOD

îi păstrăm veșnică a- 
mintire. (275)

-,Z •-

Cooperativa 
„linlrea“ 
Petroșani 

declară nulă auto
rizația nr. 0026 
pentru efectuări de 
operațiuni cu me
tale prețioase, eli
berată în baza De
cretului nr. 382/ 
1967.
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