
Tovarășul N ic o l ae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a e- fectuat, în cursul zilei de marți, 14 februarie, o vizită de lucru în județul Timiș, pentru a examina direct, la fața locului, cu factorii de răspundere din economie, cu activiști de partid și de stat, cu oamenii muncii, modul în care se îndeplinesc în această parte a țării hotărîrile Congresului al Xl-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Tovarășul NT c o 1 a e Ceaușescu a fost întîmpinat de locuitorii de pe aceste străvechi meleaguri ale patriei cu sentimente calde și manifestări vibrante specifice în- tîlnirilor secretarului ge-
Adunarea generală a reprezentanților 
oamenilor munții de la I. M. LupeniIeri, la întreprinderea minieră Lupeni, a avut loc adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii.Au participat tovarășii 
Vasile Patilineț. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul minelor, petrolului și geologiei, Ilie 
Rădulescu, prim secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., Cle
ment Negruț, prim secretar al Comitetului municipal de partid.La adunare au luat parte reprezentanții oamenilor mpncii de la întreprinderea minieră Lupeni, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, activiști de partid, delegați ai unor instituții centrale de stat.In cadrul adunării s-a făcut o amplă analiză, pe bază de bilanț, a rezultatelor economice înregistrate în activitatea productivă pe anul 1977 și s-au stabilit, în baza . planului întocmit și a propunerilor reieșite din dezbateri, măsuri menite să ducă la îndeplinirea sarcinilor de plan aferente acestui an

MCCESj UE MENCIj CEFERIȘTII. ORDin lanțul trenurilor ce curg neîntrerupt pe magistrali feroviară electrificată Petroșani — Simeria m-am oprit asupra trenului de marfă nr. 23213 încărcat cu cărbune pentru termocentrala Mintia. Pregătit de lăcătușii de revizie Vasile Strehăianu și Gavrilă Andrei, acest tren numărînd 34 de vagoane eu o încărcătură de 2 800 tone, a fost gata de plecare la ora prevăzută în graficul de mers — 13,55. Un șuierat prelung a marcat plecarea spre destinație.Șeful de tură 1‘ulian Morarii îmi spunea că elementul constant și viabil 

neral al partidului cu oamenii muncii în cadrul vizitelor de lucru,In ciuda unei ploi persistente, pe străzile Timișoarei, mii de cetățeni — femei, bărbați, tineri și vîrstnici —, cu zîmbete și flori, scandau cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !", aclamau pentru partid, pentru patria socialistă, România. .Primul obiectiv, al vizitei de lucru a secretarului general al partidului este Expoziția realizărilor economiei județului Timiș : sinteză cuprinzătoare a roadelor muncii înfrățite a oamenilor muncii, din această parte a țării — români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități.Dovadă concludentă a 

și a angajamentului asumat ca răspuns la chemarea la întrecere lansată de colectivul întreprinderii miniere Paroșeni către toți minerii țării.Intr-o atmosferă entuziast i, participanții la a- dunare au adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, în care se spune : „Vă asigu
răm, tovarășe secretar ge
neral că, sub conducerea 
organizației de partid, in 
acest al treilea an al ac
tualului cincinal ne vom 
depăși sarcinile de plan 
cu 10 000 tone de cărbune 
cocsificabil, vom reduce 
consumul la lemnul de mi
nă și la cherestea cu pes
te 500 mc, vom economisi 
500 000 IdVh energie e- 
lectrică și 20 tone com
bustibil convențional.

Dorim cu această ocazie 
să vă adresăm cu stimă și 
respect cele mai calde u- 
rări de sănătate, fericire și 
putere de muncă spre bi
nele întregului popor și al 
înfloririi patriei noastre 
socialiste.

Noroc bun !"

care determină succesele în muncă ale acestei ture este înalta conștiință muncitorească a tuturor oamenilor care o compun. Printre fruntașii turei se numără lăcătușii de revizie Vasile Strehăianu, Gavrilă Andrei, Ștefan Astaloși, Ion Rahotă, lăcătușii de reparație Liviu Băloi, Vasile Bora și un- gătorul Mihai Oprescu. Rolul personalului de la •Revizia de vagoane Petroșani s-a amplificat mult odată cu dublarea, în ultimii uni, a numărului trenurilor care trec prin Petroșani. Locomotivele electrice tractează garnituri de greutate mult 

hărniciei și priceperii celor ce muncesc în producție, cercetare și în învăță- mînt, expoziția reunește peste 7 000 de produse realizate de întreprinderile electrotehnice, constructoare de mașini, chimice și de materiale de construcții, o gamă largă de bunuri de larg consum, produse de unitățile industriei ușoare și alimentare și ale cooperației meșteșugărești și ale agriculturii județului.Secretarului general al
Tovarășul Nicolae 

s-a reîntors în
Ceaușescu
CapitalăTovarășul N i c o lae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a reîntors marți scara în Capitală, venind de Ia Timișoara, unde s-a întîlnit cu tovarășul Stane Doi jnț, secretar al Comitetului E- xecutiv al Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, care, la invitația secretarului general al partidului, a făcut o vizită în țara noastră.In cursul zilei de marți, secretarul general al parti- 

sporită și toți cei ce lucrează Ia trenurile de marfă sînt conștienți de menirea ce o au în asigurarea mersului normal,în deplină trenurilor. securitate, '31Iulian Moraru, șeful iurei ce . deține titlul defruntaș în întrecerea șocialistă, e mulțumit catovarășii din subordinea lui și-au făcut întotdeauna pe deplin datoria, că trenurile au fost pregătite cu toată răspunderea pentru a porni spre destinație conform graficului.
Ing. Rodica ARDELEAN 

Revizia C.F.R.

partidului îi sînt prezentate cele m.ai noi tipuri de mașinj și utilaje create în diferite unități industriale, realizate după proiecte e- laborate de specialiști din producție, din cercetare și învățămînt.Tovarășul Nicolae Ceaușescu cercetează cu interes numeroasele grafice ce ilustrează progresele înregistrate. în organizarea superioară a
(Continuare in pag. a 4-a)

dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a făcut o vizită de lucru în județul Timiș.La sosire, în gara Bănoasa, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat de tovarășii Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Ion Dincă, Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul Nieulescu, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ștefan Voitec, Ion Comun, Miu Dobrescu, Nicolae Giosan, Constantin Dăscălescu, Aurel Duma, Ion Stănescu.

CHEMARE LA ÎNTRE
CERE GOSPODĂREAS- 

ICA. Asociația de locatari nr, 2 C. T. 200 B din oia- Ișul Lupeni a adresat celor 11 asociații din locali- ■ tate o chemare la între- | cere cu obiectivul mobi_ Ilizator de a realiza în a- nul 1978, prin muncă patriotică, lucrări gospodă- 
I vești și de înfrumusețareîn valoare de cel puțin II 850 lei pe fiecarecui tor. (T. Ț.).

DIN INIȚIATIVA UTE- 
C1ȘTILOR secției turnătorie de la I.U.M.P., a fost organizată o acțiune de muncă patriotică în sprijinul producției.

lo-

ASISTENȚA TEHNICĂ 
pe măsura complexității 

dotăriiRevenim la întreprinderea minieră Lonea. Tema — creșterea productivității muncii în abatajele mecanizate, temă cu care am mai fost prezenti la această întreprindere. La începutul anului semnalam o creștere în abatajele mecanizate a acestui indicator comparativ cu ultima lună a anului trecut. Rezultatele obținute în luna ianuarie, deși modeste —• 5,95 tone pe post la unul dintre complexe și 6,95 tone pe post la cel de-al doilea — se ridicau peste media lunii decembrie cînd la primul complex se realizase 3,44 tone pe post, iar la al doilea 4,88 tone pe post.După încheierea primei decade a lunii: februarie, dacă la complexul nr. 1 productivitatea muncii obținută depășea 7 țone pe post, la nr. 2 productivitatea realizată era în scădere față de luna ianuarie — 6,31 tone pe post.Pentru obținerea acestor rezultate deși, repetăm, modeste totuși cu tendințe de creștere — cel puțin la primul complex sînt evidente — la mina . Lonea s-au luat unele măsuri care și-au dovedit eficiența : construirea unui siloz- tampon care prin înmagazi- narea cărbunelui extras din abatajele mecanizate, evită strangulările de pe fluxul de transport; o mai
în pagina a 2-a 

Cum sînt utilizate 
complexele mecanizate ?

Șeful de schimb Eugen Crasuc cu ortacii din brigada fruntașă a minerului Francisc Kovăcs de la sectorulIV al minei Petrila.Foto : Ion LICIU

Răspunzînd inițiativei, zeci de tineri au participat timp de cîteva ore, în timpul lor liber, Ia'descărcarea și depozitarea a 5 vagoane cu nisip fin, necesar turnătoriei uzinei.
CONDUCEREA O.L.F.ne informează că azi, 15 ' februarie, în unitățile sale vor fi puse în vînzare către populație primele 15 000 de bucăți salată verde. Am fost asigurați că acest produs nu va mai lipsi din magazinele de desfacere. (D.G.)

DE LA ÎNCEPUTUL A- 
NULUI, 15 familii de ceferiști din Petroșani s-au mutat în apartamente noi, de confort sporit. Faptul reflectă grija pentru continua îmbunătățire a condițiilor de viață ale

tehnice !bună organizare a activității la fronturile de lucruj un control sever al îndeplinirii dispozițiilor de lu-< cru, de la un schimb la al-* tul și adaptările executate la transportorul primului a- bataj. Cu toate măsurile întreprinse, activitatea celor două abataje mai are încă de suferit, pe de o parte, datorită condițiilor geotectonice — dezvoltarea inegală a stratului îi obligă pe mineri la scoaterea spițurilor de la ambele capete ale abatajelor, în a- vans, cu susținerea individuală, ceea ce „ține în loc" complexul — iar pe de altă parte, nestăpînirii în ansamblul lor a instalațiilor electromecanice componente ale complexelor. Să exemplificăm : în 10 februarie, la cel de-al doilea complex s-a ivit o defecțiune electromecanică pentru remedierea căreia a fost nevoie de intervenția maistrului electromecanic Petru Balog, pentru că. atît electricianul sectorului cit și cel de la sectorul general (electromecanic) au ridicat din umeri neputincioși. Faptul că maistrul electromecanic Balog cunoștea bine instalația nu-1 scutește de critică, pentru că nu și-a instruit personalul din subordine.
Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

844 tone cărbune 
peste planDupă ce au încheiat luna ianuarie cu planul de cărbune depășit, minerii din sectorul I al I. M. Vulcan au menținut cu succes ritmul producției, reușind să înceapă această săptămînă de lucru avînd la activ un plus de 844 tone de cărbune. Contribuții substanțiale la acest spor au adus brigăzile minerilor Gheorghe Sava, Constantin Trencea, Ștefan Gantz —

- —(S. VLADIMIR, co
respondent).

Productivități 
înalteLa sfîr.șitul primei decade din luna în curs, colectivul sectorului I al I.M. Paroșeni acumulase o depășire de plan de 260 tone de cărbune. Printre brigăzile cu cele mai bune rezultate se numără cele conduse de Constantin Ciobânoîu și Ilie Filiche, ambele dotate cu complexe de susținere și tăiere mecanizate.muncitorilor feroviari. (I.M.).

EXCURSIE LA REȘI
ȚA. Duminică, 26 februarie, în cadrul primei e- tape a returului diviziei A la fotbal, „Jiul" va susține în deplasare în- tîlnirea cu F.C.M. Reșița. Spre a veni în întîmpi- narea dorinței suporterilor. „Jiului", O.J.T. Petroșani organizează o excursie de o zi în orașul siderurgiștilor. Costul excursiei, inclusiv biletul pentru meci este de 90 lei. Plecarea cu autocarul la ora 7. înscrierile la sediul O.J.T. Petroșani. (C.D.). .
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Necesitatea creșterii PRODUCTIVITĂȚII MUNCII impune întrebarea
__________________________________ i______________________ *-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cum sînt utilizate complexele mecanizate ?
EXIGENȚELE FORMĂRII MINERULUI - TEHNICIANExigențele puse în fața mineritului Văii Jiului de secretarul general al partidului cunosc o vie materializare la I.M. Paroșeni, mi- nă-model pe ramură, și se recunosc în faptele colectivului, în preocupările de zi cu zi ale minerilor.■— Așa cum ne cere tovarășul Nicolae Ceaușescu, așa cum e și firesc în condițiile pătrunderii accelerate în abataje a tehnicilor moderne, de înaltă, productivitate, noi, minerii din brigadă am învățat să stă- pînim mașinile din dotare, să lucrăm cu ele.Cuvintele aparțin șefului de schimb Gavrilă Mcsza- roș, din brigada condusă de Francisc Fazacaș, din sectorul II al minei, colectiv cu foarte bune rezultate în promovarea noilor tehnologii. Reușitele brigăzii șeful de schimb le pune în legătură directă 
cu calificarea înaltă a muncitorilor din brigadă, primul rînd, odată cu tărîrea introducerii în ploatare a complexului, gada a fost constituită 
cei mai destoinicidin sector, muncitori cu solidă pregătire profesională. „Osatura" formației o formează minerii cu experiență. Fiecare din cei patru șefi de schimb din brigadă — Meszaroș, Popa Gheorghe IV, Rad Vasile,

pre- brigadă s-au for- în fosta de Titu

a la Ina

Tn ho-ex- bri- din mineri o

și Constantin Babii cum și șeful de Francisc Fazacaș mat profesional brigadă condusăTeacenco, cea care a utilizat printre primele în Valea Jiului complexe mecanizate de abataj. înaintea introducerii în subteran a complexului, brigada a fost instruită la suprafață la „standul de probă", însu- șindu-și operațiile de manevrare a tuturor componențelor complexului și participat apoi, efectiv, montarea lui în abataj, aceste condiții brigadaatins de la început productivitatea muncii planificată, realizînd lunar avansări de peste 40 ml. Nivelele medii ale randamentelor s-au situat frecvent între 17—18 tone pe post, cu „vîrfuri" de peste 20 tone pe post,- capacitatea abatajului men-- ținîndu-se la peste 600 -tone pe zi. Prin depășirea productivității muncii planificate (cu cca. 1,5 tone pe post), coeficientul de cîș- tig al muncitorilor a fost de peste 1,3. De -altfel, la plusul de 27 000 tone realizat pe sector în anul 1977, brigada are o „contribuție1 de peste bune.Tînărul Chiș și Gheorghe Mirăuță

și sector avînd ca țel ridicarea calificării și perfecționarea pregătirii profesionale. De pildă; de mai mult timp în cadrul minei este organizat un curs de perfecționare a pregătirii al cărui principal scop este policalificarea maiștrilor minieri și electromecanici, a minerilor și electrolăcătușilor care muncesc în abatajele mecanizate.Un curs special de policalificare pentru mineri Și altul pentru lăcătuși este pe cale să înceapă în aceste zile. Se va oferi astfel muncitorilor nu numai posibilitatea să-și perfecționeze pregătirea ci și calificarea în a doua meserie devenind, așa cum a cerut secretarul general al partidului, mi- neri-tehnicieni.
A. HOFFMAN

13 000 tone căr-lăcătuș maistrul Nicolae minier___  . . ne-au vorbit despre acțiunile izbutite întreprinse pe mină

. — telmic-eni ai paroșeniului verifică utila- jele pe care le iriînuiesc.

întreprinderea minieră Petrila, mină dotată cu un complex mecanizat de abataj (ȘMS-3) — de concepție și construcție indigenă — ne oferă o experiență de natură organizatorică ce vizează nu numai asigurarea asistenței tehnice pe perioada ' funcționării utilajului ci și organizarea activității legate ' de dezechiparea, revizuirea, repararea și , xu lucreintroduce- introducerea mecanîzarn genul rea acestui complex la frontul lucru.Asistența tehnică la abatajul unde funcționa complexul era asigurată de cadre tehnice de specialitate electromecanică, de oameni cu experiență, cum sînt inginerii Lucia Han- nig, loan Lapșanschi, Eugen Nicoâră, subinginerul Ștefan Stelly, maiștrii principali Rudolf Keiling, Hans Theil. Gheorghe Domnișoru sau maistrul Vasile Butuza. C’ă această asistență nu este formală o dovedesc rezultatele obținute la extracția de cărbune cu acest utilaj — dar și îmbunătățirile a- duse transportorului origi

nal în urma colaborării cu Această măsură organi- ' '. - ■■■■ ■ . u_ nei echipe pentru introducerea mecanizării și asigurarea asistenței tehnice de specialitate — luată in prima lună a acestui an, nu numai eă se justifică prin eficiența acțiunilor întreprinse, dar nu stînje- nește nici activitatea actorului elec- tromecanic1 din care fa-
Echipă specializată în- - la lucrări de _________________ l celor amintite — ________________ montare, de- zechipare, revizie și întreținere — personalul c- lectromecanic din sectorul de producție, personalul respectiv putînd asigura’ astfel întreținerea și Exploatarea celorlalte utilaje.Am insistat asupra acestor măsuri de natură organizatorică luate la mina Petrila, pentru că ele și-au dovedit eficiența și ar putea constitui dacă nu un model , cel puțin tenia unui schimb de experiență pentru îmbunătățirea organizării producției în a- batajele

echipa specializată în in- zatorică — înființarea- troducerea mecanizării și asigurării asistenței tehnice de specialitate. Prin îmbunătățirea adusă, transportorului i s-a asigurat o mai mare siguranță în exploatare, dar s-a făcut și economie de două posturi, folosite pînă atunci

la efectuarea unor lucrări auxiliare necesare unei funcționări normale a u- tilajului.Cu sprijinul cadrelor tehnico membrii aceleiași echipe au efectuat, în numai 6 zile, dezechiparea abatajului, lucrare care i-a fost dată în acord global, și s-au angajat ca revizuirea și complexului să te în subteran, în felul acesta
totodată repararea le exeeu- reducînd un numărînsemnat de posturi necesare evacuării la suprafață a utilajului și timpul afectat reviziei, reparației si introducerii utilajului (j» la noul front de lucru. mecanizate.

G. DORIN

pe
(Urmare din pag. 1)

ASISTENȚA TEHNICA
măsura complexității dotării tehnice!

— Celor care asigură a- sistența tehnică le revine sarcina nu numai de a rezolva problemele ivite ci și instruirea personalului de specialitate, cerință, încă _ neînțeleasă de către toți cei cărora le revine această sa rcină, ne spunea tovarășul Andrei Colda, secretarul comitetului de partid pe întreprindere, președintele consiliului oamenilor muncii.— Pentru a evita aceste situații neavenite, vom organiza reinstriiirea lunară a întregului personal ce deservește aceste utilaje tocmai pentru o mai .bună cunoaștere a complexelor mecanizate și a tehnologiei de lucru, ne informa inginerul șef al minei, Virgil Lupu- 
lescu. De asemenea, am conceput o nouă metodă pe care o vom aplica în viitor pentru scoaterea în avans

a spițurilor de la coperiș, astfel îneît să nu mai constituie un impediment în buna funcționare a complexelor.Reveninc totuși la asistența tehnică acordată brigăzilor din abatajele mecanizate tocmai pentru că la întreprinderea minieră Lo- ii ea n u se ridică la nivelul dotării tehnice. Astfel, la unul dintre complexe, răspunde de întreaga activi* vitate un tînăr inginer minier, Dumitru Nicolae, care abia a pășit în cel de-al doilea an de stagiatură, iar la cel de-al doilea un sub- inginer minier, Viorel Burz, care abia anul trecut a terminat institutul — ambii neavind, cum e și normal, experiență:— și în acest caz se ocupă mai mult de aprovizionarea locului de muncă decît de asistență tehnică. Oare pentru complexitatea lucrărilor din aceste abataje nu erau necesare

'bwamiui
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COMPLEX A

COMPLEX 2

• *
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cadre cu o mai mare experiență în minerit și mai ales nu trebuiau numite și cadre tehnice electromecanice (cei doi ingineri sînt dublați, la ambele abataje de maiștri, dar tot minierii?De fapt, defecțiunile apărute — defecțiunea electri-

că de care aminteam și ruperea lanțului de la plug, o altă defecțiune tot la cel de-al doilea complex, care a durat mai multe ore — demonstrează cu prisosință că trebuie să se facă simțită prezența permanentă în abatajele mecanizate

elec-s-au bune
a unor cadre tehnice tromecanice.Deși măsurile care luat, repetăm, sîntși eficiența lor se reflectă incontestabil în rezultatele obținute, totuși complexelor mecanizate, activității din abtajele dotate cu astfel de utilaje de înaltă tehnicitate le trebuie acordată o atenție mai mare, mai ales în ceea ce privește asigurarea unei asistențe tehnice competente, la nivelul dotării, asistență care nu trebuie să se limiteze doar la rezolvarea problemelor curente ci și la instruirea, calificarea și ridicarea calificării oamenilor, a personalului ce deservește utilajele moderne și de mare productivitate. Astfel, cum ne spunea minerul șef de brigadă Si- mion Balea, db la cel deal doilea complex : „dacă mergem tot așa, nu plătim utilajul cît îi lumea..."

In abatajul mecanizat al brigăzii lui Constantin Ciobănoiu de la mina Paroșeni combina taie din plin.
Foto : I. LICIU

La I.M. Lupeni, unde introducerea în mai. multe abataje din stratul trei a complexelor mecanizate nu s-a soldat, deocamdată, cu rezultatele scontate, strădaniile de a asigura condiții tehnico-orga- nizatorice îmbunătățite în vederea sporirii realizări-
Oripila este 

cendusă de un

maistru

me- la care nr. ca

lor, cunosc, totuși, unele reușite. De pildă, așa cum ne declara inginerul Dumitru Dănciulescu, șeful sectorului. IV al minei, o serie de măsuri organizatorice adoptate odată cu numirea maistrului canic Teodor Boncalo conducerea brigăzii utilizează complexul 
1 al sectorului, a avutefect creșterea productivității muncii în abataj cu 1,5 tone pe post. De fapt, prin însărcinarea maistrului. Boncalo cu conducerea activității în abataj, în- cepînd cu luna februarie, se acordă un mai mare interes funcționării la parametrii superiori a utilajelor constînd în intervenția calificată în cazul defecțiunilor, durata redusă a reparațiilor și sporirea pe aceeași cale a calității a- cestora. întreținerea utilajelor nea, cunoaște, de aseme- i„.u, importante îmbunătățiri calitative.notat faptul că prin raționalizarea operației de „pășire", constînd fectuarea a două scurte urmate de succesive la vatră, o singură pășire lungă ră ,,nivelarea" vetrei, cîștigât o avansare de ml pe fiecare ciclu și îmbunătățit calitatea dirii, respectiv a tavanului următoarei felii. (A.H.)

De în e- pășiri pușcări față de fă- s-a 0,4 s-a po-
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îndatorirea primordială a colectivului E. 6. C. Petroșani Toate brigăzile cu plusuri
Servicii ireproșabile pentru populație

bilanțul care 1977 in- . ot— pla-

Adunarea oamenilor muncii de la E.G.C. ț-- ’Petroșani a apreciat pozitiv eforturile fructuoase' ale colectivelor din diversele compartimente de activi-; tate ale unității, în general rodnic cu a fost încheiat anul la marea majoritate a dicatorilor de plan, odată, s-a apreciat că nul de producție și volumul prestărilor de servicii pe acest an sînt ..mobilizatoare, dar nu. peste posibilitățile și condițiile create colectivului pentru a le realiza cu succes. In acest’ scop este necesar ca factoni de conducere din cadrul u- nității, consiliul oamenilor muncii, Ca și sindicatul, celelalte organizații de masă, sub îndrumarea Orga ■ nizației de partid, să militeze mai susținut pentru întărirea disciplinei în muncă in toate compartimentele de activitate, ridicarea coeficientului de u- tilizare a dotării tehnice, îmbunătățirea stării de salubrizare a tutuj-or localităților. Activitatea de gospodărie comunală din Valea Jiului, este complexă și preponderentă în volumul prestațiilor realizate de întreprindere. Rezultatele pozitive ale E.G.C. Petroșani sînt de aceea valoroase.; Dar ■ trebuie subliniat totodată că exploatarea dispune de numeroase rezerve care trebuie să fie mai bine valorificate.. Spre exemplu, beneficiul
Cursuri de 
calificareIn cadrul . Uzinei electrice Paroșeni, s-au deschis cursuri de calificare în meseriile de operatori-in- stalații cazane, recepționeri de cărbune, mașiniști pentru utilaje fixe de transport, sudori electrici, lăcătuși montatori de agregate energetice. Se pregătesc . în..meseriile amintite 157 ae muncitori. Lecțiile teoretice și practice sînt conduse de cadre tehnico-inginerești cu o bună pregătire profesională cum sînt: Aurel Aruncuteanu, Miron Șerb, Gheorghe Dinea, Ion Dră- goi, Constantin Geangu și Constantin Ungureanu. In felul acesta uzina își formează cadre cu nivel profesional înalt capabile să obțină rezultate superioare în procesul de producție. 

(Ion MOȘMOLEA, coresp).

„împușcături sub clar de lună1SS

Regizorul Mircea Mureșan se află cu „împușcături sub clar de lună" la Cel deal optălea film al său, prilej care invită parcă, la un bilanț lucid al activității creatoare a cineastului român. Bilanțul este, firește, interimar, deoarece în fața lui Mircea Mureșan se află încă mulți ani de rodnică muncă artistică, tot atîtea drumuri noi întru desăvîrșirea personalității sale.Debutînd în 1963 cu „Partea ta de vină" — un film de dezbatere etică, inspirat din contemporaneitatea noastră — Mircea Mureșan și-a dezvăluit cea dintîi fațetă din e- vantaiul disponibilităților sale de c r e aț i e. Ispitit de nebănuitele șanse o- ferite de literatura clasică română, cineastul transpune pe ecran mai în- tîi „Răscoala", romanul lui Liviu Rebreanu, în 1966, ca

realizat de secția auto, în care ponderea o au mijloacele de transport în comun, â fost în 1977 cu un milion de lei mai mic, decît în anul anterior, coeficientul de utilizare a parcului de mijloace de toate aceste măsuri transport realizat a fost în jur de 70 la sută din capacitate. S-au înregistrat multe absențe nemotivate, preocuparea pentru dezvoltarea și diversificarea prestațiilor de servicii a fost insuficientă, îndeosebi după preluarea unor ase- menea prestații de la industria locală, s-au înregistrat, critici și reclamații justificate cu privire la ne- respectarea graficelor de evacuare a reziduurilor.Atît în domeniul salubrizării cît și în ce privește aprovizionarea cu apă, în transportul în comun, a- lături de rezultatele- bune, au existat și o seamă de neajunsuri care nu trebuie să se mai repete. Pentru eliminarea neajunsurilor . este necesară stabilirea de forme și criterii concrete, echitabile de măsurare a muncii personalului de Ia salubritate, inclusiv a activității șoferilor și mijloacelor de transport care lucrează în acest sector, dotării cu mijloace mecanice a formațiilor care intervin pentru înlăturarea avariilor apărute la conductele de apă, întocmirii, afișării și respectării programelor de circulație a autobuzelor pe toate liniile. In vederea creșterii e- ficienței economice a transportului în comun, în condițiile prelungirii programului de circulație pînă la ora 2, e necesară inițierea T. TATARCA

în 196!) să ecranizeze, într-o pronunțată tonalitate bala- descă, „Baltagul" de Mihail Sadoveanu. Urmează filmele „Asediul", „Bariera", „Porțile albastre alo orașului".„împușcături sub clar de 
CRONICA FILMULUI

lună" reprezintă o culoare nouă în spectrul creației lui Mircea Mureșan. Scenariul lui Petre Sălcudeanu se inspiră din filele de istorie care imortalizează . anul 1947. Așadar, filmul stă sub zodia evocării trecutului relativ apropiat, reconstituind evenimente și ■ fapte ce s-au petrecut cu trei decenii în urmă. Să precizăm de la început că factologia filmului respiră un remarcabil aer de autenticitate.Desigur, „împușcături sub clar de lună“ nu este un

cu o lungi- organizarea în sectorul intensificat

de investigații pentru cunoașterea numărului de navetiști, abonarea acestora prin întreprinderi, stabilirea numărului optim . de Curse pe diferite trasee în raport cu cerințele reale,I avînd drept scop combaterea risipei de carburanți. făcută în prezent de cursele goale. Pe alt plan, aceste măsuri vor trebui întregite de o conduită civică, plină de solicitudine, de o exemplară respectare a programelor de transport în comun din partea personalului care efectuează această prestație. E necesară, de asemenea, înființarea de trasee noi de transport în Comun me de 11 km, schimbului II de salubrizare, rea controalelor pe autobuze pentru depistarea călătorilor frâuduloși și altele.Dezbaterea aprofundată, sugestiile și propunerile făcute pentru îmbunătățirea activității unității în toate domeniile, sprijinul promis în continuare de conducerea întreprinderii, îndeosebi în direcția dotării cu utilajele necesare, dau garanția că acest colectiv, asemenea celorlalte colective din Valea Jiului, va face tot ce-i stă în putință pentru a oferi minerilor și celorlalți oameni ai muncii din municipiu servicii ireproșabile.

cvasi-documentar, ci un film artistic, în care ficțiunii i se rezervă un spațiu important. Dar ficțiunea — și acest lucru este semnificativ pentru întreaga textură a peliculei — are în film alt rol, decît cel care 
i se atribuie în accepțiunea curentă.„împușcături sub clar de lună" este un film palpitant, cu suspens, cu urmăriri spectaculoase, cu tur-, nuri imprevizibile ale acțiunii. Dacă specificația de1 gen n-ar avea o sonoritate îndoielnică, am spune că noul film al lui Mircea Mureșan este de aventuri.: Cel puțin în notele sale exterioare. Dar stratul de semnificații mai profund al peliculei are sensul unui omagiu adus unor timpuri patetice, cînd apărătorii

Ca și în luna precedentă, brigăzile sectorului II hl I.M. Uricani își depășesc zi de zi planul pe februarie. Pe această cale, la zi pe sector, producția suplimentară se ridică la peste 2 300 tone cărbune. Nivelele planificate ule productivității muncii sînt depășite de către brigăzile de frontaliști conduse de Constantin Sorescu și Laurențiu Kelemen cu o tonă și, respectiv, 300 kg pe post, rod al unor stă-
, în sprijinul minerilorLa întreprinderea de utilaj minier” Rogojelu a fost realizat primul lot de mașini pentru montat prefabricate, din beton în galeriile carbonifere. Concepută de către specialiști ii Institutului de cercetări și proiectări miniere Petroșani, în colaborare cu lucrători cu bogată experiență din tini tăți de producție, mașina respectivă contribuie la extinderea utilizării prefabricatelor din beton

NOTĂ Planificare doar de 
dragul planificării ?In ultima lună a anului trecut un grup de muncitori de la sectorul VIII al întreprinderii . miniere Lonea, mecanicii mașinilor de extracție, își exprimau nemulțumirea printr-o scrisoare adresată redacției, că „deși s-a făcut planificarea concediilor legale de odihnă, sectorul nu și-a respectat propria-i planificare".

noii orînduiri sociale — cavaleri ai dreptății celor mulți — au dus o luptă a- prigă, plină de sacrificii contra acelor' forțe obscure, care prin intimidări, amenințări și crime au vruț să frîneze marșul impetuos al noii istorii.Scenariul lui Petre Sălcudeanu conține o metaforă . generoasă, dezvoltată de Mircea Mureșan cu har în filmul său. Este vorba de metafora ieșirii la lumină din întunericul care terorizează o colectivitate umană, de încredere ce staurează treptat în ințe, ocupînd locul ciunii.Filmul trece în o largă tipologie umană în care personajele bine, individualizate sînt chemate la viață de actori de popularitate cum Amza Pellea, Dan ori Mircea Hîndoreanu.

se în- conști- suspi-revistă
mare ar fi :Nuțu

AL. COVACI

ruitoare strădanii colec tive îndreptate spre asigurarea de condiții de lucru optime în abataje. Pe de altă parte, dovadă a grijii deosebite a colectivului față de producția viitoare, brigăzile de pregătiri din sector conduse de Aurel Șoșoi, Ștefan Nagy și Arpad țin avansări prevederilor de pectiv, 2 metri
Kurpe ob- superioare 3,7 și, res- liniari.

la lucrările de pregătire și deschidere a noilor fronturi de lucru și pe această bază la reducerea consumului de material lemnos, dikblează productivitatea muncii în condițiile unei simțitoare ușurări a eforturilor fizice ale minerilor. Primele utilaje de acest gen sînt destinate unităților carbonifere din Valea Jiului.(Agerpres).
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Că nu li s-a rezolvat cererea, firească de altfel, mărturie sînt rîndurile de față. De ce? Răspunsul li întrebare l-am primit din partea șefului de sector, inginerul Voicu Pri- cop : ,,Din cauza lipsei de efectiv". Unul dintre cei care sînt trecuți în sesizare a primit în acest an concediul, ,,.ceilalți vor fi replanificrți în acest an“, ne declara în continuare șeful 'de sector. Și . dacă anul trecut nu lis-a putut da un singur concediu, anul acești lise vor putea asigura efectuarea a două: concedii sau... conform obișnuinței, concediul din ’78 va fi ,,împins” în .’79 2 'Oricum, ne facem datoria să amintim, celor în drept să rezolve această situație, că legea e lege și trebuie respectată. (D.G.)Teatrul de stat Oradea, secția maghiară,. prezintă mîine, 16 februarie (ora 20), în sala Casei de cultură din Petroșani, spectacolul muzical „LumpațiusVagabundus" de Ncs- troy-Heltai.Scenă din spectacolul Lumpațius Vaga- bundus, cu actorii : Gâ- bor Kati și Acs Tibor.
Rubrică realizată de 

Ion VULPE, cu spriji- 
nul locotenentului ma

jor Virgil DUDU

GLUMA sinistra
IIntr-o noapte, cei cîțiva lucrători ai Șantierului nr. 3 construcții Vulcan al T.C.H., aflați în gară, nemai- avînd treabă s-au retras într-o baracă de lîngă depozitul de tranșare. Alexandru ’ Ker- tesz a avut de gînd să tragă un „pui de somn", dar colega sa de muncă, Georgeta Bălașa, avea chef de glumă. Cînd omul a adormit i-a pus între degetele mîinii o „poștă" (hîrtie aprinsă). Bărbatul s-a supărat, dar a... adormit din nou. Dormea tun, de vreme ce Georgeta B. i-a dat ciorapii jos, i-a învelit un picior în hîrtie, lipind-o cu leucoplast. Apoi i-a dat... foc. In ajutorul celui cuprins de somn, dar și de... flăcări te două astfel A.K. să bolească cu certificate în regulă, din cauza u- nei glume pipărate a u- nei tinere femei, care în loc să-și îndeplinească atribuțiunile de serviciu, se face cunoscută printr-o comportare ușura- tecă. De data aceasta... s-a ars, fiindcă întreprinderea n-a plătit concediul de boală victimei. Și cineva v-a tre"- bui să achite... nota plată.
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au sărit al- femei. Și a fost silit 95 de zile, medicale
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de
A FOST ODATA

UN BAIAT... băii cu

in
- PeIns-a Ga- via-

Gabriel era un iat răsfățat, căruia plăcea să se joace* un anumit ceas. Mama sa, Marioara Diacones- cu din Vulcan, îl ascunsese intr-un dulap. Și totuși, deși avea . numai un an și jumătate, Gabriel s-a înălțat pe un scaun, fiind din nou surprins cu ceasul mină. Mama și-a văzut liniștită de treburi, spăla în baie, Gabriel n-a mai ajuns la ceas, a văzut însă, la înde- mînă, niște pastile, care le-a înghițit, tervenția medicilor dovedit fără folos, briei a încetat din ță, fiindcă maică-sa n-a știut să-și protejeze propriul copil. O gedie, care trebuie pună în gardă și părinți negiijenți.
trasă alți
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Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul Timiș

iAiAialiMnn in luma
Vizita delegației F. U.S. 

în R. F. Germania

jj<-*

(Urmare din pag. 1)producției și a muncii pe baza aplicării metodelor a- nalizei valorii și a ingineriei industriale, care .au contribuit la creșterea eficienței economice, ridicarea calității unor produse și diminuarea consumurilor specifice.Performanțele atinse de produsele industriei timi- șene le conferă calități competitive și pe plan internațional. Produse ale industriilor constructoare dc mașini, chimice, ușoare, alimentare, purtînd marca întreprinderilor din acest județ, sînt exportate în peste 60 de țări.Apreciind varietatea modelelor, linia elegantă și bunul gust în execuția produselor textile, de confecții, tricotaje și încălțăminte, e- fortul producătorilor de a ține pas cu noile cerințe și exigențe în creștere ale cumpărătorilor din țară și de peste hotare, secretarul general ai partidului a in- dicșt, în timpul vizitării expoziției, ca acolo unde există mai multe unități'-cu profil asemănător sau a- propiat să .se creeze o conducere unică, fiecare unitate păstrîndu-și în întregime individualitatea. O a- semenea formulă ar contribui la ridicarea eficienței fiecărei unități, la mai buna gospodărire a materiilor prime și materialelor, ar ajuta la diversificarea sortimentelor.La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat pe reprezentanții întreprinderilor pentru rezultatele obținute în modernizarea producției, introducerea cu curaj în practica industrială a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, subliniind că acesta trebuie con- șiderat drept un început, că < trebuie luptat cu perseverență pentru a conferi calității noi dimensiuni, pentru a menține la un loc de cinste: produsele timi- șene.O primire plină de căldură, expresie a sentimentelor de dragoste și prețuire pe care oamenii muncii le nutresc pentru secretarul general al partidului, regăsim și la întreprinderea mecanică din zonă de nord-est a Timișoarei, aflată în plin proces de modernizare și continuă dezvoltare.Vizita de lucru începe cu sectoarele destinate fabricației de macarale și poduri rulante. Urmărind procesul mecanizat de prelucrare și montaj al acestor mașini, interesîndu-șe de caracteristicile tehnice ale unor agregate, secretarul general al partidului cere specialiștilor u- zinei să acorde în continuare întreaga atenție diversificării și îmbunătățirii continue a calității producției pentru a se putea satisface integral și în.v mai bune condiții nevoile economiei noastre naționale în acest sector, ca și cererile la export.Este prezentat, apoi, noul depozit al întreprinderii, in care produsele sînt stivuite pe verticală. Noul depozit, conceput și construit la indicația dată de secretarul generrl al partidului cu prilejul vizitelor anterioare în întreprindere, a asigurat eliberarea unor importante suprafețe de teren ge care s-au construit deja hale de producție. Secretarul general a recomandat extinderea acestor tipuri de depozite și în alte unități economice.Vizita continuă în noua 

hală de poduri rulante grele și utilaje metalurgice — produse intrate de anul trecut în fabricația acestei întreprinderi. Aici, sînt prezentate o serie de produse asimilate recent cie întreprindere.Pornind de la nevoile crescînde ale economiei naționale, de la posibilitățile mari pe care le o- feră Timișoara datorită prezenței în acest municipiu a unor valoroase cadre de proiectanți și cercetători, cadre didactice ale Institutului politehnic, secretarul general al partidului a indicat, cu prilejul vizitelor anterioare făcute în întreprindere, transformarea, treptată, la întreprinderii mecanice din Timișoara într-un modern ,,Combinat de utilaj greu“.Acum, gazdele sînt în măsură să-prezinte, prin intermediul unei machete, planul de dezvoltare a viitorului combinat pînă în anul 1985.Examinînd cu atenție perspectivele importante de dezvoltare a întreprinderii, tovarășul Nicolae Ceaușescu cere ministrului de resort, reprezentanților centralei industriale și Institutului de cercetări și proiectări de specialitate, conducerii întreprinderii să aibă în vedere folosirea rațională a suprafețelor de producție, organizarea în flux continuu a procesului tehnologic pentru o cît mai mare eficiență în producție.In continuarea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește la atelierul de prototipuri și standuri de încercare al Institutului de cercetări și proiectări pentru mașini de ridicat și transportat, care își are sediul lîngă această întreprindere, unde examinează împreună cu specialiștii prezenți noi tipuri de mașini și utilaje, prevăzute 
a intra în fabricația de serie a viitorului combinat de utilaj greu din Timișoara. Secretarul general al partidului insistă și de această dată asupra necesității unei conlucrări strînse între specialiștii din domeniile cercetării, proiectării și producției în vederea realizării unor produse de înaltă tehnicitate, la nivelul celor mai bune produse similare cunoscute pe piața mondială.Pe parcursul vizitei, tovarășul Nicolay Ceaușescu a fost întîmpinăt cu deosebită căldură de muncitorii aflați la lucru, care î-au urat multă sănătate, fericire și viață îndelungată, spre binele poporului și al întregii țări.In programul vizitei a fost înscrisă una din cele mai moderne unități timișorene, întreprinderea „Elecțrotimiș", <Vizita la această, unitate îmbrățișează o problematică de mare importanță nu numai pentru această întreprindere, dar și pentru celelalte colective de oameni ai muncii din industrie: îndeplinirea în condiții superioare, de e- ficîență sporită și de calitate înaltă a sarcinilor reieșite din planul de producție pe acest an, a obiectivelor cincinalului.In discuția pe care secretarul general o poartă cu specialiștii sînt puse în evidență experiența colectivului de aici, precum și acțiunile întreprinse în ultimii ani în vederea ridicării generale a eficienței economice a producției.Apreciind succesele, to

varășul Nicolae Ceaușescu a cerut factorilor de răspundere sa intensifice activitatea de cercetare-pro- iecțare-prdducție, astfel incit în acest cincinal să poată fi diversificată producția mașinilor de prelucrat prin electroeroziune, a celor de trefilat conductoare și cabluri electrice. Se impune, totodată, a subliniat secretarul general al partidului, să se treacă de urgență la producerea liniilor și agregatelor automate, pentru prelucrarea carcaselor, scuturilor și rotoarelor necesare dotării noilo? fabrici ale industriei electrotehnice, precum și la fabricarea sculelor și matrițelor. De asemenea, s-a evidențiat necesitatea cooperării mai strînse cu institutele de specialitate din țară în vederea realizării de noi utilaje și agregate, a elaborării unor procese tehnologice moderne.Tovarășul Nicolae Ceaușescu .a relevat, de a- semenea, importanța creării unei producții destinate exportului, avînd în vedere faptul că multe din utilajele și tehnologiile realizate la „Electro timiș" sînt comparabile cu cele produse în țări cu nivel tehnic ridicat.Pe parcursul vizitei în sectoarele de muncă, secretarul general al partidului a fost întîmpinăt cu cele mai calde sentimente de dragoste, stimă și prețuire de toți cei ce lucrează la această tînără unitate.^ Ei i-au urat din inimă sănătate, viață lungă și putere de muncă în fruntea partidului și statului, spre binele și fericirea patriei noastre socialiste.Incheindu-și vizita în u- ceastă unitare, tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită colectivul întreprinderii pentru realizările, obținute și cere să se acționeze cu și mai multă energie pentru ca întreaga activitate să se ridice la cerințele de calitate și eficiență economică pe care le impune acest cincinal al revoluției tehnico-științifice.Vizita de lucru în județul Timiș a tovarășului Nicolae Ceaușescu a cuprins, totodată, două unități din sectorul zootehnic.Un model de organizare științifică a producției și a muncii îl constituie întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcinelor Beregsău.Primind vizita secretarului general al partidului, lucrătorii acestui mare complex industrial-zooteh- nic au raportat cu mîn- drie succesele deosebite în înfăptuirea sarcinilor ce le revin din progamul’ național de dezvoltare a zootehniei, modul în care contribuie la dezvoltarea producției animaliere livrată fondului central de stat.. Printre cele 23 de ferme ale întreprinderii care au atins cei mai înalți indici de folosire a capacităților . construite se află și eea de la Sînandrei,
CONVORBIRI ROMANO- 

SIRIENE. Tovarășul Emil Drăgănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- prim-ministru al guvernului, conducătorul delegației guvernamentale române la lucrările celei de a IlI-a Sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-si- riene de cooperare economică, științifică și tehnică, a fost primit de Abdel Rahman Khleifawi, membru al Comandamentului Național al Partidului 

unde, prin mecanizarea întregului proces de întreținere și îngrășare a polcilor, precum și prin creșterea lor în hale supraetajate, s-a ajuns ca un singur lucrător să poată îngriji peste 9 000 de animale.Apreciind rezultatele bune obținute de zooteh- niști, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat, în discuția cu reprezentanța ministerului de resort, cțf; ceilalți specialiști ca aceste metode moderne, de mare eficiență economică, să fie extinse și în alte unități, astfel îneît productivitatea muncii să înregistreze valori ridicate, să scadă cheltuielile materiale și consumul de forță de muncă.In cadrul vizitei au fost analizate, de asemenea, realizările și preocupările industriei de specialitate privind fabricarea de noi mașini și utilaje menite să contribuie la ridicarea gradului de mecanizare a muncii în toate sectoarele de producție din agricultură, activitate la care își aduc o importantă contribuție și unitățile de profil din județul Timiș, care au prezentat o serie de utilaje noi sau reproiectate cu performanțe ridicate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut și 'iici ca gama acestor mașini și utilaje să fie lărgită, să se intensifice producția de mijloace mecanice pentru •agricultură, pentru a se permite acestui important sector al economiei naționale să înregistreze ritmuri înalte în toate ramurile producției vegetale și animale.Noua vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Timiș a scos încă o dată în evidență neslăbita sa preocupare pentru felul în care se realizează în fiecare unitate economică, în fiecare județ al țării indicatorii care definesc etapa pe care o străbate acum economia noastră națională : ridicarea neîncetată a calității produselor, sporirea, printr-un efort comun, a eficienței economice, perfecționarea modului de organizare a muncii și producției, legarea strînsă, organică, a cercetării teh- nico-științifice de cerințele reale, concrete ale producției.
★La amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilrlți .conducători de partid și de stat, care l-au însoțit în această vizită, au părăsit orașul Timișoara, plecînd cu un tren special spre București.l‘n gara municipiului, au venit să conducă pe secretarul genera] al partidului mii de locuitori ai orașului — români, germani, maghiari, sîrbi, care și-au manifestat încă o dată, prin ovații și urale, hotărîrea de a îndeplini neabătut sarcinile trasate de partid, indicațiile t o y a r ă șu 1 u i Nicolae Ceaușescu.

Pe scurt UH Pe scurtBaas Arab Socialist, președintele • Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene.
PREȘEDINTELE CIPRU

LUI, Spyros Kyprianou a sosit, marți, la Atena, > într-o vizită oficială de patru zile. El urmează să aibă convorbiri cu conducătorii greci în legătură cu problema cipriotă, în perspectiva întîlnirii dintre primul ministru al Greciei, Constan

BONN 14 (Agerpres). — Delegația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, condusă de tovarășul Iosif Banc,, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., secretai- al Consiliului Național al F.U.S., șehre face o vizită de prietenie în R. F. Germania, la invitația conduce
Inaugurarea sesiunii Comitetului 

de Eliberare al 0.0.
TRIPOLI 14 (Agerpres). Inaugurînd lucrările celei de-a XXX-a sesiuni a Comitetului de Eliberare ăl Organizației Unității A- fricane, care șe desfășoară la Tripoli, Moammer El Geddafi, secretar general al Jatnahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, a avertizat că „există posibilitatea ca forțele colonialiste să reintre în Africa pe fereastră, după ce au fost scoase pe ușă".Trecînd în revistă o serie
ORIENTUL MIJLOCIU

WASHINGTON 14 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută luni după-amiază, purtătorul de cuvîht al Casei Albe, Joddy Powell, a precizat că afirmațiile făcute la 10 februarie de secretarul de stat, Cyrus Vance, cu privire la așezările israeliene din teritoriile arabe ocupate ‘ reprezintă „o reafirmare a poziției guvernului S.U.A. asupra acestei probleme ; a- ceastă poziție a fost repetată în mod public sau particular de diferite oficialități americane, din septembrie 1967 și pînă azi". El a adăugat că, potrivit a- ccstui punct de vedere, guvernul S.U.A. a considerat și consideră că „aceste așezări reprezintă un obstacol în calea păcii, sînt contrare dreptului internațional, iar perspectivele pentru o pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu ar fi mâi evidente dacă se pune capăt acestei activități de stabilire a unor așezări umane".
TEL AVIV 14 (Agerpres). — „Deosebirile noastre de vederi cu secretarul de stat Cyrus. Vance, declarațiile sale și răspunsul guvernului nu au modificat nimic în procesul destinderii", a precizat primul ministru al Israelului, într-o conferință de presă ținută la Tel Aviv. Menahem Begin a reamintit că președintele Carter „a fost informat cum se cuvine în cursul în- tîlnirii noastre din decembrie și a afirmat, de asemenea, că la epoca respectivă, partea americană nu lăsa'- Se nici un moment să se înțeleagă. așa cum a spus Vance la 10 februarie, că „așezările israeliene nu trebuie să mai ființeze". „E- xistă deci în această declarație o schimbare de atitudine a administrației" a- mericane, a spus Begin.

tin Karamanlis, și premierul Turciei, Bulent Ecevit, in luna martie.
INTR-UN MESAJ adresat Comitetului plenar pentru noua ordine economică internațională, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a chemat la reorganizarea relațiilor economice internaționale, la eliminarea din sfera acestor relații a discriminărilor, dictatului și inegalităților. 

rii Partidului Liber Democrat, s-a întîlnit cu ministrul federal al economiei, Otto Graf Lambsdorff, ’ și cu Martin Gruner, secretai- de stat la Ministerul Economiei, președintele părții R.F.G. în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică, industrială și tehnică dintre România și R.F.G.

de puncte de încordare de pe continent, Moammer El Geddafi a. spus că aceste chestiuni sînt „strict africane", și popoarele continentului trebuie să respingă orice tentativă de imixtiune din exterior. Referin- du-se la conflictul dintre Somalia și Etiopia, șeful statului libian a spus că a- ceastă disputa trebuie soluționată „la nivel bilateral și multilateral, dar în orice caz în cadrul Organizației Unității Africane".
Joddy Powell a subliniat că nu există nici o contradicție între afirmarea poziției S.U.A. și vreo declarație făcută vreodată de președintele. Carter, în mod public sau particular, inclusiv în cursul vizitei- premierului Begin în Statele Unite, în decembrie trecut.Purtătorul de cuvînt a afirmat că această declarație a fost necesară pentru a prezenta Tticrurile în mod clar și ea a fost aprobată de președintele Carter.

★Pe de altă parte, adjunctul secretarului de presă al Departamentului de Stat, Kenneth Brown, comentînd aprecierile făcute de ministrul de externe israelian, Moshe Dayan, cu privire la poziția S.U.A. în această privință, a subliniat :„Cred că avem opinii diferite de cele ale Israelului în privința așezărilor, dar continuăm să credem că ambele părți doresc ca noi să jucăm un rol în cadrul negocierilor".Premierul israelian a subliniat „rolul important jucat de Statele Unite în contactele de pace din Orientul Mijlociu". „Relațiile de prietenie care leagă Statele Unite și Israelul — a apreciat el — sînt foarte puternice și nu există nici un motiv ca ele să nu fie continuate ; un schimb de cuvinte, chiar dure, nu ar putea să le afecteze".11 așteptăm la Ierusalim — a spus el — pe secretarul de stat adjunct, Alfred Atherton, care va fi bine Venit pentru continuarea e- forturilor în direcția unui acord asupra Declarației de principii israeliano-egip- tene“. Menahem Begin a exprimat, totodată, speranța că lucrările comitetelor politic și militar, vor putea fi reluate curînd la Ierusalim și Cairo.
ÎN R. F. GERMANIA continuă grevele din întreprinderile industriilor metalurgică și constructoare de mașini. Luni, au încetat lucrul mai multe mii de muncitori din Ludwigsburg, unul din cele mai mari centre‘industriale ale landului Baden-Wurttemberg'. Ei cer patronatului să nu mai saboteze negocierile în vederea unui nou contract colectiv care să prevadă îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale lucrătorilor.
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