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face o vizită de stat în Sta
tele Unite ale Americii, la 
invitația președintelui S.U.A., 
Jimmy Carter, și a doamnei 
Rosalynn Carter.
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împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, vor face o vizită 
de stat în Statele Unite ale Americii

Vineri dimineață au început 
lucrările sesiunii a Vll-a a 
celei de-a 7-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

Deputății și invitații au sa
lutat cu îndelungi și puter
nice aplauze sosirea în ro
tonda Marii Adunări Națio
nale a tovarășului Nici^pe 
Ceaușescu, a celorlalți tova
răși din conducerea partidu
lui și statului.

împreună cu tovarășul 
Nicolqe Ceaușescu, în lojile 
oficiale au luat Joc tovară
șul Manea Mănescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, tovară
șii losif Banc, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Ca- 
zacu, Gheorghe Cioară, Lina*  
Ciobanu, Constantin Dăscă- 
lescu, Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, 
Virgil Trofin, losif Uglar, 
llie Verdeț, Ștefan Voitec.

• (Continuare în pag. a 2-a)

în sală se aflau, de aseme
nea, membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai 
C.C. al P.C.R., membri ai

Reporter în post fix la Aninoasa

Azi despre :

Colaborarea între cadrele tehnice
Din discuțiile purtate cu unele cadre tehnice 

de la I.M. Aninoasa, a reieșit că nu există acel 
climat optim de colaborare și încredere nece
sar depășirii greutăților prin care trece colecti
vul. In încercarea de a găsi unele soluții în a- 
ceastă problemă, am cerut sprijinul conducerii 
C.C.S.M., care a delegat-o pe tovarășa Viorica 
Edelhauser, cercetător științific principal, să 
ne însoțească la Aninoasa. Publicăm, în cele 
ce urmează, opiniile exprimate de invitata 
noastră, în problema pusă în discuție.

• Trebuie trecut neapărat un zid — al izo
lării între cei chemați ca prin efort colectiv 
să rezolve sarcinile curente și cele de pers
pectivă ale activității întreprinderii.

Am pornit la analiza unei 
situații la I.M. Aninoasa de 
la un deziderat care, credem, 
nu necesită demonstrații spe
ciale, sarcinile crescînde ce 
stau în fața industriei mi
niere pot fi îndeplinite înain
te de toate prin dezvoltarea 
în continuare a progresului 
tehnic. Dar, industria extrac
tivă contemporană nu se 
poate sprijini numai pe teh
nică, fie ea și cea mai mo
dernă, fără a se ține seama 
de problematica umană, 
deoarece, în ultimă instan
ță omul este acela care pu
ne în mișcare mecanismele 
și automatele.

In cadrul multiplelor pro
bleme de cercetare ce s-au 
încredințat spre rezolvare 
compartimentului de psiho
sociologie al C.C.S.M„ am

Consiliului de Stat și ai gu
vernului.

La lucrările sesiunii parti
cipă numeroși invitați - 
membri ai C.C. al P.C.R., 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii, personalități ale vie
ții noastre științifice, cultu
rale și artistice, ziariști ro
mâni și corespondenți ai 
presei străine.

Erau prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acredi
tați la București.

Lucrările înaltului for le
gislativ al țării au fost des
chise de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale.

Deputății -și invitații au 
păstrat un moment de recu
legere îm memoria deputa- 
ților Dumitru Cănilă și loan 
Stanatiev, care au încetat 
din viață în perioada dintre 
cele două sesiuni.

Pe ordinea de zi 
unii, adoptată în 
tate de deputați, 
înscrise următoarele proiecte 
de legi :

1. - Proiectul de lege cu 

a sesi- 
unanimi- 
se află

apelat adesea la metoda 
consultării opiniei cadrelor 
de conducere cu privire la 
factorii care condiționează 
obținerea unor rezultate eco
nomice deosebite. In 
mai multe cazuri, 
bine fondate ale 
de conducere ne-au ajutat la 
găsirea unor propuneri valo- 
rificabile. Dar, încercînd să 
sondăm opinia diferiților fac
tori de răspundere cu pri
vire la cauzele fămînerii sub 
plan la mina Aninoasa, 
ne-am izbit de un zid neaș
teptat, un zid al izolării intr-o 
oarecare măsură între cei 
chemați ca prin efort colec
tiv să rezolve Sarcinile cu
rente, dar și cele de pers
pectivă ale activității.

privire la activitatea de 
zplvare a propunerilor, 
sizărilor, reclamațiilor și 
rerilor oamenilor muncii ;

2. - Proiectul de lege pri
vind apărarea civilă în Repu
blica Socialistă România;

3. - Proiectul de lege pri
vind organizarea și conduce
rea unităților socialiste de 
stat ;

4. - Proiectul de lege pri
vind asigurarea sănătății 
populației ;

5. Proiectul Codului va
mal ;

6. - Proiectele de legi 
pentru aprobarea decretelor 
cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat ;

7. - Modificări în compo
nența unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Na
ționale.

La propunerea Biroului 
Marii Adunări Naționale, 
deputății au aprobat în 
unanimitate ca în prima 
parte ef actualei sesiuni ■ să 
fie dezbătute și adoptate 
primele două proiecte de 
legi înscrise pe ordinea de zi.

• (Continuare în pag. a 4-a)

Brigada condusă de 
Laurențiu Kelemen de la
I.M.  Uricani.

Foto: Șt. NEMECSEK
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SFATUL GOSPODARILOR.
In cadrul consfătuirii care 
a avut loc ieri la clubul 
C.M.V.J. și la care au luat 
parte deputați, președinți 
ai asociațiilor de locatari, 
cetățeni din cartierele Pe-r 
troșaniului au fost acorda
te, pentru rezultatele bune 

I obținute în anul 1977 în I gospodărirea orașului, un 
I număr de 70 de insigne,

prestigiu la
I.M. Uricani
• 10 000 TONE CĂRBU

NE PESTE PREVEDERI
• COLECTIVUL MINEI

S-A ANGAJAT SĂ ÎN
DEPLINEASCĂ SARCI
NILE TRIMESTRULUI I 
CU CINCI ZILE MAI 
DEVREME

s

i

Ieri, colectivul întreprin
derii miniere Uricani a 
înscris în cronica întrece
rii socialiste un succes de 
prestigiu — realizarea 
peste prevederi, de la în
ceputul anului, a 10 000 
tone cărbune. La temelia 
unei asemenea reușite stau 
gîndirea creatoare a Co
lectivului, activitatea po- 
litico-educativă eficientă 
desfășurată pentru stimu
larea întrecerii, măsurile 
tehnico-organizatorice în
treprinse în vederea mo
dernizării și asigurării rit
micității extracției. Peste 
6 000 tone de cărbune din 
acest plus revin colectivu
lui sectorului III al minei, 
în timp ce toate celelalte 
colective de sectoare vor 
încheia cu depășiri planul 
primului trimestru al anu
lui.

Colectivul vrednic 
minerilor, inginerilor

1
3
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tehnicienilor din Uricani 
s-a angajat să realizeze 
planul de cărbune al tri
mestrului I al anului cu 
cinci zile mai devreme, să 
îndeplinească integral 
prevederile trimestriale la 
activitatea de pregătiri și 
planul de investiții.

i
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precum și diplome celor 
mai activi militanți pentru 
frumos, curățenie și ordine.

FORMAȚIA DE DANSURI 
MODERNE a Liceului eco
nomic din Petroșani este 
prezentă azi la Deva, la 
un concurs județean între 
formațiile de acest gen.

COMPLET RENOVATA, 
dotată cu mobilier nou, pe 
reți tapisați și lambriuri din 
stejar, cu o notă de intimi
tate și profil schimbat, uni-

Intre 12 și 17 aprilie 1978, 
președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, vor

Tinerele miezuitoare Luci a Vincze ți Marinica Zancu 
din secția turnătorie a l.U.M. Petroșani — două meseriațe 
de nădejde ale secției. Foto : I. LICIU

Constructorii trebuie
să fie și buni gospodari

Intr-un raid pe șantierele 
de construcții din cartierul 
Aeroport - Petroșani, dese
ori am auzit afirmații de ge
nul : „sîntem împotriva ori
cărei risipe'". Să recunoaștem 
e plăcut să auzi că oamenii 
gospodăresc cu multă aten
ție materialele cu care lu
crează.

La blocul 19, unde lucrări
le sînt conduse de inginerul 
Emeric Resly ne convingem 
de ordinea de aici. Depozi
tarea prefabricatelor nu se 
face la întîmplare, uneori 
sînt montate direct din ma
șini, betonul și mortarul nu 
sînt descărcate decît pe pistă 
amenajată în acest scop, de 
unde se folosește în totalita
te, fără pierderi • materialele 
încă nefolosite sînt stivuite 
în locuri care nu împiedică 
lucrul în șantier. Aproxima
tiv aceeași situație am întîl- 
nit și la blocul LI. Numai 
că, probabil, graba construc
torilor de a finaliza acest 
bloc, care se apropie de sca
dență, duce de multe ori și 

tatea de alimentație publică 
„Cina" din Lupeni urmează 
să fie din nou pusă la dis
poziția publicului. (C.D.)

„TRIBUNA EXPERIENȚEI 
ACTIVULUI SINDICAL" es
te genericul zilei activiști
lor sindicatului de la între
prinderea minieră Vulcan, 
care are loc astăzi la club 
(ora 17). Schimbul de expe
riență se încheie cu o seară 
cultural-artistică și distrac
tivă, susținută de artiștii a- 
matori. (T.S.) 

la risipă, Betoanele nu mai 
sînt descărcate pe pista res
pectivă ci direct pe pămînf, 
sau mai rău, peste stratul de 
beton, care a rămas ne
folosit și nu- mai poate 
fi valorificat. De aici

C. 1OVĂNESCU 
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La întreprinderile mi- 
Petrila, Lonea și Pa

•
niere
roșeni au avut loc ieri în- 
tîlniri ale minerilor cu co
lective artistice de la Tea
trul de comedie. Copiii din 
Petroșani, prezenți în nu
măr foarte mare la Casa 
de cultură, au avut în mij
locul lor pe Ion Lucian și 
lurie Darie.
• Astăzi, la ora 13, reci

talul lui Silviu Stănculescu 
„Poemele luminii" este pre
zentat la Uricani.
• „Un cîntec, un zîmbet, 

o floare", spectacol comun 
al artiștilor amatori din 
Valea Jiului și al actorilor 
Teatrului de comedie, este 
susținut astăzi (orele 17 și 
20) la Petroșani.

• La ora 19, pe scena 
palatului cultural din Lu
peni, comedia „Musafirul 
care n-a sunat la ușă" de 
J. Calvo - Sotelo.

_ In pagina a ll-a prezen
tăm comedia „Măseaua de 
minte" de Corneliu Marcu 
(spectacol care va avea 
loc mîine, la ora 11, pe 
scena Casei de cultură din 
Petroșani).

ȘCOALA DE MUZICĂ Șl 
ARTE PLASTICE din Petro
șani, recrutează, pînă la 
sfîrșitul lunii aprilie, elevi 
pentru următorul an școlar. 
Selecționarea preșcolarilor 
dotați din punct de vedere 
artistic se va face în toate 
grădinițele din municipiu. 
Părinții copiilor interesați 
pot obține informații la 
conducerea școlii, (M.P.)
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din Valea Jiu-

minte
de Corneliu Marcu

na Teatrului de comedie

Analiza octivității organi
zației locale a Asociației ju
riștilor prilejuită de aduna
rea generală de dare de 
seamă și alegeri a eviden
țiat contribuția pe care mem
brii asociației o pot și tre
buie s-o aducă la explicarea 
în rîndul maselor de oa
meni ai muncii din unitățile 
economice, a populației în 
general, a legilor și a actelor 
normative și, 
prin aceasta, 
la educarea 
lor juridică, la 
însușirea și 
respectarea le
gislației noas
tre socialiste. 
Colective for
mate din jude
cători, procu
rori, avocați și 
jurisconsulți au 
luat parte la 
acțiuni desfă
șurate în săli
le de apel 
ale întreprin
derilor miniere __
lui, cluburi, cămine de nefa-

fice, expunerile, și pînă la 
sesizările adresate conduce
rilor unităților socialiste des
pre abateri ale persoanelor 
din subordinea lor..

Cuprinderea în aria propa
gandei juridice a unor cate
gorii de personal muncitor, 
care prin specificul muncii 
se află izolate de centrele 
civice a constituit o altă la
tură pozitivă a activității or-
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Cea măi recentă premie- 
\ ră a Teatrului de comedie, 
, lucrare de ~ :----
’ actualitate,

din programul manifestări- să piesă, 
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scenariu de televiziune in
titulat „Personalitate pentru 
concurs", care oglindea lu
mea unei mari uzine. Prima 

„Comoara din 
lor organizate în Valea Jiu- deal", jucată la Teatrul Na- 

' lui. Un spectdcol tineresc, țional din București, era 
I. o comedie despre tineri, dar inspirată din existența sa- 
j pe placul spectatorilor de tului socialist. „Măseaua de 

toate vîrsțele. De la prime- minte" aduce acum in sce- 
I le reprezentații, „Măseaua 
| de minte" s-a bucurat de 
i o mare afluență a publicu-i

Autorul piesei, Corneliu 
1 Marcu, se trage dintr-o ve- 
| che familie de mineri . din 
. Lonea. După ce a lucrat o 
' vreme pe un șantier de 
I construcții, însușindu-și mai Ceea ce dă mult haz „Mă- 
i multe calificări a devenit selei de minte", și o tace 
j gazetar. Aceste sumare date 

biografice arată că tinărul 
dramaturg cunoaște realita
tea, viața muncitorească, 
din propria sa experiență.
Și tocmai prin această cu
noaștere nemijlocită, vizibi
lă în scrierile sale, s-a im
pus atenției Corneliu Marcu. 
El a debutat în 1974 cu un

lucrare de o vie și inedită 
____ nu putea lipsi

minte
nă un grup de studenți ve- 
niți in practica de produc
ție pe un șantier. Desfășu- 
rîndu-și acțiunea în medii 
diferite, aceste lucrări de 
inceput ale lui Corneliu 
Marcu au comun același 
aer de autenticitate, de a- 
devăr al vieții de astăzi.

foarte atrăgătoare, e faptul 
că recunoaștem intr-insa 
comportarea și felul de a 
vorbi ale unor tineri din zi
lele noastre, simpatici, pli
ni de voioșie și în fond se
rioși, cinstiți, dornici să mun
cească, chiar dacă uneori 
li se intimplă să mai și gre
șească.

Acești tineri sint interpre
tați de actori talentați, din
tre care unii sint binecunos- 
cuți din filme și emisiuni de 
televiziune : George Mihăi- 
ță, Vladimir Găitan, Dan 
Tufaru, larina Demian, Anca 
Pandrea, Măria Ploae. In 
rolurile personajelor mature 
intilnim vedete ca Silviu 
Stănculescu, Dem. Savu, Au
rel Gîurumia — ăl căror 
forrrțec nu mai are nevoie 
de comentarii. Candid Stoi
ca și Sorin Gheorghiu com
pun la rindul lor două tipuri 
extrem de autentice. Dar să 
nu anticipăm prea mult : 
spectacolul care va avea 
loc duminică (ora 11) la Ca- ' 
sa de cultură din Petroșani 
va fi urmat de o întilnire 
a autorului și interpreților 
cu tinerii spectatori, care 
vor avea prilejul să afle mai 
multe despre procesul 
creare a spectacolului 
să-și împărtășească la 
dul lor impresiile.
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celași timp, pentru explicarea 
unor prevederi ale actelor nor
mative și a consecințelor unor 
abateri, adunările generale 
ale oamenilor muncii, consfă
tuirile trimestriale la nivelul 
orașelor, întîlnirile cu popu
lația din cartiere și alte pri
lejuri. Formele de propa
gandă juridică au fost și ele 
variate - de la procesele 
organizate la locul de muncă 
al inculpaților, discutarea 
unor octe antisociale în co
lectivele de oameni ai mun
cii, mesele rotunde, convorbi
rile, procesele cinematogra-

ganizației. în cele 18 înfîl- 
'niri ale juriștilor cu munci
torii forestieri au fost cuprin
se 650 de persoane. ’

Consemnând rezultatele po
zitive, adunarea a menționat, 
totodată, și unele neajunsuri, 
în dezbateri s-a amintit de 
forme de muncă depășite, 
manifestări de superficiali
tate, formalism și tehnicism, 
de inactivitatea unor mem
bri ai organizației, de efici
ența, slabă. în cadrul adu
nării s-a subliniat necesita
tea imprimării principiului 
muncii colective și a răspun
derii fiecărui membru al a- 
sociației față de realizarea 
sarcinilor încredințate. Gîn- 
direa colectivă trebuie să 
fie valorificată în mai mare

mâsura. Plecare acțiune Sa 
fie bine pregătită și ferită 
de tendințele de formalism. 
Tn , permanență să se dea 
conținut viu, educativ, activi
tății cabinetelor de consul
tații juridice din întreprinderi 
și de la consiliile populare. 
Să se asigure stabilitatea 
juriștilor la unitățile la care 
sînt repartizați.

O atenție deosebită să se 
acorde în con- 
tinuare popu
larizării și în
sușirii, îndeo- 

îJlAA sebi de către 
IflIRP tineri a nor-llllUw melor de con

viețuire în so
cietate, a obli- 
gației de a 

** , învăța și mun
ci, prevenirii 
și combate
rii manifestări
lor de parazi
tism, aspecte- 

! lor de alco
olism, a orică

ror tendințe de sfidare a spi
ritului ți literei actelor nor- ’ 
motive. . /

Corolarul orientărilor ime
diate și de perspectivă ale 
activității organizației loca
le a Asociației juriștilor îl 
constituie, așa cum s-a su
bliniat în concluziile dezbate
rilor, ridicarea nivelului cali
tății și eficienței tuturor acțiu
nilor circumscrise preocupări
lor pentru ridicarea conștiin
ței juridice a maselor de oa
meni oi muncii, respectarea 
normelor de conviețuire, a 
disciplinei și ordinii în mun
că și societate de către toți 
cetățenii.

Țoma ȚÂȚÂRCA

Colaborarea între cadrele

pe 
vin
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Se caută și s-au găsit ,u- 
neie soluții privind rezolva
rea problemei transportului 
producției, dar aceste solu
ții, deși acceptate de toți șe
fii de sectoare, nu au venit 
de la aceștia. Dezinteres ? 
Nicidecum.‘ Majoritatea șefi
lor de sectoare stau la mi
nă 12-13 ore din zi, sînt 
preocupați de problemele de 
producție, își pun întrebări 
și caută răspunsuri. De cele 
mai multe ori vin la secreta
rul comitetului de partid, 
președinte al C.O.M. 
întreprindere. Oamenii
aici cu încredere - și solici
tă ajutor pentru găsirea u- 
nor soluții optime. Și găsesc 
aici solicitudine, climat de 
muncă sănătos, cadru propice 
de rezolvare a problemelor. 
Acest dialog s-ar cuveni în
să extins și între conduce
rea sectoarelor și a întreprin
derii. Aici, însă, apare acel 
„zid": nu se discută, nu se 
colaborează, se acceptă u- 
nele soluții gîndite de con
ducerea întreprinderii (de e- 
xemplu cea privind descon
gestionarea transportului pe 
puțul 6), se răspunde cu 
întîrziere la altele, nu se dau

(sou nu se cer ?) explica
ții cu privire la unele modifi
cări ale planului, „unii gin- 
desc ceva, alții altceva".

De ce tocmai acest atri
but al conducerii moderne, 
conducerea colectivă, pare a 
nu se realiza la I.M. Ani
noasa? De unde izvorăște 
nîncrederea și unde poate 
duce ea? Sînt, desigur, pro
bleme majore ce nu se pot 
elucida în timp scurt, dar 
cunoașterea cauzelor acesto
ra și a modalităților de re
zolvare trebuie să fie o 
căutare permanentă a tutu
ror colectivelor de conduce
re. . î -'s-

In întreprinderile de azi 
sînt necesare cel puțin trei 
tipuri de contacte între deci- 
denți și executori : • prin 
intermediul specialiștilor (psi
hologi, sociologi, ergonomi 
etc.); • comunicări directe, 
de serviciu; • convorbiri di
recte de la om la om.

Nu insistăm asupra primu
lui tip de contacte, rolul a- 
cestora fiind nu de a crea 
o atmosferă favorabilă, 
de a ajuta conducătorilor 
le creeze. De asemenea, 
ferindu-ne la contactele 
serviciu, reamintim doar 
acestea trebuie să fie zilnice,

. o pierdere, de dincolo alta...
In raidul nostru am găsit 

un afiș cu următorul anunț : 
„Constructori I Economisind 
zilnic numai 10 kg de ciment 
la fiecare punct de lucru, re
zultă 600 tone de ciment pe 
an, echivalent cu necesarul 
pentru construirea unui bloc 
cu 60 de apartamente". Lă
săm pe constructorii de , la 

v blocul LI să aprecieze ce e- 
conomii ar fi putut realiza

sistematice și „la obiect". 
Dar chiar și în cazul acestor 
raporturi sînt situații în ca
re atitudinea, tactul, înțele
gerea superiorului aduc o 
contribuție deosebită cu pri
vire la comportarea ulterioa
ră a subordonatului, acesta 
trebuind să participe nu nu
mai la comentarea, ci și la 
luarea unei decizii.

Cea mai eficientă cale sub 
aspect motivațional este însă 
invitarea la convorbire în 

vederea prevenirii dezorientă- 
u rii. Practica muncii de con

ducere a demonstrat adesea 
că și la Aninoasa ziua de 
lucru a cadrelor de condu
cere este foarte „încărcată".

Organizarea nerațională a 
activității de conducere duce 
la neglijarea unor atribuții, 
la comportare iritată, la o- 
boseală psihică. Poate dr fi 
util să se știe că oboseala 
specifică muncii de condu
cere cunoaște mai multe fa
ze : faza de alarmă, în ca
re predomină iritabilitatea și 
susceptibilitatea față de 
subalterni și dificultăți de 
concentrare; faza de agita
ție, caracterizată prin su- 
prareacții, tendința de a a- 
capara toate problemele, in
trarea în detalii, controlul 
direct al amănuntelor, de-

ci 
să 
re
de 
că

tehnice
terminate de pierderea 
crederii în colaboratori ;

în
crederii în colaboratori ■ și, 
o fază de epuizare, cînd da
torită cronicizării surmena
jului, se ajunge la apatie, 
deprimare și incapacitate de 
muncă.

Situația pe core am întîl- 
nit-o la Aninoasa ne sugerea
ză că ne aflăm în faza de 
agitație. Dar în acest caz 
nu trebuie să Uităm că suba
precierea capacității și ini
țiativei membrilor colectivelor 
de muncă, precum și tendin
ța de a rezolva sarcinile fără 
consultarea și participarea lor, 
duce la îndepărtarea treptată 
de oameni, limitează contac
tul cu ei la întîlniri mai mult 
sau mai puțin formale.

Trebuie, deci, să se țină 
seama că orientarea compor
tamentului individual și co
lectiv în direcția realizării 
progresului economic și so
cial al întreprinderii, dezide
rat de primă necesitate la 
Aninoasa, se poate obține 
numai prin cunoașterea și 
mobilizarea capacităților 

creatoare ale oamenilor, prin 
statornicirea unui climat op
tim de colaborare și încre
dere pentru depășirea greu
tăților de moment prin care 
trece colectivul.

numai prin curățirea zilnică cludem aici și stația de be- 
a pistei de beton, .astfel in
cit gropile de lîngă bloc să 
nu fie umplute cu beton și 
mortar. Maistrul Constantin 
Mihăiescu, șeful punctului de 
lucru, încearcă să ne demons
treze că nu sînt pierderi, în
să rămășițele, apreciabile, de 
beton întărit din jurul blocu
lui spun cu totul altceva.

Tot, aici, din cei 500 metri 
cubi de zidărie din beton ce
lular autoclavizat, aproxima
tiv șapte metri cubi s-au 
transformat într-o grămadă 
de resturi, care, se zice, vor 
fi folosite pe bloc la termo- 
izolație și chiar la umpluturi 
pe lîngă bloc. Intr-adevăr, o 
mare cantitate din plăcile de 
BCA vin deformate de ia de
pozit, numeroasele opera
țiuni de încărcare-descărcare 
ducînd la deteriorarea lor, 
însă cu mai multă atenție a- 
ceastă degradare a materia
lelor ar putea fi evitată. Mo
tiv pentru care iată-ne în 
depozitul de la Livezeni. îm
preună cu Corneliu Filipovici 
am verificat starea materia
lelor de construcții. Se pare 
că afirmația celor din șan
tier se confirmă într-o oare
care măsură. BCA-urile, so
site sub formă de baloturi, 
prezintă multe fisuri. La des
cărcare acestea se sparg în
să datorită neatenției și a 
grabei cu care se lucrează. 
De unde se vede că prover
bul „graba strice treaba", 
se confirmă. In plus, depo
zitul nu are o macara, toate 
operațiunile efectuîndu-se cu 
autocrane, care necesită mul
te manevre, contribuind și în 
acest fel la deteriorarea ma
terialelor.

. Tot în depozit am putut 
constata și alte neglijențe. 
De pildă, o mare cantitate 
de scînduri depozitată în ur
mă cu mai bine de un an, 
din cauza intemperiilor a pu
trezit și nu prezintă garanția 
că mai poate fi folosită. 
Principalul motiv care a con
dus la această situație este 
întîrzierea cu . ani în șir 
modernizării depozitului. (In-

a

toane din zonă și poligonul 
de prefabricate, care nu mai 
corespund cerințelor).

Nu putem să nu eviden
țiem și faptul că se încearcă 
recuperarea acestor scînduri. 
Tîmplarul Cornel Banu, venit 
de la Lupeni, tocmai își ale
gea material pentru rafturile 
cămărilor însă „acestea nu 
sînt corespunzătoare și nece
sită multă manoperă" - ne 
spunea interlocutorul. ‘

O situație care face cinste 
colectivului am întâlnit la po
ligonul de prelucrare a ar
măturilor unde Ludovic Hor
vath, șeful echipei de fierar- 
betonfșfi ne prezintă „far
macia" sa în care totul este 
rînduit în perfectă ordine, 
parcă în «iuda colegilor săi 
de la atelierul mecanic, aflat 
la «îțiva pași. Aici, depozi
tarea tuturor deșeurilor me
talice din șantier, urțele fo
losibile încă, după părerea 
noastră, am găsit un adevă
rat „cimitir de fier vechi", 
cum îl denumea maistrul Ra
du Stăvariu. Probabil că o- 
dată și odată cineva se va 
gîndi că și aici se pot obține 
economii de materiale.

Pentru cititorii noștri, dar 
mai ales pentru cei din 
preajma șantierelor de cons
trucții, facem cunoscut faptul 
că pe tot parcursul raidului 
ne-a fost dat să auzim, din 
partea constructorilor, despre 
adevăratele „ravagii" ale 
copiilor la blocurile în cons
trucție. Risipirea materialelor 
stivuite, deteriorarea unora, 
de afară și din blocuri, sau 
chiar a instalației electrice 
(izolația smulsă de pe con
ductori electrici) — situație 
relatată de maistrul princi
pal Gheorghe Anghel - cons
tituie tot atîtea surse de ri
sipă, generate, după cum am 
văzut, tocmai din lipsa edu
cației pe care locatarii ve
cini cu blocurile în lucru, 
trebuie să o ofere odraslelor 
lor. Bineînțeles, aceasta nu 
scuză ■ risipă. Pentru aceasta 
constructorii sînt chemați sa
și spună cuvîntul.
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tlTECâraa-llteraiurâ
Din creația membriior cenaclului 

literar „Panait Istrati" — Vaiea Jiului
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Trăind lîngă inima cărbunelui, pe aceste meleaguri cu o istorie mereu prezentă 
în conștiințe, poeții din Valea Jiului au privilegiul de a vorbi despre toate acestea, 
cîntînd „Valea cărbunelui", minerii și idealurile lor. E ceea ce exprimă și versurile 
lui Paul Șertan: „Da, fără îndoială, trebuie să fii puternic i ca mina să te simtă 
stăpîn pe întuneric..." (Abatajul).

Se observă, deci, în ultimii ani, că în ......... ... 
componente ale atitudinii sufletești, avînd ca principală caracteristică intensitatea 
afirmativă, patosul, selectînd și celebrînd o sumă de virtuți care dau măsura unuj 
ideal. Prin aceasta poezia „adîncului" cîștigă acea concretețe a elanului care îi 
accentuează modul de a fi, expresie a unei realități care ne aparține, concentrînd 
în sine o perpetuă stare de eveniment - izvor puternic de poezie. Poetul trebuie să 
rămînă mereu lucid, chiar dacă mesajul poeziei sale este interceptat,- în primul 
rînd, prin emoție. _

Vorbind oamenilor despre oameni, în numele adevărului și sub semnul frumo
sului, creația poeților minieri reține, drept crez călăuzitor, modul complex în care 
arta se interferează cu viața omului din adine. Talentele dintre Paring și Retezat 
au fost prezente, cu frumoase creații, la concursul de poezie al festivalului 
„Cîntecul adîncului". .

Dumitru Dem. IONAȘCU

lirica muncii se includ o serie de

I Minerul
Cu brațele 
și timpla imbrobonate 
de sudoare
am inceput drumul meu 
spre zarea adincă 
în care dormeau milenii 
lăsind nu departe 

prispa 
care ardea încă 

feștila de seu 
încălzea dopul de ceară 
urechea copiilor.

Rang de cinstire

pe

CI, iubito, cine iți culege trunchiurile 
poiopindu-te in căutări ?
irunzele se-aștern pe nostalgia 
steagurilor ajunse după luptă in muzeu 
ramurile tac rind la poarta ta 
să-ți șoptească adevărurile rămase in cărbune 
oho, aici adastă otita înțelegere 
inima se regăsește in simțăminte de om 
a rămas in '29 orașul sufocat de tumul minciunii 
ozonul astăzi face pod intre tine și pom

Cîntec la gura pămîntului Sub aprige

Există o oră cind ceasornicele bat la unison 
O viață prinsă in ritm bărbătesc
Alături de inima voastră,
Cind privirea cată miezul ascuns, 
mina prin cețuri aprinde mii de scintei, 
razele cad de pe cerul oglindit in adine 
schimbind mereu semnele începutului ; 
cu pieptul deschis și cîntecul pur 
vă-ntimpină poetul pe treptele zilei. 
Ații de aproape trecind printre voi 
contopit cu viața scursă in stincă 
ștergind in serile lungi pleoapele-nnegriie 
cu visele luminii ascunse printre munți. 
Văd inaintind certitudinea prin inima timpului 
printte firele ierbii, cum altădată 
în , pietruita Vale femeile ștergeau 
singele pe timpla scursă în umbră, 
cum altădată v-am văzut împușcați lingă ziduri 
pentru omenescul strigăt : Vrem omenie ! 
De-atunci renașterea voastră nu mai e taină 
nici minune, ci doar un fapt necesar.
Mlădie valul verde tulpinile zilei, 
din conul umbrei ieșit dimineața 
simt cum lăstunii tineri
prind rod statornic in arderea aceasta vie.

Ion P. VLAD 
lăcătuș, Preparația Coroești

porți
Minerul are suflet puternic, 
burghiu oțelit, chiuie-n stîncă 
bătaia încinsă, se umflă-n 

artere, 
coboară, țîșnește, 
filonul bogat 
se desface din nopți, 
sub pămînt primenit, 
ceasul e clipă, 
anul e lună
Sub aprige porți !

ce 
din 
Brațele mele gustă ș-acum 

sudoarea pămintulu’ 
dar simt mai caldă seva 
ce-mi străbate sufletul 

luminindu-mi casa 
și fruntea copiilor.

Ion ȚIGĂNTELE, 
lăcătuș, I.M. Uricani

loan CHIRAȘ 
muncitor tipograf

cumpănă
luminii

■ -- - -z

i m o v a r a

loan Dan BĂLAN 
activist cultural. Petroșani

tale ridică întinsul subteran 
cetate.

da, vremea trecută te ținea strins lingă tine 
să nu plece trupul cuvintului după dreptate 
azi laptele 
la rang de

o, mină dragă și minerule frate
țara vă primește' pe ușa din față
nimeni nu mai intră pe ușa din spate 
speranțele nu mai atîrnă intr-un singur fir de aț3

Prometeu

Simt păsările sub nevăzutele 
ramuri...

Vino afară, în mireasma 
zefirului 

se limpezește clepsidra, 
dantelele brusc se destramă, 
multiplicate oglinzi 
și alunecat ostatec 
zbuciumul...
Simt reverberatele luminii în 

solarii...
Vino afară în ploaia de alb 

și de roz, 
se naște forma din abur,

dulcele miezului în stupini, 
dezlănțuit cîntecul
și văzduhul de-qsemeni, 
tresaltă...
Simt rostogolirea neîmblînzi- 

tei flamuri...
Vino afară, în dealul cu 

pomi adumbriți, 
se înspumează muntele, 
șopîrla forfotă în ierburi, 
bulgărele 
și soarele 
e umed...

Poem
In Valea ce-qu luptat străbunii, 

doiniți de Jiuri în ponoare, 
sculptăm fintîni cu ochi de soare, 

peste tenebrele — genunii I 
Din regnul vitregit de astre, 

de sub deluvii ferecate 
suim comori redeșteptate.

Spre înnoptatele adîncuri, 
de rodul erelor chemați 

coboară fauri avîntați 
cu licuricii la oblincuri.

Sub geana crincenă de piatră, 
din steaua căilor de humă,

ce-i miruie cu neagră brumă, 
din tată-n fiu in calda vatră !

Străfundul animat tresare 
presat în temelii de timp

cu neschimbatul anotimp 
ca o cimpie sub brăzdate.

Străbate șir înlănțuit, 
s-adape-al golurilor pintec, 

ca un torent, ca un descintec, 
în repezi cupluri biciuit 1

Din aspra rodnicie-a mîinii, 
curg galaxii — destăinuite,

spre craterele imblînzite, 
din sanctuarele luminii.

Columne-n veac de ctitorie, 
din țărmul mări-n vad de munte, 

căci veghea neamului ni-i punte, 
Și-nalț-o nouă - Românie !

Dumitru NECHIFOR 
. miner - I.M. Petrila

în cărbune
Astăzi, 
pentru zorii zilei de mîine, 
nopți cu stele și ne-nstelate, 
ploaia care bate, soarele ce coace, 
trezește, dă viață, 
șoaptele pădurii, aerul ei proaspăt, 
sărutul înmiresmat al vîntului.
toate le las coborînd în măruntaiele pămînttrhtj 
unde sap puțul de adîncimea Olimpului.

Pentru voi am răpit focul !
Pătrunzînd tot mai adine în altarul sacru 

de cărbune 
reflectat în lumina lămpii de miner.

galeriilor se adună-ntr-un 
șuvoi 

căldură și lumină, 
incandescentă.

Prin ramificațiile

diamantul ce dâ 
iată ! jertfa mea

trăiește 
deopotrivă.

Maria DINCA

voi trece orișicînd 
la cumpăna luminii 
purtînd în gind 

o floare

cu timpul vechi ortac 
călcînd aceeași 

rocă
de visuri dătătoare

voi plămădi 
în orice zi
din lutul viu 
o altă trecere 

spre mîine

prin care noi
și fiii noștri
vom duce 

dulcea noastră pîine

voi trece-n orice gînd 
la cumpăna 

luminii

1
>
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și poate-o să mă doară 
cînd voi simți călcînd
In roca neagră

crinii

Mircea ANDRAȘ, 
lucrător, Oficiul P.T.T.R. 

Petrila

na trecea de două
zeci și unu de ori pe 
zi prin acest cimp : 

dis-de-dimineață, cind pre
lua locomotiva de la siloz, 
și pină la sfirșitul zilei, cind 
o aducea la schimb și ple
ca, inapoi, acasă. De fieca
re dată i se intimpla un lu
cru ciudat : și la dus și la 
intors, fie că mergea la va
le, fie la deal, cimpul de 
floarea soarelui o țintuia cu 
milioanele iui de ochi gal
beni. La inceput nu băgase 
de seamă această, privire. 
Cind a observat-o s-a apu
cat să-și verifice impresiile. 
De cum pornea locomotiva, 
primul ei gind era să-și a- 
runce ochii in jur : se uită 
florile la ea ? Se uită ! Du
pă golirea vagoanelor, , în- 
torcindu-se la siloz, controla 
de departe cimpul de floa
rea soarelui : încotro pri
vesc prietenii el ? La ea I

Jocul acesta s-a pre
lungit opt veri de-a 
rindul. Compusese 
chiar o poezie și, cind in

tra pe drumul de fier, de pe 
cimpul însorit, recita in 
gind „Aur, aur negru duc 
/și nimic mai mult/ Nu vă

lozsef KACSO
subinginer, I.M. Uricani

Astăzi, 
pentru zorii zilei 
năpți cu stele și ne-nstelate, 
ploaia care bate, soarele ce coaci 
trezește, dă viață, 
șoaptele pădurii, aerul ei proaspăt, 
sărutul înmiresmat al vîntului. 
chipul celor dragi, iubirea și visul, 
le-nchin abatajului - templu.

de mîine.

soarelui, care se numește 
astfel tocmai pentru că iși 
întoarce mereu coroana 
spre soare ; dimineața, cind 
pornea cu locomotiva spre 
apus și soarele îi Încălzea 
spinarea, floarea se întor
cea cu fața spre ea. La in-

gat chiar că, după apusul 
soarelui, tipsiile plantei se 
întorc la punctul lor de ple
care.

— Uite-așa, ii spusese el, 
învîrtindu-și bascul pătat de 
ulei prin fața ei uimită. Ai 
ințeles ?

t

ochi nebuni

nu aflase

ce

cit 
si-

mai holbați, 
sinteți..."

Ana încă 
e de frumoasă. Altfel cu 
guranță că și-ar fi închipuit
că florile de floarea soare
lui se îndrăgostiseră de ea. 
Dacă ar fi vrut, și-ar fi pu
tut aduce aminte de cele 
spuse de profesor la orele 
de botanică, despre floarea

toarcere, linia ferată o pur
ta de la apus spre jăsărit, 
soarele o batea tot în spate, 
iar floarea' soarelui o privea 
drept in ochi.

b n ziua
I timp ce 

vizia
maistrul, un bătrin ursuz și 
cicălitor, i-a explicat totul ■ 
în chip științific și a cdău-

aceea, in 
se făcea re- 
locomotivei,

— Am ințeles. Dai...
- Ce anume ?
- Cum de rezistă tulpine- 

le la toată mișcarea asta ? 
Nu-i deloc ușor să te răsu
cești mereu.

— Nu se răsucesc.
|*  ra primul drum du- 

pă revizie. S-a 
tat Înapoi. La înce

put nu i

ui-

s-a părut

nimic deosebit. Frinariil era 
pe platforma lui și-i făcea 
semn că totul e-n regulă. 
„Cum nu se răsucesc ?“ o • 
chinuia gindul. Trenul lua
se viteză, dar ea nu se pu
tea rupe din nedumeriri, „A- 
dică, chiar așa să fie!?‘‘ ,A- 
poi se răsuci, zimbind spre ' 
manete, și porni in întimpi- 
nârea soarelui, cu vechea 
ei poezie pe buze. Străbătu 
cimpul, fără săÎntoarcă nici 
o singură dată capul, cu 
toate că simțea urmărind-o 
milioanele de ochi galbeni 
ai cimpului de floarea soa
relui. Și trenul gonea, go
nea... Dar pe Ana n-o în
cerca frica. Doar poezia ei I
continua să răsune undeva, .
chiar peste vagoanele ace
lea încărcate cu cărbune : I
„Aur, aur negru duc f și (
nimic mai mult..." Privea de- j
părtarea și zimbea gindului ]
numai de ea știut : 1

— Sigur, nu se răsucesc! '
Ștefan NAGY ]

!
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Tovarășei Elena Ceaușescu 
i-a fost înmînat ordinul 

„Andres Bello“ 
al Republicii Venezuela

Tovarășei academician 
doctor inginer Elena 

î Ceaușescu i-a fost înmî- 
; nat, vineri, 24 martie, în ca- 
: drul unei solemnități care 
i o avut loc la Palatul Marii 
: Adunări Naționale, înalta 
î distincție a Republicii Ve- 
; nezuela - ordinul „Andres 
j Bello", clasa I — cu eșarfă 

de onoare.
In hotărîrea de conferire 

a ordinului, semnată de 
; președintele Republicii Ve-

E

nezuela, Carlos , Andres 
Perez, se arăta că această 

înaltă distincție venezuelea- 
nă s-a acordat tovarășei 
Elenă ' Ceaușescu „pentru 
activitatea remarcabilă des
fășurată în domeniile edu
cației și cercetării științifi
ce".

După ceremonia înmînă- 
rii înaltei distincții, tova
rășa Elena Ceaușescu s-a 
întreținut într-o atmosferă 
cordială, cu ambasadorul 
Venezuelei la București.

SÎMBĂTĂ, 25 MARTIE IWt

FILME
Orientul Apropiat
NOI EFECTIVE ALE FORȚELOR O.N.U. 
AU FOST AMPLASATE ÎN LIBAN

BEIRUT 24 (Agerpres). - 
Vineri au continuat să so
sească și să fie amplasate 
noi efective aparținînd Forței 
interimare a O.N.U. în Li
ban (UNIFIL). Potrivit unor 
surse O.N.U. citate de agen
ția UPI, pînă vineri în Li
ban a sosit 25 la sută din 
efectivul complet de 4 000 
de oameni cît urmează să 
cuprindă UNIFIL.

în cursul zilei și-au pre-' 
luat pozițiile un contingent 
suedez și unul francez. Aces-

ta din urmă s-a deplasat de 
la Beirut la locul de am
plasare - orașul Tyr -, în
soțit de un grup de ofițeri 
ai Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. în total, 
643 militari - iranieni, fran
cezi și suedezi - sînt ampla
sați în prezent în poziții si
tuate la sud de rîui Litani - 
limita nordică a pozițiilor 
israeliene - sau în diferite 
puncte de-a lungul acestui 
rîu.

Lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale
• (Urmare din pag. I)

Trecîndu-se la primul punct 
de pe ordinea de zi, tova
rășul losif Uglar, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului pen
tru problemele consiliilor 
populare, a prezentat, din 
însărcinarea Comitetului Cen
tral al P.C.R., a Consiliului 
de Stat și a Guvernului, Ex
punerea la proiectul de 
lege cu privire la activitatea 
de rezolvare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor și 
cererilor oamenilor muncii; 
deputatul Tudor Drogănu, 
președintele Comisiei consti
tuționale și juridice, a expus 
Raportul comisiilor perma
nente ale M.A.N. care au 
examinat acest proiect de 
lege.

S-a trecut, apoi, la dezba
terea generală pe marginea 
proiectului de lege.

Au luat cuvîntul deputății 
Gheorghe Tănase, Elena 
Nae, Eduard Eisenburger, 
Ion Pietrăreanu, Elena Peter, 
Constantin Savidis, Simion 
Dobrovici, Nicolae Iscrulescu.

După discuția pe articole 
a proiectului de lege, Marea 
Adunare Națională a votat 
în unanimitate Legea cu 
privire la activitatea de re
zolvare a propunerilor, sesi
zărilor, reclamațiilor șî cere
rilor oamenilor muncii.

în continuare, s-a trecut 
la examinarea Proiectului de 
lege privind apărarea civilă

în Republica Socialistă Româ
nia.

Din împuternicirea Consi
liului Apărării și a guvernu
lui, Expunerea la proiectul 
de lege a fost prezentată 
de tovarășul Ion Coman, 
membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul apărării 
naționale; Raportul comisi
ilor permanente ale M.A.N. 
care au examinat acest pro
iect de lege a fost prezentat 
de deputatul Vasile Milea, 
președintele Comisiei pentru 
problemele de apărare.

La discuția generală asu
pra proiectului de lege au 
luat cuvîntul deputății Lau- 
rean Tulai, Mihai Chițac, El
vira Chirică, Szotyori Ernest, 
Ion Paraschiv.

A urmat discuția pe arti
cole a proiectului de lege, 
după care Marea Adunare 
Națională a adoptat în una
nimitate Legea privind apă
rarea civilă în Republica So
cialistă România.

La închiderea ședinței, to
varășul Nicolae Giosan, pre
ședintele M.A.N., a anunțat 
că sesiunea Marii Adunări 
Naționale rămîne deschisă, 
urmînd ca proiectele de 
legi înscrise pe ordinea de 
zi, ca și alte proiecte ce se 
vor primi la Biroul M.A.N., 
să fie examinate de comi
siile permanente competente 
ale forului legislativ.

Data reluării în plen a 
lucrărilor actualei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale va 
fi anunțată ulterior.

H

în sprijinul luptei de eliberare 
a poporului Namibiei

LUSAKA 24 (Agerpres). - 
în capitala Zambiei s-a în
cheiat sesiunea extraordinară 
a Consiliului O.N.U. pentru 
Namibia.

Intr-o declarație adoptată 
în unanimitate, participanții 
la sesiunea de la Lusaka 
cheamă la amplificarea spri
jinului acordat luptei de eli
berare duse de poporul Na
mibiei în frunte cu S.W.A.P.O. 
(Organizația poporului din 
Africa de Sud-Vest), împotri
va forțelor de ocupație ale 
regimului sud-african. Consi
liul și-a exprimat deplinul 
spriijn eforturilor S.W.A.P.O. 
în direcția obținerii indepen
denței țării.

în continuare, documentul 
condamnă acțiunile represive 
ale rasiștilor împotriva po-_, 
porului Namibiei, menționîn- 
du-se că această campanie 
de teroare este însoțită de 
considerabile pregătiri mili-

tare, inclusiv sporirea pe 
mai departe a contingentelor 
forțelor armate ■ ale R.S.A., 
dislocate în Namibia.

Consiliul O.N.U. pentru 
Namibia o protestat împo
triva anexării ilegale de că
tre R.S.A. a portului Walvis 
Bay, care constituie o parte 
integrantă a teritoriului na- 
mibian.

Carter-Cataghan
WASHINGTON 24 (Ager

pres). - Convorbirile de Ia 
Casa Albă dintre președin
tele Jimmy Carter și primul 
ministru britanic, James Cal
laghan, s-au concentrat a- 
supra problemelor economice 
și financiare ale celor două 
țări, dar și asupra măsurilor 
ce trebuie întreprinse pe plan 
.internațional de principalele 
state industrializate pentru a 
face față dificultăților lor fi
nanciare și economice. S-a 
subliniat necesitatea unei ac
țiuni multilaterale, care ar 
putea fi posibilă în cadrul 
reuniunii la nivel înalt a ță
rilor occidentale 
zate, programată să se des
fășoare la Bonn, în luna iu
lie a.c. „Evident, a precizat 
Callaghan, la încheierea 
convorbirilor, fiecare- țară 
trebuie să întreprindă propri
ile sale inițiative împotriva 
șomajului, a inflației, pentru 
stabilizarea monedei, pentru 
sporirea schimburilor, pentru 
conservarea și utilizarea e- 
nergiei".

i industrial i-

Un nou atentat terorlst în Italia
ROMA 24 (Agerpres).

După cum informează agen
țiile France Press, Reuter și 
UPI, Giovani Pico, membru 
al Partidului Democrat-Creș- 
tin, fost primar al orașului 
Torino, a fost -grav rănit, 
joi, de trei persoane înar
mate, care au tras, asupra lui 
dintr-un automobil.

într-o comunicare telefo-

nică făcută agenției italiene 
de presă ANSA, atentatul a 
fost revendicat de organiza
ția teroristă autointitulată 
„Brigăzile Roșii", care, după 
cum se știe, și-a asumat și 
responsabilitatea răpirii, la 
16 martie, a președintelui 
Consiliului Național al Parti
dului Democrat Creștin, Aldo 
Moro.

IN NORDUL CRIMEEI 
construiește una dintre 
mai mari rețele de irigații 
din Uniunea Sovietică. în 
prezent, se află. în construc
ție al doilea sector al cana
lului care va permite iriga
rea a 80 000 ha de terenuri 
secetoase.

11 000 DE PERSOANE au 
fost evacuate ca urmare a 
gravelor inundații în centrul 
și nord-vestul Argentinei. 
Ploile care au căzut fără în
trerupere timp de cîteva zile 
au afectat, mai ales, provin
ciile Santa Fe, Cordobă și

Entre Rios, unde căile de co
municație au fost întrerupte, 
o serie de localități fiind 
complet izolate. Pagubele 
materiale - apreciază agen
ția Prensa Latina - sînt deo
sebit de ridicate, mai ales în 
regiunile rurale, unde 
fost inundate 200 000 
hectare cultivate.

STATELE UNITE au
tuat o nouă explozie nuclea
ră subterană la poligonul 
din deșertul Nevada, a anun
țat Departamentul american 
ai energiei.

Explozia, cu o putere între 
20 și 150 kilotone (echiva
lentul a 20000 și 150 000 to
ne tnt), este cea de-a doua

au 
de

efec-

Avancronică sportivă
Partidele încep la ora 10 a- 
vind protagoniste echipele 
Preparatorul Lupeni — Știin
ța și Liceul industrial Vulcan
- Minerul Dîlja. • In cam
pionatul municipal de popi
ce se întrec Minerul Vulcan
- Constructorul minier Petro
șani și Jiul Petrila - Prepa
ratorul Petrila. Ambele întîl
niri încep duminică la ora 8 
dimineața. • Sîmbâtă, ora 9,

la Petrila au loc concursuri 
de cros la care participă e- 
levii Școlii generale nr. 5 din 
oraș, plus Crosul tineretului, 
ambele organizate sub egida 
C.O.E.F.S. din localitate," • 
Duminică, pe stadionul Jiul 
Petroșani, mcepînd cu ora 
9,30,- are loc etapa orășe
nească de cros rezervată 
pionierilor (categoria 13-14 
ani). (D.

efectuată de Statele Unite 
anul acesta.

PETROLIERUL sub pavilion 
panamez „Amoco Cadiz", e- 
șuat zilele trecute în largul 
coastei bretone, s-a rupt în 
două vineri dimineața, sub 
loviturile puternice ale valu
rilor, informează agenția 
France Presse. Importante 
cantități de petrol s-au scurs 
astfel în apele mării.

MARELE CONSILIU GENE
RAL (Parlamentul) din San 
Marino s-a autodizolvat, ca 
urmare a demisiei prezenta
te luni de 53 din cei 60 de 
membri ai săi. Ca urmare a 
dizolvării Consiliului, puterea 
legislativă trece în compe
tența celor doi căpitani re
genți care trebuie să fixeze 
data alegerilor anticipate. 
In general, se estimează că 
acestea ar putea avea loc 
în zilele de 28 și 29 mai a.c.

cu

, • Deși e primăvară, schiul 
se află în plin sezon. Sub ge
nericul „Daciadei", așa cum 

- am mai anunțat, pe pîrtia ma
re din Paring vor avea loc du
minică întrecerile din cadrul 
celei de-a II ediții „Cupa te
lefericul". Tot duminică, lin
gă cabana Vulcan are loc 
concursul pentru cucerirea 

■trofeului „Cupa schiului vul- 
cănean" iar pe pîrtiile de 
schi de la cabana Straja Lu
peni competiția dotată
„Cupa Minerul". Schiorii au 
deci posibilitatea de a alege 
pentru care competiție și 
cupă optează. Iubitorii 
fotbalului vor putea 
să urmărească meciul de di
vizia C dintre Știința Petro
șani — Metalurgistul Sadu, 
sau cel din campionatul ju
dețean : C.F.R. Petroșani
— Minerul Uricani. Ambele 
întîlniri au loc cu începere de 
la ora 11. La ora'13, pe sta
dionul din Lupeni începe par
tida din campionatul republi
can al juniorilor dintre Mi
nerul din localitate și Dierna 
Orșova. • îndrăgita 
echipă studențească de 
rugbi întîlnește, începînd cu 
ora 9,30, pe propriul stadion, 
în populara competiție Cupa 
F.R.R. pe C.8.M. Sibiu. • 
Sportul minții este prezent 
prin întrecerile din campio
natul județean (echipe mixte).

Rezultate bune
Elevii Clubului sportiv șco

lar Petroșani au participat în 
zilele de 21-23 martie la 
Campionatul republican al 
școlilor cu profil de schi, or
ganizat de Ministerul Educați
ei și Invățomîntului. Concursul 
a avut loc în Bucegi. întrece
rile au constat din două pro
be: slalom special și slalom 
uriaș pe categorii de vîrstă, 
cu un număr de 25-30 de 
concurenți de fiecare cate
gorie.

Redăm mai jos rezultatele 
concurentilor noștri.

COPII III (născ. 1970-1968) 
Fete : Simona Costinaș loc 
III sl. special, loc XI sl. u- 
riaș; Corina Vladislav loc. IV 
sl. special loc XIII sl. u- 
riaș ; Liana Grosu loc VIII sl. 
special ■ Alina Dorobanțu loc 
XI sl. special. Băieți Dan 
Negruț loc IV sl. special.

CRIȘAN)

la schi
COPII II 
Fete : b
IV sl. special, loc XV sl. 
riaș. Băieți : Călin Tipțer, loc 
XI sl. special.

COPII I (nasc. 1965-1964) 
Fete : ludith Karda loc IV 
sl. special, loc XIV sl. uriaș. 
Băieți : Horațiu Tipțer loc 
III sl. special și loc II sl. u- 
riaș; Florian Filip loc VII sl. 
special, loc VI sl. uriaș. JU
NIORI II (1962-1963) Fete : 
Ileana Vladislav, loc I sla
lom special, loc I slalom u- 
riaș (antrenată de prof. Ge
deon Gunther). Băieți : Emil 
Safta, loc IV sl. special, loc
V sl. uriaș; Gabriel Silvian, 
loc IX sl. special, loc XIII sl. 
uriaș ; Dumitru Lazăr,. loc 
XI sl. special, loc XII sl. u- 
riaș.

Praf. V. PETERFI

1967-1966)
Armaș, loc 

u-

Cooperativa 
„Deservirea" Lupeni 

anunță
O ACTIVITATE NOUĂ : 

și revopsit haine de piele 

se primesc zilnic, la următoa-

— reparat

Comenzile 
rele unități :

— Secția i
Uricani ;

— Magazinul de expoziție din strada
T. Vladimirescu, nr. 56, Lupeni ;

— Magazinul de expoziție din complexul 
Vulcan.

marochinărie din complexul

Mica publicitate
PIERDUT carnet de student 

pe numele Feltache Mihai, e- 
liberatâ de I.M.P. Se declară 
nul. (156)

PIERDUT certificat de ab

solvire a 8 clase, eliberat de 
Școala generală Sohodol - 
Vulcan, pe numele Pătrașcu 
Maria, anul școlar 1974-1975. 
Se declară nul. (157)
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PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Diamantele negre, 
seriile l-ll ; Republica : 

• Timidul ; Unirea : Evadați 
I din viitor ; LONEA : B.D. 
I la munte și la mare ; A- 
ININOASA : Hindemburg, 

seriile l-ll ; VULCAN : 
IRîul care urcă muntele ;

LUPENI - Cultural: Co
moara din lacul de argint; I Muncitoresc : Logodnic
pentru Anna ; URtCANI : 

I Cadavre de lux.
' TV
I
I 12,00 Telex; 12,05 Ro- 
Iman-foileton: „Familia

Palliser, reluarea episo- 
Idului 5 ; 12,55 Muzică dis

tractivă : 13,40 Viața 
lumina eticii și L-.

I socialista; 14,05 Agenda 
I cultural-artistică ; 1
I Stadion; 15,45

muzical din R.P. Bangla
desh ; 16,05 Muzică popu
lară românească; 16,15 
Itinerar elen; 16,40 Clu
bul tineretului... la Me
diaș; 17,40 Efigii lirice — 
Versuri in lectura autori
lor ; 17,55 Săptămîna po
litică internă și interna
țională; 18,10 -Antologia 

I filmului pentru copii și
tineret. Ciclul Charles

Chaplin ; 19,30 Telejur-
I nai; 19,50 Reportaj de 
I scriitor: „Primăvară . fa 
| țara" de Dinu Săraru ;
I 20,05 Țeleenciclopedia ; 
120,45 Mari filme western: I

„California". Premieră pe 
țară. Producție a studio
urilor americane, 1956: 

I 22,20 întîlnire cu satira si 
umorul ; 22,50 Telejurnal.

RADIO
5,00 Buletin de știri ;

| 5,05 Ritmuri matinale ; i
6,00 Radioprogramul di- I 

I mineții ; 7,00 Radiojurnal.
Buletin meteo-rutier. Sport; 

' 8,00 Revista presei ; 8,10 
I Curierul melodiilor ; 9,00 
I Buletin de știri ; 9,05
I Revista literară radio ;

9,40 Antologie de cînțe- 
I ce ; 10,00 Buletin de știri; 
j 10,30 Balade, doine și jo

curi populare ; 11,00 Bule
tin de știri; 11,05 Atlas 
cultural ; 11,25 Muzică u- 
șoară ; 12,00 Buletin de i 
știri; 12,05 Din comoara j 
folclorului nostru; 12,35 ' 
Melodii de Sabin Păutza; ! 
13,00 De- la 1 la 3; 15,00 
Meridian-club ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Radio 
divertisment muzical ; 
18,00 Orele serii ; 20,00 
Romanțe, cîntece și melo
dii concertante; 20,30 Azi, j 
în România ; 20,40 Ca
dențe sonore; 21,00 Bule
tin de știri ; 22,00 Radio
jurnal : 23,30 Maratonul 
dansului ; 24,00 Buletin 

I de știri; 0,05-6,00 Non 
| stop muzical nocturn.

VREMEA
. ■

Stația meteorologică I 
Petroșani comunică : Ieri, I 
temperatura maximă

I aerului la Petroșani a fost 
de + 3 grade, iar la Pa
ring de —3 grade. Mini
mele au fost de - 4 
respectiv -7 grade.

Pentru următoarele
de ore : Vreme instabilă 
cu cer mai m-ult acoperit. 
Ninsoare slabă. Vînt slab 
pînă la potrivit din sec
torul sudic.

. 1 în 
echității

14,30
Program
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Loto
REZULTATELE TRAGERII 
LOTO DIN 24 MARTIE
Extragerea I .- 67, 55,

41, 76, 85, 65, 89, 27, 57
Extragerea a li-a : 11,

72, 23, 25, 42, 21, 26, 30,1
FOND de cîștiguri : 

1 315 576 din care 500 000 
report la cat. I.

memento
I
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