
PROLETARI DIN TOATE JĂRILE, UNIȚIVĂ 1 Primiri la tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU

Congresmanul american 
Charles A. Vanik

încheierea lucrărilor Conferinței pe 
țară a președinților consiliilor populare

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a primit, 
vineri la amiază, pe congres
manul american theories A. 
Vanik', membru al Camerei 
Reprezentanților a S.U.A. din 
partea statului Ohio.

în cadrul întrevederii s-a 
relevat cu satisfacție faptul 
că relațiile dintre România 
și S.U.A. cunosc o evoluție 
pozitivă, evidențiindu-se, tot
odată, existența unor largi 
posibilități de extindere și

diversificare a schimburilor 
comerciale, a cooperării și 
colaborării economice, teh- 
nico-științifice și culturale 
româno-americane, necesita
tea fructificării lor în folosul 
ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Oaspetele a subliniat, în 
acest context, interesul cu. 
care cercurile politice, econo
mice și opinia publică a-
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Ambasadorul S.U.A.
Desfășurate în prezen

ța tovarășului N i c o I a e 
Ceaușescu, secretar general, 
al Partidului Comunist Ro- 
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, lucrările 

•Conferinței pe țară a pre
ședinților consiliilor popu
lare s-au încheiat, la 31 
martie, în Capitală, marele 
forum adoptînd, după largi 
și rodnice dezbateri, hotărîri 
de o primă importanță pen
tru activitatea organelor lo
cale ale puterii și administra
ției de stat, pentru progresul 
economic al patriei, pentru 
prosperitatea tuturor județe
lor, orașelor și comunelor, 
pentru înflorirea vieții noas
tre sociale și spirituale, pen
tru grandioasa operă ce 6 
ctitorim - societatea socia
listă multilateral dezvoltata.

Vineri, în ultima zi a con
ferinței, lucrările au fost re
luate în plen, în aceeași at
mosferă intensă de lucru, de 
analiză cuprinzătoare și e- 
xigentă a problemelor mul
tiple pe care le ridică buna 
conducere și gospodărire a 
localităților, dezvoltarea ac- 
c--lerată a fiecărei așezări, 
urbane și rurale, pe plan e- 
conornic, șocial-cultural și 
edilitar, creșterea calității 
vieții, a gradului de civili

Tîmplarii Janos Gyulai și Ion Răducu din brigada 
condusă de Ion Tobă pregătesc elementele de tîmplă- 
rie pentru noul bloc de locuințe P—19 în curs de fini
sare în cartierul Aeroport - Petroșani.

Foto : Ion LiCIU
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I ÎN AȘTEPTAREA LOCA
TARILOR. Ieri, în cartierul 
Viitorului din Lupeni s-a 
făcut recepția blocului J 
cu 56 apartamente. Apar
tamentele confortabile cu 
2 și 3 camere își așteap
tă loiatarii, în marea lor 
majoritate familii de mi
neri. încă un amănunt: 
viitorii locatari au efectuat 
pe șantier un mare număr 
de ore de muncă patrio
tică. (D.C.). 

zație al celor ce muncesc.
Participanții la forumul 

președinților consiliilor popu
lare, care reprezintă, în fapt, 
pe toți locuitorii patriei, au 
întîmpinat, în această dimi
neață - ca și în zilele pre
cedente ale conferinței -, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului, 
la sosirea în sală, cu multă 
căldură și însuflețire. Minute 
în șir au răsunat ovații pu
ternice, urale neîntrerupte, 
asistența aclamînd îndelung 
„Ceaușescu - P.C.R. !".

în sală se aflau, ca invitați, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai in
stituțiilor centrale, organiza
țiilor de masă și obștești, 
activiști de partid și de stat, 
personalități ale vieții știin
țifice și culturale.

Prima ședință de dimi
neață a fost condusă de to
varășul Dumitru Sandu, pre
ședintele Consiliului popular 
orășenesc Zimnicea, județul 
Teleorman. La dezbateri au 
luat cuvînțul tovarășii Pogea 
Brîncoveanu, președintele 
Consiliului popular munici
pal Hunedoara, Elisabeta 
Leonte, președintele Consiliu
lui popular comunal Gura

de
1 e, 
din

îNCEPÎND cu data 
azi 1 april 
la Casa de cultură 
Petroșani va funcționa, 
timp de o lună, un „super- 
vidio-aisco-club în ca
drul căruia se pot viziona 
filme documentare și 
tistice inedite. Se vor 
ganiza, de asemenea, 
riodic, seri de dans 
tru tineret. (M.P.).

PE LOCUL I. La etapa 
județeană a concursului 
interșcolar intitulat „Școala 
noastră, casa noastră-1, la 
care au participat toate 
instituțiile de învățămînt,

ar-
or- 

.Pe- 
pen-

Teghii, județul Buzău, Petre 
Dobrescu, președintele Consi
liului popular orășenesc Slo
bozia, județul Ialomița, llie 
Matei, adjunct al șefului 
secției de propagandă a C.C. 
al P.C.R., Dan Trițoiu, pre
ședintele Consiliului popular 
comunal Făget, județul Ti
miș, Ion Vlad, președintele 
Consiliului popular municipal 
Roman, • Constantin Pană, 
președintele Consiliului popu
lar comunal Pecida, județul 
Arad, Suzana Gâdea, minis- 
strul educației și învățămîntu- 
lui, Andrei Fodor, președin
tele Consiliului popular co
munal Moldovenești, județul 
Cluj, Vasile Petrache, pre
ședintele Consiliului popular 
comunal Sascut, județul Ba
cău.

în continuare, lucrările con
ferinței au fost conduse de 
tovarășul Constantin Dăscă- 
lescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

S-a anunțat că la dezbate
rile în plenul conferinței s-au 
înscris 125 tovarăși, din care 
au luat cuvînțul 77, din toate 
județele țării, ei referindu-se 
pe larg la sarcinile ce re
vin consiliilor populare din 
Programul adoptat de Con
gresul al Xl-lea și din hotă- 
rîrile Conferinței Naționale

ii în cursul trimestrului II vom recupera, 
parțial, minusul de producție înregistrat 
pînă în prezent

it Se va realiza planul de producție anual

lii încheierea acțiunii de presă ^Re
porter în post fix la Aninoasa“ organiza
tă de redacția ziarului nostru, directorul 
minei, ing. Dumitru Popeanăș a răspuns 
la întrebările noastre, întrebări care de 
fapt redau problemele ivite, ridicate sau 
semnalate de specialiștii care au participat 
la acțiunea noastră.

- Stimate tovarășe di
rector, se pare că în
buna desfășurare a pro
cesului de producție la 
sectoarele III și IV, o 
frînă o constituie acti
vitatea sectorului de trans
port. Ce măsuri veți lua 
pentru îmbunătățirea a-

a 
an 
de 

pentru 
orașului, 

în 
pe co- 

ora-

din județul Hunedoara, că
minul de copii Aeroport I 
- din Petroșani a cucerit 
locul I. (V. S.).

SERA din Petroșani 
E.G.C.L. va da în acest 
un important volum 
material floricol 
înfrumusețarea 
De aici își vor muta 
curînd „domiciliul" 
voarele și rondurile 
șului, între altele 40 000 de 
panseluțe și petunii, 50 000 
de flori de gheață și salvia, 
în total se vor 
250-300 000 de 
flori. (T.T.). 

furniza ■ 
diverse J

ale partidului. Totodată, 
vorbitorii au făcut numeroase 
propuneri cu privire la înde
plinirea planului în industrie 
și agricultură, la sistematiza
rea localităților și gospodă
ria comunală, dezvoltarea 
democrației socialiste și an
trenarea maselor la în
treaga viață socială, la per
fecționarea stilului și metode
lor de lucru ale organelor 
și organizațiilor de partid, 
în conducerea activității eco
nomice, a muncii politico- 
educative de masă.

La propunerea prezidiului, 
conferința a aprobat sistarea 
discuțiilor, urmînd ca parti
cipanții care nu au vorbit 
și au de făcut propuneri sau 
observații . să le prezinte în 
scris secretariatului conferin
ței.

Prin votul lor unanim, 
participanții au adoptat, 
apoi, rezoluția și Chemarea 
Conferinței pe țară a pre
ședinților consiliilor populare, 
documente ce vor fi defini
tivate pe baza orientărilor 
și indicațiilor cuprinse în cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la acest forum, a 
observațiilor și propunerilor 
făcute în cadrul dezbaterilor.
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cestei activități, 
deosebit la putui 
6?

- Din punct de 
tehnic, instalația de 
ție de Ia puțul orb 
nu ridică probleme, 
tatea de transport, din cal 
culele de cinematică 
țională, ocupă pentru 
cesul de extracție, 
14,6 ore din

în mod 
orb nr.

vedere 
extrac- 
nr. 6 

Capaci-

func- 
pro- 

numai 
14,6 ore din 24. Problema 
de bază în buna desfășurare 
a procesului de producție 
(funcționarea normală a lo
comotivelor, a evacuăm 
„plinului" și a asigurării 
„goalelor" la brigăzile de 
mineri din această zonă) o 
constituie organizarea 
xului de transport pe 
cală în corelare cu 
portul de la orizonturile in
ferioare și preocuparea, res
pectiv hărnicia muncitorilor 
de la sectorul transport.

în cursul lunii martie, con
ducerea întreprinderii a exa
minat analitic cu toți mun- 

• citorii formațiilor de de

flu- 
verti- 
trans-

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
în ziua de 31 martie a.c., 
pe Rudolph Aggrey, ambasa

Acțiunea primăvara

Timpul înaintat cheamă 
la ample inițiative gospodărești

Directori ai unităților eco
nomice, comerciale și pres
tatoare de servicii, deputați, 
secretari ai organizațiilor de 
partid, președinți și membri 
ai comitetelor asociațiilor de 
locatari, alți cetățeni harnici 
reprezentînd cartiere și străzi 
ale orașului Petroșani, întru
niți zilele trecute în „sfatul 
gospodarilor", au trecut în 
revistă rezultatele acțiu
nilor gospodărești și 
de înfrumusețare desfășu- 
raie în. anul trecut, .gon, . 
cretizate în realizarea , prin 
munci voluntar-patriotice a 
unui volum de lucrări care, 
valoric, s-a ridicat la peste 
2100 lei pe cap de locuitor, 
au adoptat programul de ac

servire de la puțul orb nr. 
6 (mecanici de locomotivă, 
cuplători, semnaliști, maiș
tri etc.) posibilitățile de îm
bunătățire a activității la 
acest loc de muncă. Proble
mele au fost reținute și s-au 
luat măsurile necesare pen
tru disciplinarea mecanici
lor de locomotive, plasarea 
efectivelor necesare, repa
rarea liniei c.f.i. în zonele 
avariate, intensificarea re
parării vagonetelor și în
tărirea răspunderii maiș.- 
trilor de la transport pentru 
normalizarea acestei acti
vități.

- Tot în ceea ce pri
vește activitatea sectoru
lui de transport, buna 
desfășurare a acestei ac
tivități, o problemă care 
se ridica, era calitatea 
reparației' vagonetelor și 
cantitatea foarte mare de 
piese de schimb consuma
te pentru aceste repara
ții. Cum veți acționa pen
tru îmbunătățirea cali
tății reparațiilor vagone
telor ?

- încă de la începutul a- 
cestui an, conducerea uni
tății s-a preocupat în mod 
deosebit de problema îm
bunătățirii parcului de va- 
gonete sub aspectul repa
rării la suprafață și în sub-
Convorbire consemnată de 

Dorin GHEȚA

© (Continuare în pag. a 2-a) 

dorul S.U.A. la București, Ia 
cererea acestuia.

Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire care s-a 
desfășurat înfr-o atmosferă 
cordială.

țiuni gospodărești pe acest 
an. In informarea comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular municipal, prezenta
tă cu acest prilej, s-a preci
zat că izvorul tuturor reali
zărilor de pînă acum în do
meniul edilitar-gospodăresc 
și al înfrumusețării îl cons
tituie participarea de masă 
a cetățenilor la acțiunile or
ganizate sistematic’”îndeosebi 
în primele luni de primăva
ră pentru curățirea, întreți
nerea șt extinderea zonelor 
verzi, sporirea dotați i lor și 
înfrumusețarea localităților 
prin plantări de arbori, ar
buști și flori, amenajarea și 
dotarea cu aparate a terenu
rilor de joacă pentru copii 
și alte lucrări. Dar, așa cum 
s-a subliniat în „sfatul gospo-
dărilor", aspectele inestetice 
întîlnite în diferite puncte 
ale orașului, dintre care une
le aflate în preajma ori chiar 
în incintele unor întreprinde
ri și instituții, zona de ex
tindere a cartierului Aeroport, 
continuarea Ori începerea lu
crărilor lă o seamă de o- 
biective în partea centrală 
o orașului, finalizarea parcu
lui de agrement, reclamă noi 
și noi acțiuni gospodărești, 
o participare tot mai nume
roasă a cetățenilor. O mare 
parte din lucrările de gos
podărire și înfrumusețare 
care urmează să fie reali-

• (Continuare în pag. a 2-a)
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i Producție | 
record

I .
După cum ne-a in- 3 

format tehnicianul Gheor- : 
ghe Șerban, colec- f 

tivul sectorului I al I.M. ? 
Petrila, care și-a îndepli- j 
nit cu peste două zile ’ 
mai devreme sarcinile tri- j 
mestriale, a înregistrat în : 
29 martie un nivel de î 
producție record pe acest : 
an — peste 1000 tone căr- j 
bune pe zi, respectiv 315 ; 
tone peste plan. Toate bri- 1 
găzile de abataj ale sec- 5 
torului — conduse de Mi- j 
hai Crîșmaru, Gheorghe i 
Borșoș, Marin Ghizdăves- î 
cu, Vasile Avarvarei, Ște- ; 
fan Purice și Constantin : 
Alexe — au produs peste ; 
prevederi cîte 30—70 tone ; 
cărbune. Plusul de la în- ; 
ceputul lunii se ridică ast- : 
fel la 2500 tone, produc- ; 
tivitatea muncii în abata- 1 
je fiind superioară niveîu- j 
lui planificat cu peste 850 : 
kg/post. ■ ■
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PRINS „ÎN FLAGRANT'
Venit de pe meleagurile 

județului Bacău, tînărul 
Mihai Coclișan a poposit 
la Lupeni cu gindul decla
rat de a-și găsi un rost 
în viață. A intrat în rîn- 
aui personalului muncilor 
de la mina din Luperii, a 
primit masă și casă la 
căminul peniru neîamiiiș- 
ti al întreprinderii. Și-a 
exprimat chiar dorința de 
a se califica în meseria 
de miner. Dar în loc să-și 
vadă de treabă alături de 
asiț.a alți tineri de vîrsta 
iui, s-a apucat de furtișa
guri, condamnîndu-se sin
gur, prin faptele reproba
bile pe care le-a săvîrșit.

La scurt timp după ce 
a fost găzduit la căminul 
pentru nelamiliști nr. 5 
„Vîscoza", M.C. a furat 
obiecte de îmbrăcăminte 
și de uz personal din du
lapurile colegilor de ca
meră, încercînd să pără
sească pe furiș localitatea. 
Da.orită vigilenței dovedi
te de cîțiva tineri din că
min, a fost însă prins „în 

. flagrant" de o echipă a 
■ miliției.
' UN REFUZ CARE COSTA
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zate în acest an au fost 
nominalizate cu termene de 
finalizare și repartizare pe 
unități economice, instituții, 
organizații de tineret și cetă
țeni în planul de acțiuni în
tocmit de comitetul executiv 
al Consiliului popular muni
cipal și prezentat în cadrul 
„sfatului gospodarilor". Prin 
reprezentanții lor, toate co
lectivele de muncă și cetățe
nii au luat astfel cunoștință 
de cele ce au de realizat în 
m o d concret. Deosebit 
de urgente sînt acțiunile ne
cesare pentru finalizarea 
plantărilor de arbori orna
mentali și arbuști, pentru 
greblarea tuturor zonelor 
verzi, strîngerea resturilor ve
getale, a hîrtiilor, curățirea 
șanțurilor, a pămîntului de 
la rigole de pe toate stră
zile și îndepărtarea lor. O 
atenție deosebită trebuie să 
acorde asociațiile de loca
tari și cetățenii, deputății, 
amenajării și dotării terenuri
lor de joacă și de sport pen
tru copii. Tuturor unităților 
economice și instituțiilor, ad
ministrației piețelor și mai a- 
les întreprinderilor comercia
le și cooperativei „Unirea", , 
le revine obligația de a face 
ordine în incintele sediilor, 
de a zugrăvi și repara fa
țadele clădirilor, ’ de a ve
ghea în continuare la men
ținerea stării de curățenie în 
zonele ce le sînt repartizate.

• (Urmare din pag. i)

teran, a curățirii lor. Prin 
formațiile de lucru consti
tuite, prin asigurarea pie
selor de schimb necesare, 
printr-o supraveghere și o 
recepție atentă a reviziei și 
a reparării vagonetelor, cre
dem că această acțiune de
osebit de importantă pentru 
mina noastră își va atinge 
scopul. In perioada ianua
rie' - martie a.c. s-au repa
rat 2677 vagonete.

- Cui se datorește con
sumul exagerat de piese 
de schimb, exagerat cel 
puțin față de consumul 
realizat anul trecut, in 
condițiile în care produc
ția nu se realizează și o 
parte din utilaje - com
bine de înaintări, căru
cioare de perforat, ma
șini de încărcat etc. - 
nu funcționează ?

- întreprinderea noastră, 
în cea de a doua parte a 
anului 1977 nu a fost asigu
rată corespunzător cu piese 
de schimb și din această 
cauză numeroase utilaje și 
instalații au avut de su
ferit. La începutul acestui 
an, prin grija conducerii e- 
lectromecanice, au fost lua
te măsuri deosebite pentru 
normalizarea stării tehnice 
a utilajelor și instalațiilor 
din dotarea sectoarelor care 
vor conduce la o funcțio
nare în condiții de sigu
ranță sporită și la dimi
nuarea sigură a consumu
lui de piese de schimb în 
trimestrul II a.c.

I

| Solicitat în mod po’iti- 
I cos de o patrulă a mili- 
I (iei să se iegiumizeze, ce- 
Itățeanul loan Păiuș a re
fuzat. Or, se știe că este 
o obligație elementara, 
legală, a oricărui cetățean 
de a-și prezenta documen- 

. tele de identitate la cere- 
1 rea celor în drept. Este un 
i fapt firesc, menit să ajute 
i miliția la identificarea ra- 
1 pîdă a eventualilor rău- 
l făcători. Deși cetățeanul 
I în cauză nu era răufăcă- 
[ tor, ci dimpotrivă, un om 
‘ pașnic, încăpățînatul său 
reruz, prelungit inutil, în 

! cu normative- 
' ic legale în vigoare, s-a 
soiaat în cele din urmă 

! cu o amendă usturătoare...

tre- 
din

UițUCUL

j într una ain nopțile 
i cute, pe strada 1 Mai 
■Vulcan, spre indignarea 

r, s-a găsit un 
indivit într-o avansată sta
re de ebrietate. Cu haine
le mototolite, plin de no
roi, el nu mai știa nici 
măcar cum îl cheamă. Se
sizate, din motive de o- 
menie de către cetățeni, 
organele de ordine au in
tervenit, ducîndu-i pe ui
tuc la miliție. Aici i s-a sta
bilit în cele din urmă și

| identitatea; îl cheamă loan 
Biclea. Cînd și-a reamin
tit cum îl cheamă, trezit 
de-a binelea, îi era ruși
ne. Fapt care nu l-a scu
tit însă de amenda legală: 
500 lei.

I Vulcan, sp J cetățenilor,

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

BASCULĂ TAXIMETRU?

I

f

Sîmbătă, 25 martie, au
tobasculanta 31-HD-17O4, 
de 10 tone, aparținînd 
șantierului din Petrila al 
grupului Petroșani al 
T.C.H., circula pe post 
de... taximetru. Deși proT 
gramul de lucru nu se în
cheiase, fiind doar ora 15 

I șoferul transporta o dor- 
I meză, o masă și cîteva 

scaune... Surprins de un 
control al agenților de 
circulație, s-a constatat, 
în plus, că nici foaia de 
parcurs pe baza căreia 
trebuia să circule nu era 
completată. Să fi fost în 

ziua respectivă ditamai 
bascula cu gabarit depă
șit pe post de taximetru ? 
Greu de crezut !

Grupaj realizat de 
V.S. FENEȘANU cu 
sprijinul Lt. major 

loan MIHAIU

I

Elevii clasei a lh-ct B de la Șcaafa generala nr. 1 ain Petroșani intr-o entuziasta 
acțiune de primenire a spațiului din preajma complexului de iacumt® „Hermes .

Timpul înaintat cheamă la ample 
inițiative gospodărești .

namentali, cît mai multe flori, 
să se alinieze și repare gar
durile și construcțiile vechi, 
iar acolo unde acest lucru 
nu este posibil, acestea să 
fie demolate și nivelat tere
nul eliberat.

• (Urmare din pag. I) 

I 
I 
I

I 
I

Important este să se treacă 
grabnic lă acțiune cu toate 
forțele în cartiere, pe străzi, 
pe toate zonele verzi și tere
nurile virane, în toate incin
tele întreprinderilor, curțile 
și .grădinile cetățenilor ime
diat ce timpul este favorabil.

Grijă deosebită trebuie să 
acorde de asemenea consilii
le populare, deputății, con
ducerile întreprinderilor, ins- 
stituțiilor, - toți cetățenii as
pectului zonelor din apropie
rea traseelor turistice în ca
re se recomandă să se plan
teze cît mai mulți pomi fruc
tiferi, arbori și arbuști or-

PROGRAMUL
UNIVERSITĂȚII POLITICE Șl DE CONDUCERE 

PETROȘANI
PE LUNA APRILIE A.C.

e UN.VcKuiTAitA POLITICA Șl DE CONDUCERE, 
anul I, grupa I, luni 3 aprilie, ora 1.7, în sala cabinetului 
municipal ae partid

• PRINCIPIILE MUNCil DE PARTID, anii Hi și iV, luni 
3 aprilie, ora 17, ia Școala generală nr. 1; Petroșani

© UNIVERSITATEA POLITICA Și DE CONDUCERE, 
anul I, grupa li, marji 4 aprilie, ora 17, în sala cabinetu
lui municipal de partid

® POLITICA ECONOMICA a P.C.R., anii Hi și IV, 
marți, 4 aprilie, ora 17, la Școala generală nr. 1 Petroșani 

MATERIALISM DIALECTIC Și ISTORIC, . anul’ Irî, 
mari'! 4 aprilie, ora 17, în sala cabinetului municipal de 
partid

• UNIVERSITATEA POLITICĂ Și DE CONDUCERE, 
anul II, miercuri, 5 aprilie, ora .16,30, în sala caometuiui 
municipal ae partid

® POLITICA EXTERNA A P .C.R., anul III, miercuri; 5 
aprilie, ora 18, în sala cabinetului municipal de partid.

- Cum veți stăvili acest 
consum exagerat ?

- Prin efectuarea intensi
vă a reviziilor și reparațiilor 
la toate sectoarele, și prin 
lichidarea comenzilor de re
parații lansate în 1976-1977, 
la atelierul mecanic, apre
ciem că nivelul consumului 
de piese se va diminua sim
țitor și media semestrului I 
a.c. nu va depăși cu mult 
media perioadei corespunză
toare a anului trecut.

- Pot fi mărite vitezele

Reporter în post fix la Aninoasa
de avansare la lucrările 
de investiții - transver
sala Aninoasa sud și cir
cuitul celor două puțuri ? 
Care sînt posibilitățile de 
realizare în termen cît 
mai scurt a acestor lu
crări ?

Cînd credeți că va fi da
tă lucrarea în exploatare?

- în circuitul puțului au
xiliar sud orizontul XI va 
fi plasată o brigadă com
plexă pentru săpări și be- 
tonări care va lucra pe am
bele ramuri ale circuitului ; 
într-o ramură se face să
pare, iar în celaltă betona- 
re. Din puțul auxiliar se va 
lucra cu o a doua brigadă 
complexă de săpări și be- 
tonări, începînd; din luna 
iulie 1978.

Lucrările de săpare, be- 
' tonare și amenajare a

CETAȚENI!
Cu pricepere, dragos

te și inițiativă gospo
dărească, să dăm străzii, 
cartierului, întregii lo
calități în care trăim și 
muncim veșmînt poas- 
păt, curat și frumos !

circuitului și a rampelor se 
vor termina în luna aprilie 
1979, dată la care se va 
trece transportul producției 
pe acest puț.

- O altă problemă pe 
care am remarcat-o în 
timpul acțiunii noastre de 
presă era activitatea nu 
tocmai corespunzătoare în 
ceea ce privește organi
zarea muncii la cele do
uă complexe mecaniza
te. Se va putea îmbu
nătăți organizarea mun
cii și cum anume ?

- Pentru cele două com
plexe mecanizate s-au întoc
mit programe de organizare 
a locului de muncă ; numi
rea unui cadru tehnic cu 
studii superioare, responsabil 
de abataj ; numirea a doi 
coordonatori tehnici pe 
schimburi ; numirea șefilor 
de brigadă și schimb ; . îm
părțirea efectivului de mun
citori pe schimburi și func
ții ; stabilirea sarcinilor și 
responsabilităților pe func
ții și meserii, descrierea 
procesului tehnologic din 
abataje și a zonelor de lu
cru ; determinarea consu
mului de muncă pe cicluri și 
a productivității muncii ; sta
bilirea numărului de cicluri 
și de posturi pe zi ; stabi
lirea echipelor pe operații ; 
instruirea personalului din 
abataj asupra tehnologiei

fruntaș arată că
• PLANUL SE POATE DEPĂȘI ÎN FIECARE ZI
• ABSENȚELE NEMOTIVATE — O RARITATE 

în palmaresul activității co
lectivului de muncă al secto
rului V de la mina Vulcan 
s-au înscris, în ultimul timp, 
succese de prestigiu. La fi
nele anului trecut, acest har
nic colectiv a extras 16 500 
tone peste sarcinile de plan, 
iar acum, față de planul ia 
zi are o depășire de peste 
2 600 tone. Angajamentul a- 
sumat în întrecerea socialis
tă pe acest an 
a fost îndepli
nit și depășit 
în primele 
două luni.

Fără îndoială că la baza re de cîte o brigadă din subte- 
acestor succese demne de 
toată lauda se află munca 
plină de abnegație și dărui
re a minerilor, preocuparea 

a
ne-

și a 
me-

Viața 
de partid

conducerii sectorului de 
asigura toate condițiile 
cesare bunei organizări 
desfășurări a producției 
muncii în subteran. Un 
rit de seamă revine organi
zației de partid, comuniști
lor, care știu să acțoneze e- 
ficient pentru menținerea u- 
nui climat de efervescență, 
mobilizator, de muncă asiduă 
în întregul colectiv. „Noi ne 
schițăm o planificare a mun
cii de partid - ne spune to
varășul Mircea Băltărețu, se
cretarul organizației de ba
ză nr. 5 — pe trei coordona
te principale : probleme e- 
conomice, organizatorice și
de propagandă. Deobicei 
problemele economice la ni
velul sectorului ie analizăm 
trimestrial, dar cînd e căzui 
organizația de partid 
vine cu promptitudine, orga
nized adunări generale ex
traordinare. In fiecare lună, 
maistrul care răspunde direct 
de producție, prezintă o in-, 
formare în fața grupei sin
dicale, cu privire ia organi
zarea și desfășurarea produc
ției. Pentru asigurarea ritmi
cității producției, decadal, 
muncitorii din fiecare briga
dă, pe schimburi, sînt infor
mați în ce procent și-au rea
lizat normele și cîștigurile. 
Oamenii știu astfel cum au 
muncit și hotărăsc ce mai 
trebuie făcut pentru perfec
ționarea organizării muncii 
în decada următoare".

inter-”

de iucru și a volumului de 
muncă pe echipe.

în vedereo îmbunătățirii 
activității la oceste genuri de 
abataje se va continua cu 
instruirea asupra proceselor 
tehnologice, respectării teh
nologiilor de lucru și înca
drarea în ciclurile propuse.

_ Vorbind de mecani
zare, desigur nu putea fi 
evitată întrebarea lega
tă de cursurile de poli
calificare, cursuri care 
pînă acum nu s-au ridicai 
la nivelul exigențelor im-

puse de ritond de meca
nizare. Cum se va ac
ționa pentru îmbunătă
țirea acestei activități ?
- Pentru îmbunătățirea ac

tivității cursurilor de poli
calificare s-a numit un ca
dru tehnic cu studii superi
oare, cu vechime în cîmpul 
muncii, care se ocupă în 
mod special de antrenarea 
cursanților din cadrul sec
toarelor și abatajelor me
canizate. Va fi ajutat de in
ginerii șefi și de șefii de sec
toare. Lectorii care predau 
cunoștințele pentru- meseri
ile de lăcătuși sau de mi
neri pe lîngă tematica pre
văzută in program, vor fi 
îmbogățite aceste cunoștințe 
și cu probleme practice le
gate de activitatea abata
jelor și înaintărilor mecani
zate.

Pentru a asigura o cunoaș
tere exactă a dificultăților 
ivite în subteran, din punct 
de vedere organizatoric, fie
care membru al biroului or
ganizației de bază răspun
de concret de cîte un schimb 
urmărind cum prind viață 
hotărîrile proprii luate în a- 
dunările generale ale organi
zației de partid. Tpate ca
drele tehnico-inginerești, pe 
________ lîngă atribuți

ile obișnuite, 
de serviciu, au 
primit sarcina 
de a se ocupa 
concret, fieco 

ran, din toate punctele de 
vedere. Urmărirea felului în 
care se achită de această 
sarcină o face inginerul loan 
Diaconu, directorul tehnic al 
minei, căruia cadrele tehni
ce îi raportează decadal și 
lunar cum se ocupă de bri
găzile de activitatea cărora 
răspund.

„In octivitatea noastră, - 
ne informează tovarășul Mir
cea Cărare, secretarul adjunct 
cu problemele de propagan
dă — acordăm o mare im
portanță și problemelor întă
ririi disciplinei în muncă.

încălcările ordinii și disci
plinei muncii sînt luate ope
rativ în discuția schimburilor 
și, de la caz la caz, sancțio
nate cu avertismente sau mat 
aspru. In prezent, datorită 
foiosirii acestei metode, nu
mărul absențelor nemofivate 
este de cel mult două-trei în 
24. de ore, la un efectiv me
diu de 410 oameni. Depunem 
snâudnii să lichidăm nerro- 
trvatele, iar în», unele brigăzi 
cum sînt cele conduse de Du
mitru Sabău sau Marin Bal
tag; aosedțele sînț cu totul 
îmimpiătoare",
Greutăți .măi e- 

xjstă, des i g u r și în 
octivitatea acestui colec
tiv. Mai există goluri în a- 
provizionarea cu materiale 
și piese de schimb, în func
ționarea utilajelor de trans
port. Dar este meritul orga
nizației de partid, al comu
niștilor din cadrul sectorului 
că m.ervin ia tirrjp, operativ, 
pentru înlăturarea dificultăți
lor. V. STRAUȚ

" - Ce anume veți între
prinde dumneavoastră, în 
Calitate de conducător al 
întreprinderii, pentru a 

_ stimula colaborarea în
tre cadrele tehnice de la 
Aninoasa ?

- Pentru stimularea co
laborării între cadrele teh
nice se vă acționa pe linia 
îmbunătățirii ei prin atrage
rea tuturor cadrelor tehni
ce la cunoașterea probleme
lor de organizare și dota
re tehnică a locurilor de 
muncă prevăzute prin pro
gramele unității.

- Tovarășe director, o 
ultimă întrebare. Cînd 
considerați că întreprin
derea minieră Aninoasa 
va intra pe făgașul nor
mal al realizării ritmice a 
sarcinilor de pian, a an
gajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă ? 
Cum va încheia întreprin
derea semestrul I și bine
înțeles, anul ?

- Consider că întreprin
derea minieră Aninoosă are 
linie de front la capacitatea 
planului de producție, for
ța de muncă și dotarea teh
nică necesară pentru rea
lizarea sarcinilor de plan. în 
cursul trimestrului II, se va 
putea recupera, parțial, mi
nusul de producție înregis
trat pînă în prezent și se va 
realiza planul anual de 
producție. Pentru aceasta este 
necesar să imprimăm tuturor 
factorilor tehnici și de or
ganizare răspunderea pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
ce Ie revine fiecăruia la lo
cul de muncă.



Cultură -artă ■ cultură-artă ■ cultură-artă
Festivalul național ^Cîntarea României”

Accente pe latura educativă
In activitatea eultural-edu- concentreze atenția este co

laborarea continuă între toți 
factorii cu atribuții cultu»

cativă și artistică din Valea 
Jiului se constată, îndeosebi 
în ultimele luni, o preocupare 
mai atentă pentru diversifica
rea formelor de acțiune și în
ființarea de noi formații ar
tistice, răspunzîndu-se, astfel, 
ideilor cuprinse în Festivalul 
național „Cîntarea Româ
niei", ediția a ll-a. Dar a- 
ceste realizări (de semnalat 
este faptul că multe s-au pe
trecut în întreprinderile și 
instituțiile municipiului, cu- 
prinzînd în acțiunea cultu
rală chiar oamenii muncii) nu 
sînt întrutotul satisfăcătoare, 
fapt subliniat în plenara Co
mitetului municipal de cultu
ră și educație socialistă. /

Aspectul principal asupra 
căruia este necesar să se

APE
Neistovit dezmiardă marea pîntecul navelor 
- umane carene îmbrățișate de alge - 
ți mîine pustiul malului se va împletici 
do goliciunea lui îmbătat, înainte 
ca zborul pescărușilor să se precipite 
înspre trofeul pîntecului chinuitor.
Alb contratimp în risipirea valului 
se naște sub pleoape 
într-o zămislire tînâră a minții 
sfărîmînd atomii aerului 
și-ai luminii 
Cu mina asudată 
de fulgerările îndoielii 
căpitani în tipare aeriene 
.zoresc în larg căutînd cărarea 
nedescoperitelor ape.

Valeria ZAMFIR, 
profesoară, Lupeni

Primăvara
Această primăvară, 
aninată în genele tale, 
ramură de mesteacăn e 
peste un izvor de munte 
răstignit cu fața spre tării... 
Această primăvară,

cu urma ciutei 
prelinsă prin foșnetul 

frunzișului, 
ne încarcă șăgalnică 
degetele cu foc ;
încleștare
între rădăcină și piatră.

Doru ROMAN, 
medic. Petroșani

Un moment din spectacolul 
lui d« stat „Valea Jiului”.

„O anecdotă provincială", prezentat de actorii Teatru- 
■ Foto : I. LOȘNiȚA

„O
Piesele lui Aleksandr Vam

pilov. scriitor sovietic cu 
glorie postumă, au intrat în 
repertoriul teatrelor din ța
ra noastră („Vara trecută 
la Ciulimsk" a fost prezen
tată, in ■ toamnă, și in Pe
troșani de Teatrul din Pia
tra Neamț), care descoperă 
în ele un punct de vedete 
de frapant interes, asupra 
condiției umane contempo
rane. Pe scena Teatrului de 
stat „Valea Jiului" din Pe
troșani, piesa intr-un act 
„Douăzeci de minute cu în
gerul" s-a transformat în 
spectacolul „O anecdotă 
provincială", conceput ori
ginal și interpretat cu sub
tilitate. Se cuvine să ne o- 
prim cîteva momente și a- 
supra textului în care evo
luează personaje cu o viață 
tulburată de structuri uma
ne tulburi, arțăgoase, neîn
crezătoare și egoiste. Intr-o 
astfel de lume altruismul 
este de neconceput și repe
de etichetat scrînteală, da- 

răl-educative. Numai în a- 
cest fel se va realiza o uni
tate în acțiune, de la conce
perea activităților și pînă la 
desfășurarea lor. Datorită 
acestei cauze, în fenomenul 
cultural din municipiu, mani
festările educative trec uneori 
pe un plan cu totul 
secundar. Deci pe lin- 
gă grija față de viața artis- 
tscă a orașelor și întreprin
derilor (Combinatul minier 
Valea Jiului, Spitalul Petro
șani, I.G.C.L. nu au nici un 
fel de formații) va trebui se 
se acorde o atenție mult mai 
măre pentru propaganda teh
nică, Universitățile cultural- 
științifice (a căror activi

anecdotă provincial
ci nu moi rău. Piesa lui 
Vampilov, ift finalitatea ei, 
este o tulburătoare pledoa
rie pentru comunicare reală 
intre oameni, dacă nu pen
tru dragoste, in orice caz 
pentru a se înțelege și a-și 

CBON1CĂ TEATRALĂ
întinde o mină de ajutor.

In această idee este și 
demersul tinărului regizor 
Mihai Lungeanu care desci
frează in piesă semnificații 
mai ample, cu trimiteri la 
ceea ce se petrece astăzi 
pe scena politică a lumii.

Astfel trebuie ințeles pro
logul spectacolului, un fel 
de pregeneric, în care ac
torii, înainte de a se îmbră
ca, de a intra in hainele 
personajelor, rostesc un co
laj de titluri și informații 
din ziare referitoare la eve
nimente internaționale care 
frămîntă lumea. Intr-un ast
fel de context, ideile piesei 
sînt nu numai tălmăcite in- 

tate nu corespunde încă 
scopului urmărit). Trebuie să 
se manifeste moi mult dina
mism și în activitatea brigă
zilor științifice, în muncă de 
educație științifică, materia- 
iist-dialectică despre lume 
și viață. :

Festivalul național „Cînta
rea României", ediția a ll-a, 
este o amplă manifestare a 
culturii și educației socialiste, 
a puterii creatoare a oa
menilor muncii. Acest festival 
stimulează în egală măsură, 
creația artistică și munca de 
educație prin metode și for
me atractive, în deplin a- 
cord cu nivelul de cunoștin
țe al oamenilor muncii, cu un 
conținut bogat, folositor 
perfecționării morale și pro
fesionale. (T.S.)

genios, ci și amplificate. De- 
butînd ca o comedie, ale 
cărei personaje au afinități 
cu cele gorkiene, spectaco
lul stinge risul, apoi zîmbe- 
tele și sintem in plină 
mă.

dra-

/n-Echipa de actori dă o 
terpretare surprinzătoare, 
plină de ritm și culoare (a- 
decvată și subordonată /- 
deii este scenografia lui 
Radu Corciova). De remar
cat este reușita în omogeni
zarea jocului unor actori din 
diferite generații. Mihai Oi
ta, actor pe care nu l-am 
văzut interpretînd astfel de 
roluri, creează un tip uman 
brutal, descompus psihic 
(Anciunghin). Este'o reușită 
actoricească la fel ca 
și cea a lui Virgil 
Hondo (Ugarov). A- 
mîndoi impun cu vervă și 
destulă siguranță ritmul 
spectacolului. Tensiunea dra-

Expoziția deschisă la Muzeul mineritului din Petroșani 
de artistul plastic amator Ladislau Schmidt. Autorul lucrări
lor a vorbit vizitatorilor despre opera sa mult apreciată 
de public. Foto : Ion LEONARD'

în săptămîna următoare 

„festivalul filmului artistic 
românesc ’78“

In săptămîna care ur
mează, în Valea Jiului se 
va desfășura „Festivalul fil
mului artistic românesc '78", 
manifestare integrată în Fes
tivalul' național „Cîntarea 
României",, ediția a ll-a. Or
ganizat de întreprinderea 
cinematografică a județului 
Hunedoara, în colaborare cu 
Casa de filme numărul 1, a- 
cest ciclu de acțiuni urmă
rește, să stabilească un 
dialog între realizatori și 
spectatorii din Valea Jiului, 
profitabil pentru actul de 
educație și pentru viitoarele 
creații cinematografice. In 
această idee au avut ioc, cî- 
teva manifestări de același 
gen : la cinematograful „U- 
nirea" din Petroșani a rulat 
filmul „Dincolo de pod", ur
mat de o întîlnire cu actrița 
Maria Ploăe; la Aninoasa - 
filmul „Veronica", la care 
a participat Vasilica Tasta- 
man, iar la Lonea filmul 
„Canternir" urmat de discuții 
cu Iurte Darie.

„Festivalul filmului artistic 
românesc 78" cuprinde în
tregul municipiu și, vor 
fi prezentate creații recen
te : „Ediție specială" (regizor 
Mircea Danieliuc), „Dincolo 
de pod", „Toamna boboci
lor" (regia Mircea Moldo
van), „Rîul care urcă mun
tele" (regia Cristiana Nico- 
lae) și „Mere roșii". Conti- 
nuînd obiceiul de a se or
ganiza spectacole de gală, 
și la această acțiune, care 
se anunță a fi interesantă, 
vor participa realizatori și 
interpreți ai filmului artistic 
românesc (îndeosebi la „Edi
ția specială", film înpre

1

i

I
matică o dă Alexandru An- 
ghelescu (Homutov) care 
compune personajul cu sim
plitate exterioară și acope
rire psihologică. Cei trei 
actori s au întilnit cu roluri 
care le solicită mijloacele 
interpretative, le stimulează 
potențialul artistic, evoluînd 
într-o gradație plină de su
gestie. In comparație cu 
cei trei actori - cheie, Mir
cea Pînișoară, Rozmarin De- 
lica și Ștefania Donca au 
partituri mai ușoare, reali
zate corect. Marilena Cătă
lin (Faina — personaj sim- 
bolizînd puritatea) reușește 
pină la urmă să fie convin
gătoare.

„O anecdotă provincia
lă", punînd spectatorul în
tr-o succesiune acută de 
trăiri și participări sufletești, 
este un spectacol foarte in
teresant, cum de mult timp 
n-am mai întilnit pe scena 
Teatrului de stat din Petro
șani.

T. SPATARU

mieră). Totodată, cinemato
grafele din Valea Jiului, care 

.au acumulat o experiență bu
nă în acțiuni educative cu 
filmul (procese cinematografi
ce, dezbateri asupra valorii es
tetice și etice), vor organiza 
diverse manifestări pe mar- 
einea filmelor realizate de 

asa de filme nr. 1. Partici
parea realizatorilor și inter- 
preților o vom anunța citi
torilor noștri și iubitorilor 
filmului românesc în timp 
util.

Se cuvine să remarcăm e- 
forturile întreprinderii jude
țene de resort de a oferi oa
menilor muncii din Valea 
Jiului, după festivalul „Filmu
lui documentar", devenit tra
dițional, o altă manifestare 
complexă, și necesară, de 
cultură cinematografică care 
este „Festivalul filmului ar
tistic românesc 78".

CAR
® Teatrul de stat din 

Petroșani prezintă (la se
diu] spectacole după urmă
torul program : astăzi 
piesa „Autobiografie" de 
Horia Lovinescu (ora 11); 
„Viața particulară" de 
Ovidiu Genaru (spectacol 
în premieră, ora 19); mîine 

„Alegeți-I singuri" de Ivan 
Bucovcan (ora 11) și „O 
anecdotă provincială" de 
Aleksandr Vampilov (ora
15) .
• Sub egida Comitetului 

județean de cultură și e- 
ducație socialistă, în Valea 
Jiului vor avea loc astăzi 
întîlniri ale oamenilor mun
cii cu un grup de scriitori 
reprezentînd revista „lucea
fărul" - poeții Nicotae Dra
gos, Ion Gheorghe, Mircea 
Dinescu -și cenaclurile li
terare „Panait Istrati" - 
Valea Jiului, „Flacăra" - 
Hunedoara, „Ritmuri hune- 
dorene" - Deva. Se , vor 
desfășura, întîlniri în sălile 
de apel ale minelor Dîlja ' 
(ora 12) și Livezeni (ora
16) . La librăria „Ion Crean
gă" din Petroșani va fi

„Luna cărții 
în întreprinderi"

Consiliul județean al sindicatelor, în colaborare cu 
biblioteca județeană, organizează, în perioada 1-30 a- 
prilie, „Luna cărții în întreprinderi”. înscrisă în manifes- 
rile prilejuite de cea de-a ll-a ediție a Festivalului na
țional „Cîntarea României", acțiunea vine în întîmpinarea 
cerințelor crescînde ale unui public mereu mai numeros, 
de diferite vîrste și preocupări, de a-și îmbogăți cunoș. 
tințele, de a-și ridica continuu nivelul spiritual.

Manifestarea cultural-științifică va cuprinde ; într& 
1-10 aprilie, decada cărții tehnico-științifice, între 11-20 
aprilie, decada cărții social-politice și între 21-30 aprilie, 
decada cărții beletristice.

„Hori de cactus*
de Stelian Filip

Noua carte a lui Stelia<, 
Filip, așa cum o arată și twj 
tlul, se mișcă, sub raport te-» 
matic, într-un teritoriu al Ti*  
teraturii nu tocmai la înde» 
mîna multor mînuitori ai con» 
deiului : satira și umorul») 
Cunoscut atît din volumele 
anterioare („Cartea cu zîm-t 
bete", „Mini-fabule", „Un bi*  
chet de epigrame", ș.a.), diiț 
îndrăgita emisiune radio du
minicală „Unda veselă" (ci 

. cărei realizare o asigură), cîtp

Note de lectură H
i1 -< ~ ț
și din paginile unor publică» i 
ții, îndeosebi „Urzica", auto
rul Florilor de cactus ni se 
dezvăluie a fi un statornic și 
pasionat creator de ronde» 
luri, fabule și parodii. Cu al* 1 
te cuvinte, un poet satiric. Ur» 
poet despre care, bunăoară-’ 
Aurel Baranga scria : „Loco-, 
nice, percutante, fabulele Iuti 
sînt bijuterii de un carat ve
rificat”. Și despre care, seri*  
itorul Mircea Pavelescu spu*ț  
ne că „este un sensibil, pen-»1 
tru că pune totul la inimă j 
este un umorist, pentru ca< 
știe să facă haz de necaz; 
este un poet, pentru că, vor
ba Iui Arghezi, poate să fa*ț  
că strune v-*ară  din aș-i 
chii de marmură". ii

Notam, este, printre altele^, 
faptul că poezia satirică aj 
lui Stelian Filip — modernă*?  
prin structură, substanță șM 
modalități prozodice — îșh 
propune, ceea ce și. reușește» 
în bună măsură, să continue- 
și să dezvolte tradiția mari*»  
lor noștri clasici în ale ge
nului, precum un Grigore A» 
lexandrescu, un George 
Topîrceanu sau un Tudor Ar- 
ahezi. Talent robust, sensibil 
la cele mai nuanțate ipostaze 
ale sentimentelor, gîndurilor 
și comportamentelor indivi» 
duale cotidiene, el adună pe» 
tală după petală — cu țepr> 
bineînțeles —. făcînd șă se 
nască Florile de cactus ale 
unei imaginații ostile orică» 
ror tare.

Nicolae POP

NET
lansat (ora 18) volumul' de 
versuri „Floarea soarelui" 
al poetului hunedorean Va- 
leriu Bîrgău.

• La clubul sindicatelor 
din Lonea sînt programate 
astăzi două acțiuni de 
larg interes : trecerea îr» 
revistă a formațiilor pio
nierești, nou înființate, dip

. toate școlile orașului (ora 
. 9); un spectacol de poezie^ 

muzică folk și rock (ora 19) 
la care participă cenaclul 
literar „Orizont" și stu- 
denți ai Institutului de mine/ 

. alături de formațiile artis
tice de amatori din Lonea.
• Artișții amatori de laț 

căminul cultural Cîmpu lui 
Neag susțin astăzi două 
spectacole folclorice în co
munele hațegane Rîu Băr
bat și Pui. In program: ta
raf, soliști de muzică popu-

. Iară, dansuri.
• La Casa de cultură din 

Uricani astăzi (ora 17) are 
loc, în cadrul ciclului „Brk 
gadierii au cuvîntul", ac
țiunea „Eficiența combine
lor în procesul de produc
ție".
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Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU 1 T 11 f 1
Congresmanul american

Charles A. Vanik
Activitatea delegaților români 

Uniunii Interparlamentareîn comisiile
'■'s.

Prognoza 
vremii 

pe luna 
aprilieLISABONA 31 (Agerpres). 

— Luînd cuvîntul în Comisia 
pentru problemele parlamen
tare, juridice și ale drep
turilor omului a Uniunii In
terparlamentare, șeful de
legației române, Tudor Dră- 
ganu, a prezentat poziția ță
rii noastre de condamnare 
fermă a oricăror acțiuni te
roriste și mai ales a celor 
îndreptate împotriva popu
lației civile, pașnice. El a 
subliniat necesitatea ca în 
abordarea problemei teroris
mului internațional să se ia 
în considerare cauzele pro-

funde și reale care generea
ză acest fenomen.

în comisia pentru teritorii 
neautonome, deputata Mar
gareta Hauser, refe-rindu-se 
la activitatea susținută des
fășurată de Român-ia — inclu
siv în diferite organisme in
ternaționale — pentru înlă
turarea ultimelor rămășițe ale 
colonialismului și neocolonia- 
lismului, a arătat că opinia 
publică din țara noastră a 
condamnat actele de violen
ță și represiunile comise de 
regimul rasist din Africa de 
sud, precum și acțiunile a-

în Statele Unite va impulsio
na raporturile de colaborare 
romano-americane, atît pe 
planul conlucrării bilaterale, 
cît și în domeniul vieții in
ternaționale, în folosul păcii 
și progresului în lume.

Au fost abordate, totodată, 
unele probleme ale actuali
tății internaționale, subliniin- 
du-se necesitatea consolidării 
păcii și colaborării în întrea
ga lume, reglementării pe 
cale politică a diferendelor 
dintre state și înlăturării fo
carelor de tensiune, instau
rării unor relații noi, echi
tabile între state, în concor
danță cu aspirațiile și intere
sele fundamentale ale tutu
ror popoarelor.

mericană așteaptă vizita în 
5.U.A. a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, subliniind 
că această vizită -va contri
bui la dezvoltarea și apro
fundarea legăturilor de prie
tenie dintre cele două țări 
și popoare, la mai buna cu
noaștere reciprocă.

La rîndul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subli
niat importanța pe 
România o acordă 
sale cu S.U.A. și a relevat, 
în acest cadru, că așteaptă 
cu deosebit interes 
foirile pe care le 
cu președintele Jimmy Carter, 
subliniind că noua sa vizită
yi IW 1 . IIWI I—IUI     I II. I II

încheierea lucrărilor
Conferinței pe țară 

a președinților 
consiliilor populare

care
relațiilor

convor- 
va avea

s-a

Orientul Mijlociu
BEIRUT 31 (Agerpres). 

Starea de calm care
menținut în cursul zilei de 
joi asupra ansamblului su
dului Libanului a permis 
„căștilor albastre" aparținînd 
Forței interimare 
să-și continue 
în regiune.

După cum a

a O.N.U. 
amplasarea

sa

gresive îndreptate împotriva 
Zambiei, Mozambicului 
grave amenințări pentru 
ce în zonă și în întreaga 
me.

Totodată, în intervenția
în Comisia pentru educație, 
deputata română a relevat 
necesitatea ca problema e- 
radicării analfabetismului .să 
fie privită în contextul edi
ficării unei noi ordini, 
nomice internaționale,
punîndu-se atît intensificarea 
eforturilor proprii, cît și a 
unei largi cooperări interna
ționale.

eca- 
im-

Africa australă
• Noi propuneri privind soluționarea paș
nică a problemei Namibiei • Puternice cioc
niri armate în Rhodesia

• [Urmare din pag. I)

Rezoluția și Chemarea vor 
fi date publicității.

Exprimînd dorința tuturor 
participanților, tovarășul 
Constantin Dăscălescu a a- 
dresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea de 
a lua cuvîntul în încheierea 
Conferinței pe țară a pre
ședinților consiliilor populare.

în aclamațiile participanți- 
îor, in entuziasmul și însu
flețirea generală, ia cuvîn
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România.

Ampla cuvîntare a secreta
rului general al partidului 
este urmărită cu deosebită a- 
tenție, cu larg interes și de
plină aprobare, ea fiind 
subliniată, în repetate rîn- 
duri, cu vii și îndelungi a- 
plauze, cu urale și ovații.

La sfîrșitul cuvîntării, în 
sală domnește o atmosferă 
care relevă vibrant dragos
tea fierbinte și încrederea 
profundă a tuturor cetățeni
lor patriei, fără deosebire 
de naționalitate, în gloriosul 
nostru partid comunist, con
ducătorul încercat al poporu
lui pe calea luminoasă a so
cialismului și comunismului, 
în secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a cărui pildui
toare viață și activitate revo
luționară este indisolubil le-

gal tot ce se făurește în 
România de azi, spre gloria 
și măreția ei. Făcîndu-se 
ecoul acestor sentimente, 
participanți.i scandează neîn
trerupt „Ceaușescu - P.C.R. I", 
„Ceaușescu și poporul !“. în 
această impresionantă mani
festare își găsesc o expresie 
nemijlocită coeziunea strînsă 
a tuturor fiilor țării în jurul 
partidului și al secretarului 
său general, unitatea și forța 
națiunii noastre socialiste, 
deplina concordanță între nă
zuințele poporului și politica 
partidului.

în numele milioanelor de 
cetățeni ai patriei, pe care-i 
reprezintă în marele forum, 
participanții au exprimat an
gajamentul ferm de a trans
forma în fapte importantele 
sarcini și orientări cuprinse 
în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în hotă- 
rîrile Conferinței președinților 
consiliilor populare, de a 
mobiliza întregul potențial 
material și uman al județelor, 
orașelor și comunelor în ve
derea înfăptuirii exemplare 
a obiectivelor actualului cin
cinal, a- Programului parti
dului elaborat de Congresul 
al Xl-lea al P.C.R., care a- 
sigură înflorirea continuă a 
întregii țări, o viață liberă, 
demnă și tot mai îmbelșu
gată poporului nostru, . ridi
carea României pe trepte tot 
mai înalte de progres și ci
vilizație.

a ~

anunțat un 
purtător de cuvînt al Na
țiunilor Unite, efectivele 
Forței interimare a O.N.U. 
în Liban (UNIFIL), prezente 
în acest moment în sudul > 
țării, se ridică la un total 
de 1 100 ofițeri și soldați.

Cea mai mare parte a ba
talionului norvegian, a cărui 
avangardă de 100 de oa
meni se află deja pe poziții, 
urmează să sosească în 
cursul acestui sfîrșit de săptă- 
mînă. Franța și Norvegia, 
care au acceptat să asigure 
serviciile iogistice ale 
UNIFIL, vor trimite unități 
suplimentare în acest scop.

★
CAIRO 31 (Agerpres). 

Președintele Egiptului, Anwar . . o
cu minis- 

Israelului, 
înaintea 

sore Tel

CAPETOWN 31 (Agerpres). 
- Reprezentanții celor cinci 
țări occidentale membre ale 
Consiliului de Securitate - 
S.U.A., Anglia, Franța, Cana
da și R.F.G. - au prezentat 
joi guvernului sud-african 
noi propuneri privind soluțio
narea pașnică a problemei 
Namibiei. Propunerile - scriu 
agențiile Associated Press și 
Reuter 
fi ultima încercai e a 
cinci țări occidentale de 
găsi o soluție care să 
bucure de o acceptare 
ternațională în chestiunea 
Namibiei.

Ele urmează a fi prezen
tate, de asemenea, Organi
zației poporului din Africa 
de sud-vest (SWAPO), repre
zentantul legitim al poporu
lui din Namibia, recunoscut 
de O.N.U. și Organizația 
Unității africane „din prima

linie" - Angola, Botswana, 
Mozambic, Tanzania și Zam
bia.

s.înt considerate a 
celor 

a 
se 
in-

★
MAPUTO 31 (Agerpres). - 

în districtele Umfali și Fort 
Victoria de pe teritoriul Rho- 
desiei au loc în prezent cioc
niri puternice între luptători 

’ ai forțelor de eliberare Zim
babwe și unități ale regimu
lui rasist minoritar, de la 
Salisbury, a anunțat postul 
de radio Maputo.

Totodată, postul de radio 
a anunțat că unitățile patrio
tice au doborît în ultimele 
zile 11 avioane militare apar- 
ținînd regimului rasist rhode- 
sian. - 10 aparate în distric- 

.. tul Umtali, la aproximativ 
210 kilometri sud-est de Sa
lisbury, iar cel de-al 11-lea 
în districtul Fort Victoria, la 
aproximativ 280 kilometri 
sud de Salisbury.

El Sadat, a avut, vineri, 
nouă convorbire 
trul apărării al 
Ezer Weizman, 
plecării acestuia 
Aviv.

★
BEIRUT 31 (Agerpres). - 

într-un interviu acordat agen
ției United Press International, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
Yasser Arafat, a declarat : 
„Noi nu sîntem împotriva pă
cii și nu luptăm că ne. place 
războiul ; luptăm pentru că 
aceasta este singura cale ca
re ne-a mai rămas". Pre
ședintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P. a declarat, pe 
de altă parte, că va face tot 
ce este posibil pentru a fa
cilita mi.siunea Forței interi
mare a O.N.U. în Liban.

LA BRASILIA A FOST DAT 
PUBLICITĂȚII comunicatul co
mun la încheierea convorbiri
lor oficiale dintre președin
ții Statelor Unite, Jimmy 
Carter, și Braziliei, Ernesto 
Geisel, în care se arată, în
tre altele, că întrevederile 
dintre cei doi șefi de stat, 
au permis efectuarea unui 
schimlj de opinii „deștul de 
util și că s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de 
tafe, cordialitate și 
reciproc".

DUPĂ O LUNGĂ
UNE a principalilor lideri ai 
Partidului Democrat-Creșfin, a 
fost dat publicității un comu-

sinceri- 
respect

REUNI-

n:cat în care se afirmă că 
.„nu este posibil să se ac
cepte șantajul Brigăzilor 
Roșii". Problema esențială - 
relevă comunicatul - rămîne 
salvgardarea statului demo
cratic și a instituțiilor sale 
legale.

Comunicatul constituie pri
mii reacție oficială la cel 
de-al treilea mesaj al „Bri
găzilor Roșii" și la scrisoarea 
lui Aldo ĂAoro difuzată, joi, 

. în mai multe orașe din Italia; 
care sugera eliberarea unor 
deținuți îif schimbul lideru
lui ' democrat-crești n. ,. -

IN UNGARIA, TIMPUL A 
DEVENIT în ultimele zile 
deosebit de călduros. Tempe
ratura aerului a fost joi cu 
6-8 grade mai ridicată decît 
media pe mai mulți ani pen
tru perioada respectivă a 
anului.

Avancronică sportivă

O reușită competiție de masă
»»Cupa schiorului vulcănean4

La startul ediției a lll-a a 
tradiționalei competiții dotate 
cu „Cupa schiorului vulcă- 
nean" s-au aliniat un număr 
de 60 de concurenți la pro
bele de slalom și fond. Re
dăm mai jos primii clasați 
în întrecere : SLALOM, cate
goria 6-12 ani, fete : Lucia 
Scurtu, Melania Czimbalmos, 
Paulina Frîncu ; băieți : Er
nest Czimbalmos, Carol 
Krausz, Daniel Czimbalmos ; 
categoria 13-20 ani : Avram 
Bogdan, Tiberiu Bogotoy, Ru
dolf Nemety ; categoria 21- 
30 ani : Nicolae Ciurea, A- 
drian Crișan, Nelu Botaș ■ 
categoria 30-40 ani, femei : 
Maria Suciu ; bărbați : Ludo
vic Deak ; Ernest Czimbal

mos, Ion Călin ; categoria 
45-50 ani : Pavel Kovacs, 
Bella Vizi ■ categoria 50-55 
ani : Albert Kovacs, Ștefan 
Murarek ; peste 70 de ani : 
Petru Stoica.

SCHI FOND : copii II : 
Paulina Frîncu, Voica Amza, 
Luminița Trandafir ; băieți : 
Ion Crișu, Adrian Flaider, 
Ernest Czimbalmos ; copii I, 
fete : Melania Czimbalmos, 
Lucia Scurtu ; băieți : Marius 
Popescu, Gheorghe Coșovea- 
nu, Dejo Stoica ■ junioare 
II : Elena Căpîlnean, Violeta 
Mihăiasă ; juniori II : Petru 
Vlaicu.

Comisia de organizare de 
pe lîngă C. O. E. F. S. Vuț- 
can a oferit cîșfigătorilor fru

moașe premii ce au constat 
din cupe, plachete, medalii 
și diplome.

S-au mai acordat premii 
pentru : schioara nr. 1 a ora
șului Vulcan, eleva Melania 
Czimbalmos, schiorul nr. 1 al 
orașului, elevul loan Crișu, 
familia cu cea mai numeroa
să participare în concurs, 
Czimbalmos, cel mai bun re
zultat la schi alpin - Pa
vel Kovacs, premiul de con
solare, Ernest Czimbalmos, 
premiul pentru cel mai tîriăr 
concurent - Carol Krausz, 
premiul pentru cel mai vîrst- 
nic concurent, Petru Stoica. 
Cel mai bun rezultat femi
nin, Lidia Keltz.

Prof. Imling ALFRED

• Plecarea în Argentina a 
naționalei noastre de fotbal 
a lăsat din nou „fereastră" 
în campionatul diviziei A. 
în Vale, privirile iubitorilor 
sportului cu balonul rotund 
sînt îndreptate spre Lupeni, 
unde „Minerul" din locali
tate mai încearcă, în compa
nia formației Mureșul Deva, 
să cucerească cele două 
puncte atît de necesare, în 
campionatul județean se în- 
tîlnesc Minerul Uricani - 
Metalul Simeria și Prepara
torul Petrila - Constructorul 
Hunedoara ; toate întîlnirile 
au loc cu începere de la 
ora 11. Sîmbătă, ora 16, în 
campionatul municipal . de 
fotbal își dispută cele două 
puncte puse în joc echipele 
Fabricii de oxigen și I.G.C.L. 
Petrila • Pe aleile locului 
de agrement de la Brazi - 
Vulcan va avea loc dumi
nică ,începînd cu ora 9,30, 
etapa municipală a crosului

tineretului și pionierilor 
• Schiul e mereu în ac
tualitate. Pe pîrtiile de la 
cabana Pasul. Vîlcan are loc 
concursul de schi din cadrul 
celei de a Vll-a ediții do
tată cu „Cupa Veterani
lor" • începînd cu ota 10, 
au loc partidele de șah din 
campionatul municipal. Se 
întîlnesc echipele Știința Pe
troșani - Liceul Vulcan și 
Minerul Vulcan - Preparato
rul Petrila • Tot de la ora 
10 încep și întîlnirile de tenis 
de masă dintre Știința Pe
troșani și C. F. R. Petro
șani, C. S. S. Petroșani II - 
Vîscoza Lupeni și Utilajul Pe
troșani - C. S. S. Petro
șani I © în cadrul diviziei 
B la rugbi, se întîlnesc du
minică la ora 9, două e- 
chipe din Vale : Minerul Lu
peni - Minerul Livezeni.

Potrivit prognozei 
fitului meteorologic, 
aprilie temperaturile

, dii lunare vor
! rul valorilor 
! Perioade mai 
' se vor produce
I și ultima decadă. Regi- 
I mul precipitațiilor va fi 
I normal, iar pe alocuri, in 
| nordul și estul țării, ușor 
i deficitar.
I Intre 1 și 5 aprilie, vre- 
Imea va fi in general in

stabilă, cu cerul

Irar nor os. Vor
ploi locale, care vor 
vea și caracter de aversă

| îndeosebi ih sudul țării. 
Izolat se vor semnala

■ descărcări electrice. La 
munte precipitațiile vor 
fi și sub formă de lapo- 
viță și ninsoare. Vintul 
va sufla slab pînă la po
trivit, cu unele intensifi-

Icări în sud și va predo
mina din sectorul estic. 
Temperaturile minime 
vor oscila între minus un 
grad și plus nouă gr 
iar maximele între 
17 grade, local mai 
dicate.

I In perioada 6 și 10 
h prilie, vremea va fi
I coroasă la inceput, apoi
I în încălzire ușoară. 
j rul va fi noros mai 
' in sud și vest, unde ver 
i cădea ploi locale. La 
I munte precipitațiile vor fi 
| și sub formă de lapovi- 
î ță și ninsoare, Vintul va 
I sufla moderat, cu inten- 
I sificări de scurtă durată 
I și va predomina din sec- 
I torul estic. Temperaturile 
I minime vor fi cuprinse in- 
' tre zero și 10 grade, Io- 
| cal mai coborite in pri- 
I mele nopți, iar maximele 
| între 12 și 22 grade.
I In intervalul 11 și 16 a- 
I priite, vremea va fi 
general frumoasă, cu

. variabil și vor cădea 
I izolate. Temperaturile 
. fi in creștere ușoară, 

nimele fiind cuprinse
I tre 2~ și 12 grade, 
I maximele intre 15 și
I grade. Local, dimineața.,- 
I se va produce ceață.
I Intre 17 și 20 aprilie, 
| vremea va deveni in 
| neral instabila. Cerul 
. va înnoura treptat, 

cepind din vest și
. cădea ploi locale 

soțite de descărcări
' lectrice. Vintul va
I moderat
I in unele zile în sud și est. 
I Temperaturile minime
I vor fi cuprinse între 3 
I și 13 grade, iar cele ma- 
[ur/me între 14 și 24 grade.

IDe la 21 la 25 aprilie, 
vremea se va răci, cerul

Iva fi variabil și vor 
dea averse locale 
I ploaie însoțite de
cărcări electrice în 
dul țării, unde

Ivor fi și sub formă 
lapoviță și ninsoare. Tem-

Iperaturile minime 
cuprinse intre zero și 8

I grade, izolat mai
rite în nord, iar maxime- 

I le între 10 și 20 grade. 
| In ultimele zile ale 
. nii, vremea va fi în
neral instabilă, cu 
temporar noros și 
cădea ploi ce vor 
și caracter de aversă 
cea mai mare parte 
țării. Temperaturile 
nime vor fi cuprinse 
3 și 13 
maxime 
grade.
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