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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușe 
în Statele Unite ale Americii

I».

Sosirea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

și a tovarășei Elena Ceaușescu 
in Statele Unite ale Americii

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu, care, 
la invitația președintelui Sta
telor Unite ale Americii, 
Jimmy Carter, și a doamnei 
Rosalynn Carter, întreprind 
o vizită de stat în această 
țară, au sosit miercuri, ora 
1,00.ora Bucureștiului 
marți, ora 18,00 ora loca
lă -, pe teritoriul S.U.A.

Aeronava 
aterizat pe 
zei militare 
apropierea capitalei 
lor Unite ale Americii.

Șeful Protocolului de Stat 
al S.U.A., Evan Dobolle, ur
că în avion și salută cordial 
pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu.

La scara avionului, 
ședințele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt salutați cordial de Cy
rus Vance, secretar de stat 
al S.U.A., și. de doamna 
'■'Ance, care, în numele pre
ședintelui Statelor Unite ale 
Americii, Jimmy Carter, și

prezidențială a 
aerodromul ba- 
„Andrews" din 

State-

pre-

al doamnei Rosalynn Car
ter, le urează un călduros 
bun sosit pe teritoriul S.U.A.

în întîmpinarea președin
telui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu 
au venit, de asemenea, alte 
oficialități americane.

Șeful Protocolului de Stat 
al S.U.A. invită pe președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
pe tovarășa Elena Ceaușescu 
să ia loc în limuzina prezi
dențială, purtînd fanionul 
cu culorile naționale aie 
României. De la aeroport pî- 
nă la reședința oficială, înal- 
ții oaspeți români au fost 
însoțiți de secretarul de stat 
american și soția sa.

Coloana de mașini, escor
tată de motocicliști, pătrun
de pe bulevardele și stră
zile frumoasei capitale a Sta
telor Unite, Washington.

La ora 18,30 ora locală, 
coloana oficială sosește la 
Blair House - edificiu situat 
vis-a-vis de Casa Albă, care 
a fost rezervat drept reșe
dință înalților soli ai popo
rului român pe durata vi
zitei lor de stat în Statele 
Unite ale Americii.

consecventă a României de 
dezvoltare a relațiilor de co
laborare cu statele de pe 
toate continentele, fără deo
sebire de orînduire socială.

...Washingtonul, frumoasa 
capitală a Statelor Unite 
rezervă înalților săi oaspeți 
o primire deosebită. Zona 
din jurul Casei Albe, 
se află impunătorul < 
'„George Washington", 
domină înălțimile 
clădirile de pe marele bule
vard Pennsylvania, 
publice sînt 
drapelele de 
niei și S.U.A.

în marele 
Albe, unde 
ceremonia 
nit să întîimpine și

unde 
obelisc 

, care 
orașului.

edificiile 
pavoazate cu 
stat ale Româ-

Ceremonia primirii la Casa Albă 
a înalților soli ai poporului român

i parc al Casei 
se desfășoară 

oficială, au 
să 

Iute pe solii poporului 
mân un mare număr de 
tățeni ai capitalei 
Unite, care poartă 
țe ale celor două țări.

Răspunzînd interesului de
osebit pe care îl suscită vi
zita președintelui României 
în rînduriie opiniei pubhce 
din S.U.A., ca și din alte 
țări, numeroși ziariști și co
respondenți de presă, tri
miși speciali ai posturilor de 
radio și televiziune, fotore
porteri, reprezentînd princi
palele cotidiene, agenții in
ternaționale de presă, pe
riodice, jurnale de actuali
tăți radio, televiziune și ci
nematografice, precum și un 
număr mare de publicații de 
peste hotare sînt prezenți la 
ceremonia rezervată sosirii 
președintelui N i c o I a e 
Ceaușescu și a 
tovarășei Elena . Ceaușescu 
la Casa Albă.

Garda de onoare, forma
tă din militari aparținînd 
tuturor armelor, este 
niată pe gazonul din

ve- 
sa- 
ro- 
ce-

Sfătelor 
stegule-

înalților oaspeți români : vi
cepreședintele S.U.A., Wal
ter Mondale, secretarul de 
stat Cyrus Vance, cu soția, 
locțiitorul președintelui Co
mitetului mixt al șefilor de 
Stat Major, amiralul James 
Holloway, cu soția, amba
sadorul S.U.A. la București, 
O. Rudolph Aggrey, asis
tentul secretarului de stat 
pentru problemele europe
ne, George S. Vest, cu so
ția, adjunctul asistentului 
secretarului de stat pen
tru problemele europene, 
William Luers, alte persoane 
oficiale americane, precum și 
șefi ai unor misiuni diplo
matice, în frunte cu decanul 
corpului diplomatic din 
Washington, dr. Guillermo 
Sevilla-Sacasa.

Lîngă podium se află, de 
asemenea, persoanele oficia
le române care îi înso
țesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu în vizita sa: 
Gheorghe Oprea, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, ministru al a- 
facerilor externe, Vasile Pun- 
gan, ministru la Președinția 
Republicii Socialiste Româ
nia, șeful grupului de consi
lieri ai președintelui Republi
cii, Ion Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de 
șini.

Sînt de feță Nicolae 
Nicolae, ambasadorul 
noastre la Washington, 
ambasadorul Ion Datcu, 
prezentantul permanent
României la Națiunile Unite.

...Ora 10,25. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovată- 
șa Elena Ceaușescu sînt invi
tați de șeful Protocolului Sta
telor Unite să ia loc într-o 
limuzină care părăsește Blair 
House, îndreptîndu-se spre 
Casa Albă.

Coioana oficială străbate 
marele bulevard Pennsylva
nia și alte cîteva străzi din 
vecinătatea Casei Albe, ar
tere pe care flutură drapele
le de stat român și american.

Limuzina oficială, pe care 
sînt arborate fanioanele celor 
două țări, se oprește în fața 
intrării de sud a Casei Albe,

ma-

M.
țâri» 

și 
re
al

12 aprilie 1978. Zi însorită 
de primăvară, aici, la 
Washington, unde are loc un 
eveniment de importanță 
deosebită în evoluția relați
ilor româno-americane - vi
zita de stat pe care președin
tele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu o în- 
treprind în Statele Unite la 
invitația președintelui Jimmy

Carter și a doamnei Rosalynn 
Carter.

Vizita începe sub semnele 
dorinței reciproce a popoa
relor român și american de 
a strînge tot mai mult legă
turile și a întări cooperarea, 
spre binele reciproc, perîtru 
cauza păcii, securității și 
prosperității tuturor națiuni
lor. Ea se înscrie în politica

ali- 
fața 

podiumului drapat în catifea 
roșie. Fanfara militară, ai 
cărei membri sînt îmbrăcați 
în ținută de paradă, a luat 
|ccu; în dreapta gărzii de o- 
noare. Aleile de acces spre 
locul ceremoniei sînt înca
drate de ofițeri ai diverselor 
arme în uniforme de gală.

La ora 10, ora locală - 
ora 17 ora București ului - 
iau loc lîngă podium mem
brii Comitetului de primire a • (Continuare în pag. a 4-a)

Comandament social de prim ordin

ECONOMISIREA 
ENERGIEI ELECTRICE

Chibzuință și spiritul de economie în folosirea 
energiei electrice sînt însușiri ce trebuie să le 
manifeste fiecare dintre noi, fie că ne aflam acasă, 
fie la locul de muncă. „Am reușit să folosesc 
pentru nevoile personale și ale familiei doar atîția 
kWh ?". lată o întrebare la care cei mai 
multi știu să dea un răspuns demn de impor
tanța acordată acestui aspect de către societate. 
Dar ceilalți ?...

lată opiniile în această problemă ale tovarășu
lui Loghin Stoica, tehnician la sectorul din Lu- 
peni al S.D.E.E. :

- Sînt cazuri cînd anumiți 
cetățeni uită pur și simplu 
îndatoririle ce le au ca be
neficiari ai unor bunuri so
ciale, inclusiv ai energiei 
electrice. Nu numai că nu 
folosesc rațional această e- 
nergie, dar nici nu dove
desc că ar fi conștienți de 
faptul că dacă o consumă, 
trebuie să facă aceasta res- 
pectînd regulile statornicite 
în acest sens. De pildă - 
vorbind despre orașul Lu
peni - familia Ion Moga, de 
pe Aleea Plopilor, consumă 
exagerat de multă energie 
electrică, dar nu plătește

costul 
rar și 
rețineri prin
Vasile Dudău din blocul A 4, 
strcda Paring, nu a plătit 
curentul consumat timp de 
3 ani. Geza Lumperdeanu, 
din blocul Dl2, deși locuieș
te de 9 luni într-un aparta
ment oqu, nu a plătit deloc 
energia consumată. Tșaian 
Mihuț, din blocul L2. Adolf 
Madarasz - blocul C 3, Ale
xandru Anișor - blocul B 5, 
Alexandru Moldovan - blo-

A. HOFFMAN

ei decît extrem de 
doar dacă i se fac 

întreprindere.

• (Continuare în pag. a 2-a)

In prima decadă a lunii aprilie, ca și in lunile prece
dente, proporția de depășire a planului de către brigada 
condusă de loan Grigorescu (în fotografie), de la sectorul 
investiții al I.M. Paroșeni, se ridică la 10 la sută. Brigada fo
losește la indici superiori cărucioarele de perforai, și mașini 
de încărcat de mare capacitate. Foto : Ion LICIU
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cerea minei l-a avariat 
miner șef de schimb.

Intre timp, și-a înte 
meiat o familie. „Am doi 
feciori, pe care de bună- 
seamă li voi face mineri" 

■— ne spune cu o undă de 
mîndrie în glas Constantin 
Poroșniuc, pe care l-am în- 
tilnit într-un confortabil 
apartament la bloc.

„Tot doi sînt și frații 
mei, care m-au urmat in 
Valea Jiului, calificîndu-se 
la fel ca mine, la aceeași 
mină" — ni se destăinuie 
in continuare.

Dar cine nu-i cunoaște 
acum, la mina Livezeni, 
pe cei trei frați Poroșniuc 
de la sectorul investiții !

Viorel STRÂUT ț

i Se împlinește acum cea 
! de-a 18-a primăvară de 

cind un tinăr moldovean 
și-a părăsit cei cinci frați 
din comuna Tudora de pe 
Șiret și a venit la mina 
Dilja să-și găsească un 
nou rost in viață. A în
ceput să învețe bărbăteas
ca, dar frumoasa meserie 
de miner — ca vagonetar. 
S-a calificat apoi, la lo
cul de muncă — miner, 
împletindu-și tirul preocu
părilor de muncă și de 
viață alături de ortacii din 

r brigadă 
condusă de Augustin De
meter, cu care s-a trans
ferat la noua mină Li- 
vezeni, unde lucrează și a- 
cum. Văzindu-I inimos în 
preocuparea pentru cu
noașterea meseriei, harnic 
și stimat de ortaci, condu- (Continuare în pag. a 3-a)

7A7 hi forumul

pentru excursii cu tre- 
autocarul sau avio- 
pentru durata de 4-7 
(V.S.).

In acest an orașul Vul
can se va îmbogăți cu trei 
blocuri moderne însumînd 
189 aprtamente, cu 1800 
mp. spații comerciale 
un cinematograf cu 
locuri.

V
V
V
V 
I
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UN GRUP DE TINERI 
din cadrul organizației 
U.T.C. nr. 6 de la prepara- 
ția Lupeni au finalizat o 
acțiune de muncă patrio
tică pentru repararea par
cului de utilaj rulant. Bi
lanțul acțiunii se concre
tizează în repararea a pa
tru vagoane de cale ferată. 
Tinerii au mai confecționat 

uși de vagoane, au

schimbat 35 de saboți 
au remediat defecțiunile 
semnalate la o instalație de 
frînă. (Lucian Ghișu, Pre- 
parația Lupeni).

LA FILIALA DIN PETRO
ȘANI a O.J.T. Hunedoara 
au fost puse la dispoziția 
cetățenilor excursii peste 
hotare în țările vecine, pen
tru trimestrul III 1978. Du
pă preferințe, înscrierile se 
fac 
nul, 
nul, 
zile.

INIȚIATIVĂ DEMNA 
DE LAUDĂ au avut gos
podarii care administrează 
casa de oaspeți a C.M.V.J. 
din Petroșani, Astfel, a fost 
amenajată o porțiune de 
teren pe care s-au plantat 
numai brazi, creîndu-se ast
fel un frumos spațiu ver
de. La lucrările de ame
najare a contribuit și per
sonalul lucrător al B.A.T.

(V.S.).

I 
I
I

im informăm
_______________
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ACȚIUNEA PRIMĂVARA

■Am căutat, ieri» acțiuni de înfrumusețare a orașuhii Petroșani.
Dar n-am găsit decît gunoaie

Necesitatea urgentării unor activități edilitar-gospodă- 
rești specifice primăverii a determina; reducția să orga
nizeze, ieri, un raid-anchetă prin cîteva cartiere ale ora
șului Petroșani. Redăm constatările făcute de reporteri 
ai ziarului.

Ieri a fost o zi însorită 
de primăvară care îmbia 
parcă pe cetățeni să inițieze 
acțiuni de . gospodărire și 
înfrumusețare a orașului. 
Spre regretul nostru, pe în
tregul traseu străbătut n-am 
întîlnit nici un participant la 
munca edilitar-gospodăreas- 
că, deși mai sînt multe de 
făcut. In spatele halelor, pe 
malul pîrîuîui Maleia, conti
nuă să se afle și în pre
zent un morman de moloz 
provenit de la reparațiile e- 
fectuate încă în toamna ci
nului trecut la hale. Lingă 
containerele de gunoi din 
incinta pieței, un alt morman 
de reziduuri. Din conducerea 
pieții, din numeroșii lucrători 
ai unităților comerciale de 
aici nu s-a găsit nici unul 
cu inițiativă să organizeze 
acțiuni de muncă patriotică 
spre a schimba înfățișarea 
acestui atît de frecventat 
punct al orașului. Tot pe 
malul apei, lîngă puntea ce 
duce în colonia de jos, o 
adevărată rampă de gunoi 
făcută de unii locatari ce 
nu se sinchisesc de aspectul 
orașului. Nimeni însă nu i-a 
văzut și nu i-a sancționat. 
Tot în albia Maleii aruncă 
tot felul de gunoaie și vîn- 
zătoarele de la magazinul 
alimentar nr. 6 din apropi
ere.

Zona verde de lîngă com
plexul cooperativei „Unirea" 
de pe strada Nicolae Băl- 
cescu. Tn loc de flori, zona 
este ornată cu hîrtii. De ce 
meseriașii din complex ră- 
mîn pasivi la această ,înfă
țișare a spațiului verde din 
jurul lor ?

în cartierul „Carpați", așa 
zisele zone verzi dintre pa
trulaterele formate de blocuri 
sînt terenuri virane unde 
copii bat mingea. Pe Aleea 
Florilor, din același cartier, 
si au de mai multă vreme 

® (Urmare din pag. I) 

cui 89, Maria Mirion, subin- 
gineră la I. M. Lupeni, din 
blocul Al, ca și numeroși 
aiți cetățeni care locuiesc în 
zona Vîscoza - Bărbăteni a 
orașului, întîrzie cu lunile, 
și chiar cu anii, plata unor 
consumuri exagerat de mari. 
Iar atunci cînd, conform le
gii, le decuplăm alimentarea 
cu energie, își refac singuri 
legăturile întrerupte, forțînd 
tablourile de distribuție, 
ceea ce nu numai că re
prezintă o gravă abatere de 
fa lege, dar constituie, de 
asemenea, un real pericol 
pentru viețile lor sau ale 
celor din jur.

împreună cu tehnicianul 
loan Coc și muncitorul Con
stantin Măgureanu, de la
S. D. t. E. Petroșani, am vi
zitat cîteva apartamente din 
cartierul „Vîscoza" al orașu
lui, unde locatarii manifestă 
dese abateri de la regulile 
de folosire a energiei elec
trice.

Blocul C 3, apartamentul 
11. Găsim familia lui Adolf 
Madarasz acasă. O locuință 
obișnuită, cu copii frumoși, 
al căror tată a lucrat pînă 
de curînd la preparajia Lu
peni, iar acum la I. M. Băr
băteni. Este electrician și 
cîștigă bine. Ne adresăm 
lui: „Nu ați plătit de mult 
lumina...". Ne răspunde so
ția : „Vai I Chiar acum a- 
vem o reținere de 600 de 
lei pentru asta". Aflăm că 

grămezi de moloz și cără
mizi lăsate de muncitorii de 
la E.G.C.L. după reparațiile 
efectuate în cartier. Zona 
din fața complexului comer
cial din, același cartier este 
curată, dar hîrtiile sînt mă
turate sub gardul de ar
buști ornamentali. Hîrtii nu
meroase se pot vedea și pe 
aleile de pe strada 9 Mai.

După multe ezitări și amî- 
nări, cooperativa „Unirea" 
a început, în sfîrșit, demola
rea construcțiilor de lîngă, 
policlinica veche, iar salu
britatea a evacuat una din 
grămezile de reziduuri din 
strada Cloșca- (creînd în 
schimb alta la parcarea din 
strada V. Conta).

Cu toate că pe ici, pe 
colo se mai mătură, centrul 
orașului este departe de a 
se prezenta corespunzător 
sub aspectul curățeniei și 
ordinii. Puncte intens frec
ventate de populație cum 
sînt stația C.F.R., autogara 
din Piața Victoriei, taluzul 
de la capătul pasarelei 
C.F.R., pasajul Panțu și al
tele reclamă intervenții gos- 

A trecut o lună de cînd acest stîlp metalic a fost tăiat 
și pus paralel cu linia ferată, de muncitori de la S.D.E.E. Pe
troșani. Foto: D. CRIȘAN

la uri moment dat familia 
Madarasz „acumulase", fără 
să plătească, 9 000 kWh. 
„Vi s-a decuplat de mai 
multe ori curentul, dar a 
fost refăcut fraudulos. De 
către cine ?". „De mine, mă 
pricep la așa ceva (!) ...Știți, 
am avut botez în familie și 
nu puteam sta fără lumi
nă". Am solicitat pe respon
sabilul de scară, Reti Aladar, 

ECONOMISIREA ENERGIEI 
ELECTRICE

să-și dea părerea asupra 
comportării vecinului său. 
„Toate pleacă de la aceste 
„botezuri" în familie, care 
au loc la fiecare chenzină. 
Cu toate că, de obicei,‘este 
un om pașnic, în acele zile 
devine un colocatar scanda
los. Atunci nu mai ține sea
ma nici de sfaturi, nici de 
părerile vecinilor".

în apartamentul nr. 12, blo
cul B 5, unde locuiește Ale
xandru Anișor, muncitor la 
I. M. Lupeni, ne-au întîmpi- 
nat o femeie în vîrstă și un 
copil. Cu permisiunea și aju
torul lor, am controlat încă
perile. La bucătărie un re- 
șou concura caloriferele. în- 
tr-una din cele două camere, 
ardea o plită improvizată, 
în contor niște sîrme înlo
cuiau siguranțele. Curent se 

podărești urgente și radicale 
atît din partea întreprinde
rilor vizate și îndeosebi a 
E. G. C. L. Petroșani (direc
tor ing. Emilian Tomulescu), 
cît și a cetățenilor. Ne-au 
atras atenția, ca urmare a 
aspectelor deplorabile pe 
care le înfățișează, zona din 
preajma cantonului C.F.R. 
din strada 23 August (gospo
dar Marin Dobre), împreju
rimile clădirii în care locu
iesc familiile cîtorva munci
tori de la lotul Petroșani al 
Șantierului nr. 18 tunele Bra
șov (șef de lot Marcel Rădu- 
canu), taluzurile situate de 
ambele părți ale liniei; fe
rate între barierele din 
străzile 23 August și Crișan 
pe care au depus reziduuri 
cetățeni din străzile Enăchiță 
Văcărescu, Gelu, Anton Pann 
(numerele 48-60), terenul 
viran pe care au depus gu
noi și-și țin păsările cetățeni 
din strada Egalității, zona 
din spatele gării și a maga
ziei C.F.R. (șef de stație ing. 
Octavian Dragotă), pe care 
gunoiul este prezent în can
tități vagonabile. în aproa
pe toate aceste puncte pot 
fi întîlnite și dovezi de ne
contestat că cetățenii megi- 

consuma, dar nimic nu do
vedea acest lucru,

„Acum trei săptămîni vi 
s-a întrerupt alimentarea. 
Cine a refăcut-o ?“ - ne-am 
adresat locatarei. N-a știut 
ce să ne răspundă. Ne-au 
vorbit însă vecinii: de apar
tament despre „capul" fami
liei, care nesocotește dese
ori regulile de conviețuire 
în bloc și care umblă la 

tabloul comun ca la un obi
ect personal. Nu numai că 
am găsit și de data aceasta 
tabloul deteriorat, dar legă
tura directă făcută pentru a- 
partamentul 82, cu sîrmă, 
prezenta oricînd un pericol 
de electrocutare.

Un caz oarecum inedit 
este cel al inginerei Viorica 
Burza, de la F. F. A. „Vîs
coza". Am căutat-o la ser
viciu, pentru a o întreba de 
ce din 12 mai 1977, de 
cînd este locatara aparta
mentului 13 din blocul 8 1 al 
cartierului alăturat fabricii, 
nu și-a încheiat, așa cum 
prevede legea, contractul 
pentru furnizarea energiei e- 
lectrice. „Consum foarte pu
țin, și cum la vechea locu
ință am plătit în avans 300 
lei, am crezut că nu mai e 

eși și nu altcineva, depun 
aici reziduuri din gospodării 
și de aceea . considerăm că 
este corect ca tot ei să fie 
obligați să facă ordine și 
curățenie în zona respecti
vă. Pentru aspectele mențio
nate și altele la fel de de
plorabile, din puncte dife
rite ale orașului, nu poate 
fi scutit de reproșurile ce i 
se cuvin nici serviciul de sa
lubritate, care nu și-a-respec
tat întotdeauna obligația de 
a evacua la timp reziduuri
le. Mai mult decît atît, în 
unele cazuri, prin modul ne
corespunzător în care lucrea
ză, chiar oamenii acestui 
serviciu au creat ori au o- 
ferit pretexte pentru apari
ția unor puncte de depozi
tare a reziduurilor la col
țurile străzilor, pe terenuri
le virane etc.

înlăturarea aspectelor 
de dezordine și inestetic 
din strada, cartierul, o- 
rașul în care trăim, din 
care doar o mică parte 
sînt amintite în însemnă
rile făcute în urma raidu
lui nostru, reclamă acți
uni imediate. La ele se 
cere o participare con
cretă a întreprinderilor și 
a cetățenilor. Deputății, 
comisiile de femei, tinere
tul, organizațiile de 
partid din cartiere, din 
proprie inițiativă și folo
sind timpul prielnic, tre
buie să treacă neîntîrziat 
la acțiune pentru a da 
orașului veșmîntul proas
păt, îngrijit pe care îl 
merită.

D. CRISAN
T. ȚÂȚÂRCĂ

INVITAȚIE LA „CINA"

Renovat și modernizat 
prinfr-o organizare și dota
re demne de toată aprecie
rea, restaurantul „Cina" din 
orașul Lupeni și-a redeschis 
zilele acestea ușile pentru 
publicul consumator. în ideea 
intimizării localului, au fost 
amenajate șase separeuri cu 
despărțituri executate din 
lemn de esență tare, fiecare 
fiind dotat cu cîte opt fo
tolii, iar într-o extremitate 
se află un minilocal, de fapt 
tot un separeu pentru mici 
reuniuni, mese tovărășești, 
aniversări.

Localul este încadrat în 
lambriuri executate din ace- 

nevoie să mă ocup și aici 
de asta". Am constatat, de 
asemenea, că de fapt, po
sesoarea apartamentului a- 
vea de plătit 642 kWh ener
gie. Deși vecinii le văzuseră, 
locatara apartamentului a- 
firma că nu a găsit în ușă 
bilețelele prin care era soli
citată în repetate rînduri să 
se prezinte ia sector pentru 
plata energiei electrice con
sumate. Ne-am întrebat 
dacă, pentru condiția socia
lă a tovarășei Burza, plata 
chiriei, a apei, a curentului 
elecțric etc. nu ar trebui să 
reprezinte o preocupare per
manentă, izvorîtă dintr-un 
sentiment civic elementar ?

Cazurile întîlnite nu sînt 
altceva decît niște „mostre" 
rare. Oricît de puține ar fi, 
este de dorit ca ele să dis
pară complet din atitudinea 
cetățenilor. Ele constituie 
contravenții și se sancțio
nează ca atare. Din păcate, 
așa cum ni s-a relatat la 
sectorul din Lupeni cri 
S.D.E.E., sancțiunile nu sînt 
întotdeauna destul de ope
rativ și ferm luate de orga
nele de ordine și gospodarii 
orașului. Dacă e așa, consi
derăm că lucrurile se vor 
îndrepta de acum înainte. 
Rațiunea, chibzuință, înțele
gerea unor comandamente 
sociale, cum este folosirea 
judicioasă a energiei, trebuie 
să devină trăsături definitorii 
ale fiecărui cetățean,

Profetul, aurul și ardelenii
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Cronica filmului
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Regizorul Dan Pita, care a 
transpus pe ecran cu har o- 
pere literare clasice, ni se 
infățișează de această dată 
intr-o ipostază ined tă : sem
nează cel dinții western creat 
pe platourile cinematogra- 
tied românești, relevind aven
turile celor trei frați ardeleni 
in Vestul sălbatic al Ameri
ca. Originalitatea constă in 
faptul că ardelenii lui Pița își 
păstrează nealterat, și in 
condițiile u- 
nei lumi cu 
valori și nor
me morale 
foarte labi
le, stabilita
tea lor etică, aderind la cau
za Binelui, așa cum le dic
tează legile străvechi.

Faptul că scenariul este 
semnat de Titus Popovic! este 
hotăritor pentru film. Baza li
terară a peliculei investighea
ză experiența ardelenilor in 
Lumea Nouă. Acțiunea este 
cu totul remarcabilă. Imagi
nația. lui Titus Popovici se 
intilnește fericit cu cea a 
regizorului. Din această in- 
tilnire rezultă un dinamism 
cuceritor. Filonul principal al 
acțiunilor este ,,expediția“ lui 
Traian și Romulus, avind ca 
scop regăsirea lui Ion. Pe a- 
ceastă situație de bază se 
grefează ingenios alte fire 
ale acțiunilor, care îngăduie 
trecerea în revistă a unei 
tipologii policrome. Dincolo 
de personajele excelent cre
ionate ale fraților (interpre
tați cu disponibilități intere
sante de către llarion Cio- 
banu, Mircea Diaconu și O- 

Azi, vești din Lupeni

lași lemn de esență tare. - 
Atît abajururile, cît și lustre
le, prin efecte de lumină, 
draperiile în fon cromatic 
cu tapetul pereților și stofa 
fotoliilor, aerul condiționat, 
mobilierul elegant, totul, in
clusiv orchestra, ținuta per
sonalului și servirea la ni
velul celor mai. înalte exi
gențe - degajă bun gust.

Laboratorul pentru prepa
rate culinare reci și calde a 
cunoscut, de asemenea, mo
dificări, O mașină electrică 
de gătit, un grătar electric, 
vesela, întregesc zestrea lo
calului.

Responsabila restaurantu
lui, Maria Popa, ne infor-

Baia minerilor din Petrila

Pot comenzile înlocui
aparatura ?!

La baia minei Petrila a 
funcționat, cu ani în urmă, 
un punct de fizioterapie bi
ne apreciat de mineri. De 
fapt au existat mai multe lu
cruri bune la baia minei 
pentru care, la vremea res
pectivă, minerii au avut nu
mai cuvinte de laudă, dar 
nu mai au. Nu au, pentru 
că nu au motive — unele do
tări s-au degradat, altele 
s-au neglijat. Un exemplu 
este și punctul de fiziotera
pie. Cu timpul, lipsită de în
grijire, aparatura respectivă 
s-a defectat, iar punctul de 
fizioterapie a încetat să mai 
existe. Am solicitat tovarășu
lui Vasile Bitter, șeful biroului 
administrativ al minei, rela
ții asupra preocupărilor pen- 

vidiu luliu Moldovan), in film 
intilnim figuri antologice, cum 
ar fi aceea a profetului (Vic
tor Rebengiuc). Situația că 
Traian și Romulus — văzind 
afișată pretutindeni figura lui 
Ion, îl cred pe fratele căutat 
un self made man — dă naș
tere la numeroase peripeții, 
condimentate de confruntarea 
unei foarte specifice filosofii 

de viață cu 
tumultul din 
jurul vițelului 
de aur. Pen
tru Romulus 
și Traian, rea

lizarea adevărului echivalează 
cu un proces de edificare. Nu e 
de mirare, deci, că frații ve
nd/ din Ardeal Îmbrățișează 
cu entuziasm, așa cum le 
stă in fire, cauza apărată de 
Ion.

Prin obiectivul inspirat al 
Iui Nicdlae Mărgineanu, Dan 
Pița surprinde cu fantezie lu
mea pestriță din Cedar City, 
un fel de imagine esențiali- 
zată a Far West-ului. La suc
cesul filmului contribuie în 
mare măsură și distribuția, 
compusă din actori cum sint: 
Olga Tudorache, Clody Bert- 
hola, Carmen Galin, Victor 

- Ștrengaru, Mariana Mihuț, 
Gheorghe Visa, Zoltăn Va- 
dâsz, Ovidiu Schumacher și 
alții. Noua producție a Casei 
de filme Trei are, așadar, 

. toate premisele unui succes 
de public.

Al. COVACI

mează că aici se pregătesc 
zilnic zece-douăspeezece fe
luri de mîncare.

A. MICA 

PROGRAM 
NECORESPUNZATOR

Chioșcul de ziare din cen
trul orașului Lupeni - cel 
mai căutat -, are un pro
gram cu totul necorespun
zător fată de cerințele citi
torilor : ' 7-12; 16-19,30.
Chiar între orele 12 și 15, 
cînd majoritatea muncitorilor 
care intră în schimbul II, cît 
și cei care ies din schimbul 
I trec pe lîngă acest chioșc, 
riu-l găsesc deschis și nu-și 
pot procura publicația pre
ferată. .

Consider că oficiul poștal 
are datoria să adopte o 
măsură pentru a asigura ca 
acest chioșc să fie deschis 
toată ziua. Este o dorință 
justificată a tuturor citito
rilor din Lupeni..

Florea TiGOIANU

tru repunerea în funcțiune a 
punctului și ne-au fost pre
zentate chiar mai multe de
cît ne așteptam. Prin adre
sa nr. 22716 din 15 II 1976, 
C.C.P. a cerut minei Petrila 
comunicarea necesarului de 
aparatură pentru punctul de 
fizioterapie. Mina a răspuns 
cu adresa nr. 407 din 
9 II 1976, solicitînd două apa
rate tip UV—III, 500 V și alte 
două aparate care, nici la 
ora actuală n-au ajuns la 
întreprindere. Comanda a 
fost repetată în planul de a- 
provizionare pentru anii 
1978—1979 sperîndu-se că 
poate în acest an i se va da 
minei aparatura pentru punc
tul de fizioterapie.

T. Ț.
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e peste 20 de ani, 
maistrul constructor 
principal Kiss Ghe- 

za își aduce contribuția 
la realizarea acelorași o- 
biective de investiții — 
construcțiile industriale de 
suprafață ale minelor din 
Valea Jiului. Zi de 
ceas de ceas a căutat ca 
aportul său să se concre
tizeze in calitatea lucrări
lor. El rămlne, insă, în pri
mul rînd, un bun organi
zator și conducător, care 
știe să imbine cuvintul 
cald cu decizia fermă pen
tru ca oamenii din sub
ordine să-și realizeze pla
nul lună de lună. Are 
Înscrise in palmaresul ac
tivității de peste două de
cenii foarte multe obiecti
ve la care și-a adus con
tribuția, la toate primind 
calificativul de bine și 
foarte bine. Noua prepa-

Climatul de ordine și disciplină 
se menține prin exemplul personal

La noi, la sec-torul V, timp 
de trei luni consecutiv toate 
brigăzile și-au realizat sar
cinile de plan. Rezultate deo
sebite au obținut minerii din 
brigada lui Mihai Vîrzaru, în 
abgiajul cameră nr. 2 și cei 
de la pregătiri, din brigăzile 
conduse ae Dumitru Boca și 
Constantin Sirop.

Desigur, faptul că nici o 
brigada na rămas sub plan 
constituie o minările pentru 
noi. Mai mult, acest lucru 
menține un climat moral ridi
cat în rîndul formațiilor de 
lucru, pe toate schimburile. 
Oamenii dau dovadă de hăr
nicie, își realizează prelimi
narul zilnic, obțin ciștiguri 
sporite.

Trebuie să spunem însă -că 
pentru dobîndirea acestui 
climat de muncă, ordine și 
disciplină, comitetul nostru 
de partid, birourile organi
zațiilor de bază pe schim
buri, toți comuniștii au mi
litat în mod stăruitor. La 
baza acțiunilor lor a stat e- 

rație din Lupeni este ulti
mul dintre acestea, care 
a însemnat cinci ani de 
efort și unde și-a Înde
plinit cu răspundere și 
hărnicie sarcinile primite.

Acum, alături de alte 
sute de constructori de 
la șantierul 3 Vulcan a! 
I.C.M.M., „înalță" noi o- 
biective in cadrul prepa- 
rației Coroești. Deși om 
in virstă, cu părul încărun
țit, vioiciunea nu-l pără
sește niciodată. Muncește 
cu aceeași abnegație ca 
în tinerețe, dovedind că 
este omul care s-a impus 
și a realizat totul numai 
prin muncă susținută și 
dăruire, ca un adevărat 
comunist.

Este omul care 
dăruit intreaga viață 
fierului, motiv pentru 
toți constructorii I.C.M.M. 
din Vulcan, ca și toți cei
lalți alături de care a lu
crat in anii trecuți, nu au 
decit cuvinte de laudă.

și-a 
șan- 
care

Constantin FRUMUȘELU, 
fierar-betonist la 

I.C.M.M. Petroșani
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xemplul personal în muncă. 
Șefii de schimb, brigadierii 
și maiștrii sînt primii care 
se prezintă la pontaj, dar 
și ultimii care ies din subte
ran la suprafață. Schimburile 
se fac îm abataje, la locu- 

Opinii j
muncitorești

rile de muncă. Nu putem 
spune însă că nu apar și di
ficultăți. Se mai întîmplă ca 
unii ortaci să întîrzie la 
pontaj. Dar, deși rare, astfel 
de întîmplări se discută cu 
colectivul. Brigadierul sau 
șeful de schimb se intere
sează îndeaproape de fie
care om, îi cunosc familia, 
preocupările și știu cum să-l 
ia, mai cu vorba bună, mai 
cu asprime, după cum e ca
zul. Iar pe cei ce nu înțeleg 
de vorbă bună, îi supun ju
decății ortacilor din forma

Bărbați

• (Urm ar e din pag. I)

DUMITRU este în prezent 
miner șef de schimb în bri
gada condusă de Gheorghe 
Uvegheș, care a săpat și be
tonat in profil TH 5, cite 
126—130 ml in fiecare lună 
din acest an. Deși mai tînăr 
față de ceilalți frați, IOAN 
Poroșniuc, a pornit la Început 
tot ca vago
netar, dar 
spre deosebi
re de ei, el 
și-a comple
tat studiile, a 
făcut un sta
giu de miner 
de cițiva ani, 
apoi de arti
ficier, iar în 
1966 a absol
vit cursurile
Școlii de 
maiștri mi
nieri. In pre
zent, el are 
„in revir" și 
locurile de 
muncă ale brigăzilor in care 
muncesc cei doi frați ai săi. 
„De cînd i s-a încredințat 
răspunderea de maistru de 
revir lui loan Poroșniuc — 
ne relatează tovarășul VALER 
AVRAM, secretarul comitetu
lui de partid al minei Live- 
zeni — el și-a făcut pe de
plin datoria. Are în subordi
ne, e drept, șapte locuri de 
muncă dispersate, la puțul 
auxiliar IV unde muncesc mi
nerii din brigada lui Augus
tin Demeter, la magistrala 
Petrila-Sud, pe orizontul 475, 
unde muncesc cei din briga

ția de lucru respectivă, sau 
din cadrul întregului schimb. 
Astfel au acționat șefii de 
schimb Constantin Presecaru, 
Gheorghe Zămisdicu, loan 
Cap din abatajele frontale 
conduse de Vasile Rusu, Va- 
sile Codreanu, Mihai Vîrzaru, 
care au dat lună de lună în 
primul trimestru sute de tone 
de cărbune peste plan.

In prezent, preocuparea 
noastră de bază în ceea 
ce privește munca cu omul 
o constituie menținerea . a- 
cestui ciimat de ordine și dis
ciplină. Avem asigurată linia 
de front în cărbune pentru 
circa un an înainte, datorită 
grijii pe care a acordat-o 
în ultimul timp conducerea 
sectorului acestei importante 
probleme a producției și sîn- 
tem hotărîți să obținem suc
cese și mai mari, să dăm 
patriei mai mult cărbune.

Marin DUMITRU, 
secretarul comitetului 

de partid al sectorului V 
de la I. M. Lupeni 

da condusă de Gheorghe 
Ciobanu, la transversala din 
blocul 6, stratul III unde lu
crează brigada lui Gheorghe 
Lițcan și altele, dar peste 
tot treburile merg bine.

Toți frații Poroșniuc slnt oa
meni de nădejde, in care 
te poți bizui și la bine și la 
greu. Cînd au fost primiți în 
rîndurile membrilor de partid.

care onorează titlul de miner

Trei destine paralele

toți comuniștii au avut doar 
cuvinte de 'laudă la adresa 
lor". Cei trei frați și-au În
temeiat familii în Valea Jiului. 
Se bucură de multă stimă, 
cum am aflat de la alți ortaci 
de-ai lor, alături de care 
muncesc cot la cot și înving 
cu tenacitate greutățile ine
rente mineritului. „Muncim, 
ce-i drept mult — ne-a spus 
mezinul, DUMITRU, dar rea
lizăm și ciștiguri frumoase, pe 
măsura eforturilor pe care le 
depunem. De un an și jumă

I.U.M. PETROȘANI. Echipa de lăcătuși condusă de comu
nistul Ion Tănase din secția mecanic șef constituie un nucleu 
al colectivului de constructori de utilaje, caracterizat de înal
tă conștiinciozitate în muncă. Foto: Ion LICIU

tate încoace, fratele meu 
Costică a realizat in fiecare 
lună o retribuție de cel puțin 
7 000 lei, iar eu în tot tri
mestrul I al acestui an, n-am 
ieșit cu mai puțin de 6 000 
lei în fiecare lună".

Aplicînd în primul trimes
tru al acestui an valoroasa 
inițiativă muncitorească „Bri

gada de pro
ducție și e- 
ducație", co
lectivul sec
torului inves
tiții, pe baza 
eforturilor și 
hărniciei de 
care au dat 
dovadă mi
nerii din bri
găzile mai 
sus amintite, 
a realizat un 
adevărat re
viriment. De 
la un minus 
de 65 ml la 
planul pe ia
nuarie, dato

rat unor dificultăți generate de 
intemperiile iernii, s-a ajuns, 
in prezent, la zeci de metri 
liniari realizați în plus. Cele 
mai semnificative realizări 
s-au înregistrat in luna mar
tie, datorită mai bunei or
ganizări a producției și a 
muncii, aprovizionării ritmice 
a tuturor schimburilor și lo
curilor de muncă cu mate
riale, vagonete goale și pie
se de schimb. In realizările 
colectivului se simte aportul 
celor trei frați.

ATITUDINI

DIN CE UNGHI 
PRIVEȘTI ADEVĂRUL?

La Coroești „ceasul rău" 
l-a scos pe maistru în fața 
lui Constantin Șchiopa 
tocmai cînd acesta-și a- 
dusese, alături de mîn- 
care, și un „stimulator" 
bahic. Ce ți-e și cu mai
ștrii ăștia ! Nici una, nici 
două, l-a trimis acasă, 
unde să poată îngurgita, 
pe îndelete, licoarea fără 
ca zgomotul vreunui mo
tor să-i tulbure tainul. 
Și cum un rău nu vine 
niciodată singur, omul 
s-a pomenit caricaturizat 
în... Reflector.

Atît i-a trebuit împrici
natului, deși aburii alco
olului se risipiseră, să se 
vadă la gazeta satirică 1 
Pe loc a făcut contesta
ție. Motivul ? Caricatu
ristul l-a înfățișat pe 
maistru așezat pe scaun 
la birou, iar în realitate 
el stătuse în picioare. In 
felul acesta, chipurile, nu 
s-ar fi respectat adevă
rul (?)

La urma urmei, numai 
atît să fi înțeles „sărma
nul" om din toată teva
tura ? !

C. I.

LA PLĂCINTE, ÎNAINTE

Acționînd după o op
tică bizară, care nu ie 
face cinste, cîțiva indivizi 
de la mina Bărbăteni ar 
dori să cîștige cit mai 
mult, dar să luțreze cit 
s-ar putea de puțin. Sînt 
văzuți la ora servirii hra
nei calde înainte de in
trarea în șut, dar lipsesc 
Ia pontaj, la locul de 
muncă. Pînă acum, printre 
aceștia au fost identificați 
Iosif Clap, Anișca Ștefan, 
Gheorghe Constantin de 
la sectorul I, Aurel Bos- 
tănică, de la sectorul II, 
Grigore Moldovan și 
Francisc Glovicska (meca
nici de locomotivă !).

Cu alte cuvinte, ei ac
ționează după „concep
ția" „la plăcinte înainte, 
la război înapoi", în con
trast evident cu ortacii 
lor, care își fac datoria 
în mod cinstit. N-ar fi rău 
dacă oamenii cinstiți și 
harnici ai colectivului 
i-ar supune judecății mun
citorești, pentru a-i ajuta 
să înțeleagă pe acești 
chiulăi că prin compor
tarea lor nedemnă pă
tează onoarea meseriei 
de miner.

V. S.

„Fără oameni cu policalificare, cu greu am fi stăpînit utilajele"
— Din experiența I. M. Paroșeni în formarea minerilor - tehnicieni —

Opinia aparține inginerului 
loan Besserman, inginerul șef 
al I. M. Paroșeni. Ea sinte
tizează elocvent preocupările 
pentru asigurarea pregătirii 
și perfecționării forței de 
muncă la această mină, re
lativ tînără, dar cu un înalt 
grad de mecanizare. „Oricîtă 
mecanizare ar fi, dacă n-ai 
oameni pregătiți pe măsură, 
fără discuție, rezultatele nu 
vor fi cele scontate. Noi 
ne-am realizat și depășit 
sarcinile de pian tocmai pen
tru că am știut să pregătim 
oamenii, să formăm mineri- 
tehnicieni, fără de care n-am 
fi putut stăpîni utilajele. 
Chiar și cea mai complexă 
mașină poate fi mînuită de 
miner dacă are cunoștințele 
necesare".

Cum s-a ajuns aici ? Răs
punsul l-am primit de la fac
torii care se ocupă de per
fecționarea oamenilor. în 

prezent la cursul de policali
ficare participă 21 de mineri 
pentru meseria de lăcătuș și 
32 de electrolăcătuși pentru 
meseria de miner. In total, 
53 de oameni care vor fi în 
măsură să execute orice lu
crare, minieră sau electrome
canică, după nevoile abata
jului. în afară de acest curs, 
au mai funcționat cursuri 
de specializare pe comple
xele mecanizate. Prima se
rie, încheiată la sfîrșitul anu
lui trecut, a Cuprins 105 mi
neri, electrolăcătuși și maiștri 
din abatajele mecanizate, 
pentru ca în cea de a doua 
serte, deschisă la începutul 
anului în curs, numărul parti- 
cipanților să crească la 160.

Despre mutațiile calitative 
petrecute în rîndul minerilor 
am ascultat părerea cîtorva 
mineri cu experiență. „Este 
de neconceput - arăta Ion 
Diaconu, miner șef de schimb 

în brigada lui llie Filiche - 
ca la ora actuală șeful de 
schimb să nu aibă temeinice 
cunoștințe electromecanice. 
Defecțiunile ivite în timpul 
șutului ie rezolvăm pe loc. 
Dacă nu ne-am pricepe ar 
trebui să stăm pe cărbune 
pînă vin meseriașii să ne 
scoată din încurcătură. Toc
mai de aceea, toți șefii de 
schimb ne-am înscris la cursul 
de policalificare".

Pe lîngă faptul că o seamă 
de operațiuni electromecanice 
sînt executate de mineri, 
chiar și reviziile și reparațiile 
cad într-o măsură tot mai 
mare în seama acestora. 
„Am ajuns acolo încît 70-80 
ia sută din revizii și reparații 
le executăm cu minerii - 
declara subinginerul llici 
Garaliu, șeful sectorului I. 
Cu timpul procentajul va 
crește. Nu mai vorbesc de 
brigăzi ca cea condusă de 

Mihai Șoldea, care este cali
ficat prin școală profesională 
ca lăcătuș. Acolo nu avem 
probleme cu reparațiile me
canice. Și nu este singurul 
caz".

De la Francisc Fazakas 
aveam să aflăm o situație de 
invidiat de către mulți mi
neri din Valea Jiului. „La 
mine în brigadă, minerii fac 
orice lucrare electromecanică, 
cu excepția branșărilor de 
motoare, pentru care nu a- 
vem autorizație. Pe ortacii 
mei îi pot trimite la lucrări 
de reparații mecanice fără a 
fi supravegheați de lăcătuși".

Să recunoaștem că o ast
fel de brigadă nu va invoca 
niciodată nerealizarea pla
nului din cauze electrome
canice.
- Deși complexele mecani

zate nu mai constituie un 
secret pentru minerii Paroșe- 

niului, totuși fiecărui complex 
nou, după cum spunea ing. 
Nicolae Chirculescu, energe
ticul șef ăl minei, înainte de 
introducerea în subteran i 
se face o probă, afară, la 
care participă toată brigada 
ce va lucra cu el. Oamenii 
se familiarizează cu utilajul 
înainte de a intra în cărbu
ne.

Discuția cu ing. Zeno Bar, 
șeful . echipei „service" a 
minei, ne dezvăluie că la 
montarea propriu-zisă din 
abataj participă efectiv și 
minerii alături de lăcătuși, 
inclusiv la partea hidraulică, 
unde sînt necesare cunoștin
țe mult mai muite .

Se cuvine amintit, de a- 
semenea, faptul că, avînd în 
vedere îmbogățirea în vi
itorul apropiat a zestrei 
tehnice a I. M. Paroșeni mă

surile pentru ridicarea cali
ficării iau o amploare tot 
mai mare. O parte din mi
nerii de categoria a V-a au 
fost' îndrumați pentru a sus
ține examenul de diferență la 
școala profesională, în ve
derea obținerii calificării de 
mineri mecanizatori (15 deo
camdată), iar dintre minerii 
cu categorii mai mici au fost 
recrutați un număr însem
nat pentru cursul seral cu 
durata de un an și jumă
tate, în aceeași meserie (deja 
30 înscriși).

Indiscutabil, scopul aces
tor cursuri nu este altul de- 
cît însușirea cunoștințelor 
necesare pentru o exploatarș 
și întreținere corectă a ma
șinilor și utilajelor de înaltă 
concepție tehnică, prezente 
tot mai mult în mineritul 
Văii Jiului.

C. IOVĂNESCU
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Statele Unite ale Americii

iAiJuiillWhari inlimiB

Ceremonia primirii la Casa Albă 
a înalților soli ai poporului român
• (Urmare din pag. I)

în apropierea podiumului 
Special amenajai- pentru a- 
ceastă ceremonie; Președinte
le Jimmy Carter și d-na Ro- 
salynn Carter ies în întîmpi- 
narea oaspeților. Președintele 
S.U.A. îl salută cu căldură 
pe președintele Nicolae 
Ceausescu Id coborîrea din 
limuzină, urîndu-i bun venit. 
Președintele Republicii So
cialiste România își exprimă 
satisfacția de a-l întîlni pe 
președintele american. Cei 
doi președinți își string mi
na cu cordialitate,- doamna 
Rosalynn Carter salută cu 
cordialitate pe tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Președintele Jimmy Car
ter îl conduce apoi pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
spre podiumul de onoare 
unde îi sînt prezentate î- 
naltele oficialități federale 
și locale care au venit să-l 
salute pe conducătorul sta
tului român : vicepreședin
tele S.U.A., Waiter Mondale, 
secretarul de stat Cyrus Van
ce, locțiitorul președintelui 
Comitetului mixt al șefilor 
de Sfat Major, amiralul Ja
mes Holloway, cu soția.

in continuarea ceremoni
ei, președintele Jimmy Car
ter și d-na Rosalynn Car
ter îi însoțesc pe președin
tele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
pe podiumul de onoare.

Garda militară prezintă o- 
nOrui. Fanfara intonează 
imnurile de stat ale 'Repu
blicii Socialiste România și 
Statelor Unite ale Americii,

Convorbiri oficiale
româno-americane la nivel înalt
Miercuri, 12 aprilie, au 

început la Casa Albă con
vorbirile oficiale între pre
ședintele Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Statelor Unite ale Americii, 
Jimmy Carter.

La convorbiri participă :
Din partea română - 

Gheorghe Oprea, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe, Vasile 
Pungqn, ministru la Pre
ședinția Republicii Socialis
te România, șeful grupului 
de consilieri ai ■ președinte
lui României, Ion Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, Nicolae M. Ni
colae, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Washington. 

în timp ce, în semn de sa
lut, răsună 21 salve de 
artilerie.

Comandantul gărzii prezin
tă conducătorului statului 
român raportul.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, însoțit 
de președintele Jimmy Car
ter și de comandantul gărzii, 
trece în revistă garda dă o- 
noare.

Apoi, președintele State
lor Unite rostește cuvîntul de 
bun venit.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu rostește 
o alocuțiune de răspuns.

Cei prezenți subliniază cu 
puternice aplauze alocuțiu
nile celor doi președinți.

in aplauzele mulțimii pre
zente ia ceremonie, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt conduși de președintele 
Jimmy Carter și de doamna 
Rosalynn Carter spre Salo
nul Albastru. Pe . scara exte
rioară a balconului de sud 
al Căsei Albe, înalții oas
peți și gazdele salută mul
țimea, răspund cu cordiali
tate manifestărilor de prie
tenie ce li se adresează;

in Salonul "Albastru al 
Casei Albe, cei doi șefi de 
stat se fotografiază împre
ună, se întrețin' cu membrii 
Comitetului de primire a î- 
naljilor oaspeți și cu per
soanele oficiale care îl 
însoțesc pe președintele 
României, după care se în
dreaptă spre cabinetul de 
lucru al președintelui S.U.A., 
„Oval Office", unde încep 
convorbirile oficiale

Din partea americană - 
Cyrus Vance, secretar de 
stat, Zbigniew Brzezinski, con
silier al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității 
naționale, George S. Vest, 
asistentul secretarului de 
stat pentru probleme eu
ropene, Rudolph Aggrey, am
basadorul Statelor Unite ia 
București.

în acest cadru, președin
tele Jimmy Carter a salutat 
încă o dată, qu; căldură, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și a dat o înaltă apreciere 
contribuției sale la dezvol
tarea relațiilor româno-ame
ricane, la întărirea conlu
crării dintre cele două țări 
pe arena internațională. 
Președintele Statelor Uni
te a evidențiat rolul presti
gios al președintelui Nicolae 

Ceaușescu în crearea unui 
climat de pace în lume, de 
bună înțelegere și colabo
rare între națiuni.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a sub
liniat, la rîndul său, impor
tanța pe care o acordă vi
zitei în Statele Unite ale A- 
mericii, exprimînd satisfac
ția pentru posibilitatea pe 
care o are de a continua - 
în cadrul convorbirilor cu 
președintele Jimmy Carter - 
dialogul la nivel înalt ro- 
mâno-american, care stă la 
baza amplificării continue pe 
care au cunoscut-o în ulti
mii ani relațiile româno- 
americane, .pe plan econo
mic, științific, cultural, cit și 
pe arena internațională. în 
abordarea problemelor in
ternaționale actuale, dis
cuțiile dintre cei doi. pre
ședinți s-au concentrat în
deosebi asupra căilor de so
luționare pe cale politică 
a problemelor complexe 
care confruntă în prezent o-

Dejun în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Secretarul de stat, Cyrus 
Vance, a oferit, miercuri, la 
sediul Departamentului de 
Stat al S.U.A., un dejun în 
onoarea președintelui Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Au luat parte persoanele o- 
ficiale române și america
ne.

La intrarea în clădirea De
partamentului de Stat, pre
ședintele: României a tost
salutat cu simpatie de locu
itori ai orașului Washing
ton. Erau de față un mare 
număr de ziariști de la pu
blicațiile și radioteieviziu- 
nea americană și din alte 
țări.

înainte de începerea de
junului, secretarul de stat al

Dejun în onoarea tovarășei 
Elena Ceaușescu

Tn onoarea tovarășei 
Elena Ceaușescu, doamna 
Vance, soția secretarului de 
stat al S.U.A., a oferit 
miercuri, 12 aprilie, un de
jun la casa-muzeu de la 
Woodlawn Plantation, com
ponentă a complexului din 
pitoreasca localitate Mount 
Vernon, ce a servit drept re
ședință primului președinte 
al Statelor Unite, George 
Washington.

Au luat parte personalități 
ale vieții politice, economi
ce, culturale și științifice din 
S.U.A., soții ale acestora.

Au fost prezenți membri 
ai suitei oficiale române.

în timpul dejunului, des
fășurat într-o atmosferă de 

menirea. Cu acest prilej s-au 
relevat interesul și preocu
parea ambelor țări, contri
buția pe care ele și-o pot 
aduce la soluționarea, pe 
calea tratativelor, a dife
rendelor și a conflictelor ca
re creează surse de încor
dare și neliniște în lume. In 
acest cadru s-a efectuat un 
schimb de opinii cu privire 
ia căile de soluționare a 
conflictului din Orientul Mij
lociu, relevîndu-se necesi
tatea de a se depune e- 
farturi pentru a se ajunge la 
o pace justă, trainică în 
această regiune .

Cei doi președinți au 
subliniat necesitatea dez
voltării în continuare a re
lațiilor de coexistență paș
nică între țări cu sisteme so
ciale diferite, de întărire a 
păcii, colaborării și securi
tății, pentru progresul . si 
prosperitatea tuturor po- 
poarelo'

Convorbirile lojii vel înalt 
româno americane continuă.

S.U.A., Cyrus Vance, l-a 
invitat pe președintele 
Nicolae Ceaușescu să vizi
teze expoziția românească 
deschisă în clădirea Depar
tamentului de Stat.

în timpul dejunului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și Cyrus Vance au făcut un 
schimb de opinii în legătură 
cu unele probleme ale 
vieții internaționale actua
le. A fost exprimată hotă-
rîrea celor două țări de. a 
întări conlucrarea pe arena 
mondială, ..pentru ' solpjiona- j 
rea problemelor complexe ce 
confruntă omenirea, în in
teresul păcii, -.securității și 
colaborării între națiuni.

Dejunul -s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă cor-

i dialitate.

caldă cordialitate, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna 
Vance au rostit scurte alo
cuțiuni.

Raymond P. Mariello, di
rectorul executiv al Socie
tății americane de chimie, 
a oferit tovarășei Elena 
Ceaușescu drept cadouri cî- 
teva obiecte simbolice și un 
volum marcind centenarul 
Societății americane de chi
mie.

La plecare, gazdele au 
mulțumit călduros tovară
șei Elena Ceaușescu pen
tru faptul că a acceptat să 
participe la dejun și i-au 
adresat urări de sănătate, fe
ricire și succese în muncă.

Geneva Deschiderea lucrărilor 
sesiunii Comisiei Economice 

a O.N.U. pentru Europa
GENEVA 12 (Agerpres). - 

La Palatul Națiunilor din Ge
neva s-au deschis lucrările 
celei de-a XXXIII-a sesiuni a 
Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa, organism : re
gional al Najiuhilor Unite 
care constituie cadrOI orga
nizatoric ai cooperării e- 
conomice dintre stai ele con
tinentului nostru.

Pe ordinea de zi provizo
rie; a sesiunii figurează un 
număr de 10 puncte înglo- 
bînd o gamă de probleme 
economice care se află în 
atenția statelor europene.! 
Printre acestea se numără 
chestiuni referitoare la co
operarea inter-europeană în 
domeniile industriei, agri
culturii, transporturilor, ștp 
iniei și tehnologie; și altele.

Reunită la relativ scurtă 
vrertie după încheierea cu 
rezultate nesatisfăcătoare a

Orientul
TEL AVIV 12 (Agerpres). - 

Potrivit agențiilor interna
ționale; de presă, în cadrul 
„Retragerii inițiale" a for
țelor israeliene din sudul 
Libanului, trupeie israeliene 
au cedat marți locui forței 
interimare a O.N.U. în Li
ban (UNIFIL) în șapte sate 
libaneze. După cum preci
zează agenția France Presse, 
retragerea s-a efectuat pe o 
întindere de 12 kilometri și 
o adîncime de 2 pînă la 5 
kilometri.

O a doua etapă a „retra
gerii inițiale11 va avea loc 
vineri, 14 aprilie.

★
BEIRUT 12 (Agerpres). - 

Fuad Boutros, vicepremier, 
ministrul afacerilor exter
ne și apărării al Libanului, a 
declarat că guvernul iibanez 
dorește să obțină ca Israelul 
să prezinte „un calendar ca
re să-l angajeze" la o retra
gere cît mai curînd posibilă,

ÎN ANUL 1976, POPU
LAȚIA GLOBULUI era de 
4,04 miliarde persoane, în- 
registrîndu-se o rată anuală 
de creștere de 1,9 la sută 
(76 milioane persoane) - in
formează anuarul demogra
fic al O.N.U. dat recent pu
blicității la sediul din New 
York al Națiunilor Unite. Da
că această rată se va men
ține, populația Terrei se va 
dubla în anul 2 013.

FORMAȚIUNEA POLITICA 
DIN INDIA „Congresul Na
țional Indian - I", condusă 
de fostul prim-mimstru In

reuniunii de ja Belgrad a 
siătelor participante la Con
ferința pemru securitate și 
cooperare în Europa, sesiu
nea C.E.E./O.N.U. constituie 
un prilej de manifestare 
practică a voinței politice a 
statelor membre de a relua 
și amplifica procesul india! 
prin semnarea Actului final 
de la Helsinki, în vederea 
adoptării de măsuri concrete 
destinate facilitării progre
sului tuturor statelor mem
bre, în primul rînd al ță
rilor în curs de dezvoltare 
din punct de vedere econo
mic din Europa.

La lucrările sesiunii 
C.E.E./O.N.U., țara noas
tră participă cu o de
legație condusă de 
ambasadorul Constantin
Ene, reprezentant permanent 
al României pe lîngă Oficiui 
O.N.U. - Geneva.

Mijlociu
totală și necondiționată din 
sudul Libanului. „Retragerea 
Israelului este unul dintre 
factorii importanți care vor 
permite Libanului să-și res
tabilească suveranitatea în 
sudul țării. Restabilirea auto
rității statului în sudul . Li
banului trebuie să fie to- 
tală“, a subliniat Boutros.

★
BEIRUT 12 (Agerpres). - 

După cum informează a- 
gențiile internaționale de 
presă, în ultimele zile, în 
cartierele Shyah și Ain 
Rummaneh ale Beirutului s-au 
produs schimburi de focuri, 
în urma cărora mai multe 
persoane și-au pierdut via
ța, iar altele-au fost rănire.

Ca urmare a acestor inci
dente, Forța Arabă de Des
curajare (F.A.D.) a difuzat un 
comunicat în care avertizea
ză că unitățile sale vor des
chide focul asupra oricărei 
persoane înarmate.

dira Gandhi, a fost recunos
cută în Parlament ca opozi
ția oficială din țară ca urma
re a faptului că acest partid 
și-a asigurat cel mai mare 
număr de reprezentanți din 
opoziție în cele două came
re ale Parlamentului, infor
mează agenția Reuter.

ÎN NORVEGIA AU EȘUAU 
miercuri negocierile în pro
bleme salariale purtate în
tre patronat și sindicate (re- 
prezentînd circa 260000 de 
muncitori). Eșecul a survenit 
în pofida faptului că gu
vernul își declarase dorin
ța de a participa la degaja
rea unei soluții acceptabile 
ambelor părți prin inițierea 
unei așa-numite „reglemen
tări combinate" incluzînd o 
serie de subsidii și anumite 
facilități fiscale.

••••••«»«i•••••••••••••••••••• •••••••a

Sport • Sport • Sport FOTBAL, DIVIZIA NAȚIONALĂ A

Dinamo — Jiul 2-1 (0-0)
București (prin telefon de 

la Titu Cornea). Partida a 
început printr-un moment e- 
moționant: lui Dumitrache iau 
fost oferite flori de către cel 
mai tînăr spectator, în semn 
de simpatie pentru fostul ju
cător dinamovist și al echi
pei naționale.

Contrar așteptărilor, jocul 
a început domol, fără nerv, 
de parcă ar fi fost un an
trenament ușor. Dinamoviș- 
tiî~încearcă totuși prin Țăl- 
nar, Dinu și Dudu Georges
cu să forțeze poarta adver
să, dar apărarea Jiului - Ciu- 
pitu, Bădin și, în special, Ca- 
vai - destramă cu ușurință' 
totul. Scorul putea fi des

chis însă în minutele 33 și 42, 
dacă șuturile lui Augustin și, 
respectiv, Dudu Georgescu 
n-ar fi întîlnit bara;

Repriza secundă aduce for
mația Jiul mai mult' în a- 
tac, creîndu-se posibilitatea 
concretizării în minutele 67 
și 70 prin Bucurescu și Sălă- 
gean. In aceste condiții în
să, la o centrare a lui Țălnar 
în min. 71, Alexandru Mol
dovan trage sub bară și des
chide scorul.

Din acest moment se prac
tică un joc deschis. Jucătorii 
Jiului sînt însă din nou 
prinși deșcoperiți în apăra
re, Dudu Georgescu înscriind 
ăl doilea gol dinâmovist în 

minutul 86. Peste două mi
nute, Dumitrache scapă sin
gur și înscrie, stabilind ast
fel scorul final: 2-1 în fa
voarea echipei Dinamo.

Dinamo - Bulancea, Che- 
ran, Sătmăreanu, ; Augustin, 
Lucuță, Dinu, Ion Marian, 
Custov, Țălnar, Dudu Geor
gescu, Alexandru Moldovan. 
Au mai fost folosiți Ion Mol
dovan și Dragnea.

Jiul - Cavai, Petre Nicolae, 
Bădin, Ciupitu, Petre Grigo- 
re, Stoichiță, Rusu, Mulțescu, 
Bucurescu, Dumitrache; Sălă- 
gean.

Etapa, pe scurt
Partidele disputate miercuri 

în etapa a 24-a d campiona
tului diviziei A la fotbal

s-au încheiat cu următoarele 
rezultate: ; :

Bacău : S.C. Bacău - U.T. 
Arad 3-1 (0-1). Au înscris : 
Solomon (min. 72), Panaite 
(min. 79), Vamanu (min. 89), 
respectiv Nedelcu (min. 29).

Reșița : .F.C.M. - Universi
tatea Craiova 2-1 (0—1). Go
lurile gazdelor au fost mar
cate de. Oancea (min. 55) 
și Porațchi (min. 85), iar 
punctul oaspeților a fost 
realizat de Cîrțu (min. 23).

Ploiești : F.C. Petrolul - 
F.C. Argeș Pitești 2-0 (0-0). 
Autorii golurilor - Toporan 
(min. 54) și State (min. 71).

Constanța : F.C. Constan
ța - A.S.A. Tg. Mureș 1-0 
(1-0). Unicul gol a fost mar
cat, în minutul 13, de Buduru.

Iași : Politehnica - F.C. O- 
limpia Satu Mare 3-0 (0-0). 
Au înscris Simionaș (min. 59, 
din lovitură de la 11 m, 
și min. 72) si Costea (min. 
77). ' .

București : Dinamo - Jiul 
Petroșani 2-1 (0-0). Golurile 
au fost marcate de Alex. 
Moldovan (min. 71) și Dudu 
Georgescu (min. 86), respec
tiv Dumitrache (min. 88).

București : Steaua - C.S. 
Tîrgoviște 2-1 (2-0). Cele do
uă puncte ale învingătorilor 
au fost realizate de lordă- 
nescu (min. TI și min. 44, 
din lovitură de la 11 m),
iar golul oaspeților a fost 
marcat de Kallo (min. 88).

Timișoara; Politehnica - 
F.C. Corvinul Hunedoara 
2-0 (1-0). Golurile ău fost 

înscrise de Anghel (min. 21) 
și Barna (min.' 85).

Oradea : F.C. Bihor - Spor
tul Studențesc 0-1 (0-0). Stu
denții bucureșteni au obți
nut singura victorie în de
plasare din această etapă, 
prin golul marcat în ultimul 
minut de Grosu.

Tn clasament conduce Po
litehnica Timișoara, cu 29 
puncte, urmată de Steaua - 
28 puncte (golaveraj plus 
21), Sportul Studențesc -28 
puncte (plus 4), A.S.A. Tg. 
Mureș - 26 puncte (plus 12), 
Dinamo - 26 puncte (plus 7),
U.T. Arad - 26 puncte (plus 
1) etc. .

Următoarea etapă se va 
desfășura duminică, 16 a- 
prilie.

(Agerpres)
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