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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Statele Unite ale Americii

Dineu oficial oferit in onoarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu 
de președintele Jimmy Carter 
și doamna Rosalynn Carter 

ședințele Carter și doam
na Rosalynn Carter. De aici, 
în timp ce fanfara militară 
execută un marș solemn, gaz
dele și oaspeții se îndreaptă 
spre marea sală de recep
ții ..East Room", unde are 
loc dineul.

Au luat parte persoanele 
oficiale române care îl în
soțesc pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, precum 
și persoane oficiale america
ne.

Au fost prezenți șefi ai 
misiunilor diplomatice acre
ditați lâ Washington, alți 
membri ac corpului 
matic.

în timpul dineului, 
s-a desfășurat într-o 
bianță de caldă 
tate, cei doi președinți au 
rostit toasturi.

După, terminarea dineului 
oferit în onoarea președin
telui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu 
de președintele Statelor U- 
nite ale Americii, Jimmy 
Carter, și doamna Rosalynn 
Carter, în sala de recepții a 
Casei Albe a fost prezentat 
un program artistic.

în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu, 
președintele Jimmy Carter 
și doamna Rosalynn Car
ter au oferit, miercuri, un 
dineu oficial la Casa Albă.

intrarea înalților oaspeți 
români în reședința pre
ședintelui Statelor Unite este 
anunțată prin sunete de 
trompetă. Președintele S.U.A. 
și soția să întîinptnă pe to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și pe tovarășa E I e na 
C ea u ș e s c u la intra
rea de nord a Casei Albe. 
Cttpva .aținute, prej.șdiitie;l‘e 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Jimmy Carter, to
varășa Elena Ceaușescu și 
Rosalynn Carter se opresc în 
hol. Sînt intonate imnurile 
de stat ale Republicii Soci
aliste România și Statelor 
Unite ale Americii. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt invitați pentru cîteva 
momente în salonul oval gal
ben al Casei Albe, apoi re
vin în hol pentru a se foto
grafia împreună cu pre-

de California, Ted Stevens, 
adjunctul liderului minori
tății, republican de Alaska, 
Edward Kennedy, democrat 
de Massachusetts, 
Stevenson, democrat 
Illinois, Abraham_ I 
democrat de 
Harrison Williams, 
de New Jersey, 
Javits, republican 
York.

Cu acest prilej, 
americani au subliniat 
teresul cu care < 
litice, economice 
publică americană 
vizita în S.U.A.

Adlai 
de 

Ribicoff, 
Connecticut, 

democrat 
și Jacob 

de New

senatorii.
. ......... in-
cercurile po- 
j și opinia 

“i urmăresc 
vizita în S.U.A. a 
ședintelui Republicii 
cialiste România, văzînd 
aceasta o nouă contribuție 
la dezvoltarea legăturilor 
de prietenie dintre cele do
uă țări și popoare, la mai

pre-
So- 

în

buna cunoaștere . recipro
că.

La rîndul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat 
importanța pe care Româ
nia o acordă relațiilor sale 
cu S.U.A., exprimînd -spe
ranța că noua sa vizită în 
această țară va impulsiona 
raporturile de colaborare 
româno-americane, pe mul
tiple planuri, atît bilateral, 
cîf și în domeniul vieții in
ternaționale, în folosul pă
cii și progresului în lume.

A fost efectuat un schimb 
de păreri în legătură 
căile de dezvoltare și 
plificare a relațiilor 
mâno-americane și au
abordate unele probleme a- 
le vieții politice internațio
nale de interes comun.

cu 
am- 
ro- 
fost

care 
am- 

cordiali-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a 
primit pe primarul capitalei S.U.A.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a intilnit cu membri 
ai Senatului american

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a în- 
tîlnit, joi dimineața, în ca
drul micului dejun

la Blair House, 
membri ai Senatului ameri
can : Alan Cranston, adjunc
tul liderului majorității de
mocrate din Senat, democrat

cu

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu l-au 
primit, miercuri, după-amiază, 
pe primarul capitalei S.U.A., 
Walter Washington, cu soția.

Cu acest prilej, la Blair 
House, reședința rezervată 
înalților oaspeți români, tova
rășului Nicolae Ceaușescu i-a 
fost remisă în mod solemn 
cheia orașului Washington, 
simbol al prețuirii de care se 
bucură neobosita activitate 
politică a președintelui Româ
niei, consacrată bunăstării și 
progresului țării, cauzei pă
cii și înțelegerii în lume, 
simbol al sentimentelor 
prietenești pe care populația 
capitalei S.U.A., poporul a- 
cestei țări le nutresc față de 
poporul român.

Primarul orașului a formu-. 
lat aprecieri deosebit de

călduroase cu privire la per
sonalitatea t președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a capa
cității și devotamentului cu 
care conduce poporul român 
pe calea înfăptuirii idealuri
lor sale de progres și pros
peritate.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au a- 
dresat cetățenilor orașului 
Washington un cald salut 
din partea poporului român, 
exprimînd aprecierea față de 
sentimentele de prietenie și 
ospitalitate cu care sînt în
conjurați în aceste zile.

Noi contracții de Iccuih'e.
Fo o : ion LtCiU

Cîțiva din cei zece bărbați de Ia Dîlja, surprinși de re
porter Ia ieșirea din șut. 7
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Zece bărbați 
s-au depășit pe ei inșiși

In noaptea de sîmbătă, 
în schimbul IV, la sectorul 
II o/ minei Dîlja, combina 
de abatare cu atac frontal 
din frontalul în care mun
cesc minerii din brigada 
condusă de Vasile Blag, 
a încetat să mai funcțio
neze, „O avarie la pompa 
hidraulică", au anunțat 
cei din subteran, operativ, 
conducerea sectorului. Șe
ful de sector, Virgil lones- 
cu a acționat imediat, în
cropind un grup de spe
cialiști cu care a coborît 
în abataj. Abia după ce 
s-a demontat o bună par
te din combină, după ce 
timp de trei schimburi s-a 
lucrat cu încordare, a fost 
descap.edtă - cauz^. Un 
reductor, piesă de bază a 
combinei, s-a gripat. U- 
nica soluție — înlocuirea 
reductorului— cerea timp. 
Iar timpul însemna râmi- 
nerea sub plan la produc
ția de cărbune. Sesizînd 
această situație critică, 
conducerea întreprinderii 
a intervenit prompt. S-a 
organizat o echipă spe
cială cu misiunea de a 
transporta de urgență, de 
la suprafață, în abataj un 
alt reductor, care se gă

sea în depozitul întreprin
derii. Misiunea se anunța 
însă 
greu 
tabil 
buia

dificilă. Reductorul, 
de 4 tone, nedemon- 
în subansamble, tre
să fie coborît pe
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două puțuri pînă la ori
zontul 400, iar în subte
ran să străbată o galerie 
transversală de 150 ml și 
direcționala de 350 ml 
de sub coperișul stratului 
3, ambele puternic presio- 
nate, cu profilul pe alocuri 
îngustat. In plus, forța de 
muncă trebuia repartizată 
astfel incit să se asigure 
și demontarea, în abataj, 
a reductorului avariat și 
repararea pompei hidrau
lice.

Ințelegind că de ei de
pinde totul, oamenii s-au 
depășit pe ei înșiși, învin- 
gînd dificultăți care inițial 
păreau de nebiruit. îm
preună cu prî'm-maistrul 
minier loan Sîrbu, .cu șe-

Balea, lăcătușii Mihai Pre
da, loan Barbu și electri
cianul loan Olteanu au 
descărcat de trei ori re
ductorul de pe căruciorul 
special, cu platformă, tră- 
gindu-1 cu macaralele, du
pă ce in prealabil au de
montat, iar apoi remontat 
un crater, S-a muncit cu 
o încordare supraome
nească. Oamenii au uitat 
de timp. Li se aducea 
hrana caldă în subteran. 
Fără să tie îndemnați de

Viorel STRĂUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)
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Alte relatări despre vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Statele Unite ale Americii.
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Constructori și beneficiari, în front comun pentru

Realizarea planului de locuințe
Anul acesta pune în fața 

edililor din Valea Jiului sar
cini deosebit de mobiliza
toare în domeniul construc
ției de locuințe. Adăugind 
la numărul apartamentelor 
prevăzute în planul întreprin
derii de gospodărie comu
nală și locativă din Petro
șani pe cele ale C.M.V.J. și 
Ministerul Construcțiilor In
dustriale, 
restante 
cuprinse, 
graficele pe 1978, 
ca Sînt de predat 
an peste 1 500 apartamente. 
La ele se adaugă un șir de 
alte obiective, în principal 
cămine muncitorești, cc tre
buie executate pentru a asi-

Construcțiilor In- 
. precum 

din anul 
cum e și

și cele 
trecut și 
firesc, în 
înseamnă 
în acest

Ing. TRAIAN BLAJ, 
prim-vicepreședinte al Comitetului executiv 

al Consiliului popular municipal

gura condiții mai bune de 
locuit.

în primul trimestru al anu
lui, printr-o 
forțe pe un 
de obiective 
condiții propice de lucru, 
s-au realizat 170 apartamen
te, față de 50 cîte au fost 
cup'inse în grafice. Acest 
fapt dovedește câ prin con
centrarea eforturilor spre obi
ectivele urgente se pot ob
ține 'ezultate bune în activi
tatea de construcții. Crește-

concentrare de 
număr restrîns 

dispunînd de

rea ritmului de execuție pe 
șantiere permite ca și blocu
rile prevăzute a fi recep
ționate în luna aprilie să 
înregistreze stadii fizice a- 
vansate. Este vorba, în pri
mul rînd, de blocul nr. 16 
din Uricani, cu 30 de apar
tamente, unde 
deja la fațada, 
blocul K 3, din Lupeni, unde 
ritmul intens din ultimul timp 
dovedește capacitatea de 
mobilizare deosebită de care 
sînt în stare constructorii.

se lucrează 
ca și despre

Se impune ca această spo
rire a ritmului să fie însă
și mai accentuată, astfel ca, 
începînd cu aprilie, lună de 
lună, planul fizic de locu
ințe să se realizeze conform 
graficelor de lucru stabilite 
pentru fiecare obiectiv in 
parte. Se cer aplicate zi de 
zi masurile cele mai eficien
te, hotărîte în comun de că
tre beneficiar și executant, 
pentru ca prevederile grafi
celor să fie întocmai respec
tate. Pentru a impulsiona 
ritmul de execuție al obiecti
velor cu termen de dare în« 
folosință apropiat, Grupul de 
șantiere din Petroșani - al

TRIMESTRUL I al a: 
cestui an a fost încheiat 
de membrii vînători 
ai filialei Petroșani a 
A.G.V.P.S. cu un bilanț 
deosebit de rodnic în ac
țiunea de combatere a 
lupilor. Au fost distruși ? 
lupi, față de 2 planificați 
pe trimestru. Cel mai no
rocos vînător s-a dovedit 

I a fi Ion Stoica, secreta- 
I rul filialei, care a împuș

cat trei lupi. Fiți convinși 
că... nu-i vînătorească!
(T. V.)

O TRECERE IN REVIS- 
■ TA a formațiilor 
1 și a brigăzilor 
I din Lupeni are 
I la_ clubul din 
I Vor evolua, în 
I blicului, corul
al minei Lupeni, 
mixt al I.F.A.
grupul vocal al Spitalului 
și cele 8 brigăzi artistice 
de amatori. Acțiunea se 
va încheia cu o seară cul- 

ivă pentru 
public și artiștii amatori. 
(I. M.J '
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corale 
artistice 

loc mîine, 
localitate, 
fața pu- 
bărbătesc 

corul 
„Vîscoza", t

I J



2

Ce-i prea mult.

La mina Lupeni PROPAGANDA VIZUALĂ
concretă, operativă, ancorată în 

preocupările colectivului

J

ă studențească

Cs-i prea u.u.i, 
sonatas, afirmă un înțe
lept proverb românesc. 
Deși cunoștea acest pro
verb, Mihai Racoviță, 
din Lupeni, aflat în evi
dentă stare de ebrietate, 
mai pretindea, deunăzi, 
să i se servească băutură 
alcoolică în bufetul „Cri- 
șul". Făcîndu-și datoria, 
barmanul l-a refuzat. 
M. R. a început atunci, 
în contrast cu normele 
de conduită civilizată, sg. 
reverse un adevărat po
top de injurii la adresa 
barmanului. S-a potolit 
numai atunci cînd a in
tervenit un subofițer de

omiliție și i-a aplicat 
amendă usturătoare.

S-au trezit

Frații Andrei și Vilmoș 
Bodi, unul din Vulcan, iar 
celălalt din Lupeni au 
stîrnit într-o noapte un 
scandal de pomină. Tîr
ziu, după ora 23, cînd 
oamenii se odihneau după 
o zi de muncă, ei cîntau 
în gura mare pe strada 
„Vulturilor11. Degeaba au 
ieșit oamenii din case 
rugîndu-i să păstreze li
niștea. Cei doi au refuzat 
să-i asculte. Atunci, in
dignați pe bună dreptgte, 
cîțiva cetățeni au mers la 
un telefon public și au 
chemat miliția. Trezin- 
du-i noaptea pe alții, prin

I
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) comportarea lor necuvi-

| mâloasă, s-au „trezit" șl
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Incinta unității noastre - 
prin aleile și caile de acces 
spre principale'e ateliere, 
prin soia de ape. amplasată 
centrai - ne îngăduie să rea
lizăm o propaganda vizuală 
corespunzătoare, orientată 
permanent spre mobilizarea 
colectivelor de oameni ai 
muncii la îndeplinirea sarci
nilor de plan și angajamen
telor asumate în întrecere. 
Apreciind importanța acestui 
mijloc de înrîurire a conștiin
ței oamenilor muncii, comite
tul de partid pe întreprinde
re este preocupat cu răspun
dere de realizarea unei pro
pagande vizuale vii, opera
tive, cu un bogat conținut 
tematic, care să contribuie 
la popularizarea, cunoașterea 
și însușirea hotărîrilor de 
partid superioare și a celor 
proprii, a legilor țării, în 
vederea transpunerii lor în 
viață.

O atenție deosebită a fost 
acordată prezentării hotărîri-

-lor de măre însemnătate, a- 
doptate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 22-23 martie. Ast
fel, în punctele de afișare 
a ziarelor au fost prezentate 
încă din ziua cînd au : rost 
date publicității, Hotărîrea 
cu privire la participarea oa
menilor muncii la beneficii și 
Hotărîrea cu privire la per
fecționarea conducerii și pla
nificării economico-financia- 
re. Cele două documente au 
stîrnit un larg ecou în rîn- 
dul minerilor, al celorlalți 
oameni ai muncii din între
prindere, fapt ilustrat de in
teresul manifestat pentru cu
noașterea lor deplină, de dis
cuțiile care au avut loc 
chiar acolo, la punctele de 
afișare, sau mai tîrziu, la 
locurile de muncă, în birou
rile sectoarelor sau în sala 
de apel.

Gazeta de perete, prinfr-o 
operativitate constantă, răs
punde tot mai bine sarcinii

a doua zi cu cite 
amendă.

„Specialistul” 
nocturn

300

Tn plin centrul orașului 
Vulcan, noaptea tîrziu, 
cetățeanul Dumitru Tel
man a săvîrșit un act re- 

.probabil, care nici măcar 
nu poate fi relatat în 
scris, confundînd magazi
nul alimentar nr. 44 cu 
propria-i casă. La inter
venția unei patrule a mi
liției, care l-a surprins 
„în flagrant", cetățeanul 
a căutat să-i intimideze 
pe cei ce-și făceau da
toria, afirmînd că e tehni
cian la Teleconstrucția 
din București. Nu i-a mers 
însă.

Precupețul

I în timp ce semenii săi 
I muncesc în mină, pe șan- 
I tiere sau în fabrici, La- 

zăr Dumitru din Petroșani, 
la vîrsta de 44 de ani, 
în plină putere, -nu lu
crează niciunde. Trăiește 
din expediente, de pe o 

' zi pe alta. El și-a stabilit 
I un fel de „sediu", de 
I bișniță, în zona pieței din 
I Petroșani. întrebat de cer 
I în drept unde a lucrat 
I ultima dată, abia și-a a- 
[ mintit anul - 1971 -, dar 
I nu mai știa în care lună. 
I „Eu mă ocup cu piața", 
■ „explică" în fața unor lu- 
: crători ai miliției. I s-a 

dat un ultim avertisment 
pentru atitudinea sa ne
demnă de precupeț și 
misit ocazional, care re
fuză cu încăpățînare să 
se încadreze în detașa
mentul celor ce trăiesc 
din muncă cinstită.

V. S. FENEȘANU, 
sprijinul maiorului 
Miron HANEȘ 
maior loan MIHAIU
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© Redacția revistelor 
„Viața studențească" și 
„Amfiteatru" găzduiește 
o interesantă expoziție 
de caricatură militantă 
deschisă de talentatul 
student fon Barbu, anul 
Iii, Facuftateă de mine. 
Expoziția se bucură de o 
deosebită atenție din 
partea numeroșilor critici 
de ată care se perindă 
prin redacț a amintitelor 
reviste studențești.1
• în această săptămînă 

s-a. desfășurat faza pe 
institut â concursului pro
fesional „Troian Lalescu", 
la disciplinele matematică, 
metaflfcă*și rezistența ma
terVilelor.

® Cinci studenți ăî In
stitutului de mine Vor 
participa la concursul pe 

■ meserii organizat de In
stitutul Politehnic din Tf» 
mișoara.

Ștefan COSTEA, 
student

® Clubul „Femiiîg" al 
studentelor a avut ca in
vitate pe lector universi
tar Ida Zamfir și prof, 
ileana Pișcoi. Oaspetele 
au prezentat expunerile 
„Femeia - savant" în 
R. S. România și ..Gimnas
tica ne ajută să devenim 
mai frumoase", teme 
care s-au bucurat de a- 
preciere, fiind urmate de 
interesante dezbateri.

© Membrii cinecl. bu
lei „Minfilm11 - studio 18" 
au început filmările la o 
nouă producj e - ..Zidul". 
După un scenariu de Ro- 
dica loniță (studentă, a- 
nul IV M.I.M.) în regia 
lui losif lakalî (anul II 
M.I.M ) și imaginea sem
nală de ing. Adi Roman, 
filmul își propune să'cu
prindă un aspect din ac
tivitatea în ilegalitate a 
unor comuniști. Ca platou 
de filmare a fost aleasă 
o cameră special amena
jată la subsolul clubului 
Cliltyrâl studențesc. '

de a face cunoscute eveni
mentele de seamă ce au loc 
jn viața întreprinoeni. Tema
tica ei cuprinde probleme 
iegate de îndeplinirea preli
minarului, realizarea unor 
productivități și viteze de a- 
vansare sporite, executarea 
în timp scurt a' unor lucrări 
importante - Cum sine intro
ducerea în subteran a utila
jelor complexe de tăiere și 
susținere mecanizată - gos
podărirea materiilor și ma
terialelor, întărirea ordinii și 
disciplinei. „Faptul zilei1.1 re
ține, de asemenea, atenția 
prin informarea pe care o 
face asupra unor aspecte 
diferite - pozitive sau nega
tive - din viața colectivelor 
de muncă. De prisos să spu
nem că și gazeta satirică se 
bucură de atenția unui mare 
număr de oameni ai muncii.

Este adevărat că la mina 
Lupeni, propaganda vizuală 
răspunde cerințelor ce-i stau 
în față. Nu putem afirma, 
însă, că și în acest domeniu 
nu ar ti loc pentru mai bine. 
Avem mijloace diverse 
gazeta de perete și cea sa
tirică, „Faptul zilei", „Sema
forul11, numeroase panouri 
care popularizează sarcinile 
de plan și angajamentele 
brigăzilor, inițiativele munci
torești înaintate. Viața ne 
arată că o singură gazetă 
pe întreprindere nu este în
destulătoare, la un colectiv 
care numără cîtcva mii de 
oameni. De aceea, avem în 
vedere extinderea acestei 
forme a propagandei vizuale 
și în alte locuri, cum sînt 
atelierul electric și cel me
canic pentru a răspunde ast
fel unei cerințe ce a fost 
exprimată chiar de oamenii 
muncii.

Aș dori să menționez că în 
realizarea propagandei vizu
ale ne folosim de un larg 
activ, fapt ce asigură creș
terea eficienței acestui mijloc 
de mobilizare a oamenilor 
muncii la îndeplinirea sarcini
lor de plan, la înfăptuirea 
hotărîrilor adoptate de partid 
și a legilor țării.

Gheorghe LEOVEANU, 
membru al biroului 

comitetului de partid 
al I. M. Lupeni

In labo.a arul de preparare gravitațională, studenți la o 
lucrare practică de decantare.
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Zece bărbați s-au depășit
pe ei inșiși

(Urmare din pag 1)

nimeni, din inițiativă pro
prie, au hotărit să nu iasă 
ia suprafață decît după 
finalizarea misiunii care 
le a fost încredințată, Și 
au finalizat-o intr-un timp 
record. Concomitent, or
tacii din abatajul lui Blag 
— Victor Andronie, Grigo- 
re Coandă, Francisc Po
pa, Ladislau Erchedi, Gri- 
goraș Dumitru au demon
tat celălalt reductor. 
Marți, în schimbul III, re- 
ductorul a ajuns în fron
tal. Miercuri, în schimbul 
I, tamburii, reductorul, 
pompa hidraulică erau 
montate și a început re
glarea circuitelor de co
mandă ale combinei. A- 
currr, combina funcționea-

ză în plin. Planul pe pri
mele 24 de ore a fost de
pășit cu 70 de tone. „Mi
nusul acumulat la produc
ția de cărbune din perioa
da cit a stat combina va 
ti recuperat cel tîrziu pi- 
nă luni"... — ne asigură 
șeful sectorului.

Cu fețele negre, zîmbind 
larg, fericiți, din subteran 
au ieșit miercuri zece oa 
meni care s-au depășit pe 
ei inșiși. „In acele 
mente — ne spune 
nerul loan Vasilescu, 
rectorul minei ■ 
ft cu o mare satisfacție 
că avem un colectiv mi
nunat, că atunci cînd Iu- ț 
crezi cu astfel de bărbați t 
cum sînt minerii nu exis- ’ 

! 
i

mo-
ingi-

tă dificultăți care să nu 
poată să fie învinse".

Sport • Sport e Sport
Lupte

Mircea Risipitu a devenit 
campion național

în sala de sport C.F.R. din 
Brasov s-au desfășurat, între 
10-12 aprilie, finalele cam
pionatului republican școlar 
de lupte libere. Au partici
pat 180 de finaliști cîștigă- 
tori ai etapei de zonă. Va
lea Jiului a fost reprezentată 
de Mircea Risipitu, Vasile 
Plugar și Nicuț Munteanu, 
componenți ai lotului C. S. Ș. 
Petroșani.

Avînd o comportare remar
cabilă, Mircea Risipitu a cu

cerit titlul de campion al 
R.S.R,„ la categoria 56 kg. 
Colegul său de echipă, Vasile 
Plugar, a devenit vicecam- 
pion al țării la categoria 
87 kilograme, iar al treilea 
reprezentant ai municipiului 
nostru, Nicuț Munteanu, s-a 
clasat pe locul VI.

Felicitări și noi succese 
luptătorilor și antrenorilor 
Vasile Făgaș și Gheorghe 
Pop.

A. SLABII
Navomodelism

Ștefan Pop — două medalii 

de aur și una de bronz
între 5-9 aprilie, în holul 

Casei de cultură din ora
șul Slatina s-a desfășurat fi
nala campionatului național 
de navomodele - rachete 
de vitrină. Reprezentantul

secției de navomodele a 
Clubului sportiv Jiul Petro
șani, Ștefan Pop (strungar la 
S. S. H. Vulcan) a cucerit 
două medalii de aur și una 
de bronz. (A.S.).

Tenis

în întrecere pentru un ioc fruntaș
în perioada 11-16 aprilie 

au loc pe terenul „Progresul11 
din București întrecerile de 
tenis de cîmp din cadrul 
diviziei A. Desfășurate după 
un nou sistem, cu 14 echipe, 
reprezentativa Clubului spor
tiv Jiul Petroșani a învins

în prima etapă (sistem elimi
natoriu), cu scorul de 10 0, 
formația Constructorul Bră
ila. în a doua etapă, Jiul 
Petroșani a învins cu 8-2 
echipa Politehnica Cluj și s-a 
calificat pentru locurile 1-4 
în clasament.

Pentru fondul de stat
Harnicii săteni din ței peste planul pe acest B 

Banița obțin în acest an an, realizînd totodată 95 ia j 
importante realizări privind sută din cantitatea prevăzu- E 
îndeplinirea planului la tă la lapte de oaie și 85 : 
contractări de produse ani- la sută la lapte de vacă, - ’■ 
maliere, pentru fondul de precum și îndeplinirea în B 
stat. De ia începutul anului proporție de 85 la sută a B 
și pînă acum, locu.torii co- planului de contractări la B 
munei au predat 40 de vi- porcine. (M.P.) I

Realizarea planului de locuințe
• (Urmare din pag. I)

T.C.H., dispune de mari re
zerve, constînd în îmbunătă
țirea organizării muncii la 
punctele de lucru, comple
tarea și folosirea deplină a 
forței de muncă de care dis
pune, rezolvarea grabnică a 
unor probleme de asigura
re materială, utilizarea la 
capacitate sporită a mașinilor 
și utilajelor de mecanizare 
din dotare. Există pe fiecare 
șantier front de lucru des
chis foarte larg pentru toate 
meseriile. Sînt, de asemenea, 
posibilități de folosire inten
să, pe două schimburi, a uti
lajelor grele pentru fundații, 
astfel îneît să fie impulsio
nat și ritmul de execuție al 
obiectivelor cu termen mai 
depărtat de predare.

Aceasta presupune ca și 
beneficiarii să asigure, încă 
în această lună, proiecte de 
execuție, amplasamente și 
documentații de finanțare 
pentru locuințele neatacate, 
cum sînt cele 56 apartamen
te ele C.M.V.J. și cele 250 
apartamente și două cămine 
muncitorești ale Ministerului 
Cc nstrucțiilor industriale. A- 
cești din urmă benefic.a-'i, 
ca și alții care dispun de 
asemenea posibilități, Jinînd 
seama de faptul ci grupul 
cie construcții duce încă iip- 
să de utilaje terasiere, tre

buie să preia aceste lucrări 
și să efectueze săpături în 
spații largi pentru fundații 
și alte lucrări. în funcție de 
situațiile concrete ale șantie
relor, beneficiarii au obligația 
ca, așa cum s-a hotărit, să 
sprijine mai activ construc
torii pentru intensificarea 
ritmului la toate lucrările. 
Pe lîngă utilaje, beneficiarii 
se vor preocupa ca în spri
jinul constructorilor să parti
cipe la lucrări, îndeosebi la 
sistematizarea spațiilor, vi
itorii locatari și întreprinderi
le de care aceștia aparțin. 
Acțiunea aceasta a și început 
la Uricar.i și la Petrila. E- 
xecutanții cie pe fiecare șan
tier au obligația să asigure 
planificarea judicioasă a 
lucrului cu echipele venite in 
sprijin, astfel îneît acestora 
să li se asigure front de lu
cru și unelte pentru ca să 
se c-jUngă pe aceas‘ă ccne 
la proquctivități ale muncii 
îro’e. Beneficiarii și organi
zatorii acestor activități 
trebuie să asigure participa
rea zilnică a unui număr co
respunzător de oameni, ca 
activitatea să se desfășoare 
în ordine și disciplină, fără 
să se piardă o forță de mun
că de care șantierele au 
mare nevoie. Printr-o strînsă 
conlucrare, trebuie asigurat 
ca întregul sprijin pe care îl 
dau constructorilor celelalte

unități să . fie folosit efec
tiv, iar munca să se concre
tizeze în lucrări.

în întreaga Vale a Jiului 
s-au organizat șantiere ale 
tineretului. Zilnic, activitatea 
tinerilor se cere astfel orga
nizată îneît rezultatele pe 
care le obțin să constituie un 
prilej de educație în spiritul 
dragostei față de muncă. 
Urmărirea atentă a activită
ții și stimularea realizărilor 
bune să reprezinte un îndemn 
la ordine și disciplină, la 
fapte cît mai bogate în 
muncă. Aceleași exigențe se 
pun în fața tuturor tinerilor, 
atît celor din producție cît 
și celor din școli, care își 
fac practica de producție pe 
șantiere. La fel se cere or
ganizată activitatea echipe
lor sosite în sprijinul con
structorilor din partea gărzi
lor patriotice.

Anul acesta, cu sarcini 
mari în construcția de locuin
țe, impune ca ritmul de e- 
xecuție pe șantiere să spo
rească neîncetat. Așa cum 
s-a reușit pînă acum, grafi
cele de predare se cer res
pectate întocmai pentru ca 
toate apartamentele să fie 
executate la termen, ca be
neficiarii lor, oamenii mun
cii să dispună la timp de 
condițiile de confort deose
bite create prin grija parti
dului.
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Gînduri de
• Zilele lui aprilie — tre

buie să le uităm pe cele ci- 
teva reci, care ne-au silit să 
batem melița prin stații în 
așteptarea autobuzelor — ne 
îndeamnă să ieșim afară cu 
mic, cu mare, să privim cu
rioși în jur. Soarele își face 
loc printre nori, mai abitir ca 
altădată. Privește și el curios 
muncitorii care toarnă agale 
asfalt pe ici-colo, cir pi nd 
ceea ce alții, în anul trecut, 
au făcut numai de dragul de 
a face și nu de a realiza ce
va trainic, durabil; mă refer 
la drumurile municipiului, pe 
care circulă autobuze noi, 
mari, confortabile și frumoa
se, dar probabil, sensibile la 
gropi și crăpături — ca la 
Dărănești, de exemplu.

• In Petrila, mai ales în 
cartierul 8 Martie, acțiunea 
„Primăvara" a dat aripi lo
catarilor din. blocurile nr. 26, 
33 etc., care se grăbesc să 
îmbine utilul ' cu frumosul, 
ceea ce nu se poate spune 
de vecinii din blocurile 27, 22, 
24 și altele.

• Intr-o zi caldă și seni
nă, primăvara a coborît ca 
zîna din povești, a împărțit 
zîmbete și binețe in dreapta 
și în stingă, s-a bucurat de 
succesele minerilor petrileni, 
a colindat voioasă pe străzi

primăvară
molipsită de bucuria oame
nilor și, alungind în fața clu
bului muncitoresc din oraș s-a 
întristat brusc, întrebind: da
că tot există soclu și loc a- 
menajat pentru o lucrare 
sculpturală monumentală, de 
ce îl lăsați să stea gol, pă
răsit lingă clădirea poștei ? 
De ce nu-l angajați pe artis
tul Ladislau Schmidt să ridi
ce acolo din granit, întruchi
parea unuia din minerii mîn- 
dri și vrednici ai Petrilei cu 
priviri sfredelitoare și drep
te ?

In ultimele zile ale săp- 
tămînii trecute, student i de 
la I.M.P, au organizat o ex
cursie pe ruta Petroșani — Jg. 
Jiu — Rm. Vîlcea — Pitești — 
București și retur, vizitînd cu 
deosebită admirație expozi
ția omagială a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu deschisă 
la Muzeul Național de isto
rie ; s-au întors cu lumină !

• E primăvară, adică virs- 
tele se prind in hora tinere
ții; să ne prindem în ea cu 
toții, așezînd inima de sub 
soare lîngă inima pămîntului, 
lingă vrednicii ortaci care ies 
zi de zi mai bucuroși, lingă 
bogăția neasemuită a adîn- 
cului.

loan Dan BĂLAN, 
Petrila

Puieții plantați acum, 

mîine ne vor încînta pri

virile...
Foto : Ion LICIU

DE CE PE TROTUAR?
Pe’strada Ion Budai De- 
leanu din Petroșani, în a- 
propierea intersecției cu 
strada 23 August, a fost 
strîns pămîntul de la bor
dură. Era și cazul pentru 
că era prea mult. Grăme
zile au fost făcute pe tro
tuarul îngust, la nici cinci 
metri una de alta. Și aco
lo au rămas — azi, mîine, 
poimîine. De mai multe 
ori. Pe strada Radu Ne
gru, astfel de grămezi au 
rămas, pe trotuarul la fel 
de îngust, săptămîni. De 
unde se vede că e vorba 
de o practică urîtă și pe
riculoasă, pentru că în a- 
semenea situație pietonii 
sînt obligați să escaladeze 
grămezile de pămînt ori 
să circule pe partea caro
sabilă a străzilor. (T.V.).

NU SECAȚI BALTA NE
GLIJENȚEI? Intrarea din 
strada Saturn din cartierul 
Aeroport — Petroșani pe 
aleea dintre blocurile nr. 
5 și 11 se face, ori de cî- 
te ori precipitațiile sînt 
ceva mai abundente, în» 
tr-o... mare baltă. Aceasta 
acoperă pe cîțiva metri, 
toată partea carosabilă. 
Și cum nu există trotuare, 
cetățenii sînt nevoiți să 
circule pe unde pot, fă-

Din scrisorile
O SUTĂ DE MINERI 

TRATAȚI CU „BOICIL FORTE"

După cum s-a mai anun
țat, în cadrul Spitalului oră
șenesc din Petrila a fost în
ființat, din inițiativa medi
cului Gheorghe Drăghici, 

' un compartiment de reuma
tologie compus din 6 saloa
ne. Cei o sută de mineri 
care au fost tratați aici cu 
„Boicil Forte" au cuvinte de 
laudă pentru renumitul me
dicament, pentru inventatorul 
lui, Vasile Boici, dar și pentru 
inițiatorul organizării com
partimentului de reumatolo
gie din Petrila. Demnă de 
remarcat este și munca depu
să aici de asistentele Gheor- 
ghița Baleț, Adriana Bordea 
și Șina Bușoniu.

Faptul că la spitalul din 
Petrila sînt și medici și gos
podari buni, îl âlestă și re
centa, renovare a spitalului, 
cuprinzînd lucrări de faian- 
jare și de mărire a capaci
tății la 205 paturi.

Emilian DOBOȘ, 
Petrila

„STÎNCA"
DIN STRADA CERBULUI
în strada Cerbului, colț cu 

strada Berzei din Lupeni, în

cînd cărări pe spațiile 
verzi din preajma blocu
rilor. Zicîndu-și că balta 
cu pricina și-a trăit traiul 
ei sînt dispuși totodată 
să mulțumească oricui 
se oferă s-o sece. (T.V.).

DE CE NUMAI LA PAR
TICULARI ? Din păcate 
fumez mult și pentru a fa-

SEMNE DE 
ÎNTREBARE

ce economii întrebuințez 
bricheta. Pietre pentru bri
chetă se găsesc foarte rar 
în magazine. De aceea aș 
dori să adresez o întreba
re : de ce în comerț nu 
se găsesc pietre pentru 
brichete la prețul de 0,75 
lei bucata în timp ce la 
chioșcurile de mărunțișuri 
ale particularilor de la 
halele pieței Petroșani,- cu 
2 lei bucata, poți să cum
peri cîte vrei ? (Francisc 
Nopcea, pensionar. Petro
șani).
CUPTORUL DIN POVESTE

De ani de zile, fosta 
baie comunală din Iscroni 
zace nefolosită. Anul tre
cut, gospodarii satului 
s-au gîndit că în localul 
ei, s-ar putea construi o

sosite la
toiul iernii trecute s-a spart 
conducta principală de apă 
potabilă. Pentru remedierea 
defecțiunii au lucrat aproape 
o săptămînă formații de 
apaductori din Petroșani, 
Vulcan, Lupeni, în tr.ei schim
buri. Cum această conductă 
a mai fost spartă cu aproape 
un an în urmă în același 
loc, atunci a fost săpată o 
groapa mare, unde era 
spărtura, și s-au turnat circa 
8 mc de beton. în iarnă, 
însă, conducta a cedat exact 
în același loc. S-a hotărît în
locuirea tubului de beton 
manșonat cu... beton, cu unul 
metalic. Blocul de circa 8 mc, 
împreună cu conducta spartă, 
au fost scoase și depuse pe 
trotuar. De atunci nimeni 
nu și-a mai adus aminte de 
acest bloc, care seamănă cu 
un soclu pentru monument. 
Păcat că nu am aparat de 
fotografiat spre a demon
stra și mai convingător cît 
de necesar este ca blocul de 
beton amintit să fie transpor
tat la un loc potrivit. Dar poa
te că e mai bine să vină gos
podarii pentru a face cu
rățenie. ,

Flprea TIGO1ANU, 
Lupeni

brutărie. îmbrățișată
bucurie de cetățeni, ideea 
a început să prindă con
tur. S-a construit chiar
și un cuptor, rămas însă... 
neterminat. Lucrarea a- 

bandonată pare cuptorul 
din poveste ce așteaptă o 
mînă harnică de construc
tor. Pînă una alta, visea
ză răbdător la prima lui 
șarjă de pline caldă. 
(M.P.)

AMNEZIE
Pe străzile Saturn și Ă- 

viatorilor din Petroșani au 
fost amenajate mai mul
te puncte destinate con
tainerelor cu resturi me

najere. Așezate în preaj
ma zonelor verzi, contai
nerele cu pricina sînt a- 
deseori trecute cu vede
rea de lucrătorii sectoru
lui de salubritate al 
E.G.C.L. Petroșani care 
uită să le redice. Această 
amnezie nu rămîne fără 
urmări, astfel că zile la 
rînd, mormanele de gunoi 
acoperă containerele, 
dînd nu numai un aspect 
inestetic străzilor, ci fă- 
cînd inutilă munca cetă
țenilor 
dată ci 
rii, la 
cestora.

I
I
I

■care lucrează, o- -
j venirea primăve- I
înfrumusețarea a- I

(M.P.) J

redacție
OM POTRIVIT, 

LA LOC POTRIVIT...
...probabil, în virtulea a- 

cestei zicale, expresie a în
țelepciunii populare, a fost 
numită ca gestionară - vîn- 
zătoare la magazinul nr. 26 
din Dîlja, Marioara lanăș, 
fiica unui țăran localnic. Mo
destă și muncitoare, conștiin
cioasă și respectuoasă cu 
toți cei ce trec pragul ma
gazinului, Marioara s-a do
vedit o gestionară ce face 
cinste comerțului socialist. 
Aprovizionînd bine magazi
nul cu produse de strictă 
necesitate, ea reușește lună 
de lună să-și realizeze și 
să-și depășească planul, ceea 
ce nu prea reușeau să facă 
predecesorii, ei.

Important este, faptul că 
muncind cu dăruire și răs
pundere, așa cum o face de 
aproape 3 ani, tînăra gestio
nară a dovedit că merită în
crederea ce i s-a acordat

Adalbert KALATH, 
Dîlja

Răspundem
• E. MUNTEANU, Pe

troșani. De la Compartimen
tul sistematizare al Consiliu
lui popular municipal ni 
s-a comunicat în legătură cu 
întrebarea pusă de dumnea
voastră că a fost elaborat 
studiul de circulație pentru 
Petroșani, care prevede ca 
una din variantele drumu
lui de tranzit să treacă prin 
zona la care vă referiți.

ION VOICULESCU, Pe
troșani: Problema pe care 
ați ridicat-o a fost adusă la 
cunoștința organelor în 
drept.

NICOLAE MOLEA, Abrud: 
Scrisoarea dumneavoastră a 
sosit cu întîrziere. Ne bucu
ră faptul că ați rămas un 
cititor pasionat al ziarului 
nostru, deși nu mai locuiți 
în Valea Jiului. Vă mulțumim 
pentru sugestii.

AGRIPINA CHIRILÂ, Lu
peni : Problema ridicată de 
dumneavoastră este de com
petența comisiei de judecată 
ce funcționează pe lîngă 
Consiliul popular al orașului 
Lupeni. De fapt și comitetul 
de bloc poate pline proble
ma în discuția locatarilor și 
a-i chema la ordine pe cei 
ce conturbă liniștea în bloc.

ANONIMI, Lupeni : Urma
re a sesizării adresate ziaru
lui, ne-am deplasat atît la 
creșa din Lupeni, cît și la 
cea din Uricani. Cele sesi
zate în scrisoare nu cores
pund realității. Nu există 
nici un pensionar care să lu
creze în locul soțiilor anga
jate la aceste creșe.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«

înfierea face parte din tra
dițiile frumoase, profund u- 
manitare ale poporului nos
tru. Scopul ei a fost dintot- 
deauna ocrotirea copiilor ră
mași fără părinți 
sau a copiilor ' care, 
deși au părinți, nu se bucu
ră din partea lor de o .îngri
jire corespunzătoare. Codul 
familiei reglementează două 
feluri de înfiere și anume : 
înfierea cu toate efectele li
nei filiații firești și înfierea 
cu efectele restrînse ale fi
liației firești.

Prin înfiere se nasc rapor
turi de rudenie între înfiat și 
înfietor, asemănătoare cu 
cele care există între părinți 
și copii. întinderea raportu
rilor de rudenie se stabilește 
după cum înfierea s-a făcut 
cu efecte restrînse sau cu 
toate efectele unei filiații fi
rești. In primul caz, înfiatul 
și descendenții săi păstrează 
toate drepturile și obligațiile 
față de părinții firești și ru
dele acestora însă, deose
bit de acestea, între cel în
fiat și descedenții săi se sta
bilesc relații de rudenie ase
mănătoare celor dintre pă
rinți și copii. In al doilea 

caz, înfiatul rupe toate legă
turile de rudenie cu părinții 
săi firește și rudele acestora 
și se stabilesc noi legături 
de rudenie între înfiat și în
fietor, precum și cu rudele, 
acestuia. '

Principiul stabilit de Codul 
familiei după care înfierea 
se face numai în interesul 
celui înfiat trebuie urmărit 

ÎNFIEREA
- cabinet juridic —

nu numai la încuviințarea 
înfierii, ci tot timpul cît a- 
ceasta ființează și chiar la 
desfacerea ei întrucît apăra
rea intereselor copiilor con
stituie un principiu general 
ce trebuie avut în vedere.

Codul familiei, în art. 67, 
stabilește că numai minorii 
pot fi înfiați. De la această 
regulă s-a stabilit o singură 
excepție de strictă interpre
tare, după care va putea fi 
înfiată și o persoană majo

ră, dacă în timpul minorită
ții a fost crescută de cel ce 
voiește s-o înfieze.

Nu poate fi vorba de sim
ple îngrijiri sau acordarea 
unei întrețineri sporadice, ci 
de creșterea efectivă a copi
lului în timpul cît este mi
nor. Aceasta presupune o 
preocupare permanentă pen
tru ocrotirea intereselor co- 

pilului în tot acest timp.
Așadar, încuviințarea » în

fierii unei persoane majore 
se poate justifica- din mo
ment ce s-a dovedit grija 
deosebită pe care a avut-o 
cel ce înfiază față de per
soana ce urmează a fi înfia
tă în timpul minorității aces
teia, pentru creșterea și edu
carea ei, fără a se ține sea
ma de alte interese patri
moniale.

In prezent, cînd Legea 

59/1974 cu privire la fon
dul funciar interzice înstră
inarea sau dobîndirea prin 
acte juridice de terenuri a- 
gricole, singura posibilitate 
ele dobîndire a unor astfel 
de terenuri fiind moștenirea 
legală, se manifestă tendința 
de a dobîndi bunuri imobile 
pe căi ocolite și anume prin 
solicitări de înfieri, cu efecte 
restrînse, a unor persoane 
majore, care pe timpul mino
rității ar fi fost crescute și 
educate de înfietori.

Considerăm că încuviințînd 
astfel de înfieri cu efecte res
trînse în favoarea unor per
soane majore (căsătorite cu 
copii), fără o verificare exi
gentă a temeiniciei solicită
rii înfietorilor, constituie o 
încurajare la eludarea legii 
fondului funciar.

In acest context, comitetele 
și birourile executive ale 
consiliilor populare sînt da
toare să vegheze asupra res
pectării stricte a tuturor dis
pozițiilor legale și a celor 
din Codul familiei referitoa
re la înfiere.

Irina AMBRUȘ, 
jurisconsult

ILUSTRATĂ PE ADRESA...

administrației pieței orașului

Aici a fost cîndva o îngrăditură pentru depozitul de am
balaje al unităților „GOSTAT" din piață. Acum s-a transfor

mat în depozit de zgură și fier vechi. '

Foto: D. CRIȘAN
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Statele Unite ale Americii Orientul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
l-a primit pe ministrul finanțelor l-a primit pe ministrul agriculturii 

al S.U.A. al S.U.AI».

Miercuri după-amiază, la 
Blair House, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, l-a 
primit pe Michael Blument
hal, ministrul finanțelor al 
Statelor Unite ale Americii.

în cadrul întrevederii s-a 
procedat ia un schimbprocedat ia un schimb de 
opinii vizînd probleme ale 
dezvoltării relațiilor econo
mice între România și Sta
tele Unite, punîndu-se un

accent deosebit pe aspecte
le financiare ale acestora. 
Totodată au fost discutate u- 
nele probleme ale situației 
monetare internaționale.

S-a evidențiat necesitatea 
folosirii posibilităților exis
tente pentru asigurarea dez
voltării și adîncirii raporturi
lor economico-financiare bi
laterale româno-americane 
pe baze recipro- r-"rnta- 
joase.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
l-a primit pe ministrul 

ad-interim al comerțului S.U.A

Miercuri după-amiază, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, l-a pri
mit, la Blair House, pe minis
trul agriculturii, Robert Ber- 
gland.

Cu acest prilej au fost a- 
bordate, într-o atmosferă 
cordială, probleme ale cola
borării dintre cele două țări 
în domeniul agriculturii, 
fost relevate, de' comun 
cord, succesele obținute 
promovarea colaborării
producția agricolă și în cer
cetarea științifică, evidenți- 
indu-se necesitatea folosirii 
unor noi forme de coopera-

Au
a-
în
în

Miercuri după-amiază, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, l-a pri
mit pe dr. Sidney Hartman; 
ministrul ad-interim al c >- 
merțului S.U.A.

în cadrul convorbirii s-a 
făcut un schimb de opinii cu 
privire la evoluția relațiilor 
economice româno-america
ne, subliniindu-se, totodată, 
rolul hotărîtor pe care l-au 
avut în diversificarea aces
tor raporturi contactele la 
cel mai înalt nivel de *a 
București și Washington. Au 
fost examinate noi posibili
tăți de dezvoltare a co-

laborării și cooperării e- 
conomice, industriale și teh
nice între întreprinderi româ
nești și firme americane.

Au fost relevate cu sa
tisfacție rezultatele obținu
te pînă în prezent, sub- 
liniindu-se că există hotărî- 
rea ambelor părți de a pu
ne în -valoare posibilități
le existente, de a identifica 
noi căi și modalități 
crete pentru sporirea 
iumului schimbr'rilor 
merciale pe bază 
avantajoasă, pentru 
ficarea cooperării atît pe 
plan bilateral cît și pe terțe 
piețe..

re complexă de natură să 
contribuie la dezvoltarea re
lațiilor româno-americane în 
aceste domenii. Ținînd seama 
de importanța vitală pe care 
o au, pentru întreaga omeni
re, problemele alimentației, 
a fost exprimată dorința am
belor părți de a contribui, a- 
tît prin conținutul colaboră
rii bilaterale în domeniul a- 
griculturii, cît și prin activi
tatea pe plan internațional, 
la rezolvarea acestor proble
me în cadrul eforturilor ge
nerale menite să ducă 
lichidarea subdezvoltării 
instaurarea unei noi ordini 
conomice internaționale.

Mijlociu
vederilor rezoluției 425 a 
Consiliului de Securitate" - 
a anunțat la Națiunile Uni
te un purtător de cuvînt 
organizației.

Kurt Waldheim, care 
sosit, miercuri, la Viena 
cadrul actualului său
neu în mai multe țări euro
pene, va vizita Beirutul și 
Ierusalimul și regiuni din 
sudul Libanului.

al

a
în 

tur

NAȚIUNILE UNITE 13 (A- 
gerpres). - Secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Wald
heim, va întreprinde, înce- 
pînd de la 15 aprilie, o 
scurtă vizită în Orientul Mij
lociu, „pentru a examina 
împreună cu părțile inte
resate și cu comandanții For
țelor O.N.U. dislocate în re
giune aplicarea tuturor pre-

★
BEIRUT 13 (Agerpres) - 

Primul minis'ru libanez, Seiml 
Al—Hoss, și-a exprimat spe
ranța că vizita secretarului 
general al O. N. U., Kurt 
Waldheim, în Liban va con
tribui la urgentarea retrage
rii forțelor israeliene din su
dul țării.

într-o declarație difuzată 
de postul de radio Beirut, 
Seim!. Al—Hoss a declarat că

„statul libanez este deplin 
angajat față de rezoluția 
Consiliului de Securitate, ca
re prevede în mod clar re
tragerea forțelor israeliene 
invadatoare din sudul Libanu
lui, urmînd a fi înlocuite de 
forțele O.N.U. înainte de 
preluarea controlului asupra 
zonei de către autoritățile le
gale libaneze și restabilirea 
suveranității libaneze asupra 
ei".

Notă externă
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Ia 
la 
e- Dezbaterile în Adunarea 

Republicii a Portugaliei

con- 
vo- 
co- 

recip-oc 
amph-

La Departamentul de Stat 
al S.U.A. a avut loc o întîl- 
nire între Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, și 
secretarul de stat Cyrus 
Vance.

Cu prilejul întrevederii s-a 
făcut o trecere în revistă a 
evoluției pozitive a relațiilor

româno-americane pe multi
ple planuri, au fost abor
date probleme vizînd ampli
ficarea acestor relații în do
meniile politic, economic, cul
tural, științific, precum și 
laborarea în eforturile de 
luționare a problemelor 
ternaționale.

co-, 
so- 
in-

LISABONA 13 (Agerpres). 
- în Adunarea Republicii a 
Portugaliei continuă dez
baterile pe marginea pro
iectelor guvernamentale de 
plan și de buget pe anul 
1978, informează agenția 

de opozi- 
critici la 

în dome- 
a presiunii 
Comunist si

1978,
ANOP. Partidele 
fie au formulat 
adresa politicii 
niul prețurilor și 
fiscale. Partidul _____ _ ?1
Partidul Social-Democrat au 
apreciat că proiectele gu
vernamentale vor agrava

la Mi-
Interi-

oianda; Controverse privind soarta 
metalurgiei și construcțiilor navale

Pentru a depăși criza 
gravă care afectează in
dustria metalurgică și pe 
cea o construcțiilor nava
le, guvernul olandez a 
propus un program de ur
gență: contra unei injec
ții financiare de 950 mi
lioane de florini —- par
țial sub formă de partici
pare pînă la 48 la sută a 
statului — să se efectueze 
o „restructurare fundamen
tală" a acestor industrii. 
„Restructurarea" ar cons
ta, în cele din urmă, in 
concedierea a peste 6 000 
de muncitori din sectoare
le respective. Tocmai de 
aceea, proiectul guvernu
lui olandez a stîrnit in
dignarea sindicatelor.

ar fi nece-
..........  ministrului

afacerilor sociale, M. Albe- 
da, pentru „reducerea u- 
nei capacități prea mari 
de producție instalate în- 
tr-o epocă optimistă și 
pentru reclștigarea Încre
derii străinătății". Dar pe 
bună dreptate, sindicatele 
au văzut in ea o nouă în
cercare de a se . ieși din 
criză pe seama privării de 
data aceasta a 6 000 de 
oameni de locurile lor de 
muncă.

Opoziția politică olan
deză optează pentru na
ționalizarea celor două 
industrii ca să se salveze 
locurile de muncă.

Operațiunea 
sară, potrivit
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REFER’NDU-SE LA ULTIME
LE STATISTICI ale Comisiei 
Pieței comune vest-europene 
în ce privește numărul șome
rilor provenit! din rîndurile 
tinerilor sub. 25 de arfi în 
cele nouă țări membre, zia
rul belgian „Le Soir" releva 
că între anii 1969-1977 
cesta a crescut de cinci 
ajungMd să cuprindă, la 
șitul anului trecut, 37,4 
sută din populația tînără 
tâ de muncă.

TN APROPIEREA ORAȘU
LUI PRISTINA, capitala pro
vinciei autonome Kosovo, au 
început lubrările de construi
re a unei mine și a unei u- 
zine de nichel care vor avea 
o producție anuală de 12 000 
tone de metal - informează 
agenția Taniug.

PESTE 350 003 DE OAMENI 
Al MUNCII din Spania, din 
sectoarele industriilor textilă, 
metalurgică, poligrafie și mi
ne, au declarat greve.

Aceste acțiuni - dintre care

cea organizată în industria 
textilă se desfășoară la sca
ră națională - au drept scop 
sprijinirea revendicărilor for
mulate de sindicate în ca
drul reînnoirii convențiilor 
colective de muncă.

O FEMEIE ÎN VÎRSTÂ DE 
30 ANI a încetat din viață 
la Palermo, după ce trăise în 
stare de comă timp de 493 
de zile - a relatat conduce
rea spitalului în care aceasta 
fusese pusă sub observație. 
Medicii au declarat că situa
ția înregistrată reprezintă un 
mister pentru medicină și că 
nu pot aprecia care sînt 
cauzele acestei come prelun
gite.

GUVERNUL CHILIAN și-a 
prezentat în bloc demisia 
pentru a permite șefului sta
tului „deplina libertate de

acțiune" - precizează un co
municat oficial dat publici
tății ia Santiago de Chile. 
Acceptînd demisia cabinetu
lui, președintele țării, genera
lul Augusto Pinochet, a de
clarat că măsurile luate ur
măresc „sporirea participă
rii civililor în guvern”.

ÎN PROVINCIA GEKIANG, 
din R.P. Chineză, s-au efectuat 
în cursul acestei ierni vas
te lucrări de recuperare de 
noi terenuri pentru agricul
tură. Au fost smulse ape
lor mării suprafețe care în
sumează 34 000 hectare.

Situată pe țărmul Mării de 
est, provincia Gekiang are 
un litoral de peste 2 000 ki- 
lometri, presărat cu sumede
nie de golfuri mărunte, ca
re sînt potrivite pentru in
tervenția omului și nivelarea 
și transformarea lor în te
renuri roditoare.

PRETURILE LA CONSUMA
TOR au sporit în Italia, în 
luna martie, cu unu la sută 
față de februarie a.c.

nedreptatea socială în do
meniul impozitelor și pre
țurilor. Partidul Comunist 
Portughez a făcut, cunos
cut - după cum relatează a- 
gerjia ANOP - că va vota 
împotriva proiectelor gu- 
vei namentale.

Secretarul de stat 
nisterul Comerțului.
or a estimat creșterea pre
țurilor provocată de recente
le măsuri guvernamentale la 
6 la sută pe lună.

Critici la adresa proiec
telor de plan și buget au 
fost formulate, de asemenea, 
de Iniersindicala Națională, 
care a arătat că. politica fis
cală a guvernului lovește ne- 
discriminatoriu în toate sec
toarele populației.

Problema cipriotă
VIENA 13 (Agerpres). - 

Comunitatea turco-cipriotă a 
prezentat joi, la Viena, secre
tarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, propunerile 
sale privind reglementarea 
problemei cipriote. Aceste 
propuneri conțin un proiect 
de statut privind Ciprul, pre
cum și precizări asupra as
pectelor teritoriale din insulă. ST

Confirmînd primirea propu
nerilor, Kurt Waldheim a 
declarat ziariștilor că, după 
ce le va studia cu atenție, 
urmează să aibă vineri o 
nouă întîlnire cu reprezen
tanții comunității turco- 
cipriote pentru a le da răs
punsul său.

DUMINICĂ, 16 APRILIE
8,00 Sportul pentru toți I ; 8,15 

Tot înainte 1 Festivalul național 
Cîntarea României ; 9,05 Șoimii pa
triei ; 9,15 Film serial pentru copii : 
Comoara din insulă. Episodul 8 ; 
9,45 Pentru căminul dumneavoas
tră; 10,00 Viața satului; 11,45 
Rugbi. România - Spania în Cam
pionatul European (repriza a ll-a). 
Transmisiune directă ; 12/30 De
strajă patriei; 13,00 Telex; 13,05 
Album duminical. Din cuprins : Sce
nete satirice, momente vesele, ca
ricaturi, fabule, miniaturi umoris
tice, muzică folk, ușoară și instru
mentală, balet, vedete internațio
nale. Woody, ciocănitoarea buclu
cașă - desene animate. Serenade, 
canțonete, arii și cuplete vesele. 
Cîntece și jocuri populare din di
ferite regiuni ale țării ; 15,40 Film 
serial : Linia maritimă Onedin. Epi
sodul 34 ; 16,30 Stelele cîntecului și 
dansului; 17,30 Fotbal : C. S. Tîr- 
goviște - Dinamo București (repriza 
a ll-a). Transmisiune directă ; 18,20 
Instantanee... ; 18,40 Micul ecran
pentru cei mici ; 19,00 Telejurnal ; 
19,30 Inițiativă și faptă comuniste;
19.50 Antena vă aparține. Specta
col prezentat de județul Covasna ;
20.50 Film artistic : Richard al

lll-lea. Premieră TV. Producție a 
studiourilor engleze ; 23,00 Tele
jurnal.

LUNI, 17 APRILIE
15,30 Matineu de vacanță. De

sene animate; 15,55 Telex; 16,00 
Emisiune în limba maghiară; 19,00 
Cîntarea României. Ediția a ll-a, a 
Festivalului național; 19,20 1 001

rectă de la Cluj-Napoca ; 19,15 Pu
blicitate ; 19,20 1 001 de seri ;
19.30 Telejurnal; 20,00 Roa
dele politicii parti
dului de dezvoltare economico- 
socială a țării. Azi, județul Vîlcea ;
20.30 Cîntece de vitejie ; 20,40
Seară., de teatru. „Răfuiala" de 
Philip Massinger. Premieră TV;

PROGRAMUL TV
de seri ; 19,30 Telejurnal ; 20,00 
Panoramic. Documentele Plenarei 
C.C. al P.C.R. - Program al în
noirilor calitative ale economiei 
românești ; 20,30 Roman-foileton.
Familia Palliser. Episodul 9; 21,20 
Mai aveți o întrebare ? ; 22,00 Ca
dran mondial ; 22,20 Telejurnal.

MARȚI, 18 APRILIE
9,00 Teleșcoală ; 10,00 Antologia 

filmului pentru copii și tineret (re
luare) ; 11,15 în alb si negru;

. 12,05 Telex; 16,00 Telex; 16,05 
Matineu de vacanță; 16,30 Curs 
de limbă engleză ; 17,00 La volan ; 
17,15 Moștenire pentru viitor. Mio
rița ; 18,00 Lecții TV pentru lucră
torii din agricultură ; 18,30 Polo :
România - Italia. Transmisiune di

22,00 Publicitate ; 22,05 Emisiune
de știință ; 22,20 Telejurnal.

MIERCURI, 19 APRILIE'
9,00 Teleșcoală ; 10,00 Șoimii

patriei ; 10,10 Melodii populare ;
10,30 Teatru TV. „Răfuiala" de Phi
lip Massinger (reluare); 11,50 
Telex; 15,00 Telex; 15,05 Matineu 
de vacanță; 15,30 Fotbal: U.T.A. 
- Petrolul în sferturile de finală 
ale „Cupei României". Transmisiune 
directă; 17,20 Pentru timpul dv. 
liber vă recomandăm... ■ 17,35 A- 
tenție la... neatenție I ; 17,55 Din 
țările socialiste; 18,05 Telecronica 
pentru pionieri; 18,25 Muzica în 
imagini; 18,50 Forum cetățenesc; 
19,20 1 001 de seri; 19,30 Telejur
nal; 19,50 Anchetă TV, Pîinea

muncită de tine ; 20,20 Telecine- 
mateca. Vară și fum. Premieră TV. 
Producție a studiourilor americane; 
22,05 Arii și duete în interpretarea 
soliștilor Operei române din lași ;
22.20 Telejurnal.

JOI, 20 APRILIE
16,00 Telex ; 16,05 Teleșcoală ;

16,35 Curs de limbă rusă; 17,05 
Reportaj pe glob : Republica Arabă 
Yemen ; 17,25 România pitorească ; 
17,55 Miniaturi folclorice; 18,10 
Tribuna TV ■ 18,30 Polo : România - 
Iugoslavia. Transmisiune directă de 
la Cluj-Napoca ; 19,15 Publicitate ;
19.20 1 001 de seri; 19,30 Telejur
nal ; 20,00 La ordinea zilei în eco
nomie ; 20,15 Ora tineretului ; 20,45 
Bulce Românie. Program de muzică 
folk; 21,10 Telerecital Draga Ol- 
teanu-Matei ;. 22,20 Telejurnal.

VINERI, 21 APRILIE
9,00 Teleșcoală ; 10,00 Telecine- 

mafeca (reluare); 11,40 Corespon
denții județeni transmit... ; 11,55
Telex ; 16,00 Telex ; 16,05 Curs de 
limbă franceză ; 16,35 Tragerea
loto ; 16,45 Emisiune în limba ger
mană ; 18,45 Lenin. O producție a 
studiourilor centrale de filme do
cumentare din Moscova; 19,05 Film 
serial pentru copii. Cuore ; 19,30 
Telejurnal ; 20,00 Ție, floare a vieții. 
Spectacol literar-muzical-coregrafic

organizat cu prilejul Conferinței 
Naționale a Femeilor; 20,30 Noi, 
femeile 1 ; 20,55 Film artistic. „Pre
miera". Producție a Casei de filme 
„Numărul patru". Premieră TV ; 
22,20 Telejurnal.

SÎMBÂTĂ, 22 APRILIE
12,00 Telex; 12,05 Curs de lim

bă spaniolă ; 12,30 Roman-foileton. 
Familia Palliser. Reluarea episodu
lui 9; 13,20 De la operetă... la 
music-hall; 14,15 Emisiune de ști
ință; 14,45 Miniaturi folclorice; 
15,00 Stadion: Din cuprins: Finala 
„Cupei Campionilor Europeni" la 
baschet masculin : Real Madrid - 
Mobilgirgi Varese. Fotbal pe glob : 
secvențe din meciurile Anglia - 
Brazilia, Suedia - R.F.G., Ungaria - 
Cehoslovacia și R.D.G. - Belgia ; 
16,40 Clubul tineretului ; 17,40 A- 
genda cultural-artistică ; 18,10 Săp- 
tămîna politică internă și interna
țională ; 18,25 Antologia filmului
pentru copii și tineret. Charles 
Chaplin ; 19,30 Telejurnal. Conferin
ța Națională a Femeilor; 20,00
Teleenciclopedia ; 20,30 Mari filme 
western. Șeriful Mackenna. Premie
ră pe țară. Producție a studiourilor 
americane ; 22,30 Telejurnal ; 22,40 
Campionatele internaționale de 
gimnastică ale României. Exerciții 
libere alese. Selecțiuni înregistrate.
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