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PRODUCȚIA NETA, 
înceapă Lupules- 

e mai tinăr", „Mai 
Boncalo". Pină la

PRODUCȚIA NETA 
temelia

cîntâriri
dreptei 
a muncii

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu
în Statele Unite ale Americii

încheierea convorbirilor oficiale’11'1

Joi, 13 aprilie, s-au înche
iat, la Casa Albă, convorbi
rile oficiale între președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Statelor Unite 
ale Americii, Jimmy Carter.

La convorbiri au participat 
persoane oficiale române și 
americane.

Intr-o atmosferă prieteneas
că, de înțelegere și stimă re
ciprocă, cei doi șefi de stat 
au avut un nou schimb con
structiv de vederi in proble
me ale dezvoltării relațiilor 
româno-americane, precum 
și în legătură cu multiplele

aspecte ale actualității politi
ce internaționale.

In timpul convorbirilor, a 
fost manifestată convingerea 
că, pe baza celor stabilite, se 
va realiza o conlucrare tot 
mai largă între România și 
S.U.A. atît pe plan bilateral, 
cît și în sfera vieții internațio
nale.

Cei doi șefi de stat au re
levat necesitatea continuării 
dialogului la nivel înalt, subli
niind roiul său determinant 
în amplificarea și aprofun
darea bunelor raporturi ro
mâno-americane, contribuția 
lui la instaurarea unui cli
mat de încredere, securitate 
Și

laborare, iar Declarația sem
nată la încheierea convor
birilor constitue un docu
ment foarte bun, care va

deschide perspective rodni
ce pentru extinderea și adîn- 
cirea în continuare a rapor
turilor româno-americane.

Schimb de cărți între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Jimmy Carter

Discuția a pornit pe în
delete, cu multă cumpăni
re din partea interlocuto
rilor, așa cum se intîmplă 
de obicei ci nd ai de-a 
face cu oameni care gin- 
desc de 
bine, ca 
și sigur, 
fel de 
la mina 
poate iertați 
dacă ne-am ales drept 
parteneri de discuție oa
meni prea cunoscuți. Teo
dor Boncalo, Constantin 
Lupulescu, Vasile Rusu, 
mai tîrziu a venit și loan 
Sălăgean. Lupeniul are 
mulți mineri care fac pres
tigiul oricărei mese rotun
de, aveam din ce alege, 
dar. nu făceam un lucru în
treg dacă plecam de la mi
nă fără să cunoaștem opi
nia acestor practicieni mai 
mult decît reprezentativi, 
pe care-i recomandă o 
bogată experiență profe
sională.

Deci, discuția a pornit

două ori, dar 
să spună o dată 
Organizasem un 
„Masă rotundă" 

Lupeni și vom fi 
de cititori

pe îndelete. Intre noi, un 
subiect încărcat de sufi
cientă „greutate specifi
că": 
„Să 
cu, 
bine 
urmă a început, metodic 
și cumpănit, mai virstnicul 
Rusu. Hotărirea era cu
noscută de toți, fusese ci
tită cu atenție și înțeleasă 
corect, ca pe o nouă mă
sură menită să așeze sta
rea de lucruri pe temelia 
dreptei cintăriri a muncii, 
prin prisma rezultatelor ei 
concrete, exprimate in u- 
nități fizice, și nu în va
lori globale. Se cere pro
ducție netă, se cer valori 
de întrebuințare pentru 
societate, se cere o can
titate anume și o calitate 
anume, dar dacă nu chib
zuim cum obținem aceas
tă cantitate, dacă depășim
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colaborare în lume.

Solemnitatea semnării 
Declarației comune

In cursul vizitei la Casa 
Albă a avut loc un schimb de 
voiume între președintele 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Jimmy Carter. Pre
ședintele Carter a oferit tova
rășului Nicolae Ceaușescu vo
lumul „Why not the best?" 
(,,De ce nu cel mai bun ?“), 
publicat în timpul campaniei 
electorale, și un volum cu- 
prinzînd un set de fotografii 
realizate din satelit, între ca
re și imaginea reliefului Ro
mâniei.

Pe ambele volume, pre
ședintele Carter a înscris cu-

vintele „ Cu cele mai bune 
urări pentru președintele 
Nicolae Ceaușescu".

t.a rîndul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a oferit 
președintelui american două
sprezece volume din colecția 
de opere „România pe dru
mul construirii societății so
cialiste multilateral dezvolta
te", traduse în limba engle
ză, precum și un album de 
artă românească.

Volumele poartă dedicația 
LCu cele mai alese sentimen
te de prietenie președintelui 
Jimmy Carter".

După încheierea convor
birilor oficiale, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Statelor Unite 
ale Americii, Jimmy Carter, 
au semnat, joi la amiază, la 
Casa Albă, într-un cadru 
solemn, „Declarația comu
nă a președintelui Republi
cii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a 
președintelui Statelor Unite 
ale Americii, Jimmy Carter".

După semnare, cei 
președinți s-au felicitat 
cordialitate, și-au strîns 
căldură mîinile.

La solemnitate au partici
pat tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Rosalynn Car
ter. Au fost de față persoa-

doi 
cu 
cu

a-
con-

nele oficiale române și 
mericane prezente la 
vorbiri.

în încheierea solemnității, 
președintele Jimmy Carter a 
exprimat profunda satisfac
ție față de realizarea vizi
tei, rezultatele ei și docu
mentul semnat, care repre
zintă o contribuție de subs
tanță la promovarea unei 
mai bune înțelegeri și co
laborări între cele 
țări, la conlucrarea 
strînsă în înfăptuirea 
tivelor păcii mondiale.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a apre
ciat că schimbul de păreri 
avut cu președintele Carter 
pune bazele unor raporturi 
deschise prietenești, de co

Primiri la

două 
mai 

obiec-

Președinții unor
Joi după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a primit 
la Blair House, reședința re
zervată în capitala Statelor 
Unite ale Americii, pe Ar
mand Hammer, președintele 
companiei „Occidental Petro
leum", și pe Albert Gore, 
președintele companiei „Is
land Creek".

Cu acest prilej, Armand 
Hammer a informat pe pre
ședintele României asupra 
stadiului actual al lucrărilor

mari companii
în vederea deschiderii 
nei din Virginia la care 
vor valorifica resurse 
bonifere prin cooperare 
mixtă între firma „Island 
Creek" și întreprinderi_ 
mănești de profil.

în timpul convorbirii 
a avut loc, s-a subliniat im
portanța extinderii colaboră
rii româno-americane în 
domeniul minier, în ansam-

• (Continuare în pag., a 4-a)

Dulgherii Dumitru Scor
nea și Ion David din bri
gada condusă de Gheor- 
ghe Neagoe au început 
lucrările de fundație la 
cota zero a noului bloc 
69 din viitorul centru civic 
al Petroșaniului.

Ritmuri înalte 
de execuție 

la preparația 
Livezeni

INVESTIȚIILE • INVESTIȚIILE • INVESTIȚIILE • INVESTIȚIILE

Printr-o conlucrare strînsă între beneficiar 
și executanți, trebuie să se asigure

Punerea grabnică în funcțiune a 
obiectivelor energetice restante

Creșterea rapidă a produc
ției de cărbune în actualul 
cincinal presupune dotarea 
intensă a întreprinderilor mi
niere cu utilaje și tehnici de 
mare randament. Tocmai de 
aceea, în ultimii ani, în Va
lea Jiului s-au alocat fon
duri de investiții sporite pen
tru dezvoltarea capacităților 
energetice a.e minelor. Fon
durile respective urmează 
să se concretizeze în princi
pal in siațn energetice de 
două tipuri : stații mari, cu
prinse în sistemul energetic 
național de 220/110 kV și. 
110 20. ~kV, avînd ca benefi
ciar întreprinderea de distri
buție a energiei electrice, și 
stații rșcaie, de 20 6 kV, re
alizate în cadrul întreprinde-

-- mimeze

Este evident că între rit
murile de construcție și data 
punerii în funcțiune a celor 
două grupe de obiective tre
buie să existe o strînsă co
relație. Contrar acestui im
perativ, dacă la ora actuală 
sînt puse deja în funcțiune 
stațiile mari, amplasate în 
apropierea unor perimetre 
miniere care cunosc dezvol
tări accelerate în acest cin
cinal - Uricani, Lupeni-sud, 
Vulcan -, în schimb, stațiile 
din incintele adiacente se 
află încă în stadii de exe
cuție înfîrziate. Mult rămase, 
în urmă sînt cele de la mi
nele Paroșeni, Vulcan, Caro
lina - Lupeni, Bărbăteni ș. a. 
Inginerul Andrei Samuel, șeful 
S. D. E. E. Petroșani, ne-a de

clarat în legătură cu acest 
aspect :

- Cauza unor asemenea 
întîrzieri cu execuția este 
determinată de faptul că 
întreprinderile miniere, res
pectiv conducerile tehnice ale 
acestora, au amînat, uneori 
ani în șir, să se ocupe de 
pregătirea și realizarea in
vestițiilor în cauză - stați
ile de 20/6 kV. Această stare 
de lucruri necorespunzătoare 
are acum pe plan econo
mic, atît pentru unitățile mi
niere cît și în general, con
secințe nefavorabile. De e- 
xemplu, deși s-a pus sub ten-

A. HOFFMAN 

I 
I
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| Plusul pe zi al sectoarelor: 
300 tone cărbune

In ziua de 11 aprilie, 
colectivul minerilor anino- 
seni a realizat sarcinile 
zilnice la cărbune în pro
porție de 103,2 la sută. 
Sectoarele II, III și IV ale 
minei au extras fiecare pes
te prevederi cantități de 
cărbune care însumează

rtnatn
PE TERENUL ȘCOLII ge

nerale nr. 4 din Petroșani 
au început, ieri, întrecerile 
de minifotbal dotate cu 
„Cupa Aurel Crîsnic", pen
tru clasele i-V, și cu „Cu
pa Tudor Paraschiva", pen
tru clasele V|—VIII. Partici
pă reprezentanți ai tuturor 
școlilor generale din orașul 
Petroșani. Competiția 
continua azi. (D.C.)

LA CANTiNA I.M. LONtA 
se apropie de sfîrșit acțiu- 

va

peste 300 tone. Cele mai 
bune realizări le-a obți
nut colectivul sectorului 
II - 145 tone peste plan, 
colectiv care în prima de
cadă a lunii aprilie rapor
tează o depășire de pes
te 600 tone. (Marin SAN
DU, maistru minier.) 

nea de igienizare prin zu
grăvirea încăperilor desti
nate pregătirii și servirii 
meselor. In paralel, a în
ceput dotarea cu utilaje noi. 
Pînă ieri, în dotarea acestei 
unități au intrat două fri
gidere cu capacitatea de 
1000 kg fiecare, mese ino
xidabile pentru păstrarea în 
stare caldă a mîncărurilor 
și a tacîmurilor, un dulap 
pentru uscarea rapidă a ve
selei; mașină electrică de 
tocat carne și altele. (T.V.)

Pe șantierul viitoarei pre- 
parații din Livezeni construc
torii și mecanizatorii au ob
ținut un avans în realizarea 
investiției. Au fost realiza
te lucrări suplimentare de 
peste 160 000 lei. Mijloa
cele de mecanizare, îndeo
sebi utilajele grele folosite 
pentru amenajarea platfor
mei și fundațiilor viitoarei 
preparați!, precum și cete 
folosite la regularizarea al
biei Jiului sînt utilizate cu 
indici ridicați.

APLAUZE PENTRU BRI
GADA. înființată de curînd, 
brigada artistică de la pre
parația din Lupeni a pre
zentat cu prilejul consfă
tuirii de producție de ia 
secția întreținere un apre
ciat program artistic. In
titulat „Faptul zilei", pro
gramul a reliefat rezulta
tele bune obținute în pro
ducție, criticînd totodată și 
lipsurile. (M. Mica, Lupeni).
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Punerea grabnică în 
funcțiune a obiectivelor 

energetice restante
Gest 

de înaltă 
umanitate

în minerit, umanismul cla- 
MÎ noastre muncitoare este, 
în unele privințe, mai preg
nant decît în alte sectoare 
de activitate. Aceasta da
torită specificului muncii 
în subteran și spiritului de 
întrajutorare tovărășească ce 
a caracterizat întotdeauna 
relațiile de muncă dintre 
mineri, lată un fapt sem
nificativ. Vagonetarul Pe
tru Ungureanu, de la mina 
Vulcan, a fost supus unei 
intervenții chirurgicale. Me
dicii au intervenit cu com
petență și operativitate, ast
fel că viața muncitorului P. 
Ungureanu este în afara o- 
ricarui pericol. La sectorul 
IV producție, unde a lucrat 
vagonetarul pînă la îmbol
năvire, inginerul Mitică Ni- 
cuiescu a făcut cunoscut mi
nerilor ca* tovarășul lor de 
muncă. Petru Ungureanu a 
fost salvat, dar este nece
sar să fie ajutat. Nu a fost 
nevoie de alte precizări și 
rînd pe rînd s-au oferit să 
doneze sînge Costică Co- 
bieschi, Alex. Tamaș, Aurei 
Sîrbu, mineri, Petru Larion, 
artificier, llie Fleacă, lăcătuș, 
Gheorghe Jîlcu, Gheorghe 
Boros, llie Burduf, Gheorghe 
Maftei, vagonetari și alții 
care au înțeles să dăruiască 
o mică parte din sîngele lor 
pentru sprijinirea semenului.

Prin acest gest de înaltă 
umanitate, minerii din sec
torul IV au făcut totul pen
tru salvarea tovarășului lor 
de muncă.

Tudor MUCUȚÂ, 
Gheorghe POPESCU 

muncitori

Azi, vești de ia Vulcan

Realizarea planului 
de producție și economisirea

energiei electrice 
atenția preparatorilor

At in

în primul trimestru al anu
lui 1978, harnicul colectiv 
al preparației Coroești a ob
ținut rezultate remarcabile 
în realizarea sarcinilor de 
plan. Astfel, la cărbune spe
cial pentru cocs s-a înregis
trat o depășire de 3 527 
tone față de sarcina de,plan, 
la semicocs 21 tone, la căr
bune normal 11 278 tone, iar 
la brichete 1 515 tone.

Aceste succese - ne-a pre
cizat inginerul șef de sec
ție adjunct Traian ĂAiciea - 
au devenit posibile ca ur
mare a îmbunătățirii procen
tului recuperării globale cu 
două puncte, precum și prin 
realizarea unor lucrări cu e- 
fecte pozitive asupra produc
ției cum ar fi : mărirea ca
pacității de recepție a pro
ducției brute sosite de la 
întreprinderile miniere, adap
tarea liniilor I și III de flo- 
tație pentru producerea șla- 
mului special, separarea cir
cuitelor apelor cu conținut 
de special de apele cu con- 
conținut de mixte și brut, 
lucrare de mare importanță 
finalizată spre sfîrșitul lunii 
martie.

O preocupare actuală spre 
care sînt orientate strădaniile 
colectivului secției este reali
zarea sarcinilor de plfan în 
condițiile reducerii consumu

Elevii în
Prin O.J.T. Petroșani, ieri 
au plecat într-o excursie 
de 7 zile, cu autocarul, 40 
de elevi ai Liceului din 
Vulcan. Ei vor avea pri
lejul să admire fneleaguri- 

lui de energie electrică. . în 
acest scop vor fi aplicate 
următoarele masuri tehnico- 
orgănizatorice :

• raționaliza, ea circuitu
lui de apă limpezită și 
clară ;
• întocmirea unui grație 

privind funcționarea pompe
lor IAZ vechi1 și a turbo-su- 
flantelor la debitul strict ne
cesar liniilor de spălare în 
funcțiune ;

• stabilirea ca obiectiv 
principal în întrecerea socia
listă reducerea consumu.ui 
specific de energie electrică 
zilnic, pe schimburi și for
mații ;
• determinarea și respec

tarea timpului limită de func
ționare în gol a liniilor de 
spălare;

• prelucrarea în cadrul 
consfătuirilor de producție 
la nivelul schimburilor, for
mațiilor, a importanței re
ducerii consumului de ener
gie.

Colectivul secției Coroești, 
în frunte cu comuniștii, se 
află mobilizat pentru reali
zarea în continuare în mod 
exemplar a sarcinilor de 
plan în condițiile încadrării 
în consumul de energie elec
trică planificat.

Elena DRAGAN, 
inginer

excursii
e din Nordul Moldovei și 

Maramureș. Alți 16 elevi 
ai Liceului de informatică 
din Petroșani au pornit în 
aceeași zi într-o excursie 
prin țară.

• (Urmare din pag. I)

siune de curînd stația de 
110/20 kV de la Vulcan, ali
mentarea tuturor, instalațiilor 
electrice ale I. M. Paroșeni 
se face prin puncte de a- 
limentare vechi. Care sînt 
neajunsurile ș Pentru Pa
roșeni, situația este de-a 
dreptul gravă : toate cele 
trei linii vechi de alimentare 
au traseete subminate de lu
crări miniere. S-au înregis
trat, din acest motiv, nume
roase ruperi de conductoare, 
soldate uneori cu întreruperi 
resimțite direct în procesul 
productiv. E adevărat, s-au 
efectuat devieri de trasee, 
uneori pe lungimi mari, dar 
s-au realizat în final tot 
niște alimentări improvizate. 
Mizînd pe faptul că în con
tinuare nu se va întîmpla ni
mic, construcția stației de 
20'6 kV de la Paroșeni a- 
vansează greoi. Mina, ca be
neficiar, nu a asigurat pînă 
la această dată nici măcar 
toate utilajele tehnologice 
care se vor monta.

Cum spuneam la început, 
cazul minei Paroșeni nu e 
unicul în Vaiea Jiului. La 
I. M. Vulcan, după ce, inițial, 
amplasamentul noii stații de 
transformare de 20 6 kV a 
fost eliberat cu întîrziere, 
lucrările stagnează acum din 
pricini și mai puțin justifi
cate : constructorul, șantie
rul I.C.M.M. din Vulcan, o 
întrerupt lucrările din pricina 
înghețului, dar deși am in
trat în primăvară, ele nu 
sînt, practic, reluate. Mina, 
care trebuia să prevadă 
demult că nu va putea pune 
în funcțiune din acest mo
tiv o nouă stație de compre- 
soare la întreaga capacitate, 
abia de curînd a solicitat 
intensificarea lucrărilor.

Dincolo de aceste incon
veniente, am vrea să eviden

țiem și unele aspecte de efi
ciență a investițiilor care se 
cuvine, de asemenea, să se 
afle permanent în atenția 
compartimentului de resort 
al C.M.V.J. și să conducă la 
impulsionarea execuției obi
ectivelor la care ne-am re
ferit, la finalizarea lor grab
nică. De pildă, punerea în 
funcțiune a stațiilor energe
tice de 110/20 kV, este ur
mată de perceperea amortis
mentelor pentru fondurile 
fixe care o compun. în con
dițiile în care stațiile de 
20/6 kV nu sînt conectate la 
ele, și, deci, nu alimentează 
cu energie electrică procese 
productive, amortismentul nu 
are acoperire în producție 
fizică. Pe de altă parte, în
treținerea, starea de „sub 
tensiune" a stațiilor mari 
presupune consumuri interne 
de energie electrică, precum 
și alte costuri.

Se impune, așadar, adop
tarea de către C.M.V.J., de 
către întreprinderile miniere, 
a unor' măsuri urgente pen
tru ca stațiile de 20/6 kV să 
fie terminate cît mai repede. 
Aceasta reclamă, în primul 
rînd, măsuri organizatorice 
din partea executantului 
pentru intensificarea ritmului 
lucrărilor de construcții. Pe 
de altă parte, beneficiarii au 
obligația să intervină urgent 
la furnizori. pentru livrarea 
utilajelor tehnologice, iar 
între timp să elaboreze noi 
grafice de execuție, cu scur
tarea duratelor de montaj, 
grafice prin care să se asi
gure participarea ia aceste 
operații a echipelor proprii, 
folosind sistemul de contrac
tare a lucrărilor în acord 
global. Printr-o conlucrare 
strînsă între beneficiari și e- 
xecutanți, trebuie să se asi
gure finalizarea cît mai grab
nică a obiectivelor energetice 
restante.

S-a înșelat singur

Tînărul Sar Gheorghe 
Verdeț, lucrător în cadrul 
lotului Petroșani al șantie
rului de construcții și 
montaje, realiza cîștiguri 
frumoase, din muncă cin
stită. Pînă nu demult, 
cînd a dat cinstea pe ru
șine. Făcea ce făcea și 
obținea cîte un certificat 
medical pentru 2-3 zile, 
pe care . și-l prelungea 
cu de la sine putere, l-a 
mers de două ori, înca- 
sînd astfel bani nemunciți. 
Dar a treia oară a fost 
prins și i s-a întocmit 
dosar penal. Pentru in
fracțiunea de fals în 
acte publice va trebui să 
dea socoteală în fața in
stanței.

Crezînd că-i poate în
șela pe alții, s-a înșelat 
pe el însuși...

Atenție, șoferi !

Mircea Leonescu, șofer 
pe autoduba 21 HD 3137 
a E. G. C. L. Petroșani 
și-a parcat mașina „pen
tru puțin timp" pe stra
da dr. Petru Groza, pen
tru a preda cuiva niște 
acte. A uitat însă un a- 
rnănunt : să nu lase ma
șina descuiată. Iar aceas
ta l-a costat. Cînd a re
venit, ia mașina de unde 
nu-i. Un individ certat 
cu legea, văzînd mașina 
descuiată, s-a urcat la 
vâlan și a pornit la plim
bare. Pînă i s-a terminat 
benzina. Aceeqți pățanie 
a avut-o și șoferul Aurel 
Brâdescu, de pe mașina 
cu nr. 21 HD 3297, tot din 
Petroșani.

Și toți trei...
1
ț • (Urmare din pag. I) 
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limitele firești ale cheltuie
lilor, ne alegem cu valori 
globale, intr-adevăr mari, 
dar umflate ca baloanele 
de săpun. De aici, sarcini
le stringente ințelese de in
terlocutorii noștri ca trei 
imperative ale progresului 
economic: CANTITATE, CA
LITATE, EFICIENȚĂ.

„TOTUL PORNEȘTE DE LA 
DISCIPLINĂ", a fost de 
părere șeful de brigadă 
Vasile Rusu. Nici in briga
da sa — un frontal cu a- 
proape 50 de oameni — nu 
lipsesc cei care mai fac 
din cînd în cind greutăți co
lectivului. In această privin
ță, hotărîrea este bineve
nită. Dacă producția netă 
ajută la măsurarea mai co
rectă a contribuției între
prinderii la venitul națio
nal, după o logică simplă 
a faptelor, brigăzii îi revi
ne sarcina să urmărească 
la rîndul ei, contribuția fie
cărui membru al formației 
de lucru, la realizarea pla
nului. De aici, discuția a 
fost tot mai animată. Cons
tantin Lupulescu și Teodor

O inițiativă demnă de consemnai ia mina Dî ja. Joia 
pentru întregul personal de la suprafață este declarată zi 
de muncă patriotică în incinta minei. în clișeu, o parte din 
lucratorii T.A., în frunte cu directorul minei punîr.d în ordine 
materialele din incintă.

Boncalo — de profesie 
maiștri electromecanici — 
ne-au vorbit despre preocu
pările lor de a întrona în 
brigăzile pe care le conduc, 
o disciplină termă, a cărei 
temelie să o constituie or
ganizarea riguroasă a pro
ducției și a muncii pe ope
rații de lucru, specializarea 

PRODUCȚIA NETĂ
in aceste operații, pe schim
buri și faze de lucru. A- 
ceasta folosește tot la ur
mărirea mai bună a partici
pării fiecăruia la realizarea 
preliminarului. Specializarea 
nu exclude nicidecum poli
calificarea ci, tocmai pe ba
za ei, contribuie la întărirea 
răspunderii fiecărui grup de 
oameni căruia ii este încre
dințată o operație de lucru, 
pentru executarea ei la un 
înalt nivel calitativ. Aceste 
două frontale pot funcționa 
ca ceasul. Fiecare rotiță are 
rolul ei, cu cit stăpinești 
m ă i bine mecanismul 

și cu cit îl i n t r e ț i i 
mai bine, cu atita depui 
mai puțin efort fizic, iar re- 

. zultatele sînt mai frumoase.
La sectorul IV al minei 

Lupeni, odată cu mecaniza
rea, în munca brigăzilor au 
pătruns elementele unei 
ganizări noi, superioare 
producției și a muncii.

or- 
a

Nu

e greșit cînd despre aceste 
noi elemente se spune că ar 
ti „IDEI ELECTROMECANI
CE". Vorba s-a născut pen
tru că ideile au fost aduse 
de cei doi maiștri. Una, de 
exemplu, se referă la aceas
tă organizare pe 
de lucru. Apoi, cei doi șefi 
de brigadă, Teodor Boncalo 
și Constantin Lupulescu, au 
știut să repună in drepturi 
depline rolul deosebit de
important al șefilor de 
schimb. E drept că acest lu
cru e mai ușor de făcut a- 
co/o unde șefii de schimb 
se numesc Constantin Po-

• Mîine, avem din nou 
în Valea Jiului fotbal de di
vizia A. îndrăgita noastră 
echipă, Jiul Petroșani, forma
ție cu vechi state de activi
tate în primul eșalon fotba
listic al țării, întîlnește (ora 
16,30) noua promovată în 
Divizia A, Petrolul. Sperăm 
într-un joc bun al favoriților 
noștri și satisfacția unei vic
torii. în deschidere, meciul 
de juniori dintre echipele ce
lor două cluburi. Și în cam
pionatul 'județean o dumi
nică bogată în fotbal. înce- 
pînd cu ora 11, se întîinesc 

pa, loan Solomon, Francisc 
Balasz sau Petru lacob, cum 
e cazul în brigada lui Bon
calo, sau. Constantin Nichi- 
ta, Vasile Bălan, Aurel Man
ei a și Marin Tudose din 
brigada condusă de Lupu- 
lescu. Să nu-i uităm nici 
pe șefii de schimb de la 
Sălăgean — Ene Tălmaciu,

Gheorghe Bejan, Vasile 
Mărgineanu și Mihai Cirdei. 
Oricare din acești mineri, 
cu o mare experiență în a- 
bataj, este capabil să men
țină o organizare temeini
că a lucrului, să adopte de- 

să 
lor. 

operații cizii in situații aparte, 
treacă la înfăptuirea 
Am fi nedrepți dacă nu am 
arăta că brigăzile se ba
zează, de asemenea, pe un 
mare număr de mineri și 
electromecanici cu experien
ță, despre care șefii de bri
gadă au avut cuvinte de a- 
preciere: Gherman, Hirt, 
Mangu, Morăruș, Kovacs,

Avancronică sportivă
Minerul Paroșeni - Parîngul 
Lonea, Minerul Uricani - 
I. M. C. Bîrcea, Preparatorul 
Petrila - Metalul Criscior. 
Azi, în campionatul munici
pal au loc meciurile Fabrica 
de oxigen - Utilajul Petro
șani, Preparatorul Lupeni - 
Minerul Dîlja și E. G. C. L. 
Petrila - Preparatorul Coro
ești. Meciurile încep ia ora 
16,30, primele echipe din 
toate eșaloanele avînd pre
rogativele de gazdă.

® în timp ce pe verdele 
gazonului au loc meciuri de 
fotbal, pe albul pîrtiilor

din Paring se întrec la pro
bele alpine de schi tinerele 
speranțe ale C. S. Ș. Petro
șani și C. S. Ș. Reșița. E de 
fapt un fel de întrecere re
vanșă la cea de pe pîrtiile 
din muntele Semenic, cîști- 
gată de elevii din Petroșani. 
Concursul are loc în zilele 
de 16 și 17 aprilie.

© La șah, au loc doar 
două întîlniri pe echipe 
mixte. Protagoniste Preparato
rul Lupeni — Liceul Vulcan și 
Minerul Vulcan - Minerul 
Dîlja.

D. C.

Chirilă, Silvășan, Belei, 
Nagy, Șerban, Topolnicea- 
nu și mulți alții — oameni 
destoinici, care minuiesc sau 
întrețin utilajele de mare 
complexitate cu care sint 
dotate abatajele.

Pornită pe îndelete, des
fășurată metodic și cumpă
nit, discuția noastră a scos 
in evidență o concluzie, nici 
nouă, nici uitată, pe care o 
Înscriem din dorința de a 
reliefa direcția principală 
spre care sînt îndreptate e- 
forfurile brigadierilor: „TO
TUL PORNEȘTE DE LA DIS
CIPLINĂ". De la disciplina 
ca act de prezență și parti
cipare la îndeplinirea sar
cinilor zilnice, pină la mo
dul superior de manifestare ■ 
a acestui imperativ: obți
nerea unor producții spo
rite, de calitate superioară, 
cu cheltuieli minime, în con
cordanță cu legile progre
sului economic, ale dezvol
tării multilaterale și echili
brate a economiei noastre 
socialiste.

Tn trei acționau, pînă 
nu demult, niște indivizi 
înrăiți, puși pe trai ușor 
din munca altuia.

Se „specializaseră" în 
spargerea apartamentelor, 
acționînd prin Petroșani și 
împrejurimi. Obiectele fu
rate le vindeau la Tg. Jiu 
unor amatori de chilipi
ruri, crezînd că astfel I: 
se pierde urma. Dar n-a 
fost așa. Cei trei au fost 
depistați și arestați în 
cele din urmă. Și toți 
trei, au fost trimiși de 
instanța judecătorească 
acolo unde le e rezervat 
locul celor de teapa lor.

N-au scăpat cu fuga

Gheorghe Michi și Ni- 
colae Michi, doi veri buni 
din Lupeni, au crezut că 
pot scăpa cu fuga, după 
ce au săvîrșit o tîlhărie, 
atacînd și dezbrăcînd un 
om pașnic pe stradă, 
noaptea. Dar n-au par
curs nici măcar un kilo
metru și au fost prinși de 
un milițian, care s-a do
vedit a fi mai iute de pi
cior. imediat ce a des
coperit victima, în timp 
ce-și făcea rondul obiș
nuit, milițianul a pornit 
în urmărirea infractorilor 
și i-a prins. Acum, ajunși 
sub stare de arest în fața 
instanței, trebuie să * dea 
socoteală pentru fapta 
lor.

V. S. FENEȘANU, 
cu sprijinul 

cpt. Emil CÂMPEANU, 
de la miliția Petroșani
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Cultură-artă ■ cultură-artă ■ cultură-artă ■ cultură-artă
Clubul din Petrila trebuie să fie

o adevărată instituție de cultură
O poziție oarecum specia-, 

lă în viața cultural-educativă 
și artistică din Valea Jiului 
o are orașul Petrila. Aici 
funcționează două cluburi 
ale sindicatelor, menite să 
stimuleze întreaga activitate 
culturală din oraș. In Cele 
ce urmează ne limităm să 
examinăm ceea ce se între
prinde numai la clubul din 
Petrila, care de mai multă 
vreme are o activitate in
constantă, deși această insti
tuție trebuie să dea tonul, 
să stimuleze toate disponibi
litățile culturale din între
prinderi (mina și preparația 
Petrila), celelalte unități eco
nomice și instituții în ca
drul actualei manifestări a 
spiritualității românești, Fes
tivalul național „Cîntarea 
României", ediția a ll-a.

înainte de a intra în de
talii, trebuie să recunoaștem 
cîteva elemente de valoare 
în viața culturală a orașului ; 
activează, cu frumoase rezul
tate, două formații corale 
{„Rapsodia", al minerilor, și 
cel de cameră de la Școala 
generală nr. 5) la care se 
mai adaugă corul mineresc 
de la Lonea și grupul vocal 
al cadrelor didactice. Dar o 
viață cultural-educativă și 
artistică nu se 
doar din muzică, oricît de 
bună ar fi ea.

La întreprinderea 
Petrila, am fost informați 
cu preocupările culturale e- 
xistente pe agenda de lucru. 
Tovarășul Marin Ceaușu, pre
ședintele Consiliului orășe
nesc cu munca politico-ideo- 
logică și activitatea cultural- 
artistică, ne spunea că peste 
80 la sută dintre componen- 
ții formațiilor sînt cei care 
lucrează la mină. Tot la 
mină l-am întîlnit pe șeful 
de brigadă Viorel Corchiș, 
care a luat inițiativa de a 
forma o brigadă artistică în 
formația sa de lucru (în care 
se aplică inițiativele munci
torești cu bune rezultate).

- împreună cu ortacii mei 
Horongozo Zoltan, Vasile 
Lică și Mitrache Băluță do
rim să înființăm o brigadă 
artistică, ne spune Viorel 
Corchiș. Dar avem nevoie 
de un text pe care ni l-a 
promis tovarășul Mircea Bu- 
jorescu de la Casa de cultură 
din Petroșani.

- Așa este, a intervenit 
tovarășul Gheorghe Cojocaru, 
președintele comitetului sin
dicatului de la mină. Deși la 
o recentă plenară a comite
tului municipal de cultură 
și educație socialistă s-a a- 
firmat că cenaclurile literare 
elaborează texte de brigadă, 
nu s-a făcut nimic, deși i-am 
solicitat. Noi, la mină, a- 
vem o brigadă artistică și 
se va mai înființa una la 
sectorul VIII. Mai înființăm 
o formație de teatru de a- 
matori pentru care așteptăm 
sprijinul Teatrului de stat 
„Valea Jiului". De fapt, la 
mina Petrila am constatat 
mult interes pentru viața 
cultural-educativă proprie, 
pentru o participare dina-

„Cîntarea 
României" 

ediția a Il-a

compune

miniera

mică la a ll-a ediție a Festi
valului național 
României".

Dar activitatea 
era ocolită în 
abia după insistențe am 
aflat pricina : sînt multe
rezerve și motive de insatis
facție, deși se fac eforturi 
considerabile 
menaja într-o 
mai mare 
culturală (în sala mare se 
montează acum scaune noi). 
Ne-am exprimat nedumerirea 
asupra faptului că la club 
nu există o brigadă artistică.

- Nu mai pot să înființez 
o brigadă artistică pentru 
oraș pentru că am destule 
probleme cu cele de la mină 
și preparație, ne-a spus to
varășul Constantin Pricob, di
rectorul clubului.

Este un punct de vedere 
ciudat, care ignoră valoarea 
competitivă a formațiilor 
culturale. De fapt e greu de 
spus ce formații activează 
în club și sînt inițiate de 
club, pentru că o asemenea 
instituție nu trebuie doar să 
găzduiască manifestări pre
gătite de alții (mină, pre
parație, zile ale brigadieru
lui, consfătuiri, chiar spec
tacole). Din aceste motive și 
programul lunar de activi-

.Cîntarea

pentru a-l a- 
formulâ de 

funcjionalitate

tați este compus dintr-o 
ită de acțiuni care sînt pre
văzute în cea mai mare 
parte în întreprinderi, dar 
nu sînt decît rodul muncii 
cultural-educative și artistice 
a întreprinderilor. Ne-am fi 
așteptat să constatăm la 
club o preocupare susținută, 
și spirit de inițiativă pentru 
depistarea tinerilor talentați 
și a-i atrage într-o activi
tate atractivă (fanfara, de 
exemplu, trebuie întinerită; 
este criză de artiști amatori). 
Este semnificativ pentru ca
litatea și eficiența muncii 
consiliului de conducere al 
clubului că ultimul specta
col a fost prezentat în luna... 
februarie la... Lonea ! Dacă 
ne întrebam mai înainte cum 
este popularizată activitatea 
clubului, prin ce metode și 
forme, răspundem acum fără 
ezitare : nicicum. Nicăieri 
n-am întîlnit vreun program 
afișat (cu excepția unui colț 
din holul clubului). ~ 
ceea, oamenii din 
vin la club doar pentru film 
și jocuri sportive (tenis, șah).

Așa cum ne spunea și to
varășul loan Orza, secretar 
al comitetului orășenesc de 
partid, organizația U.T.C. și 
întreprinderile trebuie să a- 
jute mai mult, mai eficient 
clubul, care numai printr-o 
concepție bine definită des
pre structura vieții culturale 
din Petrila, prin munca di
namică a colectivului de 
conducere, va putea să sti
muleze participarea largă a 
oamenilor muncii la activi
tatea acestei instituții de 
cultură, care este clubul.

T. SPĂTARU

*

Debut pe scena 
Teatrului de stat

u

Note de lectură

„Atelier al cercurilor literare"
Editura „Facla" din Timi

șoara a avut remarcabila și 
originala idee de a strînge 
în paginile unui volum crea
țiile literare care se nasc în 
cenaclurile și cercurile lite
rare din cinci județe 
din partea de vest a țării 
(Arad, Bihor, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Timiș). Numărul 
impresionant al acelora care, 
după muncă, trudesc în fața 
paginilor albe, exprimîndu-și 
gîndurile și sentimentele în 
poezie sau în proză, consti
tuie o realitate - prezentă 
și în viața culturală a Văii 
Jiului - care evidențiază dis
ponibilitățile spirituale ale 
omului din zilele noastre, a 
culturii românești stimulată 
de Festivalul național „Cîn
tarea României". „Atelier al 
cercurilor literare" cuprinde 
nu mai puțin de 150 de 
poeți și prozatori (din Valea 
Jiului : Valeria Zamfir, Mir
cea Bujorescu, Maria Dincă, 
Titu Maican, Ion Vasiu și 
scriitorii Corneliu Rădulescu 
și Dumitru Dem. lonașcu) ale 
căror creații sînt inspirate, 
în mod covîrșitor, din reali
tățile de astăzi, din munca 
oamenilor.

Volumul este conceput ca

un almanah, în așa fel încît 
să răspundă, prin evocări 
sau opiniile unor scriitori cu 
prestigiu literar, și unor ne
cesități educativ-orientative, 
încercîndu-se chiar o clarifi
care a funcției actuale a 
cenaclurilor și cercurilor. A- 
cestui scop este destinată

ancheta la care au 
Mihai Beniuc, loan 
dru și mai multi scriitori ti
mișoreni. Partea cea mai 
consistentă a volumului (care 
mai cuprinde și tradiții, măr
turii și evocări ale vieții cul
turale, literare și artistice, 
îndeosebi bănățene) revine, 
așa cum este și firesc, cena-

răspuns 
Alexan-

De a- 
Petrila

înăra actriță Anama
ria Cristea, repartiza
tă la Teatrul de stat 

„Valea Jiului" Petroșani, a 
absolvit Institutul de teatru 
„I. L. Caragiale" București. 
Aici, sub directa îndrumare 
a profesorului Constantin 
Dinulescu, a interpretat mul
te roluri-școală, destul de 
variate și de dificile, solici- 
tindu-i adîncirea posibilită
ților de interpretare, încer
cări și experiențe de creație 
dintre cele mai interesante- 
Din fișa ei artistică, reținem 
rolurile: Simina (în drama
tizarea după romanul „Ma- 

i rele singuratic" al lui Ma
rin Preda) ; Ruth („Dincolo 
de zare" de Eugene O'Neill); 
Ducesa („Richard III" de W. 
Shakespeare); Luluța („Chi- 
rița în provincie" de V. A- 
lecsandri) ; Casandra („O- 
restia" lui Eschil) ; Cleopa
tra („Cezar și Cleopatra” de 
Bernard Shaw) ; Antigona

ț 
ț
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CARNET

(„Oedip salvat" de Radu nostru și, în urmă cu citeva 
Stanca) ; Sonia („Camera 
de alături" de Paul Everac); 
Duniașa (Livada cu vișini" 
de A. P. Cehov); Piiar („Pli
ne amară” de Claude Spa- 
ak) ; Julieta („Romeo și Ju- 
lieta" W. Shakespeare) și 
Blanche („Un tranvai numit 
dorință" de Tennessee Wi
lliams).

Datorită realelor posibili
tăți artistice și virtuților in
terpretative, Anamaria Cris- 
tea a fost solicitată, para
lel cu activitatea de la 
I.A.T.C., să joace într-o se
rie de filme. Amintim rolu
rile din „Agentul straniu" 
(regia lui. Savel Stiopu), 
„Ultimele iile ale verii" 
(regia lui Savel Stiopu), „Zi
le fierbinți" (regia lui Ser
giu Nicolaescu), „Chemarea 
aurului" (regia lui Sergiu 
Nicolaescu), „Marele singu
ratic" (regia lui Iulian Mi- 
cu), „Cuibul salamandrelor" 
(regia lui Mircea Drăgan) 
și „Aurel Vlaicu" (regia a- 
celuiași Mircea Drăgan). 
Filmările pentru cel din ur
mă s-au făcut in județul

zile, la Orăștie a avut loc 
premiera de gală. Actrița ' 
Anamaria Cristea a fost re- ' 
marcată și de televiziune, I 
fiind- distribuită în „Romeo | 
și Julieta" (rolul Julietei) și | 
în piesa lui Doru Moțoc „A- i 
pe și stele", ambele în re- j 
gia lui Tudor Mărăscu. i

De curind, în rolul „gra- . 
țioasei” Liz din comedia lui 
Ovidiu Genaru „'Viața par- j 
ticulară" (regia: Marcel Șo- ( 
ma), Anamaria Cristea a I 
debutat pe scena Teatrului ■ 
de stat „Valea Jiului" din 1 
Petroșani. După întilnirea j 
cu publicul ne spunea; ' 
„Noi, actorii, nu sintem de- 1 
cit delegații spectatorilor, i 
Eu voi considera, întotdea- 1 
una, că e de datoria mea 4 
să aplaud publicul din Va- | 
lea Jiului, dornic să urmă- 1 
rească spectacole de caii- ] 
tate pe scena teatrului ca- 1 
re va sărbători, în această * 
toamnă, 30 de ani de acti- 1 
vitate artistică in Petroșani", I

Dumitru VELEA, I
referent literar I

clurilor, față de care editorii 
sînt inconsecvenți pentru că 
nu fac o distincție netă în
tre „cerc literar" și „cenaclu 
literar", concepte și realități 
care nu sînt sinonime.

„Atelier al cercurilor lite
rare" este un fapt editorial 
care merită atenție, ba chiar 
te cucerește, mai ales sub 
aspectul intenției. Volumul 
este, din păcate, vulnerabil 
în mai multe puncte. în pri
mul rînd, spiritul selectiv a 
fost dominat de o excesivă 
îngăduință (foarte multe po
ezii și schițe minore din 
punct de vedere artistic, să
race și inexpresive). De a- 
semenea, pentru că este o 
premieră editorială, „Atelier 
al cercurilor literare" putea 
fi întocmit 1 cu mai multă 
grijă și fără abandonarea 
spiritului critic, absolut nece
sar în literatura română 
contemporană. O surpriză 
neplăcută am avut-o cînd 
am constatat că cercurile și 
cenaclurile literare din Va
lea Jiului sînt reprezentare 
prea puțin.

Ca orice început, inițiativa 
editurii „Facla" este imper
fectă, dar perfectibilă de
oarece înțelegem, că strîn- 
gerea celor mai izbutite 
creații literare va intra în 
obiectivul permanent al edi
turii, ceea ce este un act 
de pionierat în cultură.

T. GORJANU

în expoziții, în săli de 
festivități sau săli de apel 
ale întreprinderilor mi
niere - în orice lor s-ar 
găsi ele, lucrările artistu
lui amator - minier Ladis- 
lau Schmidt stîrnesc admi
rația și legitima prețuire.

în clișeul nostru, mache
ta unei viitoare lucrări a 
plasticianului L. Schmidt.

• La căminul cultural Cîmpu lui Neag a avut loc 
miercuri simpozionul „Ecoul războiului de independență 
din 1877-1878 în rîndul populației hunedorene", orga
nizat în cadrul manifestărilor consacrate zilei de 9 Mai 
- Ziua proclamării independenței de stat a României.

• „Poeți contemporani - Ana Blandiana" a fost 
genericul unui recital de versuri organizat joi la biblio
teca căminului cultural din Iscroni.

• Cinematograful „Muncitoresc" din Lupeni a orga
nizat la începutul acestei săptămîni programul tematic 
de filme documentare „Să cunoaștem, mărețul program 
de dezvoltare a patriei noastre". Au fost prezentate fil
mele de scurt metraj „România, țara mea“, „Din fluvii 
izvorăsc lumini", „între Anina și Oravița", „Orașul cel 
mare", „Dialog peste ani".

• Astăzi, la ora 18, la clubul sindicatelor din Lonea 
va avea loc un spectacol la care participă formațiile ar
tistice ale clubului.

• La clubul sindicatelor din Vulcan are loc, astăzi, 
(ora 15,30) o masă rotundă cu tema „Modalități de 
muncă în organizațiile U.T.C. pentru educarea tineretului 
prin muncă și pentru muncă. Participarea tineretului la 
acțiunile cultural-educative și artistice din cadrul Festi
valului național -«Cîntarea României», ediția a ll-a“. Dez
baterea se încheie cu un program artistic susținut de 
formațiile artistice de la preparația Coroești.

• Ultima premieră de pe scena Teatrului de stat 
Valea Jiului, „Viața particulară" de Ovidiu Genaru (re
gizor : Marcel Șoma) va fi prezentată pe scenele de la 
Lupeni (17 aprilie, ora 19), Uricani (18 aprilie, ora 17,30), 
Vulcan (19 aprilie, ora 19), Lonea (20 aprilie, ora 18,30), 
Aninoasa (21 apțilie, ora 18). La sediul teatrului va fi 
susținut mîine (ora 18) un spectacol cu piesa „Alegeți-I 
singuri" de Ivan Bucovcan.

Viața culturală a studenților
La clubul cultural al stu

denților Institutului de mine 
din' Petroșani s-a format un 
climat de muncă 
artistică, demn de 
obținute în anii 
competiții artistice ___
le. O seară petrecută la a- 
cesi club este plină de su
gestii pentru ceea ce se în
treprinde acum, pentru po
tențialul cultural artistic al 
studenților în ediția a ll-a 
a Festivalului național „Cîn
tarea României".

După cursuri, eram infor
mați de un grup de stu- 
denți, repetițiile la diversele 
formații sau activitatea de 
creație din cercuri (cineclu- 
bul „Minfilm", foto etc.) sînt

educativ- 
succesele 

trecuți la 
nationa-

reconfortante și plăcute, deși 
se consumă multă energie. 
Numai astfel, prin pasiune și 
muncă, și-au reluat activita
tea ansamblul folcloric (care 
a dus faima institutului), for
mația de muzică. ușoară, 
montaje literar-muzicale in
spirate din viața studenților 
și a oamenilor muncii din 
Valea Jiului. întreaga activi
tate cultural-educativă și ar
tistică de la Institutul de 
mine se subordonează unei.

■ concepții noi despre contri
buția educativă, de formare 
multilaterală a viitorului spe
cialist. Astfel s-au realizat 
noi proiecte de activitate cul
turală traduse cu consecven
ță în fapte. înființarea unor 
coruri (ia fiecare facultate],

acțiuni educative așteptate și 
urmărite cu interes, expozi
ții (pentru că talentul stu
denților este multiform și se 
manifestă în poezie, muzică, 
artă plastică, film) reprezintă 
cîțeva repere principale ale 
unei vieți culturale proprii. 
Și toate eforturile și talen
tele sînt stimulate de tradi
ția Institutului de niine care 
se află în pragul împlinirii 
a 30 de ani de existență în 
Valea Jiului.

...In sălile clubului conti
nuă repetițiile viitoarelor 
spectacole care vor mărturisi 
că pe lîngă pregătirea de 
specialitate, studenții dispun 
de mari și variate disponibi
lități cultural-educative și ar
tistice. (ts).
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu
în Statele Unite ale Americii

Primiri la tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președinții unor
• (Urmare din pag. I)

Mul bunelor raporturi din
tre cele două țări și popoa
re. ★

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit,

mari companii
In după-amiaza zilei de 
joi pe J. Paul Austin, pre
ședintele Companiei „Coța- 
cola".

Convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej s-a referit la 
posibilitățile de cooperare 
în viitor a firmei „Coca-coia“ 
cu firme românești.

Senatorul democrat Henry Jakson
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a primit joi, la 
reședința de fa Blair House, 
pe Henry Jackson, senator 
democrat de Washington, 
președintele Comitetului pen
tru energie și resurse natu
rale al Senatului S.U.A.

In cadrul convorbirii, au

fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea colaborării 
româno-americanel în spe
cial în domeniul economic, 
pe baza egalității, a respec
tului și avantajului reciproc, 
și s-a efectuat un schimb de 
opinii cu privire la unele as
pecte ale situației interna
ționale actuale.

Directorul general 
al Fondului Monetar Internațional

Joi după-amiază, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
la reședința sa oficială din 
Washington - Blair House - 
pe directorul general al 
Fondului Monetar Internațio
nal (F.M.I.), dr. Hendrick 
Johannes Witteveen.

în cursul convorbirii care 
a avut loc, au fost discu
tate probleme privind co
laborarea între România și 
Fondul Monetar Internațio
nal. Totodată, a fost efec
tuat un schimb de păreri re
feritor, la situația monetară 
internațională.

Dejunul de ia Clubul Național 
al Presei din Washington

Joi Ța amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a parti
cipat la un dejun oferit în 
cinstea sa de conducerea 
Clubului Național al Pre
sei din Washington.

Ce'i peste 200 de ziariști 
americani și corespondenți 
ai presei străine acreditați 
la Washington au făcut o 
călduroasă primire președin
telui Republicii Socialiste 
România.

Președintele interimar al 
clubului, Arthur Wiesee, a 
prezentat personalitatea șe
fului statului român și a 
mulțumit călduros în nu

mele ziariștilor americani și 
străini pentru onoarea ce li 
s-a făcut.

Au fost prezenți repre
zentanți ai Casei Albe și ai 
Departamentului de Stat al 
S.U.A.

Potrivit unei tradiții înce
tățenite în cadrul clubului, 
în timpul dejunului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost in
vitat să facă o succintă pre
zentare a stadiului relațiilor 
româno-americăne, a rezulta
telor vizitei și să răspundă la 
o serie de întrebări puse de 
ziariști.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 

au primit un grup de cetățeni 
americani de origine română

Dejun oferit In onoarea 
tovarășa Elena Ceaușescu 

de doamna Rosalynn Carter

Declarația Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare

Doamna Rosalynn Carter, 
soția președintelui Statelor 
Unite ale Americii, a oferit, 
joi, un dejun în salonul de 
recepții al Muzeului națio
nal de istorie și tehnologie 
din Washington.

La sosire, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Rosa
lynn Carter au fost salu
tate cu cordialitate de as
tronautul Michael Collins, di
rectorul Muzeului național al 
aerului și spațiului.

în timpul dejunului, doam
na Rosalynn Carter și to

varășa Elena Ceaușescu au 
luat cuvîntul.

După dejun, doamna Ro
salynn Carter a invitat-o pe 
tovarășa Elena Ceaușescu 
să viziteze cîteva din sălile 
muzeului. Pe parcurs, nu
meroși cetățeni le-au salu
tat cu simpatie și respect. 
Erau de față un mare nu
măr de reporteri radio și 
televiziune.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
a răspuns la întrebările u- 
nor corespondenți de pre
să.

NAȚIUNILE UNITE 14 (A- 
gerpres). - Intr-o declarape 
adoptată prin consens, Co
mitetul O.N.U, pentru de
colonizare „condamnă în 
mod energic regimul sud- 
african pentru continuarea 
ocupării ilegale a Namibiei’*.

Textul declarației „respinge 
toate manevrele regimului 
ilegal dm Africa de Sud de 
a impune o pretinsă regle
mentare internă" Namibiei și 
condamnă, totodată,' „tacti- 
cile Pretoriei vizînd distru
gerea integrității teritoriale 
a Namibiei".

Declarația subliniază că 
SWAPO (Organizația po
porului din Africa de Sud- 
Vest), „în calitate de re
prezentant autentic unic al 
poporului namibian, se o- 
pune oricărei reglementări’ 
poi-itice care nu ar duce la 
o independență reală ba
zată pe integritatea terito
rială a Namibiei".

Comitetul O.N.U. pentru 
decolonizare recomandă 
Consiliului de Securitate să 
ia noi măsuri obligatorii îm
potriva Africii de Sud.

Primire ia tovarășa 
Elena Ceaușescu

Tovarășa Elena Ceaușescu 
a primit joi, la Blair House, 
pe profesorul Emanuel Mer,- 
dinger, reprezentant al Con
siliului de conducere al Aca
demiei de Științe a statului 
Illinois, cu soția. Profesorul a- 
merican i-a înmînat tovară
șei Elena Ceaușescu diploma 
de Membru de onoare a! 
Academiei de Științe a sta
tului Illinois.

Cu acest prilej, profesorul 
Emanuel Merdinger a arătat, 
printre altele: Decernarea a- 
cestei distincții, prima dealt
fel acordată de Academia de 
Științe din Illinois unei per
sonalități de peste hotare, 
reprezintă expresia recunoaș
terii de către membrii Con
siliului de conducere a con
tribuției dumneavoastră deo
sebite la dezvoltarea cerce
tării științifice în domeniul 
chimiei.

Primiți, stimată doamnă a- 
cademician, titlul onorific 
conferit de Academia de Ști
ințe a statului Illinois ca pe 
o recunoaștere atît d merite
lor științei românești, pe ca
re o reprezentați, cît și a

Joi, Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernu
lui, și Ion Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de 
mașini, s-au întîlnit cu con
ducerile firmelor „Internațio
nal Harferser", ,,Marion" și 
„Foxboro”.

Au fost discutate și con
venite înțelegeri pentru extin
derea colaborării bilaterale 
între -întreprinderile america
ne și cele românești in do
meniul construcțiilor de ma
șini.

prestigiului internațional de 
care țara dumneavoastră se 
bucură în prezent, pentru 
politica sa independentă, pen
tru contribuția activă la pro
movarea păcii în lume.

Răspunzînd, tovarășa Elena 
Ceaușescu a dat expresie 
sentimentelor de satisfacție 
pe care le trăiește ori de ci
te ori contribuția științei ro
mânești la dezvoltarea ști
inței în general este apre
ciată peste hotare, conside
rând că, prin aceasta, se a- 
duce un elogiu capacității 
creatoare a poporului 
român. Doresc, a arătat to
varășa Elena Ceaușescu, să 
mulțumesc în mod deosebit 
pentru distincția ce mi-a fost 
acordată.

In încheierea cuvîntului său, 
tovarășa Elena Ceaușescu și-a 
exprimat încrederea că, prin- 
tr-o strînsă conlucrare, oame
nii de știință români și ame
ricani vor face totul pentru 
a pune rezultatele cercetări
lor în slujba păcii, prieteniei 
și progresului general al o- 
menirii.

de lucru
In cursul zilei de joi, tova

rășii 'Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Vasile 
Pungan, ministru la Președin
ția Republicii, șeful grupului 
de consilieri ai președintelui 
Republicii Socialiste România, 
s-au întîlnit cu Zbigniew 
Brzezinski, consilier prezi
dențial pentru problemele se
curității naționale.

Au fost discutate aspecte 
ale evoluției relațiilor bilate
rale, precum și probleme ac
tuale ale vieții internaționa
le.

Orientul
BEIRUT 14 (Agerpres). . —

Începîna de joi seara, în
urma reauzâni unui acord
de încetare a focului, în
cartierele de sud-est ale
Beirutului s a instaurat cai-
mul.

Printr-un comunicat cit
fuzat la Beirut, Forțele a
rabe de descuraiare din
Liban (F.A.D.) au anunțat
adoptarea de noi
măsuri pentru mărirea
feciivelor lor în zonele Shi-
yah și Ain Rummaneh, unde 
s-au produs incidentele din 
ultimele zile. Comunicatul 
adaugă că s-a convenit cu 
părțile interesate din cele
două cartiere asupra unui
plan privind prevenirea cioc
nirilor provocate de indivizi 
izolați și predarea acestora 
autorităților.

■fa

BEIRUT 14 (Agerpres). - 
După o întrevedere pe care 
au avut-o joi seara Yasser 
Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Pa-

Miilociu
lestinei, și Selim Al-Hoss, 
primul ministru libanez, au 
declarat că au căzut de a- 
cord asupra măsurilor care 
„să asigure retragerea to
tală a Israelului din sudul 
Libanului și reinsfaurarea 
Suveranității libaneze asu
pra întregii zone".

★
NAȚIUNILE UNITE 14 (A- 

gerpres). - într-o scrisoare 
adresată secretarului gene
ral al O.N.U., Kurt Waldhe
im, ministrul de externe al 
Egiptului, Mohamed Ibrahim 
Kamel, a protestat împotriva 
prospecțiunilor petroliere 
făcute de Israel în teritoriul 
egiptean ocupat, arătînd că 
acestea constituie o încălca
re a normelor de drept in
ternațional și a rezoluțiilor 
Organizației Națiunilor U- 
nite.

Scrisoarea precizează că 
guvernul egiptean își re
zervă dreptul de a cere 
despăgubiri pentru petrolul 
extras de aici.

PREȘEDINTELE REPUBLI
CII DEMOCRATICE SOMA
LIA, Mohamed Siad Barre, a 
sosit vineri la Pekin, într-o 
vizită oficială, la invitația 
guvernului R.P. Chineze - 
informează agenția China 
Nouă. Pe aeroportul din ca
pitala chineză, oaspetele so
malez a fost întîmpinat de 
Hua Kuo-fen, președintele 
C.C. al P.C. Chinez, premi
erul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, de alte ofici
alități ale țării-gazdă.

LA SEDIUL FUNDAȚIEI DE 
STUDII clasice „Pastor" din 
Madrid a avut loc o manifes
tare culturală dedicată Româ
niei. Cu acest prilej, profe
sorul Constantin Noica a 
prezentat unele lucrări reali
zate de specialiștii români în

domeniul studiilor clasice și a 
făcut comunicarea „Plafon.: 
o nouă interpretare".

LA VIENA A AVUT LOC 
o plenară a C.C. al P.C. din 
Austria în cadrul căreia au 
fost examinate probleme a- 
le situației economice și po
litice din țară, necesitatea 
intensificării luptei pentru 
profunde transformări 
ciale în interesul oamenilor.

UN NOU ACT DE VI
OLENȚĂ s-a produs vineri 
în Irlanda de Nord, unde pe 
o șosea, la 80 kilometri sud 
de Belfast, o persoană a fost 
împușcată mortal. Victima fă
cea parte din Regimentul de 
apărare a Ulsferului - for
mațiune ce sprijină activi
tățile forțelor britanice din 
Irlanda de Nord, in perioa
da care a trecut de la cre
area, cu mai mulți ani în 
urmă, a acestei formațiuni, 
din rindurile ei au fost u- 
ciși 85 de membri, dintre 
care patru în acest an.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste 

România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întîlnit, joi 
seara, la sediul ambasadei 
țării noastre din Washing
ton, cu un grup format din 
peste 250 de reprezentanți ai 
comunității românești din 
Statele Unite ale Americii, 

de cetățeni americani de ori
gine română.

în numele membrilor gru
pului, prof. Vasile C. Barsan 
a exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu cu
vinte de caldă gratitudine 
pentru bunăvoința de a le fi 
acordat această întrevedere.

Au rostit, de asemenea, 
calde cuvinte de salut la a- 
dresa președintelui' Româ
niei și a soției sale prof, 
dr. George Palade, laureat 
al premiului Nobel, Victorin 
Ursache, arhiepiscop al 
arhiepiscopiei misionare or
todoxe române din S.U.A. 
și Canada, avocat John Co- 

man, președintele Uniunii și 
Ligii Societăților româno- 
americane din S.U.A. și Ca
nada, avocatul Barbu Ni- 
colescu, președintele Fonda- 
ției culturale româno-ameri- 
cane, și alții care au rele
vat satisfacția lor față de 
dezvoltarea relațiilor Româ
niei cu Statele Unite ale 
Americii, subliniind dorința 
de a contribui și în viitor 
la întărirea acestor rapor
turi de prietenie și colabo
rare. Ei au arătat că, deși 
afiați departe de țara de 
baștină, au păstrat perma
nent - prin grai și obiceiuri 
- legături vii cu România și 
vor transmite urmașilor mîn- 
dria originii lor românești, 
dragostea pentru acest po
por și această țară.

Primit cu vii. și puternice 
aplauze, a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Întîlnirea s a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, de stimă și res
pect la adresa României, a 
președintelui ei.

FILME

PETROȘANI - 7 No
iembrie : Făgăduiala ; Re
publica : Marele singura
tic ; Unirea : Profetul,
aurul și ardelenii ; LO- 
NEA: Dacii; AN1NOA- 
SA : Scaramouche ; VUL
CAN : Profetul, aurul și 
ardelenii ; LUPENI - Cul
tural : Acțiunea „Autobu
zul" ; Muncitoresc : Cum 
l-a însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim ; URI- 
CANI : Condurul și tran
dafirul, seriile l-ll.

®V.

12.00 Telex; 12,05 Curs 
de limbă spaniolă; 12,30 
Roman-foileton: Familia
Palliser. Episodul 8; 13,20 
Muzică distractivă; 14,00 
Reportaj TV; 14,20 Muzică 
ușoară; 14,35 Stadion;
16,25 Clubul tineretului;

MEMENTO
17.25 Agenda cultural-ar- 
tistică; 17,55 Săptămina 
politică internă și interna
țională; 18,10 Antologia 
filmului pentru copii și ti
neret: Charles Chaplin;
19,30 Telejurnal; 20,00 Te- 
leenciclopedia; 20,30 Mari 
filme western: „Incident 
la Ox—Bow". Producție a 
studiourilor americane;
21,45 Intîlnire cu satira și 
umorul; 22,15 Telejurnal;
22.25 Stelele cîntecului și 
dansului.

RADIO

5,00 Buletin de știri; 
5,05 Ritmuri matinale; 
6,00 J?adioprogramul di
mineții; 7,00 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier. Sport; 
8,00 Revista presei; 8,10

itt MEMENTO
Curierul melodiilor; 9,00 
Buletin de știri; 9,05 Re
vista literară radio; 9,40 
Antologie de cîntece; 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Șla
găre pe meridiane; 10,30 
Legendă și dor; 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 Atlas 
cultural; 12,00 Buletin de 
știri; 12,05 Din comoara 
folclorului nostru; 12,35 
Muzică ușoară; 13,00 De 
la 1 la 3; 15,00 Meridian
club; 16,00 Radiojurnal; 
16,15 Radiorecording; 
18,00 Orele serii; 20,00 
Romanțe, cîntece și piese 
concertante; 20,30 Azi, în 
România; 20,40 Cadențe 
sonore.; 21,00 Buletin de 
știri; 22,00 Radiojurnal: 
22,30 Maratonul dansului; 
24,00 Buletin de știri; 
0,05—6,00 Non stop mu
zical nocturn.

VREMEA ’
Stația meteorologică Pe- I

troșani comunică: Ieri, I
temperatura maximă a-ae- ■ | 
rului la Petroșani a fost |
de 14 grade, iar la Pa- |
ring de 8 grade. Minime- ■
le au fost de 7 și; res- I
pectiv, 4 grade. .

Pentru următoarele 24 I
de ore: Vremea se încăl
zește ușor. Averse locale. |
Vînt potrivit din sectorul I
sudic. |

Loto
REZULTATELE TRAGERII ;

LOTO DIN 14 APRILIE

Extragerea I : 72, 38, 39, i
11,54,17,46,55, 77 I

Extragerea a ll-a : 9, 75, j
73, 50, 8, 84, 31, 23, 19. I

FOND de premii : i
1 163 662 lei. I
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