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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Statele Unite ale Americii

In continuarea vizitei de 
stat pe care o fac în 
S.U.A., președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, au 
sosit vineri dimineața (ora 
18,00 ora București) în orașul 
Chattanooga, statul Tennes
see.

împreună cu șeful statului 
român se aflau persoanele o- 
ficiale române care ii înso
țesc în această vizită.

Ora 10,00 ora locală. A- 
vionul prezidențial, care, de 
la decolarea de pe Aeropor
tul internațional al capi
talei Statelor Uni
te, a survolat statele Vir
ginia, Virginia de Vest și 
Kentucky, a aterizat pe aero
portul Lovell, din apropierea 
orașului Chattanooga.

La scara avionului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați și salutați cu 
căldură de Ray Blanton, gu
vernatorul statului Tennessee, 
și doamna Blanton, Merlyn 
Lloyd, deputată de Tennessee 
în Camera ‘ Reprezentanților 
a Congresului S.U.A., de alte 
persoane oficiale federale și 
locale.

In numele celor prezenți, 
al locuitorilor orașului Chat

tanooga și ai statului Ten
nessee, guvernatorul Ray 
Blanton a urat președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu un cor
dial și prietenesc bun sosit.

Șeful statului român și-a 
exprimat satisfacția de a avea 
ocazia să facă acesta vizită 
la Chattanooga, să cunoas
că nemijlocit viața și munca 
poporului american.

Inalții oaspeți au fost in
vitați apoi să ia loc în auto
mobilele oficiale, după care, 
coloana de mașini s-a în
dreptat spre primul obiectiv 
înscris în itinerariul vizitei 
prezidențiale în această lo
calitate — Centrala atomo- 
electrică Sequoyah.

Aici, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpi
nați cu cordialitate de di
rectorul acestei unități indus
triale, de alți membri ai 
conducerii centralei.

In amfiteatrul uzinei, di
rectorul unității a prezentat 
înalților oaspeți date semni
ficative cu privire la marea 
întreprindere pe care o con
duce.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost invitați să 

cunoască cele mai importante 
secții ale prestigioasei între
prinderi. Au fost vizitate, pe 
rînd, salp de control și co
mandă a uzinei, reactorul nr. 
1, aflat în probe tehnologice, 
și reactorul nr. 2, care este 
în faza de asamblare.

Oaspeții s-au interesat în
deaproape de principalele 
caracteristici tehnice ale fie
cărei secții în parte, de avan
tajele economice ale uzinei, 
precum și de soluțiile între
buințate pentru prevenirea 
poluării mediului înconjură
tor.

In încheierea vizitei la u- 
zina atomoelectrică, directo
rul unității a subliniat onoa
rea deosebită făcută de înal- 
ții oaspeți români colectivu
lui acestei unități industriale 
prin vizita lor aici și le-a a- 
dresat invitația să revină în 
Chattanooga, la uzina Sequ
oyah, pentru a o revedea 
cînd va funcționa la întreaga 
ei capacitate.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat apoi un 
alt obiectiv industrial im
portant din statul Tennessee 
— uzina „Combustion Engi
neering", care furnizează 
produse, echipamente și ser
vicii pentru producerea și 

prelucrarea energiei și com
bustibililor, metalelor, produ
selor chimice și petrochimi
ce etc.

Aici, inalții oaspeți români 
au fost întîmpinați de pre
ședintele companiei, și de 
membrii Consiliului directo
rial.

După o scurtă oprire în 
fața unei machete a uzinei, 
oaspeții au fost conduși de-a 
lungul fluxului tehnologic, cu 
care prilej le este prezentată 
întreaga gamă de echipa
ment industrial produsă de 
„Combustion Engineering".

In continuare, solii popo
rului român au fost invitați 
în sala de recepții a uzine
lor, unde, președintele com
paniei a exprimat deosebita 
onoare și plăcere de a avea 
ca oaspeți pe șeful statului 
român și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. El a subliniat re
lațiile bune existente între 
firma sa și întreprinderile ro
mânești de comerț exterior, 
evidențiind posibilitățile largi 
create pentru dezvoltarea a- 
cestor raporturi reciproc a- 
vantajoase prin identificarea 
de noi căi eficiente de coope
rare în producție.

• {Continuare în pag. a 4-a)

Pe arterele noilor cartiere.

Conferința municipală 
a inginerilor și tehnicienilor
Ieri s-a desfășurat la Pe

troșani conferința municipală 
a inginerilor și tehnicienilor. 
Au participat membri ai co
misiilor inginerilor și tehnici
enilor din întreprinderile in
dustriale și șantierele de con
strucții, institute de cercetare 
și proiectare, Institutul de 
mine, din alte unități econo
mice.

Dezbaterile conferinței, 
desfășurate în spirit lucrativ, 
au evidențiat noi posibilități, 
extrem de largi pentru îm
bunătățirea activității ingine
rilor și tehnicienilor din în
treprinderile productive și in
stitute de cercetare și Învă- 
țămînt în sprijinul producției.

Participanții au ținut să re
leve modalitățile multiple 
și complexe prin care se 
poate acționa pentru ca În 
cadrul comisiilor inginerilor 

și tehnicienilor să se valorifi
ce mai bine resursele de re
alizare ritmică a sarcinilor de 
producție, de creștere a pro
ductivității muncii pe seama 
modernizării tehnologiilor și 
promovarea progresului teh
nic, de creștere a eficienței 
economice prin reducerea 
cheltuielilor materiale, a con
sumurilor de energie, de uti
lizare la parametri înalți a 
utilajelor și mașinilor din do
tare, de perfecționare a pre
gătirii profesionale a forței 
de muncă. S-a subliniat ro
lul deosebit al comisiilor în 
perfecționarea activității de 
creație tehnică de masă și 
cercetare științifică în stimu
larea inventatorilor, inovato
rilor și raționalizatorilor, 
pentru valorificarea forței 
specialiștilor în soluționarea 
problemelor tehnice și orga
nizatorice pe care le ridică, 
zi de zi, producția, îndeosebi 
mineritul Văii Jiului.

Fapte care confirmă valoarea Inițiativelor muncitorești

Brigada condusă de Eugen Voicu a 
extras 7000 tone de cărbune peste plan

Minerii din brigada condu
să de comunistul Eugen Voi
cu, din cadrul sectorului IV 
al I.M. Petrila, cei ce au lan
sat inițiativa muncitorească 
„BRIGADA ÎNALTEI PRO
DUCTIVITĂȚI", au înscris în 
palmaresul întrecerii socialis- 

„ te un nou succes. Vineri, du
pă schimbul I, șefii de 
schimb din cele trei abataje 
frontale în care lucrează bri
gada, au raportat că au ex
tras, peste sarcinile de plan 

Brigadierul Ion Moldovan de la mina Petrila și orta
cul Ion Cîapsa au ieșit din șut. De cînd a îmbrățișat ini
țiativa lui Eugen Voicu, brigada are substanțiale depășiri 
în cărbune. Foto: Ion LICIU

la zi, 7000 tone de cărbune.
Pentru a afla amănunte 

despre felul în care au acți
onat minerii din această bri
gadă și cum aplică ei ini
țiativa „Brigada înaltei pro
ductivități" în activitatea de 
zi cu zi, am stat de vorbă 
cu mineri, șefi de schimb, și 
cu secretarul organizației de 
partid de la sectorul IV. „Tre
buie să spun, în primul rînd, 
că în întreaga brigadă dom
nește un climat de ordine și 

disciplină fermă" - afirmă 
Vasile Ene, secretarul orga
nizației de bază. Intr-adevăr, 
deși are un efectiv total de 
70 de oameni, brigada e o- 
mogenă, unită întotdeauna 
și la bine și la greu. Une
ori, un frontal din cele trei 
nu necesită decît cel. mult o 
plasare de 10 oameni pe fî- 

șie, alteori mai mulți, în 
funcție de greutățile întîmpi- 
nate în exploatare. Toți din 
brigadă muncesc însă cu a- 
ceeași dăruire oriunde sînt 
plasați. „Schimbul care intră 
în subteran - ne spune mi
nerul Pavel Crăciun - își

Viorel STRĂUT 

• (Continuare în pag. a 2-a)

<l)ă informam
GOSPODARII I.M. LONEA 

au extins în această primă
vară grădina de legume a 
întreprinderii cu încă 200 
mp. A început săpatul și 
aranjarea straturilor în ve
derea plantării cepei, ustu
roiului și însămînțării pă
trunjelului și morcovilor.

IN PERSPECTIVA înmulți
rii speciilor de vînat pe 
fondurile aflate în folosin
ța Filialei Petroșani a 

^AdGuVAS., zilele trecute au

La I. M. Uricani
• Sectorul III — plus 1086 kg post.
• Sectorul II - plus 856 kg'post.

Colectivele celor două 
sectoare ale întreprinderii 
miniere Uricani, din rîndul 
cărora s-au remarcat brigăzi
le conduse de minerii Lau- 
rențiu Kelemen, Constantin 
Sorescu și Gheorghe Durlă, 
sectorul II, și Traian Pop, 
Gheorghe Scorpie și Ștefan

Baciu, sectorul III, au obținut 
în această lună, prin depăși
rea productivității muncii în 
cărbune - plus 856 kg/post 
sectorul II, și plus 1086 
kg/post sectorul III — pro
ducții peste sarcinile planifi
cate de 548 tone, sectorul II, 

și 291 tone, sectorul HI.

La I. M. Lonea
Sectorul IV - plus 1117

Printr-o creștere a produc
tivității muncii cu 1,1 la su
tă, față de sarcina planifi
cată la nivelul întregului sec
tor, minerii sectorului IV de 
la I.M. Lonea au extras în 
această lună, la zi, suplimen
tar 1 117 tone cărbune.

Rezultate deosebite în ob
ținerea unor producții spori
te, prin creșterea productivi- 

fost eliberați în Țara Hațe
gului cîteva zeci de fazani 
procurați din localități în
vecinate județului nostru. în 
acest an pe fondurile filia
lei Petroșani vor fi aduși 
peste 200 de fazani. (T.V.)

„VEȘNIC BINE DISPUS" 
- spectacolul de succes al 
formației de teatru de ama
tori în limba maghiară de 
la clubul din Lupeni culege 
meritate aplauze atît în lo
calitate cît și în afara ei, 
în cadrul turneelor între
prinse cu regularitate. As
tăzi, de exemplu, spectaco-

tone.

tații muncii, au obținut brigă
zile conduse de minerii An
ton Florea (abataj mecanizat 
— productivitatea realizată 
în proporție de 103,0 la su
tă), Viorel Negru (abataj 
cameră - 102,1 la sută), Ion 
Lazăr (abataj cameră - 114 
la sută) și Traian Nicoară 
(abataj cameră — 110,7 la 
sută).

Iul de revistă estd prezentat 
la Hunedoara.

FLORILE SEREI. Din sera 
preparației din Coroești vor 
fi plantate pe zonele verzi 
ale întreprinderii și chiar din 
orașul Vulcan peste 250 000 
de flori. Deci, în curînd, 
zonele verzi din incinta pre
parației, la care se lucrea
ză intens, vor deveni ade
vărate covoare de begonii, 
petunii, solvii si alte flori. 
(Șt. NEMECSEK, Vulcan)
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gomotu! care la în- 3 
, ceputul toamnei | 

“ lui '77 ne făcea să s 
ridicăm ochii spre cer și | 
să urmărim cu curiozita- i 
te și admirație zborul ciu- ! 
dat al păsării de fier ce | 
atîrnă sub propriile-i aripi, | 
a devenit atît de obișnuit, | 
de cotidian incit azi doar 3 
copiii se mai lasă impre- | 
sionați de zgomotul elicei. 3

„Aurora“
fMWHfiwmrmmumu

5

„Aurora", cum și-a bo
tezat bijuteria văzduhu
lui pilotul instructor loan 
Stanciu, pilotul care a tre
cut granița a 8200 ore de 
zbor, a intrat în firescul 
zilei, al orașului.

...Zi obișnuită de primă
vară. M.B., un copil de 
10 ani, suferise un acci
dent. Gravitatea trauma
tismului depășise pute
rea de intervenție a spita
lului din Petroșani. 45 de 
minute de zbor lin și M.B. 
a sosit la Timișoara.

...De la Timișoara era 
solicitat un medic specia
list la Hunedoara. Și, pen
tru că „Aurora" era acolo, 
medicul timișorean a par
curs în halat în cîteva 
minute distanța pînă la 
locul unde era așteptat cu 
înfrigurare.

... Abia sosit în Petro
șani, echipajul elicopteru- 

=
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S-A AUTOPACAL1T
Chiar de 1 aprilie, ziua 

păcălelilor, conducătorul 
[auto Ștefan lonescu a fost 

găsit în Petroșani, dirni- 
Ineața la ora 7, conducîn- 

du-și mașina pe... două 
I cărări pe strada M hai E- 

minescu, La început, în 
fața agentului de circula- 

I- ție, a încercat să nege că 
ar fi băut ceva de dimi- 

Ineață. Proba fiolei n-a 
putut fi însă negată. S-a 

Îa'es cu 500 lei amendă și 
suspendarea permisului de 
conducere auto pentru o 

Ilună. Cu alte cuvinte, s-a 
aufopăcălit.

I CE AVEȚI CU OGLINDA?
■ La intersecția străzilor 
(Cloșca cu Mihai Viteazul 

din Petroșani, de nenu- 
. mărate ori s-a constatat 
I că oglinda care înlesnește 

vizibilitatea autovehicule
lor dincolo de curbă era 
spartă. Deunăzi un echi
paj al miliției a observat 
basculanta cu n r. 
31-HD-5362 în timp ce e- 
fectua o parcare chiar lîn- 
gă oglinda respectivă. 
Cînd i s-a atras atenția că 
nu procedează bine, șo
ferul a avut o comporta
re jignitoare față de lu
crătorii de miliție fiind 
evident sub influența ne
fastă a alcoolului, l-a fost 
suspendat permisul de 
conducere auto pe timp 
de o lună și a primit o 
usturătoare amendă con
travențională.

i UN OBICEI...
NESĂNĂTOS

Unii șoferi, îndeosebi a- 
matori, își împodobesc 
parbrizul cu fel de fel de 

' obiecte, de regulă de 
prost gust-cum sînt, bu
năoară, acele oribile „pal
me mișcătoare'’ sau „ghe
te de fotbal" etc. Avînd 
în vedere că numărul a- 
cestor mașini este relativ 
mare în municipiul nos
tru, și că ele pun în pe
ricol pe cei ce le conduc, 
micșorînd vizibilitatea și 
distrăgînd atenția șoferu
lui, biroul circulației al 
miliției municipale Petro
șani face un apel căldu
ros la evitarea acestui o- 
bicei, care nu rareori s-a 
dovedit a fi nesănătos.

V. S. FENEȘANU, 
cu sprijinul It. Mircea 
Negru, șeful biroului 
circulație al miliției 

Petroșani

I
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Fapte care confirmă valoarea 
inițiativelor muncitorești>
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transportă singur materialele 
și piesele de Schimb de ca
re, are nevoie". Nu pleacă 

nici unul din abataj pînă 
cînd nu vine schimbul urmă
tor - declară șefii de schimb 
Ștefan Aibă și Dumitru Pan- 
țucu. De:i cîteo lată se su
prapun astfel, pentru scurt 
timp schimburile, printr-o du
blare temporară a efective
lor, în acest răstimp se pot 
învinge multe din dificultăți
le apărute, fie în ceea ce 
privește susținerea tavanului 
sau avansarea „pe linie" în 
fîșie, fie în ceea ce privește 
întreținerea sau exploatarea 
utilajelor din dotare. In fron
tal, șefii de schimb se află 
permanent acolo unde e mai 
greu sau unde se ivesc di
ficultăți. Prin activitatea lor, 
toți șefii de schimb, mineri 
ca Vasile Herineanu, Ștefan 
Codreanu, Ene loan, Nicolae 
Boboc, Mirea Florea, Gheor- 
ghe Grigore, loan Bădiță,

sînt permanent exemple dem
ne de urmat pentru ceilalți 
ortaci.

Desigur, în frontale se 
muncește mult, dar se și re- 
a.izează retribuții pe măsu
ra eforturilor depuse. In pri
mul trimesiru a acestui an, 
cîștigul mediu pe post de 
miner a fost de 200 lei. A- 

cesta este un argument pu
ternic pentru cei noi veniți 
în brigadă, care se deprind 
relativ repede cu ritmul de 
muncă al brigăzii, devin în 
scurt timp ortaci de nădejde, 
cum e, bunăoară, utecistul 
Dorel Bota, absolvent al Li
ceului industrial din Petro
șani.

Intre orizontalele 14 A și 
14B, pe unde cărbunele cur
ge spre puț, pe benzile 
transportoare, alături de lă
cătușii mineri Dumitru Ma
ja, loan Boiunduț, Nicolae 
Trifu, Mihai Tăzlăoan sau 
electricienii Gheorghe Rota
ru, Niculiță Contea, Emanoil 
Diaconu, pot fi văzuți adese-

Pe adresa directorului
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E. G. C. L. Lupeni
dintre locatare, Virginia Ză- 
gan ne-a relatat : „Am o fe
tiță de 6 luni. Aseară i-am' 
spălat un costumaș și l-am 
pus pe calorifer să se usu
ce. Nu s-a uscat nici pînă 
în prezent (era la ora 13), 
deoarece caloriferele au 
fost tot timpul reci. Cît pri
vește apa caldă, ar trebui să 
primim de două ori pe săp- 
iămînă. O primim caldă cînd 
mergem să reclamăm la cen
trala termică, în rest nu prea 
e caldă..."

Acestea fiind faptele, se pu
ne pe bună dreptate între
barea : cum își fac datoria 
muncitorii de la această cen
trală termică și cum sînt con
trolați de conducerea E.G.C.L. 
Lupeni ?

Poate că se gîndesc că vin 
lunile călduroase și problema 
căldurii din apartamente se 
rezolvă de la sine. Dar a- 
ceasta nu-i o soluție. E ne
cesar ca cele sesizate de 
locatarii din blocurile respec
tive, și nu numai de aici, să 
fie analizate temeinic și re
zolvate cu promptitudine.

D. C.

ori și oameni din brigada lui 
Voicu, muncind cot îa cot 

pentru înlăturarea unor de
fecțiuni sau la efectuarea u- 
nor revizii.

Acîionîndu-se astfel, în fi
ecare lună de la începutul 
acestui an s-a realizat o pro- 
ducf'e medie de 2 100 tone 
cărbune 
mentele 
brigadă 
abatajul 
combină 
frontal și complex 
nere mecanizată. In celelal
te două abataje, cu susține
re clasică, se obțin, de a- 
semenea, productivități mari. 
In medie, în primul trimes
tru al anului, randamentul în 
cărbune a fost de 8,8 tone 
pe post, cu circa 200 kg mai 
mare decît în ultimul trimes
tru al anului trecut.

La plecare, cînd schimbul 
II lucra din plin, am aflat 
de la dispecerat că plusul 
producției de cărbune la zi 
fusese depășit de harnicii mi
neri din brigada lui Voicu 
cu 7160 tone. Angajamentul 
brigăzii în întrecerea socia
listă pe întregul an fusese 
îndeplinit și depășit. Faptele 
vorbesc de la sine, confir
mă că acolo unde există pre
ocupare pentru înfăptuirea 
inițiativelor muncitorești, a- 
cestea dau roade bogate.

peste plan. Randa- 
cele mai înalte din 
au fost obținute în 
care este dotat cu 
de tăiere cu atac 

de susți-

(Urmare din pag 1]

lui primește o nouă ,,mi
siune". Minerul V.M. tre
buie transportat urgent la 
Timișoara pentru a fi con
sultat de un specialist. Un 

| ‘ nou drum și o nouă viață
a fost salvată.

■ ■ Medicul timișorean se

i

J ...rneaicui Timișorean se 

* • Întoarce cu același mij- 
| loc de transport la spita- 
I

Iul de unde, plecase cu 
citeva ore înainte.

...Patru ore și treizeci 
de minute de zbor și trei 
vieți, trei oameni 
au fost salvați, re- 
dați societății, familiilor 
lor. Acesta este bilanțul 
scurt al unei zile obișnui
te de lucru sau mai puțin 
obișnuite pentru membrii , 
echipajului „Aurora", ai ț 
elicopterului. (D.G.)

l
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Intr-o scrisoare adresată 
redacției ziarului nostru, to
varășul Leon Truș, domicili
at în orașul Lupeni, strada 
Viitorului, blocul Bl, scara 
I, etajul IV, apartamentul 29, 
sesiza faptul că din anul 
1972, de cînd locuiește aici, 
a avut în fiecare iarnă pro
bleme privind căldura din 
apartament și apa caldă.

„Cartierul fiind în plină 
dezvoltare, au existat firește 
ți cauze obiective pe care 
noi, locatarii le-am înțeles, 
dar aceeași situație s-a per
petuat și în iarna trecută. 
Chiar și în luna martie n-am 
avut căldură, curentul s-a în
trerupt uneori, iar apă cal
dă primim la voia întîmplă- 
rii".

Pornind pe urmele sesiză
rii, ne-am oprit în ziua de 
30 martie la blocul cu pri
cina. Leon Truș lipsea de la 
domiciliu, dar vecinii au 
confirmat justețea celor se
sizate. Mergînd mai departe 
cu investigațiile, ne-am o- 
prit la blocul C 3, deservit 
de aceeași centrală termică. 
La întrebarea noastră, una

i

i
I

(»••••••••••••••'

DUMINICĂ, 16 APRILIE

„SEEAGl/L R0ȘE“ a criticat organele^.
vizate răspund

AVEȚI CUVÎNTUL

In ziarul nr. 7 954 a 
inserat sub titlul „Dacă 
trenul ar pleca mai 
de", o notă semnată de co
laboratorul dumneavoastră 
Ion M. Ion, notă care lezea
ză nejustificat activitatea li
brăriei noastre. Dacă cola
boratorul ziarului ar fi preci
zat data și participanții la 
dialogul (tendențios, se pare), 
la care a asistat și, dacă 
ar fi avut în vedere activita
tea unității noastre în de
servirea cartierului Aeroport, 
poate, considerăm noi nu a- 
runca „replici" care n-au ni
mic comun cu munca și com
portamentul personalului uni
tății. Este drept, avem și lip
suri dar nu de genul celor 
semnalate în notă.

fost 
Ș‘ 

repe-

Socotim, conform cu legea 
presei, a vă solicita insera
rea în paginile ziarului „Stea
gul roșu", răspunsul nostru, 
ca drept la repiică. Vă mul
țumim.

Ecaterina ALBII 
responsabil, librăria nr. 34 

Petroșani

UN RĂSPUNS 
IN DOI PERI

Infierînd atitudinea ires
ponsabilă a unui șofer care, 
spre indignarea călătorilor, 
n-a oprit autobuzul în. cî- 
teva stafii, nota critică 
„Chiar nu-l oprește nimeni", 
publicată în ziarul nostru 
nr. 7 892, a primit un alt 
răspuns decît cel așteptat, 
în loc să ne comunice ce

I 
măsuri de sancționare s-au I 
luat împotriva șoferului în 
cauză, conducerea E.G.C. 
ne informează.*că „s-a dis
pus prelungirea unor curse 
din «Vîscoza» (sic I) la Pe
troșani la ora sesizată. De 
la I. M. Paroșeni înspre 
Petroșani, circulația se face 
din 10 în 10 minute, ținînd 
seama de noul traseu Pa
roșeni, care suplimentează 
traseul Uricani". Un răs
puns confuz, care încearcă, 
evident, să ocolească fon
dul problemei și nu folo
sește decît cel mult la. e- 
vidențierea unei atitudini 
de nereceptivitate la criti- 
cile noastre, formulate în 
interesul cetățenilor.

Așa încît, invităm condu
cerea .E.G.C. la un nou răs
puns;:

I
i 
| 
i
I 
i
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i 6,00 Buletin de știri ; 6,05 Con
certul dimineții ; 7,00 Radiojurnal ; 
8,00 Ilustrate muzicale ; 8,30 Radio- 
programul satelor; 10,00 Antolo
gie lirică ; 10,10 Te apăr și te cînt, 
patria mea; 11,00 Radiomagazinul 
femeilor ; 12,00 De toate pentru 
toți ; 13,00 Radiojurnal ; 13,30 Un
da veselă ; 14,20 Portret pe porta
tiv - Marius Țeicu; 14,40 Muzică 
populară; 16,00 Sport și muzică; 
18,30 Sonorități în alternanță ; 20,00 
Radiojurnal ; 20,15 Dans pe meri
diane ; 21,30 Consemnări ; 22,00
Radiojurnal ; 22,10 Panoramic spor
tiv ; 22,30 Estrada duminicală;
24,00 Buletin de știri; 0,05 - 5,00 
Non stop muzical nocturn.

Premieră. Ciulinii Bărăganului de 
Panait I strati ; 21,30 Consemnări; 
22,00 O zi într-o oră ; 23,00 Bi
juterii muzicale ; 23,24 - 5,00 Non
stop muzical nocturn.

MARȚI, 18 APRILIE

5,00 Buletin de știri ; .5,05 Rit- 
Radioprogra- 
Radiojurnal ;

8,10 Curierul

muri matinale ; 6,00 
mul dimineții ; 7,00
8,00 Revista presei;

RADIO

LUNI, 17 APRILIE

. 5,00 Buletin de știri ; 5,05 Rit
muri matinale ; 6,00 Radioprogra- 
mul dimineții ; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Revista presei ; 8,10 Curierul 

1 ascul- 
știri ; 
noas- 
11,05 
11,35

melodiilor; 9,00 Răspundem 
tătorilor; 10,00 Buletin de 
30,05 .Rapsozi ai plaiurilor 
tre ; 11,00 Buletin de știri ; 
Ansambluri corale școlare ; 
Discoteca „U"; 12,00 Buletin de 
știri ; 12,05 Din comoara folcloru
lui nostru; 13,00 De la 1 la 3; 
15,00 Clubul adolescenților; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Cîntece munci
torești ; 16,25 Coordonate econo
mice ; 16,40 Festivalul rapsozilor - 
Brăila 1978 ; 17,00 Buletin de știri; 
17,05 Antena tineretului ; 18,00 Ci
rcle serii; 20,00 Teatru radiofonic

MIERCURI, 19 APRILIE

5,00 Buletin de știri ; 5,05 Rit
muri matinale ; 6,00 Radioprogra- 
mul dimineții ; 7,00 Radiojurnal ; 
8,00 Revista presei ; 8,10 Curierul 
melodiilor ■ 9,00 Răspundem ascul- 
tătorilor; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Disc muzical folcloric : Ilea
na Sărăroiu și Ion Drăgoi ; 10,30
Din țările socialiste ; 10,45 Cînte- 
ce patriotice și revoluționare;

- PROGRAMUL I
-S ELECȚIUNI-

melodiilor ; 9,00 Răspundem ascul
tătorilor ; 10,00 Buletin de știri; 
10,20 Alternanțe folk și rock ; 
10,40 MIORIȚA. Revistă de etno
grafie și folclor; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Atlas folcloric; 11,35 
Discoteca „U"; 12,00 Buletin de 
știri ; 12,05 Din comoara folcloru
lui nostru; 13,00 De la 1 la 3; 
15,00 Clubul curioșilor ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Ofelari, mineri, 
strungari - cîntece ; 16,25 Coordo
nate economice ; 17,00 Buletin de 
știri; 17,05 Memoria pămîntului 
românesc; 17,45 Tezaur coral ro
mânesc ; 18,00 Orele serii; 20,00 
Concertul corului Filarmonicii „Ol
tenia"; 21,30 Cadențe sonore; 
22,00 O zi într-o oră ; 23,00 Bijute
rii muzicale din operetele lui Mil- 
Țocker ; 23,30 - 5,00 Non ștop mu
zical nocturn.

11,00 Buletin de știri ; 11,05 Micro
fonul pionierilor; 12,00 Buletin de 
știri ; 12,05 Din comoara folcloru
lui nostru; 12,20 Odă limbii româ
ne ; 12,40 Repere interpretative : 
grupul F.F.N. ; 13,00 De la 1 la 
3; 15,15 Fotbal minut cu minut; 
17,25 Slalom printre succese; 18,00 
Orele serii ; 20,00 Te port în su
flet, cîntec românesc ; 20,30 Litera 
și spiritul legii ; 20,50 Cadențe so
nore ; 21,35 Coordonate economi
ce ; 22,00 O zi într-o oră; 23,00 
Bijuterii muzicale ; 23,25 - 5,00
Non stop muzical nocturn.

JOI, 20 APRILIE

5,00 Buletin de știri; 5,05 Ru
muri matinale ; 6,00 Radioprogra- 
mul dimineții ; 7,00 Radiojurnal ;
8,00 Revista presei; 8,10 Curierul 
melodiilor ; 9,00 Răspundem ascul
tătorilor : 10,00 Buletin de știri;

Rit-

10,25 Filo-folk cu Marcela Saftiuc 
și Mircea Baniciu ; 10,45 Atlas fol
cloric ; 11,00 Buletin de știri;
11,35 Discoteca „U"; 12,00 Bule
tin de știri; 12,05 Din comoara 
folclorului nostru ; 12,35 Repere in
terpretative - grupul Progresiv TM.; 
13,00 De la 1 la 3; 15,00 Teh- 
nic-Club ; 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Cîntece dedicate partidului ; 16,25 
Coordonate economice; 16,40 In
stantanee solistice; 17,00 Buletin 
de știri; 17,05 Opinia publică; 
17,45 Formații artistice participante 
la cea de a ll-a ediție a Festiva
lului național „Cîntarea României"; 
18,00 Orele serii ; 20,00 Te port în 
suflet, cîntec românesc ; 20,30 Re
flexele timpului ; 20,40 Cadențe 
sonore ; 22,00 O zi într-o oră ; 
23,00 Bijuterii muzicale ; 23,30 - 
5,00 Non stop muzical nocturn.

VINERI, 21 APRILIE

5,00 Buletin de știri • 5,05 Rit
muri matinale ; 6,00 Radioprogra- 
mul dimineții ; 7,00 Radiojurnal ; 
8,00 Revista presei ; 8,10 Curierul 
melodiilor; 9,00 Răspundem ascul
tătorilor ; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Atlas folcloric ; 10,30 Sănă
tatea ; 11,00 Buletin de știri; 11,35 
Discoteca „U"; 12,00 Buletin de 
știri; 12,05 Din comoara folcloru
lui nostru; 12,35 Repere interpre
tative - grupul Semnal ; 13,00 De 
la 1 la 3; 15,00 Student-Club ; 
16,00 Radiojurnal ; 16,15 Cîntece 
pionierești; 16,25 Coordonate e- 
conomice ,- 16,40 Timp izvoditor de 
frumuseți - muzică ușoară ; 17,00 
Buletin de știri; 17,20 Pentru pa-

trie; 17,50 C î n t a r e o- 
mului; 18,00 Orele serii; 20,00 Te 
port în suflet, cîntec românesc; 
20,15 Semnale cu adresă ; 20,45 
Cadențe sonore ; 22,00 O zi într-o 
oră ; 23,00 Bijuterii muzicale. Bu
chet de flori pe portativ; 23,30 - 
3,00 Non stop muzical nocturn.

SÎMBĂTA, 22 APRILIE

5,00 Buletin de știri ; 5,05 Rit
muri matinale. 6,00 Radioprogra- 
mu! dimineții. 7,00 Radiojurnal. Bu
letin meteo-rutier. Sport 8,00 Re
vista presei. 8,10 Curierul melodi
ilor; 9,00 Buletin de știri ; 9,05 Re
vista literară radio ; 9,40 La tre- 
cutu-ți mare, mare viitor - antolo
gie de cîntece; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Șlagăre pe meridiane; 
10,30 Legendă și dor - balade, 
doine și jocuri populare; 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 Atlas cultural; 
12,00 Buletin de știri • 12,05 Din 
comoara folclorului nostru; 12,35 
Repere interpretative : pianistul Ma
rio Capuano; 13,00 De la 1 la 
3; 15,00 Meridian-club; 16,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic; 
16,15 Radiodivertisment muzical; 
18,00 Orele serii• 20,00 Romanțe, 
cîntece de voie bună și melodii 
concertante ; 20,30 Azi, în Româ
nia. Carte radiofonică de repor
taj ; 20,40 Cadențe sonore. Buletin 
de știri (ora 21,00). Doi compozi
tori; două stiluri : Radu Șerban și 
Edmond Deda (ora 21,05); 22,00
Radiojurnal, Buletin meteorologic. 
Sport; 22,30 Maratonul dansului; 
24,00 Buletin de știri ; 0,05-6,00
Non stop muzical nocturn.
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Civilizația geto-dacă
Strînse laolaltă, știrile cu

prinse în scrierile istoricilor 
și geografilor greci și ro
mani, numeroasele descope
riri arheologice, numismatice, 
epigrafice schițează viața 
din Dacia. Despre geto-daci 
amintește Herodot cu ocazia 
marii expediții, din 514 î.e.n., 
a lui Darius I care a întîm- 
pinat o [ezistență înverșuna
tă. Ceva mai tîrîiu, în 335

dacii. Ei» prelucrau fierul și 
s-a calculat, de exemplu, că 
numai pentru cantitatea de 

fier descoperită la Sarmizege- 
tusa a fost nevoie de pre
lucrarea a 50 tone de mine
reu. Varietatea metalelor 
descoperite, mărturiile des
pre cunoștințele științifice ale 
geto-dacilor (în incinta Sar- 
mizegetusei un mare sanctu
ar reprezenta calendarul da

â@S®
î.e.n., adcii luptau cu Ale
xandru Macedon care îi ata
ca la Dunăre. Și dorința de 
libertate a geto-dacilor va fi 
o caracteristică permanentă, 
susținută de izvoare care 
menționează după Burebista 
un șir de regi : Deceneu, Co- 
mosicus, Coryllus, Scorilo, 
Duras-Diurpaneus, Decebal, 
sub care Dacia redevine un 
stat puternic.

In cetățile dacice era o 
viață complexă. Descoperirile 
de la Costești, Blidaru, Bă- 
nița, Piatra Roșie, Șarmizege- 

tusa, Apulum, Napoca, Gher
la, atestă prin numeroase 
probe materiale cultura ma
terială și spirituală din epo
ca lui Burebista și Decebal. 
Blocurile din piatră cu lite
re grecești, din incinta sa
cră a Sarmizegetusei, sau cu 
litere latine scrijelate pe 
cioburi de vase, dar mai a- 
les ștampilele „Decebal" : și 
„per Scorilo" („Decebal fi
ul lui Scorilo") nu lasă nici 
o îndoială asupra nivelului 
spiritual la care ajunseseră

2050 de an! de la crearea 
primului stat dac centralizat 

și independent

cic, anul fiind socotit de 360 
de zile), gama de podoabe 
(fibule, brățări, lanțuri orna
mentale etc.),' tehnica unei 
ceramici proprii, ornamenta
tă într-un stil original, sus
țin că geto-dacii erau un po
por înaintat în civilizația tim
pului. Realizarea unității po
litice de către Burebista (nu
mit într-o inscripție elenă din 
Dionisopolys „cel dintîi și 
cel mat mare dintre regii Tra- 
ciei“) a fost posibilă pentru 
că această unitate era o ex
presie mult mai profundă, 
etno-lingvistică și de civili
zație.

Pe acest fond de dezvol
tare social-politică și spiritu
ală au loc relațiile cu Impe
riul roman, fenomen istoric 
despre care Engels (în „Ori
ginea familiei, a proprietății 
private și a statului") scria 
că : „rindeaua nivelatoare a 
dominației romane asupra 
lumii antice a trecut peste 
toate țările bazinului Medi- 
teranei în curs de cîteva se
cole (...)".

ionita

rara cuvinte

de
re-

Tezaur dacic
In satul Lupu - județul Al

ba-a fost descoperit recent 
-un important tezaur dacic de 
argint. Alcătuit din piese de 
podoabă și diferite alte obi
ecte, tezaurul cîntărește a- 
proximativ 7 500 gr. Cîteva 

fragmente 
f a c t u 
cu perete 
coperirii

ceramice 
r ă dacică 
la locul des- 
atestă că aici a 

funcționat, în intervalul cu
prins între secolele 1 î.e.n.

1 e.n., o așezare geto-da- 
că, necunoscută pînă în pre
zent în literatura-de speciali
tate. Piesele păstrează urme 
de decor larg utilizate în 
arta geto-dacă, similare cu 
cele descoperite la București 
(Herăstrău), Săliștea, Sîncră- 
ieni ș.a.

Recenta descoperire arhe
ologică vine să dovedească 
faptul că și aici, ca dealtfel 
pe întreg teritoriul locuit de 
geto-daci, populația autoh
tonă a creat importante va
lori de cultură materială și 
spirituală.

au

INSULE MIȘCĂTOARE

Daito de nord și de sud, 
două mici insule din Ocea
nul Pacific situate la sud de 
insula japoneză Kiusiu,
atras atenția oamenilor de 
știință. 50 milioane de 
ele au parcurs un drum de 
3 000 km de la Ecuator spre 
nord. Mișcarea lor continuă 
și astăzi cu viteza de 4-6 
centimetri pe an. Suprafața

ani

Din creația membrilor cenaclului umoriștilor

Fabula
fiecăruia la 

locul potrivit 
Era așa, un cîine sur 
semeț și mîndru foarte, 
cum nu era altul în jur 
liber zi și noapte. 
Un singur lucru m-a mirat 
după ce-o zi l-am studiat 
că nu lătra „să-l pici cu 

ceară" 
nici nu păzea la 

poartă-afară.
Ba într-o zi, cînd au intrat 
doi hoți ce „operau" prin 

sat, 
el nu păruse intrigat 
nici nu-ncercase a-i opri...
- Ce faci, de ce nu intervii ?
- Fii serios, ce treabă am 
cînd eu pe schemă și în plan 
funcționez pe post... gîscan 
Pe post de cîine e-un cocoș 
MORALA... nimerii la coș.

Mircea ANDRAȘ

totală a celor două insule 
este de 44 kmp., iar popu
lația lor este de 2 000 de 
locuitori. In solul insulelor a 
fost descoperit plancton, a- 
vînd o vechime de 45-47 
milioane ani, format în re
giunea Ecuatorului. Locuito-
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Spre un nou 
recordlgropate în sol pînă la ieșirea 

puilor, iar cînd aceștia încep 
să țipe, odată aflați la lumi
na zilei, mama se repede la 
pui și îi ajută să iasă, ru- 
pînd cojile de pe ei. După 
aceea, îi ia în gură și îi du
ce în apă, pentru a-i învăța 
să înoate.

Micii crocodili rămîn lîn- 
gă mamele lor timp de cî
teva săptămîni.

Zoologul sud-african afir
mă că acest comportament 
este unic la reptile și el se 
apropie, mai degrabă, de 
cel al păsărilor.

RAI PENTRU ALPINIȘTI

In ultimii cinci ani, în Hi-' 
malaia - acest rai al alpi- 
niștilor, au sosit 135 de ex
pediții de alpinișfi. Porțiu
nea din Nepal a munților 
Himalaia are peste 200 de 
piscuri cu o înălțime de 
7 000 m, între care opt din 
cele 14 vîrfuri muntoase sînt 
cele mai înalte. „Piscul cel 
mai aproape de Lună" (Cho
molungma) are 8 848 metri.

de

Un amplu studiu elaborat 
de specialiști ai E.G.C.L. F^- 
troșani va fi în curînd defini
tivat și multiplicat în vederea 
popularizării concluziilor de 
certă valoare științifică, da-: 
bîndite pe tema : „Contribu
ții originale în descoperirea 
de noi căi pentru amînarea 
reparațiilor ia instalațiile sa
nitare". Studiul este funda
mentat pe realitățile concre
te, oferite de starea de fapt 
de la o cunoscută instituție din 
localitate. Este vorba despre 
Muzeul mineritului. Cerceta
rea promovează o modernă, 
metodă de lucru : observația 
pe termen îndelungat și de 
la o distanță cît mai mare. 
Propunem acordarea unui sti
mulativ premiu pentru întregul 
colectiv de autori, direct 
proporțional cu termenul de 
amînare ce va fi realizat. 
Vom urmări cu interes dacă 
nu cumva acest termen va 
deveni, pe parcurs, un re
cord în materie. (I.M.)

rii insulelor Daito se ocupă 
cu cultivarea trestiei de za
hăr și n-au bănuit niciodată 
că pămîntul care-i hrănește 
pe ei și pe strămoșii lor se 
plimbă de milioane de ani.

MAME DE CROCODILI...

Zoologul sud-african A.C. 
Pooley a descoperit în com
portamentul crocodililor un 
fapt foarte interesant : fe
mela își păzește ouăle în-

pe 
dat
nu

o-
/u-

Gheorghe POPESCU

imp

ORIZONTAL : 1) Jos pălăria !; 2) A lim- 
i- i ** . prea!; 3)

de primă

tinăr. Au venit unii din 
conducere să mă schimbe, 
dar n-a vrut în ruptul capu
lui. Motive găsea: „Este cel 
mai confortabil scaun 
care l-am avut", l-a 
țelului 2 000 de lei să

ala era arhiplină. In lă. Am suportat totul, chiar trinit ți eu, nu mai puteam, 
boxa acuzaților, un și cînd a venit cu patru plă-_,Cînd tremura el, începeam 

'"•A scaun cu spătarul cuțe și m-a prins de podea', să mă mișc și eu, de ziceai 
uzat își ținea privirile în jos. Un timp am rezistat că eram 
Dar nimeni nu se uita la el. 
Pe banca acuzării un om a- 
propiat după aparențele 
exterioare de venerabila 
vîrstă de 45—50 de ani, își 
potrivea cu mișcări delica
te ochelarii cu ramă aurită, 
instanța acordase cuvîntul 
acuzatului. Atmosferă grea,
încărcată. Lovind ușor cu f~S I
cele patru picioare podea- L/ ~ Cili
ua, scaunul a inceput să I 1 VJ O U I
vorbească:

— Onorată instanță, dom
nilor judecățori, oricare va 
fi decizia tribunalului, voi 
spune numai adevărul — vă 
voi istorisi această intimpla- 
re stupidă, care m-a 
in această boxă incit 
unul din neamul meu 
se va încumeta să mă 
vească. Vor ride fagii din 
pădure că au rămas necio
pliți, dar cinstiți. Am convie
țuit cu domnul inginer Fer
feniță timp de 20 de ani. 
Serviciile mele cred că au 
fost ireproșabile. M-am stră
duit să mă achit de sarcini 
cît mai bine. Dar încă de 
cind era tinăr, domnia sa 
tremura — dar nu întot
deauna ci numai atunci 
cind era o situație specia-

adus 
nici 

nu 
Pr‘~

mă schimbe, l-a numărat în 
birou și-au băut și 1 kg de 
coniac de era să-mi ies din 
balamale. Puteam eu să 
stau pe el? Nu puteam, că 
eu eram de lemn și nu duh
neam a băutură.

Intr-o zi mi-a rupt par
tea centrală a șezătoarei. 
Ascultase meciul și cind a 
întocmit niște situații, în 
loc să scrie brigada de lu
cru a scris brigada de arbi
tri. Tremura tot și ingăima: 
„acum îl pierd, îl pierd". 
Ce-o ti avut de pierdut, nu 
știu, că pe mine mă bătu- 
se-n cuie, Ei, dar am îmbă-

că trece o căruță pe 
drum de țară. De aici 
inceput scandalul. M-a 
cuzat că am luat mită 
schimbul cleiului de la
cheieturi de la un inginer 
tinăr și foc de deștept, ca
re terminase studiile cu 10. 
Vă spun sincer, n-avea 
mul nici buzunare ca
mea, dar să-mi mai dea și 
mită. El n-avea loc — 
stătea în picioare. Mi 
făcut milă de el și-am
ceptat să stea. Și mua plă
cut. Stătea sigur și demn. A 
plătit Ferfeniță martorii — 
toți colegii lui de birou au 
depus mărturie împotriva 
mea. Așa am ajuns în a- 
ceastă boxă. Cu aceleași 
mișcări elegante, domnul 
Ferfeniță și-a început 
scurtă pledoarie.

— Nu mai am nimic 
acest nemernic, mîrșav 
ticălos. Am acum un foto
liu nou.

Instanța s-a retras pentru 
deliberare.

Dezlegarea careului

,.Floare la
ureche**

apărut în nr. 7 963 
al ziarului nostru

ORIZONTAL: 1) TÎNĂR - 
ARTA ; 2) OLAC - CRINI ; 3) 
PETRAȘCU - C ; 4) IUREȘ - 
A - LI; 5) R - I - CF - IU ; 
6) CIUCURENCU; 7) EE - 
UNIT - HR ; 8) ARA - SN - 
AIA; 9) NN - DEGETAR; 
10) UITA - ELENE.

pezi unele lucruri - Mare și nu
Cîmp cît vezi cu ochii - Stea __ r....._ 
mărime ; 4) Nu țin pasul - Diminutiv femi
nin ; 5) întinse, întrec măsura - Nu-i decît 
o bară ; 6) Antete ! - Indiscutabilă ; 7) Are 
spirit practic - Asin !; 8) Funie veche - 
Măiestrie curată ; 9) Haină - Pronunțat defec
tuos 10) E pur și simplu curios.

VERTICAL : 1) Vorbe chibzuite ; 2) Rume
gător nordic - Bun de parcurs; 3) Ținută 
în fum - Salcîm ; 4) Bice I - A pune la ochi ;
5) în gardul lui Irimia I - Om lîngă om;
6) La marginea podului I - Curse ! - Stau
în frig I ; 7) Riu în lliricum — A separa 
într-un fel ; 8) Zdreanță (reg.) — Scormo
nește pămîntul ; 9) Ca lacrima (pi.) ; 10) 
Amînate sine die.

DICȚIONAR : EAS.
Victor IATENCO

Pastile
ORIENTARE

Nu știm precis, cel care a intrat la cofetă
ria „Nufărul" din Petroșani, cu un braț de 
haine a fost... îndreptat greșit de cineva 
sau s-a orientat după firmă ? Că vizavi e 
boiangeria pe care scrie „Boiangerie" iar 
la cofetărie, pe firmă scrie „Nufărul". Ches
tie de gust (care nu se discută - se pare) 
dar mai degrabă e o... pastilă de dezorien
tare. Oricum, „Nufărul" în mai toate orașele 
este unitatea de curățătorie chimică.

DILEMĂ
într-o sîmbătă după-amiază, pe ușa restau

rantului stătea scris cu majuscule „ÎNCHIS 
PENTRU BOTEZ". Un amic mai șui mă 
întreabă cu Un aer serios, totuși : „Oare ce 
se botează aici, vinul sau coniacul ?“. N-am 
știut ce să-i răspund...

ȘTIAȚI CĂ...
...ciotul din trotuarul de lîngă clădirea 

poștei din Petroșani nu mai e arbore ? De 
cîțiva ani! A devenit monument istoric. 
Altfel nu se explică cum de nu se împiedică 
nici un edil de un... ciot I

Aștept răspuns
(Scrisoarea unui bloc necăjit)
Sint BLOCUL 9, din strada Saturn 
nu-s nici prea mic, dar nu sînt nici prea turn, 
sînt 
mai
Nu

așezat, ia colea și eu, cum zic unii 
către deal, la marginea pășunii, 
mă mai deranjează

(e dreptul lor sub cer I) 
porcii și nici cîinii ce merg prin cartiernici |

Dar, să nu mă depărtez de idee 
vreau să vă scriu o-ntreagă odisee : 
De-un an, de cînd îmi zice BLOCUL 9, 
ia rădăcina mea cu-nverșunare 
(că într-un an mai ninge și mai plouă...) 
s-a instalat un „lac de-acumulare".
Și, fără nuferi (asta-i culmea I) lacul crește 
(Să nu fiu acuzat de pesimism 
întreb doar cine-mi plătește 
foaia de boală. Știți am... reumatism !?!) 
Scuzați digresiunea, v-o spun fără ocol 
de ieri îmi cîntă-o broască-n „si bemol"... 
Apoi, mai sînt atîtea despre mine 
din care să reiese că nu o duc prea bine. 
Privit din față vai, jalnic peisaj... 
n-am sănătos zău zic, nici un etaj 
care să nu necesite-un bandaj.
Oamenii spun că asta-i tencuială 
și că am fost făcut de mîntuială.
Am apă caldă dimineața doar, la ore mici, 
cînd gospodinele-s plecate la servici...
De cîtva timp suratele bîrfesc 
că-n multe alte părți e-un trai... „blocesc" 
Cică-n „Independenței", la „Hermes" mai ales 
Lor nu li se prea uită necazu-n „bloc-notes". 
Și nu pot să mă duc (știți, sînt și emotiv) 
cu locatarii mei la Spațiul locativ 
să le spun eu acolo ce mult îi îndrăgesc 
așa cum pot, în graiul meu „blocesc" 
Oricum, aștept răspuns, o lună-două...
Iar dacă nu, revin !

Cu stimă, BLOCUL 9 
Pt. conf. M. BUJORESCU
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Vizita tovarășului
în Statele Unite ale Americii

• (Urmare din pag. I)

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit gaz
delor pentru ospitalitate și a 
adresat urări de succes co
lectivului uzinelor „Combus
tion Engineering".

Vineri după-amiază, (ora 
22,00 ora Bucureștiului), pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu au pă
răsit Chattanooga, plecînd 

spre Dallas.

au rezervat solilor popo- 
român o primire sărbă-

președintelui
Nicolae Ceaușescu cu membri 

ai comitetului pentru 
relații internaționale al Camerei 

Reprezentanților
înainte de a părăsi Washing

tonul, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, s-a 
întîlnit cu membri ai Comi
tetului pentru relații interna
ționale al Camerei Repre
zenta nților.

La întilnire au participat 
persoanele oficiale care îl 
însoțesc pe președintele Re
publicii Socialiste România 
în vizita sa în S.U.A.

La sosire, înalții oaspeți au 
fost salutați cu multă căldu
ră de Clement Zablocki, pre
ședintele Comitetului pentru 
relații internaționale, de nu
meroși membri ai comitetu
lui.

In sala de ședințe a Comi
tetului, Clement Zablocki a 
prezentat personalitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
activitatea și contribuția sa 
la dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-americane. El a expri
mat satisfacția deosebită a 
membrilor Comitetului pentru 
relații internaționale de a 
avea în mijlocul lor pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
șî pe tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Mulțumind pentru aprecie
rile făcute la adresa Româ
niei și a politicii sale, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat, în cadrul unei 
scurte alocuțiuni, rezultatele 
vizitei și ale convorbirilor a- 
vute cu președintele S.U.A., 
Jimmy Carter.

„Doresc — a spus pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
— să exprim bucuria noastră 
pentru faptul că, în timpul 
vizitei pe care o facem în 
S.U.A., avem prilejul să ne 
întîlnim și cu membrii Comi-

cu-
Jim

ter și care, sper, vor exer
cita o influență pozitivă asu
pra colaborării dintre țările 
noastre, atît pe plan bilate
ral, cît și internațional". 

In continuare a luat 
vîntul congresmenul
Wright, liderul majorității în 
Camera Reprezentanților. El 
a salutat, în numele conduce
rii Congresului S.U.A., al ce
lor două partide care sînt re
prezentate în cameră, vizita 
în S.U.A. a președintelui 
Republicii Socialiste România, 
apreciată unanim ca un mo
ment însemnat în evoluția as
cendentă a relațiilor româ- 
no-americane pe toate pla
nurile. Evocînd în termeni 
elogioși principalele momen
te ale vieții și activității pre
ședintelui Republicii Socialis
te România, congresmenul 
Jim Wright a subliniat că, 
îndeosebi în 
cînd președintele 
Ceaușescu se află la cîrma 
statului, România a înregis
trat; succese deosebite în 
dezvoltarea sa, în afirmarea 
unei personalități distincte 
prin politica sa externă acti
vă și constructivă, care : " 
adus prețuire și respect 
întreaga lume.

Au mai luat cuvîntul 
mare număr de membri 
Comitetului care au formulat 
o serie de aprecieri la adre
sa politicii constructive des
fășurate de România socia
listă pe plan internațional, 
evidențiind, în acest context, 
contribuția deosebit de po
zitivă pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu a adus-o 
și o aduce ia dezbaterea și 
soluționarea în spirit cons
tructiv a problemelor vieții

___ internaționale, la promova- 
tetului pentru relații interna- rea*unei politici* noi, de ega- 
ționale, în cadrul unor schim
buri de păreri cu privire la 
dezvoltarea relațiilor dintre 
țările noastre, precum și asu
pra unor probleme internațio
nale.

Doresc in primul rînd să 
salut în mod cordial pe toți 
participanții la această întîl- 
nire și să menționez cu mul
tă satisfacție că rezultatele 
de pînă acum ale vizitei sînt 
deosebit de bune. Am avut 
convorbiri asupra unui cerc 
larg de probleme privind atît 
relațiile bilaterale, cît și viața 
internațională. Astăzi am sem
nat o declarație împreună 
cu președintele Carter, în 
care sînt, de fapt, sintetizate 
concluziile la care am ajuns 
în comun.

încă o dată, doresc să 
subliniez că sînt pe deplin 
mulțumit de rezultatele vizi
tei, de relațiile pe care le-am 
stabilit cu președintele Car-

cale 
rului 
torească. Aeroportul din Dal
las este pavoazat cu drapele
le de stat ale României și 
Statelor Unite. Pe platoul ae
roportului are loc ceremonia 
sosirii. .

Primul obiectiv al vizitei la 
Dallas a înalților oaspeți 
români îl constituie marea și 
moderna uzină specializată 
în fabricarea de aparatură 
de calcul „Texas Instruments".

La intrarea în întreprinde
re, înalții oaspeți români sînt 
întîmpinați de Fred Bucy, 
președintele Companiei „Te
xas Instruments", alte cadre 
de conducere ale uzinei. To
varășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le 
sînt adresate calde cuvinte 
de bun venit, gazdele expri- 
mîndu-și profunda satisfac
ție în legătură cu vizita soli
lor poporului român la aceas
tă întreprindere. Oaspeții 
români sînt invitați apoi în- 
tr-un auditorium, unde pre
ședintele companiei face o 
prezentare a principalelor 
produse realizate de „Texas 
Instruments", menționînd că 
unele dintre acestea au fost 
și sînt folosite și în România 
în tehnica petrolului. De a- 
seme.nea, firma vinde în 
România componente electro
nice

in

active, circuite integra-

te, echipamente geofizice și 
seismice.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit căldu
ros pentru primirea făcută, 
exprimîndu-și încrederea că 
specialiștii români și ameri
cani vor ștrînge tot mai mult 
legăturile de colaborare gă
sind forme tot mai accepta
bile, reciproc avantajoase, 
mergînd pînă la coopera
rea în producție.

Oaspeții români sînt
vitați apoi în sala de pre
zentare a celor mai noi 
produse ale firmei „Texas 
Instruments". Conducătorii 
principalelor sectoare de 
producție ale întreprinderii 
prezintă înalților oaspeți ro
mâni minicalculatoare, cea
suri electronice, aparatura 
destinată industriei petrolu
lui etc.

Sînt vizitate, apoi 
ile de fabricație, în 
realizează procese 
fuzie, multiprobare 
nică etc. Oaspeții 
apreciază tehnica 
buna organizare a 
și a producției, adresînd în 
încheiere urări de noi 
cese muncitorilor și 
cienilor, cadrelor de 
cere de la „Texas 
ments", îndemnul de 
tinde colaborarea cu 
cialiștii români.

, secți- 
care se 
de di- 
electro- 
români 
înaltă, 
muncii

suc- 
tehni- 

condu- 
Instru- 
a ex- 

spe-

congresmenul

perioada de 
Nicolae

i-a 
în

un 
ai

litate și respect al indepen
denței și suveranității între 
toate națiunile lumii, de în
țelegere și largă conlucrare 
între popoare, pentru cauza 
păcii, securității și destinde
rii.

In cuvîntul lor, o serie de 
congresmeni — senatori și 
membri ai Camerei —• s-au 
referit, în termeni călduroși, 
la vizitele pe care le-au fă
cut în România socialistă, la 
realizările obținute de popo
rul român, la contactele și 
convorbirile fructuoase avute 
cu parlamentarii români.

. Mulțumind pentru toate a- 
ceste aprecieri, pentru inte
resul deosebit pe care mem
brii Comitetului îl manifestă 
față de politica externă a 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns, toto
dată, unor întrebări formu
late de participanții la întîl- 
nire.

Sosirea în orașul Dallas
Președintele 

Ceaușescu, tovarășa 
Ceaușescu, celelalte 
ne oficiale române 
însoțesc pe șeful 
român în vizita pe
efectuează în S.U.A. la

Nicolae 
Elena 

persoa- 
care îl 

statului 
care o 

in-

vitația președintelui Jimmy 
Carter și a doamnei Rosalynn 
Carter, au sosit vineri la Dal
las, la bordul avionului spe
cial pus la dispoziție de 
Casa Albă.

Oficialitățile federale și lo-

Prezențe românești 
la Tîrgul internațional de la Milano

ROMA 15 (Agerpres). - 
La Milano a fost inaugurată 
cea de a 56-a ediție a Tîrgu- 
lui internațional din localita
te.

La actuala ediție sînt pre
zente peste 9000 de firme, ca
re își expun produsele pe o 
suprafață de peste 2,3 mi
lioane metri pătrați.

Țara noastră este reprezen
tată și în acest an la Tîrgul 
internațional de la Milano, 
unde un număr de 12 între
prinderi românești de comerț 
exterior — între care „Mași- 
nexport", „Mecanoexport", 
„Industrialexport", „ Electro
num", „ICECOOP" și „Pro- 
dexport" expun o largă 
gamă de produse. Pentru

prima oară sînt prezentate la 
Tîrgul de la Milano camioa
ne, motostivuitoare, compre- 
soare și armături industriale. 
Alături de acestea se află 
expuse și alte produse, cu
noscute și apreciate pe piața 
italiană, între care mașini- 
unelte pentru industria lem
nului, anvelope, fibre sinte
tice, medicamente, produse 
agroalimentare. Anul acesta, 
Ministerul turismului este pre
zent, de asemenea, cu un 
stand propriu în cadrul pavi
lionului românesc.

Chiar din prima zi, stan
durile României s-au bucurat 
de o bună primire din partea 
publicului și a specialiștilor 
italieni.

la primăria
orașului Dallas

Recepția de

Orientul
BEIRUT 15 [Agerpres). - 

Referindu-se la cea de-a 
doua fază a „retragerii i- 
nițiale" a Israelului din su
dul Libanului, efectuată vi
neri, un purtător de cuvînt 
al O.N.U., citat de agenția 
France Presse, a relevat că 
militarii nepalezi. din cadrul 
Forței interimare a O.N.U. 
în Liban (UNIFIL) au luat 
poziție în satul Taibeh și 
în alte patru posturi de ob
servare ocupate anterior de 
forțele israeliene.

în legătură cu aceasta, 
postul de radio oficial li
banez a precizat că for
țele israeliene nu au eva-

Mijlociu
cuat toate zonele conform 
planului prezentat Libanu
lui prin intermediul O.N.U. 
Guvernatorul sudului Liba
nului, Halim Fayyad, a a- 
preciat că retragerea con
tinuă să rămînă nesemnifi
cativă.

★
BEIRUT 15 (Agerpres). - 

La două zile după încetarea 
focului, activitățile economi
ce și comerciale din capitala 
libaneză și-au reluat ritmul 
normal, informează agenTa 
M.E.N. Legăturile rutiere în
tre Beirut și suburbiile sa ej 
au fost restabilite.

' în 
zile, 
las a oferit o recepție 
onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, la care au parti
cipat peste 600 de persoa
ne.

La intrarea noii și mo
dernei clădiri a primăriei din 
Dallas, unde s-a desfășurat 
recepția, au venit in în- 
tîmpinare primarul Robert 
Folsom și soția, acestuia, ca
re î-au condus pe înalții oas
peți români în marele hol 
de onoare al primăriei.

în timpul recepției, prima
rul orașului a 
tă cuvîntare.

Primit cu vii

după-amiaza aceleiași 
primarul orașului Dal- 

în

rostit o șcur-

aplauze de

Elena Ceausescu, ce- 
persoane oficiale 
s-au întreținut cor- 
persoanele oficiale,

asistență a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

în timpul recepției, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa 
lelalte 
române 
dial cu
cu specialiști și oameni de
cultură din Dallas, care au
manifestat o vie simpatie fa
ță de șeful statului român, 
față de politica pe care 
președintele României o pro
movează pentru întărirea 
prieteniei româno-america- 
ne, pentru asigurarea pă
cii, colaborării și progresu
lui tuturor popoarelor lumii.

Dineti de lucru
Vineri seara, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste 
România, s^a întîlnit cu oa
meni de afaceri din Dallas, 
în cadrul unui dineu de lu
cru organizat de Camera de 
Comerț din Texas.

Au luat parte persoanele 
oficiale române, precum și 
persoane oficiale america
ne.

în timpul dineului, to-

varășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut în mod 
dial cu cei prezenți.

Au rostit scurte alocuțiuni 
Dan S. Petly, președintele 
Camerei de Comerț din Dal
las, Grant Dove, vicepre
ședinte al firmei „Texas ins
truments", și James R. Brown, 
vicepreședinte al firmei 
„Dresser Industries".

în încheiere a toastat pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

cor-

ÎN PERIOADA 10 -15 apri
lie, o delegație condusă de 
Grigoraș Justin, președinte
le Tribunalului Supremi al 
României a efectuat o vi
zită în Ungaria, la invita
ția omologului său, Odon 
Szakacs. La convorbirile a- 
vute la Tribunalul Suprem 
al Ungariei s-au discutat 
probleme de interes comun.

ÎN LUNA MARTIE, în Su
edia au fost înregistrați o- 
Țicial ca șomeri 96 000 de 
oameni, 31 000 mai mult de- 
cît în luna precedentă, ș>-â 
anunțat la Stockholm. Cel 
mai puternic afectați de șo
maj continuă să fie. tinerii 
si femeile.

INDICELE COSTULUI VIE
ȚII a crescut în Israel cu 3,7 
la sută în luna martie, cea 
mai mare majorare din 
ultimele patru luni, a anun
țat un purtător de cuvînt al 
Biroului central de statisti
că la Tel Aviv.

LA BELGRAD a luat sfîr- 
șit sesiunea Comisiei iu- 
goslavo-cehoslovace pentru 
problemele comerțului. A- 
genția Taniug arată că în 
cadrul sesiunii s-a constatat 
dezvoltarea cu succes a re
lațiilor comerciale și ale 
diferitelor forme de coope
rare bilaterală. Se așteaptă

LA SARAJEVO*5 - capitala 
Republicii Bosnia și Herțego- 
vina - a fost inaugurată re
cent o uzină de subansam- 
ble pentru centralele ato- 
moelectrice. Uzina, prima de 
acest fel din Iugoslavia, in
formează agenția Taniug, va 
produce generatoare de a- 
buri, reactoare și alte com
ponente pentru centralele nu- 

.cleare iugoslave si străine.
APROAPE 20 000 DE E- 

LEVI și cadre didactice din 
întreaga regiune sudică a 
R.F.G. au manifestat la Stut
tgart în semn de protest fa
ță de politica promovată în 
domeniul învățămîntului de 
autoritățile regionale și. gu
vernul federali Participanții' 
au cerut asigurarea unui loc 
de muncă pentru absolvenți, 
posesori ai unei diplome, și 
reorganizarea sistemului de 
învățămînt.

LA JEDDAH a fost inau
gurată în aceste zile prima 
rafinărie din Arabia Saudită 
pentru producerea de lubri- 
fianți. Noul obiectiv econo
mic va produce un milion 
barili de lubrifianți pe an 
- cantitate apreciată ca 
suficientă pentru acoperirea 
necesarului pe plan intern, 
la nivelul anului 1980. Pînă 
atunci, o parte din produc
ția realizată va fi destinată 
exportului.

înalții oaspeți români
au sosit Ia Huston

Președintele 'Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu și -tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de per
soanele oficiale române și 
americane, au sosit sîmbătă 
la Huston.

Pe aeroport, înalții oas
peți români au fost întîm- 
pinați de oficialități fede- 
rale și locale. ~ 
rezervat, șefului 
mân o primire 
prietenească.

Gazdele au 
statului ro- 
călduroasâ,

Pe aeroport a fost 
tă garda de onoare, 
intonate imnurile de 
ale României și. Statelor 
nite.

Coloana de mașini, escor
tată de motocicliști s-a în
dreptat spre Centru! spațial 
Lyndon Johnson, primul o- 
biectiv al vizitei președinte-;, 
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu în 
sudul Texasului.

alinia- 
au fost 

stat 
U-

Exploatarea de gospodărie 
comunală și locativă 

Petroșani
ÎNCADREAZĂ IMEDIAT 

deservenți pentru următoarele utilaje : 
- IFROM 
— Excavator
— Buldozer
— Macara autoridicâtoare
încadrarea se va face conform legilor

nr. 12/1971 și nr. 57/1974.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefon 4 16 62 [secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67


