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Colectivul de mun
citori, ingineri și teh
nicieni al minei Lu
peni a extras în 
cursul zilei de joi, 27 
aprilie, cantitatea de 
6 466 tone cărbune.

In cadrul aces
tei zile de pro
ducție mărită a fost 
realizat, totodată, un 
record al schimbului 
de lucru în 6 ore : 
2 160 tone de cărbu
ne.
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în întâmpin art a marii
SĂRBĂTORI A MUNCH
Au îndeplinit planul 

pe patru luni
I.M. URICANI. Cu peste 

1-0 500 tone cărbune extrase 
peste prevederi în primele 
patru luni ale anului, mine
rii din Uricani ocupă locul 
de frunte al întrecerii în în- 
tîmpinarea zilei de 1 Mai. 
Remarcabil este faptul că 
brigăzile din abatajele minei 
au depășit în aceeași perioa
dă nivelul planificat al 
ductivității 
die, cu o jumătate de 
pe post.

SECTORUL V AL I.M.
CAN raportează o depășire 
a sarcinilor de cărbune „la 
zi" de la începutul anului 
de peste 8 000 tone cărbune. 
Acest plus, se materializează 
Intr-un avans de o decadă 
în realizarea planului.

SECTORUL HI AL I. M. 
DÎLJA, colectiv care a de
pășit lună de lună prevederi
le la producția de cărbune,

muncii, în
pro- 
me- 

tonâ

VUL-

----------------------------------------------

Lupeni: două recorduri

a îndeplinit planul pe patru 
luni cu cinci zi.e mai aevre- 
me. Minerii sectorului au ex
tras. suplimentar 4 800 tone 
cărbune. Numai în această 
lună, pînă ieri, aici s-au ex
tras peste prevederi 1 600 
tone cărbune.

I.F.A. „VISCOZA" LU
PENI. Chimiștii și filatorii de 
la I.F.A. „Vîscoza" Lupeni în
cheie primele patru luni ale 
anului cu îndeplinirea în pro
porție de 102,5 la sută a 
planului producției marfă și 
de 103 la șută al producției 
netă planificată a întreprin
derii. Productivitatea mun
cii a fost depășită în aceeași 
perioadă cu 300 lei/om al 
muncii.

LOTUL LIVEZENI AL T.L.H.S. 
Constructorii și mecanizatorii 
lotului de lucrări hidrotehni
ce din Livezeni au realizat 
un volum de lucrări de in
vestiții cu 2 la sută mai ma
re decît cel planificat pe 
patru luni.

La I.M. Aninoasa

Patru sectoare
șl-au depășit 

sarcinile
în 26 aprilie, minerii 

patru sectoare de | 
ducție din cadrul întreprin
derii miniere Aninoasa, 
și-au depășit sarcinile zil
nice de plan : sectorul II 
cu 119 tone, III cu 144, IV 
cu 25, iar sectorul V cu 
61 de tone. Prin produc
ția suplimentară extrasă 
în 26 aprilie sectorul II 
șî-a recuperat integral mi
nusul înregistrat, trecînd 
în rîndul sectoarelor cu 
depășiri, iar sectoarele IV 
și V au ridicat plusul a- 
cumulat de la începutul 
lunii la 898 de tone 
respectiv, 1714 tone.

Marin SANDU, 
maistru minier

i a
pro-

al Frontului Unității Socialiste
membri ai Partidului Comu
nist.

in continuare, Biroul Exe
cutiv a dezbătut- și aprobat 
raportul privind desfășura
rea acțiunii, de constituire a 
comisiilor pentru coordona
rea activității de control a 
oamenilor muncii, precum și 
de alegere a echipelor de 
control.

Biroul Executiv a aprobat 
propunerile cu privire la al» 
cătuirea, într-o formă lărgi
tă, a Comisiei centrale pen
tru coordonarea și îndruma
rea activității de control a 
oamenilor muncii, avînd ca 
președinte pe tovarășul 
Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

Biroul Executiv a discutat 
și aprobat raportul cu privi
re la activitatea internațio
nală desfășurată de Consi
liul Național al Frontului U- 
nității Socialiste în anul 1977, 
și planjjl de relații externe 
al consiliului oe anul 1978, 
conceput pe baza sarcinilor 
și orientărilor dini raporrul to
varășului Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a 
P.C.R.

Biroul Executiv a dat o î- 
naltă apreciere rolului deo
sebit al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea 
și transpunerea în via
ță a politicii ex
terne a Republicii Socialiste 
România, a activității dina
mice și perseverente a se
cretarului general al parti
dului, președintele Republi
cii, președintele Frontului U- 
nifății Socialiste, pentru dez
voltarea relațiilor internațio-

în ziua de 28 aprilie a a- 
vut loc, sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, președintele Fron
tului Unității Socialiste, șe
dința Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

în cadrul ședinței, Biroul 
Executiv a examinat rapor
tul cu privire la activitatea 
desfășurată de consiliile 
Frontului Unității Socialiste 
în anul 1977, apreciind re
zultatele obținute de acestea 
în direcția mobilizării oa
menilor muncii la înfăptui
rea prevederilor planului na
țional unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării, a 
angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă.

Examinînd apoi componen
ța consiliilor locale ale 
Frontului Unității Socialiste 
și a comisiilor pe domenii 
de activitate, Biroul Execu
tiv a hotărîț îmbunătățirea 
activității și componenței a- 
cestora, întărirea mai puter
nică a legăturii lor cu ma
sele largi de cetățeni, în 
conformitate cu orientările 
și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cuprinse 

la plenara 
din 22-23 

și la Conferința

în cuvîntările 
CC. ai P.C.R. 
martie a.c.
pe țară a președinților con
siliilor populare, cu privi
re la lărgirea democrației 
socialiste, la crearea condi
țiilor și cadrului corespunză
tor de participare mai inten
să la viața politică, social- 
economică și la munca 
conducere din diferite 
menii a unui număr mai 
re de cetățeni care nu sînt

de 
Ho
rn a- • (Continuare în pag. a 4a|

într-o zi
Acum, în prag de săr

bătoare mina își are via
ța ei - vibrantă, trepidan
tă, alertă, li simți pulsul 
viu după trenurile cu căr
bune care ies „la ziuă". 
Și după vocea dispeceru
lui simți pulsul minei. Dar 

i ales după oameni. 
După fețele și. voia lor 
bună, după glumele lor. 
După chipul expresiv al 
oamenilor se schimbă și 
fața minei.

Am văzut-o ieri, la Lu
peni, la intrarea în schim
bul II, cînd oamenii îm- 
brăcați în Fraine de lucru 
se îndreptau grăbiți spre 
sala de apel unde artiștii 
amatori au venit să pre
zinte un program pentru 
ei. N-a fost nici un fel de 
sărbătoare. Nici festivita
te n-a fost. Acei tineri îm
brăcat! în frumoase cos
tume naționale - de un 
alb strălucitor - au venit 
să cinstească oamenii, 
munca lor. Pentru că, poa
te mai mult ca în alte 
dăți, munca, roadele în
cleștării d ntre om și în
cremenirea milenară au 
fost mai rodnice. Cu o zi

s-au extras 6466 
mare 
reali- 
de la 

aplicarea programului de 
lucru în patru schimburi a 
cîte șase ore.

Un fapt deosebit ? Ni
cidecum. Un fapt normal. 
Și totuși de excepție. Pen
tru realizarea lui s-a mun
cit cu tenacitate, cu încă- 
pățînare chiar. „Lupeniul 
nu rămîne în urma Văii I" 
spuneau nu demult mine
rii. Și au arătat că se poa
te, nu numai că trebuie. 
Ziua de 27, cînd s-a înre
gistrat un adevărat re
cord, a fost prevestită, da
că se poate spune așa, cu 
mult înainte prin măsuri 
aplicate ferm, măsuri ca
re din 19 aprilie au înce
put „să-și spună cuvîntul". 
S-au extras primele 125 
de tone peste planul zil
nic. De atunci, în fiecare 
zi, oamenii se adună în 
fața panoului cu „Faptul 
zilei" să afle noutăți. In 
20 au aflat de 148 de to-

Dragoș CALIN

înainte
tone. Cea mai 
producție zilnică 
zată ia Lupeni

POEZIA MUNCII
(în pag. a 3-a)i
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Am fost, ieri, pe picioa
re, la Petros. Fetete mari 
iși aninaseră măturile în 
porțile de lemn bătrîh și 
plecaseră pe dealuri, să 

frumusețea florilor.

(Continuare în pag. a 2-a)

<Vă informăm
UN PLĂCUT TURNEU 

ne propune filiala din Pe
troșani a O.J.T., pentru pe
trecerea concediului de o- 
dihnă în perioada sezonu
lui de vară. Este vorba des
pre turul țării cu autocarul, 
prilej de cunoaștere a nea
semuitelor frumuseți ale 
patriei noastre. Desigur, 
traseul nu ocolește litora
lul, Delta Dunării și alte 
locuri de mare atracție tu- 

^nșțică^Printre alte noutăți
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în legătură cu această in
vitație reținem faptul că 
plata excursiei se va face 
și în rate. Costul excursiei 
pentru o persoană - 
lei. (I.M.)

O NOUA FRIZERIE, 
cupată de extinderea 
lei, Cooperativa „Deservi
rea" a deschis o nouă u- 
nitate de frizerie, ampla
sată în centrul orașului Lu
peni, Programul unității : 
zilnic între orele 6-22, du
minica între orele 7-12. 
(Petru BREBEN, Lupeni)

1 800

Preo- 
rețe- <

Eugen Voicu, împreună cu ortacii săi, minerii care au lansat una dintre cele mai valoroa
se inițiative din Valea Jiului „Brigada înaltei productivități". Dovedindu-și eficiența prin 
realizările care le obțin brigăzile ce au prelu at-o, inițiativa cîștigă tot mai mult teren, țin

tind spre generalizare. ț s
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Sarcinile de locuințe pe 
care le are în acest an 
Grupul de șantiere al T.C.H. 
- peste 1500 apartamente - 
în Valea Jiului se pot realiza 
indiscutabil numai în condiți
ile extinderii mecanizării și

1
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LA CONSILIUL MUNICI
PAL al sindicatelor au so
sit 1915 bilete de odihnă 
pentru 12 zile în toate sta
țiunile de pe litoralul Mă
rii Negre. Biletele, pentru 
perioada de timp cuprinse 
între 12 mai - 15 septem
brie vor fi repartizate co
mitetelor sindicatelor din 
întreprinderi și instituții 
care le vor pune la dispo
ziția oamenilor muncii. 
(V.S.)

micii mecanizări în operați
ile de construcții. Firește, 
grupul și trustul județean de 
construcții au elaborat un 
program de măsuri tehnico- 
organizatorice în acest scop, 
menit să asigure ritmul ne
cesar de lucru. Cum se tra
duce în viață acest 
gram ?

Oricine a trecut în 
mele săptămîni prin 
șantierului din centrul 
hoșaniului, vizavi de

pro-

I

ulti- 
fața 
Pe- 

sta- 
dion, a avut posibilitatea să 
constate că -de un timp aici 
se lucrează la fundații. Blo
cul „de fațadă", care se cons
truiește aici, nr. 69, va cu
prinde 284 apartamente, din 
care in acest an trebuie pre
date 160. în primele două 
tronsoane se lucrează ia 
turnarea betonului în funda
ții și elevații. Nu e un se
cret pentru nimeni că în 
cele mai multe zile, la tur-

roabe!
nare, se folosește... roaba. 
De ce? lată ce răspuns ne-a 

• dat în acest sens maistrul 
Constantin Albu, șeful punc
tului de lucru.

- Incepînd.cu 8 aprilie am 
solicitat un autocran. în 
9, 12, 13 aprilie ș.a.rh.d. 
am repetat această solicita
re, însă niciodată nu s-a 
ținut seama de ea. Efectul 
absenței pe șantier a uti
lajelor de mecanizare - ocu
pate în special în depozitul 
Livezeni - se resimte direct 
în ritmul de execuție. De pil
dă, cu cîteva zile înainte de 
sfîrșitul lunii, înregistrăm o 
întîrziere de două săptămîni 
la fundații. Noi sîntem ho- 
tărîți să recuperăm această 
restanță în cursul lunii mai, 
dar, din păcate, nu avem

A. HOFFMAN

• (Continuare în pag. a 2-a)
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Le-am nemurit calea 
spre cioturoșii mesteceni 
și semeții brazi, dar urme
le lor s-au pierdut intr-un 
ocean verde, în care'duhul 
pămintului parașutase ba
lize și geamanduri multi
colore. Culorile se numesc 
de-acum — pâr, măr, ci
reș, prun, zarzăr, aprilie 
le traduce in ghiocei, vio
rele, brîndușe și păpădii. 
In prelucile munților, mieii 
rumegă vise despre cobo
rârea cerului în 
lor cornițe, în 
istoria noastră

i
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1viitoarele 

vreme ce 
se rează- 

mă, pe mai departe, în 
trupuri de ciobani. Din
spre cetatea Băniței, la 
ceas de ' seară, se aude 
nechezatul cailor dacici, 
care aduc în șei alaiul 
străvechiului Armindeni, 

Oameni buni, între mun
că și somn, poposiți în va
tra neasemuiților noștri = 
munți și vă faceți provizii 
de frumusețe. Inimile 
noastre, tînjind a nemuri
re, să zboare dintre cei pa
tru pereți ai camerei cu te
levizor, în panoramicul mi
rific al mamei noastre-na- 
tură ! Care ne dă și ne 
dăinuie viață. (Ion VULPE)
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2 Steagul roșu

ATELIERUL ȘCOALA 
laborator al educației prin

și pentru munca
Pentru buna desfășurare a 

muncii în atelierul școlar, 
am pornit de la ordinea și 

să
spa-

noi
a-

er-

'■ disciplina care trebuie 
existe într-un astfel de

■țiu. Sensul înțeles de 
cuprinde : organizarea 
telierului, probleme de 
gonomie a muncii, utilizarea 
eficientă a timpului, cunoaș- 

'torea și respectarea norme
lor de igienă și protecție a 

•muncii. în acest cadru in- 
■ tervin cele două mari pro 
bleme : instruirea elevului și 
reolizarea unor -produse fo
lositoare cu minimum 
cheltuieli și economie 
metale. Elevii 
cu cunoștințe 
nico-științific 
programele 
probleme de 
tehnică și de tehnica 
rității muncii. în 
proces de instruire li

de 
de 

sînt înarmați 
la1 nivelul teh- 
prevăzut 

școlare,
de 

______, cu 
documentare 

secu- 
întregul 

se 
cultivă dragostea de mun
că, corectitudinea, răspun-

derea față de calitatea mun
cii prestate, 
întrajutorare, 
tate față de calitatea 
duselor executate. A
mare preocupare a maistru
lui instructor este forma
rea . deprinderilor de a re
cupera și folosi corespunză
tor metalul și alte materi
ale, sporirea eficienței, nun- : 
cii, conștientizarea actului
muncii. ■

Atelierul școlii .noastre se 
mîndrește astăzi cu elevii, 
viitori buni muncitori. 'Ast
fel sînt Mitrică Gheorghe, 
Elisei Sălăgean, Ladislau Bo- 
da, Gică Țugurlan, Vero
nica Dernșa, Gabriel Cio- 
banu, Luminița Dan - Voj 
și mulți alții. Paralel cu 
instruirea corespunzătoare 
s-a putut realiza, în anul 
1977, planul de 37 000 lei, 
sumă ce reprezintă. con
travaloarea suporților mul-

punctualitate, 
responsabili-

pro- 
doua

tipii de cablu, brățări, 
puci și cleme de împămîn- 
fare, ahe oo.e^fc in
trat în dotarea școlii.

Viitorul muncitor trebuie 
să fie format încă din școa
lă în condițiile producției, la 
nivelul tehnicii și preocupări
lor unui laborator al muncii 

al educației.ți

Sabin ROMAN, 
maistru instructor, 

Școala generală nr. 5 
Vulcan

Pe strada Republicii din Petroșani și elevii Liceului industrial minier își aduc o contribuție 
de seamă la înfrumusețarea citadină. Foto : Ion LEONARD

i** - ' ?

Macarale, nu numai roabe!
• (Urmare din pag. I)

Muncă patriotică
Un grup de 20 de fe

mei de la I.M. Lupeni, în 
frunte cu tovarășa Dumitra 
Cîmpean, responsabila co
misiei de femei de la mi
nă, au participat la mun

că voluntar-patriotică, se- 
lectînd o importantă can
titate de cartofi pentru, 
cantina minerilor. (Marga
reta Mica, Lupeni).

certitudiriea că vom putea 
lucra în plin nici de acum 
înainte. -

Pe șantier, împreună cu 
muncitorii și șeful punctului 
de lucru am încercat un 
calcul din care să rezulte 
efectele absenței utilajelor 
de mecanizare asupra reali
zărilor zilnice. Brigada de 
betoniști condusă de Gheor- 
ghe Rahovan, cu 12 oa
meni, folosind roabe pentru

transportul betonului 
la basculante, toarnă 
nic în fundații aceeași can
titate de beton ce revine
doar la patru muncitori a- 
jutați de o macara sau o 
automacara și mașini „Cl- 
FAROM“. Sub aspectul pro
ductivității muncii, aceasta 
reprezintă o pierdere de 50 
la sută. Nu putem ocoli în 
acest caz o întrebare : oare 
grupul dispune de excedent 
de forță de muncă de-și per
mite astfel de anomalii ?

de 
zil-

cu
echipa

Am stat de vorbă și 
fierar-betoniștii din 
condusă de Ludovic Horvath. 
„Fără o automacara, care 
doar ar ridica și apoi ar 
coborî la locul potrivit „ar- 

o 
să 
o-

mătura" de fier pe care 
confecționăm, va trebui 
folosim pentru această 
perație șapte, oameni" 
ne-a spus Iosif Demised, 
nouă comparație a produc
tivității muncii obținută în
cele două cazuri credem că 
nu are sens. în schimb se

o
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cere subliniat încă o dată 
faptul că pretutindeni pe 
șantierele de locuințe, inten
sificarea ritmului de execu
ție impune luarea unor mă
suri urgente de concentrare 
a efortului spre obiectivele 
ce dispun de front de lu
cru. Mecanizarea operați
ilor constituie, în acest caz, 
una din căile esențiale prin 
care poate spori productivi
tatea muncii pe șantiere. 
Pornind de .la exemplul pre
zentat, se desprinde limpe
de concluzia că în cît mai 
scurt timp, conducerile gru
pului de șantiere și trustu
lui județean trebuie să di
rijeze spre punctele „cheie1* 
ale șantierelor toate mijloa
cele de mecanizare de care 
se dispune. . Numai astfel rit
mul execuției va putea să 
sporească la cota exigențe-

■ Și această duminică 
Sportivă este bogată în fot
bal, deși divizionarele Mi
nerul Lupeni și Minerul Vul
can evoluează in deplasare, 
la Aurul Brad și, respectiv, 
Electromotor Timișoara. Pe 
terenul I.M.P., se dispută 
însă partida dinye comba- 
tarifele diviziei C Știința și 
Mecanizatorul Simian, iar la 
Lupeni este programată 
tîlnirea formațiilor de 
nion Minerul și Metalul Dro- 
beta Turnu Severin. C 
tă formație de juniori 
Vale, care activează 
divizia națională, C.S.Ș.P. își 
apără șansele pe terenul Li
ceului nr. 2 din Deva, 
campionatul județean 
programate întîlnirile : 
plorări Deva - Minerul

in-
ju-

Cealal- 
din 

în

în 
sînt 
Ex- 
Pa-

Avancronică
sportivă

roșeni, E.G.C.L. Hunedoa
ra - Preparatorul Petrila, Mi
nerul Aninoasa - Minerul U- 
ricani, Constructorul Hune
doara - Parîngul Lonea, Me
talul Simeria -C.F.R. Petro
șani. în campioatul munici
pal disputele se desfășoară 
mîine după-amiază, aten
ția fiind concentrată asupra 
.cuplajului programat pe sta
dionul din Lonea •. I.G.C.L.
Petroșani - Minerul Dîlja (o- 
ra 15,45), Utilajul Petroșani 
- Sănătatea Vulcan (întîlni- 
ce derby a campionatului).

j La Vulcan are loc confrun
tarea dintre Preparația Co- 
: roești și Fabrica de oxigen 
Petroșani.

4. Rămîne în actualitate 
, si rugbiul, unde divizionarele 

Minerul Lupeni și Minerul 
i<ivezeni au misiuni gr 
ape terenuri străine, la C< 
^țructbrul P.T.T.R. Arad 
■respectiv, Electromotor 
srnișoara. Iubitorii acestui 
-sport pot fi martori la parti
da de juniori (Lonea, ora 
(9), în care își dau întîlnire 
^reprezentativele cluburilor 
Școlare din Petroșani și Si-

'4>iu (Șoimii).
; 0 în fine, campioana mu-
j nicipală a juniorilor la po- 
î.jpice, Jiul Petrila, își pune 
Ijsperanțe într-Un rezultat bun 
[Sn cadrul etapei județene, 
| care se va desfășura la Hu- 
’ jrtedoara.

cil MAI MULTE TlTLlIwi NAțlONALc.

: După nici patru luni de 
la începutul anului, panoplia 
luptătorilor liberiști din
Valea Jiului s-a. îmbogățit 
cu trofee prețioase, pe plan 
republican ălirmindu-se a- 
tît juniorii de la Clubul spor
tiv Școlar Petroșani, cît și 
divizonara A Jiul Petrila. 
Astfel, la Timișoara, în pri
ma etapă a campionatului 
diviziei A, cu toate că a 
fost lipsită de aportul lui 
Stanciu, la ora actuală cel 
mai bun liberist la 82 kg., 
Jiul Petrila s-a clasat pe 
locul III și există reale spe
ranțe că echipa se va ca
lifica în turneul final ; Măn-

dalia de aur; printre laure- 
ați fiind și doi dintre liberiș- 
tii de la C.S.Ș. - Nicolae 
Marmaliuc și Aron Cîndea, 
ambii medaliațf cu argint. 
Pentru rezultatele obținute 
de copii, trebuie felicitați și 
loan Corbei (Jiul) și Vasile 
Făgaș (C.S.Ș.), care mun
cesc cu pasiune și pricepe
re, șlefuind cu multă răb
dare talentele native în 
lupte, de care municipiul

tilitate tehnică în întreceri 
dificile. ■

- Cum explicați succesele
de pînă acum ? Ce au ele 
la bază" ■ .
- Numai muncă, muncă și 

iar m...-u. L. toate ca, ae 
exemplu, la Clubul spprtiv 
Școlar întîmpinăm încă o 
serie de greutăți. Lucrăm 
într-o sală improprie, fără 
mijloace specifice de dezvol
tare a forței, ne lipsesc sal-

(ifr mare din pag. I)

Primele titluri naționale se află deja în panoplia lup
tătorilor noștri • Se pun mari speranțe în întrecerile in
dividuale • Jiul Petrila, decisă să obțină calificarea în 
turneul final • Un olimpic din Valea Jiului ? De ce nu ? 
• La Știința vor fi din nou luptători ? • Voinicii din Uri-mivu ih lUHicyi ttt>v»t t lyiutiȚ w »u< ii uni . nyw •viuivii ■

dilă (62 kg) și Corbei (52) câni au ambiția de a provoca la luptă dreaptă pe cei din
s-au dovedit cei mai buni 
la categoriile lor de greuta
te, Mircea Risipitu (57), a 
ocupat locul II, iar Vasile 
Plugar (82) s-a clasat pe 
III. în divizia juniorilor, 
C. S. Ș. Petroșani, se află 
pe locul II, Vasile Plugar și 
Marian Sișu (68) și-au învins 
toți adversarii întîlniți ; Mir
cea Risipitu și Mihai Zoltan 
(74) au în palmaresul lor 'nu
mai locurile I și II, Bine s-au 
comportat, de asemenea, 
Nicuț Muntean și Căpățînă. 
De altfel, cel mai autorizat 
interlocutor al nostru, prof. 
Gh. Pop, un animator de 
seamă al luptelor din Vale, 
ca fost sportiv și actual an
trenor, întregește excelen
tul palmares al băieților de 
la C.S.Ș. și Jiul.

- în. finala pe ,țară a cam
pionatelor republicane in
dividuale ale copiilor, Romu
lus Săpînțan (32 kg) de 
Jiul Petrila a obținut

Petroșani' și Petrila.

nostru nu duce lipsă, in fi
nala campionatului 
con școlar, în întrecerile in
dividuale, Mircea Risipitu —-------- ------- r-
este pentru a treia oară Iau- ședințele de onoare al fe- 
reat, Plugar a realizat per
formanța de a se clasa pe 
locul secund, în vreme ce 
Nicuț Muntean a fost r în
registrat pe poziția a Vl-a.

- Care este perspectiva 
comportării luptătorilor 
lunile care urmează ?
- La finalele individuale de 

seniori punem mari : spe
ranțe în Stanciu, Măndilă și 
Risipitu, în vreme ce în 
întrecerile Daciadei, la ju
niori mici mizăm pe Mun-

' Acor-
cre-

Mircea
Risipitu și Plugar, care 
dovedit multă ambiție,

O s eranid a luptelor din 
Vale - Romulus Săpînțan, 
campon național.

din 
la

iubitorilor luptătorilor 
municipiul nostru că 
Olimpiada de la Moscova 
va participa cel puțin unul 
dintre luptătorii noștri.

- Să vizăm și perspectiva 
de lungă durată.:. ■.

- Pentru noi, Grupul șco
lar minier din Petroșani va 
continua să rămînă pepi
niera de bază, atît pentru 
C.S.Ș. cît și pentru Jiul. Ar

ne, în 21 de T92, în 25 de 
215 tone extrase în . plus, 
iar în 28 că s-a realizat 
recordul. După chipurile 
vesele ale oamenilor se 
putea citi pulsul minei. 
Pulsul acela trepidant ca
re domnește în abatajele 
lui Dumitru Tămîrș, Devri- 
ceanu sau Petru Gavrilă 
de la I, ori din fronturile 
fui Simion Rusu și Nicolae 
Bălan de la II. Se simțea 
ritmul viu din adîncuri 
confirmat de trenurile pli
ne ochi cu cărbune ce so
seau în triajul pe care 
oamenii îl pregăteau gos
podărește de sărbătoarea 
Intîiului de Mai. Cît de 
frumos era acel contrast 
dintre roșul zgurii așternu
te între linii și rodul bo
gat al cîmpurilor negre 
cules de oamenii lui Paul 
Grosu, Constantin Lupu- 
lescu și Dănilă Gașpar. Ei 
au pus complexele la lu
cru „cum scrie cartea" și 
au ajuns cu productivita
tea pînă la 19,5 tone pe 
post. Asta da, lucru, or
ganizare 1 Și din abataje
le lui Vărzaru și Vasile 
Rusu de la V, ca și din 
cel al lui Ludovic Vincze, 
abataje înfipte adînc în 
tăcerea subpămîntului, a 
ieșit mai . mult: cărbune 
decît în alte zile.

„Numai să ducă trans
portul", și-au zis oamenii. 
Și transportul a dus. Me
canicii'de locomotivă Ni
colae Oprișan, Ion Rusu, 
Nicolae Cojocaru, losif 
Tanti și ceilalți „cărăuși" 

schimbul lui Loghin 
au scos la lumină 
de tone. Al doilea 

record al minei într-o sin
gură zi. Și acesta nu-i de
cît începutul. Nu degeaba 
la „Faptul zilei" se scria: 
„Bravo schimbului III din 
sectorul de transport 1". 
Subscriem și noi. Dar ne 
permitem o completare pe 
care o scriem cu litere 
mari : „BRAVO MINERI 
Al LUPENIULU1 !"

tele și echipament sportiv. jj de dorit ca la nivelul clu
bului Știința Petroșani, care, 
într-un trecut nu prea în
depărtat, a dat luptători de 
valoare națională, să se 
reconsidere1 atitudinea față 
de acest sport cu priză ia 
public în Valea Jiului. De 
remarcat că pe lingă Casa 
de copii școlari Uricani a 
luat ființă o secție de lup
te a C.S.Ș. Dar despre Uri
cani îl invit să vorbesacă pe 
animatorul acestei secții, an
trenorul Vasile Făgaș.

- Am vrut să dovedesc 
că și în mediul sătesc și 
la periferia municipiului se 
pot face lupte. Și încă bi- , 
ne. Cu sprijinul directoru
lui casei de copii, prof. Pom- 
piliu Caragea, al cadrelor 
didactice, am pus bazele 
secției. Ar trebui însă 
sala de antrenamente 
fie mai repede dată 
funcțiune. Dintre băieții 
orașul meu natal, îmi

republi- Sîntem convinși însă că
‘ ' vom rezolva aceste greu

tăți. Ne-au vizitat pre-

tean, Zoltan și Sișu. 
dăm, de asemenea, 
dit juniorilor mari,

in

au 
o 

pregătire deosebită și sub-

derației de lupte, generalul 
Pius Ccrvaci, care are mul
tă dragoste pentru Valea 
Jiului și antrenorul federal 
Ion Crîsnic. Dînșii ne-au 
promis ajutorul federației, 
după ce s-au declarat im
presionați de seriozitatea cu 
care se lucrează la nive
lul ambelor colective spor
tive. Grupele de performan
ță ale juniorilor se vor 
antrena în sala de sport a 
G.S.M., întrucît majorita
tea sînt elevi ai acestui 
grup școlar. Federația ne 
va înzestra cu o garnitură 
de saltele și o prelată de 
concurs. La Jiul, condițiile 
sînt foarte bune. Elevii an
trenorului Dumitru Pîrvules- 
cu, secondat de Măndilă și 
Corbei, trebuie să dea 
dovadă de mai multă conș
tiinciozitate la antrenamente, 
pentru a ajunge la rezulta
te de nivel internațional, 
întrutotul posibile. De fapt, 
vreo cîțiva antrenori din 

care reputatul 
specialist Dumitru Dona, de 
la C.F.R. Timișoara, 
exprimat dorința de 
desfășura activitatea 
Valea Jiului, întrucît 
dat seama de calitățile na-

' noș- 
care 

de 
Promitem

vreo cîțiva 
țară, între

și-au 
a-și 

în 
si-au

tive ale luptătorilor 
tri și de pasiunea cu 
sînt încurajate luptele 
organele locale.

ca 
să 
în 

din .
pun 

mari speranțe în C. Mereu- 
ță, C. Axinte, N. Moise, A- 
kos Bereczki și alții.

Așadar, luptătorii Văii Jiu
lui sînt în- plin marș de a- 
firmare pe plan național și 
international. Mult succes I

lon VULPE

P.S. La G.S.M. Lupeni, de
și se pare că există profe
sori de educație fizică și 
sport cu specialitatea lupte, 
se aude foarte rar despre 
libere. Să fie un sport pro
hibit ?

din 
Sîntu 
2160

la lumină



Steagul roșu

MUNCII Poezia ca durată.

Din creațiile membrilor cenaclului literar
„Panait Istrati“ — Valea Jiului

Luna mai
Privește-mă-n ochi, lună de Hori 
și cintărește ceea ce e-al meu 
ca și cum ar trebui să-ncorporezi 
din nou, in pămint, tone de rod și cărbune.
Pentru mine e mult mai ușor: 
citeva statui de cuvinte 
eternitatea ta s-o vegheze, —
imaginea- ta ruptă din mine 
la cea mai mică scară
— ca un alt primăvăratec pămint 
locuit de-un popor cu ginduri viteze;

Ascultă 
cîntecul

Miner la I.M. Petrila, 
DUMITRU NECHIFOR 
brodează dezinvolt o poe- 
zid - legămînt, în virtu
tea unor chemări și îndem
nuri, invocînd o patrie de 
suflet pe care o slăvește. 
Nu rareori la supra
fața poeziei sale mine
reul prețios al trăirilor, 
cizelat cu infinită răbdare, 
este încălzit constant de 
voința de a comunica și 
de a fi înțeles.

Citeva raze care desăvirșesc soarele 
și citeva izvoare care nu sint ale mele, 
dar pe care le-am scos cu setea mea alară 
și trăiesc ca toate izvoarele...

Anotimp
Privește-mă-n ochi astăzi, lună mai, 
și cintărește ceea ce e-al meu ! 
Zborul acesta spre viitor 
să știi că nu-mi aparține
— zborul acesta e-al tuturor,
dar trebuie adunat intr-o singură pasăre 
și m-ai încercat și pe mine.

Trecem dintr-un anotimp 
în alt anotimp, 
asemenea vîrstelor 
în alte vîrste, 
asemenea florilor 
în alte flori ;
sîngeîe zvîcnește 
în sensurile pe care 
ie dau iubirile, 
caractere ciudate se înscriu 
în vîrfurile degetelor 
și astfel învățăm între noi 
să ne recunoaștem.

Tăchiță IONAȘCU, 
lăcătuș, I. M, Lonea

Constructor
Mistriile cîntă cu maltărul ud ' "cea
Si plîng electrozii-rr flăcări- albastre;
Chiar dacă-i frig - chiar daca-asud. - /C
Noi trepte urc către astre.

Tăchiță IONAȘCU,
lăcătuș, I.M. Lonea

o ramuraa

Emilia TACEA, 
muncitoare. Petroșani

ne adîncim în gînduri 
semnele adînci 
ale acestor treceri 
într-o nouă viață.

Solidaritate
i a uitat

și florile nu-mi mai știu mirosul 
sălciile nu se mai scaldă 
în apa caldă 
a ochilor mei.

crîngul

Ascultă cîntecul sudorii
Și vei înțelege
Cum crește din piatră 
Mlădița cea verde,
Cum naște spicul
Sub raza de lumină,
Cum cîntă bucuria 
în izbînda copacilor.

Ion TIGĂNTELE, 
lăcătuș I.M. Uricani 

Legea 
dintîi

Zvicnește timpul prin fire 
de iarbă, 

galopuri stranii fulgeră-n
' - '■.■■■' seve

neînțelesul cuvînt.
Omule, țara in care pășești 
e templu din basme, 
e sufletul meu.
Aici duhul pămîntului 
miroase a pline 
și a vorbe-nțelepte.
Pină departe, cit nu bănu- 

iești, 
te-ajunge iubirea acestui 

popor 
cînd meriți iubire, 
și pedeapsa te-ajunge ori

unde vei fi 
de ucizi vreo credință. 
Aceasta e w
LEGEA D/N'lll

Constantin CÎMPEANU, 
; lăcătuș,

depoul C.F.R. Petroșani

Mai în floare
Din an în an ne crește-o mîndră țară,
Spre culmi nebănuite, culmi semețe,
Din tinerețea fără bătrînețe, 1
Din dragostea cu care ne-mpresoară.
Din reazimul pornirii îndrăznețe,
Din stihul cald de cînt de primăvară,
Cind florile de-Arminden o-nfășoară, 
Și-i dau nebănuită frumusețe.
In zbor de albatros cu veghea-n zare,
Spre nestematul evantai de stele, 
Te-nalți viabilă —• ocrotitoare,
Căci ai un cer și-un dedesubt de schele,
In florile de Mai, o-mbrătisare.

Dumitru NECHIFOR, >

Un tînăr poet
Poetul IO AN PASCAL 

VLAD este lăcătuș la 
preparația Coroești. Ne 
surprinde prin maturitatea 
concepției și facturii sale 
lirice, oscilînd între patos 
și ironie, cu o sensibilita
te deosebită, cu versifica
ție modernă și o stăpînire 
sigură a propriilor mijloa
ce. Un poet care își 
va fixa curînd, un profil 
propriu, un drum al său.

Eu sînt ca viața, dragoste și cînt. 
Tu ești ca lumea, apă și pămînt. 
El e ca adevărul, scump și sfînt. 
Ea e ca vremea, și floare și vînt. * 
Toți împărțim același șoare 
și același gînd 
chiar dacă munca ne este deasupra 
sou ne lăsăm sudoarea sub pămînt... 
Ce conjugare simplă : 
Eu sînt, tu ești, el este, 
Noi sîntem, și voi sînteți și ei sînt. * 
Ce sentiment înalt, e, însă, cînd te știi 
ROMAN în suflet, cu iubire de pămînt...

Mircea BUJORESCU, 
/ist cultural. Petroșani

Inima nu-și mai trimite sîngele 
în zborul ciocîrliei spre soare 
amurgul nu mă mai doare 
iarba mt-a acoperit pășii 
și rîul de munte a mai crescut 

c-un val 
dar totdeauna cînd se întorc 

cocorii 
a o ramură plină de dorinți 

.nfloresc pe vatra pămîntului, 
mereu, românesc.

Mircea ANDRAȘ, 
lucrător. Oficiul P.T.T.R.

Petrila

Balada fiului de miner
Se făcea dintr-odată că
de răni bandaja cerul ascuns 
în aerul greu ca o apăsare de munte. 
Din tîmpla atinsă de rouă din vis 
picura soare de primăvară fierbinte. 
Ardeau semințele luminii în strat de-ntunecimi 
și clopote verzi sunau prin vechi labirinturi 
ochiul pătruns adînc înăuntru

f trezea un murmur ascuns printre stînci.
Se făcea de aur un timp că îi ascultă 
pașii călcînd pe sub bolțile reci 
un curcubeu părea că mîna-i atinge prin străfunduri 
un altul în afară prin cercurile ierbii.
Aveau toți lucrătorii pleoapele brumate 
și dintre toți, singur își apăsa pe buze 
un bulgăr de cărbune puternic strîns în pumni; 
pe față-i răsări scînteietor un mugur 
cu seva picurînd pe malurile-nalte.

• In zori, numărîndu-și bătăile inimii 
se simțea un fruct imens în care 
și-a vărsat sămînța ziua de azi spre zilele de mîine.

loan P. VLAD

DEBUT
Sîntem fericiți că putem prezenta încă un 

prozator care merită atenție : IULIAN IORDACHE 
lăcătuș la I.M. Livezeni. în scrisul lui dens și nu
anțat sînt prezente probleme sufletești, în apa
rență mărunte, dar pline de semnificații. Preferă 
narațiunea - expunere a faptelor, ceea ce face ca 
proza lui să aibă culoare și viață, scrutînd mai 
mult adîncurile. Autorul are o frază simplă, de om 
sensibil, dar reținut. Și nu credem că facem o 
greșeală anticinînd si bucurîndu-ne pentru viito
rul lui.

Drum cu-n singur capăt
mblă repede, cu pași 
mari, e ușor crispat, 
cu bărbia înainte, tot

deauna preocupat de teva. 
Dacă îl vezi pe stradă sau în 
mină, îți face un semn cu 
capul ca și cînd ți-ar spune : 
",Scuză-mă, sînt grăbit1." N-ai 
timp să-i răspunzi la salut că 
a și lut-o din loc. Face de 
toate în adîncul minei lăcă- 
tușerie, minerit, dacă e ne

voie sudează, inspectează li
niile de înaltă tensiune și da- 
că-i cărbunele căzut peste 
marginea benzilor ia lopata 
de coadă ; îl ajută pe vago
netar, își bagă nasul — ac
vilă în tablourile de distribu
ție, îi ceartă pe mecanici că 
„trag" prea multe vagonete 
— aleargă la puț, de acolo 
pe „planul înclinai" și cu 
dragă inimă ar bate și cu

pichamerul. Pentru „tovară
șul Mardare", cum îi spun 
cei tineri, nu există decit mi
na și nimic altceva. Nici chiar 
noaptea n-ar pleca acasă.

Uneori îl prind zorile lu- 
crind in birou. Cînd este prea 
tirziu ca să mai plece, doar
me pe niște bănci. Se bucură 
ca un copil, cînd toate merg 
bine în mină și este necăjit 
cînd cineva întîrzie la coborî-

re sau cînd benzile nu por
nesc. Mereu același, blind, 
cu fața înnobilată de o frun
te iridltă, palidă și de niște 
șuvițe argintii. Are ochii mari 
și cenușii...

II privesc simțindu-mă stin
gherit... <

— Tovarășe Mardare, nu 
veniți acasă ? —, îl întreb, 
deși cunosc bine răspunsul.

Cu mîinile tremurînde își a- 
prinde o țigară. Fața i s-a 
crispat, iar ochii din cenușii 
devin negri. O șuviță rebelă 
i-a căzut pe frunte. Imi pare 
rău că i-am pus întrebarea.

— Drumul meu nu mai are 
două capete, tinere. Unul 
singur I Și Ana și... Mina e 
hrana mea, sufletul meu... 
Pereții casei mă apasă...

u plînge dar ochii îi 
sînt triști încît parcă 
mă rănesc. Fumează

și tace. Pe cerul albastru se 
întorc cocorii.

— Uite cum se-ntorc coco
rii, șopti zîmbind amar, după 
care căzu în muțenie, cu o- 
chii la păsările ce se pierd 
în depărtare.

Dinspre puț un om alear
gă spre noi gesticulind.

— Tovarășe Mardare, tova
rășe Mardare !

Ortacul meu de-o clipă tre
sare, se scutură ca și cum ar 
fi dormit și aruncă brusc ți
gara, călcînd-o cu talpa stria
tă a cizmei. ’

— Tovarășe Mardare, s-a 
rupt banda de-o mie...

Acesta, fără să spună un 
cuvînt o luă la fugă spre puț. 
Pulpanele cojocului fluturau. 
Omul care-l chemase abia își 
trăgea sufletul de alergătură, 

u trecut cinci ore pline 
de încordare. Pe la 
șase și ceva, Înspre

seară, lumea a răsuflat ușu
rată.

...A doua zi.
— Ce om, tovarășul Mar

dare, mă băiete, mă I Dintr- 
o bucată !
-—■. Da, Se prăbușise tava

nul... Tambura se lăsâse în- 
tr-o rină... Banda ferfeniță... 
Stăteam năuciți... Cînd a ie
șit din colivie, a strigat la

noi aruncindu-și cojocul de 
pe el.

„Incărcați piatra de aci ! 
Repede ! Treceți la armă
turi !... Trebuie să încropim 
două grinzi !.,. Mișcați-vă!"...

Răcnea la noi și se apuca
se de treabă... Strigătele lui 
ne-au trezit... Am pus umărul 
cu toții.., A trimis după ma
cara...

ind, după cinci ore, a
\ ieșit afară palid, mur-

dar, ne-a zis : „Mul
țumesc băieți I" Ătît... Du
pă aceea a dispărut...
L-au căutat ortacii. Nu
l-au găsit... Nădășan spunea 
că ar fi zărit un om plimbin- 
du-se singur pe malul Jiului. 
Crede că era tovarășul Mar- . 
dare...

... N-am mai coborît in mi
nă. Ce aflasem, era îndeajuns. 
Soarele de primăvară buima
că scălda turnul puțului, clă
dirile și oamenii din preajmă 
în lumină aurie.

Iulian IORDACHE,
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încheierea vizitei tovarășului 
Manea Mănescu in Turcia

J

• (U rm are din pag. I)

nale ale României și parti
ciparea sa la schimbul mon
dial de valori, contribuției 
sale, ce se bucură de un 
larg prestigiu, la eforturile 
pentru soluționarea justă a 
marilor probleme care con
fruntă omenirea contempora
nă.

Membrii Biroului Executiv 
și-au exprimat deplina satis
facție față de rezultatele 
deosebit de rodnice1 ale vizi
tei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu în statele Unite 
ale Americii, apreciind-o ca 
un eveniment de cea mai 
mare însemnătate, cu pro
funde consecințe pozitive 
pe planul raporturilor ro- 
mano-americane și cu o 

sfera
mano-americane și 
amplă rezonanță în 
vieții internaționale.

Examinînd constituirea și 
folosirea Fondului Solidarită
ții Internaționale, Biroul E- 
xecutiv a constatat cu satis
facție că acest fond s-a bu
curat și se bucură în conti
nuare de sprijinul și contri
buția maselor largi de oa
meni ai muncii de la orașe 
și sate - expresie a senti
mentelor de solidaritate a 

lupta 
i na

de
sa-
ca- 
ur- 

natu-

poporului român cu I 
de eliberare socială și 
Jională a popoarelor 
pretutindeni, a atitudinii 
le umaniste față de cei 
re au avut de suferit în 
ma unor calamități 
rale.

A fost aprobat, de ase
menea, planul de muncă al 
Biroului Executiv pe primul 
semestru al acestui an, ca
re cuprinde măsuri menite să 
asigure în continuare în
drumarea eficientă a ac
tivității consiliilor Frontului 
Unității Socialiste.

în cadrul ședinței, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat activitatea desfășura
tă de "consiliile și comisiile 
Frontului Unității Socialiste, 
subliniind, totodată, necesi
tatea creșterii rolului, acesto
ra în mobilizarea și antre
narea maselor largi de oa- 

;meni ai muncii, de cetățeni, 
la înfăptuirea sarcinilor tra
sate de Congresul ai Xl-lea 
și "Conferința Națională a- 
le partidului.

Referindu-se la activita
tea de control a comisiilor 
oamenilor muncii la crește
rea eficienței și contribuției 
acestora la cunoașterea, a- 
plicarea și respectarea hotă- 
rîrilor de partid și a le
gilor țării, secretarul gene
ral al partidului a recoman
dat să se pună un accent 
deosebit în această activita
te pe soluționarea cît mai 
rapidă a propunerilor și se
sizărilor oamenilor muncii,

în scopul lichidării lipsuri
lor și neajunsurilor care mai 
există în comerț, în sfera 
serviciilor și în alte domenii, 
pentru educarea socialistă a 
personalului muncitor <+.. 
toate unitățile supuse con
trolului.

în legătură cu lărgirea 
componenței consiliilor și 
comisiilor locale ale Fron
tului Unității Socialiste, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat ca cea mai mare 
parte a membrilor comisiilor 
să fie formată din cetățeni 
nemembri de partid, crescînd 
totodată în mod corespun
zător, numărul acestora în 
consiliile F.U.S., pentru a se 
crea astfel cadrul corespun
zător în vederea participării 
cît mai largi a cetățenilor 
patriei, indiferent de națio
nalitate, la activitatea politi
că și obștească.

Referitor la activitatea in
ternațională desfășurată de 
Frontul Unității Socialiste, 
secretarul general al parti
dului a relevat necesitatea 
intensificării acesteia, de a 
se acționa mai activ și pe 
linia F.U.S. pentru democra
tizarea relațiilor dintre sta
te, făurirea unei noi ordini 
economice și politice în 
lume, soluționarea pe cale 
politică a problemelor liti
gioase și a stărilor con- 
flictuale, pentru promovarea 
ideilor păcii, înțelegerii și 
colaborării internaționale.

Secretarul general al par
tidului a indicat, de aseme
nea, să se acționeze în con
tinuare pe linia constituirii 
Fondului românesc al Soli
darității Internaționale, re
comandând organizarea, în 
acest scop, a unui număr 
mai mare de ' manifestări 
culturai-artistice și sportive, 
care să reprezinte o sursă 
importantă de formare a 
fondului și, implicit, o expre
sie elocventă a 
internaționaliste 
rului român.

Tovarăș 
Ceaușescu a 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, or
ganismelor componente ale 
F.U.S. să extindă legăturile 
lor de colaborare cu orga
nisme similar.e din țările so
cialiste, din alte țări, cu par
tide democrate, cu mișcări 

cu 
de

se-

din - -

pe cale 
lor liti-

sentimentelor 
ale popo-

u 1 Nicolae 
recomandat

tide democrate, cu 
de eliberare națională, 
alte forțe progresiste 
pretutindeni. Totodată, 
cretarul general al partidu
lui a indicat să se intensifice 
activitatea pentru cunoaște
rea realităților și realizărilor 
României socialiste peste ho
tare, pentru popularizarea 
mărețelor înfăptuiri ale po
porului nostru în opera de 
edificare a noii orînduiri.

ANKARA 28 (Agerpres). - 
La Ankara au fost încheiate 
convorbirile oficiale dintre 
primul ministru al guver
nului Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Manea Mă
nescu, și primul ministru al 
Republicii Turcia, Bulent E- 
cevit.

Cei doi prim-miniștri au a- 
preciat cu satisfacție atmos
fera cordială, prietenească 
și de deplină înțelegere în 
care s-au desfășurat con
vorbirile și tratativele, subli
niind și cu acest prilej dez
voltarea pozitivă a raportu
rilor româno-turce în ultimii 
ani, precum și existența de 
noi posibilități pentru ampli
ficarea conlucrării fructuoa
se atît pe plan bilateral, în 
domeniile politic, economic, 
tehnic, științific și cultural, 
■cît și pe planul vieții inter
naționale.

Cei doi prim-miniștri au 
subliniat importanța deose
bită a înțelegerilor și hotă- 
rîrilor convenite cu prilejul 
dialogului la nivel înalt, de 
către președinții Nicolae

Ceausescu si Fahri Koruturk, 
în 1976.

în încheierea convorbirilor, 
cei doi prim-miniștri au sem
nat un document cu privire 
la dezvoltarea în continuare 
a cooperării dintre Republi
ca Socialistă România și Re
publica Turcia pe plan eco
nomic, tehnic, științific și 
cultural.

A fost, de asemenea, sem
nat Protocolul cu privire la 
unele măsuri concrete con
venite de cele două părți în 
vederea extinderii relațiilor 
economice, a sporirii 
burilor comerciale și a 
sificării cooperării în 
ducție.

A fost adoptat un 
nicat comun care 
să fie dat publicității.

Cele două părți au apre
ciat că vizita primului mi

schim- 
inten- 

pro-

comu- 
urmeazâ

nistru român în Turcia, înțe
legerile realizate constituie 
o nouă contribuție la dez
voltarea r^nariririlor rîp rirîo- 
țenîe, colaborare șl coopera
re dintre cele două țări, în 
interesul celor două popoa
re, al cauzei păcii și cola
borării în Balcani, în Europa 
și în întreaga lume.

In cursul zilei de vineri, 
tovarășul Manea Mănescu 
și persoanele care îl însoțesc 
în vizita oficială \în Turcia ' 
au părăsit Ankara.

La plecare, primul minis
tru al guvernului român a 
fost salutat de primul minis
tru Bulent Ecevit, de mem
bri ai guvernului turc și de - 
alte persoane oficiale.

în aceeași zi, tovarășul 
Manea Mănescu a sosit la 
Istanbul.
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;ț PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Urgia ; Republica : 
Omul liniștit, seriile l-ll ; 
Unirea : Sandokan - ti
grul Malaieziei ; LONEA : 
Acțiunea Autobuzul ; A- 
NINOASA : Ziua gloriei ; 
VULCAN : Diamantele ne- 
— seriile l-ll ; LUPENI - 

lebe- 
Satra 

la 15

are, seriile l-ll ;
Cultural : Cîntecul 
dei ; Muncitoresc : 
URICANI : Căpitan 
ani.

TV.

Prognoza vremii 
pe luna mai

Pentru 
salvarea vieții 
lui Aldo Moro

ROMA 28 (Agerpres). - 
La Roma au continuat întîl- 
nirile între 
conducerilor 
tice italiene 
evaluarea tuturor posibilități
lor pentru salvarea vieții lui 
Aldo Moro. Asemenea în
trevederi au avut loc între 
secretarii generali ai P.D.C., 
Benigno Zaccagnini, și P.S.I., 
Bettino Craxi, precum și între 
secretarul general al P.S.D.I., 
Luigi Romita, și cei ai parti
delor republican, Oddo Bia- 
sini, și socialist.

Liderul P.S.I., Bettino' Craxi, 
a declarat presei după a- 
ceste convorbiri că „unita
tea forțelor politice nu poate 
decît să se întărească în 
fața unei situații care devine 
din ce în ce mai gravă, mai 
dramatică". Totodată, Direc
țiunea P.S.I. a dat publici
tății un ' comunicat în care 
precizează că poziția par
tidului față de „Brigăzile 
și" rămîne aceea de a 
ceda șantajelor.

Concomitent, poliția 
continuă cercetările în ... 
treaga Italie pentru desco
perirea:. celor nouă teroriști 
considerați responsabilii prin
cipali pentru răpirea lui Al
do Moro, împotriva cărora 
au fost 
arestare 
ră. Alte 
arestare 
triva unor membre ale gru
pării teroriste „N.A.P.'*.

continuat întîl- 
reprezentanții 

partidelor poli- 
avînd ca scop

ro-
nu

își 
in

emise mandate de 
de către Procuratu- 
douâ mandate de 
au fost emise împo-

Adunarea (fin Capitală de constituire 
a Centrului Național pentru promovarea prieteniei

Sub egida Frontului Uni- 
Joții Socialiste, în Aula Bi
bliotecii Centrale Universita
re din Capitală, a avut loc, 
vineri după-amiază, aduna
rea de constituire a Centru
lui Național pentru promo- 
, varea prieteniei și colaboră
rii cu alte popoare (C.N.P.C.)

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Ștefan Voitec, 
care a relevat importanța 
constituirii din inițiativa se
cretarului general al 

: partidului, tovarășul Nicolae 
i Ceaușescu, a Centrului Na
țional pentru promovarea 
prieteniei și colaborării cu

KT---------- ----------------------

alte popoare, organism obș
tesc ce se înscrie ca un pas 
important pe linia aplicării 
măsurilor stabilite de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. privind dezvoltarea 
legăturilor și amplificarea 
schimburilor internaționale a- 
le României în domeniul cul
turii, educației, științei și 
informațiilor.

A fost prezentată compo
nența Consiliului de condu
cere al C.N.P.C., din care 
fac parte membri și membri 
supleanți ai C.C. al P.C.R., 
miniștri, conducători de insti
tuții centrale și organizații

de masă și obștești, oameni 
ai muncii - români, maghiari, 
germani și de alte naționa
lități din întreaga țară — 
personalități ale vieții noas
tre științifice și culturale, 
ziariști.

Ca președinte a fost de
semnat tovarășul Mihnea 
Gheorghiu, președintele A- 
cademiei de Științe Sociale 
și Politice.

în încheierea reuniunii a 
fost adoptată, într-o atmos
feră entuziastă, o telegramă 
adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Potrivit prognozei Institu
tului meteorologic, luna mai 
se va încadra din punct de 
vedere termic în limite nor
male. Tn prima săptămînă 
vremea va fi ceva mai răco
roasa. Ploile vor fi destul de 
frecvente, cantitățile lunare 
situîndu-se în jurul valorilor 
normale. în a doua jumăta
te a lunii, izolat, se vor 
semnala și căderi de grindi
nă.

între 1 
va fi în 
mai ales 
miezelor. 
bil și vor
le însoțite de descărcări 
leetrice, mai frecvente la în
ceputul intervalului.

în zilele de 7-12 mai vre
mea va fi caldă, cu cer va
riabil, mai mult senin noap
tea în sud-estul țării."Aver
se izolate însoțite de des
cărcări electrice 
nala mai
intervalului.

Vremea, între 13-18 mai, 
va fi caldă la început, apoi 
în răcire ușoară. Cerul ya fi 
temporar noros și vor cădea

și 6 mai, vremea 
general instabilă, 
în cursul după-a- 
Cerul va fi varia- 
cădea averse loca- 

e-

se vor sem- 
ales spre sfîrșitul

ploi care vor avea și ca
racter de aversă, mai frec
vente în nordul țării.

Vremea va deveni, apoi, 
între 19-23 mai, instabilă. 
Cerul va fi schimbător și 
vor cădea ploi care vor pre
zenta și caracter de aversă, 
însoțite local de descărcări 
electrice, iar izolat și 
grindină.

în perioada 24-27 
vremea va fi relativ 
moașă și caldă. Cerul 
variabil și izolat vor c 
averse. Temperaturile 
nime vor fi cuprinse 
8 și 18 grade, iar maximele 
între 20 și 30 grade, izofat 
mai ridicate.

în ultimele zile ale lu
nii mai, vremea va deveni în 
general instabilă, cu cer al- 
ternînd între înnoțări și în
seninări trecătoare. Vor că
dea ploi cu caracter de a- 
versă însoțite de descărcări 
electrice. Izolat se vor sem
nala și căderi de grindină. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 6 și 16 gra
de, iar maximele între 21 și 
31 grade.

de

♦

Lotul T.L.H.S. Petroșani
ÎNCADREAZĂ de urgență

— conducători auto

pentru autobasculantele Roman Diesel 16,5 
și 10,5 tone și

muncitori necalificați.

Informații suplimentare se dau la sediul 
lotului, în Livezeni, strada Surduc nr. 351 
sau la telefon 42232 Petroșani.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație pe 

numele Lupu Silvia, elibera
tă de Preparația Petrila. Se 
declară nulă.

PIERDUT certificat 
naștere seria N3 nr. 
eliberat de Consiliul 
Iar al municipiului 
tanța, pe numele 
Steluța. Se declară nul. (224)

PIERDUT legitimație pe

(223) 
de 

415698, 
popu- 
Cons- 

Mânîțd

Mi-
> de 
de- 

(227)
pe 

elibe-

numele Constantinescu 
hai Victor, eliberată 
C.C.S.AA. Petroșani. Se 
clară nulă.

PIERDUT legitimație 
numele Marton Maria
rată de I.U.M. Petroșani. Se 
declară nulă. (229)

PIERDUT legitimație pe 
numele Bercea loan elibera
tă de I.U.M. Petroșani. Se 
declară nulă. (228)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefon 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții).
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12,00 Telex. 12,05 Curs 
de limbă spaniolă. 12,30 
Roman-f oi leton : „Familia 
Palliser" - episodul 10. 
13,20 Concert distractiv, 
i ‘ "
dian. 14,25 Tragerea de 
amortizare ADAS. '. 
Vatră folclorică : Arbore, 
județul Suceava. 14,55 
Stadion. 16,40 Clubul ti
neretului. 17,45 Agenda 
cultural-artistică. 18,15 A- 
prilie '78 - Cronica eve
nimentelor politice interne 
și internaționale. 18,30 
Antologia filmului pentru 
copii și tineret : Charles 
Chaplin. 19,30 Telejurnal. 
19,50 întrecerea socialistă 
în întîmpinarea zilei de 1 
Mai. 20,00 Teleenciclope- 
dia. 20,30 Mari filme wes
tern .- „Omul din Lara- 
m:e". Producție a studiou
rilor americane. 22,10 In- 
t’lnîre cu satira și umorul 
22,jG Tele|urnal. Sport.

din Lara-

I 
I
I
I
I 
I «I
I
1

j oiuyurc pe mu
ne. 10,30 Legenda ș 
— hfflcirtp rlriinp ci

I
I
I

RADIO

5,00 Buletin de știri. 
5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogremul di
mineții. 7,00 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier. Spor.t 
8,00 Revista presei. 8,10 
Curieriul melodiilor. 9,00 
Buletin de știri. 9,05 Revis
ta literară radio. 9,40 La 
trecutu-ți mare, mare vi
itor - antologie de cînte- 
ce. 10,00 Buletin de știri. 
10,05 Șlagăre pe meridia- 

și dor 
- balade, doine și jocuri 
populare. 11,00 Buletin de 
știri. 11,05 Atlas cultural. 
12,00 Buletin de știri. 12,05 
Din comoara folclorului 
nostru. 13,00 De la 1 la 
3. In direct cu ascultătorii. 
15,00 Meridian-club. 16,00 
Radiojurnal. Buletin me
teorologic. 16,15 Radiore
cording. 18,00 Orele serii. 
20,00 Romanțe, cîntece și 
melodii concertante. 20,30 
Azi, în România. 20,40 Ca
dențe sonore. Buletin de 
știri (ora 21,00) 22,00 Ra
diojurnal. Buletin meteo
rologic. Sport. 22,30 Ma
ratonul dansului. 24,00 Bu
letin de știri. 0,05-6,00 
Non stop muzical nocturn. 
(Buletine de știri la 
2,00 ; 4,00 ;'5,00).

VREMEA

orele:

I

I

Stația meteorologică Pe
troșani comunică: lefi; 
temperatura maximă â ae
rului la Petroșani a fost 
de +16 grade, iar minima 
de +3 grade. La Paring 
maxima a fost de +6 gra
de, minima de +2 grade.

Pentru 
de ore : 
instabilă, 
noros.

următoarele 24
Vremea rămîne 
cu cer mai mult 

Se vor semnala 
precipitații sub formă de 
averse de ploaie însoțite 
de descărcări electrice. 
Vînt slab din sud. Dimi
neața, ceată slabă.
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