
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VAI

teagiil VATROsijSS

ORGAN &L GOMITETUtUI MUNICIPA1 PfTROSĂiyțAI PC B

ANUL XXXIV, NR. 8019 Joi, 15 iunie 1978 4 pag. — 30 bani

| “ „STEAGUL ROȘU“ INTERVINE
Zilele care ne mai despart de sfîrșitul lunii sînt numărate. De a- 

ceea ne propunem să intervenim, funcție de rezultatele zilnice, în 
acele sectoare și unități unde apar probleme deosebite de a căror 
rezolvare imediată depinde realizarea planului. La sectorul I al I.M. 
Aninoasa am constatat că :

Dind vina unii pe alții
utilajele nu vor merge mai bine

Pînă ieri, sectorul I de la 
I.M. Aninoasa a rămas res
tant cu 
tone ; cifrele zilnice 
dică redresarea. Ce 
a determinat această 
fie ?

ÎNTREȚINEREA SI 
REPARAREA UTILAJE
LOR SÎNT DE VINĂ, 
declară maistrul minier loan 
Hunyadi. Am avut defec
țiuni la abatajele dotate cu 
complexe. Avem greutăți 
pentru că t'opograful a gre
șit direcția la abatajul lui 
Ion Horhotă și acum trebuie 
să introducem stive sub sec
ții. Acum facem și trecerea 
pentru a transporta cărbu
nele în alt suitor. Trebuie să 
întoarcem transportoarele...

- De ce nu s-a făcut a- 
ceastă întoarcere în zi de 
repaus ?
- N-a fost gata suitorul 

de la numărul 9. Pierdem 
azi ziua de lucru. La fronta
lul de la numărul 16 
n-avem oameni și nu reali
zăm producție. Dar defecți
unile mecanice ne fac cele 
mai mari greutăți. Atîtea 
defecte ca în ultimele zile 
n-am avut în două luni și 

-jumătate de cînd lucrez în 
sector. Cad transportoare
le. Degeaba se străduiesc 
oamenii. Azi, de exemplu, 
am tăiat cu combina u.n fă-

aproape 500 >de 
r" ' ' nu in-

anume 
situa-

gaș, a mers bine, dar s-a 
spart un furtun și...

- Dar au fost și cazuri 
cînd furtunul a fost rete
zat cu combina...
- Da, au fost. Dar utila

jele se strică prea des. Du
minică trebuia făcută o 
scurtare la transportor. Nu 
s-a făcut, s-a lucrat doar la 
capul de întindere, iar scur
tarea s-a făcut marți cînd 
n-am putut da nici o lopată 
de cărbune față de 260 de 
vagonete preliminate. Ce 
mai, utilajele nu sînt între
ținute și reparate ca lumea.

NE ÎNCURCĂ PIESE
LE DE SCHIMB, susține 
maistrul principal Ion Hor
botă, șeful unui abataj me 
canizat. Sîntem la ieșirea 
panoului și întîmpinăm niș
te greutăți. Cu planul sîn
tem cam pe aproape. Dar pe 
lîngă aceste greutăți, 
care le știm și sîntem 
gătiți să trecem peste

vizuite la timp. Numai că 
nu trebuie să punem vina 
unii pe alții ci, împreună, 
să facem ca lucrurile să 
mergă bine, să ne realizăm 
planul.

NU AVEM PIESE DE 
SCHIMB, DAR NICI 
MINERII NU ÎNGRI
JESC UTILAJELE, ^sți- 
ne maistrul principal elec
tromecanic Simion Morar.' 
Cauza numărului mare de 
ore de staționare se dato- 
rește și lipsei pieselor de 
schimb. Nu avem cuplaj cu

Dragoș CALIN

Convorbiri între președintele Nicolae Ceaușescu 
ministru James Callaghan

principiilor egalității în drep
turi, avantajului reciproc, 
respectului suveranității și 
independenței fiecărui stat 
este atît în folosul celor do
uă țări și popoare, cît și al 
cauzei înțelegerii și coope
rării internaționale.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul Ja
mes Callaghan au abordat, 
de asemenea, unele pro
bleme ale actualității poli
tice internaționale. în acest 
cadru, a fost reafirmată do
rința României și Marii Bri
tanii de a conlucra mai ac
tiv pe arena vieții interna
ționale pentru a-și aduce o 
contribuție sporită la .solu
ționarea marilor probleme 
care confruntă omenirea.

S-a subliniat, totodată, în
semnătatea deosebită pe 
care o prezintă edificarea u- 
nui sistem real de securita
te și colaborare în Europa,

și primul
Miercuri dimineața, la 

Downing Street 10, reședin
ța tradițională a premieri
lor britanici, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, s-a 
întîlnit cu primul ministru al 
Regatului Unit al Marii Bri
tanii și Irlandei de Nord,

care
tanii și Irlandei 
James Callaghan, cu 
a purtat convorbiri.

Au fost examinate 
bleme importante 
stadiul și perspectivele 
lațiilor româno-britanice, 
preciindu-se evoluția 
rabilă'a raporturilor 
cele două țări, a fost expri
mată dorința comună de a 
extinde și aprofunda con
lucrarea dintre România și 
Anglia în domeniile politic, 
economic, tehnico-științific și 
cultural. S-a subliniat faptul 
că există largi posibilități de 
a amplifica și diversifica co
laborarea reciproc avanta-. 
joasă dintre cele două sta
te, stabilindu-se o serie de 
măsuri menite a asigura o 
evoluție fructuoasă relați
ilor româno-britanice, o in
tensificare a schimburilor e- 
conomice și comerciale, pro
movarea de noi forme de 
cooperare în toate domeni
ile de interes comun. S-a 
exprimat convingerea că 
dezvoltarea colaborării pri
etenești dintre România și 
Marea Britanie, pe baza

pro- 
privind 

re-
a- 

favo- 
d intre

evidențiindu-se necesitatea 
de a se acționa pentru a-, 
plicarea în viață a prevede-' 
rilor Actului final de la 
Helsinki, pentru adoptarea 
unor măsuri concrete de de
zarmare și, în primul rînd, 
de dezarmare nucleară, fără 
de care nu poate fi conce
pută pacea continentului e- 
uropean și a întregii lumi. *•

Reliefîndu-șe importanța 
actualei sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U4 
consacrată problemelor de
zarmării, s-a subliniat 
gența unor măsuri 
dezarmare «' 
militară, 
vidență, 
cesitatea 
mijloace 
tratativelor, a conflictelor și 
stărilor de încordare, care

ur-
C.-.i reale ds 
și dezangajare 

A fost pusă în e- 
de asemenea, ne- 

lichidării, prin 
politice, pe calea

• (Continuare în pag. a 4-a)

Dejun în cinstea oaspeților români
La încheierea primei părți 

a convorbirilor oficiale ro- 
mâno-britanice, primul mi
nistru James Callaghan a o- 
ferit, în numele guvernului 
Maiestății. Sale,'un dejun în 
cinstea președintelui Nicolae 
Ceausescu și a tovarășei 
Elena Ceausescu.

La dejun, care a avut loc 
în sala de recepții a reședin
ței oficiale a premierilor bri-

. .1 
tanici din Downing Street 
10, au luat parte persoane 
oficiale care îl însoțesc pe 
șeful statului român Î11 ac
tuala vizită, precum și per
soane oficiale britanice.

în timpul dejunului, pre
mierul James Callaghan și 
președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit alocuți-

!• (Continuare în pag. a 2-a)

LA I.M, PAROȘENI » 
r

pre 
„ . , ele
ne încurcă piesele de schimb 
după care trebuie să um
blăm. ,Ne trebuie trei cilin 
dri de împingere a secțiilor 
și am auzit că s-ar găsi la 
Lupeni. Cu transportoarele 
mai ayem necazuri. Sînt u- 
zate, trebuie remediate.

- Mecanicii acuză fap
tul că utilajele nu sînt co
rect exploatate.
- Nu știu dacă au drepta

te, dar eu cred că nu-s re-

gnlil®

Unul din mobilările suc
ceselor pe care le înregis
trează mina Uricani, îl cons
tituie și preocuparea susți
nută a organelor și organi
zațiilor de partid, sindicat și 
U.T.C., a întregului colectiv 
de oameni ai muncii pentru 
stabilizarea, integrarea și 
creșterea tinerilor. încă din 
momentul venirii în unitate, 
tinerii sînt primiți cu căldu
ră de către conducerea mi
nei, li se explică condițiile 
de muncă și de viață ale 
minerilor, avantajele pe ca
re le prezintă meseria de 
miner, dar și greutățile pe 
care aceasta le implică. Dis
cută cu' ei secretarul comite
tului de partid și directorul 
minei, apoi sînt repartizați 
pe lîngă minerii cei mai buni 
fiind și îndrumați de către 
aceștia o bună perioadă de 
timp.

Datorită acestei preocu
pări, aflăm de la biroul 
personal al minei, în ultima 
perioadă . fluctuația în rîndul 
tinerilor pînă la 30 de ani a 
scăzut simțitor, față de a- 
ceeași perioadă a. anului tre
cut. loan Carvațchi, secre
tarul comitetului U.T.C., ne 
demonstrează că la mina 
Uricani sînt foarte mulți ti
neri stabilizați,
nit din diferite colțuri 
țării, au îmbrățișat 
meseria de miner, 
dă concludentă o 
cunoscuta' brigadă

de la sectorul III condu- 
de tînărul Gheorghe Va- 
însuși conducătorul bri-

Valeriu COANDRĂȘ

Secția construcții meta
lice a I.U.M.P. Echipa de 
lăcătuși condusă de comu
nistul Ion Gîț sub îndru
marea șefului de secție, 
ing. Gheorghe Dogaru, e- 
xecută pentru I.C.M.M. un 
pod mobil de săpare a 
puțurilor.

care au * ve
al e 

cu drag 
O dova- 
constituie" 
de tine-

r

Foto : Ion LICIU

rOa utțornuîm
ret 
sa 
sîi.
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DE ASTĂZI dotarea Ex
ploatării de trasport Petro
șani este îmbogățită cu 6 
noi autobuze de fabricație 
românească, avînd o capa
citate de transport (la un 
singur drum) de peste 600 
locuri. Măsura zz ilustrează 
preocupările penfru îmbu
nătățirea transportului în 
comun în municipiul nostru.

1NCEPIND DE IERI, 30 de 
elevi de la Grupul școlar

Intr-o singură zi, 600 tone cărbune peste 
prevederi

In ziua de 13 iunie, minerii din Paroșeni au livrat către 
preparații 609 tone de cărbune peste prevederi. După cum 
ne-a informat, ieri, colaboratoarea noastră Elvira Stancu, din 
compartimentul planificare al minei, reușita se datorează co- 
lectivu.ui sectorului II al minei, îndeosebi minerilor din aba
tajul frontal de mare capacitate al sectorului dotat cu com
plex mecanizat de susținere și tăiere din panoul 5.

Brigada condusă de Erancisc Fazakas realizează în acest 
abataj o productivitate, medie superioară prevederilor pe a- 
ceastă lună cu 1,5 tone/post.

minier din Petroșani lu
crează la amenajarea al
biei pîrîului Maieia în zo
na centrală a orașului. Este 
o acțiune de muncă pa
triotică necesară, fiind pre
văzute a se realiza o serie 
de amenajări frumoase și 
ingenioase. (T.S.)

„COPILĂRIE FERICITĂ".
Sub acest gener.c, la clu
bul muncitoresc din Lonea 
a avut loc un program ar
tistic susținut de elevii Li
ceului industrial din Petrila. 
Programul s-a desfășurat 
în contextul aniversării a

130 de ani de la Revolu
ția română de la 1848, și 
împlinirii a 3 decenii de 
la naționalizare. (N. Goge- 
lescu, Petrila).

ACȚIUNE PIONIEREAS
CA. Elevii de la Școala ge
nerală nr. 3 din Petrila 
au participat, în frunte cu 
cadrele didactice, la mun
că patriotică ajutînd la 
săparea fundației noului 
cămin cultural ce se cons
truiește la Cimpa. (C.D.)
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SFIRȘIT 
DE J/V 

ȘCOLAR
Pentru clasele l-VIII as

tăzi se încheie anul de in- 
vățămint. Elevii din întrea
ga Vale a Jiului intră in
tr-o etapă de activități e- 
ducative și cultural-artistî- 
ce pregătitoare ale aș
teptatelor serbări care pre
fațează al patrulea trimes
tru — cum i se mai spune 
vacanței de vară.

In jurul școlilor din Lu
peni,. oraș cu peste 7 000 5 
de elevi, am intilnit o at
mosferă de voioșie, carac
teristică acestei săptămini 
care se încheie cu „Ziua 
pionierului".
— Acțiunile destinate Zilei
purtătorilor cravatelor ro
șii cu tricolor se desfășoa
ră zilnic in orașul nostru, 
ne-a spus prof. Oliviu 
Crâsnic, directorul Școlii 
generale nr. 1. Amintesc 
festivitățile organizate du
minică, de șoimii patriei și 
pionieri, la monumentul 
„Lupeni '29“, zi cînd uni
tăți de invățărriint din o- 
rașul nostru au fost invita
te de participanții din ma' 
multe județe la un schimb 
de experiență privind in- 
vățămintul preșcolar. Din 
evaluările de pină acum, 
apreciem că acest an șco
lar, se incheie cu rezulta
te fparte bune, fapt care 
arată însăși calitatea pro
cesului instructiv-educativ 
raportat in mod constant 
la viața sociai-economică.

In aceste zile s-au inten
sificat acțiunile social-gos- 
podăreșli și economice in 
toate școlile : s-au colectat 
cantități importante de 
fier vechi, deșeuri sau i

T. SPATARU

(Continuare in pag a 2-a)
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Expresie a grijii față de om
ț* Formele organizatorice prin 
(core se asigură ocrotirea să
nătății populației sînt supuse 
unor schimbări legate de pro- 
g'esul științelor medicale și 
de lărgirea permanentă a po
sibilităților materiale asigura
te de stat. Aceste forme se 
dezvoltă în cadrul principiilor 
generale care stau la baza a- 
sigurării asistenței medicale.

leale aceste principii pro
fund umanitare, care reflectă 
grija partidului și statului nos
tru pentru om, sînt cuprinse 
în proiectul de Lege privind 
csigurarea asistenței medica
le pus în discuția maselor 
largi de oameni ai muncii.

Noua lege statuează cadrul 
juridic sanitar care va permi
te desfășurarea și perfecțio
narea activității de ocrotire 
a sănătății populației, întă
rind în același timp răspun
derea ce revine organelor, u- 
nităților și personalului sani
tar.

I Noua lege apare în contex
tul altor măsuri de ridicare a 
nivelului material și spiritual 
al oamenilor muncii.

î Sfirșit de an | 
I școlar

. (Urmare din pag. 1) 

plante medicinale, prevă- 
zîndu-și și mai multe acti
vități de muncă patrio.ică. 
O atenție prioritară se a- I 
cordă acum atisolvenți'or 
Clasei a Vlll-a : opțiunea 
școlară a celor 458 de e- 
levi sintetizînd, de tapf, 
întreaga muncă didactic e- 
ducativă destin ilă orientă
rii școlar-proîesionale.

Filele anului școlar i 
1977-1978 se termină as- | 
tăzi. Este un eveniment cu l 
ample ecouri în viața so- | 
dală și culturală. Odată J 
cu bilanțul care se face a- | 
cum încep și pregătirile ■ 
vacanței de vară, etapă cu I 
foarte multe sensuri edu- > 
cative, prezente in munca | 
ce se va desfășura pe șan
tierele tineretului, in ex- ■ 
cursii, tabere, expediții sau ■ 
drumeții, în programele I 
care se întocmesc în școli I 
sau case ale pionierilor și I 
șoimilor patriei din muni- I 
cipiul nostru.

Dina vina unii pe alții,
utilajele nu vor

(Urmare din pog. I)

lanț IL, TR-3. Cele pe care 
Te-am primit au fost insufi
ciente. Nu le putem schim
ba la timp^ nu putem inter
veni. E adevărat că nici 
întreținerea nu se face la

■ timp, dar nici exploatarea 
I utilajelor nu poate fi numi-
■ iă rațională. Minerii nu ur- 
ț măresc transportorul din ba-

[ionetă. Acesta duce căr
bune pînă se umple suitorul 
de la mediu și se rupe lan

dul, steluța, axul canelar. 
fAici am avut cele mai mul- 
Jie defecțiuni.

- Dar nu se poate apli- 
r ca sistemul de decuplare 
; automată ?
p - Ba se poate, dar n-am 
avut tije. Trebuie s-o spun 
însă că nici lăcătușii noștri, 
pe lîngă pregătirea insufi
cientă, nu intervin la timp.

- Ce credeți că trebuie 
; ț făcut ?
ț — Să completăm numărul 
j'âe lăcătuși, să-i pregătim 
l-bine, să introducem o disci- 
«plină fermă și să intervenim 
ca să preîntîmpinăm avari- 
ijle.
J DESELE DEFECȚI
UNI ELECTROMECA
NICE STAGNEAZĂ 
PRODUCȚIA, intervine 
tovarășul loan Albescu, se-

Creșterea vigorii și tinereții 
întregii noastre națiuni se 
realizează prin măsuri com
plexe — economice, sociale, 
culturale, sanitare — integra
te în planul național unic de 
dezvoltare economico-socială.

Persoinalul muncitor din 
Spitalul municipal Petroșani 
a primit cu viu interes pro
iectul de lege pe care i-a

In dezbatere publică 
Proiectul Legii privind 
asigurarea sănătății 

populației

dezbătut în mod organizat în 
codrul secțiilor și grupelor sin
dicale. In cuvîntul lor, oame
nii muncii din spitalul nos
tru și-au exprimat adeziunea 
față de politica sanitară a 
partidului nostru și față de 
conținutul proiectului de le
ge. Cu acest prilej s-au fă
cut propuneri și completări la 
proiect, o parte din ele fiind 
prezentate deja în presa lo
cală.

Potrivit legii, unităților sa
nitare le revin sarcini preven. 
five, curative și de recuperare, 
dar sănătatea are la bază un 
complex de factori care nu 
se pot realiza în exclusivitate 
de către sectorul sanitar fără 
sprijinul organelor adminis- 
trativ-teritoriale, al conduce-, 
rilor întreprinderilor și institu
țiilor și, în final, fără partici
parea conștientă a fiecărui 
cetățean.

Pentru îmbunătățirea în 
continuare a stării de sănă
tate a populației din munici

merge mai bine
cretarul comitetului de 
partid, președintele consi
liului oamenilor muncii. O 
confirmă cele peste 40 de 
ore de opriri accidentale ca
re au avut loc de la înce
putul lunii la un singur a- 
bataj. Sînt defecțiuni, pre
vizibile și, deci, care pot fi 
preîntîmpinate. Cauza prin
cipală, cred eu, constă în 
nepriceperea mînuirii uti
lajelor. La desele întreru
peri concură și slaba cali
tate a reparațiilor. Asupra a- 
cestor'două probleme, pen
tru că sînt într-adevăr pro-, 
bleme, .trebuiș să insiste în 
mod deosebit conducerea 
sectorului I și organizația de 
partid.

Așadar se știe ce trebuie 
făcut. Organizației de partid, 
conducerii sectorului le re
vine sarcina să aplice cu 
toată fermitate^ măsurile 
deja stabilite, să manifeste 
mai multă fermitate față , 
de orice abatere, față de 
orice neglijență în exploata
rea și repararea utilajelor. 
Pe de altă parte, sectorial 
trebuie ajutat cu piese de 
șchimb pentru ca răspunde
rea să nu mai fie pasată de 
la unii la alții, eh să se a- 
sigure realizarea sarcinilor 
de plan. 

piul Petroșani, pe lingă creș
terea eficienței rețelei sanita
re, se impune realizarea ur
mătoarelor obiective, prevă
zute în proiectul de lege : re
ducerea nivelului de poluare 
a aerului, apei și solului ; a- 
sigurarea măsurilor de protec
ție a muncii, reducerea noxe
lor și a efortului fizic de la 
locurile de muncă din subte
ran. In acest sens legea fa
ce următoarea precizare: „da
că după 30 do zile se menți
ne depășirea limitelor maxi
me admisibile (cu referiri la 
noxe), se va sesiza imediat 
organul ierarhic superior, ca
re va hotărî măsurile ce tre
buie îndeplinite de unitatea 
respectivă, sau, după caz, în
cetarea activității, informind 
despre aceasta Consiliul de 
Miniștri".

Pentru prevenirea și comba
terea bolilor cronice și profe
sionale „personalul muncitor 
și persoanele care efectuează 
practica în producție sînt o- 
bligate să se prezinte la con
trolul medical periodic, iar 
conducerile îfitreprinderilor 
sînt obligate să asigure pre
zentarea la acest control și 
să aplice recomondările re
zultate din examenele efec
tuate".

Apreciem că noua lege 
constituie pentru întregul per
sonal sanitar un ghid in ac
tivitatea practică de zi cu zi, 
expresia grijii față de om, și-i 
cere pasiune și dăruire in 
munca pentru reolizorea obli
gațiilor ce-i revin.

George DIRLEA, 
directorul Spitalului 
municipal Petroșani

Clipe emoționante.
Foto: Ion LICIU
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p°pice Juniorii petrileni calificați 
pentru turneul final

Disputată în două manșe, 
turul la Petrila și returul la 
Cluj-Napoca, întrecerea eli
minatorie din cadrul fazei I 
a campionatului republican 
de popice pe echipe-juniori 
a fost cîștigată de sportivii 
petrileni cu un plus de 136 
pd. După ambele partide 
rezultatul a fost de 10 097 la 
9 961 p.d. în favoarea ju
niorilor din Petrila. De men
ționat că după întîlnirea din 
tur, de la Petrila, în care 
scorul a fost de 5 004 la 
4 811 p.d. echipa gazdă 
conducea cu 193 p.d. în

BRE
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tul național de juniori : 
Jiul — „U" Craiova 0-6.

Finala „Cupei Tudor Pa- 
raschiva" selecționata Hu
nedoara — Sănătatea Vul
can 3-1. Campionatul mu
nicipal licee : Liceul chi
mic Lupeni - G.S.M. Pe
troșani 3-3. Campionatul 
municipal de copii : Pa-

Acuma, l-am pierdut, 
l-am pierdut. Nu-mi pare 
rău pentru mine că l-am 
pierdut. In fond m au aju
tat să nu -capăt un nărav 
- a: cîștigului nemuncit. 
Auzi, să-l pui pe om să-ți 
plătească 10 sticle cu bere 
pentru că tu ai dreptate. 
Norocul meu a fost ca n-am 
avut dreptate. Partene
rul meu de pariu sigur 
avea mai mu:tă experiență 
și cunoștea mai bine mer
sul treburilor. Altfel nu ar 
fi propus el să facem o 
ast.el de prmsoa e. Totul 
s-a petrecut cam așa :

- Păcat de ei, să vezi 
cum o să-i taie.

Ce vorbești, măi, o- 
mule ?! Cum să-i taie ? 
Asia se cheamă... crima.

- Ba o să-i taie.
- Ba ai să vezi că nu 

o să-i taie.
— Facem pariu?
- Facem.
Și am făcut. Aproape -că 

uitasem de el cînd într una 
din zile colegul meu mă

Cronica filmului Trepte pe cer
intr-un interviu pe care l-a 

aco.da* de curîmj, Andrei 
Biaier declara : „Cred că în 
filmele mele exisla niș e ob
sesii, niște siări care-mi or
donează comunicarea : sta
rea de prietenie, starea de 
sinceritate, nevoia de ade
văr". Valabil, în genere, 
pentru ansamblul creației ci
neastului, acest enunț pri
mește o rezona iță specială 
în 'ilmui „Trepte pe cer". 
Intr-adevăr, acesta este su
bordonat nevo i de a rosti 
adevărul clespe un raport 
uman de mare complexitate, 
raport stabilit între o feme
ie și un borhot care s-au iu
bit c'mdva, dar înf e care 
se casca acum prăpastia u- 
nar diferențe de principii: 
ea îmbrățișase idealul îndo- 
iel ic al carierismului și își 
maschează solitudinea inco
mensurabilă Ca zidul tragi! 
al mistificărilor despre un 
cănim și niște copii inexis
tenți ; el rămăsese statornic 
muncii grele de toate zilele, 
aducînd lumină în casele 
oamenilor, iubind în conti
nuare adevărul, ridicat de el 
la rang de condiție existen
țială.

„Tiepte pe cer" încorpo
rează o dramă latentă, con
sumată discret îndărătul 
faciologiei prepriu-zise. A- 
ceastă dramă, cu contururi

meciul retur* de la Cluj-Na- 
poca întîlnirea s-a desfășu
rat pe arena „Record", o 
arenă modernă cu ’patru 
piste, unde juniorul Nicolae 
Păsărică de la Jiul Petrila 
a stabilit un record personal 
cu 930 p.d. S-au mai evi
dențiat Mihai Ernest - 855 
p.d. și Liviu Pariță - 845 
p.d., toți de la Jiul Petrila. 
în urma acestui rezultat e- 
chipa de juniori Jiul Petrila 
s-a calificat pentru turneu! 
final ce va avea loc la 
București.

A. SLABII

V I A R
rîngul Lonea — Jiul Petro
șani 0—7.

® „Daciadâ” pentru 
sportivi nelegitimati :
I.C.M.M.  - B.A.T. 3—6, 
C.C.S.M.- I.M. Livezeni 2-8, 
Comerț — I.M.P. 2-9, 
I.C.M.M. - C.C.S.M. 3-5, 
P.T.T.R. - C.F.R. 10—11, 
I.U.M.P. - Dinamo 3—0, 
B.A.T. — C.C.S.M. 3—0.

B. STAICU 

bate pe umăr și întinzînd 
un deget spre obiectul pa
riului nostru :

- Așa-i că am avut 
dreptate, îmi zice.

- Ai avut.
- Mai bine cîștigai tu,

/Im pierdut 
pariul
îm; spuse el cu amărăciu
ne în g as.

Așa e, mai bine cîșii- 
gam eu pentru că..? Deu
năzi mă oprește din drum 
directorul Casei pionierilor:

- Faci și cu mine un pa
riu ?

N-am mai făcut. Lucră
rile erau prea înaintate și 
oricum aveam experiența 
tristă a primului pariu pier
dut.

...Și uite așa m-am lecuit 
de pariuri.

mai voalate, se profilează 
pe fundalul vieții unei co
lectivități umane. O echi
pă condusă de maistrul Vit- 
cu montează undeva, intr-un 
vîrf de munte. îndepărtat, o 
linie de înaltă tensiune. 
Munca diurnă, pericole'e de
loc neglijabile care se ivesc 
adesea, modul de viață as
pru ii apropie pe acești oa
meni. Situațiile, uneori a- 
proape.de limită, revelează 
caracterul fiecăruia în nu
anțe fine, atitudinea fiecă
ruia față de acea Valoare 
etică ce se numește curaj.

Confruntată cu această co
lectivitate, ■ mai srdată poate 
decît o familie, colectivitate 
care păstrează nealterat te
zaurul valorilor morale și în 
condițiile vieții de șantier în
deajuns de vitrege, orgoliu! 
inginerei, ambiția ei de a 
apăra un punct de vedere 
totalmente eronat, par a fi 
reflexele unei conștiințe in
capabilă de cristalizare. Con
trastul e cu atît mai puter
nic, cu cît - în decursul fil
mului toate celelalte per
sonaje dobîndesc o identi
tate morală deplin cristali
zată.

Punctul de vedee al lui 
Andrei Blaier față de con
ceptul de om contemporan 
este foarte limpede în acest 
film. Pornind de la ideea
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REZULTATE TEHNICE: Lo
tru Brezoi — Constructorul Tg. 
Jiu 1-0; Chimistul Rm. Vîlcea 
-Dierna Orșova 2—0; Uni
rea Drobeta Tr. Severin — 
Constructorul Craiova 4—5 ; 
Știința Petroșani — Minerul

CLASAMENTUL

. 1. C.S.M. Drobeta Tr. Severin
2. Lotru Brezoi
3. Chimistul Rm. Vîlcea
4. Stimia Petroșani '
5. I.O.B. Balș ■
6. Dierna Orșova
7. Minerul Motru
8. Metalurgistul Sadu
9. C.F.R. Craiova

10. Progresul Băilești
11. Unirea Drăgășani
12. Minerul Rovinari
13. Constructorul Tg. Jiu
14. Unirea Drobeta Tr. Severin
15. Constructorul Craipva
16. Mecanizatorul Șimian

ETAPA VIITOARE : Cons
tructorul Craiova — Mecani
zatorul Șimian ; C.S.M. Dro
beta Tr. Severin — Lotru Bre
zoi, Minerul Rovinari - C.F.R. 
Craiova, Progresul Băilești — 
Unirea Dr. Tr. Severin, Cons-

Concret și fără o- 
colișuri. Deși se cunoștea 
din timp - doar nu peste 
noapte s-a luat cTastfel de 
hotărîre - că în parcul din 
fața căminelor studențești 
se va ridica un complex 
comercial, în primăvară 
nimeni nu a mișcat un de
get pentru a scoate și re- 
planta frumoșii arbori și 
arbuști ornamentali, de aici, 
în altă .zonă a orașului, 
acolo unde se simte lipsa 
Jor. Nu I Și s-a recurs la cea 
mai comodă soluție - au 
fost tăiați, sfărîmați de uti
laje. Aceeași soartă o împăr
tășesc acum- arbuștii or
namentali și gardul viu din 
fața Casei pionierilor.

Nu l-a durut și nu-l doa
re pe nimeni sufletul că a- 
cești arbuști și arbori că
rora le-au trebuit mulți ani 
de zile să crească, să se 
dezvolte pentru desfătarea 
ochiu'ui trecătorilor, au fost 
și sînt. distruși fără milă?

Tudor MUNTEANU
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iembrie
cată.; R 

Iîn pline
Trepte | 

IAripioar
NEA : F 

| ardeleni
Mică o

IAtentat’u
LUPENI

I măriți f
CÂNI : -l

că nui există firi umane'. în 
„stare pură", Blaier pledea
ză pentru complexitatea per
sonajului, deloc linear, ci a- 
flaf în permanență în prefa
ceri dialectice.

în economia artistică a fil
mului, ' imaginea excelentă a 
lui Nicu Stan are un rol e- 
sențial. Cadrajul inspirat, o- 
riginalitatea prim-pJanurilor, 
funcționalitatea cromatică 
distribuie în film accente 
percutante. Dintre actori îi 
reținem pe Silvia Popovici, 
Gheorghe Dinică, llarion Cio- 
banu, Dan Nuțu, Boris Cior
nei și Albert Kitzl. „Trepte 
pe cer" este o culoare ine
dită pe paleta unuia dintre 
cei mai însemnați cineaști 
români.

A. CONSTANTINESCU
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Am văzut spor
turi cu balonul 
rotund practicate 
de capete... pă
trate

L-am fpcut ce
lebru doar cu 
ou și cu oțet.

Ing. Zoltan 
KIRALY jr.

/

Metru 1—1 ; C.F,R. Craiova
— Progresul Băilești 2—0 ; U- 
nirea Drăgășani — Metalur
gistul Sadu 3—0 ; I.O.B. Balș
- Minerul Rovinari 3—1 ; Me
canizatorul Șimian — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin 1—1.
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tri. Unii dintre acești tineri 
obține. Tot la acest și-au legat destinul pentru 

totdeauna de orașul Uricani.
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O optică stranie Bobmatoarea Ana Pop, I 
o bună meseriașă din ate
lierul electric al I.M. Lu- 
peni. (Foto : Gh. Olteana) |
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De fapt, sint mulțumit

Nu împhmse încă 20 de 
ani cînd pentru prima dată 
colivia l-a coborî.1 în 
dineul pămîntului.

- La Lonea am venit 
m-am angajat. Am stat 
an la sectorul III, și după 
armată am venit la I, că 
aveam un văr care mi-a 
zis să lucrăm împreună. 
De atunci tot la sectoruî I

Integrarea tinerilor mineri—problemă 
a întregului colectiv al întreprinderii
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Dumifru Mincă, Dan Noian, 
Mihai Mironeac, Dorina 
Beacă și alții au venit din 
di'erite județe, s-au căsăto
rit aici, și-au întemeiat fa
milii, majoritatea au deja 
copii.

Tovarășul Miluță Rugină, 
secretarul comitetului de 
partid pe. mină, ne spune câ 
toate organizațiile de partid 
manifestă preocupare pentru 
integrarea și s’abilizarea ti
nerilor la IsM. Uricani. Dor 
rezultate . mai deosebite au 
obținut cele de la sectoarele 
III, IV și V general. Formele 
și metodele, inițiativele care 
și-au dovedit eficiența sînt 
„Brigada de producție . și 
educație", asigurarea unor 
condiții optime pentru masă 
și cazare, ședințele operati
ve pe schimburi în care de
seori au loc dezbateri aprin
se pe marginea activității a- 
cestor tineri. De pildă, re
cent, la unul din sectoare, 
un tînăr nu-și făcea datoria. 
A fost chema* în fața orta-i 
cilor săi împreună cu secre
tarul U.T.C. I s-a atras aten
ția asupra comportării sale.

Am amintit doar cîțiva 
dintre tinerii care lucrează 
la I.M. Uricani, care s-au in-.- 
tegrat și stabilizat aici. Si
gur, la mina Uricani nu s-a 
făcut pînă acum un studiu 
amănunțit al fluctuației la
tente, posibile, pentru a ve
dea gîndurile de viitor ale n- 
cestor tineri. Dar numărul 
celor care și-au legat preo
cupările și viața de mină, 
care au înțeles eă locul lor 
este aici, este tot mai mare. 
Am mai fi putut aminti fap
tul că majoritatea acestora 
participă la activitățile cul
tural-educative ce se orga
nizează la casa de cultură; 
clubul tineretului, la cămin. 
Dar ceea ce este esențial în 
activitatea lor este faptul că 
își aduc o contribuție im
portantă la succesele colecti
vului minei ' Uricani.

la vîrsta de 26 de ani, i 
încredințat să conducă 
schimb format din 24 de ti
neri, sarcină de care se a- 
chită cu multă răspundere.

O parte din tinerii care au 
venit la mina Uricani n-au 
avut la început nici o califi
care. Au ascultat sfaturile 
celor de aici și s-au califi
cat.* Alții au avut calificare, 
dar nu s-au oprit numai la 
aceasta, ci și-au perfecțio
nat calificarea sau au în
vățat o nouă meserie. De e- 
xemplu, Gheorghe Balea de 
la sectorul I, la 30 de ani 
ai săi, a terminat liceul și 
acum este student la I.M.P., 
Dan Voicu de lă sectorul III 
a absolvit cursul 'de ajutori 
mirieri, Spirache Angheloiu

găzii s-a calificat aici, a îm
plinit nu de mult 10 ani ve
chime. Mai mult decît atît, 
brigada condusă de el este 
o adevărată școală a mun
cii. Aici s-au calificat mulți 
tineri, printre care nu de
mult și Vasile Cornea și Va- 
sile Cîmpeanu.

Și la sectorul II al minei 
există o asemenea preocupa
re pentru integrarea tineri
lor. Mihai Mironeac a venit 
în 1975 din Suceava, cînd 
avea doar 21 de ani. S-a 
încadrat la frontalul din
stratul 15 unde lucrează și 
astăzi, în brigada condusă 
de comunistul Constantin So- 
rescu, fiind apreciat de că- mirieri, Spirache Angheloiu 
tre tovarășii de muncă pen- este elev la școala de mais
tru rezultatele bune pe ca
re la < ’ . '
sector lui Arpad Szatmari,

facă treabă, ni-l caracteri
zează în cîteva cuvinte șe
ful sectorului, 
Ștefan Robu.

- Cînd trebuie 
cîte o observație, 
greșește cîte unul, 
atenția acolo, la front, dar 
încet că să nu audă cei
lalți. Asta la cei mai ti
neri, că la cei mai în vîrs- 
tă mi-e rușine să le zic. 
Da' nici nu e rlevoie. Cînd 
greșesc, ei văd că sînt su
părat. Și atunci le este și 
ior rușine și nu mai gre
șesc.

Crescut la școala cunos
cutului miner Marin Ciu
băr, Cornel Ștefan Țîr nu 
a uitat învățămintele das
călului său în ale minerita-, 
lui, ale celui care î-a lă- 

.Oamenii, sat în grijă pentru o scur-

Ci

de 
un

inginerul

șă fac 
că mai 
îi atrag

Cu greu mi-l pot imagi- . ..- cu chjpu| 

caldă con- 
de mineri,

, . . . .. J o
grupă oarecare, ci fruntea 
sectorului, pentru că bri
gada lui a extras pe pri
mele 5 luni ale anului cu 
peste 1 600 tone de căr
bune mai mult decît a- 
vea planificai

l muncesc cu spor - plusul ,tă perioadă ds tirrip aba-
/ de 750 kg/post la pro- tajul si brigada.

na pe tîriărul 
blind și vocea 
ducînd o grupă
de oameni dîrji. . Și nu

*

V
ductivitatea muncii planifi
cată este edificator.

- Au un loc de muncă cînd am văzut 
nu tocmai ușor

. în coperiș, strat neregulat, 
presiune mare - ce mai, 
probleme grele, abataj di
ficil. Dar, Cornel Țîr este 
om calculat, 
zator și mai 
dar ai
înțeles 
strige, 
Dar și 
înțeleg

bun organi- 
a.es are un 

lui de a se face 
de oameni fără să 
fără să-i amenințe, 
oamenii îl ajută și-l 
că-i respectuos cu 

ei și îi consultă, îi întrea- 
și-l văd că vrea

- Cînd m-am întors, po
vestește Marin Ciubăr, și 

cum merge 
bucurat. Eu* 

o altă bri-' 
mai luat și 
de la Țîr. 
amîndoi și

brigada, m-am 
mi-am format 
gadă, dar am 
din cei vechi, 
Ne-am înțeles

cu oamenii, l-am zis să nu-mi 
dea din 
ci tot al 
pă șeful 
a făcut.
lucrează
cu oamenii,
din brigada mea a plecat. 

Cornel Ștefan Tir, omul

șefji de schimb, 
doilea miner du

de schimb. Și așa 
L-înd îl văd cum 
și cum se poartă 

mă bucur că

care la 34 de ani se mm- 
drește cu o brigadă bună, 
cu șefii săi de schimb - 
moldovenii Sandu Rusu și 
Nicolae Airinei, cu momîr- 
ianul Ion Curtean sau cu 
un moț de-al său, cu Sil
viu Negru, - ,îți vorbește
cu' mîndrie și de copiii săi : 
„Am trei. Cea mai mare, 
fata, are 16 ani. Este ele
vă la Liceul industrial mi
nier. Socrul meu, care a 
fost în armată înainte de 
pensionare, vrea să o dăm 
la Liceul militar din Sibiu. 
Dar pentru că eu, tatăl ei, 
sînt miner... Ceilalți doi 
sînt băieți. Unul are 14 ani 
și altul 11 ani. Or face 
meseria care le-o plăcea. 
Pînă acum sînt mulțumit 
de ei. De fapt, sînt mulțu
mit de toate, 'de oameni, 
de rezultate, de cîștig, de 
copii,.."

.„Și Cornel Ștefan Țîr a- 
re într-adevăr de ce să 
mulțumit.

Dorin GHEȚA

Duminică, 
ra 17, stația 
poalele Parîngului. 
zul care pleca 
cursă îi aducea spre casă 
pe cei care și-au petrecut 
sfîrșitul de săptămînă . în 
cadrul tonifiant al naturii.

Printre cei care au apelat 
la serviciile E.T.C. pentru a 
ajunge la casele lor la timp, 
se găseau și cîțiva pasageri ție de 

.care au „uitat" de datoria ’ [ '
lor civică elementară, aceea 
de a plăti biletul de călă- certați, nu în ultimă instan- 
torie care atestă contrava
loarea transportului. La /ne
număratele invi. ___
tații și insistențe 
ale taxatoarei 
în vederea de
terminării călă- ----
torilor clandestini (toți 
trecui de vîrsta ma
joratului) aceștia se fac că 
nu văd, nu aud. Observînd 
că în autobuz se află și un 
încadrat al E.G.C.L., cu 
funcție de răspundere și ca
re se întorcea tocmai de la 
obligațiile sale de serviciu, 
taxatoarea apelează la 
jutorul acestuia pentru 
fectuarea unul control 
biletelor. Gest care și-a 
vedit întrutotul efectul, întru- 
cît dintr-odată au înceout so
licitările : „vă rog și eu 
două bilete", „vă rog și eu 
patru bilete..."

Dar iată că, de pe ultima 
banchetă a autobuzului; se 
dezlănțuie un adevărat val 
de proteste. Un pasager 'și 
o pasageră își varsă în mod 
public oprobriul asupra „în
drăznelii" celui care și-a 
„permis" să facă „pe gro
zavul", adică controlul soli
citat de taxatoare. Făcînd 
dese aluzii la faptul că și 
ei sînt lucrători de la 
E.G.C.L., etichetau în fel și

11 iunie a.c., o- 
Telescaun de ia

Autobu- 
în ultimcț

chip „îndrăzneala" celui 
re controla valabilitatea 
lității de pasager a celor 
certați cu cel mai elementar 
simț al datoriei față de bu
nurile obștei.

Ceea ce a'revoltat însă cu 
adevărat a fost atitudinea 
falșilor „apărători" ai unei 
pretinse legalități. Cu toate 
că se lăudau cu o legitima- 

' j serviciu cu antetul 
E.G.C.L., nu au rostit un cu- 
vînt la adresa pasagerilor

co
co

Acum 10 ani. ofițerul stă
rii civile al Consiliului popu
lar Vulcan oficia, într-o at
mosferă sărbătorească, o 
GQSnicie' ca atîtea altele, cu 
nriri fericiți și rude emoțio
nate. Era cuplul tinerilor soți 
Dumitru și Maria Fîță. 
plecau în viață conduși

Atitudini

ță, cu legea, cu legile scrise 
și nescrise ale civismului, a 

_ acelora care nu 
și-au achitat ser
viciul făcut 
costul fransportu. 
lui, care frustrau 

socialistă pusa 
publicul. Nici

a- 
e- 
al 

do-

o uni'ate 
servească 
dezaprobare la adresa 
cesîora, nici un gest de 
lidaritate cu cei care 
sărit în ajutorul conircloru- 
lui ad-F.oc, care în perfectă 
cunoștință de cauză, a căutat 
să-i pună la punct pe 
ca.e nu aveau asupra 
bilele.

Stranie optică civică
din partea pasagerilor clan
destini cît,. și a celor doi de 
la E.G.C.L. O cu totul altă 
optică se impune însă, a fi 

‘ exprimată sub forma unei în
trebări : Ce ar zice cei doi 
„apărători" ai unei cauze 
triste, lamentabile, dacă la 
sfîrșitul lunii le-ar lipsi din 
retribuție ’ tocmai 
loarea biletelor 
le-au plătit unii 
duminica aceea 
casări din care
în fond, venitul întreprinde
rii ai căror încadrați sînt ?

T. KARPATIAN

să
o 

a- 
so- 
au

cei 
lor

atît

contrava- 
pe care nu 
călători din 

de iunie, în- 
se compune.

Ei 
de 

urările sincere de noroc și 
fericire ale celor de față și 
animați de dorințe personale 
de a conviețui în armonie. 
Dar numai pînă la un punct... 
comun le-a fost astfel dru
mul... -

De ce numai pînă. ia Un 
punct ? Pentru că armonia, 
fericirea în conviețuirea lor 
ulterioară, n-a durat decît 4 
ani. Să derulăm firul aces
tei triste povești de familie 
cu ajutorul Măriei Fiță, „fe
ricita" mireasă de acum 10 
ani.

- Parcă nici nu-mi mai aduc 
bine aminte cum a tost în
ceputul căsniciei noastre. O- 
ricum „fericirea" s-a risipit 
foarte repede. S-a risipit în 
serile în care soțul meu întîr- 
zia.cu prietenii la băutură 
sau ia jocuri de noroc. S-au 
născut apoi copiii Marian și 
Daniel, care au fost duși de. 
mici la părinții mei, pe stra
da Decebal nr. 12. Erau 
prea mici și am vrut să-i 
feresc de spaimele, nopților 
în care soțul meu mă bătea 
și făcea chefuri prelungite, 
după ce pe mine mă alun
ga din apartament. N-am 
putut rezista mai mult de 
4 ani. Intr-o zi am plecat la 
părinți cu ce aveam pe mi
ne și cîteva hăinuțe ale co
piilor. Au rămas în aparta
mentul nostru din cartierul 
Coroești toate lucrurile cum
părate de mine, pe cînd so-

țul își ispășea o pedeapsă 
privativă de libertate. Au 
rămas în apartament daru
rile primite la nuntă ca și 
mobila și numeroase alte 
obiecte dăruite de părinții 
mei la căsătorie, lenjerie și 
alte lucruri ca-n orice gos
podărie. După plecarea mea 
soțul a pus stăpînire pe toa
te. în cei 5 ani de cînd ne
am despărțit, nu mi-a per
mis să intru niciodată în 
casă, pentru a-mi lua lucru
rile care-mi aparțin. De *la

de 600 de-lei lunar, n-a a- 
nunțat întreprinderea, și pro- 
fitînd de o neregulă în în
tocmirea unor acte, a con
tinuat timp de 5 luni Să plă
tească o pensie mult mai 
mică decît cea stabilită.

Cu un cinism greu de i- 
maginat pentru orice părin
te care își crește copiii, Du
mitru Fîță nu știe cum să 
facă, ce tertipuri să foloseas
că pentru a1 scăpa de înda
torirea legală de a le a- 
corda sprijinul moral și ma-

Un „tată" și răspunderile 
uitate

data despărțirii noastre eu 
și cop.ii am locuit la părin
ții mei, iar el singur într-un 
apartament de două camere, 
în toată această perioadă

terial de care aceștia au 
nevoie. Marian și Daniel 
Fîță sînt elevi în clasa I și 
a ll-a la Școala generală nr. 
1 Vulcan, dar niciodată tatăl 

nu m-a ajutat decît obligat lor nu s-a interesat 
de lege la întreținerea co
piilor, ba mai mult mi-a fă
cut tot timpul șicane și 
scandaluri.

A urmat, 
un proces 
pensiei de 
sie fixată 
suma de 450 Ipi pentru a- 
mîndoi copiii.

După ce și-a schimbat de 
mai multe ori locul de mun
că, vreme în care nu trimi
tea. pensia de întreținere de
cît 'cu intermitențe, Dumitru 
Fîță s-a mutat cu serviciul 
la mină Bărbăteni. Aici, deși 
știa că din luna ianuarie 
a.c. pensia de întreținere 
fusese majorată prin hotărî- 
re judecătorească la suma

cum era și firesb 
pentru stabilirea 
întreținere, pen- 

de instanță la

de
situația lor școlară.

L-am căutat la mina 
băteni pe acest „tată". __ 
lectivul de aici a încercat 
să-l îndrume pe drumul cel 
bun, dar, după cum ne spu
nea tovarășul Constantin Ig
nat, membru jn comitetul de 
partid pe mină, . „cu Fîță e 
greu de lucrat. Orice j-am 
învăța de bine, el ■ tot pe 
ale lui |e știe. Se ține nu
mai de înșelăciuni, împru
mută bani de la ortaci și 
nu-i mai restituie, iar ceea 
ce deranjează cel mai mult 
la el este aerul sfidător cu 
care-i privește pe cei din 
jur". Acum lucrează în ca
drul sectorului II, dar văd 
că azi (5 iunie a.c. - n.n.)

Băr-
Co-

'/ -

n-a venit la lucru. Situația 
lui familiară nu i-am știut-o 
dar în felul cum se poartă 
nu ne miră". Aceeași păre
re despre Dumitru Fîță a 
fost exprimată de șeful de 
brigadă Nicolae Oprea și 
aiți mineri de la Bărbăteni; 
mină la care D. Fîță este 
considerat „un om de care 
e bine să te ferești".

Dacă acesta este adevă
ratul său caracter, dacă nu 
o dată „eroul" nostru a fost 
chemat să dea socoteală îr> 
fața a diferite organe pen
tru comportarea sa ne în
trebăm pînă cînd va.fi lăsat 
să-și bată joc de familie, 
de copii, de munca pe care 
o prestează, de sfaturile bu
ne pe care ortacii, colectivul 
i le dau. El trebuie trezit la 
realitate I Intr-o societate . 
ca a noastră, în care părin
ții sînt obligați să-și, creas
că și să-și îngrijească copiii, 
oferindu-le condiții fot mai 
bune de viață, D. Fîță nu

• trebuie tolerat la nesfîrșit 
să își alunge familia, să 
stea singur î.ntr-un aparta- 

. ment oferit de stat și să re
fuze să-și achite corect înda
toririle de serviciu și cele 
de cetățean, sfidînd pe toa
tă lumea. Poate colectivul 
de muncă de la I.M. Bărbă
teni are ceva de spus 
acest caz. Dumitru Fîță 
buie făcut să înțeleagă 
car. acum, în ceasul al 
sprezecelea, care-i sînt

în 
tre- 
mă- 
doi- 

în- 
datoririle, amintindu-i că ă- 
re de crescut doi băieți ca
re ar dori să vadă în el un 
model de viață, imaginea 
unui ta*ă adevărat pe care 
și I au dorit în toți acești 
ani de singurătate.

Maria PRtDOȘANU
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Marea Britanie
• (Urmare din pag. fi

primejduiesc pacea lumii.
Președintele Republicii So

cialiste România și primul 
ministru al Marii Britanii 
și-au reafirmat convingerea

că eradicarea subdezvol
tării, democratizarea rela- 

.. țiilor internaționale sînt con
diții indispensabile pentru a 
se asigura dezvoltarea tu
turor națiunilor pe calea 
civilizației și bunăstării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ministrul comerțului, 

Edmund Dell

f

Președintele Republicii So
cialiste 'România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, miercuri dimineața, la 
Palatul Buckingham, reședin* 
Ja șefului statului român pe 
durata vizitei sale în Anglia, 
pe Edmund Dell, ministrul co
merțului al Marii Britanii.

Cu acest ptilej, au fost tre
cute în revistă stadiul și 
perspectivele relațiilor , e- 
conomice româno-britanice 
și ale schimburilor comer
ciale dintre România și Ma
rea Britanie. Relevîndu-se 
dezvoltarea pozitivă a ra-

porturilor de ■ colaborare 
dintre cele două țări, a fost 
exprimată dorința de a dez
volta și diversifica în conti
nuare schimburile comerci
ale, ca și cooperarea eco
nomică în diverse domenii 
de interes reciproc, pentru 
care există largi posibilități.

S-a reliefat că dezvoltarea 
pe baza principiilor noi, de 
egalitate, respect și avantaj 
reciproc, a relațiilor româ- 
no-britanice este atîf în folosul 
ambelor țări și popoare, cît 
și al cauzei păcii și 
legerii internaționale.

înte-

Primirea unor oameni de afaceri 
și personalități politice

ticipanților și exprimîndu-și 
satisfacția pentru această 
întîlnire, a spus printre al
tele : „într-adevăr,, proble- 

'mele colaborării economice 
au o importanță deosebită. 
Așa cum ați menționat și 
dumneavoastră, există re
lații bune de colaborare în
tre firmele din Marea Bri
tanie și diferite întreprin
deri și Organizații economi
ce din România.

în cursul vizitei pe care 
o efectuez în Marea Bri
tanie urmează să se semneze 
o serie de acorduri și în
țelegeri. între acestea un 
loc important îl vor ocupa, 
desigur, înțelegerile în do
meniul aerospațial. Dar, în 
afară de acestea, mai sînt 
o serie de înțelegeri sau cel 

, puțin de aide memoire-uri 
care vor fi semnate cu pri
vire la extinderea și colabo
rarea în diferite domenii.

Noi am dori ca legăturile 
de colaborare și cooperare 
cu firmele britanice să *- se 
dezvolte ceva mai repede. 
Avem . în vedere ca, pînă în 
1980, schimburile în ambele 
sensuri să ajungă anual la 
600 milioane lire. In pers
pectiva anului 1985, va tre-

A

bui să ajungem la un mili
ard de lire și chiar să de
pășim această cifră. Aceas
ta presupune, desigur, du
pă părerea noastră, în pri
mul rînd să trecem la a- 
corduri de lungă durată în 
diferite domenii de activita
te, să organizăm o colabo
rare cît mai largă 
ducție, inclusiv în 
unor societăți sau 
deri mixte.

Am saluta dacă 
za în România întreprinderi 
mixte în unele din domeniile 
care au fost menționate aici, 
în timpul întîlnirii noastre".

In încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, după ce 
s-a referit la o serie de sfe
re concrete alÂ cooperării, 
precum și la necesitatea în
lăturării unor obstacole care 
mai stau în calea desfășu
rării largi a colaborării și 
cooperării, a arătat: „Țara 
noastră este interesată în 
dezvoltarea relațiilor cu toa
te statele și am convingerea 
că, în ce privește colabora
rea cu firmele din Marea 
Britanie, există mari posibi
lități în această privință. 
Noi vom face totul pentru 
punerea în valoare cît mai 
largă a acestor posibilități".

în pro- 
rea'izarea
întreprin-

am reali-

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a primit, în cursul 
dimineții de miercuri, la pa
latul St. James, pe înalții 
comisari ai țărilor membre 

, ale Commonwealth-ului și pe 
ambasadorii acreditați la Lon
dra.
. Ceremonia primirii are loc 
ia Palatul St. James, reșe
dința londoneză a suverani
lor britanici, în Sala tro
nului.

Prezentările sînt făcute de 
Mareșalul corpului diplo
matic, lordul Michael Fit- 
zalam Howard. Au venit să 
aducă omagiul lor șefului 
statului român reprezentanți 
diplomatici din numeroase 
țări de pe toate continente
le - o nouă mărturie edifi
catoare a înaltului prestigiu 
de care se bucură pe arena 

președintele 
politica 
și co- 

națiunile 
consecvent

în

res-

Continuarea convorbirilor 
de la Downing Street 10

mondială f. 
Nicolae Ceaușescu, 
de pace, prietenie 
laborare cu toate 
promovată 
România socialistă.

de

Ceremonia continuă 
sala tablourilor. Numeroși 
ambasadori au arătat că le 
revine plăcuta misiune de a 
adresa președintelui Româ
niei un cordial salut din 
partea șefilor statelor
pective, împreună cu cele 
mai bune urări de succes și 
prosperitate pentru popo
rul român. Președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a în
treținut cordial, cu cei pre
zenți.

Pe traseul dintre Palatul 
Buckingham — reședința o- 
ficială și Palatul St. James, 
șeful statului român, cele
lalte personalități române 
și britanice care l-au însoțit 
s-au deplasat cu caleștile o- 
ficiale, escortate de două 
detașamente ale cavaleriei 
regale. Ca și în ziua sosirii, 
la trecerea cortegiului ofici
al numeroși londonezi a- 
plaudă, fac semne priete
nești, iau fotografii.

întîlnire cu reprezentanți ai 
cercurilor economice și de afaceri 

(fin Marea Britanie
Miercuri dimineața, pre

ședintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit la Palatul Buckin
gham cu un grup de 
prezentanți ai cercurilor

re-
e- 

conomice și de afaceri din 
Marea Britanie, conducă
tori ai unor mari companii 
și firme din sectoarele ae
ronauticii, electronicii, 
trucțiilor de< mașini, 
rurgiei, energiei, din 
domenii de vîrf ale 
miei britanice, precum 
ai unor instituții bancare.

Au luat parte persoane o- 
ficiale care îl însoțesc pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

A. participat ministrul bri
tanic al comerțului, Edmund 
Dell.

Salutînd pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, Edmund 
Deli a adresat, în numele 
celor prezenți, călduroase 
mulțumiri șefului statului ro
mân pentru întrevederea a- 
cordată. El a exprimat, tot
odată, profunda satisfacție 
pentru vizita șefului statu
lui român în Marea Brita
nie, pentru înțelegerile la 
care s-a ajuns între cele 
cfouă țări pe linia dezvol
tării și diversificării - rela
țiilor economice. S-a sub
liniat, în acest context, că 
^izita președintelui României, 
dialogul la nivel înalt 
iomâno-britanic deschid că-

cons- 
side- 

alte 
econo-

Și

ile unei cooperări rodnice 
în viitor, constituie un mo
ment deosebit de important 
în dezvoltarea raporturilor 
bilaterale pe multiple pla
nuri, în interesul ambelor 
țări.

In cadrul întrevederii 
avut loc schimburi 
reri în legătură cu 
mele dezvoltării și 
. * . ■■ tense a cooperam 
ducție între firme 
și companii britanice, 
siv crearea de societăți mix
te în România și Marea Bri
tanie, precum 
pe terțe piețe.

Unele dintre personalitățile 
vieții economice și comer
ciale britanice prezente la 
întîlnire au evocat cu de
osebită plăcere întrevederile 
lor cu președintele Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizi
tării țării noastre, au îm
părtășit impresii elogioase 
despre dezvoltarea multi
laterală a României. Ele
s-au referit pe larg la bu
nele relații pe plan econo
mic dintre Marea Britanie și 
România, au subliniat 
sibilitățile de extindere 
conlucrării fructuoase 
mâno-britahice în diferite 
domenii de activitate.

în încheierea întîlnirii, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu, adresîndu-se par-

au
pâ-de 

proble
ma) in- 
în. pra- 
românești 

inclu-

și cooperarea

po
ci

ra

Miercuri după-amiază, la 
Downing Street 10, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, a continuat con
vorbirile cu primul ministru 
al Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, 
James Callaghan.

La convorbiri au participat 
persâartele oficiale care îl 
însoțesc pe șeful statului 

-român, precum și persoane 
oficiale britanice.

Cu acest prilej, a conti
nuat schimbul de vederi pri
vind relațiile româno- 
britanice, precum și în le
gătură cu unele probleme 
ale situației politice inter
naționale.

Președintele N i c o.l a e 
Ceaușescu și premierul Ja
mes Callaghan au reafirmat 
hotărîrea comună, de a dez
volta colaborarea dintre ce
le două țări, stabilind o se
rie de înțelegeri importante, 
jalonînd și măsuri practice, 
menite a duce la amplificarea 
conlucrării româno-brifanice 
pe diverse planuri. A fost 
stabilit, totodată, un pro
gram de diversificare și in
tensificare a legăturilor co
merciale între cele 
țări, de conlucrare 
proc-avantajoasă în 
nii de interes comun, 
cial în sectoare prioritare a- 
le producției industriale, pre- 
cizîndu-se obiective concre
te de colaborare între cele 
două țări.

douâ
reci-- 

dome- 
în spe-

Schimbul de vederi 
probleme internaționale 
vidențiat încă o dată 
ința României și Marii 
tanii de a colabora 
strîns pe plan extern 
tru a-și aduce 
la rezolvarea 
complexe ale 
spiritul păcii și justiției, 
interesul popoarelor, 
conformitate cu năzuințele a- 
cestora de progres și pros
peritate. S-a exprimat vo
ința celor două țări de a 
acționa pentru instaurarea u»» 
nui climat de încredere, pa
ce, securitate și cooperare 
în Europa și în lume, în care 
toate națiunile să poată 
trăi libere și suverane, po
trivit aspirațiilor și intere
selor lor legitime.

. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul Ja
mes Callaghan și-au expri
mat deplina satisfacție față 
de rezultatele fructuoase ale 
convorbirilor avute și au că
zut de acord să continue di
alogul româno-britanic la 
diferite niveluri, în folosul 
ambelor popoare, al înțele
gerii și colaborării interna
ționale.

Șeful statului român și pre
mierul britanic au apreciat 
rezultatele convorbirilor pur
tate ca fiind de mare în
semnătate pentru 
rea și

in
e- 

vo- 
Bri- 

mai 
pen- 

contribuția 
problemelor 

omenirii în
în 

. în

a

dezvolta- 
întărirea prieteniei 

și colaborării dintre cele do
uă țări și popoare.

înalte distincții științifice conferite 
tovarășei Elena Ceaușescu

Ceaușescu este întîmpinată de 
președintele și de rectorul 
general ai institutului, de alți 
membri ai Consiliului de

In cadrul unor ceremonii 
speciale, care au avut loc 
miercuri, la Institutul Regal 
de Chimie și la Politehnica 
Londrei Centrale, tovarășei ducere, care o salută cu 
academician .doctor inginer 
Elena Ceaușescu i s-au con
ferit înalte titluri științifice 
britanice, în semn de profun
dă prețuire pentru meritele 
sale deosebite ca om de ști
ință.

in sala de consiliu a Insti
tutului Regal de Chimie, îm
podobită cu drapelele de stat 
ale României și Marii Brita
nii, unde a avut loc ceremo
nia, s-au adunat înalți demni
tari universitari, profesori, re
prezentanți de seamă ai chi
miei britanice, exponent! ai 
vieții publice.

La sosire, tovarășa Elena

con*
cor-
caiddialitate, adresîndu-i un 

bun venit.
Distinsa oaspete este 

dusă în Sala de consiliu, un
de îi sînt prezentate persoa
nele care asistă la ceremonie.

Luînd cuvîntul, profesorul 
Richard Norman, președinte
le Institutului, a elogiat acti
vitatea de cercetare și rolul 
deosebit pe care îl are tova
rășa Elena Ceaușescu. în dez
voltarea chimiei, ca și în 
coordonarea politicii științifi
ce și dezvoltarea tehnologiei 
a'in acest domeniu în țara

con-

chează în mod solemn vizita 
sa la institut.

Distinsa oaspete este invi- 
Declarația

noastră. El și-a exprimat do
rința ca între chimiștii 
Marea Britanie
România să fie stabilite le- tată să semneze 
gâturi strînse de colaborare.

Este o mare onoare pentru 
noi — a încheiat președinte
le institutului — să vă acor
dăm titlul de ..Fellow a: Insti
tutului Regal df Chimie și să 
vă prezentăm diploma de 
„Fellow" împreună cu Certifi
catul de chimist autorizat.

In aplauzele celor prezenți, 
tovarășei Elena Ceaușescu i 
se înmînează diploma prin 
care i se acordă titlul de 
„Fellow" — cel mai înalt titlu 
al acestei prestigioase institu
ții - și Certificatul de chimist 
autorizat, precum și un îns
cris special prin care se rrtar-

din 
și cei din

*

solemnă.
In aplauzele îndelungi ale 

asistenței, a luat apoi cuvîn
tul tovarășa Elena Ceaușescu.

La plecare, . mulțumindu-i 
pentru prezența sa în mijlocul 
chimiștilor britanici și adre- 
sîndu-i încă o dată felicitări 
pentru titlul conFerit, preșe
dintele insitutului o roagă pe 
distinsa oaspete să transmită 
cele mai bune urări chimiști
lor din România. Tovarășa 
Elena Ceaușescu adresează, 
la rîndul său, calde urări chi
miștilor britanici, reafirmînd . 
speranța în dezvoltarea conti
nuă a colaborării cu colegii 
lor din România.

★
*

cademia „Ștefan Gheorghiu" 
și Universitatea din București. 
- Vă invităm să acceptați, îm

preună cu stima noastră pen- 
tru realizările dumneavoastră 
ca om de știință și ca mem-

Ziua de miercuri a con
semnat în viața Politehnicii 
Londrei Centrale un eveni
ment deosebit : pentru prima 
dată s-a acordat unei perso
nalități din . . ’ ... ... _  ,.... ... , .. ___
de Profesor Honoris Causa, bru al Biroului Consiliului Nați 
cinste ce a 
prezentante 
inței românești, 
Elena Ceaușescu. Este 
un omagiu ce i se aduce pen
tru contribuția sa deosebită 
la dezvoltarea și extinderea 
activităților științifice.

La sediul facultăților pentru 
construcții, arhitectură și 
planificare urbanistică și pen
tru știința conducerii, din ca
drul Institutului Politehnic, în 
întîmpinarea distinsei oaspe
te au venit președintele Con
siliului guvernatorilor, Walter 
Oakley, rectorul institutului, 
numeroși, membri ai Consiliu
lui profesoral.

Gazdele adresează tova
rășei Elena Ceaușescu un 
cald salut și o roagă să ac
cepte să facă o scurtă vizită 
în cîteva din încăperile mo
dernului centru universitar. 
Apoi, gazdele fac o succintă 
prezentare a preocupărilor 
politehnicii londoneze, a mo
dului în cate se desfășoară 
procesul de învățămînt.

In continuare, în Salonul 
albastru, în prezența unui 
numeros auditoriu, are loc 
ceremonia decernării titlului 
de Profesor Honoris Causa.

A luat cuvîntul John Webb, 
conferențiar principal la Po
litehnica J.ondrei Centrale, in 
semn de omagiu, vorbitorul, 
care a stat cîtva timp în 
România, în cadrul schimburi
lor bilaterale pe plan știin
țific universitar, și-a rostit 
alocuțiunea în limba româ
nă.
ros 
Elena Ceaușescu, el și-a ex- 

. primat încrederea că vizita
efectuată la Politehnica Ion- unei colaborări cît mai largi 

între profesorii și oamenii de 
știință din România și cole
gii lor britanici. Numeroși 
studenți aflați pe esp^*iada 

aplaudă

strâinâtate titlul

revenit unei re
de seamă a ști- 

tovarășa 
încă

Adresînd un căldu- 
bun venit tovarășei

onal pentru Știință și Tehnolo
gie al Republicii Socialiste 
România, titlul de Profesor 
■Honoris Causa al Politehnicii 
Londrei Centrale.

A luat, apoi, cuvîntul rec
torul institutului. Colin A- 
damson.

In continuarea ceremoniei, 
prof. Terence Burlin, prorec
torul Politehnicii Londrei Cen
trale, a prezentat expunerea 
de motive în baza cărora ș-a 

i Elena 
Ceaușescu să fie declarată 
Profesor Horinoris Causa. El 
s-a referit pe larg la merite
le științifice și la activitatea 
bogată pe plan politic și obș
tesc a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

In aplauzele celor prezenți, 
președintele Consiliului Gu
vernatorilor, Waiter Oakley, 
înmînează tovarășei Elena 
Ceaușescu Diploma de Profe
sor Honoris Causa.

la apoi cuvîntul tovarășa 
Elena Ceaușescu, alocuțiunea, 
sa fiind viu aplaudată.

In continuare, are loc o 
recepție oferită în cinstea 
oaspetei, în timpul căre:a to
varășa Elena Ceaușescu se
întreține în mod cordial cu
numeroși participant- 

înainte de plecare, se vizi
tează unul din laboratoarele 
Facultății de construcții, arhi
tectură și sistematizare urba
nistică.

In încheierea vizitei, tova- 
Lașa Elena Ceaușescu este sa
lutată din nou cu căldură de 
conducerea institutului, pri
mește încă o dată felicitări 
pentru înaltul titlu decernat. 
Tovarășa Elena Ceaușescu își 
reafirmă dorința statornicirii

propus ca tovarășa 
Ceaușescu să fie c

doneză va duce la întărirea 
legăturilor dintre popoarele 
britanic și român și, în mod 
deosebit, la întărirea legătu
rilor existente cu Institutul din fața facultății
Politehnic din București, A- îndelung.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
a vizitat Galeria Tate

cursul după-amiezii, to- 
Elena Ceaușescu a

în
varășa
vizittar vestita Galerie de ar
tă „Tate" din Londra, ale 
cărei săli adăpostesc cele 
mai reprezentative picturi 
și sculpturi britanice, înce- 
pînd din secolul al XVII-lea 
și pînă în zilele noastre, 
precum și ’o valoroasă co
lecție de tablouri străine, a- 
parținînd curentelor impre

ssionist și postimpresionist, 
ca și curentele moderne.
Tovarășa Elena 

Ceaușescu este salutată cu 
deosebit respect de directo
rul galeriei .

Sînt vizitate sălile 
sînt expuse operele 
mitului pictor britanic 
ner și secțiunile consacrate, 
artei moderne. Aici se află 
expusă la loc de' cinste una 
din „măiastrele" lui Brân- 
cuși, apreciată ca una din
tre operele cele mai pre
țioase pe care le posedă 
Galeria.

La încheierea vizitei, to- 
. varășa Elena Ceaușescu ex

primă dorința ca legăturile 
și artistic 
și Marea 
mai strîn-

pe plan cultural 
dintre România 
Britanie să fie tot 
se în viitor.

unde
renu-

tur-
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