
Comitetului Politic Executiv
el C. C. el P. C. R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 20 martie a.c., a 
avut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

La primul punct al ordinii de zi, Co
mitetul Politic Executiv a dezbătut un 
raport cu privire la situația protecției 
muncii în anul 1978. S-a apreciat că măsu
rile stabilite de conducerea partidului 
privind accelerarea introducerii progresu
lui tehnic în industrie, agricultură și în 
celelalte ramuri ale economiei naționale 
au determinat, și în anul 1978, creșterea în 
ritmuri înalte a producției materiale, pre
cum și îmbunătățirea continuă a condiți
ilor de muncă și activității de protecție 
a muncii.

Comitetul Politic Executiv a apreciat 
că — deși în scădere față de anii ante
riori — numărul accidentelor de muncă 
se menține încă la un nivel ridicat, ceea 
ce impune din partea tuturor factorilor de 
conducere din întreprinderi, centrale, mi
nistere și a organelor de control ale Ins
pecției de stat pentru protecția muncii, a 
organizațiilor sindicale să manifeste toată 
fermitatea în ce privește mai buna or
ganizare a producției și a muncii, instrui
rea și educarea personalului muncitor 
pentru respectarea normelor de protecție 
a muncii, întărirea ordinii și disciplinei la 
fiecare ioc de muncă, prevenindu-se ast
fel producerea accidentelor în producție. 
Totodată, s-a indicat să se acționeze în 
continuare pentru intensificarea controlu
lui preventiv, gospodărirea judicioasă a 
fondurilor financiare prevăzute în scopul

îmbunătățirii condițiilor de muncă și re
ducerii numărului de locuri de muncă cu 
condiții grele, nocive sau periculoase, or
ganizării mai raționale a proceselor de 
producție, pentru creșterea eficienței pro
pagandei și instructajului în domeniul 
protecției muncii. S-a subliniat, de aseme
nea, necesitatea rea.Iizării tuturor măsu
rilor de protecție a muncii înainte de da
rea în folosință a noilor obiective de in
vestiții, a mașinilor și utilajelor și asigu
rarea pregătirii corespunzătoare a per
sonalului muncitor.

în continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a dezbătut și adoptat unele măsuri în 
vederea protecției .mai bune a apelor ea 
factor natural al mediului înconjurător, 
ca element de bază pentru viață și desfă
șurarea activității social-economice.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
și aprobat, de asemenea, unele îmbună
tățiri privind legislația și activitatea în 
domeniile financiar și de planificare, care 
urmează să fie supuse spre dezbatere și 
adoptare organelor legislative ale țării.

★
în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a prezentat'o irțformare cu 
privire la vizita oficială efectuată în țara 
noastră, între 8 și 10 martie, de președin
tele Republicii Franceze, Valery Giscard 
D’Estaing.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
deplina aprobare și a dat o înaltă apre
ciere rezultatelor deosebit de rodnice ale
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încheierea convorbirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul ministru 

al Republici Elene, Constantei Caramanlis

• (Continuare în nag. a 4-a)
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Minerul șef de bri
gadă Dumitru Costinaș 
(în centru) promovea
ză cu consecvență la 
mina Lonea metode 'a- 
vansate de lucru. Bri
gada pe care o conduce, 
contribuie la deschide
rea unor importante ca
pacități de producție.

Foto : Ion LICIU

INVESTIȚIILE T I

Pe șantierele de locuințe
Buna organizare, o cerință

stringentă pentru
recuperareaAm revenit în■ zile pe șantierul de cuințe din centrul tro.șaniului, pentru mări cum se In acest început de tnăvară activitatea tructorilor de la 51C și la cele trei

ultimele lo- Pe- a ur- deslășoară pri- cons- blocul .. . .. ___ tronsoane ale blocului 69.' Pe scurt, iată cîteva din constatările noastre. La blocul 51C constructorii demonstrează prin fapte, că 
nu precupețesc nici un efort pentru ca cele 58 de apartamente să fie date în folosință la termenul planificat. La două dintre cele 4 scări ale blocului au intrat deja la lucru echipele de zugravi și mozaicari. La scara a IH-a se montează panourile la ultimul nivel, concomitent șe monte iză și tîmplăria.

restanțelorDupă cum ne spune șeful de schimb Mihai Boboiu avansul lucrărilor de montaj. a fost impulsionat și de aprovizionarea ritmică cu panouri prefabricate, lucru care, din păcate, nu se întîmplă chiar așa de des pe șantier. Dacă La montaj nu sînt, în general, probleme cu aprovizionarea. nu același lucru se întîmplă și la finisările interioare. „Ne mai " sește din cînd în mozaicul" — a ținut precizeze șeful de schimb Victor Uțu. Larîndul său, maistrul llie Catilina, responsabilul lucrării ne spunea : „E adevărat, mai a- vem și unele greutăți, dar

lip- cînd să

Constantin GRAURE

(ConLiuuare in pag. a 2-a)

In pagina a 3-a

„Brigada înaltei productivități" — din sub
teran pe șantierele de construcții 
CONFIRMARE PLENARĂ A UNEI VALO
ROASE INIȚIATIVE MUNCITOREȘTI

Marți dimineața s-au încheiat convorbirile dintre președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și primul ministru al Republicii Elene, Constantin Caramanlis.Reluînd dialogul consacrat dezvoltării și aprofundării relațiilor dintre România și Grecia, colaborării largi a celor două state

pe plan bilateral și pe plan internațional, președintele , Nicolae Ceaușescu și primul ministru Constantin Caramanlis au exprimat hotă- rîrea de. a acționa în continuare pentru extinderea conlucrării româno-elene pe multiple planuri, spre nele ambeloi- popoare, interesul cauzei păcii progresului.Schimbul de vederi
bi- înȘiîn

probleme internaționale actuale a relevat importări.-» ța dezvoltării relațiilor da colaborare cu toate popoarele din Balcani, soluționării pe calea tratativelor ai tuturor problemelor care mai există între unele țări din zonă. în timpul întrevederii a fost reliefată necesitatea dezvoltării liftei
(Continuare în pag. a 4-a)

Plecarea înaltului oaspeteîncheindu-și vizita oficială de prietenie întreprinsă în țara noastră la invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a primului ministru al guvernului român, Manea Mănescu,
primul ministru al Republicii Elene, Constantin Ca- . ramanlis, a părăsit, marți la amiază, Capitala.Pe aeroportul Otopeni, unde erau arborate drapelele de stat ale celor două țări, oaspetele a fost con-

dus de persoane oficiale române.S-au intonat imnurile de stat ale Republicii Elene și Republicii Socialiste România. O gardă militară a prezentat onorul.
Astăzi, în jurul orei 16,00, posturile de radio și 

televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii pre
ședintelui Republicii Portugheze, generalul Antonio 
Ramalho Eanes, care împreună cu doamna Maria Ma
nuela Ramalho Eanes. va face la invitația președinte
lui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, o vizită o- 
ficială în țara noastră.

Vă prezentăm, azi, experiența sectorului III al I. M. Lonea
La temelia revirimentului în producție 

-mecanizarea și modernizarea 
tehnologiilor, organizarea

superioara
® Față de media realizărilor din 1978, 

luni ale acestui an sporul la producția fizică de căr
bune este de 200 tone pe zi • In abatajele mecaniza
te se realizează constant productivități de 11 tone/post, 
față de numai 6 tone pe post în anul trecut • în luna 
februarie colectivul a depășit nivelul planificat al pro
ductivității muncii în abataj cu 800 kg/post.Mai multe luni la rînd, sectorul III al I.M. Lonea nu și-a îndeplinit sarcinile economice care-i reveneau prin preliminarul de producție. Ultima lună a anului 1978 și primele două luni din 1979 au consemnat însă revirimentul mult dorit, rod al unor acțiuni eficiente ale colectivului îndreptate, spre creșterea producției fizice de cărbune, îmbunătățirea rezultatelor la toți ceilalți indicatori econo- mico-financiari.Cele mai semnificative salturi calitative le-am înregistrat în două domenii de bază ale procesului productiv : 

creșterea gradului de meca
nizare -- nu numai prin sporirea dotării tehnice ci, mai ales prin perfecționarea tehnologiilor — și continua 
îmbunătățire a organizării 
muncii. Legat de prima direcție amintită : în 1978 s-au aflat în funcțiune în sector două complexe de susținere, care nu corespundeau în întregime condițiilor concrete de zăcămint. Aceasta a -diminuat posibilitățile. de atinge- -re a nivelelor scontate la productivitatea muncii, obți- nsndu-se productivități de

a muncii
în primele

numai 6 tone pe post. Odată cu punerea în funcțiune; la finele anului trecut, a unui

nou complex de susținere, mult mai 'bine adaptat condițiilor specifice din zonă și
Aurel NELEPCU, 

secretarul comitetului de 
partid din sectorul III al 

I.M. Lonea, locțiitor al 
șefului de sector

Aootiouare m pat- a 2-a)

Săptămîna 
„Cîntecul 
adîncului*4

în programul de 
astăzi sînt cu
prinse acțiuni de larg 
interes, cărora li se a- 

lătură și cele inițiate in 
cadrul tuturor caselor 
de cultură, cluburilor 
sindicatelor și cămine
lor culturale.• La întreprinderea da utilaj minier • din Petroșani, la ora 14, Muzeul județean de istorie organizează un colocviu a cărui temă este „2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat și independent".• Formația de teatru de la Casa de cultură din Petroșani (distinsă cu premiul întîi la faza județeană a Festivalului național „Cîntarea Români-

(Continuare în pag. a 2-a)
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O ascult, cu emoție, pe 
această femeie înlăcrimată. 
Lacrimile ii izvorăsc din- 
tr-o bucurie covirșitoare, 
bucurie care ie face

intîlnită. Dar fiecare
cundâ era prețioasă in lup
ta cu moartea, 
care Ovidiu Titus 

să lav era incapabil s-o 
simți un nod în git, aricit ducă de unul singur, 
ai fi de „bărbat". Frămînt, 
fără noimă, stiloul în mîini.
Omul ei e 
Dîlja. Ea 
firmieră la 
troșani.

— Avem

maistru la mina 
lucrează ca in- 
spitalul din Pe-

a-
&

Mihăișteanu, mai tînărul co
leg al lui Ion Stanciu, a 
cumpănit la unison cu pi
lotul. A urmat o misiune 
dificilă, în confruntare cu 

condițiile meteo, cu păcura 
nopții, în care au învins

luptă pe 
Vodis- 

mai
La 

numai 9 ani, boala fulgera
se dureros plăpînda ființă, cei ce puseseră prețul vie- 

Pilotul Ion Stanciu a 
cerut șefilor săi aprobarea 
pentru zbor. Generalul a 
cumpănit situația, era vor
ba de viața unui copil și 
totuși instrucțiunile per
mit zborul elicopterului 
doar între răsăritul și a-Vodis-

nă- pusul soarelui. Generalul a 
copii decis, îl cunoștea doar 
două I°n Stanciu.

la spi-
n-au
spe-

exista doar o
infimă șansă

patru copii, 
veam o casă frumoasă 
fericită, cînd...

Asupra familiei
lav s-a abătut o grea 
pastă. Unul dintre 
s-a îmbolnăvit grav, 
operații consecutive 
talul din Petroșani 
adus Vreun licăr de 
ranță. Mai 
singură și 
— să fie transportat cu e- 
licopterul la o clinică 
Cluj-Napoca. Era în 
de 23 februarie. Era 
17,30. Era o situație nemai-

din 
ziua

ora

pc 
Omul, care 

la inundații, într-o singu
ră zi, a salvat, la Sighi
șoara; viețile a 70 de oa
meni. Despre Ion Stanciu 
s-a scris in atîtea gazete 
românești și străine, 
permis, pe răspunderea 
Ion Stanciu, decolarea, 
toate că aterizarea se 
petrece după asfințit.

l-a 
l lui 
, cu 

va 
Dan

J
ții lor, siguranța libelulei 
metalice în talerul cu viața 
micului pacient. împotriva 
morții.

Elicopterul a aterizat la 
ora 13,45, adică la 41 de 
minute după asfințitul soa

relui. Ea ora 19, Ovidiu 
Titus Vodislav se afla 
consultul unei echipe 
reputați specialiști 
Cluj-Napoca. A urmat 
operație dificilă, care a 
rat mai bine de 3 ore.
vorba de o ocluzie intensti- 
nală.

în 
de 

din 
o 

dti- 
Era

Ion VULPE

(Cont. în pag. a 2-a)
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Azi, vești despre acțiunile de
înfrumusețare

Ordine și curățenie peste tot 
în incinta întreprinderiide mașini, s-a amenajat spațiul dc parcare și altele. S-au evidențiat șoferii Muntean, Aurel Nieolae fiăstase, Un tarii, Rotaru, sudorul Nieolae Jufca alții. Aceste acțiuni ordine și continua.

Din dorința ca întreprinderea unde își desfășoară activitatea productivă să capete un aspect cit mai plăcut, șoferii și mecanicii de la S.T.R.A. Petroșani, în frunte eu secretarul organizației de bază Mirpea cite două lor liber, ordine și țiunea s-a strîngereas-a curățat noroiul
Vesa. au afectat ore, din timpul unei acțiuni de curățenie. Ac- con'Cretizat : în, fierului ~v vechi, adus

Traian Radu, Dumitru i Ion Mureșan, și de curățenie vor
mecaniciiMarcu 1

o unitate

care
se afirmă

patrați,

cu vechime,
în-săp- noas- fost

Vasile BELDIE, 
coresp. S.T.R.A.

Largă participare la UricaniAnotimpul înnoirilor a intrat pe deplin în drepturi, Odată cu venirea primăverii locuitorii orașului Uricani au mic. eu mare că patriotică frumusețare a care trăiesc. In
: cumiin- în- în prima săp- tămînă de activitate gospodărească mai intensă au ieșit la muncă

pornitla ! de urbei
cetățeni maturi și elevi. In fruntea activității s-au situat deputății, c.um sînt Vasile Popescu, Ioan Gea- . nă și Maria Robu, iar a- lătUri de ei locuitorii Pe-, tru Filip, Francisc Gheorghe lleț, Ioan . Ma- carie, Stela Biron, “ geta Mitre, Maria țulescu, Maria Verbancu și mulți alții. în rîndurile de

fală se cuvine să amintim și ajutorul substanțial acordat în utilaje de inginerul loan Sîrbu. Dar să enumerăm doar cîteva din realizările edilitare făptuite în această țămînă în localitatea tră. Zonele verzi au curățate pe o suprafață de . 12 hectare, s-au săpat și greblat ronduri de. flori pe , circa 1300 metri au fost efectuate apărări de maluri pe pîrîul Ster- minos pe o lungime de 200 metri, iar pe mulul Jiului pe alți 400 rfietri. Intre lucrări se mai înscriu nivelări și umpluturi în zonele Mailat și Slerminos.Acțiunile de muncă vo- luntar-patriotieă șe doar la început.
în plină activitate gospodărească. Secvență din 

Uricani. Foto : Gl>. OLTEANU

Iiiiter,Geor-Chi-

aflăEls vor continuă eu intensitate crescîndă transformînd, prin contribuția tuturor cetățenilor, orașul tru îhtr-o grădină flori. nos- de
9

Maria COCEAN 
și Iosif FLORANESCU, 

subredacția Uricani

• (Urmare din pag. 1)

Secvență dintr-un spectacol prezentat recent 
șoimii patriei de la grădinița nr. 5 din Lupeni.

Buna organizare, o cerință
stringentă pentru

recuperarea
(U r mare din . pag. 0

restanțelor

Săptămîna „Cîntecu! adîncului“
® (Urmare din pag. I)și ediția a TI-a) prezintă(azi la ora 17, la sediu) un spectacol cu piesa „Zorile la patrucincizecișjpa- tru" de Mihai Ispirescu.• „Filmul în sprijinul producției. Realizări cincamatorilor lui" este tema bateri, urmată de filme, care

aleJiu-
dez-

Văiiunei de ,o gală are loc ia

căminul cultural este te-,.Comori Es- de pro-

clubul sindicatelor din Lupeni (ora 17).• La din Cimpa (ora 19)programată o seară inatică intitulată ale artei hunedorene". te vorba de un ciclu manifestări care îșipune să facă cunoscute .valori ale artei populare 'din județul Hunedoara.
și modernizarea tehnologiilor

Ora prîrizului. Hanul juristic „Gambrinus". A- proape toate mesele sînt ocupate. Găsim, în sfîr- șit, două locuri la una din mese. Consultăm lista cu meniuri, care îți oferă o gamă variată de . ,te culinare. Ce să alegem? Ne-a atras atenția specialitatea casei : cotlet de văcuță cu legume ,.ă la Gam- brinus" și specialitatea bucătarului — „mixte grii-^ Ies", specialități care introduse în lista de meniuri au dus la creșterea a- tît a numărului de consumatori cit și a realizărilor zilnice de desfacere cu peste 600 de lei. La garnituri nu lipsește hrearful-, fapt care, să fim sinceri, nii-1 întîlnești la multe restaurante de categoria I. Mesele frumos aranjate și într-o perfectă stare de curățenie, instalația de ventilație funcționa și a- sigura localului aer proaspăt. Cert este că la motelul „Gambrinus" se poate servi la orice oră a zilei o masa bogată, gustoasă șî bine gătită. Cum și-a „făcut vad" riiotelul ? Răspunsul ni-1 dă Durnitru Bărbuță, responsabilul u- nității, care ne spunea : „Am pus in primiți rînd un accent deosebit: pe patru probleme, care sînt strîns legato una de -alta — provizionarca, vire, ordinea Consumatorii fiecare dalăAvem totuși o problemă, care nu este rezolvată — transportul cetățenilor,, al consumatorilor din oraș spre local , și de ia local, dar asta nu depinde -de conducerea I.C.Ș^A. și A.P. La aceasta am dori o rezolvare mai urgentă, mai ales că primăvara bate Ia ușă și numărul celor care vor să ne viziteze este tot mai mare".Toate bune și frumoase. Dar se vor păstra ? Noi îi dorim noului șef de u- nitate să-și păstreze ambiția și elanul dc la început de drum, asta spre mulțumirea, mai ales, a consumatorilor. (C.G.)

prepara

partid din sector activitatea politică desfășurată este și ea strict legată de găsirea și aplicarea căilor practice menite să se concretizeze în realizarea integrală a sarcinilor economice. In lima ianuarie a.c. comitetul de partid din sector a analizat posibilitățile de realizare a sarcinilor. Analiza a fost transmisă apoi la nivelul celor patru organizații, materializarea programului de ne stabilit cu acest _ creează premise ca în actualul an al cincinaului depășim sarcinile de recuperînd restantele din a- n.ii precedenți. Am atins deja o producție, zilnică de peste 900 tone* In continuare ea va crește pînă Ia 950 tone pe zi, sectorul nostru devenind sectorul cu pondere al minei șl, în același timp, cu cel mai înalt grad de mecanizare. La conducerea formațiilor de lucru pe schimburi. se află în proporție de 90 la sută comuniști. Ei a- plică inițiative muncitorești de mare valoare practică — „brigada de producție și e- ducație socialistă" și ..brigada înaltei productivități".Rezultatele obținute în lunile din Urmă de către colectivul nostru ne dau convingerea că sarcinile sporite ale acestui an le vom onora exemplar, realizând creșterile la producția fizică de cărbune și productivitatea muncii planificată.

canizate. în trimestrul II, proporția va spori la peste 80 la sută. Față de- zărilor din anul ducția realizată na februarie a tone mai mare.
trecerea Ia tăierea cu combină s-au realizat de la început productivități de circa 10 tone pe post, care au urcat in continuare la 11.3 tone pe post.Parametrii actuali vor fi îmbunătățiți în perspectivă, rtvînd în vedere celelalte măsuri tehnico-organizatorice întreprinse. Deocamdată, realizările lunare sini. Încă frî- nate de avansările scăzute din abatajele aceluiași 'panou situate în fața celui dotat cu noul complex. In curînd vom lichida, aceste abataje. Din a doua jumătate a lunii aprilie a.c., vom introduce și cel de-al doilea complex mecanizat aflat în montaj. Prin tăierea cu combina s-au îmbunătățit mult condițiile de asigurare a tavanului artificial, sub care se poate înainta rapid, înregistrîndu-se și o creștere a gradului de securitate a muncii. Am experimentat într-una din feliile exploatate extragerea în a- vans a spițurilor din coperiș și am obținut rezultate bune. Sistemul lucrărilor de pregătire adoptat pentru exploatarea, sub orizontul 460, cu complexele mecanizate, prevede utilizarea acestei căi de sporire a producției și productivității muncii,în lună februarie, din întreaga producție de cărbune a Sectorului, peste 75 la sută s-a extras cu complexe me-

depășind In inajori- anul trecut, 'înregistrau plan.
acțiu- prilej a-buna ser- și curățenia, pleacă de mulțumiți.sa. neplan,

media reali- trecut, pro- pe zi în lu— fost cu 200 Productivitatea muncii în abataje a fost superioară celei planificate cu 800 kg/post, brigăzile conduse de loan Cojocariu, Drago? Teleagă, Grigore Biro și Gheorghe Sutacu sarcinile lunare, tatea lunilor din aceleași brigăzi restanțe față dePentru complexele ce vor intra in exploatare de acum înainte în sector — permanent cîte două în funcțiune, iar unul în montăre- demontare — participă la cursuri de policalificare 29 de mineri și elcctrolăcătuși, în timp ce, în vederea perfecționării pregătirii profesionale, alți 50 de muncitori vpr participa în acest ari 'la cursuri de calificare.Un număr de 11 muncitori din formația condusă de loan Cojocariu, care exploatează noul complex, sînt policali- ficați. Toți ceilalți membrii ai formației — „Brigada de producție și educație" —1 sînt cuprinși la cursuri de policalificare. Pe fiecare schimb sînt hidraulicieni, care, alături de șeful de schimb, răspund de manevrarea instalațiilor complexe și de buna lor funcționare.în cele patru organizații de

'la

cred că printr-o mai bună organizare predarea oului se va face în men".. In imediata apropiere, 
se află blocul 69. lntîrzie- rile înregistrate la lucrările de aici, în perioada trecută din an, mai cu seamă la tronsonul AB, necesită o mai intensă preocupare din partea grupului de șantiere și a conducerii poligonului de prefabricate de la Livezeni. Poligonul nu a livrat nici ia axvipîria. la ora actuală pa- lucru echipa condusă de

blo- ter- fost martie, și la

Aceasta este posibil numai în condițiile în care totul merge ca„îa carte". Se mai întîmplă, rar, dar se mai întîmplă, ca inacaraua să se defecteze sau mecanicul să mai întîrzie la serviciu, cum a de pildă în 12cind era deja ora 10 mecanicul nu sosise lucru". Or este binecunoscut faptul că un utilaj care din diferite motive nu funcționează înseamnă fără doar și poate întîrzieri, neîncadrate în graficele de execuție a lucrărilor.Tot la același punct derapeții pentru montarea . balcoanelor. La tronsonul CD al aceluiași bloc activitatea de turnare a betonului în diafragme este coordonată de subingine- rul Ionel Teofil. Semnificativ este faptul că la acest tronson, de două ori pe săptămîna, turnarea betonului se face zi și noapte fără întrerupere. Ac.um,. lucrările de turnare a betonului se desfășoară la etajul doi.. Gheorghe Nea- goe, șeful echipei de dulgheri, ne spunea : „Sîntein hotărîți ca la fiecare 10 zile să predăm un nivel.

Marin ignat execută lucrările de zidărie și tencuieli. - Parterul blocului, destinat spaților comerciale, a fost terminat. Este un lucru bun, dar există totuși un... dar. ' - 'La blocul 69 tronsonul AB activitatea trebuia să se încheie încă din anul trecut. Dar nici chiar în momentul de față, conducerea grupului de șantiere nu acționează destul de organizat pentru lichidarea restanțelor. Urmările acestor „mici restanțe" transmise de Ia un an la altul sc resimt, firesc, și acum pe șantier.
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(Urmare din pag. I)

Ovidiu Titus Vodislav es
te bine acum. Mi-a spus-o 
chiar Ion Stanciu, care 
l-a vizitat acasă, mai zi
lele trecute. Este doar „pa
cientul" lui.

— Umblă, e vioi, dar 
colegii lui de la Școala ge
nerală nr. 6 trebuie să 
mai aștepte încă. De la 

' de kilograme ajunsese
15...

Ion Stanciu, împreună
Dan Mihăișteanu, au mai 

. .smuls din brațele morții o 
viață plăpindă, -împotriva 
întunericului care cople
șea viața băiatului acela 
de 9 ani, n-au pregetat să 
înfrunte neprevăzutul. Dar 
Mihăișteanu îmi spune că 
„asta e meseria lor", șfi 
salveze oameni. Meserie 
nobltă, zborul lor atinge 
cu aripile sufletului, neștiu
tul aer al tainițelor de via- 

t ță ale oamenilor. Viața.
Ridică munca, . dragostea, 

1 bucuria, necazurile, somnul I și osteneala, visul și pis-. 
. curlle de zăpadă, iarba și

durerea, tot ce cuprinde via
ța, ca o lumină, căreia, 
împotriva tuturor furtuni
lor, Ion Stanciu și Dan 
Mihăișteanu i-au păstrat 
flacăra pură, demnă și 
neîntreruptă. Au înfruntat 
zmogla de după asfințit, 
pentru bucuria miilor de

echipajului Dan Mihăiștea
nu consideră că munca lor 
în sine e cea mai frumoa
să metaforă a vieții.

Femeia aceasta încă
nară, mama lui Ovidiu Ti
tus Vodislav, are glasul 
sugrumat de emoție.

Avem patru copii și o

tî-

casă fericită. Nimic în lu
me n-ar fi înlocuit pier
derea unuia dintre ei.

Mă roagă să-i înțeleg 
bucuria, îmi vorbește... cu 

toată
............................cit-,: 

care i-au salvat

răsărituri de soare pe care 
Ovidiu Titus Vodislav le 
va trăi și cu gîndul la cei 
doi oameni în uniforme al
bastre, a căror meserie e 
zborul spre apa vie a vier ochii, cu mîinile, cu 
țU. > .-

Pilotul Ion Stanciu 
este un Antoine 
Exupery, să știe să încu- 
nune meseria cu metafore. 
Un altul ar fi declamat 
grandilocvent : „am dat
41. de minute de după as
fințit pentru un nou răsărit 
de scare". Ion Stanciu și 
mai tinărul său membru. al

ființa. Despre cei doi 
nu viatori

Saint copilul și implicit căminul.
Cu o 
de care numai o 
poate fi în stare.

'—.Nu știu cum i-aș pu
tea răsplăti.

Nici Ion Stanciu, nici 
Dan Mihăișteanu nu se aș
teaptă la vreo răsplată.

recunoștință demnă.
mamă

f

I 
A ț
I

datorită lor, înfruntă |
• Ridic, de l

jwwtw iu fața 1
colegilor , lor de ț

breaslă, de la ucenicul zbo- 1
1st 'rnv'niS’fWf.'?... ’ ? .

r
ț V 
!
i 
!

Asta este meseria lor. De 
a zbura spre apa vie a 
vieții, de a aduce primăva
ra, mereu, în casele oa
menilor. Ion Stanciu are 
la activ cîteva mii de ore 
de zbor și sute de misi
uni de salvare a oameni
lor. Colegul lui, Dan Mi
hăișteanu, zboară, și la pro
priu și la figurat, spre a- 
celeași performanțe.

In fața lor ridic pălăria 
spre zborul lor înalt, plin 
de omenie, spre înaltul iz
voarelor de viață. Și le do
resc milioane de răsărituri 
de soare pentru oamenii, 
care, < 
și .•inpinji- Ridic,, ide :•asemenea, pălăria în fața

" tuturor <

rurilor pînă la miniștrii; 
pentru că, prin ei, proslă
vesc Viața și dreptul la fe
ricire.

Noroc bun, ca la noi, 
In Vale, Ion Stanciu și Dan 
Mihăișteanu ! Și cit mai 
multe milioane de răsări
turi de soare !
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a unei

A trecut o perioadă de timp de la data cînd ă- 
nunțam o nouă acțiune întreprinsă de ziarul nostru. 
Este vorba de modul în care formațiile de construc
tori de la I.C.M.M, Petroșani au preluat și aplicat cu 
succes pe șantierele de construcții inițiativa „Brigada 
înaltei productivități", lansată din abatajele minei Pe
trila, de cunoscutul miner Eugen Voicu. Sub genericul 
„BRIGADA ÎNALTEI PRODUCTIVITĂȚI" — DIN 
SUBTERAN, PE ȘANTIERELE DE CONSTRUCȚII, 
ziarul nostru a publicat articole care au reliefat ex
periența pozitivă dobîndită de unele formații de 
constructori de pe șantierele Văii Jiului. In spirit 
critic au fost arătate și lipsurile, neîmplinirile din 
rîndul colectivelor de constructori care nu îmbrăți
șează această inițiativă.

In pagina de față prezentăm cîteva din realizările 
obținute de formațiile care aplică cu succes inițiativa 
„Brigada înaltei productivități" precum și gîndurile 
conducătorilor acestor formații de constructori, care 
confirmă încă o dată valabilitatea acestei inițiative 
muncitorești.

■

MiiII
w

■ a

A lucra mai ușor, 
mai bine, 

mai eficient
VASILE BOBOC, 
șef de brigadă, 

șantierul 1 Petrila :preocupăm ca oamenii din
O parte din membrii brigăzii conduse de Spirit Ciortea.

Organizarea 
superioară 

a producției 
si a muncii

SPIRU CIORTEA, 
șef de brigadă, 

șantierul 2 Livezeni :„Aplicînd pentru primă dată inițiativa „Brigada înaltei productivități", formația noastră s-a clasat pe primul loc în întrecerea socialistă de pe șantierele din Valea Jiului. Este un succes de care se bucură toți cei 19 constructori, component! ai brigăzii.

Potențialul formației, valorificat 
prin fiecare constructor 

PETRE ALBU,
șef de brigadă, șantierul 1 Petrila :

Pe prim plan — ordinea și disciplina
IOSIF BORȘODI,

șef de brigadă, șantierul 3 Vulcan :

!

fic- unei 
De

ma- muncă e- 
în,

Executăm confecții metalice și montări de utilaje la noua preparați c . Li- vezeni. Reușim să realizăm un volum mare de lucrări, punînd un accent deosebit pe organizarea ^superioară a. producției și a muncii. Fiecare știe concret ce are de făcut în cadrul procesului ... tehnologic. Ne preocupăm de a- provizionarea ritmică a brigăzii cu materialele necesare, folosim la ximum timpul dedisponibil, căutăm să vităm orice stagnare procesul de. producție.Inițiativa „Brigadă naltei productivități" dovedit a fi eficientă șantierele noastre și cred că se impune extinderea ei la toate brigăzile . constructori din Valea
1- 

s-a 
pe

„Prin însăși scopul inițiativa „Brigada înaltei productivități" presupune realizarea de către care constructor a productivități înalte.

randamentul pe care obține fiecare membru din brigada noastră, depinde realizarea planului. De la aceste considerente am plecat analizînd potenția- - Iul uman și material de care dispunem. Preocuparea noastră s-a îndreptat spre a folosi la maxim timpul și posibilitățile pe care le avem. Brigada pe care o conduc își desfășoară activitatea pe mai multe fronturi de lucru, de materialele asigurate. In am reușit să productivitățiîn funcție și utilajele acest mod realizăm înalte (sarcina îndeplinită în proporție de 118 — 125 Ia sută) ceea ce confirmă aplicarea cu succes a a- cestei inițiative".

„Conduc o echipă formată din fierar-betoniști. Temelia realizărilor noastre este ordinea și disciplina. Du- . Dă ce asigur oamenilor condiții optime de lucru — prin care înțeleg materiale, scule și utilaje corespunzătoare — pretind ordine și disciplină săvîrșită în formație.

t’t anul trecut, cit și anul acesta, în echipa nu s-au înregistrat absență nemotivată, ____o abatere de la tehnologiile do lucru, de la normele de protecție a muncii. Practic în brigadă nu s-a ivit nici un caz de indisciplină. Oamenii au înțeles pe deplin că trebuie să fie disciplinați pentru a-și desfășura activitatea într-un climat sănătos de ntuncă. Aceasta a condus la rezultate bune în producție și, implicit, la ocuparea locului 3 în întrecerea socialistă pe întreprindere"

noastră nici o nici

„Ne-am axat rile pe ideea să lucreze mai ușor, punct de vedere al efortului fizic, și cu mai multă eficiență. De aceea, prin aplicarea inițiativei „Brigada înaltei productivi-1 tați" am acordat atenție deosebită mecanizării. Am folosit judicios utilajele și mașinile din dotare, printr-o exploatare : rațională. la parametri pro- iectanți. In acest mod am reușit să eliminăm stagnările în cadrul procesului de producție.La lucrările de betotia- cu suceeă stîlpi me- înles-
re am folosit grinzi metalice, telescopici și cofraje talice, care ne-au nit realizarea înainte de termen a planului, reducerea muncii fizice și.. a consumului de material lemnos. Sînt pe deplin convins că această inițiativă este eficientă^ și trebuie să depunem eforturi pentru a o aplica pe toate șantierele Văii Jiului, Ia toate brigăzile de constructori".

Stabilitatea oamenilor în brigadă, 
condiția succeselor

DUMITRU BÎRLAȚ,
șef de brigadă, atelierul Petroșani :colectiv unit, omogen, adevărată familie, sînt oameni stabili, o vechime de

Pagină realizată de
Valeria COANDRĂȘ 

Foto și ilustrație 
grafică

Ion LICIU

Considered că vine în sprijinul nostru, am îmbrățișat imediat această inițiativă, din dorința dc eu a obține rezultate supe- 20 de ani. Datorită acestui rioare. Pentru aceasta ne-am preocupat ca oamenii din brigadă să fie bine pregătiți. Majoritatea membrilor formației — sudori, lăcătuși,, electricieni etc. — s-au calificat și s-au pregătit aici, pe șantier. Astfel în scurt timp brigada a devenit un

O secvență cotidiană, întîlnită pe șantierele 
construcții ale Văii Jiului.

In clișeu, brigada condusă de Petre Albu in plină 
acțiune. - -ț

cu mai

oToți unii peste Mldt

fapt am reușit ca la nivelul echipei, lună de lună, să realizăm și să depășim în mod substanțial sarcinile de plan. Am ajuns la convingerea că, pe măsură ce avem oameni mai bine pregătiți, mai stabili, atît rezultatele sînt bune".
Coiaborare strînsă între brigăzi

ION DOBRE, 
șef de brigadă, șantierul 1 Petrila :„Brigada noastră de dulgheri își desfășoară activitatea împreună; cu brigada de fierari-betoniști condusă de tovarășul Boboc. Deși sîntem două brigăzi distincte, noi ne desfășurăm activitatea împreună, consultîndu-ne, a- jutîndu-ne, în așa fel incit am reușit să înlăturăm in totalitate dereglările în procesul de producție. Consider că această colaborare este o problemă de mare importanță. De calitatea lucrărilor pe care lș executăm noi dulgherii depinde în mare măsură realizarea lucrărilor detonare. De aceea, vite în ansamblu, două brigăzi pot fi eon siderate o singură gadâ, complexă.

Inițiativa „Brigada înaltei productivități" pe care am aplicat-o cu succes, ne-a dat posibilitatea să întărim colaborarea între brigăzi, să obținem rezultate foart

de pri-
fill

i, repereRezultatele obținute. în urma aplicării, inițiativei „Brigada înaltei productivități", pe șantierele de construcții ale I.C.M.M. Valea Jiului, sînt incon-
folosirii judicioase

ale perspectiveitestabile, teia este numărul formații șează. Realizările. toresc :
Valoarea aces- demonstrată de tot mai mare de care o îmbrăți- se da-

a capacităților de produc-♦
ție ;

♦ 
cil din 
muncă, 
rilor ;

♦ . .......................
și folosirii raționale a acestora ;

♦ creșterii răspunderii pentru îndeplinirea sar
cinilor de producție zilnice și cointeresării fiecărui 
oin al muncii ;

întăririi ordinii și disciplinei, eliminării to
tale a absențelor nemotivate, a accidentelor în mun
că și reducerii la maximum posibil a învoirilor și 

concediilor medicale ;
♦ perfecționării permanente a pregătirii profe

sionale, calificării și policalificării cadrelor, ceea ce 
asigură o stabilitate ridicată a acestora.Se impune ca organizațiile de partid, conducerea șantierelor. I.C.M.M. din Valea Jiului., să acționeze în viitor, cu . mai mult curaj pentru generalizarea acestei inițiative pe șantiere, la cit mai multe locuri de muncă. Sugestia o facem și pentru colectivele de constructori de la celelalte ’unități din Valea Jiului, cărora le revine sarcina realizării în acest an a unor importante obiective soci a’ econom iei-.

organizării superioare a producției și 
brigadă, folosirii la maxim a timpului 
eliminării timpilor neproductivi și a stagnă-

a inun
de

aprovizionării ritmice cu. materialele necesare
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Ședința Comitetului Politic Executiv al C.
(Urmare din pag. 1) 

convorbirilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Valery Giscard D’Estaing, 
subliniind că ele reprezintă o contribuție 
de cea mai mare însemnătate la dezvol
tarea colaborării multilaterale, prietenești, 
româno-franceze, la cauza păcii, securită
ții, înțelegerii și cooperării în Europa și 
în lume.

Intîlnirea dintre cei doi șefi de stat a 
constituit o continuare nemijlocită a dia
logului româno-francez la cel mai înalt 
nivel care s-a statornicit ca o practică din 
cele mai fertile, punînd bazele unei ample 
conlucrări intre țările și popoarele noas
tre.

Comitetul Politic Executiv relevă cu 
profundă satisfacție că schimburile de 
păreri dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Valery Giscard D’Estaing, 
desfășurate într-o atmosferă de cordiali
tate și înțelegere reciprocă, au pus în lu
mină dorința comună de a conferi dimen
siuni tot mai cuprinzătoare, un conținut 
tot mai bogat bunelor raporturi româno- 
franceze.

Hotărîrea ambelor părți de a amplifica 
și aprofunda colaborarea dintre România 
și Franța își găsește o pregnantă expresie 
în înțelegerile stabilite de cei doi pre
ședinți, în documentele încheiate la Bucu
rești.

Comitetul Politic Executiv a reliefat 
marea importanță și semnificație a Decla
rației Comune a Republicii Socialiste 
România și a Republicii Franceze, semna
tă la încheierea vizitei de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Valery Giscard D’Es
taing, document ce reafirmă, ca și Comu
nicatul comun adoptat, voința celor două 
state de a extinde și adînci conlucrarea din
tre ele, atît pe plan bilateral, cît și inter
național, pe temeiul principiilor indepen
denței și suveranității naționale, egalității, 
în drepturi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, principii ce 
se impun cu tot mai multă vigoare în 
viața internațională.

Comitetul Politic Executiv apreciază în 
mod deosebit rezultatele obținute în sfera 
relațiilor economice, precum și recentele 
înțelegeri convenite de cei doi președinți, 
care deschid perspective deosebit de bu
ne cooperării româno-franceze, ea urmînd 
șă se dezvolte în domenii de vîrf ale in
dustriei și tehnicii, ca și în forme noi, de 
înaltă eficiență, cum ar fi societățile mix

te pentru producție și comerț, inclusiv pe 
terțe piețe.

In acest sens, a fost evidențiată însem
nătatea protocoalelor încheiate cu prile
jul vizitei, ele asigurînd un cadru larg co
operării în domeniile: industriei de au
tovehicule ; electronicii și informaticii; 
aeronauticii; tehnicii audiovizuale, precum 
și cooperării economice. A fost subliniată, 
de asemenea, preocuparea României și 
Franței de a dubla pînă în 1980 schimbu
rile comerciale față de 1975.

A fost evidențiat, totodată, interesul 
ambelor părți de a spori, substanțial, atît 
sub aspect cantitativ, cit și calitativ, 
schimburile pe tărîm cultural, științific și 
tehnic, de a aprofunda și extinde cunoaș
terea reciprocă a valorilor materiale și 
spirituale create de cele două popoare, în 
vederea unei mai strînse înțelegeri-și a- 
propieri între ele. ,

Comitetul Politic Executiv a relevat, în 
același timp, însemnătatea deosebită a 
schimbului de păreri între cei doi pre
ședinți în probleme actuale ale vieții in
ternaționale, care, a scos în evidență con
vergența de opinii într-un șir de domenii 
esențiale ale politicii mondiale.

O deosebită importanță au aprecierile 
celor doi șefi de stat cu privire la nece
sitatea de a se intensifica eforturile pen
tru dinamizarea transpunerii integrale în 
viață, ca un tot unitar, a prevederilor Ac
tului final de la Helsinki, pentru adopta
rea unor măsuri practice și eficiente de 
încetare a cursei înarmărilor convențio
nale și nucleare, de dezangajare militară 
și dezarmare, fără de care nu pot fi con
cepute pacea și securitatea pe continen
tul european și în lume.

Comitetul Politic Executiv apreciază ho- 
tărirea celor două țări de a conlucra tot 
mai activ pe plan extern, de a acționa 
pentru continuarea și consolidarea cursu
lui destinderii, pentru soluționarea dife
rendelor dintre state prin mijloace paș
nice, pe calea tratativelor între părțile di
rect interesate, fără amestec din afară, 
pentru înlăturarea folosirii forței sau a- 
menințării cu forța din viața internațio
nală, realizarea dezarmării, instaurarea u- 
nei noi ordini economice mondiale, edifi
carea unei securități reale pe continentul 
european, pentru făurirea unei lumi mai . 
drepte și mai bune, care să asigure pacea, 
independența și dezvoltarea liberă a fie
cărei națiuni.

Aprobînd în unanimitate documentele 
și înțelegerile convenite cu prilejul vizi

C. a l P. C.
no-elene constituie o contribuție de sea
mă la afirmarea raporturilor de bună ve
cinătate și colaborare în Balcani — expre
sie a intereselor și aspirațiilor profunde 
ale popoarelor din această regiune, factor 
însemnat în edificarea unui climat de 
securitate, cooperare și pace în Europa și 
în lume. Comitetul Politic Executiv rele
vă cu satisfacție concluziile dialogului 
româno-elen la nivel înalt cu privire Ia 
necesitatea transformării Balcanilor în
tr-o zonă a păcii, bunei vecinătăți, în
crederii și colaborării bazate pe principi
ile egalității și respectului reciproc, a so
luționării problemei cipriote pe calea tra- 
tativelor, astfel încît să se asigure convie
țuirea pașnică între cele două comunități, 
integritatea și independența Ciprului.

Ampla trecere în revistă a situației in
ternaționale attuale a reliefat, totodată, 
hotărîrea celor două țări de a conlucra tot 
mai strîns pe plan extern, de a acționa 

, pentru soluționarea justă a problemelor 
complexe care confruntă omenirea, pen
tru eliminarea surselor de încordare și 
conflict din diferite zone ale globului și 
rezolvarea diferendelor dintre state numai 
prin mijloace pașnice, pentru generaliza
rea pe arena mondială a principiilor ega
lității în drepturi și respectării indepe’,.' 
denței fiecărei națiuni, pentru lichidarea 
subdezvoltării și făurirea unei noi ordini 
economice internaționale, pentru dezar
mare și în primul rînd pentru dezarma
re nucleară, fără de care nu pot fi conce
pute pacea și securitatea în Europa și în 
lume.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în
țelegerile și concluziile la care s-a ajuns 
cu prilejul vizitei, al convorbirilor dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și primul 
ministru Constantin Caramanlis și a sta
bilit măsurile necesare pentru realizarea, 
în cele mai bune condițiuni, a obiective
lor de colaborare și cooperare prevăzute, 
pentru extinderea și întărirea continuă a 
relațiilor româno-elene, corespunzător as
pirațiilor celor două popoare și sentimen
telor de prietenie tradițională care Ie u- 
nesc.

★

Comitetul Politic Executiv a hotărît 
convocarea plenarei C.C. al P.C.R. la data 
de 29 martie a.c.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale activi
tății de partid și de stat.

tei, al convorbirilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Valery Giscard D’Es
taing, Comitetul Politic Executiv a stabi
lit măsuri corespunzătoare pentru aplica
rea lor în viață, pentru dezvoltarea tot 
mai intensă, pe multiple planuri, a rela
țiilor dintre România și Franța, dintre 
popoarele noastre, în folosul și spre binele 
lor, al cauzei progresului, înțelegerii și 
păcii în lume. t

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a infor
mat, de asemenea, despre vizita oficială 
de prietenie întreprinsă în țara noastră, 
între 18 și 20 martie, de primul ministru 
al Republicii Elene, Constantin Caraman- 
lis.

Comitetul Politic Executiv și-a manifes
tat totala aprobare față de rezultatele 
fructuoase ale vizitei și a dat o deosebită 
apreciere convorbirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul ministru 
Constantin Caramanlis, încheiate cu de
plin succes, moment important în extinde
rea colaborării multilaterale dintre Româ
nia și Grecia, care reconfirmă hotărîrea 
ambelor părți de a amplifica și aprofun
da relațiile tradiționale de bună vecină
tate și cooperare dintre cele două popoare 
ce trăiesc în același spațiu geografic, ani
mate de sentimente de prietenie și respect 
reciproc.

Comitetul Politic Executiv a relevat că 
un rol decisiv in evoluția pozitivă a rapor
turilor româno-elene l-au avut întîlnirile 
la nivel ijiait, tot mai frecvente în ulti
mii ani, care au dat un puternic imbold 
colaborării economice, tehnico-științifice 
și culturale dintre cele două țări, precum 
și conlucrării României și Greciei pe plan 
internațional.

Comitetul Politic Executiv și-a expri
mat profunda satisfacție că președintele 
Nicolae Ceaușescu și premierul Constantin 
Caramanlis au ajuns, în cadrul convor- , 
birilor purtate, în aceste zile, la Bucu- ' 
rești, la înțelegeri comune privind intensi
ficarea colaborării româno-elene, prin fo
losirea mai largă a multiplelor posibili
tăți oferite de economiile celor două țări. 
Hotărîrile și măsurile convenite cu acest 
prilej prevăd noi acțiuni de cooperare în- 
tr-o serie de domenii importante, ale pro
ducției materiale, creșterea și diversifi
carea schimburilor comerciale, dezvolta
rea și mai intensă a colaborării pe tă- 
rîmul științei, învățămîntului și culturii, 
precum și în alte sfere de activitate.

Comitetul Politic Executiv consideră 
că extinderea și întărirea relațiilor romă-

încheierea convorbirilor dintre
președintele Nicolae Ceaușescu

și primul ministru
al Ri ■ 1*

a 11 1r ■■ cii Elene,
Constantin

(Urmare din pag. 1) largi conlucrări între toate popoarele, edificării unui sistem real și trainic de pace, securitate și colaborare pe continentul european și în întreaga lume.Președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Constantin Caramanlis au exprimat interesul României și Greciei de a-și aduce și în viitor o
Frimul ministru elen 

a vizitat cartiere 
ale Capitaleiîn cursul zilei de marți, primul ministru al Republicii Elene, Constantin .Caramanlis, și persoane o- ficiale elene au vizitat modernele ansambluri de lo- țuințe din cartierele lanțului, Pantelimon și Titan- Ealta Albă.

Pe parcursul vizitei, ar- hitectul-șef al Capitalei, Alexandru JBudișteanu, .a dat explicații în legătură

Caramanliscontribuție activă la rezolvarea marilor probleme care confruntă omenirea, la democratizarea vieții internaționale, lichidarea subdezvoltării și instaurarea u- nei noi ordini economice internaționale, factor primordial pentru asigurarea stabilității economice, pentru progresul multilateral al tuturor popoarelor lumii.

cu proiectele de modernizare continuă a Bucureștiu- lui și soluțiile constructive și funcționale folosite de specialiștii români.Primul ministru Constantin Caramanlis a apreciat ritmul intens al construcțiilor de locuințe a- tins în ultimii ani în Capitală, precum și concepția arhitecturală a noilor ansambluri de locuințe.

iwn
Deibateri 

io Consiliul 
de Securitate

NAȚIUNILE .UNITE 20 (Agerpres).— în Consiliul de Securitate al O.N.U. au început ieri dezbaterile privind plîngerea formulată de Angola împotriva Republicii Sud-Africane ca urmare a raidurilor întreprinse recent de forțele armate sud-africane asupra teritoriului angolez.Reprezentantul . Angolei a cerut Consiliului de Securitate să stabilească împotriva R.S.A. sancțiuni internaționale cu caracter obligatoriu, pentru a împiedica acest stat să-și continue atacurile „brutale. ucigătoare’1 împotriva Angolei și a altor țări africane învecinate.
Seslunea Comitetului plenar al O.N.U. 

pentru noua ordine 
economică Internațională

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). — La New York a început o sesiune a Comitetului plenar al O.N.U. pentru noua ordine economică internațională, consacrată examinării problemelor agricole pe plan mondial. Luînd cuvîntul în cadrul primei ședințe, Nu- ral Islam, director general

Mesajul adresat secretarului general al
O.N.U. de către primul ministru al Egiptului

NAȚIUNILE UNITE 20(Agerpres). — SecretariatulO.N.tt. a dat publicității textul .mesajului adresat secretarului general al organizației, Kurt Waldheim, de către primul ministru al Egiptului, Mustafa Khalil, în care sînt prezentate principalele puncte ale a- cordului de pace egiptea- no-israelian, informează a- genția U.P.I. Depunem e- forturi pentru traducerea în viață a ideii exprimate în rezoluțiile O.N.U. și de întreaga comunitate internațională în sensul că „problema palestiniană constituie miezul conflictului din Orientul Apropiat și că nu va exista nici un fel de pace justă și de durată în zonă fără realizarea unei reglementări jus- 

adjunct al Organizației Națiunilor Unite pentru A- lim’entație și Agricultură (F.A.O.), a relevat că în actualul deceniu creșterea producției agricole a țărilor cu un nivel redus de dezvoltare a fost deosebit de slabă, ceea ce a accentuat decalajul dintre aceste state și națiunile bogate.

te a acestei probleme în toate aspectele ei, asigurînd drepturile inalienabile ale poporului palestinian11 — se arată în mesaj, su- bliniindu-se că acordul de pace israeliuno-egiptean este „numai începutul aplicării prevederilor rezoluțiilor O.N.U. privind inadmisibi- litatea achiziționării de teritorii prin război, ilegalitatea stabilirii de așezări, necesitatea de a acționa pentru o pace justă și de durată prin care fiecare stat din regiune să poată trăi în securitate și care să restabilească drepturile inalienabile ale poporului palestinian11.
MICA PUBLICITATEVIND Dacia 1100, perfectă stape. Uricani, strada Sterminos 142. (197) viND aparat mărit foto Krocus 3 color la 180'0 lei și aparat foto Zorki 4 la 900 lei, în stare perfectă. Lonea, Muncii bloc 1/18, Cătălina Vasile. (198)
ANUNȚ DE FAMILIEFAMILIA Tolvay a- nunță pe această cale încetarea din viață a celui care a fost
ing. Tolvay AlexandruInmormîntarea va a- vea loc la data de 22 martie 1979, în- Petroșani. (196)

i
i
i FILMEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Pasiențe ; Republica : Plopii de la marginea satului ; Unirea : Vlad Tepeș, seriile I-II.PETRILA: O fată a- proape cuminte.LONEA : Orchestraambulantă.ANINOASA: Drumuri în cumpănă.VULCAN : Melodiile nopții albe.LUPENI — Cultural: Hop... și apare maimu- 1 ța ; Muncitoresc: Came- i ra cu fereastra spre I mare.URICANI : Jezebel.
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Transmisiune directă : • 
Ceremonia sosirii pre- I 

ședintelui Republicii I 
Portugheze, generalul 
Antonio Ramalho Ea- 
nes, împreună cu doam- 

Ina Maria Manuela Ra
malho Eanes.17,15 Fotbal: România ■ — Grecia (repriza a | Il-a). 18,05 Rezultatele tragerii pro- npexpres. 19,20 1001de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Noi, femeile ! 20,25 Telecinemateca. I „Rembrandt11, 21,55 Te- ] jlejumal. |
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