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La I. M. Uricani

Koua cotă a depășirilor pe această lună 
1800 tone de cărbune

• RITMICITATEA 
constituie trăsătura cea 
a fi subliniată în această lună 
Uricani. Zilnic, aici au fost extrase pes
te prevederi între 103 și 262 tone de 
cărbune. Plusul la zi în luna aprilie se 
ridică astfel la peste 1800 tone 
cărbune, în condițiile în care colective- 
le celor trei sectoare productive ale în- 
treprinderii raportează, fiecare, depăși- luiași indicator înregistrează și brigada 
rea prevederilor de plan : sectorul I 
cu 539 tone, sectorul II cu 1 092 tone, 
sectorul III cu 268 tone cărbune.

• BRIGĂZILE DE MINERI IȘI ÎN
DEPLINESC și depășesc, de asemenea, 
propriile sarcini, fapt reflectat de ni
velul ridicat al indicatorului sintetic cel 
mai semnificativ al activității lor ne
mijlocite — productivitatea muncii 
abataje : plus 600 kg/post 
si III, plus 800 kg/post la

• Secvențe culturale

(Continuare în pag. a 4-ai\

melo- celor stat : — Neto“, Ceaușescu*.

• Sport (Pag. a 3-a)

IN ZIARUL DE

s
Toate apartamentele vor fi

predate la termen

GEORGE

Ing. Emilian TOMULESCU, 
directorul Grupului II de 

șantiere Valea Jiului

în pregătirea tinerei generații. (G. Andraș).

Stau
cei

(Cont, in pag. a 2-a)

Constructorii sînt hotărîți:

Foto : O.

• Rubrica „Din viața 
organizațiilor 
partid"

• jurnal de vacanță(Pag. a 2

Echipa de dulgheri 
condusă de Constantin 

Ebîncă recondiționează 
elementele de cofrare 
pentru viitoarele obiec
tive sociale din Vulcan.

INVESTIȚIILE • INVESTIȚIILE • INVESTIȚIILE • INVESTIȚIILE

în amil 1979 Grupul nr. 2 de șantiere Valeu Jiului are de realizat un plan valoric mobilizator, aproape dublu față de realizările anului trecut. Numai la locuințe avem de realizat o treime din întregul plan anual. în realizarea iieestiii plan avețfi în 
vedere în prințul rînil lo
cuințele ; acestea au prioritate în activitatea colectivului nostru, dată fiind cerera mare din partea cetățenilor. Ca plan fizic, avem de construiț 1 314 a- partamente. ’ Trebuie să precizez că din acest plan, 449 de apartamente constituie restanța din anul 1978.Ce s-a făcut pînă acum din această sarcină ? Am reușit să finalizăm o mare parte din lucrările la blocurile începute în anul trecut și deja am în trimestrul de apartamente, te se a Mâi într-un avansat, urmînd să fie predate beneficiarilor, eșalonat pînă la sfîrșitul semestrului T. Sînt create toate condițiile — rezultă și din graficele de execuție în-

predatI 170 Celelal- stadiu

EXTRACȚIEI 
mai demnă de 

la I.M.

în 
la sectorul I 
sectorul II.

tocmite pe fiecare obiectiv — ca lucrările să fie , încheiate, la timp la. aceste obiective.în vederea realizării planului anual de locuințe ani
LOCUINȚ 

priorital 
în constriluat o serie de măsuri. întregul volum de lucrări a fost defalcat pe șantiere, chiar pînă la nivel de maistru, pentru a ști fiecare are de făcut pe tot parcursul anului. întrucit in prezent simțim nevoia Unui mare număr de muncitori calificați, am luat măsura de a califica 175 de muncitori, fără scoatere din producție, în diverse meserii, mai ales în cele deficitare. Tot pentru mai buna folosire a forței de muncă am extins acordul global la aproximativ 80 la sută din formații. De a- semenca. o măsură foarte eficientă a fost aceea de a disloca anumite formații
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• productivitAțile cele mai 
ÎNALTE obținute pe mină se înregistrea
ză în abatajele dotate cu complexe me
canizate. Astfel, la complexul din sec
torul II, brigada condusă de Gheorghe 
Șerbu a obținut productivități ale mun
cii superioare celor planificate cu 2 tone 
pe post, realizînd în unele zile nivele de 
15 tone pe post. Cote ridicate ale ace-

condusă de Gheorghe Durlă, de la com
plexul sectorului III — în medie peste 
10 tone pe post, iar în ultimele zile pînă 
la 12,5 tone pe post.

• IERI, LA ÎNCHEIEREA PRIMU
LUI SCHIMB de producție al zilei, dis
pecerul de serviciu Carol Boloni ne-a 
comunicat telefonie că preliminarul 
schimbului a fost din nou depășit cu 
100 vagonete/sde cărbune.

de la un șantier la altul, atunci cînd s-a simțit o nevoie acută. Uri avantaj în plus rii-1 crează în ultima perioadă și prelungirea programului de lucru adaptat la sezonul cald. Un număr ridicat do utilaje grele lucrează în două schi m b u r i iar prestația e încasată în funcție de realizările planului fizic. De asemenea, macaralele sînt
(Continuare io pag a 2-a)

Filiala O.J.T. Petroșani organizează la sfîrșitut lunii iunie o excursie în U.R.S.S. Itinerarul cuprinde orașele Chișinău, Kiev, Leningrad, Moscova. Transportul cu trenul sau avionul. Inscrie-

tovarășei

după-amiază, au început la Luanda convorbirile oficiale dintre tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Agostinlio Neto, președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, președintele Republicii Populare Angola.Tovarășul Agostinho Neto a adresat încă odată U- rări de bun venit tovarășului Nicolae Ceaușescu, Elena Ceaușescu, 
In provincia Lunda-Norteîn ceavizitei în la răiNicolae Ceaușescu,

Parti- președinteleAnii a Ma- în-

de-a doua zi a Republica Popu-. Angola, tovarășul împreună cu tovarășa Elena , Ceaușescu au fost oaspeții ' orașului Dundo, capitala provinciei Lunda-Norte.La ora 9,40 tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Agostinho Neto, președintele MPLA ■ dul Muncii, Republicii Populare gola, tovarășa Ele Ceaușescu și tovarășa - ria Eugenia Neto. se dreaptă la bordul avionului prezidențial, spre Dundo, unde aterizează după o călătorie ele aproape 8.00 kilometri.în această viz.ită în provincia Lunda-Norte, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceausescu
FĂURITORI 
DE LUMINĂ

intern in sala de co
mandă, creierul elec
tric al uzinei 

lectrice Păroșeni. 
spune așa pentru că 
aici poți vedea și afla ceea 
ce se întitnplă în uzină. In 
jurul nostru domnește o 
liniște desăvîrșită. Doar 
beculețele Multicolore a- 
flate pe pupitrul de co
mandă se aprind ritmic și 
se sting sugerind un dans 

enigmatic, tnf față dispece
rului, cele trei stații de 
35, 110, 225 kilovolfi, do
tate cu voltmetre, am'per- 
metre, wattmetre indică în' 

permanență, starea de func
ționare a generatoarelor de 
S0 megawați. .Aici, în ur
mă cu citeva zile s-a pe
trecut un fapt deosebit, o 
defecțiune pentru care a 
fost nevoie de intervenția 
rapidă a oamenilor, 
de vorbă cu ei, cu 
care au participat la aceas
tă intervenție, încercind să 
rememorăm o scenă despre 
care, cineva ~îmi spunea, se 

rile se fac pînă la 30 a- prilie a.c. (C.D.).
♦----------- .-----Sub genericul „Raportăm cu mîndrie parti-. dului“, la Lupeni a a- vut loc o instructivă în- tîlnire a activelor de pionieri și U.T.C. cu secretariatul comitetului orășenesc de partid. Cu a- cest prilej, au fost subliniate sarcinile actuale 

celorlalți tovarăși care îl însoțesc pe șeful statului român.Șeful partidului și statului angolez a dat expresie bucuriei de a-i a- vea ca oaspeți pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elviia. .. Ceaușescu, de a purta discuții în spiritul prieteniei și stimei cure s-au statornicit între partidele și popoarele noastre în anii luptei pentru independența Angolei. ca și în perioada ce a urmat, de a ajunge la noi înțelegeri și acorduri care să 
sînt însoțiți de tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, Paulo Jorge Texeira, membru supleant al Comitetului Central al MI’I.A — Partidul Muncii, ministrul relațiilor externe, de alte persoane oficiale române și angoleze.La sosirea pe aeroportul din Dundo, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Agostinho Neto, tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășa Maria Eugenia Neto sînt întâmpinați de Joao Ernesto dos Santos Liberdade, comisarul provinciei Lunda-Norte, de alte oficialități, de reprezentanți ai Companiei de diamante a Angolei „Diamarig".Un mare număr de 

poate scrie o întreagă epo
pee a muncii.

ier,icala Paroșeniului.

nerul Dinu Șoptereanu, era 
cu ochii ațințiți asupra in
dicatoarelor de la pupitru. 
Totul se desfășura normal. 
Din oră în oră citise con
toarele și specificase în 
cartea ele raport : „nimic 
deosebit". Deodată, acele 
indicatoarelor de la stafia 
nr. 2 au căzut brusc la 
zero, Beculețele roșii s-au 
aprins, semnalizind ava- 
•rie. A sunat și telefonul :

■ - Alo, centrul de co
mandă ?

— Da. dispecerul de ser
viciu. Dinu Șoptereanu.

— Cazanul nr. 2 a fost 
oprit. Avarie la moara 2 
II s-a auzit vocea opera
torului de serviciu, 
Papp.

Dispecerul n-a stat 
gînduri, A cumpănit

Valeriu COANDRA.Ș

Numărul pomilor fructiferi aflați în livezile și gospodăriile locuitorilor din satele aparținătoare comunei Bănița a sporit în această primăvară cu 6000 bucăți.în vederea unei mai ' bune salubrizări a orașu-

Lupeni. la secția E.G.C.L. din localitate au sosit 60 de containere de cîte 4 metri cubi. Paralel cu scoaterea din uz a celor vechi, a început amplasarea Acestor containere, de mare capacitate, între blocuri. (C.D.)

fie în folosul celor două popoare și, în același timp, al progresului și păcii.La i-îndul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat, în numele său, al celorlalți tovarăși români, tovarășului Agostinho Neto, conducerii M.P.L.A. — Partidul Muncii, poporului angolez, vii mulțumiri tru primirea deosebit călduroasă ce le-a rezervată, împreună convingerea că discuțiile
pen- 

de 
fost 
cu

(Continuare in pag. a 4-aj

N i c o 1 a e
cuitori din Dundo și din orașele apropiate au venit pe aeroport pentru • a ura un călduros bun sosit tovarășuluiCeaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu. Are loc o mare serbare populară. Cîn- tecele și dansurile alternează cu aclamații și ura- le, se scandează pe dii ritmate numele doi conducători de „Ceaușescu „Netoîn această atmosferă de puternică însuflețire oaspeții iau loc la bordul u- nui avion special, îndrep- tînduse spre perimetrul minier al Companiei angoleze de diamante.Se survolează, timp de mai bine de o ipmătate de oră, imense păduri tropicale, întrerupte din loc în loc de masive stîn-
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Din viața organizațiilor 
de partid

Moment unic, emoționant

Jurnal de vacanță

Adunarea generală a organizației de partid de la sectorul V al minei Pa- rOșeni s-a desfășurat într-o atmosferă de autentică răspundere comunistă. Unul din punctele aflate la ordinea de zi — primirea de noi membri — a constituit un moment linie și emoționant în viața a doi țineri căsătoriți: Silvia și Gheorghe Cojocea.Secretara organizației de partid, tovarășa Pavlovschi,: a dat citire cererii de primire în rîndul comuniștilor a lăcătușului Silvia Co- ; joeea. Apoi, după proce
Preocupări pentru întărirea ordinii 

și disciplineiComitetul de partid de la I.M. Dîlja se preocupă în permanență pentru a aplica în viață formele și metodele cele mai .eficiente în scopul întăririi ordinii și disciplinei. în adunările generale de partid se -ia atitudine fermă, combativă față de cei care încalcă disciplina de producție. Cu regularitate, a- ceștia sînt puși în discuția comuniștilor, a oamenilor muncii, sînt popularizați prin intermediul gazetelor satirice și a e- misiunilor stației de radioamplificare. Astfel în perioadă 1978—1979, mai multi oameni ai muncii au fost atenționați asupra ne
Se îmbogățește materialul documentarPentru a veni în sprijinul propagandiștilor, comitetul de partid de la mina Petrila a asigurat, prin punctul de informare și documentare, noi seturi de planșe. Fiind confecționate în cadrul întreprinderii, o parte din planșe reflectă preocupările organizaților de partid pe linia transpunerii în viață a noului mecanism economi- co-financiar, evidențiind posibilitățile concrete de creștere a producției nete în cadrul fiecărui sector. Un alt set de planșe se referă Ia căile de reducere 

a consumului de materii prime, materiale, energie și combustibil, domeniu în care mina Petrila dispune de numeroase resurse pen
(Urmare din pag. 1)folosite, începînd din a- cest an, după un grafic întocmit în funcție de necesitățile șantierelor. Da fel procedăm cu panourile metalice.Toate aceste masuri ne ajută să compensăm în mare parte lipsa forței de muncă și deci realizarea planului. Rezultate bune în acest sens am obținut ta săpături mecanice la gropi de fundații, re- cuperînd astfel un mare număr de oameni 

pe care-i putem fo
losi la alte lucrări. In anii trecuți, mari greutăți 
am întîmpinat cu autolras- culantele. De aceea am luat măsura de a nu le 
mai folosi la transportul betoanelor în șantiere, în- locuindu-le cu instalațiile adecvate — CIFAROM — pe care dorim să le extindem la toate șantierele. Pentru aceasta am solicitat de la trust încă trei asemenea instalații, dată fiind necesitatea lor în șantierele din Vulcan și Lu- peni.înfăptuirea acestor măsuri este analizată săptă- mînal într-un . comandament operativ al grupului și se intervine prompt, acolo unde treburile nu merg tocmai bine, înlătu- rînd pe loc geutățile ivite.Trecînd la celelalte o- btective cu termen scadent 

dura de rigoare, a prezentat o nouă cerere de primire în partid, cea a strungarului Gheorghe Cojocea, soțul Silviei, In u- nanimitate de voturi comuniștii i-au primit în rîn- durile lor pe cei doi soți, muncitori de nădejde ai minei.Rostind angajamentul solemn, pe fețele celor doi tineri s-a putut citi o e- moție profundă. A fost un moment important în viața lor, emoționant atit pentru ei cît și pentru membrii de partid pre- zenți la adunare.
cesității de a respecta cu strictețe disciplina de producție, de a se integra corespunzător în cadrul procesului de muncă.

In unele cazuri, comuniștii au hotărît măsuri drastice împotriva celor care nu-și îndeplinesc sarcinile, mergînd pînă la sancțiunea maximă, excluderea din partid. Așa a fost cazul lui Ion Dosolea- nu, Lorincz Munteanu, Va- sile Moise și Voicu Stoian din cadrul organizațiilor de bază nr. 6, 7 B și 2. Infectul acestor măsuri ? In acest an numărul celor care comit abateri de la disciplină a scăzut considerabil.
tru îmbunătățirea activității. în ceea ce privește politica externă desfășurată de partidul și statul nostru, cîteva planșe oglindesc în mod sugestiv locul și rolul pe care țara noastră îl ocupă astăzi în lume, contribuția valoroasă adusă de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la soluționarea marilor probleme contemporane.Noile seturi de planșe sînt de un real folos pentru propagandiștii de la în- vățămîntul politico-ideologic în cadrul dezbaterilor care au loc în organizațiile de bază, grupele sindicale și organizațiile de tineret.

Valeriu COANDRAȘ

in acest an. sau cu începere în acest an și predare în 1980, pînă în prezent, deși ne aflăm în aprilie, nu toate întrunesc condițiile atacării lucrărilor. Respectiv, nu e asigurată 'documentația la unele lucrări ’ în valoare 
Apartamentele vor fi 
predate la termende 12 milioane lei, pentru lucrări fără-.ampla- sament în valoare de 36 mii. lei și făr.ă finanțare lucrări în valoare de 31 milioane lei. ' Printre o- bieetivele fără condiții notez blocul 17 (cu 140 apartamente) din Bărbăteni, care nici nu va putea fi atacat în acest an, dar ni se ■va repartiza un număr corespunzător de apartamente în alte localități. Nici la blocul 50 B din Petroșani nu s-au început lucrările, acestea fiind condiționate de terminarea blocului. 51 C. In această situație se află și alte obiective neatacate pînă în prezent și care, dacă nu vor avea în cel mai scurt timp asigurate condițiile de execuție, vor afecta realizarea sarcinilor anuale de plan, atît valorice cît și fi-

OmenieMiliția T.F. Petroșani a trimis redacției următoarele rînduri : „Vă rugăm să publicați fapta da omenie a conductorului de bilete Mihai Leonte din stația C.F.R. Petroșani, care, în ziua de 26 martie a.c,, a găsit în trenul personal nr. 2026 Simeria — Craiova o poșetă în care, împreună cu alte bunuri personale, se afla suma de 3381,50 lei. Obiectele și banii aparțineau cetățenei Antoneta Iuga din Tîrgu Cărbunești, județul Gorj. Conductorul Ie-a restituit persoanei în cauză.
Critica a fost 

eficientăAșa cum a rezultat din scrisoarea publicată în „Steagul roșu" în 22 martie a.c., am așteptat zidarii de la E.G.C.L. să refacă partea de zidărie afectată cu ocazia reparației efectuate la coloana de scurgere a apei reziduale în dreptul apartamentelor în care locuim. Zidarii au venit în ziua următoare celei în care a fost publicată scrisoarea noastră și au e- fectuat reparația de zidărie, necesară.
Gh. BUFTEA, Constantin 
CREȚI, Simion IANCU, 

blocul 107, strada
Republicii — Petroșani

zice.în vederea concentrării eforturilor la obiectivele principale ale anului, va trebui deci să încheiem cît mai repede lucrările la blocurile aflate în faza de finalizare. De aceea, am solicitat, și am găsit spri

jinul necesar din partea unor beneficiari, de a participa cu formații de muncitori calificați la execuția unor lucrări de finisare, tencuieli interioare mai a- les. Un ajutor deosebit în acest sens ne-au dat unitățile economice din Du- peni, care au executat lucrări de finsaje în apartamentele repartizate. In plus s-au inițiat multe acțiuni de muncă patriotică din partea cetățenilor, elevilor și studenților, cu ajutorul cărora am obținut rezultate bune. Aceste acțiuni vor fi intensificate în viitor, ceea ce ne va permite încadrarea în indicațiile organelor superioare de partid de a evita dispersarea forțelor materiale, mecanice și Umane, urmărind concentrarea acestora la obiectivele principale, toc

In atelierul electrie al 
minei Dîlja, comunista 
Ileana Pelczer împărtă
șește, din experiența sa 
de electrician, tinerei 
Ionela Dop.

De multe ori, în ziua -retribuției, la poarta întreprinderilor apar tot felul de vînzători ambulanți. Despre ei s-a mai scris, au fost întreprinse și unele măsuri, dar ceea ce ne-' mulțumește este faptul că aceștia continuă să-și desfășoare nestingheriți activitatea. Indiferent că au sau nu autorizație, ei „etalează" în fața trecătorilor (uneori pe lăzi găsite în apropiere, într-o totală contradicție cu normele comerțului civilizat) o gamă întreagă de mărunțișuri, începînd cu diferite obiecte de uz gospodăresc pînă la mult discutatele figurine din lemn sau plastic care se „poartă" astăzi și prin care de cele mai multe ori se falsifică în mod involuntar artă adevărată.Recent, am văzut la poarta, minei Uricanî un asemenea vînzător care comercializa stilouri și truse de bărbierit procurate de la magazinele din Valea Jiului. Bineînțeles că aceste obiecte nu erau vîn- mai în scopul predării e- șalonate și la timp a blocurilor planificate.Pentru reducerea consumului de oțel, beton și ciment, am trecut deja la folosirea unor materiale tradiționale, acolo undo proiectele permit, îndeosebi înlocuirea prefabricatelor cu cărămidă, așa cum s-a indicat in documentele de partid. In viitor, acest aspect ne vă sta în permanență în atenție, bineînțeles în colaborare cu trustul și proiectanții. In mod deosebit avem în vedere obiectivele ce Vor fi atacate de acum încolo,' la cele în lucru nemaipu- tînd fi modificate proiectele fără întinderi, ceea ce ne-ar afecta realizările. Vom face, desigur, diferite intervenții la proiectanți, mai ales cînd e vorba de materiale deficitare și solicităm înlocuirea acestora cu altele care se găsesc mai ușor și sînt mai ieftine. Este una din direcțiile care în viitor ne vor sta mai mult în atenție.Noi, constructorii din Valea Jiului am luat toate măsurile să realizăm de așa manieră locuințele pianificate îneît. să întrunească condițiile ’ de calitate solicitate și să respectăm cu fermitate indicațiile organelor superioare de partid privind activitatea de construcții.

• 60 de pionieri și 
școlari de la Școala gene
rală nr. 7 Petroșani 
își petrec o parte din vacanța într-o tabără turistică la cabana Lunca Florii. în cadrul taberei se organizează excursii pentru cunoașterea împrejurimilor, jocuri de cabană etc.

• Casa pionierilor și 
șoimilor patriei din Pe
troșani a organizat un a- tractiv concurs de tir cu arma cu aer comprimat, la care au participat peste 40 pionieri și școlari din clasele II-Vili. Concursul a fost cîștigat de Hainal Czenteri, la fete și luliu Dani, la băieți — ambii fiind componenți ai cercului de tir cu arma cu aer comprimat de la Casa pionierilor și șoimi
lor patriei din Petroșani.

. • Elevii Școlii genera
le nr. 4 Petroșani au e- 

Notă Speculă la poartădute la prețul cu care fuseseră cumpărate. De pildă, o trusă de bărbierit care costă 20 de lei era pusă în vînzare cu 40 de lei.Comentariile par a fi de prisos. Nu spunem nimic în plus în afara celor pe care le-am criticat și altădată. Cît li se' mai per
Făuritori de lumină

(Urmare din pag.

cîteva secunde situația și 
și-a dat seama că trebuie 
să se intervină cu opera
tivitate. A telefonat acasă 
la maistrul Francisc Ko
vari, locțiitorul șefului de 
secție. Acesta l-a anuțat pe 
Ion Daraban, muncitor spe
cialist, de înaltă califica
re.

Deși, era trecut de miezul 
nopții, oamenii s-au anun
țat foarte repede unii pe 
alții. N-aii trecut nici 30 
de minute șl au fost cu to
ții prezențt la uzină.

Ce se intimplase 2 La 
motorul morii 2B s-a pro
dus o flamă electrică. Cu
rentul a fost deconectat i- 
mediat, pentru a nu se 

.^produce alte pagube, dar 
cazanul nr. 2 a fost scos 
din funcțiune. S-a cerut 
aprobarea ministerului pen
tru „gol de sarcină", 
deoarece pînă la punerea în 
funcțiune a motorului, ca
zanul nr. 2 era oprit și, 
implicit, avea să stagneze 
o turbină de 50 megawați. 
Altă soluție nu era. Toc
mai de aceea se cerea ac
ționat rapid. Au fost for
mate două echipe. Prima, 
compusă din Nicolae Ră- 
dulescu, Petre Sirbu, Aurel 
Bolosin și Dan Tilea a în
ceput demontarea unui 
motor de 630 kilowați. A 
doua, formată din Gheor
ghe Stănișel, Traian Stă- 

Ambianță plăcută Ia cofetăria din orașul Uricanî
Foto : O. GEORGE

semnat de ore de muncă patriotică pentru nivelarea curții școlii.
• Pentru elevii Liceu

lui industrial din Petrila, vacanța înseamnă un bogat program de activități politico-educative. Recent, 40 de elevi s-au întors dintr-o frumoasă excursie de patru zile organizată la Cluj-Napoea, O- radea și Arad. Ei au vizitat întreprinderi, .monumente istorice și de artă.
• La Casa pionierilor 

și șoimilor patriei Petrila s-a ținut un interesant simpozion cu tema „Știința și tehnica anului 2 000“. în cadrul simpozionului, pionierii din școlile orașului au participat, alături de profesori, și la cîteva experien- . țe de fizică aplicată.
Grupaj realizat de 

subredacțiile Caselor pio-fectuat, în zilele de 10-11 nierilor și șoimilor patriei aprilie, un număr. în- Petroșani și l’etrila

mite acestor oameni șă facă speculă la poarta întreprinderilor, sub ochii îngăduitori ai opiniei publice ?! Organele care au menirea să înlăture asemenea atitudini trebuie să acționeze în consecință.
C. Val. .»

1) nișei, Vasile Vlad și Mihai 
Nagy, a primit sarcina să 
repare ventilatorul morii. 
In scurt timp, li s-a ală-
turat și echipa formată din 
Albert Alexandru, Azirel 
Rus, și loan Bula care au 
trecut la revizuirea între
rupătoarelor, a tuturor cir
cuitelor de înaltă tensiu
ne.

Motorul a fost demon
tat. Au fost înlocuite ro

torul și lagărelț. Două zi
le și două nopți — simbătă 
și duminică — oamenii au 
muncit cu abnegație, neș- 
tiind ce--i odihna. După 48 
de ore de muncă încorda
tă, luni dimneața la ora 
6, s-a făcut cuplarea moto
rului. Cazanul nr. 2 a fost 
realimentat, iar generato
rul în cauză pulsa in sis
temul energetic național 
mii de kilowăți-oră.

/n sala de comandă g 
uzinei este liniște 
și cald. Se aude nu

mai ritmul sacadat al apa
ratelor de măsură deslușit 
printre vorbele oamenilor. 
Cei care mi-au relatat în- 
tîmplarea, par și acum e- 
moționați. Lupta lor cu 
greul în lichidarea avariei 
a fost grea, acerbă. dar 
încununată de succes. li 
privesc, sînt oameni căliți 
la acest „foc continuu", des

pre care am îndrăznit azi 
o metaforă, numindu-i 
„făuritori de lumină".
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Secvențe culturale
Cronică plastică

Aveți 
cuvintu!

Ca om care trăiește și, 
uneori, scrie în această 
Vale a Jiului, m-am gtn- 
dit de multe ori la felul 
in care este prezentată 
viața minerilor, din 
România sau de pe alte 
meridiane, în literatură și 
artă ,și mi-am pus în
trebarea de ce n-a în
cercat încă nimeni la noi 
să abordeze, într-o lu
crare mai amplă, acest 
subiect. Și cum anul a- 
cesta, alături de alte 
mari evenimente, come
morăm și o jumătate de 
veac de 
1929, am 
rinduri 
nerii in 

dată după apariția 
am primit — atit verbal 
cit și în scris — o serie 
de sugestii și întrebări din 
partea cititorilor ziarului 
„Steagul roșu" și m-am 
convins încă o dată că in
teresul pentru acest su
biect a existat și există 
in Valea Jiului, dar n-a 
găsit încă prilejul să se

la greva din 
scris cele cîteva 
intitulate „Mi-l 
literatură". In

ter,

Carnet de scriitor

exprime intr-un text în
credințat tiparului. Ast
fel, profesorul Mircea 
Munteanu a abordat a- 
ceastă temă și a alcătuit 
o bogată culegere de fol
clor din Valea Jiului, du
pă cum și alții au cerce
tat diferite aspecte ale 
vieții oamenilor de_ pe a- 
ceste meleaguri, aspecte 
nu numai de ordin econo
mic și istoric, ci și lite
rar, etnografic și folclo
ric.

Operele literare dedi
cate minerilor sînt, așa 
cum spuneam, mult mai 
numeroase decit putem 
noi cita în cîteva rinduri, 
dar nu chiar atit de nu
meroase și din punct de 
vedere al valorii artisti
ce. Vă mulțumesc, stima
te tovarășe Ghebrghe I. 
Ghilevici din Petroșani 
(scrisoarea dumneavoas
tră mi-a parvenit prin 
bunăvoința redacției), 
pentru cele două titluri 
propuse, romanele polo
neze „Galeria străpunsă" 
(nu știu dacă titlul e tra
dus tocmai 
românește) 
Mazcihek și

sugestiv in 
de Gustav 
„Cărbunele" 

de A. Scibon Rylski. Vă 
mărturisesc că nu-l cu
noșteam decit pe cel de 
al doilea. Cititorii de lim- 
bă maghiară sau cehă, să 
zicem, ar putea adăuga 
altele. Așa cum autorii': 
Viitoarelor articole .. vor 
vorbi, desigur, despre ce
le românești semnate, de 
Virgil Birou, Nicolae De- 
leanu sau Nicolae Jianu, 
despre mai recentul ro
man „Roșu pe alb" al lui 
Nicolae Țic, despre „Po
vestirile petrilene" și des
pre piesele lui I.D.
bu, despre alți poeți, pro
zatori și dramaturgi, și 
— de ce nu ? despre 
tinerii și foarte 
condeieri de azi din 
lea Jiului.

Rândurile de față, 
cum arată și titlul, 
să fie o invitație pe care 
o facem, cu asentimentul 
redacției, tuturor celor ce 
au ceva de spus despre 
felul în care sînt prezen
tați minerii în literatură 
și artă. De aceea am în
trerupt aici seria de arti
cole. Deci, aveți cuvîntul!

Sir-

tinerii
Va-

așa 
vor

Corneliu RADULESCU

Tehnicianul minier Traian Popa, membru al cenaclului artiștilor plastici amatori din Lupeni, este bine cunoscut în rîndui ortacilor săi ca un îndrăgostit de pictură, gravură și metaloplastie. Cu lucrări din a- ceste trei specii ale artelor plastice, numele, său a putut fi întîlnit în ultimii 25 de ani în peste 20 de expoziții de grup, în sălile clubului sindicatelor din Lupeni, ale caselor de cultură din județ, sau chiar la bienalele republicane ale artiștilor plastici amatori. Iată însă că, în prezent artistul ne dezvăluie o nouă fațetă a talentului său prin vernisarea primei sale expoziții personale, însă cu lucrări dintr-un domeniu opus șevaletului — sculptura.Preluînd elemente ale tradiției populare de prelucrare a lemnului, Traian Popa se prezintă în fața iubitorilor de frumos cu nu mai puțin de 32 lucrări, rodul unei strădanii de peste un deceniu. începînd să fasoneze „sculpturi" ale naturii, rădăcini și crengi de arbori bizar contorsionate, pre- lucrîndu-le artistic s-a apropiat cu dragoste de frumusețile oferite de țesătura lemnului. Cu dalta și cuțitul a început să „scrijeleze" primele sale lucrări miniaturale — un cap de dac și un bust de cioban localnic.După’ aceste timide încercări, dar cu promisiuni de izbîndă, în timpul său liber, cînd se întorcea de la mină artistul 
a început să lucreze cu migală ia două sculpturi mai mari — bust de tînăr și bust de bătrînă, pe care le-am găsit la prima confruntare cu publicul la ediția trecută a Festivalului național „Cîntarea României". Selecționate pentru faza finală a bienalei artiștilor amatori, lucrările sale au ajuns să fie expuse în Capitală, în sala Ateneului Român.încurajat de acest succes, îndemnai cu

culturale

Steagul roșu

Instantaneu din expoziția de sculptu
ră a artistului amator Traian Popa, des
chisă la clubul sindicatelor din Lupeni.

Foto : Gh. OLTEANUdelicatețe și de instructorul cenaclului, artistul profesionist Iosif Tellmann, în ultimii doi ani și-a mărit. zestrea de sculpturi figurative și în basorelief, încercînd să realizeze chiar grupuri statuare. Așa s-au născut creațiile sale prezente în prima expoziție personală, din care menționăm basoreliefurile „Enescu" și „Eminescu", „Țăran bătrîn", „Pieta" (după Michelangelo), precum și siluetele „Zbor în dor" și „Chemarea dragostei" (posibile machete de monumente). Desigur, mai vădesc unele stîngăciicorectate, dar majoritatea constituie certă promisiune și vădesc un talent în plin avînt al unui, artist dotat. Primul pas pe care va trebui să-l facă este întoarcerea cu mai multă atenție spre temele minerești, specifice Văii Jiului, -pe • care le cunoaște bine și sînt o garanție de succes în viitor.

cîteva lucrăricare se cer
o

Irimie STRAUȚ

Cronica filmului

Totul pentru fotbal!.Iubirea e un lucru foarte mare" se spunea într-un mai vechi serial TV. realizat după un scenariu de Ion Băieșu. Să nu ne ia în nume de rău Băieșu dacă-i parafrazăm dictonul, scriind aici cu toată convingerea : comedia e un lucru foarte mare. Adevărata comedie, firește, în care umorul e luat în serios, cum ne dovedește Andrei Blaier în „Totul pentru fotbal". Este adevărat că scenariul lui Mircea Radu Iacoban îi oferă regizorului un teren optim de desfășurare (comentatorul de fotbal nu se dezice nici aici, fiind foarte „acasă" atit pe gazon, cît și în spațiile mai puțin verzi ale sportului cu balonul rotund). Credem, totuși, că partea leului îi revine lui Blaier în acest film, deoarece el este acela care manevrează în așa fel oglinda satirei acidulate, îneît să reflecte tot ce-i demn de rî- sul (deci atitudinea) spectatorului.Ceea ce-și propune „Totul pentru fotbal" nu e puțin lucru. Ambiția peliculei este, nici mai mult, nici mai puțin, de a arăta cartonașul galben spiritului nesportiv, de a pune la stîlpul infamiei acea menajerie bizară care infestează atmosfera competițională sănătoasă. Regizorul nu-și camuflează nici o clipă intenția de a ne propune o povestire cu cheie. Da, sigur, în film e vorba de două echipe din divizia B, mai puțin prinse în cercul de reflectoare al atenției publice. Nu trebuie să fii, însă, foarte versat să realizezi în-

cotro bate tilcul întîmplărbț lor.„Totdl pentru fotbal" este o comedie spumoasă, cu sfa tuații de un umor frapant, vioaie și de o voioșie molipsitoare. Umorul filmului este cu atit mai de efect eu cît el izvorăște din realitatea cea mai pură a stadioanelor.Zice-se că rufele murdare se spală în familie, Blaier se conformează tradiției, și într-adevăr irț familie, în marea familie a suporterilor și jucătoriloî spală dresurile pătate și șifonate, neomițînd să precizeze cu o nedisimulată plă- ceae proveniența petelor. E teribil de amuzant cum superbele aranjamente se răstoarnă ireparabil în focul izbucnirii instinctului sănătos de joc. Cele două echipe —• care se înțeleseseră în prealabil asupra destinului meciului decisiv — în frenezia jocului rup sforile întinse cu grijă și una cîștigă cinstit, iar cealaltă pierde... la fel de cinstit. Din această situație de un comic irezistibil irumpe satira autentică, plină de temperament, formulată pe un sincer.Excelenții che Fony și za filmeazătate inepuizabilă evoluția e- chipei de comici, din care nu lipsește Aurel Giurumia,’ Jean Constantin, Sebastian Papaiani, Ovidiu Schumacher, precum și simpaticul invitat de onoare al distribuției, Rică Răducanu. i

ton deosebit deoperatori Costa-’Alexandru Gro- cu o inventivi-i

C. AI.EXANDRESCU

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT ® SPORT

A v an c r o n i c a• Pînă în 22 aprilie, divizionarele A de fotbal sînt din nou în relache compe- tițional. în schimb toate cele trei echipe din Valea Jiului, de divizia C joacă duminică, începînd cu ora 11, pe teren propriu : Minerul Lupeni — Metalul Rovinari, Minerul Vulcan — Metalurgistul Sadu,- Știința Petroșani — Minerul Ghelar. La aceeași oră, dar avînd în deschidere meciurile de juniori, au loc și întîlnirile din campionatul județean dintre Parîngul Lonea — Aurul Certej, Minerul Pa- roșeni — Preparatorul Petrila, C.F.R. Petroșani — Preparatorul Teliue. Dumi- nicăjora 13, pe terenul din Petrila -are loe meciul din

campionatul republican de juniori dintre Jiul Petroșani și Corvinul Hunedoara. Pe terenul Asociației sportive Energia Pa- roșerii au loc duminică, de la ora 9, meciurile dintre reprezentativele liceelor, din cadrul competiției „Cupa vacanței de primăvară"■ • Arena cu patru piste „Preparatorul" Petrila găzduiește duminică, ora 8,30, meciul de popice dintre divizionarele A Jiul Petrila și Progresul Oradea.• Meciul de handbal dintre divizionarele B U- tilajul-Știința Jimbolia are că, ora 10, pe bului sportivPetroșani. (C.D.)

și Sideful loc dumini- terenul Clu școlar
Breviar

• GIMNASTICA. Echipa de gimnastică — fete — 
a C.S. Școlar Petroșani, ocupantă a locului II la etapa pe zonă, s-a clasat pe locul VII în etapa finală a concursului republican pentru unitățile școlare cu profil sportfv.

• HALTERE. La etapa finală a campionatului republican individual ju-

din

niori I.șî II, desfășurată la Constanța, unicul junior participant al A.S. Minerul Lupeni, Iuliu Bogdan, s-a ) comportat bine, ocupîndlocul IV la categoria de 56 kg, realizînd și baremul de clasificare de I pe acest an.
(Aurel SLABII)

„Cupa României** la fotbal

Programul meciurilorLa sediul federației de specialitate, a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din cadrul optimilor de finală ale „Cupei României" la fotbal.Iată programul jocurilor: Politehnica Timișoara —■ S.C. Bacău ; Politehnica Iași — Dinamo București; Sticla Arieșul Turda — Gloria Buzău ; Steagul Ro-

cat.

din optimile de finalășu Brașov — Dinamo Slatina ; Steaua — Metalul București ; Sportul Studențesc —- F.C. Argeș Pitești;
Jiul Petroșani — F.C.M/ 
Galați; Chimia Brazi — Universitatea Craiova.Partidele se vor desfășura pe terenuri nbutre, în ziua de 16 mai, la ora 16,00.

Sportul face parte integrantă 
din viața colectivuluiPreședintele comitetului sindicatului de la Preparația Lupeni, Oliviu Florea, cunoscut ca unul dintre animatorii sportului în întreprinderi, ne declară : „Ne bucură faptul că lucrătorii noștri în general tineri, fac „casă bună" cu sportul. Acest lucru îi a- jută să. fie sănătoși, vigu- mulți fotbaliști, la „prepa- reși, cu multă poftă de muncă". Asociația dispune de o bine dotată bază materială. Pentru sporturile din perioada hibernală dispune de un patinoar și o sală de șah. Pentru sporturile în aer liber, cu precădere în anotimpul estival, asociația dispune de un ștrand excelent, bine pus la punct. în prezent se fac eforturi pentru ca actualul patinoar să devină, pe timpul sezonului cald, un veritabil complex sportiv, cu posibilități de practicare, a mai sporturi : handbal, mini fotbal, baschet, de cîmp.La preparațit» Lupeni majoritatea lucrătorilor, cum menționa președintele sindicatului, sînt tineri. Dar indiferent de vîrstă, relația indi vid-sport arhicunoscută. Este explicabilă adeziunea tru sport, „Cupa pe fesii", Cupa „30 Decembrie", cupa „Preparatorul" constituind în afara campionatelor asociației, întreceri în care au evoluat cu deosebită pasiune! lăcătușul loan Medrea și frezorul Ștefan Cozma (tenis de masă), maistrul preparator Dumitru Florescu și preparatorul Mikloș Csorvaș (șah), preparatorul loan Părău (handbal), electricienii Ioan Duli, Ioan Vișa, dulgherul Ioan Lupea și lăcătușii Trifan Kallo și Pe-

tru Măran du-i astfel dintre cei țiază în activitatea sportivă. Lucrul cel mai important este că toți aceștia se evidențiază și în produc-, ție. Fiecare secție, își etalează preferințe sportive : la secția electrică sînt mai

(fotbal), nutnin- nuiriai pe eîțiva care se eviden

rare" domină șahiștii, „întreținere" tenisul masă este disciplina mai iubită. Și nu lipsescta de cea
La preparația 

Lupeni

„Dar cite nu sînt de făcut, pentru permanentizarea sportului... Fiindcă posibilități sînt destule" — ne spunea Vasile Maioga, șeful serviciului administrativ, un mare iubitor al ■ sportului de performanță. In privința bazei materiale o inițiativă lăudabilă : din resurse proprii confecționăm 10 mese de șah, porți de handbal, stîlpi pentru volei, tenis de cîmp și baschet.Așadar la Preparația Lupeni există un interes deosebit pentru ca activitatea sportivă să aibă un conținut din ce in ce mai bogat. Edificatoare este, în acest sens, o premieră sportivă în Valea Jiului, care va fi lansată Ia Pre-
multor volei, tenis

este deci pen- pro-

inițiativele în sportul de masă. începînd din această iună . se desfășoară Cupa „Preparatorul" la șah parația Lupeni. TovarășulOliviu Florea ne dezvăluie: „Avem promisiuni de Ia Grupul școlar aeronautic București pentru livrarea unui aparat de zbor de „Excelsipr". Este un aparat asemănător’ planoâ- relor, care permite zboruri la înălțimi medii" Acțiunile întreprinse în această perioadă; ca și meticulozitatea cu care sînt programate viitoarele competiții ale sezonului în aer liber, constituie indicii că asociația sportivă „Preparatorul" va repurta și în viitor rezultate meritorii. în atragerea a cît mai mulți tineri în sportul de masă.
Alexandru TATAR

P.S. Toți cei cu care am discutat și-au exprimat speranța că măcar în acest an profesorii de sport din orașul Lupeni își vor a- duce contribuția la buna desfășurare a lecțiilor de înot organizate, în mod gratuit, de Asociația sportivă „Preparatorul".

și tenis de masă, cu țelul principal de a depista „speranțe" ce urmează a fi legitimate la echipeîe participante în municipal și județean.La Preparația Lupeni nu se poate spune însă că s-a făcut totul. Inginerul A- drian Pangalos, președintele asociației sportive, împreună cu Oliviu Florea, președintele sindicatului,

canipionatul tipul
comitetului_______—au propusrealizarea unei săli de tenis de masă. Mai era nevoie însă de eîțiva oameni harnici și inimoși. S-au găsit și aceștia în persoana cîtorva tineri care au lucrat în relor de program materializarea acestui biectiv sportiv..zitat (dispune de spațiu suficient pentru cele 4 meșe de joc, care sînt în dotarea asociației) și ne-a făcut o impresie bună, ca de altfel întreaga bază materială care se îmbogățește pe zi ce trece.

utecî.ști, afara o- pentru o- L-am vi-



4 Steagul roșuVizita tovarășului Nicolae Ceaușeseu în Republica Populară Angola
începerea convorbirilor 

oficiale româno-angoleze
în provincia Lunda-Norte

SÎMBATA. 14 APRILIE 1979

FILME

• (Urmare din pag. 1)

la nivel înalt vor da noi perspective colaborării româno-angoleze, pentru binele și prosperitatea tuturor popoarelor, al păcii 
în întreaga lume.Tovarășul Nicolae Ceaușeseu și tovarășul A- gostinho Neto au procedat la o informare reciprocă asupra activității ■’celor două partide, consacrate e- . dificării vieții noi în România și Angola, decur- gînd din documentele primului congres al M.P.L.A. — Partidul Muncii. S-a relevat cu satisfacție că România și Angola au obținut, sub conducerea partidelor lor de avangardă, dezvoltarea lor politică, e- conomică si soeial-cultura- lă. ,xTovarășul NicolaeCeaușeseu și tovarășul A- goștinho Neto au consta- pro- rela-soli- de

strînsă mă și dintreRomânPartidul Muncii, între cele două țări și popoare au continuat să se adîțieeas- că, un rol hotăritor avîn- comună semnată

colaborare, de sti- respect reciproc, Partidul Comunist și M.P.L.A. —
du-1 * declarația româno angoleză la București în martie. 1974, cu prilejul vizitei tovarășului dr. Agostinho Neto în România. Abordînd căi concrete de extindere pe multiple planuri a colaborării româno-angoleze, cei doi șefi de partid și de stat și-au reafirmat hotă- rîrea de a acționa, și în viitor, pentru adâncirea și diversificarea cooperării dintre țările noastre. Părțile au apreciat că aprofundarea acestor relații es-

(Urmare din pag. 1).,- mîn simple noțiuni geografice* atunci cînd senti- mentele de prietenie, de prețuire și respect reciproc unesc popoarele în efortul lor comun, în lupta pentru progres, pentru propășire economică și socială.Se vizitează principalele sectoate de muncă, traseul prefigurînd în mare „drumul diamantelor" : excavări în carieră, sta - ții de spălare a pămîntu- lui si de concasare a rocilor ce conțin aceste bogății. stații de flotare, selecție și sortare.Creată în anul 1912, compania, care operează pe 50 000 kilometri pătrați, utilizând forța de mun-

ex-zona ateri-

coase și dealuri, pe acest fundal pr'el'igurîr.du-se a- șezări miniere și exploatări, Iar pe alocuri, mari întinderi*' de pămînt roșu, — urmele exeavațiilor.La una din aceste ploatări, situată îtv- localității Lukapa,zează avionul special. Un mare . număr de mineri cu familiile lor au venit în întîmpinarea oaspeților. Fiecare moment al acestei întîlniri dintre tovarășul Nicolae Ceaușeseu și minerii angolezi ilustrează pregnant solidaritateadintre clasa muncitoaredin cele două țări, faptul că marile distanțe ră-

că a 18 000 persoane, a ob- ' ținut ani de-a riadul producții impresionante, re- .: cordul deținîndu-1 anul 1971 cu 2 413 021 carate, în anul 1977, tînărul stat independent angolez a naționalizat, în cadrul măsurilor de recuperare a controlului asupra bogățiilor lui naturale, o parte din acțiunile societății, ■' în prezent, deținînd 60,85 la sută din acțiuni.Eforturile și preocupă- rile actuale ale companiei, au în vedere o mai bună organizare a producției, accentuarea mecanizării, o intensificare a exploatării și cercetărilor vizînd punerea în valoare a noi rezerve.
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succese însemnate . în - te în interesul ambelor noastre popoare, al unității forțelor antiimperialis- te, al cauzei păcii și cooperării internaționale.Convorbirile, desfășurate într-o atmosferă de caldă prietenie și deplină înțelegere reciprocă, continuă.

Mitingul din orașul Dundo

tal. de asemenea, cu fundă satisfacție că ții’le tradiționale de daritate militantă,
Depunerea unei iT o v a r ă ș u 1 Nicolae Ceaușeseu, secretar general al Partidului Comunist Roriiân, președintele Republicii Socialiste Romă- , nia, a depus, vineri o coroană de flori și a păstrat un moment de reculegere la „Monumentul Eroului

coroane de floriNecunoscut", din Cimitirul „Sania Ana“, din Luanda.La ceremonie au luat parte tovarășa Elena Ceaușeseu,.: alte persoane o- ficiale care îl însoțesc pe șeful statului român în vizita în Angola, înalte oficialități . angoleze. ■

După vizltatea minei de diamante, oaspeții și gazdele se reîntorc la Dundo. înalții oaspeți români au fost invitați să ia parte Ia un mare miting organizat pe stadionul orașului, centru .al regiunii dia.mantife.Aproape întreaga suflare a orașului era prezentă în tribunele stadionului, deăsupra cițrora fluturau drapelele de stat ale României și Angolei.Mitingul este deschis de tovarășul Joao Ernesto dos Santos1 Liberdade, un tî- năr de 25 de ani. comisa-

rtil provincieiArătînd că Lunda-Norte. toți locuitorii orașului Dundo și ai provinciei Lunda-Norte sînt deosebit de onorați de vizita înalților oaspeți români, comisarul provinciei: Im uda Norte a rugat pe tovarășul Nicolae Ceaușeseu să ia cuvîntul la mitingul de prietenie angolezo-română-.Cuvîntarea - tovarășului Nicolae Ceaușeseu a fost subliniată cu lungi aplauze cetățeni.Sărbătoarea

angolezo-română a luat sfîrșiț într-o atmosferă de puternică însuflețire, marcată de profunda satisfacție față de cursul ascendent al relațiilor dintre cele două partide, popoare țări, care au baze ce în sprijinul de poporul român Și traini- acordat luptei pentru libertatea și independența poporului angolez și care cunosc uri mare și generos impuls prin vii si înde-- . noua întîlnirc dintre tova- d’e miile de rășii Nicolae Ceaușeseu și Agostinho Neto, prima- teritoriul' Angolei libere.
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Cultural: învinsă.stele în păr si lacrimi în ochi. URICANI: Pasiunea.
TV. 12,35Telex.limbă spanio-Curs de lim-12,30 Curs de 1 ă. 12,55 bă franceză. 13,15 Concert de prânz. Corespondenții țeni transmit... La izvoarele „cântecului. 14,50 Muzică și publicitate. 15,00 Documentare primite ele la alte, televiziuni. 15,30 Muzi- 16,05 Un aproape.ușoară. ’ culturală.tineretu- 'Namibia — |

14,10 jude- 14,30*

I

că distractivă; fapt văzut de 16,25' Muzică 16,45 Agenda 17,15 Clubul iui. i8,io documentar 18,35 Săp- tămîna politică internă și internațională. 18,50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal. 19,30 Teleen- ciclopedia. 20,00 Film serial: ,,I.n spatele u- șilor închise". Episodul 6. 20,45 Intilni rea ' de sîmbătăt seara.; 21,45 Telejurnal.pri (jicnească

Orientul Mijlociu

capitalei Zambiei
C.C. al P.M.U.P

Un grav act agresiv comis de forțe 
militare rhodesiene împotriva

VARȘOVIA 13 (Agerpres). — La Varșovia a avut loc plenara C.C. al P.M.U.P. consacrată pro- dezvoltării Sectorului socializat al micii industrii, meșteșugarilor și serviciilor. Relevînd că programul tal în acest domeniu se îndeplinește cu Edward Gierek, cretar al C.C. al 
a subliniat, în rostit la plenară, ■tea ca mica producție să-și sporească considerabil, într-un termen -scurt, contribuția la creșterea- ofertei pentru piața de mărfuri și servicii, : în condițiile „recuperării relativ rapide a investițiilor.

hiemelor
.guvcrnamen-- succes, prim-se- P.M-.-V.P., cuvin tul necesita^

LUSAKA 13 (Agerpres).Esealadînd acțiunile lor agresive, forțe militare a- le regimului rasist rhode- siari au fost parașutate,: ' în zorii .zilei de vineri, în capitala 'Zambiei și au . a- tacat sediul lui Joshua Nkomo, copreședinte al Frontului .Patriotic Zimbabwe, situat la cinei kilometri de centrul orașului. .. S-au înregistrat victime și importante pa- ■giibe materiale. Clădirea a 'fost în întregime distru- ’ să. Au fost ucise ’—potri- ■vit unor surse — 10 per- .soane și au fost rănite țel puțin 12, cârc asigurau
Negocieri turco-elene 

in domeniul turismului
ANKARA 13 (Agerpres). .— La Istanbul au fost reluate negocierile dintre organizațiile de turism din Turcia și Grecia — informează agenția Anatolia.într-o declarație tă cu acest prilej, condu - cătorul delegației 

A lev Coskun, ministrul turismului și informațiilor, 
a apreciat că turco-grecești luție realizată Ipsul ambelor Subliniind că două țări vecine pot stabilite relații foarte le, iar turismul poate țribui la depășirea

făcu-turce,
„negocierile și ol-ice so- sînt în fo- popoare* între cele fi Uti- con- con-

flictelor politice. Mențin- nînd că aceste negocieri voi- fi continuate la nivelul experților, ministrul turc a spus : „Țelul nostru este de a transforma Marea Egee dintr-o mare a problemelor, într-o regiune a păcii".Răspunzînd, conducătorul delegației grecești, Pa- nayotis Lambrias, secretar general al Organizației Elene de Turism, a apreciat că turismul ar putea fi unul din factorii care să transforme Balcanii „într-un pămînt al prieteniei și păcii".
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5,00 Buletin de știri. 5,Q5 Ritmuri matinale. 6,00 Radioprogramul - dimineții.' 7,00 Radiojurnal. 8.00 Revista presei. 8,10 Curierul melodiilor. 9.00 Buletin9,05 Audiența ra- 10,00 Buletin10,05 Revista li- radio.
de

I 
I
I
I
I
I

tul refuză transferarea de . la Cairo a sediului Ligii. Republica Afâbă Egipt — menționează nota — consideră că ho'tărîrea reuniunii la nivel înalt de la • Bagdad privi nd ..„ . mutarea ; sediului' Ligii Arabe de l lâ Cairo este îrî contradic- , lie 'cu articolul nr. 10 al Cartei organizației. .
TRIPOLI 13 (Agerpres).— La încheierea lucrărilor Congresului mișcării ofițerilor liberi unionist! j din Jamahiria Libiana a. fost dată publicității o de- I claVăție . care condamnă j tratatul de pace egiptea- no-israelian — informează agenția JANA.

BEIRUT 13, (Agerpres).— Președintele Comitetului Executiv ăl . Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), Yasser Arafat, a dat ordin luptătorilor palestinieni să-și ■ intensifice ;,operațiunile militare împotrivă instalațiilor' vităle“-'âle' Israelului .—- informează agenția WAFA, reluată de . a- genția France Presse.CAIRO - 13 (Agerpres).— Reprezentanții! permanent al Egiptului pe lîngă Liga Arabă a remis secretarului general ad interim al organizației, Assad El Assad, o notă în care se arată că Egip

știri. dio. știri, terară gendă și dordoine și jocuri populare. 11,00 . Buletin de știri. 11,05 Atlas cultural. 11,25. Discoteca ,U". 11,35 Avanpremieră Radio-TV. 12,0.0 Buletin de știrii 12,0.5 Dipi comoara folclorului nostru. 12,20 Publicitate. 13,00 De la. 1 la 3. 15,00 ■ Meridiâri-club..16,00 Radiojurnal. Orele serii. 20,00 nianțe, cîntece și . lodii concertante cu I- leana Sărăroiu, Sofia Vicoveanca,’ Ion Luican, Ion Albeșteanu, cel Budaiă.în România. *dențe sonore.letin de știri. 21,05 Noutăți — melodii de pretutindeni. 22,00 Ra- ! diojurnal. 22,30 I tonul dansului. I Buletin de știri.

Joshuatoț- clă- dea-re-
paza sediului luiNkomo.odată, di rea .e 1 i b e rar e“, dăpoștește birourile prezentanțelor din capitala zambiană ale mișcărilor de eliberare din Afri- : ca,: De asemenea, au fost atinse de obuze reședința ..oficială a președintelui . :Zambiei, Kenneth Kaunda, . precum și numeroase locuințe din cartierul Kaw-alai. ;

A loșt, a v a r i a t ă „Centrului .care

CONSILIUL DE MINIȘ
TRI AL BELGIEI a adoptat un proiect de lege privind economisirea energiei. Guvernul a' hotărît să reducă arm! acesta consumul industrial și - casnic de motorină și . combustibili de , încălzit . cu 20 la sută față de nivelul a-.. nulul trecut. Proiectul de . aproximativ 800lege elaborat în. acest sens prevede de asemenea interzicerea; între orele 21-9, a iluminatului publicitar și al magazinelor și impunerea cu mai multă strictețe a limitării vitezei de circulație a automobilelor.

PREȘEDINTELE S.U.A.. Jimmy Carter, a declarat zonă sinistrată orașul texan Wichita Falls, devastat recent de o seric de tornade, care s-au abătut asupra sa și a eîtorva localități din apropiere. Joi, un bilanț provizoriii in-

forma că în urma, aceștor. furtuni extrem de violente si ;m pierdut viața peste’ 60 de persoane; iar al ți . ...................""de locuitori au fost răniți,, dintre i. care circa 700 Ia Wichita Falls. Șe apreciază -că daunele’ materiale provocate de seria de tornade se ridică la peste 100 milioane dolari. ’
ÎNTR-UN INTERVIU acordat cotidianului sau- dit „Âsharaq Âl-Awsat", care apare la Londra, ministrul petrolului' șl resurselor minerale al Arabici Saudite, șei.cul Ahmed Zalei Yamani, a declarat că „dacă consumul mon-

dial de petrol se menține : la nivelul actual extrem de dificil să evite noi majorări prețului". Ministrul dit, a criticat sever paniile petroliere dentale „care recurg speculații pentru a ne cîștiguri ilegale", țrăgînd atenția- că, ''cele mai multe ori, ’ mele sînt țările sărace în cuțs de dezvoltare".
C- SMONAUȚ1I SO

VIETICI Vladimir Lia- hov și Valeri RTuniin își continuă activitatea la bordul complexului științific spațial „Saliut-6“— „Soiuz-32“. Vineri, ei au trecut la realizarea unor expc ,-iențe tehnologice cu aj utorul instalației „Splav".
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