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0 politică deschisă mereu 
ideilor progresiste, de pace 

siRcalizările late istorică poporul român sub conducerea partidului, în <>- •. pera construcției socialiste, situează țara noastră în rîndui statelor care se bucură de tot mai mult prestigiu pe arena internațională. înscris pe un drum ascendent, orientat de p politică înțeleaptă, poporul nostru înaintează spre o- biective ..mărețe, așezînd la temelia fiecărui succes propriul său efort de muncă, de creație lă și spirituală, originale aplicate voltarea societății, te în concordanță cipiile marxism-leninismil- lui, dar ținînd cont de specificul național, de condițiile obiectiv-istorice ale etapelor parcurse, participarea conștientă a poporului la transpunerea in practică a acestor soluții, gîndite judicios, ai-dat un

succe: efort materia- Soluțiile în. dez- .elabora- cu prin-

puternic avint economii științei, invățăinintului vulturii. conducînd la registrar?» unor ritmuri creștere neatinse încă multe țări. Nivelul la care am ajuns, în această etapă istorică de numai trei decenii și jumătate, timp în care am transformat o țară . eminamente agrară într-o țară cu industrie proprie, puternică, vorbește de la sine despre uimitoarea capacitate creatoare a poporului situat în spațiul carpato-dunărean. Mutațiile sociale și economice cu care ne prezentăm în fața lumii dese .■ cest tul ui este uneiGăsim, mereu, -litica internă și externă a

i și a istoriei dove- că am avut în tot a- timp, conștiința fap- că efortul propriu principala pîrghie a dezvoltări trainice.mereu, între po-
(Continuare li» pag a 2-a)
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Șeful de schimb Gheor- 
ghe Bejean din brigada 
condusă de Ion Sălăgean 
de la sectorul IV' al minei 
Lupeni.

NICOLAE CEAUȘESCU 
pe pămintul Africii

Semnarea documentelor oficiale 
româno-mozambicaneVizita oficială de priete- e a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei E- lena Ceaușescu în Republica Populară Mozambic s-a încheiat, sîmbătă, 21 a- prilie narea unor de cea mai mare importanță pentru adincirea și dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare româ- no-mozambicanc, în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii .și socialismului. al înțelegerii și cooperării in- iernaționale.In cadrul unei ceremonii care u avut loc la Palatul ez.idenlial. tovarășul

SosireaSîmbătă, 21 aprilie 1979. Moment de referință, eu profunde semnificații, în cronica relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate militantă dintre Republica Socialistă România si Republica Burundi.

Plecarea
din MaputoNicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Samora Moises Machel, președintele PartiduluiFRELIMO, președintele. Republicii Populare Mozambic, au semnat Tratatul de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Populară Mozambic.Conducătorii de partid și de stat au adoptat, totodată, Comunicatul comun.La solemnitate au participat tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășa Craca Machel.

Sîmbătă s-a încheiat vizita oficială de prietenie pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a efectuat-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Populară Mo- zambic. la invitația tovarășului Samora Moises Ma- chel, președintele partidului FRELTMO. președintele Republicii Populare Mozambic, și a tovarășei Geaca Machel.Realizată în condițiile în
în Republicaaceastă zi, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au sosit la Bujumbura, capitala tînă- rului stat african, într-o vizită oficială de prietenie,

(Continuare in oag a 4-a)

Burundila invitația șefului statului burundez, colonel Jean Baptiste Bagaza, și a doamnei Fausta Bagaza.La ora 13,15 aeronava prezidențială, la bordul că-
Foto : O. GEORGE-

'Continuare în pag. a 4-a>
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La I.F.A. „Vîscoza"

în întîmpinarea zilei de 1 Mai

In sectorul HI Vulcan s-a produs ceva...

Lupeni

Printr-o activitate pro
ductivă, superior organiza
tă -cordindu-se un interes 
deosebit aspectelor de efi
ciență economică, respec
tiv reducerii cheltuielilor 
materiale și de energie in 
fabricarea firelor artificia
le, indicatorul d'e bază va
loarea producției nete a 
fost îndeplinit Ia I.F.A. 
„Vîscoza" — Lupeni, în 
perioada de la începutul 
anului pînă în prezent, în 
proporție de 108 la sută. 
Producția marfă a fost rea
lizată în aceeași perioadă 
în proporție de 
sută.
te 
8,1

103,4 
Semnificativă 

și depășirea 
a productivității 

muncii planificate, pe ba
za căreia s-a realizat spo- 
'rul de producție fizică.

la
es

eu

I
I
I
I
I

„File din istoria Uniunii tineretului ccomunist" a fost tema concursului „Cine știe, răspunde" desfășurat zilele trecute în cadrul Companiei de pompieri Petroșani. Organizat de biroul organizației U.T.C. din subunitate în scopul îmbogățirii nivelului politic al

Cînd am ajuns la mina Vulcan știam doar un singur lucru despre sectorul III — că în primul trimestru al anului înregistrase o restanță substanțială la producția de cărbune.La jumătatea lunii a- prilie aflasem că au fost recuperate peste 1200 tone ’din restanță. Asta înseamnă că în acest sector s-a produs ceva, ceva deosebit. Aflasem multe lu
Sporuri la 

de masă lemnoasă
Realizările obținute de către muncitorii forestieri 

în cele două decade ale lunii aprilie sînt dintre cele 
mai semnificative. La sortimentele de bușteni gater 
rășinoase planul a fost depășit cu 500 mc, ia cherestea 
de fag cu 100 mc, iar la bușteni diverse specii cu 

50 mc. In trimestrul I s-au depășit sarcinile de plan la 
indicatorul producție globală cu 23 000 Iei. La pro
ducția marfă cu 0,2 la sută, la producția netă cu 0,1 
Ia sută, iar productivitatea muncii planificată a 
sporit, de asemenea, cu 2 la sută față de perioada an
terioară. Aceste rezultate au contribuit la obținerea 
unor beneficii peste sarcinile planificate de peste 

1 300 000 lei.

tinerilor ostași, concursul a fost cîștigaț de echipajul format din Marius La- zov, Lucian Măgărin și Ion Negovan. (Ion Jiteă)
- ------Numai pînă la data de 25 aprilie se fac înscrieri la Agenția B.T.T. Petroșani pentru excursia în R.D. Germană. Excursia va fi organizată la sfârșitul lunii iunie, pe timp de 12 zile. Se pot îns

tra- Darcruri despre tehnologii și straie, suitoare și versări de galerii, despre oameni, despre oa-, meni încă nu reușisem să aflu mai nimic. In drum spre abataj inginerul O- vidiu AvramescU, șeful sectorului : a deschis vorba și despre „Minerii, sînt după faptele lor că, după tonele bune extras". •In abatajul din stratul
oameni i apreciați de inunde căr-

1

C. IOVANESCU
sortimentele

săptămînâ, satul Me- ; la înfru-
crie țineri puia la 30 de ani. (C. Val.)

♦------- --------Timp de b : gospodarii din rișor au lucrat musețarea centrului localității. Rezultatele muncii lor r pietruirea șoselei de acces dinspre D.N. 66, amenajarea unul canal de drenaj, curățirea rigolelor și răsădirea unor ronduri cu flori. (V.S.)

3, blocul 3, condus de Costache Zaharia, om cu peste un sfert de veac de experiență în minerit, se muncea de zor. Ștefan Toma și Gheorghe Dănă- lache răpeau grinzile și stîlpii hidraulici. Gheorghe Rusu și Iulian paș . bateau le pen tru Lu-găi.iri- pușcare.
Constantin GRAURE

(Cont, in pag. a 2-a)

Echipa de dulgheri 
condusă <le Vasile Co- 
dorean de pe șantierul 
viitoarei preparații 
vezeni

. Ca urmare a sarcinilor reieșite din recentele documente d® partid, pentru acoperirea în proporție de 70 la sută a necesarului de cocs metalurgic pe întreaga țară, preparațiilor din Valea Jiului le revin sarcini hotărîtoare. Pînă la sfîrșitul acestui cincinal vor trebui să prepare întreaga cantitate de cărbune în scopuri siderurgice. Au fost aprobați p"incipa- lii indicatori tehnico-eco- nomici și -mă»urle ce realizare a obiectivelor de investiții, conform cărora l.P.C.V.J. are de realizat un mare volum de investiții : modernizarea și amplificarea prepărației trila, noua preparație la Livezeni (care va prelua 

cărbunele de la minele I.i- vezeni și Dîlja, precum și viitoarele mine Isaroni și Petrila-Sud) și adaptarea preparației Coroești pentru prepararea în scopuri siderurgice ă cărbunelui de Vulcan, Paroșeni și Ani- noasa. Dintre obiectivele care ar trebui puse în funcțiune în acest an se numără în principal cele de la preparația Coroești. în devizul general al S.T.E. sînt prevăzute pentru acest obiectiv 20 de lucrări. Volumul total de construcții- montaj ce trebuie realizat pentru punerea în funcție,



2

Locul lui de muncă
e intre cer și pămint

pe

Valeria COANDRĂȘ

(Urmare din pag. 1)
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xemplu în activitatea 
care o desfășoară...

Fac cunoștință cu el, 
bia după citeva. ceasuri, 
tund eind găsește răgazul 

jos. 
a- 

pă- 
de- 

pen-

a ■ debu- revistei (1930), continuînd o rodnică colaborare la

fost vreodată

macaragiilor, în 
ne este teamă

Minerii în literatură"

Este noapte. Lumina re
flectoarelor străbate întu
nericul. Cu o forță uriașă, 
brațul macaralei ridică în 
aer plăcile de beton, pînă 
deasupra blocului. O ima
gine de activitate nocturnă, 
fascinantă. In cabina ma
caralei, la zeci de metri 
deasupra păniîntului, dea
supra orașului, comunistul 
Nicolae S-Zu este la da
torie. Se spune despre el 
că e un om curajos, dîrz, 
un veteran al șantierelor.

— Să lucrezi acolo sus, 
la zeci de metri înălțime, 
mărturisește maistrul cons
tructor Constantin Albu,
nu-i un lucru ușor. Macara
giul Nicolae Bîzu este e-

să „dea o fugă* pină 
De 26 de ani lucrează 
colo sus, între cer și 
mint, în nacela care i-a 
venit „casă și masă* 
tru aproape jumătate din 
viață. Lucrează pe una din 
cele mai mari macarale, cu 
telecomandă și posibilitate 
de translație pînă la o dis
tanță de 100 de metri. De 
26 de ani, indiferent că 
plouă; ninge sau bate vîn- 
tul (pentru macaragiu e 
foatre important), Nicolae 
Bizu urcă și coboară in 
fiecare zi zeci de metri 
pe verticala macaralei. In 
această perioadă a urcat 
toate treptele meseriei, do- 
bindind cea mai înaltă ca
lificare posibilă.

— Meseria dv, cere mult

curaj. .V-a 
teamă 1

— Nouă, 
general nu
decît, eventual, de furtună. 
Intr-o noapte a fost un 
vint puternic. Am simțit 
că mă leagăn ca într-o bar
că. De abia am ținut în 
miini aparatul de control. 
Furtuna a durat foarte pu
țin și betonul n-a apucat 
să se, întărească...

Ne despărțim. 11 privesc 
cum „dă o fugă" pină în 
virful macaralei. Cînd a- 
junge sus îmi face semn cu 
mina și intră în cabină. 
Parcă-l văd punindu-și cen
tura de siguranță, cu miini- 
le pe manete, 
țintiți cînd la 
de bord, eind spre cirligul 
macaralei care 
bena cu beton. Beton pen
tru noile apartamente.

cu ochii a- 
limitatogrele

ridică in aer

Eugen Relalis a colaborat - în epocă la revistele „U- manitatea", „Cuget liber" etc. A scris o sumă de studii, note de călătorie, poezii. Poemul „Minerii" vădește interesul și sensibilitatea poetului pentru „Peisajul mineral", populat de minerii care : „...se jerfesc cu inima deșartă / Fără idoli, fără preoți / ■ Muncind fără cruțare / Din zori și pînă-n seară / în labirintul monstrului de. piatră..."Alexandru Șâhighian s-a impus în coloanele unor publicații cum sînt „Omul liber", „Epoca", „Linia nouă", „Reporter" etc. Poezia ,,Greva minerilor" relevă, prin laitmotivul „De-a- mar de vreme string minerii tunet", cauzele profunde ale mișcărilor socia- din centrale carboniferi accentuează tendințe- de libertate și unitate a- muncitorilor mineri, necesare pentru căldurii plinii".Teodor Scarlat tat în coloanele „Vraja'"

„ Adevărul", „Convorbiri literare", „Familia", „Viața literară", „Cuvîntul liber", „Societatea de inîine" etc. Din volumul de poeme „Claviaturi", desprindem poemul „Grevă la Anina" care exprimă „setea" o- mului pentru dreptate. „...Și-atunci, bolțile toate
Addenda (II)

/ au hohotit — în toată — întinderea lor largă / căci glasul OMULUI care detuna pentru dreptate / a-;să

păstrarea

menință să darme sau spargă / pămîntul..."Ion Th. Ilea a debutat la „Societatea de mîine" editată de I. Clopoțel la Cluj. A Colaborat la „Șantier", „Adevărul literar și artistic" etc. Poeziar „De vorbă azi, pentru altă zi", îl relevă pe poet „frate cu minerii", cărora le vestește binele care deocamdată „zaee-n patul suferin- ții“ : „...Popoarele se zbat... Le-așteaptă o soartă bună / venită poate fără veste /
in sectorul III

(Urmare din PH- 1)„Interealațiile de steril din strat precum și unele defecțiuni ne-au creat multe dureri de cap, ne spunea brigadierul. Cu toate aceste greutăți brigada și-a realizat planul în cele două decade ale lunii aprilie, în proporție de 123 la Sdtă"- La un alt abataj îl întîl- nim pe Petru Alb, șeful brigăzii și pe cei trei frați Costieă, Gheorghe și Nicolae Alb. Brigada și-a depășit productivitatea -muncii planificată în cărbune cu 2900 kg/post. Acest lucru ilustrează pasiunea și dăruirea minerilor, ambiția lor de a-și respecta angajamentul luat în cinstea zalei de 1 Mai de a extrage suplimentar 500 tone cărbune. La ora cînd am ajuns în abatajul lui Ilie Bogheanu, abataj dotat cu susținere individuală și combină, se făcuse deja ri- parea transportorului și începuseră operațiile de pregătire în vederea tăierii în schimbul II, „Nu poți lăsa abatajul neterminat și u- tilajul în voia șoartei" ne spunea interlocutorul. Vorbele brigadierului aveau suportul trainic al faptelor, al celor peste 400 tone de cărbune extrase suplimentar de la începutul lunii.„Oamenii s-au mobilizat au văzut că de ei depinde- lotul, de modul în care fiecare își face datoria" ne spunea șeful sectorului. La riadul său Aurel Chîetroiu, secretarul organizației de partid pe sector, ne mărturisea : „Cert este că realizările de acum sînt în primul rînd rodul gîndifii și acțiunii întregului colectiv. Pe lingă faptul că ne-âm organizat mai bine, un accent deosebit am pus și pe aprovizionarea cu materia
le și piese de schimb a tuturor formațiilor de lucru. Avem create toate condițiile ca și în continuare să realizăm zilnic sarcinile de plan, iar pînă la finele lunii să extragem suplimentar peste 2000 tone de cărbune, cinstind cum se cuvine — după tradiția muncitorească — ziua de 1 Mai". In sectar s-a produs ceva, ceva deosebit care se numește răspundere, ori disciplină, ori hotărîre, ceva care categoric are la bază abnegația muneitoraescă.

partidului și statului nostru o unitate deplină. Pe plan intern, construcția pașnică a unei orînduiri superioare — ca organizare, relații umane, nivel de trai — este concepută și condusă astfel încât să pună în lumină, în primul rînd, potențialul creator al poporului, valorile proprii ale culturii românești. Pe plan extern, prietenia deschisă îndeosebi națiunilor care au pășit mai recent pe calea- independenței are la bază același principiu al sprijinirii si stimulării efortului propriu în consolidarea independenței politice, printr-o independență politică reală. Soliile . de pace și prietenie purtate pe itinerarii care au acoperit aproape toate meridianele lumii, contactele la nivel înalt, convențiile ' economice, comerciale culturale au dezvoltat relații de colaborare și cooperare așezate pe principiul sănătos al avantajului reciproc, capabil, să contribuie la lichidarea subdezvoltării în statele aflate începutul procesului formare. Din sprijinul

ȘÎ

la de a-
(Urmare din pag. 1)

cordat tinerelor națiuni,, pe o scară întinsă de preocupări — în întărirea economiei, extinderea comerțului, pregătirea cadrelor, ■ atragerea acestor state
^'■W.VAW.W.WAW/.WMW.WAV.V/.WY.

în
tații de principiu și acțiune dintre politica internă și externă a partidului și statului nostru rezultă, în ■ fața lumii, din conținutul pozitiv al soliei înaltului

0 politică deschisă
mereu ideilor progresiste
‘■'■'‘'■'■V.V.VAW.W.'.V.V/.VAVW/.YA'.'AW.'rAS diviziunea internațională a muncii — rezultă, pentru țara noastră, pentru politica sa internă și promotorul ei neobosit, tovarășul Nicoale Ceaușescu, o nouă cotă de prestigiu, în lumina căreia descifrăm efortul îndelungat și statornic al României socialiste pentru făurirea unei lumi mai bune, întemeiată pe o nouă ordine politică și economică internațională, pe dreptate și justiție socială.■ Opirtia publică mondială este martora unei noi solii de pace și prietenie inițiata de președintele țării - noastre, pe pămîntul african. O nouă dovadă a uni-

conducător român, din caracterul concret al sprijinului acordat statelor prietene în întărirea lor economică, în primul rînd prin punerea în valoare a resurselor de care dispun, în propriul lor folos. A- cum, în preajma unei zile istorice — a solidarității internaționale a tuturor celor ce muncesc — semnificația vizitelor întreprinse pe continentul african ne apare în toată plenitudinea socialistă, secvență sa : România militantă con- pentru unitatea mișcării muncitorești internaționale, țara nouă de .astăzi cu o industrie puternică, , realizată prin e-

fortul propriu al clasei muncitoare, prin valorificarea potențialului și capacităților creatoare ale poporului, înțelege și acționează neabătut pentru a- dîncirea colaborării, pe baze reciproc avantajoase, cu statele preocupate să-și pună în valoare resursele proprii, în folosul dezvoltării propriei avuții naționale, a forțelor de producție și potențialului lor economie.lntîmpinat pretutindeni pe traseul actualului iti- nerariu african cu sentimente de stimă și prețuire, președintele țării noastre poartă mesajul unei politiei deschise eu generozitate, spre ideile progresiste, spre idealurile înălțătoare ale umanității, de pace și bunăstare, de progres multilateral. Este mesajul unei țări care a dorit, dintot- deauna, să trăiască cu toate statele în relații de prietenie și colaborare,mesajul unui popor preocupat tot mai mult statornicirea noii ordini e- conomice și politice internaționale, bazată pe echitate și dreptate socială —■ chezășia apărării și eon- . solidarii păcii în întreagalume. '

și-n pragul casei cine va ieși / în acea zi ?“.George Lesnea, valorosul poet ieșean, a debutat la „Gîndul nostru," (1926). A colaborat la „Viața românească" ,„Gîndirea“, „A- devărul literar" etc. Volumele din tinerețe „Veac tî- năr" (1930) si „Cîntec deplin" (1935) ca pe unul proeminenți ezia „Săpați primă îndemnul la .,« . "io - ■ •„în suflete și-n mină", ca- j re crează posibilitatea | „prinderii fericirii viitoa- i re", a „ieșirii visului lumii la lumină".Liviti Deleanu a publi- j cat versuri la „Vitrina li- , terară" (1927) „Bilete de j papagal", colaborînd apoi ! la „Ramuri", „Cuvîntul liber", „Șantier". în 1929 i-a I apărut poezia „Strigăt din I mină" care — prin gura a I patru sute „de inimi răz- I vrătite", aflate în „străfundul pămîntului" — lansează „cu toată tăria ețl- .1 vîntului" dezideratul vital: „...o bulcă de pîine fier-, binte / și-o strachină plină de soare !".Operele literare consacrate minerilor — așa cum releva și scriitorul Corneli u Rădulescu — sînt „mult mai numeroase decît putem noi cita în. cîteva rînduri". | Chiar dacă ne-am aplecat doar asupra unei părți din poezia interbelică, evident că n-am epuizat (nici nu ne-am propus de fapt) problematica pusă în dis-... cuție. „Addenda" de față invită, la rîndul ei, pe cei care mai au ceva de spus despre: modul în care sînt oglindiți minerii în litera-,,, tură, să ia cuvîntul.
Prof. Dumitru PELltlRAD

l-au consacrat dintre poeții ai vremii. Po- mineri..." ex- sondarea" adțncă nezădarnică

estede

ln legătură cu 
pescuitul sportivAsociația generală a vînătorilor și pescarilor sportivi anunță membrii săi că, în perioada 20 aprilie — 18 iunie 1979, se interzice pescui

tul sportiv în toate a- pele colinare și de șes ale țării noastre. înee- pînd cu ziua de 1 Mai, se redeschide pescuitul . păstrăvului în apele de munte. (Agerpres)

ÎN PI 
PTimpi; doamnă nu cu ti șa, de 1 la volar ți-e mai mașina s ezită, ct subingir de la ’ șantierU; .„invitat* Di j măre plimbat- mașina culanta și făcu făcut" Cînd ai organele mărescu cramă 1 Așa că timp să dar eu buzul s tot n-a conduce tea „fir treburii..J re: nul leg; batea e tită.
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în decembrie 1979, este de peste 64 milioane lei din care pînă in prezent s-au realizat lucrări în valoare de 26 milioane lei. De o importanță deosebită sînt : recepția cărbunelui brut, sortarea și stocul de cărbuni spălați da mare capacitate. Acesta din urmă ar rezolva muMe neajunsuri manifestate în prezent- în fluxul tehnologic, datorită lipsei de vagoane și a capacităților reduse de însilozare. în plus, acest stoc condiționează și a- daptările din spălătorie și flotație la noul flux tehnologic.Deci, punerea în funcțiune a celor trei obiective este determinată de necesitatea livrării către economia națională a unei cantități tot mâi mari de cărbune, dar mai ales de cărbune care să servească scopurile industriei siderurgice. Unele, dintre a- ceste obiective se află, ea parte de construcții, în stadii avansate de execuție, altele sînt chiar finalizate, așteptîndu-se doar montarea utilajelor, utilaje ca- / re, datoria unor cauze — mai mult sau mai puțin o- biective — nu sînt asigurate în întregime, ceea ce ter-

menelor de execuție. Ancheta pe care am întreprins-o la I.P.C.V.J., beneficiarul sus-ămintitelor o- biective de investiții, a scos în evidență faptul că în privința, asigurării utilajelor necesare montării în noile capacități de pro-
bruți, ușor.primi

vea . culbutoful pentru recepția cărbunilor ne-am descurca mai Acesta însă îl vom.abia în trimestrul I 1980, cu toate că l-ara comandat la întreprinderea 23 August din București încă din noiembrie 1977. Urma

deoarece producția de la mina Dîlja se prepară momentan la Petrila, însă, cum acolo se lucrează la i extinderea preparației, cărbunele ar trebui dus la Corcești în vagoane C.F.R., dar acestea nu se pot descărca decît cu un culbutor
Asigurarea utilajelor

nici ing. șe-de
a con-Dar fost1980patru asemănătoare

duce la prelungirea

ducție nu se stă tocmai bine, deși la unele obiective s-ar putea începe montarea (la sortare deja e terminată partea de construcție). „O parte din u- tilaje deși aveau termen de livrare încă din trimestrul IV 1978, n-au sosit pînă acum, — arăta Silviu Constantinescu, ful compartimentuluiinvestiții. Utilajele pentru sortare sînt contractate a- bia pentru trimestrul IV al anului, deși s-au soliei- at în trimestrul II conform graficelor de execuție, însă furnizorii („UNICI" Satu Mare și „Progresul" Brăila) nu ne-au onorat comenzile decît în aceste condiții. Am solicitat sprijinul celor de la Satu Mare și ne-au promis livrarea mai repede a unor utilaje (trimestrul III), Dacă am a--

să-1 primim în trimestrul IV 1978. Deși documentația era în regulă ne-a fost refuzată de către întreprinderea executantă, pentru ca după citeva luni să revină și să o accepte, siderînd-o valabilă, termenul de livrare stabilit pentru anul întrucît toate cele culbutoare(doar atîtea se pot face în- tr-un an) sînt contractate cu alte unități. Șanse de a primi mai repede nu sînt. O singură soluție ar mai fi: renunțarea de către U- zina „Victoria" Călan la unul din cele două culbu- toare planificate. Dar și aici am fost refuzați." Or, în această situație noi în- tîmpinăm mari greutăți în preluarea producției de ■ cărbune a întreprinderilor • miniere. Spunem aceasta

gorie intră pompe, mașini de zetaj, centrifuge,. P-'sfci transportoare etc. „Nw , a- vem de asemenea, necwuri cu unii furnizori de utilaje deoarece, cum a fost cazul întreprinderii mecanice din orașul Dr. Petru .-. Groza, nu acceptă documentațiile îmbunătățite, așa cum le-am solicitat — a- răta interlocutorul. Trebuie să ne realizeze 270 ml de elevatoare, dar se cramponează de formalități cafe ne intîrzie. Apoi, deși ne-am corelat graf primire a utilajeloi le de execuție tructorilor, s-a situația cînd. rul este frînat
deși ne.ele de r cu reale cons- ajuns în construct»- de montare pentru că utilajele; care întîrzie să sosească sînt tocmai, cele mai urgențe, a- vînd deja frontul de lu- : cru asigurat. Deci îi încurcăm astfel pe construe- .. tori și din această cauză nu se realizează pianul".

am prezentat o situație oa-

de mare capacitate — cel nemontat, despre care era vorba mai sus".Mai sînt și alte utilaje contractate care încă nu sînt primite din anul trecut (cu pondere pentru Co- roești), altele au termene pentru perioada următoare și deci n-au front de montare asigurat, însă au început să sosească. Altele în schimb încă nu sînt contractate. în această cate-
în rîndurile de față

recum paradoxală, deoarece cel mai mare interes pen
tru punerea în funcțiune a noilor capacități de pro
ducție ar trebui să-l aibă beneficiarul acestora. După 
cum am văzut, sarcina de a asigura utilajele în ve
derea montării nu este onorată in întregime, deter- 
minînd astfel întârzieri în construcție. De aceea în
treprinderea de preparare a cărbunelui Valea Jiului 
și forul tutelar al acesteia — C.M.V.J. — vor trebui 
să-și intensifice eforturile pentru asigurarea condiți
ilor de montare a utilajelor și punerea în funcție la 
timp a tuturor capacităților planificate.

I 
I
I
I

Drep unui dă numj mit „pi cere", i urma p examen cerea e se - ped< legii, t nu țin calecă nind a< pentru cului î exempl a fost . V-.-nus „călare care ni crisă îr ca Ma troșani. prit; d torul" : gă. Evi și-și v< instant; Cu al. circulai fără să conduc; . pățiți i nu-i de

a

[ ATENTAzi se ridicat pe. șose starea t mi tem î care v- urmați, lătonți ranță :■ plecarea câți cu tehpică ■ lui ; • ștergătoi de spăl lui l'un< ne conc drum r în disci mașinii copiilor din fațe • păsti siguranf na din li- vă în: gimul d drumul; viteza tați ; • sebită de depă niți la ci un mc sumat IConsi veți lut turtle, ■ bun.
Riibr 

spri, 
circu



il roșu

LIRE DE 
ERE

CADRAN
.inios te îndrum, dacă ■i, atunci a- re. Te urci . Dar dacă îndemînă ui... Unii nu î-a ■ ezitat | Ioan NițăCraiova, vulcan. L-a șoferul Ion să facă o Tg. Jiu cu cu autobas- J-8825. Zis Tg.Jiu „s-au i amîndoi. t opriți de lontrol, Dij- nirosea a i o poștă, nă va avea tot plimbe, ff, -cu auto- >e jos, . că jermis de )espre par- îră", nai simpieA t în te »ue- ■icum, plim- scump plă-
JOACĂ!2 conducere vehicul ți-1 ul legal nude condu-> obține în ivării unui fel, condu- fracțiune și țe conform ite acestea 1 unii și încete deve- ate pericole anta trafi- Avem și ornel Călău pe strada Petroșani o motoretă nu era îns- ilație ; Stoi- ot din Pe- >st și el o- lăsat „mo- upt-o la fu- a fost oprit ne cuvântul judecată, jvihte, nu motoretele permise de a i ă să nu doi. Zău, t

ȘOFERI! iță un grad aglomerație ită fiind și ui, ne per- sfauiri pe ■uga să le ,i ca să că- plină sigu- linte de ■an verifi- une starea tpyel-îieulu- rați-vă _că și sistemul parbrizu- iză în bu- ; • laantrenați i pasagerii î permiteți cupe locul ingă șofer; stanța de i de mași-• adapta- anență re- s la starearespectați în locali- ați cu deo- manevra• nu por- pentru ni- :ă ați con-alcooiice.că ne ea mă stării drum

I
I
I

tehnico - științific
Invenție în domeniul perfoțxijului minierInginerul Gheorghe Rada, directorul Salinei Ocna Dejului, este autorul unei mașini de perforat rotativă, pentru care a obținut brevetul de invenție numărul 69 764. Depășind performanțele produselor similare cunoscute pe plan mondial, a- ro- de în-ceasta nouă mașină mâneaseă, deservită către un singur om,

Primul

locuiește munca a 65 de mineri, sporește cu 50 la sută productivitatea muncii și reduce cu 80 la sută consumul de energie e- lectrică pe tona de sare extrasă. în atelierul mecanic al -Salinei se realizează acum primele două mașini comandate de centrală pentru uzul salinelor din Tîrgti Ocna și Praid.
strung greudeLa întreprinderea strunguri din Arad a fost realizat primul strung greu din familia „S. N.“. Dișpunînd de un înalt grad de automatizare — printre care și de echi-

Bctoane armate cu fibre de sticlă

pamente pentru comenzi electronice noul model de strung poate prelucra prin așchiere piese cu un diametru de pînă la 1 250 nun, și cu o lungime de 6 500 mm.
un de specialiști ing. Ioan Ca- Facultatea de a Institutului „Traian Vuia"

în" cadrul activității de cercetare aplicativă, colectiv condus de dar de la construcții politehnicdin Timișoara, a finalizat noi soluții tehnologice privind producția de betoane armate cu fibre de sticlă. Pe această cale, au fost realizate diferite tuburi fără azbest •— materie primă provenită din

import —, grinzi și zăbrele pentru acoperișuri ușoare, cu profite similare celor metalice, la care consumul de metal se reduce cu aproape 80 la sută, dale și jgheaburi pentru sisteme de irigații și șarpante pentru acoperișuri, la care s-a eliminat complet consumul de oțel și, respectiv, de lemn, precum și alte materiale de construcții.

Acuarela

Cronică rimată

Dilemă la... alegere Foto : Ion LEONARD
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De îl 
dE (olo
SANCTUAR PRIMITIVO echipă de arheologi mongoli a descoperit în valea rîului Ciulut o galerie de picturi rupestre care a surprins prin marea ei arie — 120 km ! „Vîrsta"

Pastile cu,., șoferi— Dumneavoastră ați parcat la intersecție o Dacie bej cu un ursuleț alb, a- gățat de parbriz ?— Da... de ce, a pățit ceva ?— Ursulețul, nu...
★ ★— A trecut controlul circulației și ți-a luat numărul.— Păi nU aveam viteză, am circulat corect, de ce să mi-1 ia ?— L-ai pierdut la intersecție.
★ ★— Goneam cu viteză mare... în spate, mașina de la serviciul circulației... curbă... gata mi-amsauLa 

Ea
propriu ambele.ce i-ai ★dat

zis sînt în la figurat
★prioritate— Deaia, că nu avea ?— Fii serioasă dragă, cum să nu aibă ? Era directorul !

Mircea ANDRAS

ORIZONTAL: 1) Scriitor romantic german autorul romanului „Muntele vrăjit* — Poate urni și munții — Tâmpa spre pisc ! 2) 
Un. munte de om (pl.) — Fir vibrator la protozoare 3) Erou mitologic pedepsit de zei să urce veșnic un bolovan de piatră in vîrful unui munte — Cel al muntenilor e compus din cioareci și surtuc 4) Udați •— Falnici ca munții 5) E- roul mioritic ai romanului „Baltagul" de M. Sado- veanu ce-și găsește sfîrși- Albine nu- e xemplu : alpinist 7)tul în munți — me roase 6) De pi aletul pentru

Acizi patr toare9) In

După-atita frig și ceafă iar s-arată soarele"^} 
S-au inveșmintat în verde, spre Paring, ponoarele. 
Bălțile secat-au toate, au rămas doar gropile, 
Care-au devenit în Vale un.., perpetuum-mobile î 
Nu ne mal stropesc de-acum, deocamdat’ mașinile 
Doar prin gropi, desmiardă praful, dinii și găinile 1 
Și, dacă vreo adiere mai zglobie, bintuie 
Căile respiratorii cu praf ni le... gituie ! 
Nu contează insă, asta l Treaba-i... derizorie, 
Doar sosirea primăverii pare,., meritorie !. 
Ea ne-oferă-o largă gamă de priveliști rustice, 
De imagini inedite... optico-acustice l 
Am văzut eu, bunăoară, niște „inși" care treceau 
Cu tranzistorii „la maxim" și parcă se prefăceau 
Că nu văd, cum gospodarii (unii!) rondwile-și sapă 
Și-așezindu-se pe iarbă începură, o... agapă l 
Undeva, la cițiva metri, un cal nechează-n zadar. . ~ 
Așteptind a lui... stăpină să nu-l țină-n trotuar l 
Printre zeci de „cot-codacuri“, mai încolo, orătănii, 
Făceau, ciugulind la rime, cuvenitele... mătănii! 
La parcare a-amenajată chiar in fața unui bloc 
(Este vorba de-o parcare ce-i improvizată-ad-hoc), 
Un turism făeind virajul, claxonând foarte prudent 
Doar cu roțile din spate... călca iarba, neatent l 
Și spre-a nu fi supărată, glia noastră, ’pe mașină 
A-nceput „s-adape“ iarba cu ulei și cu benzină 1 
Prin al nostru parc zăril-am, fără glumă, amatori 
Exersind, să sară șanțul, devenind buni... săritori ! 
Oricum, pînă se astupă (nu se-astupă, e-n relaș !) 
Poate să st antreneze... jumătate din oraș I
Lingă „Hermes", un „bariton"... foarte bine „afumat" 
„Se ținea" cu insistență de-un lăstar proaspăt plantat 
Pe trotuar, alături saltă o fată și-un băietan <
iar in urma lor presară, coji de sîmburi de bostan ! 
Dacă ici-eolo.crimpeie mici se mai... sacrifică, 
Acuarela primăverii, totuși e... magnifică

acestor picturi — spun specialiștii — este de circa 5 500 de ani. Figuri misterioase, antropromorfe, îi înfățișează pe vechii locuitori ai scene de determină presupună Ciulut era de se desfășurau ceremonii de cult.
IN CITE ZILE SE POATE 
ÎNCONJURA PAMÎNTUL?După cum se știe, renumitul erou al lui Jules Verne, Phileas Phog, a făcut înconjurul Pămîntului în... 80 de zile. La vreme un asemenea constituia un record fantastic. Anul trecut, o ziaristă americană a reeditat călătoria eroului vernian, cu aceleași mijloace, dar în numai 72 de zile, timp în care a făcut și o vizită regiunilor natale ale lui Jules Verne. Dacă s-ar folosi vapoarele și trenurile, astăzi s-ar putea înconjura Pămîntul doar în... 30 de zile.

văii exercitînd cult, ceea ce îi pe specialiști să că valea rîului un sanctuar un- ț
i

pom... ?
Ia mașina

aceafapt
DIkECTOK

—- Altai fără înce- 8) lnediți — Treeă- în munți — în jepi !, ..... dîlmă ! —■ Fruct al pădurilor montane — Prefix pentru viață 10) Scaunul înalt al munților.
VERTICAL : 1) Le a- parține proverbul Dacă nu se duce Mahomed la munte, vine muntele la Mahomed". 2) Munți, numai piatră goală — Floare de... raritate declarată naturii 3) vehiculate trumentul ceritori ai

montană monument al Roci erodate și de ape 4) ins- lui Pan — Cu- înâlțimilor mon-

Ion LICIU

valea Polatiștei

i

î
sI 
î
i

tane — în fruntea clasamentului ! 5) Sfeta agora în grecește, în românește muntele... 1 v— Scriitor și poet ame- : rican autorul romanului „Aventurile lui Arthur Gordons Pym" în care descrie peripețiile unei călătorii spre muntele de magnet. 6) Cobor toamna de la munte, și lasă stîncile mute ! — Care păsuiește perfect 7) Muntele muzelor 8) Comparație pentru munți — Babele la urcuș ! 9)Piște pentru concursuri de bob și sănii — Rîul văii carbonifere românești 19) Prefixul înălțimilor — Stă- pinul cîmpiilor și munților de gheață.
Ion -SAVA

cu mestecenii albi și cu stî'ncile îngălbenite de licheni. Pîrîul curge vijelios, parcă pentru a marca locul unde primește un al doilea afluent din dreapta, pîrîul Stolojoaia.Dealul Ogrin (1110 m) a rămas în urmă, și din nou valea se deschide larg, potolind curgerea apei. Mes-

lizată cu 
iirouluj
1 Miliției
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— Ne-am în- tîlnit la... o a- dică.— ■ Mâini mustață si ce j,if.’catul niștere.-. Nu nici un rău în asta, deoarece port ochelari.
Ing. Zollan 

KIRALY

Se spune că primăvara coboară dinspre munți, o- dată cu vînturile și curgerea zăpezilor topite. Dar cutreierînd văile, locuri de o frumusețe sălbatică, ești tentat să crezi că de fapt,primăvara urcă din văi către creste... Așa se face că odată eu răsăritul soarelui,, eram la gura Polatiștei (520 m), decis să explorez ținutul. Intrarea în vale coincide cu hotarul de județ Hunedoara — Gorj, din șoseaua DN 66 bifUr- cîndu-se un drum forestier de-a lungul pîrîului Po- latiște.Drumul forestier se strecoară prin tăietura pereților ureînd pe firul apei, străjuit de copaci proaspăt drept par o pădure de sulițe. Din loc în loc, dau peste florile primăverii i „vîrtejul pămîntului" (pe- dicularis verticullata) și anghelohă (primula longi- fiora). Apar iarăși păduri masive de fagi, paltini izolați, ienupăr pitic și arin. Drumul urcă treptat prin păduri, cîștigînd altitudine și totodată pătrunzînd din ce în ce mai adînc în sălbăticie. La cotul următor, mă izbește priveliștea măreață a pîrîului Tarnița, un al treilea afluent drept, prăvălindu-și apele din păduri, în ramificații.Nu departe, lingă o cabană forestieră părăsită, Polatiștea se intersectează cu Cutr asa (795 m), afluent ce coboară dinspre culmile albe ale Parângului. Fac un popas lung, ca pentru prînz. lîngă un perete enorm (1078 m> peste

înverziți. Zăresc printre stînci „ciuboțica cucului de munte" (primula elatior), ferigi pitice și mătrăgună, în albie, sînt prăvălite stînci și trunchiuri, peste care apa curge înspumată, primind din dreapta un prim afluent, pîrîul Ursa.Drumul urcă treptat, în serpentine largi. Brusc, valea se deschide largă între culmi mai line, unde apa curge domol, fără cascade. Contemplu versantul drept, decorat cu fagi răzleți și în- colăceli de curpeni, printre care se ivesc cîțiva brazi stingheri. La stînga spumegă urlînd o cascadă, cu jerbe de stropi ca un abur. Continuînd drumul pe un povârniș în dreapta, se a- junge la locul numit „La perete" (989 m). în acest loc ochiul surprinde contrastul izbitor al brazilor

(drwmeiîj?
K excwriiutecenii de pe versantul

care se întretaie nuanțe alburii, gri-albăstrui, ocru. Sint calcare marmoreene.De aici, cu adevărat ținutul devine sălbatic, pe alocuri brazii amestacîn- du-se cu fagii. La capătul drumului forestier, după circa 7-—8 km, de sub Vîrful Recii (1468 m), din vecinătatea Gropului (1522), pleacă Obîrșia Polatiștei, primind apoi ca afluenți Căpriorul, Surpată și pîrîul Luciului. De pe Valea Cu- treasa (850 m), sg poate pleca într-un alt traseu i- nedit, pînă pe creasta Parângului, traseul fiind marcat, trecînd pe la Poiana Lungă (1335 m), Gcmăna- rea, „La frunte" (1450 m), Stînele Răscol (1630 Vîrful Răscol (1637 Ciocîrliul Grivelor și dealul Gemănarea, pînă la stînele Muncelul (1805 m), pentru a sfârși pe vîrful Gemănarea (2426 m) din Masivul Paring.Soarele cobora spre asfințit cînd mă întoarceam - în oraș. Aproape că-mi obosise privirea de măreția sălbatică a priveliștilor și de policromia primăverii, așa îneît mi-am propus să reedrtez drumeția (un traseu realizabil într-o singură zi de oricare amator în următorul anotimp, căci în natură, Jocurile sînt mereu altele de la un a- notimp la altul.
Dorit CHICET, 

student, I.M.P.
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încheierea vizitei 
în Republica Populară Mozambic 

Întîlnire între tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Samora Moises Machel

Sosirea solilor poporului român 
Burundi

In încheierea dialogului la nivel înalt româno-: mozambican, vineri seara, a avut loc, la reședința din Maputo rezervată înalților oaspeți români, o nouă întîlnire între tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președim. . tele , Republicii Socialiste
Dineu iaVinerii Șeara, secretarul general al Partidului Comunist Roman, președintele Republicii Socialiste România,- tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa E- iena Ceaușescu au luat parte la dineul oferit în o- noarea distinșilor oaspeți români la Palatul Prezi-

(Urmare din pag. 1) care poporul mozambican. construiește cu succes noua sa viață, prima vizită în Mozambic a președintelui României, 'întâlnirile și convorbirile* dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Samora Moises Machel, înțelegerile convenite- și documentele semnate au o profundă și , înaltă semnificație politică, dînd expresie profundei solidarități militante dintre cele două partide, țări și popoare.Noua întîlnire dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Samora Moises Machel, Tratatul de prietenie și cooperare între 

Ilomania, și Samora Moises Machel, președintele -Partidului FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic.In padrul convorbirii au fost trecute în revistă rezultatele vizitei pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa E- lena Ceaușescu, a făcut-o
Palatul Prezidențialdehțial din Maputo de președintele Partidului FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic, tovarășul Samora Moises Machel și tovarășa Graca Machel.Desfășurat în atmosfera deosebit de caldă, prietenească, proprie tuturor

Plecarea din MaputoRepublica Socialistă România și ’Republica -Populară Mozambic, Comunicatul comun, precum și celelalte documente semnate exprimă hotărîrea țărilor noastre de a dezvolta și a- dînci colaborarea bilaterală pe toate planurile, oferind un exemplu de relații între state libere, independente și suverane, animate de înaltele idealuri de a contribui la cauza justă a popoarelor, la progresul e- conomic și social, la cauza păcii și înțelegerii în lume.De la Palatul Prezidențial, unde a avut loc ceremonia semnării documentelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu to

în Republica Populară Mozambic ,ale convorbirilor și înțelegerilor la dare . s-â ajuns cu acest prilej.Intîlnirea s-a desfășurat sub semnul caldei prietenii, înțelegerii și prețuirii reciproce ce caracterizează relațiile dintre cele două partide, țări și popoare.
din Maputomomentelor dialogului la nivel înalt. româno-mozam- bioan găzduit de Maputo, dineul a prilejuit un cordial schimb de impresii între oaspeți și gazde, exprimarea satisfacției pentru rezultatele convorbirilor și ale vizitei solitar poporului român în ansamblu.

varășa Elena Ceaușescu, însoțiți de tovarășul Samora Moises 'Machel și de tovarășa Graca Machel, s-au îndreptat spre aeroportul internațional din Maputo.Miile de locuitori ai capitalei care au venit să-și ia rămas bun de la tovarășul Nicolae Ceaușescu, de la tovarășa Elena Ceaușescu au dat glas profundei lor satisfacții față de rezultatele rodnice ale vizitei care se înscrie că un moment istoric în cronica relațiilor de strînsă prietenie și solidaritate militantă dintre popoarele noastre, relații ridicate a- cum pe o treaptă superioară?

(Urmare din pag: 1)reia se află președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, aterizează pe aeroportul internațional de la Bujumbura, împodobit sărbătorește eu drapelele de stat ale României și Republicii Burundi.In întâmpinarea înalților oaspeți români, pe aeroport au venit mii de locuitori ai capitalei burundeze care, ' purtând portretele președinților . Nicolae Ceaușescu și Jean Baptiste Bagaza, aclamă și ovaționează îndelung, adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 1*- lena Ceaușescu primele mesaje de prietenie și caldă prețuire, de bun venit pe meleagurile ospitaliere ale acestei țări. Pe uriașe pancarte se puteau citi u-rările : ..Bun venit înalților soli ai poporului român!", „Ceaușescu, România — pacea și prietenia!", „Trăiască președințiiNicolae Ceaușescu și. Jean Baptiste Bagaza!".Grupuri folclorice de dansatori întregesc atmosfera entuziastă de pe aeroport,P r e ș e din tel e NicolaeoSîmbătă, 21 aprilie, la Bujumbura, au început convorbirile oficiale între președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Burundi, colonel Jean Baptiste Bagaza.Convorbirile dintre cei doi șefi de stat au continuat apoi în plenul delegațiilor română și burundeză. 

Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt salutați, la scara avionului, de președintele Jean Baptiste Bagaza și doamna Fausta Bagaza.Cei doi președinți își string mîinile îndelung, se salută cu prietenie.De asemenea, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Fausta Bagaza își string cu căldură mîinile.O gardă militară prezintă onorul. Președinții Nicolae Ceaușescu și Jean Baptiste Bagaza sînt invitați să. ia loc pe un podium special amenajat după specificul locului. 6 fanfară militară intonează solemn imnurile de stat ale României și Republicii Burundi.Președintele RepubliciiSocialiste România și pre- . ședințele Republicii Bu-r’.mdi trec în revistă garda de onoare aliniată pe aeroport. ■.?-•Un grup de copii oferă președintelui N i c o 1 a e Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori.In spiritul celor mai silesc tradiții de ospitalitate, ale acestui străvechi popor, miile de locuitori ai capitalei burundeze aflați pe aeroport flutură stegulețen v o r b iCei doi președinți s-au informat reciproc despre principalele, preocupări ale celor , două guverne și popoare privind dezvoltarea lor economică și socială, s-au referit la schimburile economice și cooperarea dintre România, și Burundi, subliniind existența . u- nor largi posibilități de a intensifica această colabo- rar’e. 

cu tricolorul României și cu culorile alb, verde și roșu ale Republicii Burundi, culori a căror semnificație este „pacea, speranța și dragostea de patrie".De la aeroport, se parcurge, cale de circa 2 kilometri, un adevărat culoar viu format din bărbați și femei care poartă drapelele Republicii Socialiste România, ' Republicii/ Burundi, precum și ale Partidului Uniunea pentru Progres Național din Burundi.La sosirea la reședința rezervată oaspeților români, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost așteptați, de asemenea, de o mare mulțime de oameni care, din nou, aclamă, a- plaudă cu exuberanță.-Interesul viu cu care a fost așteptată vizița președintelui . N 1 c ol a e Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu în Burundi, ilustrează, o dată în plus, însemnătatea deosebită și semnificațiile sale profunde asupra evoluției ascendente a raporturilor de stimă, prietenie reciprocă și conlucrare tot 'mai strin.se dintre'’1 țările noastre. . ’ ■'?■r i
Au fost abordate, de a- șemenea, o serie de probleme majore care confruntă omenirea contemporană și s-a prezentat poziția României și a Republicii Burundi în legătură cu căile și mijloacele de soluționare a acestor probleme.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă de caldă prietenie, înțelegere și stimă reciprocă.

mm Muncitoresc : Frații.
URICANI : Lanțul a- mintirilor, seriile I-II.

Sesiunea Comisiei mixte româno-lîblene FRAGA

de cooperare economică
TRIPOLI 21 (Agerpres). Sîmbătă’ Ia Tripoli au început lucrările sesiunii a Vl-a a Comisiei mixte ro- mâno-libiene de cooperare economică și tehnică.• Comisia examinează stadiul relațiilor economice dintre cele două țări și măsurile care urmează să fie luate, în continuare pentru dezvoltarea și diversi-

Tabără de refugiați Zimbabwe atacată de aviația rhodesiană21 (Ager- protestele africane și ale O.N.U.
SALIȘBURY preș). Ignorînd opiniei publice internaționale, și altor organisme interna-ponale, autoritățile rasiste ■ le la Salisbury continuăseria acțiunilor agresivepuse la cale împotriva statelor africane „din prima linie", care acordă sprijin nemijlocit luptei de elibe-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str, Repubtaii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). IRAKI. L. Tipografia 1 etroșani, str. R.publicn.

ficârea cooperării economice și tehnice a schimburilor comerciale. ’ . 'Delegația română este condusă de tovarășul Ion Păț^p, .viceprim-mmj.stru, al guvernului, iar cea a Jamahiriei Libiene — de Ornai- Mustafa Al-Munta- ' șer, secretar al industriei grele, ad-interim al secretariatului pentru petrol. ?
rare națională a poporului Zimbabwe, a popoarelor din Namibia — ocupată i- legal de autoritățile de la Pretoria — și din Republica Sud-Africană împotriva regimurilor rasiste și a politicii de apartheid.Potrivit unui comunicat militar difuzat la Salisbury și reluat de agențiile internaționale de presă, a-

Interparlamentare
PR AGA 21 (Agerpres). Sîmbătă s-au încheiat la Fragă lucrările sesiunii de primăvară ă Uniunii interparlamentare, la care au luat parte delegațiile a 75 de grupuri parlamentare naționale. Sesiunea a avut înscrise la ordinea de zi probleme privind punerea în aplicare a documentului final al celei de-a X-a se- 

viația militară a regimului minoritar rasist de la Salisbury a lansat, vineri seara, un violent atac asupra unei tabere a refugia- ților Zimbabwe, situată pe teritoriul Mozambicului. Atacul a cauzat pierderi de vieți omenești și daune materiale- .J ■

au luatspeciaTe a O.N.U., dezarmării, se- i, pro-siuni consacrată caritatea europeană, inovarea înțelegerii, cooperării și păcii internaționale, în domeniile educației, informațiilor și comunicațiilor, decolonizarea, dreptul spațial și protecția familiei, grija pentru copii și tineret.Subliniindu-se rolul parlamentelor și parlamentarilor pentru adoptarea de măsuri urgente în vederea punerii în aplicare a recomandărilor sesiunii speciale a O.N.U, și< relevîn- du-se că armele nucleare constituie cel mai grav pericol pentru umanitate, în documentul final se insistă, asupra priorității care trebuie acordată încetării cursei înarmărilor și realizării dezarmării nucleare, în cadrul unui program global care să ducă ,1a e- limin area totală a acestor , arme. ;

a-

FILME
DUMINICA, 22 APRILIEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Acel blestemat tren blindat ; Republica : Revoltă în cosmos ; Unirea : Nea Marin miliardar.PEȚRILA tru fotbal.LONEA: Detectiv par- " ticular. ??■;.:■AN1NOASA : Vlad Țe- peș, seriile I-II.VULCAN: întoarcerea.LtJPENl — Cultural : Animalul; Muncitoresc: Frații.URICANI : Lanțul mintirilor, seriile I-II.

LUNI, 23 APRILIEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Fiecare moare singur ; Republica : Șoimul ; Unirea : Compania a 7-a sub clar de lună.PETRILA : Totul pentru fotbal.LONEA:, Abatere Zero. . VULCAN : Pasiunea.LUPEN1 — Cultural: Mașina- de întinerit ;

TV
DUMINICA, 22 APRILIE8,30 Gimnastica la domiciliu. 8,40 Tot înainte! , 9,25 Șoimii patriei. 9,35 Film serial pentru copii 1 Insula misterioasă — e- pisodul 9. 10,00 Viața șa- tului. 11,30 Pentru cămi-Tctul pen-. nu] dumneavoastră. 11,45 12,30 13,00 13,05 Album du-Bucuriile muzicii. De strajă patriei. Telex. î?," minical. Umor și muzică. 14,00' Desene ani- > mate? .15,35 Evocare : 109 ani de la . nașterea lui V. ’. 1. Lenin. 15,45 Film serial? Dickens la Londra. Episodul 6. 16,35 Itinerar sudanez — Khartum. 16,45 Telesport. 18,20 Reportaj de scriitor: Poiana cu statui, de Radu Cîrneci. 18,50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal. 19,20 Do- mentar : Pagini din lupta antifascistă. 19,40 Șlagăre de ieri și de azi. Emisiune de Ileana Vlad și Tudor Vornicii. 20,15 Film artistic: „Caietul albastru". Premieră TV. Producție a studiourilor sovietice. 21,45 Telejurnal.
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