
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU 
ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist , Român, președintele Re- ' public ii Socialiste România, a efectuat, în cursul zilei de miercuri, o vizită de lucru în unități economice reprezentative ale județului Constanța.Noua vizită de lucru a '•-tovarășul ui Nicolae Ceaușescu pe meleagurile co’nstănțene a avut ca scop analiza' activității ce se desfășoară pe un mare șantier de investiții al transportului nostru maritim —* Șantierul naval Mangalia —, precum și a felului 
ita care se desfășoară munca în unitățile agricole, cooperatiste și de stat, din această parte a țării, după crearea consiliilor u- nice agroindustriale.Tovarășul N i c olae Ceaușescu a fost însoțit în această vizită de tovarășii Ion Ionîță, Ion Coman, Angelo Miculescu, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, precum și de tovarășul Ion Stoian, prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R.In toate momentele vizitei, secretarul general al partidului a fost întîmpi- nat cu cele mai alese sentimente . de dragoste și stimă.Primul obiectiv al vizitei l-a constituit Șantierul naval din Mangalia, profilat pe construcții și reparații de nave.Ta coborîrea din elicopter, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întâmpinat de muncitorii, inginerii și tehnicienii șantierului cu cele mai calde simțăminte, cu îndelungi și în-

a- prc- in-
al

decisive obiec- primăcare

suflețite ovații și urale.O gardă, formată din marinari, membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru pararea patriei a zentat onorul. S-a tonat Imnul de statRepublicii Socialiste România. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a trecut în revistă garda de onoare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-i aflat pentru a cincea oară în mijlocul colectivului Șantierului naval de Ia Mangalia, fiecare vizită de lucru re- prezentînd etapeîn realizarea acestui tiv economic de importanță.' Din momentul în la indicația secretaruluigeneral al partidului s-a pus temelia acestei vaste platforme industriale, în august 1974, constructorii au acționat cu toate forțele pentru îndeplinirea sarcinii de mare răspundere ce le-a fost încredințată — crearea un șantier modern, dotat cu tehnică de vîrf, capabil să realizeze atît nave comerciale, cît și militare.Colectivul șantierului este astăzi onorat și mîn- dru de a raporta secretarului general al partidului că indicațiile date au fost transpuse cu fermitate în viață. Astfel, paralel cu e- xecutarea investiției, s-a construit și lansat la apă mineralierul tdw „Cillatis' seria mare a se realiza laGazdele subliniază că, în perioada 1974—1978, au fost puse în funcțiune însemnate capacități de pro-

dede v tonaj
55 000 primul din ase de prevăzute Mangalia.

ducție: strucții plasate ție ce bit de carale de 16, 50 și 120 tone forță, mele ... .cheiuri; hala pentru construcția de corpuri de navă; fabrica de oxigen și acetilenă; centrala termică; stația de eompfesoare și, parțial, cheiurile și hala de armare.Dialogul de lucru continuă în cîteva sectoare de bază ale șantierului: în hîla destinată construcției corpurilor de navă, pe una din platformele de premontaj, în dreptul docurilor uscate.Apreciind rezultatele obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu cere să se grăbească ritmul de realizare a întregii investiții, să se extindă și mai mult automatizarea în procesul de sudură. Totodată, recomandă să se găsească o soluție eficientă pentru construirea unei treceri pietonale în zona de vest a șantierului. In același timp, a subliniat necesitatea măririi capacității de reparații a navelor comerciale, intensificării lucrărilor de execuție a che- i urilor și platformelor de armare, a canalului șantierului.Mulțumind călduros tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru noua vizită de lucru, și pentru indicațiile date, toți cei ce lucrează pe șantierul naval de la Mangalia l-au asigurat pe secretarul, general al partidului că își vor face și în viitor dato-
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docurile de con- și reparații, amin tandem, solu- s-a dovedit deose- economicoasă; made pe platfor- de premontaj și
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/u întimpinarea celei de-a 35-a
aniversări a eliberării patriei

de sub dominația fascistă

La sectorul I al I.M. Dîlja
U.F.E.T. Petroșani

fi

200 de oameni și un singur gind 
REALIZAREA SARCINILOR 

SEMESTRIALE 
ÎNAINTE DE TERMEN

• Și cu mijloace clasice planul poate 
realizat și depășit • Producția lunară,

suplimentară extrasă, la zi - plus 157 tone; 
productivitatea muncii planificată pe aba
taje a fost depășită cu 1 300 kg/post • 
Pe sector, sporul de productivitate este de 
aproape o tonă pe post.Minerii sectorului I la I.M. Dîlja trăiesc aceste zile, mai mult oricînd satisfacția că zultatele muncii lor întîrzie să se arate,cum cîtva timp, în cele trei abataje cameră din , stratul .3, brigăzile conduse de Visile Zaharia, (Continuare în pag. a 2-a)

de în ca re- nu A-
Emil Aionesei șl Constantin Buta, au mtîmpi- nat greutăți pentru că în front au apărut intercalați! sterile.

Mircea BUJORESCU

Plan semestrial 
depășitRealizarea planului da" export la celuloză de fag — o sarcină deosebită pentru colectivul U.F.E.T. Petroșani a fost îndeplinită.- Față de planul semestrial realizările la acest indicator sînt superioare cu 256 mc, ceea ce reprezintă valoric un plus de 35 000 lei valută. iIn același timp, planul semestrial a mai fost depășit la unele sortimente cum sînt bușteni rușinoase cu 300 mc, la lemn de mină cu 100 mc, la lemn pentru construcții rurale cu 400 mc, la cherestea de fag cu 750 mc, iar la semifabricate cu 200 mc.Printre colectivele de forestieri, care s-au evidențiat în mod deosebit în a- ceasta perioadă, sînt cele ale sectoarelor Lonea și Cîmpu lui Nvag". ” '

Schimbul minerului 
Constantin Silion din 
brigada condusă de E- 
mil Aionesei de la sect. 
I, I.M. Dîlja.

In liceele din Valea Jiului a avut loc

Un bloc — K 5 —cu 56 de apartamente a fost terminat în cartierul „Vîscoza” Lupeni și își va primi locatarii pînă la sfîrșitul acestei săptămîni. Proaspeții locatari ai primei scări se instalează în prezent în cele 14 apartamente repartizate.' (Al. Dobri- țoiu). x
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0.—.--------- __Circumscripțiile nitare de copii nr. 2 din Petroșani au mutate din policlinica veche în clădirea fostei policlinici cu plată din strada Crișan și funcționează cu același program. După terminarea amenajărilor necesare vor fi mutate aici și ’ circumscripțiile nr. 1 și 2 pentru adulți. (T.T.)
♦ ----- —----- - ■

sa-
1 și fost

I

încă patru autocon- tainere de mare capacitate vor completa dotarea parcului auto de la E.G.C.L. Petroșani. Prin aceasta sporește posibilitatea ridicării la timp a gunoiului menajer și de păstrare a curățeniei orașului. (C. Val.)

(Continuare in pag. a 4-a)
Ziua absolvențilorliceală într-o perioadă în care poporul nostru întâmpină cu rezultate cea de-a XXXV-a sare a eliberării de sub dominația și Congresul al XII-lea al P.C.R. Formați printr-un. contact nemijlocit cu producția din Valea Jiului absolvenții au predat promoției următoare tradiționale „chei ale succesului", rostind „Legămîntul” prin care se angajează să facă din muncă suprema rațiune a existenței lor și să se integreze în activitatea creatoare a oamenilor muncii din patria noastră. «In cadrul festivităților^'

In viața celor șapte licee din Valea Jiului au avut loc, marți și miercuri festivitățile din cadrul „Zilei absolventului", sărbătorită în fiecare oraș al municipiului. La aceste momente, care sintetizează procesul instructiv-educa- tiv, au participat membri ai biroului Comitetului municipal de partid, reprezentanți ai organizațiilor U.T.C., ai Inspectoratului școlar al județului Hunedoara și ai întreprinderilor din Valea Jiului, cadre didactice și elevi.Cei peste 1 000 de absolvenți ai liceelor — industriale, de matematică-fizi- că, de chimie și economic — constituie promoția care își încheie pregătirea

rodnice aniver- patriei "fascistă

(Continuare în pag. a 2-a)
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Un om a fost salvat în munțiMetaforic, telefonul serviciului de urgență al Spitalului din Petroșani poate fi numit și telefonul speranței. Apelurile lui sînt, de fapt, apelurile unor oameni care-și pun speranța în ajutorul altor oameni. De data a- ceasta apelul a venit de undeva de la poalele Retezatului î un cioban fusese sfîrtecat cu o seară înainte de un urs ce a- tacase turma adunată la stînă. „Știam că fiara atacă de regulă abdomenul — ne spune Chirurgul Emil Lepădatu, medicul echipei „Salva- mont“ — puteau interveni complicații și întîr- zierea putea fi fatală”.In ziua aceea a plouat,

nou la Coroești. „Vîntul batea atît de tare că mi-a fost teamă să nu răstoarne aparatul — spunea pilotul Păun. Toți cinci am stat în elicopter mai bine de două ore în spe-v ranța că timpul se va îmbunătăți. Dar... Ne-am întors la Petroșani”. “ letinele cerute de la ția meteo Pîclișa nu miteau decolarea.„...Și totuși omulne spune Lepădatu. gardă și 18, trebu- decizie.

vîntul batea în rafale. Inimosul pilot Florin Păun și mecanicul de bord Gabriel Manea au cerut totuși permisiunea de zbor. Viața unui om aflat undeva în inima Retezatului era în pericol. Infruntînd vîntul puternic și ploaia, „pasărea”, cum e numit elicopterul în spital, a coborît în satul Coroești al comunei Sălașul de Sus. Cu încă trei pădurari la bord, Florin Păun a pornit spre Retezatul învăluit în negură. Au încer- trecuse de ora cat să traverseze creste, să se strecoare prin văi, printre fulgere, dar de stîna unde se afla omul suferind nu s-au putut apropia. Au aterizat din

buia salvat — medicul Emil Cum eram de
Bu- sta- per-
țre-

Forumul 
județean 

al pionierilorAstăzi, în tabăra de la Costești, sub deviza „Dcc la comuniști învățăm cu- tezanța revoluționară”, se deschid lucrările forumului pionierilor din județul Hunedoara. Organizația pionierilor din Valea Jiului este reprezentată de 28 copii la dezbaterile, schimburile de experiență și toate activitățile orga-; ganizate în perioada 21— 30 iunie, în întimpinarea marilor evenimente poli ti- ! ce ale anului — Congre- sul al XII-lea al P.C.R. și. 
a XXXV-a aniversare â 
eliberării patriei de sub dominația fascistă —, mar- cîndu-se și a 30-a a- niversare a Organizației pionierilor și Anul Internațional al Copilului.

*

I 
I

re, am alarmat întreaga formație „Salvamont”. Cu sprijinul lui Vistian Mati, fratele accidentatului venit la spital după ajutor, a fost localizată stîna pe harta Retezatului”.Serialul „Poldark” era pe sfîrșite cînd șapte sal- vamontiști erau deja a- dunați. A venit și un „ARO” pilotat de Carol Georgescu de la S.T.R.A. și la ora 21 echipa a pornit la drum. Se înserase, ploua, vîntul bătea cu putere, dar mașina a- lerga pe asfaltul umed pînă la Pui. Apoi, a început urcușul pe un drum
Simion POP

_____ _______ \ ... . • .■■■•:

ia să luăm oL-am chemat pe EmericSzuhanek, entuziast sal- vamontist. Apoi a venit și Dumitru Bîrlida .___________________________după aprobările de rigoa- (Continuare în pag. a 3-a)
si !
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REZULTATELE SUPERIOARE IN ACTIVITATEA ECONOMICA înainte de termen
(Urmare din pag. 1)

unor dezbateri concreteRecent și Ia I.M. Paroșeni s-au încheiat dezbaterile de atestare ale în- vățămîntului politico-ideologic. Acest moment important din activitatea politico-ideologieă a organizațiilor de partid a constituit și un prilej de bilanț cu privire la organizarea și desfășurarea cursurilor, la rezultatele obținute de cursanți. In cadrul dezbaterilor, cursanții au dovedit o bună cunoaștere a problemelor e- conomice ale întreprinderii, o preocupare sporită pentru întărirea și perfecționarea autoconducerii muncitorești și autogestiu- nii economico-financiare.„Putem spune eîază tovarășul eu, secretarul probleme de al comitetului de la I.M. Paroșeni pe lingă noștințe cursanții plus de ti că". Intr-adevăr, tîmplător, organizația partid a sectorului I, care de-a lungul tuturor temelor a avut o largă participare la dezbateri, cu e- xcmplificări numeroase din activitatea de zi cu zi

a brigăzilor, a asigurat o bună mobilizare a colectivului la îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan. Aceasta se materializează în cele 4326 tone de. cărbune extrase peste sarcinile de plan, de colectivul sectorului I, de Ia începutul anului pînă în prezent. Rezultate bune au dobîn- dit și organizațiile de par-

materialelor și energiei, s-a materializat în obținerea unor însemnate economii. Astfel, în primele cinci luni ale anului, la nivelul I.M. Paroșeni s-a realizat o economie la consumul de energie electrică de 1,5 kilowați pe tona de cărbune, echivalentă cu 2.00 000 Iei, iar Ia cherestea, față de norma

de discutarea temelor în cercurile de învățămînt, ținerea orelor de învățămînt la ieșirea din șut, utilizarea unor planșe și 1 iridica- economi- nivelul D ațorită preocupare în

A fost greu, uneori foarte greu, dar competența în organizare, o- mogenitatea brigăzilor.
disciplina oamenilor, a- tribute muncitorești ca-, racteristice colectivului' acestui sector, au fost mai „tari" deeît piatra.

Convorbirile de atestare în învățămîntul 
politico-ideologic

apre-Mihai Stan- adjunet cu propagandă de partid că, fixarea unor cu- teoretice, toți au dobîndit și un experiență prac- nu înde

tid nr. 3 b. 4 a și b, V subteran și suprafață. In cercurile de învățămînt ale acestor organizații de bază, propagandiștii loan Ciuru, Petru Voinea, Iosif Kelemen, Maria Ru- joi, loan Beserman, Ilici Garaliu, Petru Niculescu și-au pregătit temeinic fiecare temă, au reușit să antreneze la dezbateri pe toți cursanții. Faptul că discuțiile nu ău avut un caracter general, teoretic, ci dimpotrivă, s-au axat pe preocuparea concretă de a înfăptui sarcinile ce revin fiecărei brigăzi cu privire la economisirea

planificată, consumul a fost mai mic cu 1,46 mc la 1000 tone de cărbune extras. Un fapt pozitiv îl constituie și încadrarea în consumurile minime planificate la lemn de mină și explozivi.Dintre metodele bune u- tilizate de comitetul de partid în îndrumarea în- vățămîntului politico-ideologic pot fi menționate : stabilirea riguroasă menționate : respectarea unei a- din săp- pentru dez-Și a numite zile tămînă (marți) . baterea temelor, organizarea unor discuții cu propagandiștii cu o zi înainte

grafice cuprinzînd torii activității co-financiare la întreprinderii, lipsei de a unor propagandiști, unele cercuri — pe parcursul anului — n-au fost antrenați la dezbateri toți cursanții. Pe alocuri, ca urmare a expunerii în aceeași zi au planșele, graficele și materiale didactice ajutătoare.In ansamblu însă, poate aprecia că Paroșeni anul de mint 1978—1979 a tuit un important nainte, aducînd o contribuție efectivă la perfecționa- . rea producției și a muncii. Aceasta se materializează în realizarea planului și- angajamentelor, urmare colectivul Paroșeni întîmpină de-a 35-a aniversare liberării patriei hoțărît să realizeze integral angajamentul anual de a livra peste plan 5 000 tone de cărbune.
V. STRAIȚ

temei lipsit altese la I.M. învăță- consti- pas î-
CaI.M.cea a e-

Toate abatajele sînt „pe cărbune”..,ta este consecința faptului că linia de front este asigurată, că la de muncă există condițiile.La sectorul 1Dîlja, ne convingem că și în abatajele în care n-a pătruns mecanizarea, prin mijloace clasice,

...se destăinuie , ing. Constantin Groșanu. Astăzi (19 iunie — n.n.) brigada lui Vasile Zaharia a realizat în schimbul I o productivitate de a- proape 10 tone/post. Brigada are, la zi, un plus de 378 tone. Tot cu depășiri ale sarcinilor nificate se prezintă brigăzile conduse Constantin Buta,160 tone, și Emil Aione- sei, plus 103 tone. Aceas-

locuriletoateal LM.
pla-și tradiționale, oamenii dadeplus ruiți muncii din subteran înving greutățile cu tenacitate și gîndesc simplu, dar mobilizator :

„Ne stăruie în minte să încheiem semestrul 
mai devreme”Așa se exprimă comu- ani nistul șef de schimb în briga- grijă de nevoile da lui Zaharia. Are 20 de ani de minerit, dintre care 16 la mina Dîl- ja și 8 din aceștia numai la sectorul I. Acum conduce un schimb format din șase oameni despre care șeful schimbului vorbește numai în superlative, de fapt, îi laudă pentru că merită. Zice Nicolae Cozma: „Cup- ciag cînd intră în lopată nu se mai oprește, deși nu mai are deeît patru

și merge în pensie!" Nicolae Cozma, Șeful de schimb are lor,muncesc doar împreună, iar răsplata e pe măsura vredniciei: Ciștigă
peste 200 lei pe post O- mul din fața noastră, minerul Nicolae Cozma, trage cu sete din „țigara de după șut“. Privindu-1 ne poartă gîndul la munca încununată de rezultatele bune ale tuturor ortacilor săi din sectorul 
I, un colectiv de muncitori, care nu sînt altceva deeît...

Ciștigănoastră,

Pentru o vacanță plăcutăre prin conținutul lor. Astfel, în lunile iulie-au- gust, pionieri și elevi, la nivel de orașe, vor lua parte Ia tabere locale de muncă patriotică, iar ute- ciștii vor munci pe șantierul de la Rîul Mare-Rete- zat și în construcții.In domeniul sportului și turismului, elevii vor lua parte la diferite competiții de cicloturism, tenis masă, la întrecerile din cadrul fazei județene Complexului „Pentru apărarea patriei". Printre acțiunile sportive se află, de mai multi ani, și cea denumită „Delfin", lecții practice de inițiere în înot, fiind prevăzute centre la. Vulcan, Lupeni și Petrila. Și această prevedere, ca toate celelalte. trebuie îndeplinită pentru a oferi copiilor Văii Jiului o vacanță plăcută, reconfortantă, atractivă. (T.S.)

încă de la sfîrșitul. săp- tămînii care a trecut, gru- puri-grupuri de pionieri, șoimi și elevi din școlile Văii Jiului au pornit spre taberele de. „odihnă. La munte sau la mare, peste 1000 de copii își vor petrece o parte din vacanța ' de vară în atmosfera atît de atrăgătoare a taberelor. Perioadă de odihnă și re- creere, vacanța este, în a- celași timp, o continuare a procesului de educație, desfășurat prin activități atractive și de o mare diversitate. întregul program, stabilit în urma u- nor acțiuni de cunoaștere 
a zonelor de interes ale copiilor din municipiu, este marcat de apropiatele evenimente politice ale acestui an — a 35-a aniversare a eliberării patriei de sub dominația fasciștă și Congresul al XU-lea al partidului. S-a conceput un sistem foarte variat de excursii, pentru care copiii au manifestat întotdeauna multă receptivitate — drumeții . în municipiu, cunoașterea istoriei și i eialiste ale

O atenție 
acordată

realităților so- patrieî.specială este manifestări ior organizate în școli, pe tot timpul verii. Se organizează, de mai multi ani, cluburi a.e vacanței, fiecare unitate de învățămînt sta- biliridu-și un program de acțiune. In întâmpinarea ..Zilei minerului", eind se vor împlini 38 de ani de Ia acțiunile revoluționare din Lupeni, vor li organizate întîlniri cu activiști de partid și de stat, cu mineri fruntași în producție, în sălile de apel ale întreprinderilor miniere fiind deschise și expoziții de artă plastică ale elevilor sub genericul „O- noare muncii".In organizarea și desfășurarea vacanțelor, . școlile municipiului s-au o- rientat de această dată către continuarea tivitâți devenite nale (expedițiile torii", concursuri drumeții și excursii), altele noi, de mare valoa-
unor ac- tradițio- „Cuteză- sportive, cu

a■ aplicativde

>•

îniîlnire emoționantă între tinerii absolvenți.
Foto: I. LICIU

200 de oameni cu un singur gîndplică în mod consecvent î- •Și Și a-
...acela de a munci bine, de a-și duce la înde- inițiativele „Brigada plinire sumate ci a listă.400 de un singur gînd 

realizarea sarcinilor 
mestriale înainte <le ter
men. Un gînd pe care cele trei brigăzi, care a-

angajamentele a- în întrecerea so- 200 de oameni, brațe vînjoase și singur
n altei produc ti vități" „Brigada de producție educație", îl dedică propiatei aniversăricelui de-al 35-lea an de libertate deplină și Congresului al XII-lea al partidului.se-

Ziua absolvenților
(Urmare din pag. 1)absolvenților merituoși ai liceelor — care vor începe peste cîteva zile examenele de bacalaureat -— le-au fost inmînate premii, fiind felicitați de reprezentanți ai organelor de partid, de profesori și delegații ale pionieri lor. I’artieipanții au aprobat cu însuflețire patriotică telegrame adresate 

secretarului
partidului, 

Republicii Socialiste Homâ-

general al 
președintelui

*

NICOLAEexpri minnia, tovarășul 
CEAUȘESCU, du-și gratitud nea față de condițiile de formare pe care le au tinerii în societatea noastră.Ziua absolvenților liceelor din Valea Jiului s»-.a încheiat cu progra'â&e cultural-artistice susți- nute de formații care s-au remarcat în actuala ediție a Festivalului național „Cîn tarea României".

rea și dezvoltarea comunei
nu-i doar o campanie, ci o permaner— După o matură zuință, bazîndu-ne pe jinul larg și. permanent al locuitorilor comunei, ani preconizat să lizăm în acest prin acțiuni de muncă vo- luntar-patriotică, lucrări însumînd 3 150 000 lei.

— Cifra este elocventă. 
Vreți să ne relatați cîteva 
din obiectivele înfăptuite 
pînă în prezent ?—■ Voi începe cu ceea ce am făcut în. vederea amenajării și îngrijirii celor 4,5 hectare de zone verzi pe care le avem în comună. Curățirea, amenajarea și -întreținerea lor nu s-a o- prit doar acțiunea cepută în primăvară,

chi.b- spri-noi rea-an,
In pas cu întreaga Vale a Jiului, comuna Ani- 

noasa se înfrumusețează și se dezvoltă 
Despre ceea ce s-a înfăptuit în prima _ 
1979 și continuitatea acțiunilor pînă la finalizarea 
obiectivelor, am purtat o convorbire 
TEOFIL BLAG, primarul comunei.

an de an. 
jumătate a lui

cu tovarășul

adus și plantat mesteceni, salcîmi, sălcii și măceși. Aceștia din urmă se altoi ferite dobi acest
în- ea continuînd tot timpul. Arborii și arbuștii ornamentali, pai*te din ei au fost procurați contra cost, dar accentul l-am pus pe valorificarea resurselor locale. De pe dealurile ce împrejmuiesc comuna s-au

vor cu trandafiri de di- culori că vor împo- zonele verzi." Și an s-a acționat curățirea albiei pîrîului ninoasa, repararea de duri și podețe, nivelări de pămînt. S-au adus și împrăștiat pe străzile Republicii, Gării, Cimitirului și altele peste 240 tone de zavură roșie de Banița. Lucrările de nivelări, menajări, vopsiri duri la locul de continuă- și în
— La ce sumă

lucrările efectuate

înla- A-po-
a- de gar- agrement prezent, 

se ridică 
prin

muncă voluntar-patriotică 
în acest an ?— Deși sîntem doar la jumătatea anului am realizat lucrări î... —..2120 000 lei certitudinea îndeplini și montul pe .

— Conducerile 
Ior economice de pe raza 
comunei, cînd le-ați soli
citat, cum au sprijinit ac
tivitățile edilîtar-gospodă- 
rești ?— Am primit sprijin substanțial. Doresc să remarc în acest sens și- să Ie mulțumesc totodată pe această cale tovarășilor de la T.M. Aninoasa, I.C.M.M., S.U.T., U.M.T.C.F., U.S.A.

în valoare de ceea ce ne dă vom anga-că nedepăși acest an.
unități-

Livezeni care ne-au acordat un mare ajutor în u- tilăje și cu brațe de muncă. -
— Evidențieri dintre de- 

putați și cetățeni ?— Remarc pe deputății Aurel Criștea, Ioan Petrescu, Iosif Punci, Gheor- ghe Costinaș, Ileana Si- chitiu, Dumitru Gavrila, Miron Valerian Rădoi. Se cuvine să amintim și contribuția substanțială a comuniștilor, organizațiilor. de partid din cartiere, a cadrelor didactice și elevilor celor două școli generale, tetelor misiilor
— Ce 

tinuare 
tar-gospodăresc?— După cum am mai spus, acțiunea de înfrumusețare este un obiectiv permanent al popular. în canță se parațîi capitale

la generală nr. 1 din Ani- noasa, reparații a căror valoare se ridică la 350 030 lei.. Bineînțeles, pentru urgentarea lucrărilor jr reducerea cheltuielilor vor fi mobilizați și părinții e- levilor.
— Există preocupări gos

podărești cu o pronunțată 
tentă urbanistică. Sînteți 
amabil să relatați cîteva ?— A fost modernizat magazinul alimentar autoservire nr. 39, redeschis cele două . celării și se continuăfaltarea străzii 23 August pe Vale în sus. Din lucrările de asfaltare o parte sînt finanțate, cetățenii participă la nivelări și plantări de borduri. Pentru trimestrul IV este preconizat să înceapă rile la două plexe comerciale, unul centrul comunei, altul Iscroni.
Convorbire consemnată

D .C'RIȘAN

cu s-au mă- ÎS-precum' și a eorni- de cetățeni și code femei.
preconizați în con- 
în dmnenitrt edili-

consiliului această va- execută reia Școa-
lucră- com- în la '(

de
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(Urmare din pag. 1)

I te regăsi
pe tine

in munți

erau

a-

nu l-am văzut, auzit. Știam că
caȘi

„Pregătisem tot ce era necesar pentru intervenție, ne spune medicul Le- pădatu. Dar, după consultație s-au confirmat

un verita- de Geor- am por-

Faptă de comunist

insutiVictor Bugnariu a lucrat 15 ani ca șef de brigadă la mina Lupeni. In 1970 o suferință neașteptată I-a determinat să întrerupă activitatea. La început pentru cinci luni, cît a urmat tratamentul, apoi pentru cinci ani, timp în care a trebuit să lucreze la suprafață, în cadrul, aceluiași sector. Dar „...nu mă puteam împăca cu gîndul că voi rămîne tot timpul Ia suprafață, că nu voi mai întîlni peretele negru de cărbune din a- bataj", spune el astăzi.
Pe fișa medicală stătea scris cu litere pronunțate : „Inapt- subteran". Poate și acest lucru l-a ambiționat mai mult. Au urmat zile de tratament. Printre acestea, recunoaște el astăzi, mai dădea cîte o fugă pînă la abataj.Și iată că la 3 ianuarie 1979 a luat o hotărîre. Se, simțea în puterile lui.Nu mai putea rezista la - suprafață. A cerut șefului de sector, ing. Cornel Rădulescu, să-l „pună în drepturi", adică să lucreze în subteran....Așa a ajuns Victor Bugnariu din nou la conducerea brigăzii pe care o lăsase cu ani în urmă.— Am regăsit oamenii . eu care lucrasem atunci, spune comunistul Victor

Bugnariu — pe Emil Tătar, pe Gheorghe Bucur, Ion Neacșu, Dumitru Ciofu, Eremia Lazăr și mulți alții.Toți l-au așteptat și l-au primit cu bucurie, împreună, s-au hotărît să reorganizeze activitatea. In ultima lună veniseră Mihai tan tin Deliu, muncească, să ridice prestigiul brigăzii. Și au reușit! In cîteva luni a- ceastă brigadă a devenit fruntașă. In fiecare lună își depășește sarcinile de plan cu circa 150—200tone de cărbune. In luna . trecută a realizat planul în proporție de 106,8 la sută, obținînd cele mai mari randamente din sector.Comunistul Victor Bugnariu și-a regăsit liniștea. Și pe acei oameni cu care a dorit să lucre- • ze. Și peretele acela î- nalt de cărbune la care a visat cinci ani de zile. S-a regăsit pe el însuși.

încă trei tineri : Macovei, Cons- Butnariu și Marin toti dornici să 
să

Valeriu COANUKAȘ

sfîrtecat de ape spre cabana Baleia. „Nu mi-am imaginat că drumul e a- tît de greu — ne spune Dumitru Bîrlida. Și, mai era și noapte. Nu ne-am oprit la cabană, știam că în urma noastră vine o mașină de salvare. ARO- ul s-a cățărat mult mai sus spre vîrful Lăncițu condus ca bil pilot gescu. Apoi nit pe jos, întreaga echipă. Lămpile de mină ne luminau drumul, iar a- paratele de radio în permanență pe recepție. Sus, cerul era senin, Nu mai batea nici vîn- tul — continuă șeful e- chipei Salvamont. Dar e- ra un întuneric de nepătruns. Ne orientam greu, era prima noastră acțiune de noapte. După mai bine de o oră de mers ne-am întîlnit cu un grup de săteni din Sălaș care-1 aduceau pe rănit. L-am preluat noi și după ora 3 salvarea condusă de Aurel Stoica a ajuns la spital".

o oaie. Trei cîți am fost la stînă, am fugit după el. La niște brădet l-am pierdut. Am crezut că s-a dus. Dar atunci m-a lovit cu laba peste mij-
gsert-—■.!____ l .■resvee

Un om a fost salvat

aprecierile asistentului Ludovic Pop din formațiunea Salvamont, care a însoțit rănitul în mașina salvării ce a urcat pînă la Baleia : plăgi u- șoare la coapsă și un picior lezat. Spre norocul bolnavului, rana nu era gravă".L-am vizitat ieri pe Gheorghe Mati în salonul din secția chirurgie 
a spitalului din Petroșani. Voiam să aflăm ce se întîmplase.— Pe la 10 din seară a venit ursul și l-am a- lungat cu clinii. Apoi a venit din nou și s-aruncat în ciopor. A luat

Platoșă, tinichea ruginităel nimeni nu e în stare să-și facă astfel datoriă, ori devine vehement — caută noduri în papura vecinilor ; armele preferate îi
ATITUDINI

Stă în „banca" lui, dacă nu-1 deranjează cineva, și-a croit chiar o morgă glaciară, la prima vedere crezi că a descoperit deja secretul cvadratu- .rii cercului. I se demonstrează uneori, se mai găsesc șefi ' sau îndrăzneți, -că e atacat de rutină, că e- forturile sale nu sînt pe măsura capacității. In funcție de „atmosferă" — e doar specialist în nebuloase -— reacționează. Ori remarcă faptul că pînă la și după

sînt injuria, calomnia, șoapta să, subteran spate. O vreme
insinuoa-duelul

loc și am căzut. M-a prins cu dinții de laba piciorului'. Noroc cu cizma. Am strigat disperat cînd l-am văzut deasupra mea — în ochii oj mului se putea citi și a- cum spaima. Apoi a luat oaia așa, sub braț, și s-a dus. Eu m-am tîrît pînă la stînă. Eram speriat. Mă durea piciorul, șoldul sîngera. Dimineața, Bălteanu, unul de-ai noștri, a plecat să anunțe".văzut elicopte-— Ați rul ?— Nu,Dar l-ammă caută, dar nu putea coborî. Era negură, bă-

tea piatra și era vînt... Apoi, mai spre seară, au venit oamenii din sat și cum nu era loc să mă ducă cu targa, m-au urcat pe cal. In locul numit Gorunu Larg ne-am întîlnit cu oamenii aceia cu lămpi, de la salvare. Trecuse de miezul nopții. Ce oameni, să urci tu Retezatul noaptea, cine a mai văzut ?! Am auzit aici în spital că sînt de la „Salvamont". Buni băieți.— Știți cum îi cheamă?— Nu. Da-s curajoși și buni. Mi-au dat și lămîie. Unul, acela care a venit cu mine în salvare, parcă era doctor.— Nu, nu era doctor. 
Așa ca să-i știți, îi chea
mă Bîrlida, Szuhanek, 
Dobay, Batiran, Pop, Vla
dislav și Sîri.~ Le-aș mulțumi, am acasă nevastă trei copii, dar n-am cum. Să le mulțumiți, vă rog, pentru mine. Și să le spuneți că, după ce m-oi face bine, îi chem la noi la stînă la un balmoș ciobănesc.

•Uricani, dintre eficace de sta- cadrelor, de în- ordinii și disci-
La l.M. mijloacele bilizare a trenare a plinei în producție, se numără și inițiativa de a se discuta ori nevoie, cu absentează„Comisia — organism alcătuit din membri

de cîte ori este muncitorii care nemotivat.de disciplină" democratic ai

soțiile muncitorilor și, pu- nîndu-i față în față, metoda și-a dovedit pe deplin eficiența. i„Comisia de disciplină", așa cum sublinia tovarășul Cornel Bololoi, secretarul comitetului de partid de la I.M. Uricani și președintele c.o.m., își justifică u- tilitatea efectivă prin faptul că de -la peste 100 de

Foto. Șt. NEMECSEK

Sever NOIAN

fabrici 
Vul- 

cadre

i Colectivul noii 
de confecții din 
can, format din 
tinere, s-a integrat deja 
în ritmul productiv al 
muncii. In fotografie, 
confecționera Maricica 
Ghenea, care s-a re
marcat în însușirea me
seriei.

La 50 de ani, A.C. era prețuit de prieteni și cunoscuți ca om serios, cu familie și copii. Ehei, cîteodată, mai zăbovea la un pahar de vorbă, dar scandal n-a făcut. Intr-o zi însă a dat cinstea pe rușine. Cică vinovat era alcoolul, spune el acuma, deși în sinea lui se judecă aspru. Da, alcoolul i s-a urcat la dap și atunci a uitat cum trebuie în societate.T.M. este două vîrste, nltate comercială, plăcea tovărășia lui Bachus. deși se știa așteptată acasă de soț și copii. La 40 de ani,- vorba aceea, nu mai prididești cu treburile.Zi nefastă, ziua aceea cînd alcoolul i-a reunit pe cei doi cunoscuți întîmplător la o masă de la „Parîngul". Mai întîi, cei doi comeseni ai restaurantului, fiindcă e vor-

ba de un local public, nu de virful de munte, au ridicat osanale zeului lor suprem, 
credința față de el le sporea în funcție de cantitatea și tăria băuturii. In A.C. s-a

oră destul de tîrzie, motiv pentru care Romeo de ocazie și-a îmbiat partenera la o nouă libațiune, de această dată în restaurantul „Mine- . rul“. Ce conta faptul că a-
să se comporteo, femeie între lucra într-o u-Ii cam

și pe la spate. O vreme îi merge, reușește chiar să-l împroaște cu noroi pe cel care a vrut să-1 trezească din letargia bio-profesională. Apoi, untdelemnul iese deasupra apei. Desconspirat, își caută neliniștit, o altă „scorbură", în care să vegeteze nederanjat. Pînă îl află și ceilalți. Uneori se poate trezi la realitate, dar, vai, cît de dureros este acest sentiment al inutilului, care-i cheratinizează, ca o carapace, personali- tea. Și inutil dispare. Profilaxia pentru cei care manifestă astfel de simptome, asigură însănătoșire totală, a înlătura cu ajutorul criticii morga glaciară și pseu- doconștiinciozitatea sa, pînă își dă arama pe față. Și atunci, platoșa, tinichea curată, îi sună a gol. Va fugi sau va învăța ce preț inestimabil. are munca.
ță opinia publică. Și-a dus miinile spre părul răvășit, a vrut să-și îndrepte zulufii ciufuliți. Acolo, în întuneric, a fulgerat-o un gînd. Cine

Cînd obștea intervine prompt
comitetului de partid, ai c.o.in., ai comitetelor de sindicat și U.T.C., precum și juristul întreprinderii — se întîlnește periodic, cu preponderență în zilele de avans și plată, cu în-' cadrații în muncă ai minei care înregistrează u- nele neajunsuri de natură disciplinară. De regulă, juristul întreprinderii și membrii comisiei explica pe larg, ce și cît pierde prin prevederile legii, cel care absentează nemotivat, care sînt implicațiile a- cestei încălcări a normelor de disciplină în bunul mers al activității minei, în familie, in societate. Numai într-o singură zi, 13 iunie, a.c., s-a discutat cu 45 de muncitori. Există o evidență exactă, concretă a celor cu care se discută, au fost cazuri în care au fost convocate și

absențe nemotivate înregistrate zilnic la această; mină s-a ajuns la numai 30—35 de absențe, această îmbunătățire a prezenței contribuind la buna desfășurare a procesului de producție. Orice hotărîre a comisiei de disci-: p 1 i n.ă constituie: unsemnal de alarmă, o atenționare a celor ce obișnuiesc să absenteze. Bunăoară, muncitorilor Augustin Bogany, Ion Stoica, Gheorghe Bogdan și Tudor Teodor li s-a desfăcut contractul de muncă pentru absențe repetate, urmînd că prin grija întreprinderii, să lucreze la I.C.M.M. Colectivul le-a oferit posibilitatea ca, în condițiile în care se vor îndrepta, după 6 luni să revină la mină".
M. BUJORESCU

Ii era rușine de aventura trăită, oricum trebuia să-și găsească cerceii, ceasul și poșeta. Sau măcar să de<a de urma hoțului.

trezit și bărbatul, ca un tînăr amorez i-a declarat Julietei de ocazie dragoste eternă. Julieta, s-a simțit deodată ti nară, evident măgulită, de-i tresăreau cerceii de urechi, ca, poțeii cailor sanie. Apropo torului îi stămul, i-o fi zis A.C. privind prin chihlimbarul tăriei, frumosul
de pildă, clo- înhămați la de sanie, călă- bine cu dru-

mîndoi aveau . familii, dogoarea pasiunii, dar mai a- les a alcoolului le încălzea inimile....Cînd s-a trezit, T.M. nu-și mai amintea dacă ospătarul de la „Minerul" îi servise au ba. A privit rușinată în jur. Oare cîți cunoscuți o văzuseră în asemenea hal ? O femeie beată constituie un „spectacol" a-ei ceas. Indica o parte, intervine cu vehemen-

i-o fi furat cerceii, ceasul și poșeta cu banii ?își aducea aminte, vag,-de un bărbat- cu părul alb care-i jurase dragoste veșnică, cînd sorbea dintr-o singură sprijlnindu-1 de Ce-o să zică...? un fel de silăînsăși, își simțea cerul gurii coclit, răsufla greu în aer dospind n drojdie stricată.

paharul înghițitură, degetul mic. O stăpînea țață de ea

La miliție cei doi îndrăgostiți „lulea" au dat ochi după ce ancheta lucrătorilor de miliție a stabilit cu precizie meandrele galantei lor odisee. Au plecat ochii, au îngăimaț cuvinte de spășa- nie ; și-au adus aminte, că în general, ei sînt oameni serioși, au familie, copii. Tî- nărul ofițer de miliție n-a vrut să audă scuzele nepotrivite. Au ridicat ochii spre

el. Le-a zis doar atît :— Măi, oameni buni, alcoolul v-a dat de rușine ; acum e bine că vă știe o lume ?Le-a făcut semn, cu mina, concediere, s-au iubit s-ar întîlni se cunosc.chiar. : Nu amorul, ci alcoolul le furase mințile și fă-; cuse din ei neoameni.
Ana PANDURU-

P.S. Din motive lesne de înțeles, n-am dezvăluit i-' dentitatea celor doi „Indra-- gpstiți" cu plete albe. Am istorisit însă întîmplarea lor, fără a stărui asupra impli-; cațiilor nefaste pe coolul le climatului și bună fără a musca pe ........ ........... .văța din pățania lor.

T.M. și A.C. niciodată, da- s-ar face că S-ar ocoli

producesocial dș înțelegere.moraliza, căciulă"
care al- sănătății,’ armonie Chiar cei „cu au ce in
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VIZITA DE LUCRU 4UL

TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1)-ria, că îșî vor îndeplini exemplar sarcinile ce le revin.In continuarea vizitei de lucru, ’ secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a purtat un amplu și fructuos dialog cu specialiști și cadre de conducere din agricultură, cu mecanizatori și cooperatori care făuresc recoltele bogate ale acestor meleaguri. Sînt vizitate tarlalele cu culturi irigate ale I.A.S. Amzacea, unitate componentă a Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist Topraisar. Aici sînt analizate pe larg acțiunile întreprinse și măsurile ce se impun a fi luate în continuare pentru dezvoltarea și modernizarea a- griculturii, creșterea mai rapidă a producției agri- eolș.Secretarul general al partidului este întimpinat, într-o caldă atmosferă de entuziasm, de sute de locuitori ai satelor învecinate, de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat asupra modului cum înfăptuiesc măsurile bilite de plenara C.C. P.C.R. din privind conducerii, planificării griculturii, nile întreprinse pentru introducerea asolamentelor și amplasarea fiecărei turi pe zone cît mai vorabile pentru a se ține recolte sporite în te unitățile agricole.Secretarul general partidului străbate i din lanurile de irigat prin brazde, teresează de posibilitățile de extindere a acestei metode avantajoase, eficiente, de udare a culturilor, subliniază necesitatea caspecialiștii și proiectanții să studieze condițiile de sol și să se treacă la generalizarea sistemului de irigare prin brazdă peste tot, acolo unde este posibil.Adresîndu-se specialiștilor agricoli și cadrelor de conducere, din I.A.S. și unitățile agricole cooperatiste, secretarul general al partidului subliniază:„Dispuneți de baza materială necesară, de un pă- mînt fertil, de apă și de un soare generos, aveți tot ceea ce trebuie pentru a obține un vagon de porumb boabe Ia hectar, producții cît mai mari la toate culturile irigate". In legătură cu aceasta, secretarul general al partidului cere reprezentanților Ministerului Agriculturii Industriei Alimentare, organelor locale de partid și de stat să acorde atenție maximă cultivării fiecărei porțiuni de teren, asigurării unei densități optime a plantelor pe întreaga suprafață.
La invitația gazdelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește la una din fermele cu culturi de po

rumb, floarea-soarelui, lu- cernă și soia, irigate prin aspersiune. Are loc un viu dialog asupra posibilităților de a iriga la timp toate culturile în raport cu amenajările existente și cu celelalte condiții și posibilități locale.

se sta-ala.c.februarie îmbunătățirea organizării și unitare a a- despre acțiu-cui- fa- ob- toa-al unul porumb se in-

și ai

Edward Gierek a avut convorbiri

apoi abordate pro- referitoare la acti- consiliilor unice

a

Sînt bleme vitatea agroindustriale, la acțiunile de întrajutorare organizate intre unitățile componente ale consiliului u- nic agroindustrial Toprai- sar.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat un cald îndemn și a dat indicații prețioase în sensul valorificării depline a marilor posibilități de care dispune agricultura pentru a obține recolte mari, producții sporite în fermele și complexele zootehnice. „Dacă doriți să ajungeți pe primul Ioc în întrece- ,rea dintre unitățile agriculturii, trebuie să gospodăriți mai bine pămîntul și baza materială. Vă urez succese tot mai mari în muncă, în înfăptuirea măsurilor de dezvoltare a a- griculturii, de înflorire satului românesc11.Elicopterul prezidențial aterizează pe o platformă amenajată la intrarea în complexul Asociației economice intercooperatiste pentru creșterea și îngră- șarea tineretului taurin, Tortomanu, unitate economică modernă a agriculturii județului Constanța.Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu este întimpinat cu deosebita însuflețire de lucrătorii complexului, de numeroși oameni ai muncii din această localitate dobrogeană. 'Secretarului general al partidului îi sînt prezentate preocupările organelor de specialitate din județul Constanța pentru concentrarea producției carne în complexe specializate, cu flux nologic industrial.Tovarășul N i c o Ceaușescu este invitat să viziteze halele, unde sînt îngrășate baza unui modern; i asemenea, cunoscuta Merinosul dau pînă

de mari, teh-1 a esînt taurinele, pe flux tehnologic se prezintă, de exemplare din rasă de de Palas, la 20—24 lină pe an.Tovarășul Ceaușescu de măsurile
ovine> care kg1 a eN i c ose interesează_ __________ pentru extinderea raselor de taurine și ovine ameliorate în vederea obținerii unor ducții cît mai mari carne, lapte și lînă.La sfîrșituj vizitei varășul , Ceaușescu cartea de plexului.Adresînda-se comunei, care a primire deosebit ziastă, tovarășul Ceaușescu a spus re: „La revedere, Vă doresc tuturor lor prezenți aici, turop locuitorilor munei dumneavoastră, să obțineți recolte tot mai tnari la hectar, sporuri zilnice tot mai însemnate în creșterea greutății animalelor, pentru că numai prin mărirea producției agricole vă puteți îmbunătăți continuu nivelul de trai.Vă doresc multe succese și multă fericire personală!"Izbucnesc din nou ura- le. Se scandează neîncetat

Nicol 
a semnat onoare a

R-,

pro- deto- a e în com-populației făcut o de entu- Nicolae la pleca- tovarăși!

„Ceaușescu — P. C, „Ceaușescu și Poporul11.De la Tortomanu, ’ copterul prezidențial aterizează lă marginea dinii de legume a cooperativei .agricole Poiana, din cadrul Consiliului agroindustrial Valu luj Traian.Secretarul general al partidului este întimpinat și salutat de tovarășul Ion Ceaușescu, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, de reprezentanți ai organelor locale de paitid și de stat, de numeroși specialiști din agricultura județului.Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt prezentate măsurile care au fost luate pentru extinderea suprafețelor și sporirea de la an la an a producției de legume, . fructe și struguri a județului Constanta-Secretarul general partidului examinează multă atenție programul privind extinderea și modernizarea plantațiilor pomicole, care cresc anual cu circa 500 hectare, astfel tea lui . . . - .58 000 tone de fructe sortimente variate. Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se acorde mai multă atenție acelor specii și soiuri de pomi fructiferi care au în Dobrogea bune condiții de dezvoltare, în special piersicului, nucului.La st'îrșitul vizitei, secretarul general al partidului cere conducerii ministerului de resort, organelor locale de partid și agricole să studieze cu a- tenție condițiile de climă și sol pe care le oferă Dobrogea — de altfel cele mai favorabile din întreaga țară — pentru extinderea în ritm rapid a culturii legumelor.Primul secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R,, Ion Stoian, a mulțumit cu căldură tovarășului Nicolae Ceaușescu, în ’ numele comuniștilor, al întregii populații dobrogene, pentru vizita de lucru efectuată, pentru indicațiile de mare preț date și l-a încredințat că organele locale de partid și de stat, toți oamenii muncii din această parte ; a țării vor acționa cu toată hotărîrea pentru a întâmpina cu rezultate cit mai bune cele două mari evenimente politice din viața națiunii noastre — a 35-a aniversare a eliberării țării și cel de-al Xlf-lea Congres al Partidului Comunist Român-

eli-gră’

cu președintele părții române 
in Comisia guvernamentală 

româno-polonă de colaborare
VARȘOVIA 20 (Agerpres). — Tovarășul Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a primit la 20 iunie pe tovarășul Janos Fazekas, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în Comisia guvernamentală româno-polonă de colaborare economică, a cărei sesiune are loc la Varșovia.în cursul convorbirii au fost abordate aspecte colaborării economice mâno-polone, îndeosebi

cuȘi

ale ro- a-

le cooperării și specializării în producție. A fost subliniată , realizarea succes a înțelegerilor documentelor convenite întimpul întâlnirilor la nivel înalt de la Sinaia și Varșovia, pentru dezvoltarea pe multiple planuri a colaborării reciproc avantajoa-. se între cele două țări. A fost evidențiat, totodată, rolul Comisiei guvernamentale pentru realizarea integrală a acestor înțelegeri, pentru dezvoltarea în continuare a raporturilor economice româno-polone.

Componența noului 
guvern egiptean

CAIRO 20 ( 'Președintele R.A. Anwar El Sudat, mulgat un decret constituirea noului egiptean, în urma carii rezultatelor lor alegeri Premierul Mustafa deține în noul cabinet și funcția de ministru al a- facerilor externe. Funcția de viceprim-ministru pentru problemele Adunării Poporului, nou creată, a fost atribuită lui Fekri Makram Ebeid. Portofoliul Ministerului Apărării este deținut în continuare de general Kamal Hassan Aii, iar Butros Ghali deține funcția de . ministru. de stat pentru afaceri externe.

(Agerpres). Egipt, a pro- privind guvern publi- recente- parla men tare. Khalil

0 declarație irakiano-siriană despre

incit, în 1985, vor pusă furnizeze consumu- populației cei puțin în
BAGDAD 20 (Agerpres). — Declarația politică irakiano-siriană privind convorbirile care au avut loc Ia Bagdad între președintele irakului, Ahmed Hassan Al-Bakr, și președintele Siriei, Hafez Al-Assad, menționează că pînă la crearea unității constituționale a celor două țări — se spune în document — a fost alcătuită o Direcție Politică Unificată în componența căreia intră din partea Irakului, Ahmed Hassan Al-Bakr, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției, președintele republicii, Saddam Hussein, vicepreședinte al Consiliului Comandamentului Revoluției, și 5 membri ai Consiliului Comandamentului Revoluției, iar din partea Siriei — Hafez-Al Assad, președintele republicii, Mohammad Aii Al-

aisă de
Halabi, prim-mi nistru, precum și cinci membri guvernului.S-a hotărî t, totodată, fie create o comisiepartid, însărcinată cu elaborarea bazelor pentru realizarea unității pe linie de partid a celor două țări, 
o, comisie constituțională și un comandament militar unificat.

Situația 
din Nicaragua
MANAGUA 20 (Agerpres). — în Nicaragua, în majoritatea regiunilor au loc lupte puternice între garda somozistă și Frontul Sandinist de Eliberare Națională (FSLN), sub conducerea căruia masele populare participă insurecțională rială.La Managua luate bombardamentele aeriene, în special în partea de est a capitalei, ocupată, de mai multe zile, de forțele insurgente.în sudul țării continuă ofensiva FSLN către localitatea Rivas, la 120 km sud de Managua...

la mișcarea antidictato-au fost re-

Remaniere parțială
TEHERAN 20 (Agerpres). — Primul ministru Mehdi Bazargan a procedat miercuri la o remaniere parțială a guvernului provizoriu al Iranului, numind în funcția de ministru al justiției pe Seyyed Ahmad Sadr — Haj — Seyyed — Javadi, fost ministru de interne în locul titularu-

GRUPUL ȚARILOR A- 
FRICANE membre ale O.N.U. a dat publicității un comunicat prin care „condamnă regimul rasist din Rhodesia pentru agresiunile armate continue întreprinse împotriva statelor . vecine și în special recentul atac împotriva Mozam- bicului11. . ■ ■ ■ ■Comunicatul adresează tuturor statelor apelul să se conformeze rezoluțiilor pertinente ale Consiliului de Securitate al O.N.U. în problema rhodesiană.' considerând alegerile organizate de regimul ilegal drept „nule și neavenite11.

LA LONDRA AU AVUT 
LOC CONVORBIRI

a guvernului iranianIui portofoliului, Assadollah Mobaslieri, zentat demisia mează agențiaPARS. Portofoliul Ministerului de interne, vacant, a fost atribuit lui Hachem Sab Aghian, viceprim-ministru însărcinat cu transferul puterii.

care și-a pre-■ infor- iranianărămas

FILME

LUPENI — CULTU
RAL: Ciocolată cu a- Iune;

URIC ANI;de Buftea.
PETROȘANI — 7 NO

IEMBRIE: Aurul luiMackenna, seriile I-II ; 
REPUBLICA: Intre o- glinzi paralele; UNIREA: Un om în loden;

PETRILA: Police Pit- hon 357, seriile I-II;
LONEA: Dialog peste ani;
ANINOASA': Cobra;
VULCAN: Aminteș-te-ți de mine;

tanic, lordul Carrington și ministrul de externe al . Ciprului Nikos Rolandis, care au examinat evoluția negocierilor interoomuni- tare privind reglementarea problemei cipriote, reluate luni la Nicosia. Cu a- cest prilej, lordul Carrington a apreciat pozitiv e- forturile șefilor delegațiilor cipriotă greacă și cipriotă turcă de a ajunge la un acord între cele două co- ' munități din insulă. Mi-între niștrij de externe britanicministrul de externe bri- și cipriot au abordat, de

asemenea, aspecte ale a- cordului de asociere dintre Cipru și C.E.E,
PRIMUL MINISTRU At 

IRANULUI, Mehdi Bazar- gan, a anunțat că guvernul a alocat 850 milioane dolari pentru un program de reconstrucție în unele provincii ale țării. Programul constă din proiecte de dezvoltare' care vor fi realizate prin participarea voluntară. Mehdi Bazargan a lansat, cu acest prilej un apel tinerilor să se a- lăture acestei acțiuni și să plece în regiunile cele mai izolate ale celor 23 provincii pentru a participa la construirea de dru- muri și de locuințe. . . .
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