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Luni, la Timișoara, s-au încheiat convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și
U.C.I., pentru construcția! socialistă în România și Iugoslavia.S-a realizat, de asemenea, un schimb de păreri cu pri- la dezvoltarea pe maiPe

Președintele Republicii Arabe Egipt, 
Anwar El Sadat, și-a încheiat vizita

de prietenie in țara noastră
Ceremonia plecării 

din CapitalăDuminică la amiază, s-a încheiat vizita de prietenie întreprinsă în țara noastră, la invitația președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de președintele Republicii Arabe Egipt, Mohammed Anwar El Sadat.Ceremonia plecării a a- vut loc pe aeroportul Oto- peni. Pe frontispiciul aerogării se aflau portretele președinților Nicolae Ceaușescu și Mohammed Anwar El Sadat, încadrate de drapelele celor două țări. Pe mari pancarte se puteau citi, în limbile română și arabă, urările „Să se dezvolte relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt, în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei, păcii, securității și cooperării în întreaga lume !", „Trăiască prietenia și colaborarea între toate popoarele lumii !".

Convorbiri între președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohammed Anwar El Sadat 

Comunicat de presă

(Continuare în pag. a 4-a)

Duminică, 12 februarie, au avut loc convorbiri între președintele Republicii Socialiste România, Nicolae și președintele Arabe AnwarCeaușescu, Republicii Mohammed dat.Cu șefi de stat modul în care se desfășoară, pe baza înțelegerilor convenite, conlucrarea, pe multiple planuri, dintre cele două țări, exprimînd hotărîrea de a dezvolta în continuare, relațiile de prietenie și colaborare româno- egiptene, pe temeiul principiilor egalității și respectului mutual, în interesul progresului ambelor state, al prosperității popoarelor lor. . : /In cursul convorbirilor au fost examinate, de asemenea, o serie de probleme ale vieții internaționale actuale, ale luptei pentru destindere, pentru lichidarea focarelor de încordare

Egipt,El Sa-acest prilej, cei doi au analizat

și conflict existente în lume.In acest cadru, a fost e- xaminată evoluția situației din Orientul Mijlociu, su- bliniindu-se necesitatea de a sc acționa în continuare pentru realizarea unei păci juste și trainice, prin retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, înfăptuirea aspirațiilor naționale legitime ale poporului palestinian, inclusiv de a-și constitui un stat propriu, independent, asigurarea integrității și securității tutu-

ror popoarelor din zonă.Cei doi președinți au a- firmat că trebuie întreprinse noi eforturi în vederea soluționării, pe baza principiilor cunoscute, a problemelor din Orientul Apropiat. In acest sens, ar fi util să se întrunească Conferința pregătitoare de la Cairo, inițiată de președintele Anwar El Sadat, eu participarea tuturor părților interesate, sau a reuniunii propuse de secretarul general al O.N.U., Kurt

RITMICITATEA
în două ipostaze

Cum ați pregătit începutul de lună ?
Răspund

Ing. Emeric KOVACS,
directorul tehnic cu probleme de producție 

la I. M. Uricani:De fapt, pregătim producția, nu începutul de lunăla începutul lunii șila zi, producția s-aritmic, nu cu de-dar,
De pînă realizat pășiri mari dar, așa cum ați scris și în ziar cînd am tras linie au ieșit peste 2600 tone. Pot spune că acest rezultat este urmarea modului cum s-a muncit în sectoarele II și III, sectorul T în- tîmpinînd unele gre-

utăți. Referindu-mă întrebare aș putea ne, că de fapt, producția, de lună. Cu plus plecat încă din și ne menținem/ pe în fiecare zi s-au tras peste plan între 40 și 400 tone.

la spu- pregătim nu începutul im ianuarie Aproa- ex-
(Continuare în pag. a 3-a)

Ing. Dumitru POPEANĂȘ, 
director al I. M. Aninoasa :Greutățile, lipsurile și relaxarea ne-au tras în urmăDeși în primele zile, adică la semidecadă am săltat cu productivitatea față de luna trecută, mai ales în sectorul I, ne confruntăm cu greutăți pricinuite de cămînt. Tot aici nu reușit să ridicăm plina tehnologică la velul cerințelor, singur abataj

pi'oductivi-
ză- am disci- ni- Un frontal

merge bine, tatea a săltat de la 6 tone la 8 tone. Aici a fost numit șef de brigadă maistru, respectiv Horhotă, care se preocupă, îndeaproape de organizarea muncii și lucrurile merg spre bine.
unIon

(Continuare în pag. a 3-a)

vire __ _____ |______  __________ _ departe a colaborării tovarășul Stane Dolanț, se- ' plan politic, economic, teh- cretar al Comitetului . Executiv al Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, care, la invitația secretarului general al partidului, a făcut o vizită în țara noastră.In timpul convorbirilor au fost evocate cu deosebită satisfacție legăturile strînse, frățești, care se dezvoltă continuu între cele două țări socialiste, vecine și prietene, între Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, între popoarele celor două țări, în spiritul principiilor și obiectivelor înscrise în Declarația comună româno-iugoslavă din 1976, al hotărîrilor stabilite cu prilejul îhtîlnirilor și convorbirilor rodnice dintre conducătorii de partid și de stat ai României și Iugoslaviei, evidenți- indu-se importanța deosebită a întîlnirilor de la Turnu Severin, din decembrie a- nul trecut, dintre conducătorii celor două state.Totodată, s-a procedat la o largă informare asupra activității pe care o desfășoară Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia consacrată înfăptuirii hotărîrilor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R. și,, respectiv, Congresului. al X-lea(Continuare în pag. a 4-a)

Fapte din munca și viața ceferiștilor
Preocupări pentru 

calificare 
șl perfecționareIn cadrul Complexului C.F.R. Petroșani, de puțin timp au absolvit cursurile școlii de calificare pentru ramura mișcare 25 de muncitori care lucrează deja, cu bune rezultate, în noile meserii dobîndite — telegrafiști, șefi de manevră, mane- vranți, magazionieri, ș.a. In cadrul depoului, 30 de muncitori au absolvit, cursul de ajutor mecanici. Alți 8 muncitori au fost calificați ca mecanici pentru locomotivele electrice. In trimestrul TI, vor fi cuprinși în cursurile școlii de calificare încă 20 de muncitori.

Oameni ia înălțimePoate că nu aș fi scris aceste rînduri dacă în- tr-una din zile nu i-aș fi cunoscut mai îndeaproape pe oamenii de Districtul liniei de contact nr. 2 Petroșani.Pe drezina pantograf a Districtului LC—2 Petroșani i-am întîlnit pe „băieții" lui Dumitru Duiu- leisa, șeful districtului, lși puneau tăcuți centurile și, aproape instinctiv,duceau din cînd în cînd palma dreaptă spre casca de protecție. O ultimă indicație, apoi o glumă bună, și băieții sînt gata. Primul, Mihai Crasiuc, se apropie de scărița metalică ce face legătura între platforma superioară a drezinei și cea. inferioară. Tl văd apoi acolo, sus, între cer și pămînt, îm-

1S1

brățișînd betonul rece al stîlpului de. electrificare.Un alt tînăr își pregătește urcarea. Este Ștefan Hălălău, venit aici, în Valea Jiului, din inima Olteniei.— A urcat și Sălajean — Necșe. A- celpi- ce înălțime Liviu Di- Nistor miș- 
— a

îmi spune loan poi prezentarea se avîntau spre se face simplu : nescu, loan Roșu, Stanei. Urmăresc cările „băieților11 căror medie de vîrstă este de 22 de ani —, și deslușesc în ea tentația zborului, saltul acrobatului, dar mai ales mișcarea omului sigur. c. gabara, 
muncitor electrician, 

Districtul LC-2, Petroșani

(Continuare in pag. a 3-a)

nico-științific, cultural în alte domenii, a relațiilor prietenești dintre cele două țări și partide, la probleme actuale ale vieții inter* naționale, ale mișcării comuniste și muncitorești.In timpul întrevederii, a’ fost subliniată dorința comună de a se acționa și în viitor pentru promovarea și dezvoltarea mai puternică a colaborării multilaterale româno-iugoslave, corespunzător intereselor fundamentale ale popoarelor celor două țări, aceasta re- prezentînd, în același timp, o contribuție de seamă la afirmarea principiilor democratice în relațiile internaționale, la destindere, la întărirea colaborării pe bază de egalitate și a securității în Europa și în lume, la lupta pentru pace și progres social.A fost relevată voința României și Iugoslaviei de a conlucra tot măi strîns pe plan internațional peri- țru consolidarea cursului spre destindere, dezvoltarea cooperării și colaborării multilaterale pe bază de e- galitate în drepturi, pentru soluționarea problemelor majore ale vieții internaționale contemporane, în interesul și cu participarea tuturor popoarelor, pentru

și

(Continuare in pag. a 4-af

cAm aliat...
INSERAM cu plă

cere vestea că la cel de-al VII-lea Congres internațional de speologie din Anglia, Cercul Speosport „Piatraroșie" din Petrila și-a făcut cunoscută contribuția în cadrul Comisiei pentru marile cavități a Uniunii Internaționale de Speologie. In conlucrare cu alte cercuri speologice din țară, tinerii speologi din Petrila au participat la alcătuirea inventarului celor mai lungi și adinei peșteri din Petrila (I. V.).
EXCURSIE. Comitetul sindicatului I.P.C.V.J. a
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de la organizat pentru fruntașii în întrecerea Socialistă, o excursie la cabana Lunca Florii, în zilele de 11 și 12 februarie (D. G.).
„MlINILE DE AUR“ 

FILMEAZĂ. Incepînd de membrii „Mîinile al Ca- - sei pionierilor din Petroșani încep filmările. Vor fi filmați în plină activitate colegi de-ai lor djn cercurile tehnico- aplicative, micii mineri, radio si electrotehnică. (C. D.). - > :
O VESTE BUNA 

PENTRU AUTOMOBI
LISTE Venind în în- tîmpinarea solicitărilor crescînde ale cetățeni- lor, stația autoservice „Dacia" din P și-a prelungit pn de lucru. Incepînd de astăzi, se va lucra aici pe două schimburi, fără întrerupere, zilnic, între orele 7—20, cu excepția duminicilor (V.S.).

azi, ora 16, cineclubului de aur"
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COMPETIȚIILE ,,DACIADEI“
Medalie de bronz, 
la finalele pe tarăT.a Izvorul Mureșului și ' ^4 ier curea Ciuc s-au disputat, sîmbătă și duminică, finalele „Daeiadei" la schi fond (toate categoriile de Vîrstă) și săniuțe (10-14 ani}. R eprezentanți i munte îp i u- luî nostru, în calitate de campioni județeni (un singur sportiv activează în altă parte a județului} au avut o comportare bună prin. loan Magher, de la I. M. Lonea, care s-a clasat pe locul III, cucerind astfel medalia de bronz. Un loc fruntaș a ocupat, de asemenea, Simina Asandei (Preparați» Corcești), înregistrată a eineea la linia de sosire. Ceilalți concurent!

„Cupa U.T.C.“Pîrtia Troița din Paring a găzduit,, duminică, întrecerile fazei județene a Cupei U.T.C. la sanie și schi alpin,. competiție cuprinsă în calendarul „Daeiadei". La startul întrecerilor s-au prezentat primii trei clasați la fazele orășenești și municipale, 80 de prae- ti cânți ai probei de sanie și 60 de schiori. Prezentăm rezultatele înregistrate : sanie, 14—19 ani, 
fete : Cornelia Gundel (Petroșani}, Cornelia Mănea- ță (Petroșani}, Elena Batea (Ghelar) ; băieți 1 Măritiș Mititelu, Herman Miller și Iosif Both (toți din. Petroșani) ; schi, 14—18

CUPA „UTILAiWL“, 
la prima edițieDuminică dimineața, pe vria din pîrtiile Parîngu- luk s-a desfășurat prima ediție- a competiției sportive de masă, Cup-a „Utilajul" la schi alpin. Desfășurata sub genericul DACIADEI, întrecerea a reunit Ia start pe cei mai buni schiori din întreprinderea de utilaj minier Petroșani, dar și pe alți pasionați aî acestui frumos sport,, care cucerește din ce în ce mai numeroși adepți în Valea .Jiului. Iată și cîștigătorii competiției, desemnați în urma celor două manșe : fete, junioa

re mici : Andreea Lobonț ; 
băieți, juniori mici : Siegfried Bota ; seniori : Fran- cisc Boda. Titlul de cam- jpion al Asociației sportive „Utilajul" a revenit lui (Ștefan Szoke II — la ea- 

liegoria piuă la 30 de ani și, "lui Adalbert Svoboda — 
ia categoria peste 30 de 
«mi.De menționat că la start au fost prezenți 32 <fe par- j tieipanți, cel mai trnăr fi- i ind Paul Ionică (6 ani), iar 

SjCel masj în vîrstă loan Goagy (51 de ani). Compe- i itiția s-a disputat în or- ’ ganizarea A.S. „Utilajul" ! si a Comitetului U.T.C. ’ din I.U.M.P. (L. NICOLAE). 

din Valea Jiului au avut rezultate modeste. Astfel, la categoria 10—14 ani, Paulina Frîncu (Școala gen. nr. 5 Vulcan), a sosit pe poziția a VI'I-a, iar Sorin Ciobanu (Șc. gen. nr. 5 Vulcan) a realizat al XIV-Iea timp. La categoria 14-19 ani, Lucia Rus și Nicolae- Fărăeău (ambii de la Liceul Vulcan) au trebuit să se mulțumească cu locurile VI și, respectiv, VII. Reprezentanta județului nostru li sanie, Constanța Dieu (Școala generală nr. 4 Petroșani), deși creditată cu mari șanse, a fost descalificată după prima manșă,
la sanie și schi
ani, fete : Mariana Ghindei (Deva), băieți : Adrian Marinescu (Hunedoara), Octavian Cosma (Brad), Dumitru Găvan (Petroșani) și Alexandru Trofin (Hune-' doara).; peste 19 ani, fete : Georgeta Popa (Ghelar), 
băieți: Alexandru Fira(Teliucj, Marin Leaha (Gu- ra-Barza), Cornel Tomcu- ța (Gura-Bai'za). Campionii fazei județene au cî.ș- tigat și dreptul de a participa la întrecerile finale, care se vor disputa, în luna martie, pe pîrtiile Păltinișului.

Petru GROZA, 
activist al Comitetului 
municipal Petroșani al 

U.T.C.

Duminică, mulți dintre .. iubitorii fotbalului . din Valea Jiului s-au aflat în tribunele ,,Jiului", pentru a fi martorii primei partide amicale din acest an, pe care favorițiî lor a disputau pe teren propriu, în. compania divizionarilor B de la F.C. Baia Mare. Terenul înghețat a afectat desfășurarea spectacolului fotbalistic, gazdele au acuzat indisponibilitățile survenite (Mulțescu, Bucitresicu, Petre Grigore), ba chiar au trimis în. teșeai.vreo doi jucători ncrefăcuSți de pe urma gripei. Cu toate aceste scuze, comportarea sub orice critică a fotbaliștilor de la ,.JruI" a pus în grea cumpănă fidelitatea suporterilor lor ; adevărați iubitori de sport, ci au aplaudat la scenă deschisă reușitele echipei lui Mateianu. Ast- fc’U. după primul sfert de oră,- aveam impresia că divizionara A se numește F.C. Baia Mare și că meciul se dispută în actualul municipiu de domiciliu al lui Rozsnay.
După o soită de ratări incredibile

Minerul Lupeni-llectroputere Craiova
2-1 (1-1)Debut furtunos pe terenul minerilor din Lupeni. Deși gazdele au atacat cu insistență, datorită unei greșeli comise de Burdan- giu, avîntat în atac, craio- venii au luat conducerea, printr-un gol înscris de Stăn-cescu (min. 13). Egalitatea a survenit după numai patru minute, Cînd a- c-elași Burdangîu și-a reparat greșeala, prelungind spre liâdue tnu lovitura de colț expediată de Voicu. Surprins pe picior greșit, portarul craîovean nu s-a mai putut opune- șutului lui Răducanu. La reluare, după mimai două minute, Mihai Marian sesizează o breșă în dispozitivul advers, și îl deschide în a- dîncime pe Voicu. Ultimul apărător respinge balonul în pieptul insistentului Voicu și apoi acesta înscrie în poarta goală : 2;—1. Cu o burtă 'condiție fizică, Mi

FOTBAL, Uupa de iarnă : E.G.C.L. Petrila — Utilajul 0—7 ; Minerul Ani- noasa — Parîngul Lonea 3—3 ; Jiul Petroșani (juniori) — Știința Petroșani 2—5; Jiul (juniori) — Minerul Paroșeni 2—3.
POPICE, campionatul 

municipal : Constructorul minier — Minerul Vulcan 4495—8842 p.d. ; Preparatorul Petrila — Jiul Petrila 4742—4824. La indi
vidual, s-au evidențiat următorii popicari : Victor Miclea (Jiul) — 844 p.d., Oskar Merky (Preparatorul) — 83&, Gheorglie Popa (833) și Bela Schuller 1 (819), ambii de la Mi

Jocului în viteză, cu pase scurte și schimburi bruște de direcție de atac, inițiat de Mureșan, Sept și Koller i s-a răspuns prin faulturi grosolane (Rusu, Ciupită) și grave nesincronizări în defensivă, mai ales pe margini. Urmare firească, oas
Carențe care trebuie, 

urgent, remediate 
JIUL-F.C. BAIA MARE 

0-2 CO-1) ll
peții urcă în atac, alternativ, cu Condruc sau Sabău, își creează superioritate numerică pe aripa stingă, de unde. în min. 35, Rozsnay se aventurează într-o cursă lungă, soldată cu o centrare impecabilă pentru... fundașul central Sabău. Un șut plasat și Homan privește 

nerul și-a asigurat superioritate^. în teren, dar înaintașii săi nu s-au descurcat în fazele decisive, scorul nemaifîind modificat. Astfel, Voicu și Boloș au realizat „performanța" de a rata în situații incredibile — singuri cu apărătorul buturilor echipei dol- jene. Dintre jucătorii formației învingătoare, s-au remarcat Voicu (totuși !), M. Marian și Dodu.Minerul Lupeni continuă seria partidelor amicale în- țr-un ritm accelerat. Sînt perfectate întîlni-ri eu Mu- reșul Deva (miercuri, pe teren propriu}, Minerul Ani- noasa (vineri, în deplasare) și Metalul Oțelul Roșu, (sîmbăta pe gazonul. din Lupeni). In cea de a doua săptămînâ. este programat un turneu cu 5 jocuri, la Timișoara, cu adversari de diferite categorii.
nerul Vulcan și luliu Wenc- zel (Constructorul minier) — 767 p.d.

LUPTE. La finalele de lupte libere pe Ministerul Minelor , Petrolului și Geologiei, desfășurate, în zilele de 11 și 12 februarie, în municipiul Baia Mare, au participat și reprezentanții Grupului școlar minier Petroșani, însoțiți de prof. Gheorghe Pop și antrenorul Vasile Făgaș. Reprezentanții noștri au cucerit titlul suprem pe echipe și nu mai puțin de 6 locuri I la individual prin : Aurel Brebinaru(52 kg.), Mircea Risipite(56}j. Marian Și.șu (70), Mi

BREVIAR SPORTIV

neputincios cum balotual poposește în colțul’ sting al porții suJe. ■MahHestînd aceleași metehne și după pauză, gazdele sînt, pur și simplu ridiculizate de „noul val" introdus . de Viorel. Mateia- nu în .teren. Pe contraatac,

Coman și-a creat adevărate „bulevand’e" pe aripa stingă, în. min. 70, una din centrările sale fiind fructificată de Moldovan. Spre final, Jiul, s-a trezit „în corzi", a încercat sporadice incursiuni spre poarta lui Frank, dar, în totală nein- spirație, Sălăgcan a ratat 

Neajutat de coechipieri, lhimîtravhc s-a bătut de unul singur în fața porții lui Frank.
hai Zoltan (75), Vasile Plugar (87) și Nicuț Mun- teanu ( + 87). Și-au mai a- dus contribuția la ocuparea locului I pe echipe Ștefan Guzu, Alexandru Stanciu și Marcel Grigore, clasați în ordine pe locurile 2, 3 și 4 la categoriile respective.

ȘAH. In campionatul municipal pe echipe s-au înregistrat următoarele- rezultate : C.F.R. Petroșani — Preparatorul Petrila 0,5— 3,5, Utilajul — E.G.L. Pe-- trila 4—0, I.P.C.M.C. — Preparatorul Lupeni 4—0. 

ocazii cit pentru un campionat. In min. 83, cavalerul fluierului, Ștefan Aron a oferit cadou un penalty pentru spectaculosul plonjon, de until singur, efectuat de Bădin (alături de Ciupite a fost, cel - mai bun... înaintaș); Dumitra*- che însă a reparat nedreptatea comisă !Cu amărăciune în suflet, suporterii se întrebau după cele 90 de minute de joc, dacă această este adevărata valoare a fotbaliștilor de 1:1 Jiul, dacă, după atîtea sâptămîni de pregătire, a- ceasta să le fie condiția fizică!...Tn orice caz. lecția oferită de F.C. Baia Mare formațiilor divizionare A Steaua București (4—0) și Dinamo București (1—1) a găsit nepregătiți și pe elevii antrenorilor Traian Iones- cu și Ene II1. E bine totuși că vine la -timp, acum cînd măi pot fi remediate carențele semnalate în ultimul meci de verificare al Jiului. Ion VULPE

Primul meci, 
prima ticturif.

Metalul Oțelul Roșu- 
htlnerul Vulcan 

0-1 (0-1)Prima partidă din actuala campanie de „ozonîzare" a fotbaliștilor de la Vulcan s-a disputat pe terenul me- talurgiștilor din» Oțelul Roșu, opțiunea antrenorului Cărare fiind dictată de necesitatea de a înfrunta, din start, adversari puternici, adepții unui fotbal bărbătesc. In consecință, minerii au practicat un marcaj om la om, surprinzîndu-și apoi adversarii prin contraatacuri rapide, dintre care, cel din min. 26, s-a soldat cu înscrierea singurului gol al partidei: Bălosu pasează lui Iacob, care prelungește spre Pecsar, Țîș- nind dintre fundașii centrali, cel mai complet jucător al oaspeților expediază balonul la rădăcina barei stingi. După pauză, minerii ratează cîteva ocazii, de a majora scorul prin Popescu (de la 4 metri), Bălosu, Iacob și Nemeș. Primii e- vidențiați ai partidelor de verificare r Pecsar, Iacob, și juniorul Stancovici, dar, după, cum menționează antrenorul Cărare, echipa merită doar calificativul satisfăcător la capitolul pregătire fizică, nemulțumind încă din punct de. vedere tactic. Revanșa acestei în- tîlniri se va disputa miercuri, începînd de la ora 14,30, pe terenul minerilor.
Red VIONA. SLĂBII

' • G.S.M. Lupeni (băieți) 
și Liceul industrial Petri- 
ia (fete), campioane muni
cipale. Joi, Liceul de ma- : tematică și informatică din ’Petroșani a găzduit finala 
(pe muncipiu a campionatului republican de șah pe fechipe, competiție rezerva
tă școlarilor din licee. întrecerea băieților a dat cîștig de cauză jucătorilor de lă Grupul școlar minier Lupeni, care au dispus cu .8,5 — 2,5 de echipa Liceu
lui de matematică—fizică. 
La fete, echipa din Petrila $ cîștigat prin neprezenta- 
tea echipei Liceu-lui industrial din Vulcan, astfel că,

întreceri de șahIa etapa județeană a acestei competiții care se va desfășura, Ia Deva, în perioada 16—19 februarie a.c., municipiul nostru va fi reprezentat de cele două cîștigătoare ale fazei municipale.• In cadrul campionatului municipal pe echipe, seniori, în etapa a IlI-a, disputată în ziua de 5 februarie, s-au înregistrat următoarele rezultate : Minerul Dîlja — C.F.R. 4—0; Preparatorul Lupeni — U

tilajul Petroșani 1,5—2,5; E.G.L. Petrila — Preparatorul Petrila 0—4. Intîlnirea dintre echipa studenților și I.C.P.M.C. a fost amînată. După 'desfășurarea celor trei etape, pe primul Joc în clasament se află echipa minerilor de Ia Dîlja, care a totalizat 11 puncte din cele 12 posibile.® In zilele de 8 și 9 februarie în Sala sporturilor din Deva, s-a desfășurat e- tapa județeană, în cadrul 

„Daeiadei", pentru lucrătorii din întreprinderi și instituții (categoria peste 19 ani); la care municipiul nostru a f°st reprezentat de Lenuța Strinu (Preparația Lupeni), Nicolae Preduț (I.M. Lonea) și Mihail Csiz- madia (I.C.P.M.C. Petroșani). Avînd o. comportare frumoasă, Nicolae Preduț a terminat competiția la egalitate de puncte cu câștigătorul întrecerii, clasarea- pe locul secund stabilindu- se prin departajarea vîrstei.
S. BĂLOI

Test neconvingător

Știința Petroșani — C, S. Școlar
8-3 CA-O)Coixtrainandîndu-se întîl- nirea cu Minerul Vulcan, studenții au fost nevoiți să-și aleagă ca parteneri de întrecere pe juniorii Clubului sportiv școlar. Terenul foarte greu, un adevărat patinoar, pe alocuri cu troiene de. zăpadă, n-a oferit posibilitatea testării convingătoare a divizionarei C, care a învins în cele 

din urmă cu scorul de 8—3 (4—0). Pentru învingători au punctat Gulea (3), Krafft (2), Seceanschi (2) și Guran. ■ Surprinde totuși neplăcut, faptul că apărătorii studenților s-au lăsat îngenuncheați în trei rîn- duri, de o formație de juniori. Orice motive s-ar invoca, compartimentul defensiv al profesorului Irimie nu și-a făcut datoria...
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Mărfuri sînt, din abundență, în Valea Jiului

Cerem insa și servire de calitate!mână sînt pur și simplu tixite cu produsele respective., Pentru cine le păstrează ?! Un exemplu în acest sens îl constituie vânzătorul Imre Balint de Ia unitatea de desfacere a cărnii nr. 58 din Vulcan, care, de fapt a și fost sancționat cu avertisment pentru expunerea și servirea necorespunzătoaro a mărfii. Avertisment a primit și vânzătoarea Magdalena Șoimu, de la magazinul alimentar nr. 53, pentru gospodărirea și păstrarea necorespunzătoare a mărfurilor.Mai grave sînt cazurile cînd, prin vînzarea mărfii-, rilor cu lipsă la gramaj, suprapreț. sau nerestitui- rea restului, unii vânzători, ce-i drept puțini la număr, ' bagă pur și simplu mîna în buzunarul Pentru lipsă barmana Ana la ospătăria din Vulcan a pentru trei luni, ca muncitoare necalificată.Neajunsuri în comerț sînt și de altă natură.. In- tr-una din zilele trecute, e drept la o oră cam matinală, un. client a solicitat la restaurantul ,,Carpați“ din Petroșani o ceașcă de ceai. Ospătarul, venit să ia comanda, a dat din u- meri a neputință : unitatea

Prin comerțul socialist de stat din Valea Jiului s-au desfăcut în anul trecut produse în valoare de peste un miliard lei. In luna ianuarie a.c. comparativ cu aceeași perioadă a -a-nului trecut, s-au vândut cu 11 milioane lei mai multe mărfuri.De remarcat făptui că în mod deosebit după vizita întreprinsă de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Valea Jiului, întreagă activitate comercială a cunoscut un impresionant salt, mai ales în ce privește aprovizionarea.In fața lucrătorilor din comerț stă, 'in aceste condiții, importanta sarcină de a desfășura un comerț la nivelul cerințelor, respectiv o servire ireproșabilă a cumpărătorilor. Așa cum se observă, s-au obținut și în această direcție unele rezultate bune. Cerințele sînt însă mult mai mari și către satisfacerea lor trebuie tins permanent.Bunăoară în unitățile de desfacere se găsește în permanență carne de porc, de bovine, ovine și de pasăre. Mai sînt însă unele unități unde vînzătorii pun la vedere doar o bucată, două de carne, mai puțin aspectuoasă, în timp ce frigiderele și magaziile de

clientului, la gramaj, Vîlceanu de „Morișoara" fost trecută,

respectivă nu putea servi ceai,. pentru că nu avea la acea oră ! Am ținut să relevăm acest fapt, deși pare minor, deoarbce unitatea s-a redeschis de curând, și este un local-școa- lă, unde fac practică elevi ai Liceului economic din localitate. Relevând acest fapt, dorim să venim în întâmpinarea unei doleanțe exprimate de responsabila unității, aceea de a i se repartiza în local cei mai buni ospătari. Susținem și noi acest lucru, deoarece de modul cum viitorii lucrători comerciali sînt ini- țiați în tainele meseriei, așa o- vor practica.Am prezentat doar câteva exemple de felul cum nu trebuie să se petreacă lucrurile în comerț. Poate că nu sînt singurele. Am dori însă ca acestea să constituie un reper în activitatea forurilor comerciale, din Valea Jiului. Dacă prin grija cor.ducerii partidului .avem abundență de fond de marfă, cu atît mai mult trebuie pretinse servicij excepționale celor care asigură acest fond de marfă ajungă la cei cărora este destinat.
ca să le

D. CRIȘAN

Concursul 
patrulelor școlare 

de clrctrlațieDuminică, .’a avut loc faza municipală a concursului patrulelor școlare de circulație. Primul Ioc a fost cîștigat de reprezentativa Școlii generale nr. 2 Petrila. Locurile l'I și III au revenit patrulelor de circulație de la Liceul din. Vulcan, respectiv, Școala generală nr. 4 Petroșani.Copiilor și tinerilor fruntași în cunoașterea și respectarea normelor de circulație, câștigători ai concursului, le-au fost acordate premii în obiecte.
T. VRÎNCEANU

Cititorii au cuvîntul

de reumatologie la 
spitalul dm PetrilaLa sfîrșitul lunii decembrie 1977, în activitatea spitalului- din orașul Petrila a avut toc un moment semnificativ : înființarea secției dg reumatologie. Noua secție, condusă, de dr. Gh. Drăghici, directorul spita-

OAMENI LA ÎNĂLȚIME
(Urmare din pag. 1)— Am aflat că sînteți o echipă bine organizată. In ce constă secretul acestui fapt ? — îl întreb pe șeful -districtului!.— O echipă e puțin spus. Sîntem o familie. Altfel nu se poate. Aici fiecare trebuie să aibă de ceilalți.Nu știu cum dar eu cred cămenii care lucrează la înăl- cest gest simplu țime, trebuie să existe o u- nitate sufletească. Această meserie bărbătească îți

grijă șispun alții, între oa-

solicită curaj, ori acest curaj crește cu atît mai mult cu cit știi că mai este cineva alături de tine.Minutele trec greu. Un tren de persoane, un altul de marfă așteaptă ca băieții să-și termine lucrarea. Cele două capete ale firului de contact se împreunează, vibrînd metalic în clema de înnădire. Cheile trec cu repeziciune dintr-o palmg intr-alfa. Pînă și a- îi leagăpe acești oameni obișnuiți, dar atît de pretențioși cu ei înșiși.

Și iată că în stația. Petroșani locomotivele își pot „curge" în voie pantograful, rulînd încet spre a pleca sau pentru a se reîntoarce. Ii văd. încă o dată cînd revin la sol. Au fețele îmbujorate. Zâmbesc și chipul li se luminează de o copilărească bucurie.Cobor în același loc în care în urmă cu. .50 de minute urcasem, cu sentimentul că acești oameni sînt la înălțime, nu doar în sensul, metaforei, ci și al realului.

lului, aplică pe lîngă. tratamentul clasic al maladiilor reumatismale și. noua tcrapig ’cu „Boicil Forte".De dată recentă sînt, de asemenea, preocupările conducerii spitalului pentru înființarea secției, de fizioterapie, care va fi dotată cu aparatură pentru gimnastică medicală și instalații - pentru ultrascurte și ultrasunete. Toate aceste preon cupări se vor concretiza în crearea unor condiții tot mai bune de tratament modern pentru oamenii muncii de la întreprinderile miniere Petrila și Lonea, care vor apela la serviciile spitalului clin localitate.
Constantin OBLEA, 

I.M. Petrila jgj

Verbal da, faptic baDoresc să arăt că de a- proape doi ani insist la

secția din localitate a E.G.L. pentru repararea a două calorifere de pe casa scării la blocul unde ’ locuiesc. Este necesară schimbarea. unui element care s-a spart și înlocuirea u- nui robinet. La insistențele noastre, în Joc să fie reparate, cele două calorifere au fost blocate. In nenumărate rînduri reprezentanții asociației de locatari au fost Ia fața locului, au notat defecțiunile, dar reparația nu s-a făcut. La fel a fost notat și în registrul secției E.G.L., unde, de fiecare dată ni s-a spus că reparația se va face, ni s-a precizat însă trebuie să așteptăm și se va face reparația.
Petre GUIȚA, 

președintele comitetului 
blocului nr. 10, Aleea Mun
cii — Vulcan

Nu cit cînd

Serviciu nou pentru populațieuscat părul, aparate de radio, televizoare etc. —, și obiecte de îmbrăcăminte- care pot fi recondiționate. Cetățenii interesați pot afla amănunte în legătură cu acest serviciu de la unitățile cooperativei. (T. Ț.j.

mește-„Uni-Petro-Cooperativa șugăreaseă rea“ din șani a înființat serviciul de cumpărare de la populație a obiectelor de uz casnic — mașini de spălat, frigidere, aspiratoare, aparate de

o-

De fapt, pregătim producția, nu începutul de lunăsînt. Dar ținem foarte mult să stăm de vorbă cu cei care ne-au făcut și ne Iac necazuri. Am stit de vorbă cu fiecare, cu soțiile celor care lipsesc, le-am arătat eît pierd. Și, se pare, că pe cîțiva am reușit sâ-i eonvingem eă nu procedează bine, se explică prezența nă pe care o avem subteran, cu un plusefectiv de aproximativ 160 de posturi în care zi.
— Aceste posturi 

Plus nu afectează 
ductivitatea— La început, a afectată. Dacă în rie nu ne-am făcut cîteva kilograme ductivitatea, în decadă din planul muncii a fost depășit cărbune și și pe mult, pe întreprin- depâșit. Spu- că acțiunea r.oas-

(Urmare din pag. 1)

— Vă rog să le îm
părtășiți și cititorilor 
noștri cum procedați ?— Ne-am preocupat să avem, manență producție pregătit zer vă. M-aș opri miAt asupra sectorului III care în anul trecut a rămas restant cu peste 25 000 tone de bune și care în are deja un plus te 3 000 de tone, pregătirea a fost cută în acest sector unde s-au realizat rie de lucrări ținere pentru tea asigura acestui an. care în 1977

la om la om, la ganda vizuală, la vitatea grupelor dicale; ca si a țîilor U.T.C.
— Cu alte 

ritmicitatea 
este opera întregului co
lectiv.

propa- acti- sin- organiza-
cu-vmte» 

producției

— Exact. Nici nu poate fi altfel.
— Cum încheia ți a 

doua decadă și, de
sigur, luna februarie ?•— Nu concepem altfel decât cu plus față de plan.

adăugat și abaterile de la disciplina tehnologică pe care ie vom elimina și prin schimbarea te) mo le- intr-un a- complex tăierea cu
asigurate în capacități active, fronturi de

per- de am re- mai
căr- prezent de pes- Toată fă-se- între-Pu-a dea se producțiaȘi sectorul a înregistrat lună de lună restanțe, acum a reușit să dea producție Celelalte mențin nuit de

în plus, sectoare se la ritmul obfș- lucru.-
Mina Uricani a 

destule proble- 
S-au

avut
me cu disciplina, 
rezolvat ?— Nu putem spune că aceste probleme s-au rezolvat pentru că mai avem încă destule a- bateri, mai mari sau mai mici, tot abateri

Așa b ii-in de
. fje-

în 
pro- 

muncii ?fost iap.ua- eu pra- prima februarie prod activității Și în mi- numa-iînsubteran, nă. Nu cu cu 51 kg dere, dar e neam feâ pentru întărirea disciplinei nu o considerăm încheiată, că. este o acțiune continuă și sub conducerea organizației de partid, angrenăm toate forțele la continuarea ei Mă refei- la munca de

Greutățile, lipsurile și relaxarea ne-au tras în urmă
nifestări, desigur, țelegînd că noi, cei conducere să stăm parte.

— Ce măsuri ați 
treprins pentru ca 

decadă să
planul re-

neîn- din deo-

(Urmare din pag. 1)

— Vorbeați de ne- 
respectarea disciplinei 
tehnologice. N-ați vrea 

să concretizați ?— Mă refer li faptul
sector amgreutăți din cauza intercalați! de steril 

■o lungime destul de re și a trebuit batălui după

produce
credeți că 
hmii s-a

neca-
Ia in- 
făcut 

în

întîmpinat unei. pe mușchi m- lungimea frontalu- curățirea căr-
RITMICITATE
că maiștrii și conducerea sectorului nu sînt suficient de fermi în- preluarea operațiilor de la un schimb ia altul. Schimburile nu preiau : cu continuitate operațiile, ceea ce conduce la dereglări în activitatea din abataj. Denea, la- sectorul V, ora actuală, punctul de S-a creat al bataj frontal două ziledar nu l-am începutul lunii. In acest

aseme-la pesîntemredresare.doileacare este a- de plasat, avut de la

scă>necazDar n-ambunelui. Așa am pat și de lacest și mergem în plin, la începutul lunii urmărit, o spun cinstit,n-am urmărit linia de- front.
— Cum s-a realizat 

plasarea fronturilor de 
lucru ia prima decadă T — In primele- cinci zile eram sub nivelul planifi

cat
— Care a fost cauza ?— ' Ajn avut destul de multe absențe nemotiva- te, s-au suprapus și concediile. La acestea s-au

giei, respectiv bataj dotat cu vom introduce combina în locul pușcării, care ne zuri..
— Na 

cepnti»!
simțită și o relaxare 
activitatea de prodttc- 
ție ? Cifrele arată clar 

acest lucru.— Da, este adevărat, se simte această, șă-i spunem relaxare, cu repercusiuni asupra producției. Iar cînd oamenii „se trezesc la realitate'1, adică atunci cînd se constată, că. restanțele cresc, intră în alertă.
— Nu vi se pare ana- 

crenieă practica recupe
rării restanțelor ?— N-aș putea spune că se depun eforturi mari la sfîrșitul Dur la început se pun oamenii arflațîcedru, iar pe de altă parte e relaxarea aproape generală de care vorbit. La aceasta se adaugă și faptul căse folosește efectiv timpul de lucru în abataj, că se pleacă mai devreme și se stă pe galerii pînă la ori de ieșire pe puț. Maiștrii sectoare trebuie primul racestor

mat lomu strpra- în eon-
s-a mai nu

și șefii de aceia care ționeze, în împotriva
sînt sâ -acrind» ma

doua 
încheiată cu 
alizat ?— Vrem tă decadă perăm din

in- 
a 

fie

ca în aceas- să recu- restanță, pentru ca la finele putem. raporta rea planului, măsură pe care îți acest sens este sarea
lunii să realizați primă am luat-Q pla- abatajelor la capacitate-. Apoi, ne preoett- păm îndeaproape- pentru realizarea fronturilor eu cefe necesare. Măsura este deja demarată la toate sectoarele. l’e de aJtă parte-, se simte cfeja o îmbunătățire a întreținerii utilajelor ca urmare a- măsurii de a se executa rații rn zilele de repaus conform unor me judicios și urmărite cu bilîtate pînă la Sper, adică s-înt că prin aplicarea cestor măsuri urmărirea întregului producție luna, așa

a luate repa-progra- întocmite responsa- finalizarer convins» 
a- prin 

a 
de încheiem spuneam, plan în-

Și riguroasă proces să cum cu sarcinile deplinite. de
realizată deAnchetă

Dragos CALIN
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Prmuinteie Republicii Arabe 
Egipt, Anwar El Sadat, 

și-a încheiat vizita de prietenie
in tara

(Urmare din pag. 1)La sosirea pe aeroport, cei doi șefi de stat sînt salutați cu stimă și simpatie de numeroși bucureșteni.O gardă militară a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Arabe Egipt și Republicii Socialiste România.Președinții N i c o 1 a e Ceaușescu și Mohammed Anwar El Sadat au trecut în revistă garda de onoare, înaltul oaspete egiptean și-â_ luat apoi rămas bun de la .persoanele oficiale române aflate pe aeroport. Erau prezenți tovarășii E- mil Bobu, Gheorghe Cioară, Ion Dincă, Janos Fazekas, Gheorghe Oprea, Ion.Pățan, Dumitru Popescu, Teodor Poman, Nicolae Giosan, Ion Stănescu, George Macoves- cu, ministrul afacerilor externe, alte persoane oficiale.Se aflau, de asemenea, ‘Petru Burlacu, ambasadorul României la Cairo, și Hassan Abdel Aal Nayel, ambasadorul Egiptului laConvorbiri între președinții Nicolae Ceaușescu și Moliammed Anwar El Sadat
(Urmare din pag. 1)Waldheim, — și acceptată deja de șeful statului egiptean —, Ia New York sau în altă parte, în vederea pregătirii temeinice a reluării Conferinței pentru pace de la Geneva.La încheierea convorbirilor, desfășurate într-o ambianță de caldă cordialitate, președinții Nicolae Ceaușescu și Mohammed

(Urmare din pag. 1)statornicirea unor raporturi intre state întemeiate pe respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.In acest context a fost evidențiată marea însemnătate a continuării procesului de edificare a securității și colaborării, pe baze noi, în Europa, reafirmîn- du-se hotărîrea de a se ac
ționa în comun pentru succesul reuniunii de la Belgrad. S-a subliniat însemnătatea dezvoltării colaborării între țările din Balcani, pentru transforma
rea acestei regiuni într-o zonă a păcii, colaborării și bunei vecinătăți.Pronunțîndu-se ferm pentru soluționarea tuturor conflictelor dintre state pe cale pașnică, prin tratative, pentru excluderea din viața internațională a forței și amenințării cu folosirea forței, a fost evidențiată ■necesitatea intensificării e- forturilor tuturor statelor pentru înălturarea focarelor care amenință pacea în O- rientul Apropiat, Cipru, A- frica și în alte zone geografice. .Cele două părți au reafirmat necesitatea întreprinderii de eforturi hotărîte pentru soluționarea justă și trainică a crizei din Ori-

București. Erau prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.Cei doi președinți au fost ovaționați cu căldură de cetățenii Capitalei aflați pe aeroport, care și-au manifestat satisfacția față de rezultatele noului dialog la nivel înalt româno-egip- tean, menit să contribuie la amplificarea legăturilor de prietenie și cooperare dintre țările și popoarele noastre, la promovarea cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale. Președintele NicolaeCeaușescu și președintele Mohammed Anwar El Să- dat au răspuns cu cordialitate manifestărilor de simpatie ale mulțimii.Un grup de pionieri a o- ferit buchete de flori celor doi șefi de stat.La scara avionului, președintele NicolaeCeaușescu și președintele Mohammed Anwar El Sadat și-au luat un călduros rămas bun. Cei doi președinți și-au strîns prietenește mîinile, s-au îmbrățișat cu căldură.

Anwar El Sadat și-au exprimat satisfacția față de caracterul lor prietenesc și rodnic și au hotărît să continue dialogul la nviel înalt, consultările bilaterale, în probleme de interes comun, evidențiind însemnătatea lor, atît pentru extinderea și întărirea relațiilor dintre țările și popoarele noastre, cît și pentru cauza păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

Stane Dolanțentul Mijlociu, ceea ce presupune retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, recunoașterea drepturilor naționale legitime ale poporului palestinian, inclusiv dreptul de a-și constitui un stat independent, asigurarea securității și dezvoltării independente a tuturor statelor și popoarelor din zonă.In timpul convorbirilor, a fost exprimată hotărîrea P.C.R. și U.C.I. de a acționa în continuare cu consecvență pentru afirmarea noilor principii democratice de relații între partidele comuniste și muncitorești, a dreptului. fiecărui partid de a-și elabora în mod independent strategia și tactica, politica internă și externă, corespunzător condițiilor în care își desfășoară activitatea. Pe aceste baze a fost exprimată dorința celor două partide de a dezvolta colaborarea și solidaritatea internațională a partidelor comuniste, a tuturor forțelor progresiste, socialiste, social-democrate, antiimperialiste în lupta pentru triumful cauzei păcii, libertății, democrației, pentru securitate și înțelegere între popoare.Convorbirile au decurs într-o atmosferă de caldă prietenie, de înțelegere și stimă reciprocă, ce caracterizează bunele raporturi dintre țările, partidele și popoarele noastre.

ORIENTUL MIJLOCIUTurneul de pace al

In- pre- în. pre- pre-luni Franței, Sadat a
Francezela

în Fran-

PARIS 13 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Anwar El Sadat, a efectuat, duminică după- amijză și luni dimineața, o vizită la Paris, în cursul căreia a avut întrevederi cu șeful statului francez, Valery .- Gi'scard d'Estaing. tr-o conferință de să organizată capitala ședințelecizat că, convorbirile sale cu președintele publicii _ referit conflictului . și la situațiaVorbitorul după cum precizează genția M.E.N., că în ma vizitelor le-a efectuat Unite, Marea __________R.F.G., Austria și România, precum și ța, ,,se simte puternic încurajat'1. El a adăugat că își va continua eforturile în vederea rii păcii.In capitala președintele întîlnit cu comunităților din Franța. Marea tanie și Austria, să de Nahum fost președinte al greșului Evreiesc al, informează M.E.N.

Re-„s-au ansamblul israelo-arab din Africa11, a afirmat, a- că în ur- pe care în Statele Britanie,
reali ză-Franței, Sadat s-a o delegație a evreiești Bri- condu- Goldmann, Con- Mondi- agonția

Națiunile Unite
Suspendarea consultărilor 
asupra viitorului statut 

al NamibieiNAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — După cum transmite agenția France Presse, citind surse occidentale, duminică după- amiază au fost suspendate consultările asupra viitorului statut al Namibiei, inițiate de miniștrii de externe ai celor cinci țări occidentale membre ale Consiliului de Securitate — Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Canada și R. F. Germania. Aceasta se datorește hotărîrii ministrului de externe al Republicii Sud-Africane, Roelof Botha, de a se înapoia la Pretoria, cu 24 de ore înaintea termenului prevăzut, pentru
Pe scurt

LA ÎNCHEIEREA CON
FERINȚEI INTERNAȚIO
NALE DE LA ATENA privind pacea, securitatea și cooperarea în regiunea mediteraneană a fost adoptată o declarație în care se subliniază necesitatea unor e- forturi sporite, coordonate, eficiente, pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru consolidarea păcii, a procesului de destindere și a securității internaționale.

LA PARIS AU FOST RE
LUATE luni convorbirile între reprezentanții Greciei și Turciei în problema platoului continental al Mării Egee, informează agenția UPI, citind comunicatele difuzate de ambasadele celor două țări în capitala franceză.

UN COMUNICAT AL 
MINISTERULUI APARA- 
RII AL R. P. CONGO IN
FORMEAZĂ că ex-căpita- nul Barthelemy Kikadidi, conducătorul grupului de comando care l-a asasinat pe președintele Marien N’Gouabi, la 18 martie 1977, a fost descoperit și ucis 

. WASHINGTON 13 (Ager- _pres). — In cadrul unei conferințe de presă organizate la Washington, secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance, a reafirmat punctul de vedere american privind stabilirea unor așezări israeliene în teritoriul din zonă. .. ..Referind u-se la problema palestiniană, ministrul de externe american a declarat : „Noi considerăm că trebuie să existe o patrie a palestinienilor și că a- ceasta trebuie legată de -Iordania".In ceea ce privește problema retragerii trupelor israeliene din teritoriile o- cupate, Cyrus Vance a declarat că rezoluția 242 a Consiliului de Securitate al O.N.U. se referă în mod precis la retragerea din teritoriile ocupate, iar aceste „teritorii ocupate" includ toate fronturile implicate în conflictul din 1967.
Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 

româno-slrîeneDAMASC 13 (Agerpres). — Luni au început în capitala Siriei lucrările celei de-a III-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-siriene de cooperare economică, științifică și tehnică. Cu acest prilej, s-a examinat stadiul acțiunilor de cooperare și al schimburilor- comerciale, exprimîndu-se de ambele 

consultări cu primul ministru.Se precizează că Roelof Botha consideră că planul ce i-a fost, prezentat de către, cele cinci țări occidentale membre alo;. Consiliului de Securitate, în cursul întrevederilor de sâmbătă, conține „elemente inedite" pe care dorește să le supună atenției primului ministru.Secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance; a declarat, potrivit agenției Associated Press, că convorbirile asupra independenței Africii de Sud-Vest vor continua în ciuda înapoierii acasă a ministrului de externe sud-african.
de forțele de securitate, Ia Brazzaville, în noaptea de duminică spre luni, în timp ce încerca să fugă, relatează agențiile France Presse și AP. Kikadidi dispăruse după actul său criminal.In urmă cu o săptămînă, zece din principalii membri ai grupului de comando au fost condamnați la moarte de un tribunal revoluționar excepțional și executați.

GUVERNUL MARII BRI
TANII a remis participan- ților la convorbirile privind Rhodesia un nou document în care sînt explicate detalii din planul anglo-ameri- can de reglementare a problemei rhodesiene, a anunțat luni un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe de la Londra.El a precizat că documentul se referă numai la problemele privind viitoa-. rea constituție, și nu la cele legate de perioada de tranziție înainte de preluarea puterii de populația majoritară care au fost discutate în recenta reuniune din Malta.

TEL AVIV 13 (Agerpres). — „Guvernul israelian regretă și protestează împotriva ultimelor luări de poziție ale guvernului american și mai ales împotriva declarațiilor făcute de secretarul de stat Cyrus Vance,' potrivit cărora implantările israeliene în Sinai sînt contrare dreptului internațional", se arătă într-un comunicat publicat duminică la Ierusalim. Comunicatul afirmă că în cursul ultimelor șapte săp- tămîni, care au trecut de Ia publicarea așa-numitului plan de pace israelian, prezentat președintelui Carter în decembrie 1977, nul american nu lat nici cea mai zervă în privința ... . _ _aceea, guvernul israelian consideră că poziția adoptată de secretarul de stat 
„guver- a formu- mică re- lor". De

părți satisfacția deosebită pentru rezultatele de pînă acum, precum și hotărîrea de a acționa în continuare, în vederea traducerii în viață a indicațiilor președinților Nicolae Ceaușescu și Hafez El-Assad privind dezvoltarea multilaterală a raporturilor româno-sjriene.
Stația utilaj transport

Craiova a!®*

Secția exploatare Tîrgu Jiu

recrutează personal necalificat în vede
rea calificării în meseria de mecanic utilaje, 
curs de gradul I, cu durata de 5 luni ce se ‘ 
va ține în cadrul S. U. T. Craiova, începînd : 
cu data de 27 februarie 1978.

Condiții :
să nu posede altă calificare; 
studii minime 7-8 clase ; 
vîrsta 18—35 ani ;
se primesc numai bărbați.

In timpul școlarizării cursanții primesc o 
retribuție de 400 lei lunar pentru cei ce nu 
au mqi fost încadrați în producție, și media 
pe ultimele trei luni pentru acei care vin 
prin transfer sau sînt încadrați în producție.

Absolvenții vor fi repartizați pe șantierele 
ce se deschid în raza municipiului Petro
șani (Lupeni, Vulcan, Uricani).

Relații suplimentare la telefon 11718 
Tg. Jiu și 135 Lupeni.

MICA PUBLICITATEVIND motocicletă ,>IJ“ cu ataș, Petrila, strada Cocoșului 2/1. (79)VIND motocicletă „ÎJ" cu ataș, Petroșani, Radu Șapcă nr. 13/2. (82)VIND radiocasetofon „Linda automatic11, nou, 4 unde. Informații tel. 41 786.(84)SCHIMB apartament, 3 camere, confort I cu apartament 2 camere (strada Constructorul, Carpați sau casă de colonie), Petroșani, strada Independenței bloc 43, sc. 2, ap. 34. (80)SCHIMB apartament, 3 camere, Deva, cu similar sau două,. Petroșani. Infor- 

ar fi „în contradicție11 cu „rolul său de mediator11.
★VIENA 13 (Agerpres). — In cadrul lucrărilor de. Ia Viena ale conferinței Internaționalei Socialiste, consacrate problemei Orientului Apropiat, președintele Partidului Muncii din Israel, Shimon Peres, a declarat că poziția partidului său este aceea că Israelul va trebui să facă concesii teritoriale și va trebui să permită palestinienilor din Gaza și de pe malul vestic al Iordanului să-și mențină identitatea lor. El a exclus, totodată, convorbiri directa între Israel și Organizația pentru Eliberarea Palestinei.
★. GENEVA 13 (Agerpres).— Un grup de nouă țări — Cuba, Egipt, India, Iugoslavia, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Senegal și Siria — au înaintat Comisiei O.N.U. pentru drepturile omului, întrunită în sesiune la Geneva, un document prin care acest organism al O.N.U. este chemat să se pronunțe asupra „dreptului palestinienilor la autodeterminare și la crearea unui stat independent".Documentul recomandă, de asemenea, Organizației Națiunilor Unite și tuturor țărilor să acorde sprijin Organizației pentru Eliberarea Palestinei.

mâții V. Roaită, bloc 5> ap. 20, Petroșani, după- amiază. (85)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Serian Gheorghe, eliberată de I.M. Petrila. Se declară nulă. / (81)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Koros Alexandru, eliberată de I.M. Paroșeni. Se declară nulă. (86)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ungu- reanu Floare, eliberată de T.U.M.P. Se declară nulă.(87)PIERDUT ecuson nr. 498, eliberat de B.A. Petroșani. Se declară nul. (83)
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, sfr. Republicii nr. 90 telefon s 416 62 (secretariat) 4 24 64 (secții). TIPARUL» Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67


