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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe președintele 

Partidului Acțiunea 
Populară din Singapore
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57 de ani de la

In perspectiva timpului, 
momentul de mare însem
nătate marcat de data is
torică spre care comuniștii, 
întregul nostru popor își în
dreaptă în aceste zile gîn- 
durile - 8 MAI 1921 — ne 
apare plin de semnificații. 
Născut în focul luptei pro
letare pentru împlinirea ce
lor mai înalte idealuri ale 
dreptății, ale unei vieți 
demne, eliberate de exploa
tare și asuprire, PARTIDUL 
COMUNIST ROMÂN s-a a- 
firmat ca înflăcărat apără
tor al cauzei celor mulți, 
ca militant neobosit pentru 
triumful luminoaselor idei 
ale socialismului și comu
nismului. Continuatorul mă
rețelor bătălii pe care po
porul nostru ie-a desfășu
rat de veacuri pentru liber
tate națională și socială, 
al tradițiilor revoluționare 
ale mișcării muncitorești, a- 
le primului partid al pro
letariatului român, constituit 
în 1893, Partidul Comunist 
Român a ridicat pe o nouă 
treaptă lupta maselor pro
letare pentru răsturnarea 
vechii orînduiri și lichidarea 
claselor exploatatoare, pen
tru făurirea orînduirii noi, 
socialiste. Infruntînd teroa
rea regimului burghezo-mo-

șîeresc din anii grei ai ile
galității, Partidul Comunist 
Român a ridicat tot mai sus 
steagul luptelor pentru 
dreptate și libertate, mani- 
festîndu-se cu adevărat ca 
singura forță polit'că, revo
luționară capabilă să răs-

în dezbatere publică :

te ale vieții internaționala 
actuale, a fost evidențiat in
teresul celor două țări în so
luționarea marilor proble
me ale contemporaneității, 
necesitatea participării acti
ve a tuturor statelor, indife
rent de mărime, în condiții 
de deplină egalitate, la pro
cesul edificării unei lumi a 
păcii, securității și-colaboră
rii. în acest cadru a fost 
reliefată dorința României și 
Republicii Singapore de a și 
intensifica conlucrarea pe 
arena internațională, de a-și 
spori, contribuția la lichida
rea subdezvoltării și crearea 
unei noi ordini economice și 
politice mondiale, la promo
varea dezarmării și în spe
cial a dezarmării nucleare, 
la creșterea rolului O.N.U. în 
reglementarea marilor pro
bleme care confruntă omeni
rea, la statornicirea în viața 
internațională a unor relații 
interstatale noi, democratice, 
bazate pe egalitate în drep
turi și avantaj reciproc, la 
făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, președin
tele Frontului Unității Socia
liste, a primit, sîmbâtă dimi
neața, pe dr, Toh Chin Chye, 
președintele Partidului Acți
unea Populară din Singa
pore, care face o vizită de 
prietenie în țara noastră la 
invitația Consiliului National 
al F.U.S.

în timpul întrevederii s-au 
evocat cu satisfacție bunele 
relații' -dintre România și 
Singapore și a fost expri
mată dorința ca raporturile 
de colaborare și cooperare 
dintre cele două țări să se 
dezvolte continuu, în folosul 
progresului lor economic și 
social, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale. în 
acest context, s-a relevat 
rolul pe care organizațiile 
politice și obștești din Româ
nia și Singapore pot să-l 
aibă în extinderea relațiilor 
de colaborare multilaterală 
româno-singaporeze. •

Abordîndu-se unele aspec
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I. M. Vulcan

Suplimentar 
peste 1000 ttne

România s-au produs uriașe 
transformări revoluționare. 
Au fost puse bazele unei 
economii socialiste unitare, 
s-au dezvoltat forțele de 
producție, au fost perfecțio
nate relațiile sociale și de 
producție - victorii încunu
nate de triumful socialismu
lui ia orașe și sate, în toa
te sectoarele de activitate. 
Sub conducerea partidului, 
poporul nostru a înregistrat 
cu f ecare etapă parcursă, 
noi izbînzi, anii construcției 
socialiste fiind marcați de 
O vastă activitate creatoare 
desfășurată de oamenii 
muncii - proprietari și pro
ducători ai tuturor bunuri
lor societății - pentru con
solidarea și dezvoltarea cu
ceririlor revoluționare ale 
poporului, pentru înaintarea, 
neîntreruptă a societății ro
mânești pe calea progresu
lui și bunăstării.

Deosebit de fructuoasă, e- 
taoa inaugurată de Congre
sul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român a deschis 
ca'ea unor noi succese. Ac
tivitatea multilaterală des
fășurată de partid în con
ducerea întregii vTeții poli
tice, economice și sociale a

La obținerea acestui important succes, au contribuit în mod deosebit: sectorul I cu plus 87 tone ; sectorul V — plus -611 tone și sectorul VI! — plus 980 tone. Printre brigăzile cu cele mai bune rezultate le notăm pe cele conduse de minerii Dumitru Săbău, Vasile Urdaș, Szabo Balazs și Ioan V, . iar pe cele Iotă șiMînuind un complex tăiere și susținere mecanizată, ortacii lui Constantin Popa au obținut un spor al productivității muncii de 2 000 kg/post față sarcina planificată.

Bud de la sectorul de la sectorul VII, conduse de Ion Ca- Constantin Popa, de Declarația Agenției Române 
de Presă — Agerpres

(în pag. a 4-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

în ziarul de azi

toarne rînduielile anacroni
ce ale capitalismului, să 
conducă poporul român 
spre victoriile care astăzi 
încarcă de prestigiu națiu
nea noastră, în rîndul na
țiunilor lumii contempora
ne.

După actul istoric al in
surecției armate naționale 
antifasciste și antiimperia'is- 
te, din august 1944, organi
zat și înfăptuit de partid, în

Măsurile cu privire la participarea oamenilor muncii la beneficii

Creșterea producției fizice de cărbune 
condiție esențială pentru realizarea producției nete, 

pentru obținerea beneficiilor

Rubrica „COMER
ȚUL față-n față 
cu exigențele oa
menilor muncii“. 
STOP !
Cronica filmului 
„Dantelăreasa". 
Cetatea Devei.
Magazin dumi
nical.

(paginile 2-3)

Avancronică spor
tivă.

(pag. a 4-a)

Măsurile cu privire la par
ticiparea la beneficii a oa
menilor muncii, adoptate de 
plenara C.C. al P.C.R. din 
22-23 martie 1978, pornesc 
de la necesitatea perfecțio
nării relațiilor socialiste de 
producție. Practic, prin apli
carea acestor măsuri „se 
trece la acordarea directă 
de către întreprinderi a u- 
nor drepturi și avantaje so
ciale pentru personalul mun
citor în raport cu contribuția 
adusă și vechimea în unita
tea economică în care își des
fășoară activitatea". Deci, 
pe de o parte întreprinde
rea are obligația să obțină

beneficii care urmează să fie 
destinate pentru asigurarea 
propriei dezvoltări, a dezvol
tării generale a societății, 
pentru constituirea fondului 
de participare a oamenilor 
muncii la beneficii și acope
rirea cheltuielilor destinate 
unor nevoi social-culturale, 
iar pe de altă parte, fiecare 
om al muncii răspunde de 
gospodărirea judicioasă și e- 
ficientă a bunurilor ce îi sînt 
încredințate, de perfecționa
rea organizării activității în
treprinderilor în general, dar 
și a propriei activități în ve
derea creșterii productivității 
muncii și asigurării unei efi-

planificate
ciențe economice superioare. 
In final, cota de participare 
a fiecărui om al muncii la 
beneficiile obținute depinde 
de contribuția lor personală

Ing. loan VASILESCU, 
directorul I. M. Dîlja

• (Continuare în pag. a 2-a)
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obține producții mai mari 
prin creșterea productivității muncii

Muncim acum într-un aba
taj dotat cu combină și sus
ținut în fier, susținere indivi
duală cu tavan de rezisten
ță' - grinzi îngropate în va
tră. Am spus „acum" pentru 
că numai de la sfîrșitul lunii 
trecute avem combină. Re
zultatele pe care le-am ob
ținut în aceste zile sînt bune; 
productivitatea muncii a 
crescut la 7,16 tone pe post. 
Nu ne vom opri însă aici. 
Vom continua să ne perfec
ționăm și mai mult în ceea 
ce privește stăpînirea tehno
logiei moderne de lucru pe

care o aplicăm. Folosind ra
țional utilajul, vom . obține 
producții și mai mari prin 
creșterea productivității mun
cii, Sîntem conștienți că pen
tru realizarea unei produc
tivități înalte e nevoie de 
oameni disciplinați, cu o 
bună calificare, policalificați

Vasile BLAG, 
miner, șef de brigadă, 

vicepreședinte al C.O.M. 
de la I. M. Dîlja

® (Continuare in pag. a 2-a;

EXPOZIȚIE. In cadrul 
celei de a’ ll-a ediții a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României", comisia 
de femei de la I.M. Pa- 
roșeni a organizat, în 
sala punctului de docu
mentare și informare, o 
interesantă expoziție cu- 
prinzînd lucrări de artiza
nat. Exponatele - fețe de 
mese, șervete, broderii 
etc. - sînt confecționate 
de personalul feminin din 
cadrul întreprinderii. (V.S.).

OSPĂTARIE NOUA. 
Sîmbâtă, 6 aprilie a.c., a 
început pregătirea tere
nului - prin pietruire cu 
savură de calcar - în ve
derea amenajării unei os
pătarii în fața fabricii de 
produse lactate din Live- 
zeni - Petroșani. Noua u- 
nitate va fi pusă ia dispo-

Brigadierul llie Chiron 
de la mina Vulcan are zi 
de zi rezultate care îl 
recomandă ca un bun 
conducător, organizator 
și un harnic miner.

Foto : Ion LICIU

ziția oamenilor muncii din 1 
unitățile industriale aflate I 
în această zonă care vor I 
găsi aici diferite rnîncă- • 
ruri, răcoritoare si dul
ciuri. (T.V.).

NELIPSITE DIN PARING 
atîta timp cît zăpada o- 
feră condiții optime de 
desfășurare, competițiile 
de schi destinate amato
rilor oferă mereu prilejul 
destinderii la sfîrșit de 
săpfămînă. Astăzi, pe vîr- 
ful Parîngul Mic, „Cupa 
constructorul" chemă la 
startul unui concurs des
chis tuturor vîrstelor. Ca 
de obicei, surprizele sînt 
lăsate în seama altora 
(a se citi : transportul în 
comun I) de la care de 
această dată participantă 
la concurs așteaptă o... 
surpriză plăcută. (I.M.).

W INFORMĂM

Undeva, într-un lăstăriș de la poale de munte a îngenuncheat o căprioară. Moartea la pîndă apăsase pe trăgaci. Bubuitura a sfîșiat tăcerea, căprioara și-a lăsat capul 'pe-o parte, privind cu cerul senin, pas de fur, s-a apropiat a cercetat-o cîntărindu-și isprava. Surîsul plin de sadism a fost însă întrerupt, pentru că au apărut forestierii șl pădurarii,- înconjurîn- du-1 cu indignare șipredîndu-1 celor îndrept să aplice legea. Acum E.B. nu mai dispune de-o pușcă, a plătit greu fapta și s-a â- coperit, ceea ce-i mult mai dureros de un o- probriu total.Cu toate acestea cazul nu s-a închis, pentru că dincolo de sancțiuni legale meritate, rămîne umbra, cerul a- cela senin întunecat pe veci în ochii căprioarei, ■: o vietate pe care o iu- : bim din copilărie și o
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Să ocrotim 
farmecul 
codruluiprivim ca pe-o a naturii.Da, lipsită de vietate, pădurea tă, întunecoasă,

zeitate
ochi sticlos Tiptil, cu omul neom de vietate, în tăcere, mulțumit lui

această e tris- ..., _______________ deosebit de rece. E o tristețe de neșters, stingheră, pierdută în cărări pustii și freamăt searbăd de frunză. Dispare farmecul codrului și parcă dispar culorile.Ocrotirea pădurii, a vietăților ei de preț, cum sînt căprioarele, ține de generozitate și de simțire. Echilibrul naturii ,nu-l putem găsi în priveliști statice, cl în animația de la sol, din văzduhuri, intr-o rotație cuprinzătoare și armonioasă. Omul, în contact cu natura, șmul- gînd bogății nu poate lăsa rîm în dar năm ceea ce nî-i- dat să vînăm, fără să distrugem un echilibru ecologic născut din existența în- . sași a pămîntului.Să ocrotim natura !
Ștefan GHEORGHIU

locul sterp. Dobo- copaci, îi prefacem bunuri materiale, plantăm puieți. Vî-

i



Partidului Comunist Român

deschizînd noi 
manifestarea

(Brmare din pag. I)

făcut posibilă elaborarea 
vastului Program adoptat 
de Congresul al Xl-lea, de 
edif care a societății socia
liste multilateral dezvoltate 
si înaintare a României « . .spre comunism. In concepe
rea acestui luminos pro
gram recunoaștem contri
buția hotărîtoare a secre
tarului general al partidu
lui tovarășul 
CEAUȘESCU, 
căruia sînt legate 
mai răsunătoare 
înscrise 
în epopeea 
socialiste, 
clarvăzător care urmăreș
te cu statornicie ca întrea
ga politică internă și ex
ternă a partidului și sta
tului să corespundă inte
reselor vitale ale poporu
lui român, cauzei socia
lismului și păc:i în lumea 
întreagă.

Este adînc întipărit în 
ș conștiința națiunii noastre 

adevărul că liniile direc
toare stabilite de congre
sele al IX-!ea, al X-lea și 
al Xl-lea, măsurile adop
tate între aceste foruri, 
la conferințele naționale 
ale part'dulu’, toate ac
țiunile înscrise în strate
gia de dezvoltare multi
laterală a societății și 
înaintare spre comunism 
converg spre ridicarea 
continuă a nivelului de ci- 
v’lizație socialistă a 
României. Această strate-
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NICOLAE 
de numele 

cele 
victorii 
poporde 

construcției 
conducătorul

Răspundem • Răspundem

gie stabilită de Partidul 
Comunist Român, de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, 
coordonate 
procesului de

are drept 
accelerarea 

t___________ industriali
zare soc alistă, de moder
nizare a agriculturii, de 
adîncire a democrației so
cialiste și perfecționare 
continuă a conducerii și 
organizării vieții economi- 
co-socia!e, 
căi pentru 
plenară a spiritului crea
tor al poporului român, 
a capacității sale revolu
ționare, pentru valorifica
rea bogatelor resurse ale 
orînduirii socialiste în ve
derea af rmării superiori
tății sale pe plan mondial.

Strîns uniți în jurul 
partidului, al conducerii 
sale, a! secretarului nos
tru general 
NICOLAE 
oamenii 
Valea 
nostru 
frunte 
nează 
ca î 
relativ scurt, 
se înscrie 
socialiste cu un nivel me
diu de dezvoltare - o- 
biectiv strategic ce cores
punde pe deplin interese
lor întregului popor, aspi
rațiilor sale spre progres 
și bunăstare, spre 
zaițe socialistă și comu
nistă.
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tovarăsul 
CEAUȘESCU, 

muncii din 
Jiulyî, întregul 

popor avînd în 
comuniști1, acțio- 
neabătut pentru 

într-un timp istoric 
România să i 

printre țările ,

civili-

La dispensarul comunal Bănița, tînăra docto. iță Petro- 
nela Petrov și-a cîștigat în scurt timp stima și respectul 
cetățenilor pentru competența de care dă dovadă în 
nobila-i meserie.

lat-o, în clișeu, consultînd un mic pacient.

• PETRU POPA și UN 
GRUP DE LOCATARI din 
Vulcan : Deficiențele semna
late de dumneavoastră s-au 
dovedit reale. în acest sens 
ș-a luat legătura cu forurile 
competente, iar controalele 
efectuate prin unitățile de 
desfacere a produselor de 
panificație confirmă remedie
rea celor sesizate.

• DUMITRU PETRIȘOR, 
Petroșani : Răspunsul publi
cat în Tir. 7 979 al ziarului 
se referă la situațiile gene
rale, reglementate de arti
colul 120 din Codul muncii. 
(Legea nr. 10 din 23 noiem
brie 1972). Cazurile parti
culare, situațiile specifice - 
în care sînteți și dv. -, sînt 
reglementate prin prevede
rile art. 121 al aceluiași act 
normativ pe care,, pentru

clarificare, îl reproducem : 
„Nu se retribuie suplimentar 
munca prestată 
gramul de lucru 
persoanele cu

peste pro- 
de către 

funcții de 
conducere, precum și de că
tre cele a căror activitate 
- datorită specificului mun
cii. - nu șe poate încadra în 
programul normal de lucru ; 
aceste persoane beneficiază 
de o retribuire (!) stabilită în 
raport cu răspunderea și o- 
bli'gațiile ce le revin, precum . 
și, după caz, de indemniza
ții și concedii suplimentare". 
După cîte știm, dv., con-' 
structor fiind, beneficiați de 
o retribuire corespunzătoare 
proqramului de lucru de 
10 ore,

Alte detalieri puteți afla 
consuitînd lucrarea „Codul 
muncii pe înțelesul tuturor, 
ediția a ll-a", paginile .132- 
134.

RENOVĂRI Șl IGIENIZĂRI

HOTELUL „JIUL" 
PETROȘANI

Fără a se opri găzduirea 
oaspeților, la hotelul „Jiul" 
din Petroșani au început lu
crări de igienizare și repara
ții generale. Se vor efectua, 
într-un ritm susținut, repara
ții de tencuială și la mobilier, 
zugrăveli și vopsitorii.

COFETĂRIA „CARMEN" 
LONEA

La scurt timp după renova-, 
re, cofetăria „Carmen" 
Lonea te face să tră ești 
plin sentimentul... naturii. La 
vreme de intemperii, în 
ceastă unitate de alimentație 
publică plouă ca în plină 
stradă. Noroc că fumătorii 
înveterați contribuie la afu- 
marea tavanului, pînă la dis
pariția petelor lichide. Așa 
renovare... (I.V.)

d:n 
din

q-

producției fizice de cărbune
* (U r m o r e din pag. I) creșterii gradului de meca-

fi:

la dezvoltarea întreprinderii, 
de activitatea depusă și ve
chimea în unitate.

In cele ce urmează mă voi 
referi doar la un singur as
pect al problemei - la obli
gațiile care revin întreprinde
rii pentru obținerea benefi
ciilor evidențiind măsurile, 
direcțiile în care am acționat 
si vom acționa stăruitor pen
tru creșterea producției fizi
ce de cărbune - condiție e- 
sențială pentru realizarea 
producției nete, pentru ob
ținerea beneficiilor planifica
te. Aceasta mai ales pentru 
că la capitolul cu privire la 
folosirea fondului de parti
cipare a oamenilor muncii 
la beneficii, se subliniază că 
la unitățile miniere pentru 
acordarea fondului de pre
miere se va lua ca bază 
valoarea producției nete in
clusiv a producției fizice 
p!ani;icate precum și bene
ficiul planificat. Prin urmare, 
să trecem la măsurile care 
le-am întreprins. In primul 
rînd, vom acționa pe calea

nizare a lucrărilor din sub
teran. Astfel, un abataj fron
tal este dotat deja de la 
sfîrșitul lunii trecute cu com
bină, iar în această lună vom 
mai dota încă un abataj cu 
combine, urmînd un al treilea 
abataj în luna iulie. Aces
te abataje, pe care le-am q- 
mintiț, sînt cu susținere in
dividuală și tavan de rezis
tență cu grinzi îngropate în 
vatră — tehnologie de lucru 
eficientă care conduce la 
creșterea productivității mun
cii, la economie de materia
le și forță de muncă. Vom 
pune în funcție suplimentar 
noi capacități de producție, 
noi abataje pentru a crește 
coeficientul de siguranță în 
realizarea și depășirea pro
ducției fizice. In total vor fi 
cinci noi abataje - trei pen
tru sectorul III și cîte unul 
pentru sectoarele I și II. 
Alte măsuri .- concentrarea 
producției extrase din sec
torul II, pe flux de benzi ; 
intensificarea alegerii steri
lului direct la locul de mun
că și extinderea claubajului

Vom obține producții mai mari 
prin creșterea productivității muncii
• (LI r m a r e din pag. I)

chiar, oameni pentru care 
! utilajul să nu aibă nici o 
j taină. Spre aceasta tindem 
1 și noi, minerii brigăzii pe 

care o conduc. Este doar în 
l interesul nostru al tuturor, 

pentru că de munca noastră 
. depinde mărimea fondului 
: de beneficii la

participa, fond pe care 
dorim cît mai

care vom 
îl 

consistent. 
Sîntem conștienți și convinși 
de această necesitate pentru 
câ, în măsurile adoptate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
22-23 martie 1978 se spune 
clar Participarea la beneficii 
se face în raport cu contri
buția fiecăruia la dezvolta
rea întreprinderii respective, 
cu activitatea depusă și cu 
vechimea în unitate. Mai

mult, sumele individualei cu
venite nu sînt plafonate - 
vor fi
fruntașii în producție, pentru 
cei care 
mare în
asemenea, au dreptul ta pre
mii în cursul anului cei care 
au realizări deosebite în 
muncă și cei care fac eco
nomii de materiale și forțe 
de muncă. lată pentru ce 
noi, minerii brigăzii sîntem 
hotărîți să muncim cît mai 
eficient pentru că de munca 
noastră, de cantitatea de 
cărbune pe care o vom ex
trage suplimentar, cu chel
tuieli cît mai mici, depinde 
valoarea sumelor individuale 
care ne vor reveni din fon
dul de participare a oame
nilor muncii la beneficii.

stimulative pentru

au o vechime mai 
întreprindere. De

la separație ; reorganizarea 
magaziilor din subteran în 
vederea ținerii unei evidențe 
stricte a consumului de pie
se de schimb și materiale și 
organizarea efectivelor pe 
formații de lucru. Printre ac
țiunile întreprinse mai a- 
mințim și recuperarea și re- 
folosirea materialelor. Spre 
exemplu, în acest an doar 
de la orizontul 440 vom re
cupera și refolosi cel puțin 
600 de armături TH, ca să 
nu mai amintesc de armătu
rile preabatajelor care sînt 
folosite de două-trei ori. 
Pentru a crește însă și mai 
mult ponderea armăturilor 
refolosite, cele două mașini 
de îndreptat nu sînt suficien
te și întreprinderea mai are 
nevoie de încă patru bucăți 
pe care le-am solicitat, dar 
nu le-am primit, deocamdată. 
Stocurile supranormative trag 
greu în balanța economică a 
unei întreprinderi. Noi, 
practic, nu mai avem stocuri 
supranormative. Aceasta se 
datorește pe de o parte u- 
nui plan de aprovizio
nare judicios stabilit, iar 
pe de altă parte urmăririi 
respectării acestuia. Un exem
plu : conform planului tre
buia să mai primim 40 de 
bucăți grinzi pășitoare de 
care nu mai avem nevoie. 
Am renunțat la ele în timp 
util. S-a putut, dar la grin
zile de 1,6 m nu am mai 
putut renunța, pentru că 
erau deja în fabricație. în 
schimb le-am găsit o altă 
întrebuințare. Le folosim la 
tavanele de rezistență din 
abatajele cu combină.

Desigur, acestea sînt numai 
cîteva din preocupările, 
cîteva din căile, din direc
țiile pe care ne-am gîndit să 
acționăm pentru obținerea 
beneficiilor. Dar, în afara 
acestor măsuri luate la ni
velul conducerii întreprinde
rii participarea la beneficii 
se face în raport cu contri
buția fiecăruia la dezvolta
rea întreprinderii, la obți
nerea unor producții fizice 
cît mai mari, necesare rea
lizării producției nete și, 
repet, obținerii beneficiilor 
planificate.
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Răcoritoarele au dispărut
în aburul... amînărilor?

Vineri dimineața, am 
fost, sesizați că în unității 
le comerciale din Petrila 
lipsesc răcoritoarele, . toc
mai acum, cînd calendarul 
ne. indică ultima lună a 
primăverii. Am vizitat cî» 
teva unități ale I.C.S.A. și 
A.P. Petroșani și ale Cen
trului de legume și fructe, 
constatînd că sesizarea es
te justă, mai ales în ceea 
ce privește răcoritoarele 
produse de unitatea specia
lizată din Livezeni a C.L.F. 
Petroșani. Despre aceste 
produse, vicepreședintele 
Consiliului popular orășe
nesc Petrila, Dumitru Grun- 
țâ, ne spunea : „ori lipsesc 
cu desăvîrșire, ori prezin
tă o calitate îndoielnică". 
La rîndu-i, barmgna Vasia 
Tudorică, ne informa că în 
bufetul „Căprioara" nu se 
găsesc de mai. multă vre
me, citric și fructola, deși 
note de comandă există. 
La autoservirea nr. 42, res
ponsabilul Petru Satmari, 
ne îmbia doar cu sanbu
covit, în vreme ce șefa 
cofetăriei „Scala", Ileana 
Boțoc „nu avea probleme" 
cu răcoritoarele, înfrucît 
nu existau nici în magazie 
nici în vitrina frigorifică. 
Aspecte relativ asemănă
toare (trebuie însă să ți
nem cont dacă toți respon
sabilii unităților de ali
mentație și alimentație pu
blică au făcut comenzi) am 
întîlnit la cofetăria „Car
men", patiseria „Timiș", 
dar lucru mai grav, unită
țile C.L.F. nr. 6 și 37 nu 
aveau nici un fel de pro
duse ale propriului lor 
complex. Nici măcar co
menzi ; la capitolul „des
faceri" mulfi dintre gestio
narii C.L.F. preferind, du
pă cum s-a mai văzut... 
berea.

După cum era și normal, 
primul drum' l-am făcut la 
directorul C.L.F., tovarășul 
Ioan Cosma, pentru a-i a-

duce la cunoștință actuala 
stare de lucruri întîlnităîn 
rețeaua comercială a Pe- 
trilei și a afla ce mă
suri intenționează să ia.
- Am preluat ..fabrica*1 

de răcoritoare la 1 sep
tembrie anul trecut, în- 
tr-o stare tehnică deplora
bilă. Am trimis delegați la 
Cluj-Napoca și Drobeta 
Turnu Severin pentru a pro-

cura unele utilaje. Am fost 
obligați să facem reparații 
capitale: De astăzi însă
(vineri - n.n.) funcționează 
un dispozitiv nou, care îm- 
buteliază 2 000 de sticle 
pe oră, față de 1 000, cît 
asigura cel vechi. E drept 
că înregistrăm și multe 
„spargeri". Se lucrează de
ja pe două schimburi, in- 
tenjionînd ca, nu peste 
mult timp, să-l introducem 
și pe cel de al treilea. în 
vreme ce vechea întreprin
dere patronatoare avea 
atelier propriu, meseriași 
destui, putea confecționa 
piese de schimb, noi mai 
întîmpinăm o serie de gre
utăți.
- Ce anume produceți a- 

cum ?
- Sanbucovit și fructola. 

Vom produce și Bem-bem.
- în planul sortimental 

aveți însă și căpșunel, con
centrat citric, concentrat 
cola. Ne miră însă un a- 
nume lucru. Ați preluat u- 
nitatea din Liveieni la 1 
septembrie 1977 și vă loviți

Romanul omonim al lui 
Pascal Laine, distins cu pre
miul Goncourt 1974, a fost 
ecranizat de către Claude 
Goretta care prin „Dante- 

■lăreasa" se recomandă a 
fi un fin analist, cu mari 
deschideri pentru tainele 
resorturilor adinei ale sufle
tului uman. Goretta izbuteș
te să traducă in imagini de 
o mare sensibilitate și ex
presivitate romanul lui Lai
ne, care încorporează în 
factologia sa un caz special 
de incomunicabilitate. Spu
nem special deoarece isto
ria petrecută intre Beatrice 
și Francois este doar in apa
rență simplă, ea fiind în 
realitate transfigurarea ar
tistică excelentă a unui uni- impresie 
vers de ~ sentimente foarte

acum,de greutăți tocmai 
în preajma sezonului esti
val...

?! ■
Remedierea defecțiunilor 

semnalate, efectuarea 
parațiilor capitale nu 
feră, totuși, asigurări 
vom avea răcoritoare 
abundență pe piață, cu 
te că I.C.S.A. și A.P. 
troșani încearcă să 
întîmpine vreun „gol" de 
producție al C.L.F. Petro
șani prin alți furnizori din 
Hațeg și Dej, prin secția 
proprie, dar foarte mică, a- 
menajată lîhgă gara Pe
troșani. Mai sînt încă mul
te probleme de rezolvat. 
De altfel, însuși directorul 
complexului se arată cînd 
optimist, cînd sceptic.

- Nu știm dacă ni se va 
asigura ap<T caldă și pre
siunea de aburi, unitatea 
noastră' fiind racordată la 
atelierul de mobilă înveci
nat. Or, aburul este in
dispensabil la sterilizarea 
sticlelor, la realizarea a- 
mestecurilor.

lată deci că lipsa tem
porară a răcoritoarelor din 
unitățile comerciale petri- 
lene (și se pare că situa
ția a fost generală în Va
lea Jiului), a dezvăluit și 
alte aspecte care pot gre
va în viitor asupra ritmi
cității aprovizionării cu a- 
ceste produse de sezon. E 
de datoria conducerii C.L.F.. 
Petroșani și, desigur, a Di
recției comerciale a mu
nicipiului nostru să inter
vină de urgență, pînă a nu 
se instala canicula. Fiind
că procedîndu-se astfel, a- 
mînîndu-se sine die înlătu
rarea defecțiunilor, nu se 
ține seama de rezolvarea 
cu promptitudine a soli
citărilor 
Invităm 
amintite 
diată. .

re- 
o- 
că 

din 
toa-
Pe- 

pre-

_ i soli» 
oamenilor muncii, 

deci conducerile 
Ia acțiune ime-

lon VULPE

Cronica filmului -
complexe, presupunind pre
zența unor bariere sociale 
coercitive în raporturile uma
ne, existența unor linii de 
demarcație injuste intre doi 
tineri care in alte condiții 
și-ar fi putut trăi dragostea' 
intr-un registru major, fără de imaginea de o plasticita- 
umbra tiranică a angoase
lor.

In contextul general so
cial, regizorul reușește o 
largă desfășurare caracte
rologică și psihologică. Ti
tlul simbolic — trimițînd la 
pinza lui Vermeer, care este 
unul dintre exemplele clasi
ce ale profunzimii — tran
scrie intenția regizorului de 
a restitui intregul dramatism 
latent acțiunii.

Dacă filmul ne lasă

de mare expresivitate care 
ne comunică o sumă de a- 
devăruri tulburătoare, lega
te de o realitate socială 
confuză ce mutilează conș
tiințele, clasîndu-le intre zi
duri impenetrabile. Dincolo

I

i

te metaforică a lui Jean 
Boffety, marea revelație a 
filmului este creația impu
nătoare a Isăbellei Huppert, 
care, secondată de talenta
tul Yves Beneyton, prefigu
rează in rolul Beatricei posi
bilitățile deosebit de gene
roase ale unei actrițe de 
primă mină. In pofida dis
creției publicitare ce încon
joară pelicula „Dantelărea- 
sa" este un incontestabil e- 
veniment cinematografic.

C. ALEXANDRESCU

o 
adîncă, aceasta 

se datorește limbajului său
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Retezat, Olimpiii dacilor (III)

primului stat dac
Sever NOIAN

centralizat CET

se
Pa-

ATEA DEVEI

Sub semnul lupului
Străduindu-ne să dezvă

luim conexiunea simbolisti- 
cii zoologice a mitologiei da
cice în planul toponimic 
munților Văii Jiuriîor ( 
can, Retezat, Șurean), ar 
trebuit să pornim de 
obîrșia semantică daoi, 
vînt de origine frigiană, ca
re înseamnă lup, înrudit, cum 
remarcă Strabon, cu nume
le strămoșilor noștri daos.
intr-o erudită încercate de 
a privi comparatist spiritua
litatea dacă 
culturii univer
sale „De Zal- 
moxis ă Gen- 
gis - Khan..." 
(Paris, ------

al 
(Vîl- 

■ fi
la

cu-

piu mitologic este, oglindit, . 
mai pregnant, în legendele 
apocrife bogomilice, care au 
circulat și influențat concep
ția despre viață și creația 
artistică a bulgarilor și ro
mânilor după secolul X. Bo- 
gomilismul, ca erezie este 
uri fel de manilieism ol e- 
sențelor duale : întuneric - 
lumină, bun - rău, concepție 
mazdaistă conform căreia 
lumea materială și trupul o- 
muiui sînt opera spiritului

Densuș

(Paris, 1970), 
Mircea Eliade, 
istoric de re
putație mondi
ală în privin
ța religiilor, 
îndeosebi ori
entale, remar
că fotemismul 
semantic al

în ansamblul

■X

Aniversarea creării

și independent

poporului lui Burebista și De
cedai, constituit spiritual din 
„oameni - lupi", ca de alt
fel și romanii „un popor al 
cărui mit genealogic s-a 
făurit în jurul lui Romulus și 
Remus, fiii zeului - .lup Mar
te, alăptați și crescuți de 
Lupoaica de pe Capitoliu". 
Poporul român, conchide me
taforic ilustrul savant, s-a 
născut „sub semnul lupului".

Revenind la argumentele 
toponimice, nu le vom mai 
invoca pe cele semnalate în 

‘ ’ centru al
dacice 

adăuga, 
admi-

că îm-

dar suffetul și spiritul în favoarea 
create ~de Dumnezeu.

Astfel, spre deosebire
......... creștine,

noi, în

de' 
chiar 
speță

munții noștri, ca 
etno și mitogenezei 
și românești. Vom 
pe lîngă probele 
nistrate pînă acum, 
prejurul munților noștri sînt 
semnalate, ca oile împreju
rul stînii, o mulțime de to
ponime și onomastice care 
invocă numele lupului : Vîl- 
cănești, Vîlcea, Lupșa, Lu- 
poaia, Bălcești (locul de o- 
bîrșie al revoluționarului 
Nicolae Bălcescu) — în zona 
Olteniei ; Lupac, Tîlva Lu
pului, în nordul munților A- 
ninei etc., respectiv Lupu, 
Vîlcu, Vile, Vîlcănesc, Vîl- 
can, Vîlcioiu și multe altele.

întîlnirea dintre culturile 
dace și romane poate fi ur
mărită nu numai în baladele 
și basmele românești (asu
pra acestui transfer mitic vom 
stărui ulterior). Oricît ar pă
rea de curios, acest peri-

alte teritorii 
ortodoxe, la , 
în lumea păstorilor, un . a- 
nume sfîrit își pierde în le
gendele apocrife, atributele 
biblice și devine simplu o- 
crotitor al lupilor și al lu
mii dimprejurul stînii. Sfîntul 
Petru sau Sîmpetru, consili
erul lui Dumnezeu în lupta 
cu diavolul, din ale cărui 
intestine a luat naștere po
rumbelul, iar din sîngele curs 
din piciorul rănit constitu- 
indu-șe usturoiul (aiul), este 
totodată și stăpînul lupilor, 
pe care îi hrănește, 
te mai puțin sfînt, 
printre alte pățanii, ia nu
meroase bătăi de la murito
rii de rînd. Uneori este a- 
cuzat de alcoolism, motiv 
pentru care „pe lumea cea
laltă" îi judecă pe bețivi. A- 
ceste povești apocrife nu 
sînt tolerate de oficialități
le ecleziastice, fiindcă re
învie un spațiu și un timp 
mitic dualist, în care Sîm
petru, evoluează, ca un a- 
devărat... zeu dac. lată de 
ce, nu întîmplător, credem 
noi, în Șurean, Retezat și la 
Vîrciorova (aici este locali
zată o legendă despre niște - 
stei de piatră, la origine 
babe blestemate de Sîm
petru) există oronimele Vîr
fu' Iu' Pătru. Tot astfel în 
Retezat, întîlnim Cioaca Po-

El es- 
fiindcă 

nu-

rumbelului, Șurean
lîngă Vîrfu Pătru,
oronimul Purul (cuvîntul pro
vine din lat. porrum = us
turoi), același toponim 
regăsește în sud-estul 
ringului și este continuat pî
nă înspre inima Olteniei de 
toponime Leurda, cu același 
înțeles. Vîrfu' Iu' Pătru din 
Retezat, atît de îndrăgit de 
marele nostru poe* și filozof 
Lucian Blaga, este atestat 
încă de la începutul secolu
lui XVI. Edificator este și 

faptul că înăl
țimile din Șu
rean și cea de 
lîngă Dunăre 
găzduiau, odi
nioară, tradi
ționale nedeî, 
la origine săr
bători păgî- 
ne, restructu
rate cu rosturi 
creștine, apoi 
pierzînd ca
racterul sacral 

i spectacularului 
propriu-zis și a) schimbului 
comercial.

fn același context, sesizăm 
apropierea formală în tim
puri străvechi, poate și se
mantică, în seria substanti
velor : vîlc (vile). Bale, Bal
cani, Blac (fenomen de me- 
tateză), vlah, Vîlcea, Vîlcan, 
care merită mai multă 
tenție. Se știe, numele 
valahi ar fi fost dat de ... 
burile germanice populațiilor 
de limbă romanică, apro
piate de ei, în secolele III- 
IV e.n. Or, atunci se găseau 
la est de Prut, vecinii lor 
fiind deci daco-romanii.

Prof. Ion VULPE

La biserica română din Densuș,
Țăranii înălțători sînt duși. 
Peste oasele lor șapte veacuri 
Și-au gătit cimitire
Dar zidul potrivnic atîtor atacuri 
Ne este și azi
Carte de istorie și citire.
La Densuș, 
Dintotdeauna am fost
Și am rămas. ?7 ■
Densuș,
Destin rotund de frămîntată pîine, 
Stîncă a dacilor; cu rost 
Cioplită de romani
Ș: pomenită făgaș
Țăranilor transilvani,
Urmași
Și azi
La Densuș
Și mîine
Și poimîine.

a- 
de 
tri-

Deva ține de milenii, ce- 
taiea».ei păstrînd încă e- 
nigme pe care omul se stră
duiește să le scoată la i- 
veală. Săpăturile au dat. și 
dau la iveală unelte din os și 
lut ars, vase ornamentate prin 
incizie (cultura Coțofeni), 
securi de luptă cu disc, dălți 
și brățări (epoca bronzului), 
ulcele de culoare gălbuie și 
formă bitronconică (dacice), 
conducte romane de apă, 
din pămînt mulat și trecut 
măiestru prin para focului...

în vorbirea veche, Deva 
înseamnă fecioară. Orașul, 
întinerit, împodobit cu blo
curi pastelate, adună lu
mini solare din nesecatele 

l rezerve ale civilizației so-

Dar 
, , acelea
străvechi de pe înălțimi, ru
inele yriei cetăți, stau a- 
colo demne, neclintite, într-o 
caldă veghe strămoșească.

Ca să urci pînă la zidurile 
cetății Devei, trebuie să a- 
legi spirala unui drum lung. 
Castelul - cetate, ridicat la 

de
o-

cialiste în care trăim, 
parcă și zidurile

acolo, sus, îți dai seama de 
ingeniozitatea străbunilor în 
alegerea locului de apărare 
și supraviețuire. Dealul, 
brupt, țuguiat, devine 
nevoie de escaladat în
ță, avînd optime calități de
fensive și de observație. Se 

fo-
re-

a- 
a- 

for-

180 metri înălțime față 
oraș și la 371 față de 
glinda mării, e socotit mo
nument istoric, fauna și flo
ra, adăpostite pe creste 
rotunde în semeție, țin ioc 
de tezaur. Peste 1450 de 
specii îți stau în calea o- 
chiului plin de mirare, pă
sări și tîntoare fascinante.

Urci în serpentine și abia

pare că adeseori dacii îl 
loseau, lucru atestat de 
licvele descoperite. în ultima 
vreme de arheologi.

Noi, în anii de pașnică și 
rapidă construcție socialis
tă, îl folosim drept pisc 
al admirației noastre pentru 

■un oraș nou, o industrie no
uă, o viață la care se a- 
dauga zi de zi noutăți fasci 
nante, măreața Devă de azi

Gh. ȘTEFAN
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deri în adîncime 
schimbă vorba; 
faptă și răsplată (pi.); 4)
Plimbări în fiecare zi - ~ 
mandă la autoservire; 
Comedie și cu... cînfec 
Ea și tu împreună 1; 6) 
face casă cu plăcere I -

T) Pătpun- 
; 2) Mereu

3) După

Co-
5)

Nu 
Ne

gru de fum (pl.) ; 7) Luată 
în balon - își ține cuvîntul; 
8) Bătută la spate - Luată 
la ochi; 9) Cifre la înălțime 
- Sub influența presei ; 10) 
în slujbă la curte (ol.).

VERTICAL: 1) Bună bătrî- 
nă ; 2) O 
(mase.); 3)

calitate de piftie 
Dispuse de la

centru ; 4) Și-au făcut 
ma - Făcut din timp; 
Deosebit de rea -Ea 
lăsat aici 1 ; 6) Mai rar, 
așa zburătoare - Te ia 
frumosul; ~ 
dauna făinii - 
unei comparații 
8) Diminutiv feminin

Un nou tezaur dacic dat la iveală
In satul Lupu, comuna Cergău (județul Alba), re

cent a fost dat la iveală un tezaur dacic alcătuit din 
zeci de piese din argint — fibule, falere, discuri, va
se. Totodată, au fost identificate cîteva fragmente ce
ramice de factură dacică, lucrate cu mina sau la 
roată, mărturie a faptului că aici a funcționat, între 
sectolele I î.e.n. și I e.n., o așezare geto-dacică. Specia
liștii apreciază că aceasta constituie una dirt eele mai 
importante descoperiri arheologice de natură dacică 
din județul Alba. Cîteva din piese, în special talerele, 
păstrează urme de decor constind din reprezentări 
antro și zoomorfe, larg utilizate în arta argintară ge
to-dacică. Noua descoperire arheologică vine să do
vedească faptul că și pe aceste meleaguri au fost crea
te valori de cultură materială și spirituală ce dove
desc unitatea civilizației geto-dacice.

su-
I5’ 
l-a 

o 
cu

7) Scumpită-n... 
Proverbialul 

juvenile ț 
' ' 1 - Vin 

din urmă ; 9) Cercul de me
canică (pl.) - De nedespărțit; 
T0) Asta e, cînd nu e.

Vasile MOLODEȚ

Electronica mtreu 
în actualitate

ROBOTUL... PROFESOR
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MOTOR CU... 
SARAMURĂ

Nu este exclus ca, într-un 
viitor nu prea îndepărtat, 

i asi
de

șoferul să se adreseze 
fel celui de la pompa 
benzină : „Umple-mi, te 
rezervorul cu un I...- 
saramură I".

Cel puțin așa pretinde ja
de

ii, te rog, 
litru de

„Apasă și învață" așa s-ar putea defini principiul robotului conceput și proiectat de specialiștii americani. \El pare a fi mai mult o jucărie, dar s-a dovedit a fi deosebit de eficace în predarea foneticii, a citirii și matematicii. Copilul poate răspunde prin apăsarea unor clape la întrebările auzite în cască sau văzute pe micul ecran din fața sa.
LECTOR SONOR

Privind spre creasta încă în
zăpezită a Parîngului, turistul a- 
flat în efervescența începutului 
de sezon, simte în aer adieri

Turism, drumeții, excursii

PRIM AVARA ALPIR A

de primăvară montană ca
re urcă încet spre piscuri.

O dau de gol mieii zburdal
nici, o demască primele pete de

verdeață timide încă, îi confir
mă prezența ciripitul păsărilor 
tot mai des auzit. Pîraiele umfla
te, aduc și ele zvon că acolo 
sus în munți, natura reînvie du
pă lunga ei hibernare. Pe pla
iurile alpine, brîndușele și ghio
ceii încep să nuanțeze în culori 
vesele peisajul montan, pînă mai 
ieri alb.

Animalele muntelui se trezesc 
la viață și ele. Ursul ieșit din 
bîrlog, dă tîrcoale stînelor încă 
nelocuife. Caprele negre coborî- 
te de pe creste în scutul ocroti
tor al pădurii, încep să urce din 
nou spre înălțimi. Poienile din
tre brazi găzduiesc ritualul fas
tuos al rotitului cocoșilor de 
munte.

Această lume nouă, inedită, 
mirifică, a muntelui în prag de 
primăvară alpină, fascinează, a- 
trage irezistibil, deși temerarul 
drumeț plecat de pe asfaltul co
mod al orașului, anticipează că 
va întreprinde o expediție difici
lă. Dificultățile abundă în
că de la primii pași. Potecile ne
umblate din toamnă, sînt ade
sea ascunse în zăpadă, marca
jele se disting greu.

Dar învingerea acestor j- 
nerente obstacole va fi din 
plin recompensată de posi
bilitatea de - a admira pa
norama maiestuoasă a peisaju
lui alpin în haina primăverii. 
Vîrfuri, curmături, căldări glacia
re, sînt toate acoperite de pătu

ra zdrențuită în care petecele de 
zăpadă cedează resemnate lo
cul primelor insulițe de iarbă 
proaspătă. Doar pe pantele 
nordice zăpada se încăpăținea- 
ză să persiste, spre bucuria măr
turisită a utimilor schiori.

Privit printre brazi peisajul 
cîștigă îh măreție. Vîrfurile se
mețe, singurele purtînd cușmă 
albă, contrastează puternic cu 
nuanțele viu colorate din liziera 
pădurii.

Drumețul extaziat în fața su
perbului tablou, se desprinde 
pentru o clipă din obișnuitul co
tidian. El se tonifică pentru o 
vreme cu miraculoasele efecte 
pe care muntele i le transmite 
pe neștiute căi.

Dacă în aceste zile ați simțit 
în aer adieri de primăvară alpi
nă, porniți fără rezerve spre ma
rile înălțimi. Veți fi și dumnea
voastră inoculați de miraculoa
sele efecte. Aurel DULA

ponezul Naoțughi Issiki, 
la Institutul tehnologic din 
Tokio, inventatorul unui mo
tor cu vapori cate funcți

onează cu so
luție de sare : 
clorură de cal
ciu și lithiu. O 
motocicletă cu 
un astfel de

motor, avînd 
o putere de
0,5 c.p., a tre
cut cu succes 
probele, dez- 
voltînd o vite
ză de 20 
km/h.

Un nou aparat, realizat de către un grup de specialiști ai Societății „Beli și Howell" (S.U.A.) permite redarea automată, pe un ecran de 24 x 24 cm, a diapozitivelor, aidoma unui televizor. Un dispozitiv sincronizează imaginea cu o bandă de magnetofon, asigurînd astfel șl sonorizarea. Aparatul este util școlilor și grădinițelor, cu ajutorul lui puțind fi transmise, la lumină, „programe" gen TV adecvate diferitelor vîrste, fără a recurge la încăperi speciale.
Ing. Iiie BREBEN
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Declarația Agenției Române 
de Presă - Agerpres

Agenția Româna .de Presă 
*- Agerpres este împuternicită 
de Guvernul Republicii So
cialiste România să declare :

Opinia publică din Româ
nia a -luat cunoștință cu 
profundă indignare de agre
siunea dezlănțuită de unități 
militare ale regimului rasist 
din Africa de Sud asupra 
teritoriului Republicii Popu
lare Angola, stat indepen
dent și suveran, ceea ce , 
constituie o nouă expresie a 
politicii de sfidare și încăl
care brutală a normelor și 
principiilor de drept inter
național, a hotărîrilor adop
tate de Organizația Națiuni
lor Unite cu privire la Afri
ca Australă și o continuare 
insolentă a acțiunilor provo
catoare împotriva unor state 
africane independente.

Totodată, opinia publică 
'din România înfierează cu 
tocită forța această acțiune 
agresivă a unităților milita
re ale regimului rasist din 
'Africa de Sud, sprijinite de 
puternice forțe de aviație 
care au atacat numeroase 
localități, provocînd nenu
mărate victime îri rîndul 
populației pașnice - femei, 
bătrîni și copii din Namibia 
- alungată de la căminele 
sale de represiunea apara
tului polițienesc al regimu
lui de lă Pretoria.

Agresiunea rasiștilor sud- 
ofricani, de natură să agra
veze și mai mult situația din 
Africa Australă, să adînceas- 
că starea de încordare și 
conflict din această parte a 
lumii, este îndreptată împo
triva luptei juste duse de 
poporul namibian, la chema
rea Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest 
(SWAPO), pentru abolirea 
definitivă a anacronicei do
minații străine, pentru înfăp
tuirea dreptului său impres
criptibil la o viață liberă și 
independentă.

Trustul de construcții industriale 
Craiova

cu sediul în Craiova, str. Vasile Conta, nr. 4
încadrează la sediul trustului, următorul personal

pen
a) Șantierul nr. 4 Tg.-Jiu, ju
dețul Gorj
— Șef birou personal, învățămînt, 

retribuire
b) Șantierul nr. 5 Calafat, ju
dețul Dolj
— Șef birou pregătire programa

re, urmărire lucrări
— Șef birou personal învățămînt, 

retribuire
— Șef birou aprovizionare-trans- 

port administrativ
— Tehnicieni principali cons

tructori
— Tehnicieni constructori
— Contabil principal
— Casier principal
— Gospodar principal
— Șefi loturi
— Maiștri constructori
c) Șantierul nr. 7 Lupeni, jude
țul Hunedoara
— Inginer șef șantier
— Șef birou pregătire, programa

re, urmărire lucrări
-— Șef birou tehnic verificare do

cumentații
— Șef birou personal învățămînt, 

retribuire
— Inginer principal constructor.

t r u :
— Subinginer constructor
— Tehnicieni principali norma- 

tori
— Tehnicieni constructori
— Economist pr. financiar con

tabil
— Contabil principal
— Casier principal
— Merceolog principal
— Gospodar principal
— Șefi loturi
— Maiștri constructori

încadrarea se face cu respec
tarea prevederilor Legii nr. 
12/1971 și Legii 57/1974, direct 
de către trust cu acordul șantie
relor de mai sus.

De asemenea, se fac încadrări 
directe la sediul șantierelor de mai 
sus (inclusiv al Grupului de șan
tiere OLTCIT Craiova), de munci
tori calificați în următoarele me
serii :

— dulgheri
— fierar-betoniști
— zidari
— lăcătuși — sudori
— betoniști
— alți muncitori constructori. 
Informații la telefon 15587

sau direct la sediile șantierelor in
teresate.

Condamnat în mod legi
tim de toate popoarele lu
mii pentru politica odioasă 
de discriminare rasială și a- 
partheid pe care o promo
vează în Africa de Sud, re
gimul de la Pretoria se 
cramponează, totodată, de 
perpetuarea dominației sale 
în Namibia și se dedă la 
acțiuni criminale împotriva 
Angolei independente, toc
mai în momentul în care în
treaga comunitate interna
țională depune eforturi sus
ținute, inclusiv în cadrul 
O.N.U., pentru ca poporul 
namibian să devină liber și 
independent, stăpînul propri
ilor destine.

Guvernul și poporul ro
mân condamnă cu toată fer
mitatea actele agresive, ires
ponsabile, ale rasiștilor 
sud-africani îndreptate împo
triva Republicii Populare 
Angola, cer cu hotărîre ca 
autoritățile de la Pretoria 
să pună capăt imediat ori
căror acte de intervenție ar
mată contra statelor africa
ne, să respecte independența 
și suveranitatea acestora, să 
înceteze ocuparea ilegală a 
Namibiei, astfel încît poporul 
namibian să-și poată exer
cita nestingherit dreptul ina
lienabil la viață liberă și 
demnă pe pămîntul patriei 
sale, potrivit aspirațiilor le
gitime și în conformitate cu 
voința exprimată de întreaga 
comunitate internațională.

Totodată, guvernul și po
porul român își exprimă în
treaga solidaritate cu po
porul Angolei prietene în 
lupta justă împotriva provo
cărilor și agresiunii regimu
lui de Ia Pretoria și își rea
firmă hotărîrea de a sprijini 
în continuare poporul Na
mibiei și organizația sa le
gitimă - SWAPO, pînă la 
victoria deplină împotriva 
dominației străine, pentru e- 
liberare națională și inde
pendentă.

AETUALITATEAomE
în legătură cu agresiunea trupelor 

R.S.A. asupra teritoriului R.P. Angola 
ministrului apărării angolezPrecizări ale

LUANDA 6 (Agerpres). - 
Referindu-se lâ acțiunile a- 
gresive comise, joi, de tru
pele sud-africane împotriva 
teritoriului angolez, minis
trul apărării al Angolei, 
Enrique Ike Carreira, a pre
cizat că în afara raidului 
întreprins asupra localității 
Cassinga a avut loc un atac 
și într-o regiune situată la 
aproximativ 100 kilometri 
sud de localitatea amintită.

La Cassinga, a menționat 
el, trupele sud-africane au 
fost sprijinite de avioane de 
vînătoare.

Atacul, la care au partici
pat unități de desant cu un

0 rezoluție a Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 6 (A- 

gerpres). - Consiliul de Secu
ritate a adoptat sîmbătă 
seara, în unanimitate, un 
proiect de rezoluție prezen
tat de grupul statelor neali
niate, în care este ferm con
damnată agresiunea dezlăn
țuită de unități militare ale 
regimului rasist din Africa de 
Sud asupra .teritoriului Repu
blicii Populare Angola, stat 
independent și suveran. ,.A- 
ceastă invazie, se spune în 
rezoluție, reprezintă o viola
re flagrantă a suveranității 
și integrității teritoriale a 
Angolei".

în același timp, rezoluția 
„condamnă utilizarea de că
tre Africa de Sud a terito
riului internațional al Na
mibiei pentru a lansa in
cursiuni armate împotriva Re
publicii Populare Angola" și 
„cere retragerea imediată și 
necondiționată a tuturor for- 

efectiv de 500 de oameni 
a început dimineața, luînd 
sfîrșit spre ora 14, cînd uni
tățile agresoare s-au retras 
în fața ripostei forțelor de 
graniță angoleze. în cursul 
luptei, a menționat Enrique 
Carreira, un avion de tip 
„Mirage" a fost doborît.

Acțiunile agresive ale tru
pelor sud-africane, a spus 
ministrul angolez, au provo
cat moartea a 600 de per
soane din rîndul populației 
civile, în special bătrîni, fe
mei și copii ; dintre aceștia, 
500 au fost uciși la Cassinga, 
iar aproximativ 100 în cursul 

țelor sud-africane din An
gola".

Documentul Consiliului de 
Securitate subliniază necesi
tatea ca Africa de Sud „să 
respecte cu scrupulozitate 
independența, suveranitatea 
și integritatea teritorială a 
Republicii Populare Angola".

Totodată, Consiliul de 
Securitate „își reafirmă spri
jinul față de lupta dreaptă 
și legitimă pe care o duce 
poporul namibian pentru a 
obține libertatea și indepen
dența și pentru a-și apăra 
integritatea teritorială a 
țării".

Rezoluția menționează că 
Africa de Sud trebuie „să 
pună capăt . fără întîrziere 
ocupării ilegale a Namibiei, 
conformîndu-se rezoluțiilor 
pertinente ale Consiliului de 
Securitate, în special rezolu
ției numărul 385 din 1976".

Orientul Mijlociu
BEIRUT 6 (Agerpres). Un comunicat dat publicității de Forța Arabă. de Descurajare — FAD din Liban informează că, în noaptea de vineri spre sîmbătă, au avut loc în zona de sud-est a orașului Beirut schimburi de focuri care ap durat pînă la ora 6,00 (ora locală). La origi

Avancronică sportivă
• In timp ce divizionara A 

Jiul Petroșani are de susținut 
un meci greu la Tîrgu Mureș, 
duminică fotbalul este pre
zent în Valea Jiului la toate 
celelalte nivele. Minerul Lu
peni, care în caz de victorie 
în fața echipei universitarilor 
clujeni mai speră să se men
țină în divizia B, va face tot 
ce-i stă în putință pentru ob
ținerea celor două puncte. 
Greu, deoarece și Universi
tatea Cluj, în caz. de victorie, 
mai poate spera la promo
varea în primul eșalon fotba
listic al țării. In d vizia C, Ști
ința Petroșani întîlnește 
pe propriul teren pe 
Progresul Băilești. Mai 
greu se. anunță meciul Mine
rului Vulcan căreia numai o 
victorie în partida, cu Gloria 
Reșița îi mai poate da o mo
destă șansă de a suprav.ețui 
în divizia C Campionatul ju
dețean este prezent prin în- 
tîlnirile dintre Minerul Paro- 
șeni - Metalul Simeria, C.F.R. 
Petroșani - Constructorul Hu
nedoara, Parîngul Lonea - 
I. M. C. Bîrcea, Minerul Uri- 
cani - I.G.C.L. Hunedoara, 
Preparatorul Petrila - Explo
rări Deva. Toate meciurile în
cep la ora 11, cu excepția

I

I
I
I
I

celui de-al doilea raid. De 
asemenea, 16 militari ango
lezi au fost omorîți. Alte 
420 de persoane - dintre 
care 64 soldați, au fost ră
nite. Totodată, el a decla
rat că atacul sud-africanilor, 
contrar celor afirmate de 
regimul minoritar rasist de la 
Pretoria, a fost de mult 
timp planificat. „Noi - a 
spus el - ne așteptam la o 
agresiune, datorită numeroa
selor zboruri de recunoaște
re ale avioanelor sud-afri
cane în zona respectivă și a 
concentrărilor de trupe la 
frontiera noastră".

Puternice reacții 
de condamnare

ADDIS ABEBA 6 (Ager
pres). - La Addis Abeba a 
fost dată publicității o de
clarație a Organizației Uni
tății Africane în care este 
condamnată cu tărie agresi
unea trupelor regimului sud- 
âfrican asupra teritoriului 
R. P. Angola. Prin asemenea 
acțiuni, se subliniază în de
clarație, guvernul rasist al 
R.S.A, încearcă să submineze 
regimurile progresiste din 
Africa.

NAȚIUNILE UNITE 6 (A- 
gerpres). - Consiliul O.N.U. 
pentru Namibia, întrunit 
după lansarea agresiunii 
sud-africane- împotriva Ango
lei, a dat publicității o de
clarație în care condamnă 
cu severitate acțiunea regi
mului rasist de la Pretoria 
și cere Consiliului de Secu
ritate să procedeze la adop
tarea unor „sancțiuni obliga
torii și cuprinzătoare".

nea acestor incidente, precizează comunicatul, se a- flă „elemente anarhiste" care s-au infiltrat din districtele Chiah și Ramma- nesh.FAD a intervenit pentru a reduce la tăcere focarele care au declanșat a- cește incidente.
întîlnirii Minerul Paroșeni - 
Metalul Simeria care are loc 
la ora 17. _

Duminică, de la ora 9, 
stadionul din Aninoasa 
găzduiește etapa a ll-a a 
campionatului municipal la 
copii. Se întîlnesc echipele U- 
tilajul Petroșani - Parîngul 
Lonea, Sănătatea Vulcan 
Preparatorul Petrila, C.S.Ș. 
Petroșani - Jiul Petroșani.

• Azi, între orele 9-12 
și 15—18, pe stadionul Jiul 
din Petroșani se dispută în
trecerile etapei municipale d 
școlilor generale la tetratlon. 
Desfășurate sub genericul 
„Daciadei", la întreceri parti
cipă 12 echipe reprezentative 
ale școlilor generale -din Va
lea Jiului.

• Tot azi, ora 9, terenul 
de sport ai Liceului din Vul
can găzduiește meciurile din 
turul II al campionatului ju
dețean- de volei feminin, se
ria Valea Jiului.

•' Pe stadionul din Lonea, 
azi, de la ora 8, are loc 
partida din ultima etapă a 
diviziei B de rugbi dintre Mi
nerul Livezeni — Unirea Să- 
cele.

D. CRIȘAN

FILME
7 MAI 1978

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Johnny Chitară ; 
Republica: Regăsire; Uni
rea : Dantelăreașa ; PE
TRILA : Imposibila poves
te de dragoste. LONEA : 
Căpitan la 15 ani ; ANI- 

I NOASA : Eu, tu și Ovi- 
diu ; VULCAN : Urgia ; 

| LUPENI - Cultural : San- 
dokan — tigrul Malaeziei; 
Muncitoresc : O noapte 

l furtunoasă ; URICANI : 
I Cîntecul lebedei.

8 MAI 1978
I PETROȘANI — 7 No- 
Iiembrie : Judecătorul Fa- 
yard - zis șeriful ; Repu-

Iblica : Taburetul prințesei; 
Unirea : Rocco și frații

| săi, seriile l-ll ; PETRILA: 
I Imposibila poveste de 

dragoste ; LONEA : Piesă
I neterminată pentru pianina 
I mecanică ; VULCAN : Me- 
I lodiile Broadway-ului; LU- 
| PENI - Cultural : Nicho- 
I las Nickleby ; Muncito

resc : O noapte furtunoa-
. să ; URICANI : Cîntecul le

bedei.

| TV.

I 7 MAI 1978

. 8,00 Sportul pentru
toți; 8,15 Tot înainte I; 

'9,05 Șoimii patriei; 9,15 
I Filml serial pentru copii : 
I Comoara din insulă; 9,45 
I Pentru căminul dumnea- 
I voastră; 10,00 Viața satu- 
I lui; 11,45 File de istorie, 
pagini de creație muzica
lă; 12,30 De strajă pa
triei; 13,00 Telex; 13,05 

I Album duminical, în ca- 
I drul căruia, la ora 14,15 
(Magazin sportiv: Cam- 
I pionatul mondial efe ho- 
I chei - grupa A : Ceho- 
| slovacia - U.R.S.S. și Ca- 
I nada - Suedia (rezumate 
I înregistrate de la Praga). 
I In jurul orei 15,30, trans
misiune directă de la
Monte Carlo : start în 
„Marele premiu automobi- 

' listic Monaco", cursă pen- 
I tru Campionatul mondial 
I al piloților de formula 
I unu; 16,50 Film serial .: 
•Linia maritimă Onedin - 
i episodul 37; 17,40 Micul 
I ecran pentru cei mici; 
; 18,00 Fotbal : Pol tehnica 
Timișoara - Steaua (re
priza a ll-a). Transmisiu
ne directă de la Timișoa
ra; 18,50 Transmisiune di-

I rectă de la Monte Carlo. 
Sosirea din cursa automo
bilistică „Marele premiu 
Monaco"; 19,00 Telejur
nal; 19,20 Partid al izbîn- 
zilor noastre. Documen
tar TV; 19,40 Roadele po-

I liticii partidului de dez
voltare economico-socială

| a țării; 20,00 Antena vă 
, aparțipe. Spectacol pre- 
i zentat de județul Vaslui; 
(21,05 Film artistic: „Ar
mata umbrelor". Premie
ră pe țară. Producție a 
studiourilor franceze;

‘ 23,05 Telejurnal. Sport.

8 MAI 1978

15,55 Telex. 16,00 Emi- 
‘siune în limba maghiară. 
119,00 Cîntarea României. 
I Etapa a ll-a a Festivalului 
național. 19,20 1001 de

■ seri. 19,30 Telejurnal. 
19,50 In direct: Tîrgul in
ternațional de primăvară

I —- TIBCO '78 și Salonul 
internațional al chimiei. 
20,00 Steagul roșu, steag 

I de luptă. 57 de ani de la 
crearea Partidului Comu
nist Român. 20,25 Te cînt, 
partid al vrerii unanime. 
Emisiune literar-muzicală. 
21,05 Emisiune de știință. 
21,20 Roman-foileton : 
„Familia Palliser". Episo
dul 11. 22,10 Cadran mon
dial. 22,30 Telejurnal.

REDACȚIA Și ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefon 41662 (secretarial), 4 24 64 (secții' . TIPARUL : Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67


