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„Din partea secre-

Vulcan

Vizita la Institutul de fizică

Depunerea unei coroane de flori da 
Mausoleul președintelui

roșu
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Șl AL CONSILIULUI POPIJLAR MUNICIPAL

Tovarășul N ic o I a e 
Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, a depus, 
miercuri dimineața, o co
roană de flori la Mausoleul 
președintelui Mao Tzedun, 
cinstind memoria cehii care 
a fost întemeietorul și con- . 
ducătorul Partidului Comu
nist Chinez și al Republicii 
Populare Chineze, strălucit 
militant al mișcării comunis
te și muncitorești-.internațio
nale, un mare priefep al po
porului român.

La acest moment solem au 
participat tovarășa , Elena 
Ceaușescu, alte persoane ofi
ciale române și chineze.

insti-

în cursul dimineții de mier
curi, tovarășul N i c o I a e 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut o vizită 
la Institutul de fizică din 
Pekin al Academiei de ști
ințe a Chinei.

La intrarea în
tut,. tovarășului Nicolae

..Ceaușescu, tovarășei Elena 
. Ceaușescu, celorlalți oaspeți 

români li s-a făcut o primire 
prietenească, deosebit de 
călduroasă. Cercetători și 
oameni de știință care au în
cadrat aleile de la intrarea 
principală a institutului, îi 
primesc cu vii aplauze, 
scandează cuvinte de caldă 
prietenie la adresa Partidu
lui’’ ^Comunist Rămân și 
României socialiste.

La intrare, înalții oaspeți

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
va efectua o vizită oficială 

de prietenie în
O delegație de partid și 

de stat a Republicii Socia
liste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialis
te România, va efectua,

URICANI

Suplimentar :
3 000 tone cărbune
Noua cotă la care s 

ridică plusul de cărbune, 
■ al minerilor din Uri- 

cani a atins 13 500 to
ne extrase de la începu
tul anului. Productivita
tea muncii în abataje, ca
re a fost realizată, în pri
mele patru luni la un ni
vel superior prevederilor 
cu 500 kg pe post a cres
cut și în mai, în prima 
parte a lunii, rezultînd pe 
seama acestei creșteri un 
plus de 3 000 tone cărbu
ne.

I
I
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ÎN SPRIJINUL CON
STRUCTORILOR. Începînd 
de luni, în fiecare zi din 
această săptămînă pe șan
tierul noului cartier Bucura 
din Uricani participă la 
munci patriotice 10-20 de 
funcționari din întreprinde
rile și instituțiile din loca
litate. (D.C.).

TEATRU. în sala clubului 
Sindicatelor din Lonea va 
fi prezentată astăzi (ora 
18) piesa „Alegeți-I singuri" 
de Ivan Bucovcan, interpre-

Situat în istorica Piață 
Tien An Men, unde a fost 
proclamată, la T octombrie 
1949, Republica Populară 
Chineză, Mausoleul, con
strucție impunătoare, solem
nă ce domină împrejurimile 
cu o înălțime de peste 33 
metri, se deschide spre gran
dioasa, esplanadă prin mari 
terase și balustrade de mar- 
mură. ' '

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a depus coroana 
de flori împodobită cu pan
glici roșii și tricolore în 
fața impunătoarei statui din 
marmură aibă a lui Mao 
Tzedun.

Pe panglica tricoloră a
coroanei erau înscrise cu- 

români sînt întîmpinați cu 
căldură de Li Cean, vicepre
ședinte al Academiei de 
științe a Chinei, Și Ju-wei, 
directorul institutului, și Kan 
Po, secretarul Comitetului 
de partid al institutului, 
care-i conduc în salonul de 
onoare al institutului.

în continuare, gazdele au 
prezentat date generale cu 
privire la istoria și preocu
pările Institutului de fizică al 
Academiei de științe a Chi
nei.

Oaspeții sînt invitați să 
cunoască îndeaproape preo
cupările oamenilor de știință 
chinezi. Primul laborator vi
zitat este cel consacrat cer
cetărilor în domeniul spectro
scopiei cu laser și al proce- 

-selor de informatică op- 

R. S. Vietnam
invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Vietnam și a guvernului Re
publicii Socialiste Vietnam, 
o vizită oficială de priete
nie în această fără, în ulti
ma decadă a lunii mai 1978.

informăm

• (Continuare în pag. a 4-a)

Cel mai tînăr colț din Petroșani se integ reazâ armonios în pitorescul Văii Jiului.
Foto s Ion LEONARD

tată de un colectiv artistic 
al Teatrului de stat „Valea 
Jiului", din Petroșani. Spec
tacolul este organizat în 
cadrul săptăminii teatrului 
pentru tineret și copii din 
„Luna educației politice și 
culturii socialiste pentru ti
neret - Costești 1978".

SEARA DE AUTOGRAFE, 
în cadrul „Săptămînii crea
ției literare în Valea Jiului" 
la librăria „Ion Creangă" 
din Petroșani, are loc as
tăzi, ora 18,30, o seară de 
autografe, întîlnire a citito
rilor cu autorii unor vo
lume apărute recent. (T.S.).

vintele : ,_____ ____
tarului general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, Nicolas 
Ceaușescu".

S-a păstrat un moment de 
reculegere.

După depunerea coroanei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
precum și tovarășii Dumitru 
Pâpescu, Ștefan Andrei și 
Vasile Mușat au trecut prin 
fața catafalcului pe care este 
depus sicriul de cristal în 
care se află corpul neînsu
flețit al lui Mao Tzedun și 
au păstrat un moment de 
reculegere.

tică. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le sînt prezentate 
rezultatele unor cercetări de 
mare importanță în acest 
domeniu, cu multiple și largi 
aplicații practice.

De o deosebită apreciere 
se bucură si succesele cer- 
cetătordor chinezi prezentate 
în alte laboratoare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu se interesează în
deaproape de rezultatele 
cercetărilor privind obține
rea diamantelor sintetice, cu 
largă aplicație în tehnica 
forajului, de cele din dome
niul cristalurilor - cu apli
cații în domenii foarte va
riate, între care și în teh
nica laserilor.

înainte de încheierea vizi
tei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, celelalte persoa
ne oficiale române au fost 
invitați să vadă instalația 
pentru realizarea reacției 
termpnucleare controlate, pe 
sistem circulant. „Acest sis
tem - au arătat gazdele - 
oferă multe șanse de a se 
face noi pași în domeniul 
fisiunii nucleare, iar apara
tura creată de noi oferă re
zultate bune".

' ' '' f-r ■. ' ' ' '7

ÎN FAȚA BLOCULUI nr. 
31 cu magazine și unități 
prestatoare de servicii 
penjru populație, la parter, 
precum și pe o porțiune 
din artera rutieră princi
pală, gospodarii orașului 
Petrila desfășoară în a- 
ceste zile o susținută acțiu
ne de lărgire și asfaltare a 
trotuarelor și a străzii. Vi
itorului centru civic al o- 
rașului i se dau astfel noi 
contururi urbanistice mo
derne, practice și frumoa
se, demne de timpul înflo
ritor al generațiilor de azi 
și de mîine. (T.V.).

1,3 tone 
pe post 

peste plan
In primele două zile 

le săptămînii, la I.M. Vul
can s-au înregistrat plu
suri de cărbune de 135 ș 
225 tone. Depășindu-și zil
nic sarcinile, colectiva 
sectorului VII al minei ob
ține de la începutul lunii 
mai o producție superioa
ră planului cu 3 548 tone 
cărbune. In abatajele sec
torului, unul din ele fiind 
dotat cu complex meca
nizat de susținere și tăie
re, iar altul cu combină, 
productivitatea muncii rea
lizată este cu 1,330 tone 
mai mare decît cea pla- 
nif cată.

INVESTIȚIILE * INVESTIȚIILE • INVESTIȚIILE • INVESTIȚIILE

• (Continuare în pag a 2-aj

tru ce randament?". N am 
fi scris aceste rînduri da
că n-am ti intilnit Un ase
menea caz. Ne-a trebuit cit- 
va timp 
ducător 
dament 
reflectă
comportamentul tinerilor pe 
care-i educă. Că nu există 
numai un randament al mi
nerului, constructorului, pre
paratorului, ci și unul al pro- '■ 
fesorului, medicului, al vin- 
zătgrului etc. Un randament ■ 
al muncii sociale după care \ 
se apreciază eficiența mun- ; 
cii noastre. Cu cit acesta i 
este mai mare, cu atit spo- ; 
rește contribuția noastră la i 
construirea noii societăți. ; 
De aceea să impune să a-i 

'nalizăm, să ne analizăm j 
permanent modul in care j 
ne facem datoria in funcție i 
de parametrii exigențelor 3 
actuale. 3

Valeria COANDRĂȘ

■r
i

la bietul „IM" din Vulcan-ritmuri înalte de execuție
La celelalte puncte de lucru

La Vulcan, prevederile 
planului de locuințe au o 
trăsătură specifică .- toate 
cele aproape 200 aparta
mente și cinematograful cu 
350 locuri care se vor cons
trui în acest an sînt cuprin
se într-un spațiu edilitar nou 
- viitorul centru civic al o- 
rașului. Acest fapt sublinia
ză pregnant necesitatea 
dezvoltării rapide a ora-

CERCUL DE TURISM al
I.U.M.P. organizează pen
tru zilele de 19-20-21 mai 
o interesantă excursie te
matică pe traseul Petro
șani - Alba lulia - Sighi
șoara - Miercurea Ciuc - 
Gheorghieni - Borsec 
Piatra Neamț - Bicaz - La
cul Roșu - Făgăraș - Sibiu 
- Petroșani. Participă 44 
de uteciști, evidențiați în 
întrecerea socialistă. (M.P.).
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Comun stul Carol Fantinî, de la I.U.M. Petroșani, într un 
moment de lucru spec’fic activității pe care o prestează în 
uzină : controlul de calitate al utilajelor care se vor expe
dia spre întreprinderile miniere.

pe core le

ce se cere 
rînd, cons- 

este

șului din centrul Văii, ast
fel încît prin noile ansam
bluri edilitare, încadrate ar
monios cu cele existente, 
„personalitatea" orașului 
să-și consolideze trăsături
le de frumusețe 
posedă deja.

Așadar, ceea 
acum, în primul 
trucforilor din Vulcan, 
realizarea unui ritm intens 
de lucru pe șantier pentru 
ca blocurile prevăzute în 
acest an să fie predate la 
termenul scadent. Cum se 
mobilizează colectivul șan
tierului și care sînt condiți
ile create pentru ca să poa
tă duce la bun sfîrșit sar
cinile care îi revin pe acest 
an ? lată întrebări la care

Se vorbește tot mai mult 
despre randament. Toate 
dicționarele noastre defi
nesc randamentul ca efect 
util obținut intr-o unitate 
de timp. Fie că este vorba 
despre randamentul acțiunii 
asupra mijloacelor de mun
că — utilaje, unelte, agre
gate, fie că este vorba des
pre obiectele muncii — ma
terii prime, materiale, corn- 
bstibil, fie că este vorba 
despre forță de muncă. Din
tre acestea — randament 
tehnic, mecanic, energetic, 
social — vrem să ne oprim 
asupra randamentului forței 
de muncă, asupra randa
mentului muncii. Azi, pro
blema randamentului mun
cii se pune in toate dome
niile de activitate, in pofi
da opoziției unora (mai ales 
a celor ce nu lucrează di
rect in procesul făuririi bu
nurilor materiale), care se 
intreabă alarmant : „pen

am invitat să ne răspundă 
cîțiva factori de bază în 
activitatea șantierului.

Gheorghe SAVIN, șef de 
echipă la montajul cofraje- 
lor metalice : „Am realizat 
în cursul lunilor aprilie - 
mai, în mai puțin de o lună 
ca timp, nouă nivele ale 
blocului 1 M. Față de gra
fice, și îndeosebi față de 
perioada precedentă, acesta 
a fost un ritm deosebit de 
înalt. împreună cu echipa de 
turnare a betoanelor con
dusă de Victor Stoichiță și 
cea de fierar-betoniști con
dusă de Constantin Tomșa,

A. HOFFMAN

s
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5.'să convingem un e~ 

că există și un ran- 
pedagogic care se 
in atitudinea, in ș>
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Măsurile luate

întrucât nota critică apă- că mai sînt mulți care vor
tută la rubrica . noastră sub să coboare în oraș, am tn-
semnătura tovarășului E- mis imediat autobuzul 31
meric Farcaș, care a dat HD 2068 care, de altfel, a
glas nemulțumirilor a circa urcat pînă la telescaun />

200 de cetățeni ieșiți la o- 
dihnă în zona de agrement 
din împrejurimile Telescau- 
nutui - Paring -relata un 
fapt cafe s-a mai repetat 
pe acest traseu, am efectu
at a doua zi un. raid la fa- 
ja locului. împreună cu to
varășul Dumitru Albescu, 
directorul Exploatării trans-' 

Petroșani, 
traseul

port a I.G.C.L.
ne-am deplasat pe 
spre Telescaun 
și pentru a 
constata dacă 
refuzul condu
cătorului 
tobuzului 
HD 3974 
a urca pe 
mo porțiune 
de drum a fost 
justificat sau 
nu în acea zi. 
Pe tronsonul 
respectiv al drumului, în apro
pierea Tei'escaunului, șosea
ua se află în lucru, urmînd 
să fie asfaltată, dar se poa
te circula. E drept, în afara 
carosabilului, malurile proas
păt săpate sînt - pe alocuri 
- surpate de ploi. Pe par
tea carosabilă, pietruită, se 
poate circula însă nestinghe- 
rif. „De regulă, autobuzele 
urcă pînă la noi, indiferent 
de starea timpului1* - ne 
spun tinerii Ștefan Gîrjoabă 
și Horea Meteșan, doi din
tre lucrătorii echipei de în
treținere și exploatare a Te- 
lescaunului.

La dispeceratul din piața 
Victoriei, dispecera Erjebet 
Fașpan susține .- „Eu am fost 
atunci de serviciu și cunosc 
bine situația. Mașini am a- 
vut destule ia dispoziție, dar 
nimeni de la Telescaun (deși 
au aparate de radio emi- 
sie-recepție portative) nu 
ne-a comunicat că la tele- 
scoun există o mare aglo
merare de turiști. De aceea 
l-am trimis, conform oraru
lui stabilit, la ora 16, pe 
șoferul Gheorghe Șchiopu, 
deși știam că e mai puțin 
experimentat și că este do
tat cu un autobuz vechi. 
Cînd am aflat, după ora 17,

au-
31 
de 

ulti-

A existat, deci, în acea 
zi, un adevărat lanț al slă
biciunilor. „Dacă lucrătorii 
de la telescaun ar fi anun
țat dispeceratul, ar fi putut 
fi trimise mult mai din timp 
autobuze și evitată aglome
rarea - ne spune în conclu
zie tovarășul Dumitru Al
bescu. Vinovat sau cel pu
țin lipsit de curaj 
și șoferul

Freamăt de muncă

La căminele de copii, micuții - primăvara noas
tră neprețuită - se bucură de adevărate ^Condiții ale unei 
copilării însorite.

La căminele de copii, micuții - primăvara noas
tră neprețuită - se bucură de adevărate ^Condiții ale
copilării însorite.

unei

este însă
Gheorghe Șchio

pu, care n-a 
urcat pînă la 
capăt cu auto
buzul, necunos- 
cînd bine tra
seul. Vom ține 
cont de 
tea și în 
vom lua 
măsurile 
se impun, și 
vom trimite au
tobuze cu o 

store tehnică corespunzătoare, 
care să asigure traf.cul ne
cesar pe tot traseul**.

„Desigur că neajunsurile 
constatate vor fi înlăturare 
în viitor - ne spune în fi
nal tovarășul Alexandru To
dor, inginerul șef al I.G.C.L. 
în acest scop, pe lingă in
troducerea pe traseele spre 
zonele de agrement a unor 
autobuze corespunzătoare, 
vom iniția și unele măsuri 
cu caracter educativ. Cazul 
semnalat va fi prelucrat cu 
toți șoferii în grupa sindi
cală a Exploatării de trans
port Petroșani".

Faptele confirmă că spu
sele tovarășilor din condu
cerea I.G.C.L. și Exploatării 
de transport în comun Pe
troșani nu sînt simple vorbe 
în vînt. Duminică, spre sa
tisfacția celor ieșiți la iarbă 
verde, autobuzele au circu
lat normal, către zonele de 
agrement, inclusiv pe trase
ul spre telescaun.

Un început bun, care do
vedește că atunci cînd exis
tă preocupare și receptivi
tate față de cerințele jus
tificate ale călătorilor, trans
portul în comun poate fi a- 
sigurat în bune condiții,

V. STRAUȚ

aces- 
viitor 
toate 
care

• Cenaclul studențesc 
„Orizont" a organizat pri
ma sa șezătoare literară 
cu genericul „Omul nou în 
creația poeților noștri**.  Au 

'■ fru- 
cîntat, 

stu- 
în fi- 
cultu-

fost recitate poezii 
moașe, folk-iștii au 
iar exigentul public 
dențesc a aplaudat 
nai o reușită seară 
ral-artistică.
• „în lumea peșterilor 

- în lumea adevărului ști
ințific" s-a intitulat seara 
de întrebări și răspunsuri 
organizată sîmbătă de cer- 
culde speologie al I.M.P.
• Cineclubuf „Minfilm" 

a organizat în aula insti
tutului o interesantă sea
ră de proiecții a celor mai 
recente filme : „Zidul", 
„Supiaexpunere", „încorda
re", „I.M.P. - 30". Colegii 
din amfiteatre, aflați în 
postură de spectatori și 
critici de f Im, au răsplă-

tit prin aplauze și fru-_ 
moașe aprecieri, strădani
ile, de altfel premiate, a- 
le inimoșilor cineclubiști 
studenți.
• Echipa de fotbal a a- 

nului III ingineri, Faculta
tea de mașini și instalații 
miniere, a cîștigat finala 
pe facultate, în meciul dis
putat cu echipa anului 
ingineri, calificîndu-se 
finala pe institut.
• Formațiile artistice 

le Institutului de mine 
și-au întrerupt activitatea : 
ansamblul folcloric „Parîn- 
gul“ și cenaclul „Orizont" 
se pregătesc. în vederea 
participării la „întâlnirea 
tineretului hunedorean cu 
istoria", manifestare 
diționaiă ce va 
la Costești, la 
cestei luni.

Ștefan

II 
în

a- 
nu

tra- 
avea loc 
sfîrșitu! a-

COSTEA

Odată cu răsăritul soa
relui, a început și ziua de 
muncă în cele două ex
ploatări forestiere Sașa și 
Stoinicioara. Ca de obicei, 
maistrul loan Lazăr se 
află la datorie. I.

— E grea în acest ano
timp muncă în pădure, to
varășe Lazăr ?

— Este și nu este. U- 
neori e un vînt de îndoaie 
copacii, alteori ploaie, la- 
povifă și ninsoare, dar noi, 
forestierii sîntem obișnuiți 
cu capriciile naturii.
- Și bănuiesc că treaba 

merge strună.
-Merge. Lucrăm în a- 

cord global. Pe 
ne-am depășit plai 
vreo 4-5 sute de 
cubi.

- Ce sortimente 
ceți ?

- Lemn de fag 
derulaj, pentru

aprilie
inul cu 

metri

produ-

pentru 
celuloză, 

lobde industriale și lobde 
P.F.L. îndeplinirea și de
pășirea planului la toate 
sortimentele e mereu în 
atenția noastră, dar ace
lași interes îl acordăm și 
valorificării superioare a 
lemnului. In acest scop, 
toți cei 70 de muncitori 
din cele două exploatări 
pe care le conduc știu că 
trebuie să acorde toată a- 
tfenția sortării judicioase a 
materialului lemnos, evită
rii deprecierii lui. Succese
le n-au venit de la sine.

Ne-am străduit să facem 
totul pentru stabilizarea 
unui număr cît mai mare 
de muncitori. In această 
direcție ne-'au ajutat și 
condiți le de muncă și de 
viață din pădure. Averti 
un punct alimentar bine 
aprovizionat, o cabană 
curată, amenajată cu 
spirit gospodăresc, o bi
bliotecă volantă și apara
te de radio.

- Greutăți ? i
- Numai cu transpoitu) 

lemnului. Mijloacele de 
transport nu pot face fa
ță, deși șoferii Constantin 
Vlad, loan Drilea și cei
lalți. își fac conștiincios 
datoria. Așa se explică 
faptul că pe rampă aștep
tau să fie transportați 
circa 2 000 metri cubi de 
lemn. . ;

...Vâsle Harag e șef 
de brigadă la exploata
rea forestieră Stoinicioara. 
Sînt mai bine de două de
cenii de cînd lucrează la 
pădure. Cît despre plan, 
brigada sa îl îndeplineș
te cu regularitate. Printre 
cei mai harnici oameni se 
numără Dumitru Harag, 
feciorul său. Om de nă
dejde este și tractoristul 
Vasile Gherman, care 
scoate lemnele din orice 
viroagă. De nădejde sînt 
toți membrii brigăzii.

D. CRIȘAN

Trenuri cu tonaj 
sporit

Manifestând o permanen
tă preocupare pentru or
ganizarea judicioasă a cir
culației și creșterea vitezei 
comerciale, colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnici
eni al Regulatorului de cir
culație și mișcare Petroșani 
a obținut, de la . începutul 
anului, însemnate depășiri 
la principalii indicatori eco
nomici. Astfel, la tone ex
pediate s-a realizat o de
pășire de 2,1 la sută, iar 
la tonajul brut pe fiecare 
tren, o depășire de 1,3 la 
sută. Luna aprilie a fost în
cheiată cu un plus de 5 300 
tone transportate peste pian, 
cantitate ce echivalează cu 
4 garnituri de tren. Ritmul 
se menține constant și în 
această lună, în care, după 
15 zile, colectivul raportea
ză 2600 tone transportate 
în plus față de plan.

Cronica filmului

Zmeul de hîrtie
Am fost obișnuiți să re

ducem fenomenul filmic 
din India doar la surîsul 
lui Raj Kapoor și la po
vești lacrimogene de o 
lungime, uneori greu su
portabilă. Prin „Zmeul de 
hîrtie" - realizat de Shak
ti Samanta - sîntem în 
contact cu o fațetă mai 
puțin cunoscută a cinema
tografiei Indiei contempo
rane. Ea ne dezvăluie a- 
tît incontestabile eforturi 
de a risipi, prejudecățile, 
cît și orientarea către com
plexa realitate a imensei 
țări în care aspectele so
ciale anacronice se profi
lează pe fundalul unor 
mutații iminente, petrecu
te în spiritul epocii pe'ca- 
re o trăim. Desigur, ar fi

exagerat să afirmăm 
„Zmeul de hîrtie" este 
film reprezentativ. Nu 
poate nega că realizatorii 
dovedesc un remarcabil 
bun simț în tratarea unor 
teme majore, cum ar fi o- 
menia și dragostea. Este 
semnalabil în cazul . a- 
cestui film, de asemenea, 
tendința creatorilor de a 
menține fluxul narațiunii 
între limitele firescului, 
fără acele cunoscute 
plozii fanteziste 
bile.

Subiectul nu se 
zuma, desigur,

că 
un 
se

ex-
neplauzi-

poate re
ia cîteva 

cuvinte și nici nu ne stă 
în intenție de a povesti 
filmul. Se poate izola, în 
schimb, mesajul filmului, 
care pledează pentru sen
timentele autentice și în

spiritul acestui timp. Ve
dem, așadar, că obiecti
vul major al „Zmeului de 
hîrtie" este trecerea în re
vistă a unei game de sen
timente generoase, în fond 
valabile pe orice meridian. 
Important în cazul „Zme
ului de hîrtie*'  este faptul 

că pelicula are un fundal 
social destul de bine fi
xat, în care recunoaștem 
notele specifice ale
mentalității în care mai
acționează barierele im
puse de tradiția acestei 
țări.

Există, motive pentru Care 
acest film indian - care în 
onestitatea sa nu aspiră la 
succesul dubios al melo
dramei - să fie salutat în 
repertoriul cinematografelor 
noastre.

• (Urmare din pag. I)

lucrînd cîte zece-douăspre- 
zece ore pe zi, în două 
schimburi, am atins și rit-

res- 
în 

Asemenea rit- 
pe-

pe zi, 
__ , am atins 

muri de două nivele, 
pectiv opt apartamente, 
cinci zile, 
muri le-am obținut în 
rioada cînd stația de betoa
ne a șantierului a funcțio
nat ireproșabil, cînd ma
caraua de la punctul de lu
cru ne-a stat la dispoziție zi 
și noapte fără să se defec
teze și cînd aprovizionarea 
cu planșee s-a desfășurat 
fără întreruperi. Prin faptul 
că noi înșine, pe șantier, ne 
ocupăm de întreținerea se
tului de ccfraje metalice de 
care dispunem, aflat în do
tarea noastră de cinci ani, 
activitatea s-a ridicat, cre
dem la nivelul exigențelor.

Asemenea condiții de lu
cru nu ni se creează însă 
continuu. Trecînd la execuția 
următoarelor două tronsoa
ne ale blocului, operația 
principală a stagnat timp de 
patru zile din pricina noii 
macarale, care a fost monta
tă prea tîrziu. Sigur că, în 
felul acesta, s-a pierdut un 
timp prețios care, pentru 
respectarea termenului de 
dare în folosință - sfîrșitul 
primului semestru - contea- 

j ză extrem de mult, îndeo-

sebi dacă ținem seama 
am început lucrările.
mare întîrziere din cauza 
cumentațiilor".

Emil SURDU, 
ful punctului de 
blocurile 1 A și
ță de sarcinile, valorice zil-

maistru, 
lucru 

1 M :

că 
cu 
do-

șe- 
la 

„Fa-

valorică, avem de executat 
și lucrări de canalizare, un
de, din cauza terenului și a 
aprovizionării materiale de
ficitare se realizează, în 
unele zile, valori de cîte 
4 000 lei pe zi, iar în alte
le de numai cîteva sute de 
lei".

de la Hunedoara, ni s-au 
cerut oameni pentru încăr
care, care -au fost luați, de 
nevoie, tot din șantier. Nu 
ne-am pierdut însă optimis
mul in privința blocului 1 M, 
unde am realizat îri ultimul 
timp ritmuri satisfăcătoare, 
chiar superioade graficelor

STADIILE FIZICE 
PROVOACĂ

V A

nice stabilite pentru punctul 
de lucru, reușim să raportăm 
doar cca 50 fa suia. Expli
cația unei atari situații cons
tă în faptul că blocul 1 A se 
află de cîteva luni la co
ta 0. Deocamdată nu ni s-a 
transmis soluția tehnologică 
după care va fi executat, 
în ultimele zile forrhațiile 
de zidari conduse de Ștefan 
Banu și Dumitru Anastasie, 
au intrat în plin în primele 
tronsoane ale blocului 1 M. 
Dar pentru a „acoperi**  vo
lumul de investiții planificat 
pe întregul punct de lucru 
efectivele ar trebui să fie 
dublate. în afară de blocul 
1 M, unde realizăm cea 
mai mare parte din sarcina

Nicolae STROIE, subingi- 
ner, șeful șantierului Vul
can al T.C.H. : „Sperăm, la 
fel ca și în lunile prece
dente, că valoarea cores
punzătoare lucrărilor de la 
blocul I A ccd. V2 din sar
cina lunară, să fie scăzută 
din planul șantierului, din 
moment ce nu s-a precizat, 
soluția de execuție. Terme
nul de predare al blocului 
- 30 iunie - este, din acest 
motiv, compromis. La canali
zare, în numai 3 zile, cu a- 
jutorul excavatorului am e- 
xecutat 60 ml de săpături. 
Ținînd seama însă că ne 
sînt necesare 1290 tuburi și 
că ni s-au asigurat doar 144, 
ne e teamă că și această 
lucrare va stagna. Atunci 
cînd ni s-au trimis tuburile

asi- 
în

trei 
că

în cîteva perioade. Spre a- 
cest obiectiv ne concentrăm 
acum forjele pentru a 
gura cel puțin darea sa 
folosință la termen".

Pornind de la cele 
opinii, se cere subliniat
starea de lucru de pe șan
tierul de locuințe din Vul
can provoacă o justificată 
îngrijorare, dacă vom .com
para sarcinile din acest an 
ale constructorilor cu sta
diile fizice la care se află, 
după aproape cinci luni tre
cute din an, execuția obiec
tivelor. Pe șantier există re
ale posibilități în vederea 
îmbunătățirii organizării mun
cii pentru ca formațiile 
de constructori să valorif ce 
și mai bine potențialul de

care dispun. Condiții ie e-
. sențiale care hotărăsc ac

celerarea ritmului execuției 
depind însă de măsurile pe 
care.grupul .de șantiere Pe
troșani, conducerea sa și 

: compartimentele de resort 
trebuie să ie întreprindă în 
acest scop. Intensificarea e- 
xecuției blocului IA și a lu
crărilor de canalizare, ca 

și execuția la celălalt punct 
de lucru al șantierului 
care cuprinde blocul 3 și 
cinematograful, cu termene 
de punere în funcțiune în tri
mestrul IV - constituie sin
gura cale prin care construc
torii pot asigura îndeplini
rea sarcinilor privind dez
voltarea Vulcanului, Fie că 
este vorba de adoptarea so
luțiilor tehnologice de exe
cuție în cazul blocului 1 A, 
fie de concentrarea. forței 
de muncă a șantierului, o 
parte dispersată deocam
dată pe alte șantiere din 
Valea Jiului, sau de aprovi
zionarea tehnico-materială 
operativă a formațiilor cu 
cele trebuincioase pentru 
desfășurarea nestînjenită a 
execuției, grupul de șantie
re, conducerea sa trebuie 
să se preocupe mai eficient 
de asigurarea constructori
lor din Vulcan cu toate con
dițiile de care au nevoie 
pentru finalizarea în termen 
a obiectivelor cuprinse în 
planul pe anul în curs.

C. ALEXANDRESCU

întinerește mereu bătrîna 
noastră Vale.

Foto : Ion LfCIU

jf» Piînzul 
dTe” excelent,

a fost 
nea- 

ineștecîndu-l și 
pe tata.

Avea o înălțime 
neîntreruptă de 
1,8 m;

Crapă lemne a- 
poi... de ciudă.

(Ing. Zolfăn 
KIRALY jr.J.
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După cîteva luni de înde
plinire consecutivă a pla
nului de producție, în prime
le zile ale lunii mai, la sec
torul II al minei Vulcan s-a 
înregistrat o rămînere în 
urmă. Abatajul în care lu
crau minerii din brigada lui 
Florea Petrișor și-a termi
nat „felia" și trebuia remon
tat, la un nivel inferior, de 
pe stratul 
combinei cu 
tac frontal, 
elementelor 
susținere și a- 
sigurarea flu
xului de apro
vizionare — e- 
vacuare a pro
ducției în noul ____
lucrări care trebuiau 
cutate cu maximă operativi
tate. De finalizarea acesto
ra depindea recuperarea ra
pidă a rămînerii în urmă și 
îndeplinirea planului pe lu
na în curs, deci și reali
zarea cîștigurilor prevăzute 
pe post de miner. Cu alte 
cuvinte, problema era de 
mare interes pentru întreg 
colectivul sectorului.

Pornindu-se de la aceasta, 
în organizația de partid a 
sectorului s-a pus în dezba
tere un program, elaborat 
de conducerea sectorului, 
de pregătire, montare și 
pornire a noului abataj. 
„Noi am plecat de la i- 
deea că acest program, poa
te fi îmbunătățit, dacă la 
stabilirea lui își spun cuvînful 
și minerii și lăcătușii me
canici, cei care urmează 

.să-J înfăptuiască, pas cu pas, 
pe schimburi" - ne spunea 
tovarășul Liviu Popa, se
cretarul adjunct al organi
zației de partid a sectorului.

Și, spiritul de inițiativă al 
minerilor s-a manifestat, în- 
tr-adevăr, din plin. Maiștrii

3.
a- 
a 

de

Transportul

din revirul respectiv, Gheor
ghe Băncilă, Nicolae Dumi- 
traș, și Marin Mireq, mi
nerii losif Costea, Gheorghe 
Hanganu, Grigore Cojocaru, 
șeful de brigadă Florea Pe
trișor și alți oameni cu bo
gată experiență de muncă 
în subteran au formulat su
gestii, unele observații cri
tice și propuneri valoroase. 
Programul inițial a fost per-

numai
transportate cu prio- 
în subteran.
felul acesta - ne spu- 

tovarășul inginer Ale-

Bărbați care onorează titlul de miner

meseriei
mai tineri

Autoconduoerea 
muncitorească în acțiune

abataj erau 
- — j exe-

fectat, defalcat amănunțit 
pe schimburi. Au fost sta
bilite termene și responsa
bilități concrete pentru fie
care fază și operație a des
chiderii noului abataj. A 
fost adoptat cu acel prilej 
și un sistem mai bun de 
urmărire a desfășurării lu
crării. Ca urmare, cînd s-a 
simțit nevoia unei decizii o- 
perative, reclamată de mer
sul lucrării, nu se mai che
ma de la domiciliu șeful de 
sector, în timpul celorlalte 
schimburi, decît în cazuri cu 
totul deosebite. Desigur, a 
doua zi șeful de sector era 
și este informat asupra mer
sului producției. Dar faptul 
că oamenii din subordine 
participă efectiv la actul de
ciziei, încurajează inițiativa, 
crează o atmosferă de res
ponsabilitate și angajare pe 
fiecare schimb. Șeful de 
schimb, care urmează să 
intre în șut, află încă de la 
pontaj, de la 
cum decurg 
ore de făcut 
oamenii din 
ce materiale

buie 
ritate

„în 
ne 
xandru Blaj, șeful sectoru
lui - noi am scurtat consi
derabil timpul de la stabili
rea la aplicarea deciziilor 
de competența conducerii 
sectorului. Iar rezultatul es
te că operația care altăda

tă ne cerea 
mult mai mult 
timp, cum este 
cea a schim
bării abataje
lor, se efectu
ează acum cu 
mult mai repe

de. După cel mult 7—8 zile 
se trece la producție în pi n. 
Toate probele tehnologice, 
reglările sistemului hidraulic 
al combinei au fost trecu
te cu succes. După primele 
7 zile de la punere în func
țiune, minerii din brigada 
condusă de Florea Petrișor 
au reușit nu numai să 
cupereze vremelnica 
nere în urmă, ci 
ze zeci de tone 
ne peste planul

La sectorul II 
Vulcan am întîlnit 
nifestare concretă 
rii autoconducerii 
rești, iar rezultatele răsplătesc 
pe deplin eforturile colecti
vului.

re- 
rămî- 

să și livre- 
de cărbu- 
la zi.

al minei
o ma- 

a aplică- 
muncito-

V. STRAUȚ

celălalt schimb 
lucrările, 
împreună

schimbul 
lipsesc și

Pe Dumitru Bornoiu, u- 
nul din cei mai tineri 
șefi de brigadă ai mi
nei Urîcani, l-am cunoscut 

tocmai cînd încheia un șut 
obișnuit. Pentru el și or
taci obișnuit înseamnă, 
după cum ne relata, rea
lizarea ritmică a sarcini
lor de plan, în toate cele 
patru schimburi.

Ceea ce impresionează 
Ia acest bărbat, în vîr$tă 
de 35 de ani este nu a- 
tît tinerețea chipului, 
mai ales 
i-o simți 
bă.

Tînărul 
de loc di

L

cît
ambiția pe care 
în fiecare vor-

șef de brigadă, 
n Teleorman, ne-a 

destăinuit cîteva din mean
drele devenirii sale. Așa 
om aflat că primele șu
turi le-a făcut ca vagone
tar, că nici în armată n-a 
uitat mina, întoreîndu-se în 
urmă cu șase ani la Uri- 
cani, la ortacii săi.

- Mi-am dat seama de 
ta început că are stofă de 
bun conducător de forma
ție, ne spune inginerul Va
sile Matei, șeful sectoru
lui. Acum 3 ani, l-am che
mat la mine și aproape că 
l-am obligat să ia în pri-

Colectivul sectorului II al I.M. Dîlja are ca preocupa
re centrală cal.ficarea și policalificarea celor care mî- 
nuiesc combinele.

In clișeul nostru : muncitori din acest colectiv îndrep- 
tîndu-se spre intrarea în mina împreună cu șeful sectoru
lui, inginerul Ion lonescu. Foto : Ion LICIU

Drumul necinstei duce în

ATITUDINI

Către „1718“...
Unitatea „Cafea dul

ciuri" din Piața Victoriei - 
Petroșani este solicitată 
permanent de către consu
matori. Cafeluța de dimi
neață, de la prînz sau de 
seară, a devenit o necesi
tate pentru unii. Și fie că 
o servesc în timpul liber, 
fie în timpul programu
lui de lucru (?!) Ceea ce in
dignează în mod deose
bit este faptul că foarte 
mulți elevi, mai ales de 
la Grupul școlar minier 
Petroșani frecventează a- 
ceastă unitate. In ziua de 
10 mai a.c. în jurul orei 
13, se afla aici la o cafea 
și... o țigară („Mărășești") 
elevul cu matricola nr. 
1718. Prezența lui aici, în 
uniformă de elev și cu nu
mărul matricol al unității 
școlare amintite pe mîne- 
că, a atras (cum era și 
firesc) privirile celor din 
jur. Dar elevul în cauză 
trăgea tacticos din țiga
ră, fum după fum, fără ca 
măcar să se sinchisească 
de privirile dezaprobatoa
re ale celor din jur... Tri
mitem aceste rînduri pe a-, 
dresa elevului cu matri
cola „1718", pentru a-l 
face să înțeleagă că ati
tudinea sa este necores
punzătoare. Și poate că 
aceste rînduri vor fi citi
te și de către cadrele di
dactice ale școlii, care nu 
trebuie să manifeste indi
ferență față de o astfel de 
comportare. (C. VALERIU)

Cine se aseamănă se adu- , 
nă, zice o vorbă din bă
trîni, parcă anume potrivită < 
pentru Cornel Bolboacă, Gh. 
Ganță, Benoni Andronachi, 
loan Vlasa și Octavian Am
brose, cei care s-au cunos
cut pentru prima oară la 
vremea instructajului, la mi
na Vulcan. Veniseră din di
ferite colțuri ale țării, cu 
gîndul să lucre în subteran. 
De gîndul acesta s-au lepă
dat repede, de parcă ar fi 
ținut în mîini fiare înroșite, 
cert este că fîrtații de con
junctură și-au dat întîinire, a- 
șa ca din „întîmplare", 
tr-o noapte a gerosului de
cembrie de anul trecut, 
fața unității de alimentație 
publică „Tîrnava" din Vul
can. Ușa n-a vrut să cedeze 
la „insistențele" lor, așa că 
au spart un geam, prin care

în-

în

au pătruns, furînd în pripă 
cîteva sticle cu băutură, ți
gări și vreo 500 de lei. Aler
tați de zgomot, ceferiștii din 
gară au dat alarma, dar Bol
boacă, Ganță și Andronachi 
au reușit să dispară în noap
te. Au cheltuit banii în două 
zile la hanul „Bucura", pen
tru ei pofta vine... furînd. 
Așa că, înainte cu o 
noapte de Revelion au spart 
poștq din... Rușchița. Aven
turierii moderni nu mai a- 
pelează la cai, pentru caval
cade nocturne ei și-au făcut 
rost de un autocamion „Bu- 
cegi" de care s-au plic
tisit însă repede, de vreme 
ce l-au abandonat lîngă ... Si- 
meria. Frica de a fi desco- 
periți i-a despărțit. Ganță și 
Bolboacă și-au continuat 
„meseria", spărgînd magazi
ne alimentare în Ploșcoș (jtfe

dețul Cluj. 4-5 ianuarie), Bis
trița (9-10 ianuarie), dar lu
pul se întoarce la sțîna unde 
a mîncat prima oaie - re
veniți în Valea Jiului, trăiesc 
„bucuria" reîntîînirii cu An
dronachi, ba chiar celor trei 
I! se adaugă un „ucenic" 
loan Vlasa. „Creierul", Bol
boacă, le propune să spargă, 
în noaptea de 19-20 ianua- 
rei, bufetul „Izvorul rece" 
din Aninoasa. Zis..., dar ne
făcut, întrucît „obiectivul" lor 
se găsea prea aproape de... 
postul de miliție. Coboară 
pe șosea, pînă la magazinul 
de confecții-tricotaje nr, 8, 
de unde își însușesc haine de 
piele, cămăși și banii rămași 
prin sertare. In gara Petro
șani, le vine subit dorul „ex
cursiilor" solitare prin țară, 
își împart banii și se despart.

Este acesta cumva vreun

mire brigada. Spre ma
rea mea satisfacție, nu 
mi-a înșelat așteptările.

Care să fie secretul ? în
cearcă să ni-I dezvăluie 
ajutorul miner Grigore Jal
bă, un tînăr care zilele 

an 
mi-

bă, un tînăr care 
trecute a sărbătorit un 
de la revenirea sa la 
nă.
- Botezul minei l-am 

mit în stratul 17, la 
zontul 400. Mai lucrasem 
în subteran și înainte de a 
pleca militar, dar abia a- 
cum, la întoarcere, în bri
gada lui Bornoiu am în
drăgit cu adevărat mine
ritul. N-am mai plecat. Am 
tras o fugă la Tîrgu Fru
mos și mi-am adus 
vasta. Locuim într-un 
partament confortabil din 
cartierul Bucura. De aproa
pe două luni avem și o 
fetiță. Cîștig bine, am, 
pot spune, tot ce-mi do
resc. Drumul meu l-au ur
mat aproape identic și 
ceilalți ortaci din brigadă. 
Cu Vasile Onisie și Ionel 

la 
tn-

pri- 
orf-

ne-
a-

Hrișcu, amîndoi mineri 
numai 25 de ani, s-a 
tîmplot la fel. Odată re- 

s-oa 
că 
în-

portizați în brigadă, 
stabilit aici convinși 
de la Bornoiu au ce 
văța.

De la el, de la Petru 
Husti și Dumitru Vîlceanu, 
mineri cu experiență, cei

merpbri ai bri
găzii au învățat înainte de 
toate, ce-nseamnă polica
lificare în minerit. Pentru 
că, așa cum spunea șeful 
de brigadă, „La noi se 
fac de toate. Brigada 
n-are decît 12 membri. în- 
tr-un schimb de trei oa
meni, n-ai pe cine pune 
să lucreze în locul tău. 
Așa că punem mîna cu 
toții ; reparăm utilajele, 
armăm, dăm și la lopată 
dacă-i cazul.

Avem și noi tineri în
cadrați, de curînd, ca Vic
tor Coșoveanu și Emilian 
Năstuc. Le place să mun
cească și asta mă bucură. 
E mare lucru pentru un 
șef de brigadă să știe că 
oamenii lui sînt mulțumiți. 
Cînd minerul Vasile Ohi- 
sie m-a anunțat că așteap
tă să-i sosească „Dacia,, 
m-om bucurat ca de o re
ușită personală. De fapt, 
convingerea mea de co
munist este aceea că nu 
poți trăi cu adevărat decît 
muncind cu pasiune și 
dragoste de meserie. Va 
veni peste ani o zi în care 
vom trăi și noi, asemeni 
ortacului nostru, minerul 
Gheorghe Spătaru, pensi
onat zilele trecute, emo
ția predării ștafetei destoi
niciei minerești".

Maria PREDOȘANU

Să ne Înțelegem unii
pe

f

.1

",

Mă numesc Tătar Alexan- 
dru-loan, lucrez ca impiegat 
de mișcare la stația C.F.R. 
Vulcan. După cum se știe, în 
dreptul stației C.F.R., strada 
are instalată cîte o barieră 
de-a parte și de alta. Toc
mai această barieră ne pri- 
cinuiește o serie de neca
zuri. în cazul circulației 
normale a trenurilor, sau în 
timpul manevrelor, această 
barieră' se închide pentru a 
asigura securitatea celor 
ce traversează linia. De 
multe ori, însă, unii dintre 
cei care merg sau vin de la 
mină,- îndreptîndu-se spre 
casă cu autobuzele se
dresează nu tocmai politicos 
și adeseori, deloc civilizat 
paznicilor de barieră. Aș 
vrea să-i asigur pe toți a- 
cești tovarăși că bariera se 
închide din dispoziția noas
tră a impiegoțiior de mișca-

a-

re, conform 
după care 
activitatea și 
pe departe intenția să-i re
ținem la barieră, cînd știm 
foarte bine cît este de pre
țios timpul fiecăruia, în a- 
cest sens, pentru a elimina 
discuțiile interminabile 
fără rost aș veni cu o pro
punere : în adunările c-' 
pelor sindicale să se, prelu
creze aceste reguli, pentru a 
se evita animozitățile care, 
din păcate, ne provoacă, u- 
nele neplăceri cu persona
lul din subordine, cauzate 
de „tratamentul" pe care 
unii oameni neînțelegători îl 
aplică personalului nostru. 
Deci să li se explice tuturor 
necesitatea de a ne înțelege 
și respecta unii pe alții.

Alexandru TĂTAR, 
impiegat de mișcare. Vulcan

instrucțiunilor 
ne desfășurăm 
nu avem nici

șî

gru-

instanței
scenariu de film polițist ? Nu, 
am încercat doar să reconsti
tuim „'firul'' furtișagurilor co
mise de cei cinci indivizi, ca
re și-au închipuit că, la adă
postul nopții, profitînd de 
neglijenta păstrare a unor 
valori materiale și bănești, 
din partea unor gestionari, 
pot să-și procure toate cele 
necesare traiului lor parazi
tar. Ignorînd munca, cea care 
conferă împliniri firești oa
menilor cinstiți, în favoarea 
nocturnelor zboruri de cucu
vele în căutarea prăzii, au 
crezut că vor rămîne nedes- 
coperiți, că vor continua să 
parcurgă, la nesfîrșit, nepe
depsiți drumul de înșelăciuni.

...Adevărul iese la iveală 
ca untdelemnul, spune o al
tă vorbă din bătrîni. Mai în- 
tîi a intrat în plasă „turistul" 
Andronachi, în „turneu" prin

nordul Ardealului. Descope- 
rindu-i urma, lucrătorii de 
miliție i-au întins copcană în 
restaurantul „Dunărea" din 
Cîmpia Turzii, cînd a fost 
surprins în flagrant delict. A- 
poi, „au căzut" pe rînd și 
ceilalți, au ajuns acolo unde 
trebuie să mediteze asupra 
faptelor săvîrșite, să învețe 
măcar acum care este con
diția sine qua non a existen
ței demne a oamenilor din 
această țară, în care virtu
tea supremă este munca cins
tită pentru binele public și 
implicit cel personal. Repu
dierea lor din rîndul oameni
lor cinstiți demonstrează încă 
o dată că drumurile necins
tei, ale furtișagurilor sînt 
încîlcite, cu numeroase peri*  
peții și duc, întotdeauna, în 
fata instanței.

Ion VULPE
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Vizită la Institutul de fizică
• (Urmare din pag. I)

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au apreciat ori
entarea specialiștilor chinezi

în direcția folosirii 
laboratoare, ca dealtfel a 
tuturor celor existente în 
institut, atît pentru cercetări 
fundamentale, cît și pentru 
soluționarea unor probleme

na-acestor ale economiei și științei 
ționale, pentru crearea de 
noi aparate și utilaje, pen
tru formarea de noi cadre cu 
o înaltă pregătire teoretică 
și practică.

onoarea

siț
Republica Socialistă Româ

nia și Republica Djibouti, a- 
nimate de dorința dezvoltă
rii legăturilor de prietenie 
și colaborare, au hotărît să 
stabilească relații diploma
tice la nivel de ambasadă, 
începînd cu data de 18 mai 
1978, exprțmînd convingerea

■-<ți

Republica Djibouti
că aceasta va contribui 
intensificarea raporturilor 
prietenie și cooperare 
multiple planuri între cele 
două țări și popoare, în in
teresul Tor reciproc, al cau
zei păcii și înțelegerii inter
naționale, al edificării unei 
lumi mai bune și mai drepte.

la 
de 
pe I

I

IN LOCALITATEA NADOR, 
pe malul Mării Mediterane, 
au Joc filmări pentru prima 
coproducție româno-maroca- 
nă - „Brațele Afrod'tei" 

lnscriindu-se în programul 
de cooperare culturală între 
România -și Maroc, filmul 
artistic de lung metraj va fi 
realizat de Casa de filme nr. 
5 și Centrul cinematografic 
marocan.

în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, miercuri seara, 
Comitetul de partid și Co
mitetul Revoluționar. ale pro
vinciei Kuan Tung au oferit 
o recepție.

Au luat parte persoanele

oficiale române și chineze 
care însoțesc pe înalții oas
peți, precum și membri ai 
activului de partid și de stat 
ai provinciei și orașu'ui.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpi- 
nați, la sosire, cu vii aplau
ze, fiind salutați cu multă 
bucurie și căldură.

în timpul recepției, tovară-

șui Uei Kuo-cin, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Chinez, vicepreședinte, 
al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari a R .P. 
Chineze, prim-secretar al Co
mitetului de partid și pre
ședintele Comitetului Revolu
ționar ale Provinciei Kuang 
Tung, și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au rostit toasturi.

CAMERA DEPUTAȚILOR A 
ITALIEI a aprobat marți sea
ra, cu 436 voturi pentru și 56 
împotrivă, un decret de lege 
cuprinzînd măsuri destinate 
combaterii acțiunilor teroris
te Prin această decizie, de
cretul a intrat def nitiv în vi
goare, deoarece a fost apro
bai anterior și de cealaltă ca
meră a Parlamentului italian, 
Senatul.

Sosirea la Declarații Opinii • Păreri

de vilor, studenților și mulți, 
foarte mulți copii, ale căror

In cursul după-amiezii 
miercuri, tovarășul Nicolae _ ...
Ceaușescu și tovarășa Elena fețe sînt machiate în formă 
Ceaușescu au părăsit 
kinul, plecînd pe calea 
rului, spre Canton.

Pt ____
la coborîrea din avion, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, cei
lalți oaspeți români, sînt în
tâmpinați cu deosebită căldu
ră și prietenie de autoritățile 
locale.

Domnește o atmosferă cal
dă și entuziastă de sărbătoa
re. La festivitate iau parte - 
alături de alți cetățeni 
peste 3 000 de membri ai u- 
nor formații artistice în cos
tume tradiționale, specifice 
tuturor naționalităților Chi
nei. Sute de tinere textiliste 
din Canton dansează pur- 
tînd „curcubee de flori", un 
fel de arcuri de triumf reali
zate din produsele muncii lor 
- țesături fine de mătase. Alt 
mare grup de fete, membre 
ale unor comune populare, 
poarfă pe umeri coșuri cu 
fructe specifice acestei zone 
subtropicale. Sînt prezenți, de 
asemenea, membri ai miliției 

-populare, ansambluri ale si- 
derurgiștilor, pescarilor, ele-

Pe-
ae-

e aeroportul din Canton, 9oni

de păpuși, după vechi motive 
populare. In ritmul fanfare
lor, un mare număr de ,,dra- 

i" - denumiți aici „lei" - 
dansează în semn de bucurie 
față de înalții oaspeți români. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
răspund cu căldură și priete
nie mulț'mii, care îi aclamă 
și care își exprimă satisfac
ția de a primi în orașul Can
ton pe conducătorul iubit al 
României socialiste, a cărui 
prod gioasă activitate în spi
ritul ideilor păcii, înțelegerii 
și colaborării între popoare 
este bine cunoscută și apre-- 
ciafă în această parte a Iu-" 
mii

Două imense culoare vii, în 
lungime de peste 12 km fie
care, unesc mulțimea din 
fața aeroportului cu alte nu
meroase formații artistice, re
unite în fața intrării spre 
„Insula Perlei" din mijlocul 
Fluviului Perlelor, care stră
bate orașul, locul unde este 
situată reședința rezervată 
înalților oaspeți români. In 
balcoanele și la ferestrele 
locuințelor, pe terasele lor, 
au ieșit, de asemenea, mii

și mii de oameni, care-i sa
lută cu căldură pe oaspeți.

La intrarea pe „Insula Per
lei", pe care se află un 
număr de construcții în stil 
vechi chinezesc, înconjurate 
de vegetație tropicală, co
loana de mașini se oprește 
pentru cîteva clipe : sute si 
sule d.i tineri în costuma 
naționale dansează, lansea
ză baloane și strigă în cor : 
„Bun venit !"

Orașul Canton a făcut, 
astăzi, o strălucitoare pri
mire înalților oaspeți români, 
pe măsura _ raporturilor de 
prietenie, colaborare și soli
daritate ce leagă țările, 
partidele și popoarele noas
tre. Vizita la Canton se în
scrie Ca un moment nou, de 
referință, în cronica relați
ilor de prietenie româno-chi- 
neze cărora le-a conferit, o 
largă Și profundă perspecti
vă dialogul la ‘nivel înalt 
desfășurat la Pekin între to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Hua Kuo-fen, în
tr-o deplină concordanță a 
dorinței de intensificare a 
colaborării bilaterale și pe 
plan internațional, în intere
sul ambelor popoare, al so
cialismului, păcii și progresu
lui în lume.

NAȚIUNILE UNITE 17 (A 
gerpres). - Tntr-un interviu 
acordat în preajma deschi
derii lucrărilor sesiunii spe
ciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezar
mării, secretarul general al 
Națiunilor Unite, Kurt Wald
heim, s-a referit la pericolele 
majore pe care le reprezintă 
cursa modernă a înarmări
lor și la necesitatea adop
tării, la viitorul forum al 
dezarmării, a unor măsuri 
practice de stăvilire a com
petiției militare și de dezar
mare, în primul rînd de de
zarmare nucleară. —-

Referindu-se la sarcinile 
sesiunii speciale, Kurt Wald
heim, a apreciat că misiu
nea ei principală rezidă în’ 
mobilizarea eforturilor guver
nelor pentru depășirea im
pasului în care se află de 
mai mulți ani negocierile de 
dezarmare.

în declarațiile sale, Kurt 
Waldheim s-a referit, de a- 
semenea, la importanța pe 
care ar avea-o promovarea 
unor acorduri regionale de 
dezarmare, de natură să 
contribuie la întărirea păcii 
și securității în unele zone 
cum sînt Africa, Orientul

Apropiat si 
Est.

★
17 (Agerpres). 

celei de-a 
a Adunării 

Lazar 
că a-

BELGRAD
- Președintele 
XXXII-a sesiuni 
Generale a O.N.U., 
Moisov, a declarat
propiata sesiune specială a 
Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării își va 
aduce o contribuție adec
vată, dacă va reuși să se 
ajungă la un acord care să 
reducă actuala spirală a 
cheltuielilor militare.

Reamintind că actualele 
cheltuieli anuale pentru înar
mare și stocare a armamen
telor depășesc 400 miliarde 
dolari, Lazar Moisov a rele
vat, totodată, că jumătate 
din aceste celtuieli este alo
cată dezvoltării a noi arme. 
Dar numai această sumă 
este suficientă pentru a sa
tisface necesitățile de hrană 
ale tuturor oamenilor înfo
metați din 
a declarat 
slav.

înfo- 
întreaga lume - 
diplomatul iugo-

*

17 (Agerpres). -

După al doilea război 
mondial, cea mai distructi
vă conflagrație din istorie, 
au fost purtate lungi dis
cuții în privința dezarmării, 
au fost formulate numeroa
se propuneri și în diverse 
foruri, dar cursa înarmării 
nu numai că nu a încetat, 
ci s-a accelerat de la un an 
la altul. în această perioa
dă, de pește trei decenii, în 
lume au avut loc în jur de 
150 de conflicte armate sau 
războaie locale și s-au chel
tuit pentru înarmare aproa
pe 6000 miliarde dolari, la
tă considerentele în virtutea 
cărora România s-a 
nunțat și se pronunță 
tărît pentru securitate 
lume,- pentru punerea 
dă în aplicare a unor

me atomice sau cu hidrogen 
și desființarea bazelor mi
litare.
• 1957 - într-un mesaj a- 

dresat guvernelor țărilor bal
canice, țara noastră pro
punea dezvoltarea multila
terală a relațiilor dintre ță
rile din zonă pentru trans
formarea Balcanilor într-o 
zonă de pace și colaborare, 
fără arme nucleare.

proclamarea „Deceniului de
zarmării ; 1970 - 1980".

• 1970 - La Geneva 
te susținut un punct de ve
dere nou-: înghețarea și re
ducerea bugetelor militare, 

’ ' ‘ la
re- 
mi- 
sta- 
mi- 
de-

es-

angajamente referitoare 
nerecurgerea la forță, 
nunțarea la manevrele 
litare pe teritoriile altor 
te, desființarea bazelor 
litare, crearea de zone

pro- 
ho- 

în 
rapi- 
mă- 

suri decisive de dezarmare. 
Hotărîrea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român privind poziția Româ
niei în problemele dezarmă
rii și, în primul rînd, ale 
dezarmării nucleare expri
mă, într-o formă expresivă 
și sintetică, opțiunea con
secventă a țării noastre 
pentru pace, concentrînd în 
acest important document o 
-activitate internațională di
namică și contribuții apreci
ate în lume de-a lungul a 
patru decenii.

• 1956 - Guvernul ro
mân propunea, într-o de
clarație la O.N.U., reduce
rea gradată a forțelor ar
mate din toate țările, inter
zicerea experiențelor cu ar

țară activă 
în lupta pentru pace 
și securitate în

România

• 1962 - La a XVII-a Se
siune a O.N.U. România 
susținea încetarea experien
țelor nucleare în toate me
diile, lichidarea armelor de 
distrugere în masă și a 
mijloacelor lor de transport, 
propunînd în acest sens o 
convenție internațională.
• 1968 - în Comitetul de 

la Geneva a fost prezentat 
un program concret de lu
cru referitor la dezarmarea 
generală și completă, înceta
rea cursei înarmărilor nu
cleare, interzicerea armelor 
de distrugere în masă, des
ființarea bazelor militare.
• 1969 - La Sesiunea

O.N.U. România propune

nuclearizate, desființarea 
blocurilor militare.

La sesiunea jubiliară 
O.N.U., tovarășul 
Ceaușescu prezintă, în dis
cursul rostit, un program de 
acțiune concret destinat în
cetării războaielor și con
flictelor armate, pentru a 
se ajunge la dezarmarea 
nucleară. La sesiunea O.N.U. 
România participă fa elabo- 
rarea documentului „Conse
cințele economice și sociale 
ale cursei înarmărilor și e- 
fectele profund negative a- 
supra păcii și 
lume“.

• 1972 - în 
la Geneva, țara noastră fa

a 
Nicolae

securității în

Comitetul de

ce propuneri pentru ieșirea 
din imobilism a negocieri
lor în privința dezarmării, 
pentru democratizarea dis
cuțiilor și concentrarea lor 
asupra aspectelor de fond.

• 1974 - La al Xl-lea
Congres al Partidului Co
munist Român se elaborea
ză un program unitar sin- 
tetîzînd poziția și propune
rile țării noastre referitoa
re la dezarmare.

• 1975 - La a XXX-a se
siune a O.N.U. este difuzat 
documentul și poziția Româ
niei față de problemele de
zarmării, în primul rînd de
zarmarea nucleară, și insta
urarea unei păci durabile în 
lume.

Sînt absolut evidente e- 
forturile continue ale ță
rii noastre destinate cau
zei păcii și securității în lu
me. Contactele la cel mai 
înalt nivel, vizitele secreta
rului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în numeroase țări ale lu
mii, constituie un exemplu 
de o strălucită activitate 
politică și diplomatică al 
cărei obiectiv este pacea, 
buna înțelegere și colabo
rarea multilaterală bazată 
pe principiile sacre ale in
dependenței și suveranității, 
egalității în drepturi și ne
amestecul în treburile inter
ne, al integrității teritoria
le, avantajului reciproc, ne
recurgerea la forță sau la 
amenințarea cu forța.

LONDRA
Reprezentantul permanent al 
S.U.A. la O.N.U., Andrew 
Young, s-a pronunțat, într-un 
discurs rostit la Londra, în 
favoarea dezarmării, subli- 

' niind că la ora actuală chel
tuielile pentru înarmări se 
ridică la 400 miliarde dolari 
pe an. Cel puțin o parte din 
această sumă, a spus el, ar 
trebui consacrată „vieții și 
dezvoltării", adăugind că 
„oricît de minoră ar fi o 
schimbare, ea ar putea avea 
o semnificație pentru lumea 
întreagă". Andrew Young a 
apreciat că „multe dîn țările 
care reușesc cel mai bine pe 
plan economic sînt cele care 
cheltuiesc cît mai puțin pen
tru armele morții și distru
gerii"./; • ;;j.
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SICRIUL CU CORPUL NE-- 
ÎNSUFLEȚIT AL LUI CHARLIE 

. CHAPLIN a fost regăsit, a 
anunțat, miercuri, la Lausan
ne, pol fia cantonului elve-; 
țian Vaud. S-a precizat că.; 
cei vinovați de furtul, la 2 
martie al sicriului din cimi- t 
tirul din Vevey au fost areș- - 
tați.

Poliția nu a făcut precizări 
suplimentare, anunțînd însă 
că vineri va fi organizată o 
conferință de presă, în ca
drul căreia vor fi comunica 
te amănunte în legătură cu 
această descoperire.

IN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost lansat marți satelitul 
artificial al Pămîntului „Cos
mos - 1 007", destinat conti
nuării cercetării spațiului cos
mic. Aparatele de la bordul 
satelitului funcționează nor
mal - informează agenția 
tass. ■ ; '

SPECIALIȘTII INDONEZIENI 
în probleme demografice au 
calculat că, pînă la sfîrșitul 
acestui secol, populația Indo
neziei va atinge nivelul de 
200 milioane locuitori. In 1977. 
pe întreg cuprinsul țării au 
fost înregistrate 5 700 000 
nașteri.

NUMĂRUL CAZURILOR DE 
MALARIE- raportate Organi
zației Mondiale a Sănătății 
s-a dublat în ultimii 5 ani, în ’ 
comparație cu perioada 
1969-1970, relevă un raport 
al O.M.S., dat publicității la 
Geneva în document se a- 
preciază că malaria a re
venit la proporții epidemice 
în regiuni întinse din Bangla- 
‘dfesiv India, < Srr Lcmka si 
Tailanda, precum și în multe 
țări din Africa. Există, de a- 
semenea, riscul de izbucnire 
a unor epidemii în 17 țări din 
America Latină, iar în alte 
țări/ inclusiv europene, ma
laria continuă să constituie o 
amenințare. ..-..‘■■F

Exploatarea de gospodărie comu
nală și locativă Petroșani—Petrila 

anunță concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi :

• șef birou tehnic
• doi tehnicieni principali
• șef sector
• șef secție.
Concursul va avea loc în data de 22 mai 1978, 

ora 13, la sediul E. G. C. L. Petroșani, strada 
Cuza Vodă, nr. 23.

încadrarea se va face în conformitate cu pre
vederile Legii nr. 12/1971 și Legii 57/1974.

RPOACHA $1 ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefon 4 16 62 (secretariat}, 4 24 64 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, rtr. Republicii, nr. 67


