
Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Republica Populară Chineză 
Vizita la Uzina de mașini grele

de joi, 
Nicolae
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Tn cursul dimineții 
18 mai, tovarășul 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu,- au făcut o vizită 
la Uzina de mașini grele, 
utilaj petrolier, petrochimic, 
de rafinării și metalurgic din 
Canton.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost însoțiți de 
persoane oficiale chineze, 
precum și de membri ai de
legației române.

în ciuda ploii torențiale.

. mii de locuitori ai orașului 
au ținut să salute pe înalții 
soli ai poporului român. U- 
ralele și aplauzele mulțimii 
însoțesc permanent . coloana 
oficială de mașini. Vasele și 
ambarcațiunile trase la chei 
au arborat marele pavoaz, 
împodobit sărbătorește 
nenumărate stegulețe 
mâne și chineze.

Sosind la Uzina de mașini 
grele, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți oaspeți

cu 
ro-

români li s-a făcut o primire 
deosebit de prietenească și 
călduroasă.

Șiruri de muncitori și ingi
neri, tehnicieni și maiștri au 
încadrat aleile de la intra
rea în întreprindere. Fete și 
băieți salută cu flori și eșarfe 
pe înalții oaspeți români, în 
timp ce grupuri folclorice in
terpretează - în ritmul sa
cadat al tobei - cunoscutul 
„dans al dragonului".

• (Continuare în pag. a 4-a)
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Vizitarea Tîrgului de
Aceeași . atmosferă' de. 

caldă prietenie o regăsim, la. 
Tîrgul de la Canton, unde 
un mare număr de oameni 
ai muncii care lucrează aici 
au făcut o entuziastă mani
festare de prietenie solilor 
poporului român.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, persoanele ofici
ale care îi însoțesc sînt în-

conjurafi cu dragoste. Nu 
contenesc aplauzele, răsună 
emoționante urări de bun 
venit. Multi dintre cei pre- 
zenți țin să-i salute personal 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, să le strîngă 
miner, toate aceste momente 
emoționante deruiîndu-se în- 
t-o ambianță de sărbătoare, 
de bucurie și satisfacție pen-

tova- 
sînt 

Gean

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
va efectua o vizită oficială 
de prietenie în R.D.P. Laos
O delegație de partid și 

de stat a Republicii Socialis
te România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, va efectua, la invitația

Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar 
Laoțian și a Guvernului Re
publicii Democrate Populare 
Laos, o 
prietenie 
în ultima 
1978.

vizită oficială de 
In această țară, 

decadă a lunii mai

la Canton
tru această întîlnire cu 
oaspeți stimați din România.

In numele lor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și 
rășa Elena Ceaușescu 
Salutați de tovarășii
Bao-sau și Pai Yu-kui, direc
tori generali adjuncți ai Tîr
gului produselor pentru ex
port de la Canton, care in
vită apoi pe oaspeți în Sa
lonul de onoare.

Discuția relevă importanța 
deosebită ce se acordă tîr
gului, care s-a impus de-a 
lungul anilor ca un factor 
de prim-ordin în dezvolta
rea și diversificarea relațiilor 
economice ale Chinei cu stră
inătatea.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat apoi 
despre modul de organizare 
și principalele caracteristici 
ale tîrgului.

• (Continuare în pag. a 4-a)
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Ședința Biroului Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R. 
comună cu Biroul Comitetului 
municipal de partid Petroșani

Ieri, 18 mai a.c., a avut loc la Petroșani ședința Bi
roului Comitetului județean Hunedoara al P.C.R. comu
nă cu Biroul Comitetului municipal de partid Petroșani. In 
cadrul ședinței au fost examinate stilul și metodele de 
muncă ale Biroului Comitetului municipal de partid Pe
troșani în conducerea activității politice, economice și 
sociale și s-au adoptat măsuri în vederea asigurării în 
continuare a conducerii în condiții de eficiență sporită a 
tuturor domeniilor de activitate din municipiu. Totodată, 
în cadrul analizei a fost examinat stadiul îndeplinirii pre
vederilor programului elaborat din indicația secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru îmbunătățirea activității politice, economice și so
ciale în Valea Jiului,, precum și măsurile ce se impun 
în continuare, în scopul realizării în ceie mai bune con- 
dițiuni a sarcinilor ce revin în acest sens organelor și or
ganizațiilor de partid, de sindicat și U.T.C., consiliilor 
populare, consiliilor oamenilor muncii, celorlalte organis
me din municipiu.

Au fost rezolvqte," apoi, o seamă de probleme ale 
activității curente.

Intr-unui din abataje
le dotate cu complexe 
mecanizate de la mina 
Paroșeni. Dialog între 
cadrele tehnico-ingine- 
rești și minerii care 
mînuiesc cu pricepere 
moderna „uzină" sub
terană.

MICMIMRIA Șl PRODUCȚIA llffi 

în strînsă corelație
din anul trecut și trimestrul 
I 1978 producția medie zil
nică a crescut cu 304 tone, 
în luna aprilie și în continu
are în mai s-a înregistrat 
continuu același „urcuș". In 
cazul specific etapei actu
ale - marcată la Lupeni de 
pătrunderea rapidă în aba
taje a tehnologiilor avan
sate, de înalt randament — 
realizarea producției este 
strict condiționată de creș
terea productivității în □- 
batajele dotate cu comple
xe mecanizate, stabilindu-se 
în acest fel o relație directă 
între producția netă șî pro
ductivitatea fizică a muncii. 
Realitatea ne confirmă că 
în acest scop se impune să 
organizăm superior munca 
în abatajele dotate cu com
plexe și combine pentru a 
obține productivități supe
rioare celor de pînă acum. 
Din nou, o comparație *10 
îngăduie să evidențiem cum 
se realizează acest lucru în 
abatajele din Lupeni. Intre 
trimestrele IV-77 și I—'78 a-, 
cest indicator a sporit la Lu
peni cu 0,769 tone pe post, 
între lunile martie și aprilie 
a.c. productivitatea muncii 
a sporit cu alte 206kg''post, 
Aceste cifre scot în evidență 
salturile înregistrate în creș
terea indicatorului respec
tiv, cu repercusiuni pozi-' 
tive directe asupra celorlalți 
indicatori de eficiență eco
nomică.
Convorbire consemnată de 

A. HOFFMAN

Așa cum a ținut să pre
cizeze încă de la primele 
cuvinte tovarășul Constan
tin POPESCU, economist, șe
ful compartimentului pla- 
nificare-dezvoitare al minei 
Lupeni, pe care l-am solici
tat să ne vorbească des
pre condițiile specifice în 
care au loc la Lupeni pre
gătirile pentru introducerea 
ca indicator de bază a pro
ducției nete, trecerea la co- 
mensurarea activităților co
lectivelor din întreprinderi 
după noul indicator, hotă- 
rîtă de Plenara din 22-23 
martie a.c., este una din mă-

e- 
în 

Con-

treprindere minieră, în ca
zul nostru I.M. Lupeni. Ca
re sînt deci rezervele con
crete pe care le oferă ac
tivitatea direct productivă 
în întreprinderea dumnea
voastră în vederea îmbună
tățirii sale ?

- Dat fiind că producția 
netă este diferența dintre 
producția de cărbune, expri
mată valoric, și cheltuielile 
materiale de producție, es
te clar că există două po-

Petrila ln paginile 2-3
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Brigada lui Eugen
Voicu- 1000 de

• In dezbatere : proiec- 
privind 

sănătății
tul Legii 
asigurarea 
populației

• Bazele de
sînt gata să-și pri- 

____rnească oaspeții ?
tone peste plan
Aplicînd cu consecvență 

propria inițiativă, „Brigada 
înaltei productivități", bri
gada condusă de cunoscutul 
miner Eugen Voicu a ex
tras 1 000 de tone cărbune 
suplimentar în această lu
nă. Sporul de producție are 
la bază productivitatea su
perioară celei planificate cu 
2 000 kg/post. Rezultate bu
ne au mai obținut și brigă
zile conduse de Francisc . 
Bartha și Deak Leon - toa
te din sectorul IV.

i

I

cOă iiifo rniăni

șurile concrete de mare 
ficiența luate de partid 
lumina documentelor 
ferinței Naționale și a Con
gresului al Xl-lea.

- Producția netă - 
za interlocutorul -în contex
tul perfecționării continue a 
funcționării mecanismelor e- 
conomice .și sociale, este 
dicatorul care asigură 
mensionarea echitabilă 
participării 
de muncă la progresul so
cietății noastre. Prin ridica
rea principiului autocondu- 
cerii muncitorești la rangul 
înalt care i se cuvine, prin 
introducerea ca indicator de 
bază a producției nete se 
determină în primul rînd, 
punerea accentului pe va
loarea nou creată în activi-, 
tatea productivă sau, se 
cîntărește just valoarea din 
venitul național creată de 
către fiecare întreprindere, 
colectiv de oameni ai mun
cii.

- Prezintă interes pentru 
cititori să știe care sînt că
ile prin care se poate asi
gura realizarea indicatoru
lui producției nete într-o în-

Ce arată 
experiența 

minei Lupeni
preci-

in
di

ci 
fiecărui colectiv

sibilități de îmbunătățire a 
indicatorului producție ne
tă : creșterea nivelului pro
ducției și reducerea cheltu
ielilor materiale. Beneficiul 
sau eficiența maximă se ob
țin, evident, cînd acționea
ză favorabil ambii parame
trii luați în calcul.

Aceasta înseamnă că se 
impune, în primul rînd, re
alizarea producției fizice 
planificate - precizez că 
este vorba de producția de 
cărbune care se livrează, 
deci că trebuie să se ex
tragă cărbune de calitate. 
Vorbind despre mina Lupeni, 
măsurile întreprinse pentru 
redresarea extracției în ul
timele luni ne oferă prile
jul să apreciem că există 
rezerve mari de sporire a 
producției. Intre trimestrul IV • (Continuare in pag. a 2-a)
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DEMARAREA LUCRĂRI
LOR LA MAGAZINUL UNI
VERSAL. De două zile au 
început în centrul Petroșa- 
niului lucrările de construc
ții la modernul magazin u- 
niversal al I.C.S.M.I. Viito
rii cumpărători urează de 
pe acum constructorilor un 

î ritm de muncă pentru 
a reuși predarea obiectivu
lui înainte de termen. (I.M.)

ISTORIA MINERITULUI. 
Artistul plcstic amator mi-

Irbun

a re
L

însemnări de pe șantierul
viitoarei preparații Livezeni

nerul Ladislau Schmidt 
adăugat creațiilor sale 
consacrate istoriei mineri
tului, care împodobesc ho
lul C.M.V.J., o nouă piesă.
Este vorba de un basore- ....... ..... j___ 1_, __
lief înalt în care corpuri-. comunica organizațiilor de 

că, 
mai, 
des- 
noul

multe localități din județ 
(Călan, Simeria, Hunedoa
ra). Elevii vor vizita obiec
tive de mare interes econo
mic și turistic.

Folosim prilejul pentru a
I

le sculptate ale minerilor, 
exprimă cu convingere pu
terea de a învinge în lup
ta sa cu natura pentru a 
extrage din adîncuri „bul
gării luminii". (A.H.)

O UTILĂ EXCURSIE or
ganizează duminică, agen
ția din Petroșani a B.T.T. 
pentru elevii Școlii genera
le nr. 5 din Vulcan în mai

tineret din municipiu 
începînd de luni, 22 
agenția B.T.T. își va 
fășura activitatea în 
sediu din strada Republicii 
83. (I.M.).
„==»»y . _ ...--------

oă inf&rmătn

I

N-am făcut nimic 
deosebit; am schimbat 

doar albia
Cu aceste cuvinte și-a 

început discuția maistrul 
Petru lorga, cînd a a- 
uzit că vrem să scriem un 
reportaj de pe șantierul vi
itoarei preparații Livezeni.

Am vizitat acest șantier 
al I.C.M.M. Petroșani în
tr-o zi ploioasă de primă
vară, cînd pămîntul clisos 
se lipea de talpa panto
filor și cauciucurile ma
șinilor, îngreunînd mersul. 
Și am văzut o mînă de 
oameni, care au reușit să 
schimbe albia Jiului de Est 
cu 150 de metri dincolo, de 
vechea matcă. Dar ei 
n-au făcut numai atît...

l-am găsit pe acești oa
meni ai șantierului, în 
ciuda capriciilor acestei 
primăveri, la datorie. E- 
chipa condusă de lorga 
Nicolae - un bărbat as
pru cu o mustață neagră ca 
pana corbului - a săpat 
pînă în prezent un puț de 
28 de metri adîncime, l-a 
betonat și a ridicat o par
te din schelele viitorului 
turn al puțului.. : De aseme
nea, oamenii lui Grigore 
Popescu, Dumitru Bacea, 
Dumitru Mărmănean, Du
mitru Ghițuică, Aurel Că-

ci-

Jiului..."
rare, Cornel Mmescu și 
alții au turnat fundația vi
itoarei case de mașini 
pentru extracția cărbunelui, 
executînd lucrări de bună 
calitate și cu un înalt spi
rit de răspundere. în
cest puț care va avea pes
te 300 de metri adîncime 
se vor întîlni qaleriile de 
la........... . ■ ■ -
ja, I. M. Aninoasa. Pe benzi 
transportoare, cărbunele va 
fi adus aici, va fi scos la 
suprafață și va fi introdus 
la spălătorie - flotație. Și 
în acest punct al șantieru
lui constructorii lucrează 
cu hărnicie. Echipele de 
fierar-betoniști conduse de 
Dumitru Negru și Ștefan 
Chirilă, precum și echipa 
de dulgheri . condusă de 
Gheorghe Doca au turnat 
fundația flotației și ridi
că acum pe, verticală no
ua construcție. Tot aceste 
echipe execută fundația la 
stația de sortare, ■ punc
tul următor în itinerariul 
ce-l va parcurge cărbune-

Valeriu COANDRÂȘ

I.M. Livezeni, I.M. Dîl-

(Continuare în pag. a 2-a)



Ample acțiuni 
de muncă

; patriotică 
cu tineretul

Aniversarea a 30 de ani 
de ia constituirea primelor 

<> șantiere
neretuiui
întreaga

Instantaneu dintr-una din sălile de operații ale secției 
I de chirurgie de la noul spital din Petroșani. Aceste săli sînt 
I dotate cu aparatură modernă de specialitate.

; o / .I -J, : Foto: Ion LICIU

I Direcția drumurilor din Mi
nisterul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor anunță că, 
din cauza degradărilor apă
rute pe DN 57 B între Meha- 
dia și Anina, autovehiculele 
cu tonaj și gabarit depășit 
nu pot circula. Posesorii de 
autorizații pentru asemenea

fransporturi sînt rugați să 
evite traseul respectiv pînă 
la terminarea lucrărilor.

Reglementările privind au
torizarea circulației pe un 
alt traseu de evitare se vor 
face cu Direcția de drumuri 
si poduri Timisoara (telefon 
961/15841).

naționaie ale ti- 
esre marcara în 
țară de ampie 

acjiuiiL de muncă patrioti
că desfășurate sub . în
drumarea organeior și or
ganizațiilor U.T.C. Edifi
cator în acest, sens este 
faptul că, în. prezent, ti
nerii de la orașe și sate 
lucrează pe 65 ae șantie
re județene, urmînd ca pî
nă la sfîrșitul anului nu
mărul acestora să creas
că pînă la 132. In perioa
da de vară vor fi organi
zate 3 000 de tabere lo
cale de muncă patriotică la 
obiective industriale, agri
cole, la construcții de lo
cuințe și unități social-cul- 

• turale.
Valoarea totală a lucră

rilor prevăzute a fi reali
zate de tineri prin muncă 
patriotică în acest an este 
estimată la 3,6 miliarde 

O parte din aceste 
vor reveni organi- 
Uniunii Tineretului

lei.
fonduri
zațiilor 

Comunist.

(Agerpres) (Ager preș)

O (Urmare din pag. I)

Tot ceea ce s-a realizat la 
Lupeni în domeniul creșterii 
productivității muncii, deci a 
producției nete, este legat de 
mai buna cunoaștere 
de către mineri, ingineri și 
tehnicieni a modului de 
funcționare a utilajelor de 
.cei mai înalt nivel tehnic, 
perfecționate de care dispun, 
de capacitatea profesiona
lă a oamenilor din brigăzi 
- calificați și policalificați - 
de a le mînui, de a le stă- 
pîni. Totodată, realizările 
depind de creativitatea co
lectivului avînd în vedere 
că majoritatea utilajelor au 
trebuit să fie adaptate con
dițiilor specifce de zăcă- 
mîn .

- Experiența de muncă și 
capacitatea creativă a co
lectivului, în cazul specific 
al introducerii rapide în 
subteran a progresului teh
nic, se află în legătură și 
cu cel de-al doilea element 
după care se calculează va
loarea producției nete - 
cheltuielile materiale ?

- Fără îndoială. în con
ducerea, planificarea și ur
mărirea producției, ca și în 
procesul productiv nemij
locit toate acestea au un 
rol deosebit. Să ne refe
rim, de exemplu,' numai la 
aspectul respectării tehnolo-

■ giilor preconizate în exploa- 
ț tare. La tipurile de combine 
I de abataj pe care le utili- 
i Zăm au fost efectuate în a- 

telierele proprii adaptări
.............

DUMINICA, 21 MAI

8,00 Sportul pentru toți;- 8,15 
Tot înainte ! 9,05 Șoimii patriei.
9,15 Film serial pentru copii : Co
moara din insulă - Ultimul episod. 
9,45 Pentru căminul dumneavoas
tră. 10,00 Viața satului. 11,45 Bu
curiile muzicii. 12,30 De strajă pa
triei ; 13,00 Telex. 13,05 Album du- 
m nical. Din sumar : Ora veselă, 
Woody, ciocănitoarea buclucașă - 
desene animate, Caleidoscop de 
duminică. Povestea filmului mu
zical. 15,00 Magazin sportiv. Avan
cronică în imagini la turneul final 
ol Campionatului Mondial de fot
bal. 16,05 Prietenul meu, bătrînul 
fotograf. Coproducție Televiziunea 
română - N.C.R. Olanda. 17,10 
Film serial. Linia maritimă Onedin. 
Episodul 39. 18,00 Fotbal. U.T.A. - 
Steaua, (repriza a It-a). Transmisiu
ne directă de la Arad. 18,50 1001 
de seri. 19,00 Telejurnal. 19,30 File 
de istorie. 19,50 Antena vă aparți
ne. Spectacol prezentat de județul 
Neamț. 20,50 Film artistic : încerca
rea. Producție a studiourilor engle
ze. 22,25 Telejurnal.

ale sistemului de ghidare 
pe transportoare, combinele 
utilizîndu-se astfel cu trans
portoare românești. La fel, 
s-au operat raționalizări, îm
preună cu constructorii de

Mecanizarea 
și producția

utilaj, la complexele româ
nești introduse în exploata
re. Pe această cale, com
plexele au funcționat Ia pa
rametri sporiți de la o pe
rioadă la alta, ajungîndu-se 
la creșteri ale randamente
lor, pe complex, în perioa
dele la care ne-am referit 
deja, de 1,82 pînă la 4,23 
tone pe post. Ținînd seama 
că cheltuielile de amortiza
re pentru aceste instalații 
scumpe rămîn aceleași într-o 
perioadă dată, rezultă clar 
că producînd mai mult, cos
tul specific pe tona de căr
bune se reduce. Introduce
rea tehnologiilor noi se sol
dează, de asemenea, cu re
ducerea substanțială a con
sumului de lemn, metal, al
te materiale.

în primul rînd datorită 
funcționării utilajelor la pa
rametri înalți s-au realizat 
la I.M. Lupeni, în luna a-

prilie, economii la costurile 
de producție în valoare de 
1,9 milioane lei. Firește că 
resursele pentru noi econo
mii nu seacă niciodată. Fie
care sector de producție dis
pune de rezerve proprii de 
reducere a cheltuielilor ma
teriale, care pornesc de la 
buna gospodărire a mijloa
celor fixe și circulante. Eco
nomiile se obțin, de pildă, 
prin reutilizarea unei turbi
ne de la un transportor scos 
din funcțiune - în loc de 
a se cere una nouă din ma
gazie, prin refolosirea ar
măturilor metalice sau a ba
nalelor „lugne" de aeraj 
etc.

Pentru urmărirea eficien
ței mijloacelor fixe este ne
cesar - referindu-ne și la 
condițiile din minerit - ca 
indicatorul producție netă 
si beneficiu la 1000 lei fon
duri fixe să înregistreze un 
ritm de creștere continuu, 
mai ascendent decît pro
ducția. Aceasta înseamnă să 
reducem de la o lună la al
ta consumurile specifice de 
materiale, combustibil și e- 
nergie, să asigurăm funcțio
narea la parametrii maximi 
a utilajelor realizînd 
ducție de calitate, să 
tăm stagnările în 
de producție și să asigurăm 
corelarea planului de creș
tere a producției cu posibi- 
tățile naturale și, în funcție 
de aceasta, să creăm condi
țiile tehnico-organizatorice 
cele mai adecvate realizării 
sarcinilor.

Proiectul Legii 
privind asigu
rarea sănătă
ții populației 
fixează princi
piile și cadrul 
organizatoric, ai 
întregii 
vități 
rate . în' 
re, în 
țifică ...... 
țămîntul super.or de 
litote, înir-un cuvînt reprezin
tă un instrument de lucru e- 
ficace pentru toți cei care a- 
vem nobila misiune profesio
nală de a veghea mereu asu
pra apărării sănătății omu
lui; .

Deosebit de mobilizatoare 
mi se par sarcinile care pri
vesc protejarea mamei, copi
lului și tineretului și care cu
prind un evantai larg de ac
țiuni educat ve și profilacti
ce a căror finalizare va avea 
drept efect întărirea fami
liei, creșterea indicelui de 
natalitate și asigurarea unor 
condiții optime de creștere a 
copiilor acționîndu-se în mod 
diferențiat atît pentru su
pravegherea medicală a fe
meii gravide, cît și pentru 
diferitele categorii de copii 
și tineret.

Experiența profesională 
bîndită în cei aproape 14 
de activitate în domeniul 
diatriei, mă îndreptățește 
fac unele propuneri care 
preciez că, î 
lege privind asigurarea să
nătății populației, vor avea 
efecte poztive, cu deosebire 
în direcția asigurării unor 
condiții cît mai bune de creș
tere a nou născuților și d co-

In dezbatere:
Proiectul Legii privind asigurarea 
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LUNI, 22 MAI

15,55 Telex. 16,00 Emisiune în 
limba maghiară. 19,00 Republ ca 
Socialistă Vietnam. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Pano
ramic. 20,30 Roman-foileton : Fa-

p ilor abandonați de părinți, 
in această ordine de idei 

propun creșterea duratei 
concediului postnatal pentru 
creșterea și îngrij rea copilu
lui sugar de ia două Iun la 
patru luni. In cazul cop'ilor 
născuți prematur propun să 
i se acorde mamei un conce
diu post-natal de 6 luni

Propun de asemenea, ca 
pentru copiii abandonați de

de- 
sp ri-

părinți să 
prevadă 
narea lor 
eagănu! de co
pii, fără a 
mai cere 
simțămîntul 
ținătorului.

Doresc să-mi exprim 
plina mea adeziune la sp ri
tul ș: literă proiectului .Legii 
privind as g'urarea sănătății 
populației și să mă angajez 
că nu voi precupeți nici un 
efort pentru ca sarcin le 
ce-mi revin din noua, lege să 
le îndeplinesc la o veiul —! 
mai corespunzător.

Elena SUCIU, 
medic pediatru

Propuneri
• In prevederile articolului 

74 să se introducă precizarea 
situației' actualilor asistenți 
medicali : dacă această cate
gorie de personal sanitar nu 
mai este prevăzută în noul 
nomenclator, să se precizeze 
cu cine sînt as milați (surori, 
tehnicieni etc.)

Georgeta POP, 
asistentă șefă, 
secția chirurgie. 

Spitalul municipal Petro ani
® In articolul 74 să se in

troducă următoarea comple
tare : personalul sanitar me
diu face parte din categoria 
tehnicienilor (în momentul de

Trepte ale urbanismului.

crătorii din agricultură. 19,00 Tribu
na TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Roadele politicii 
partidului de dezvoltare economico- 
socială a țării. 20,25 
tru. Carambol - de

PROGRAMUL

Searâ de tea-
I.D. Șerban.

ce»

con-

milia Palliser. Episodul 13. 21,25
Publicitate. 21,30 Mai aveți o în
trebare ? 22,00 Cadran mondial. 
22,20 Telejurnal.

22,00 Vedete internaționale. 22,20 
•Telejurnal.

MIERCURI, 24 MAI

9,00 Teleșcoală. 10,00 Șoimii 
triei (reluare). 10,10 întrebări 
răspunsuri. 10,30 Teatru 

_.......  v, rambol de I. D. Șerban
luare). 11,00 In alb și negru Șoc și 12,05 Telex. 16,00 Telex.

leșcoală. 16,30 Fotbal : 
București - Universitatea 
în „Cupa României". Transmisiune 
directă de la Sibiu. în pauză: Tra
gerea pronoexpres. 18,20 Telecrom- 
că pentru pionieri. 18,30 Cîntarea 
României. 18,50 Invățămînt-educație. 

19,20 1001 de seri. 19,30 Telejur

MARȚI, 23 MAI

9,00 Teleșcoală. 10,00 Antologia 
filmului pentru copii și tineret (re-

Șher (II). 11,50 Telex. 16,00 lelex. 
16,05 Teleșcoală. 16,35 Curs de 
limbă engleză. 17,05 La volan - 
emisiune pentru conducătorii auto. 
17,20 Campionatele europene de 
gimnastică acrobatică. 17,45 Moș
tenire pentru viitor. Scriitori pașop
tiști (1). 18,30 Lecții TV pentru lu-

pa- 
Și

CaTV. ._ 
(reluare). 

16,05 Te-
Dinamo 
Craiova

față acest personal este 
siderat în altă categorie.)

• In cuprinsul articolului 
128 să se introducă preciza
rea : donarea de sînge cons
tituie un act de înaltă umani
tate și semnificație patrioti
că, o îndator re de onoare a 
fiecărui cetățean al Republi
cii Socialiste România. Dona
torii de sînge se bucură 
drepturile prevăzute de

ge.

de 
le-

D-. Em l LĂPADAtU, 
președintele C.O.M., Spitalul 

municipal Petroșani

N-am făcui nimic deosebit
(Urmare din pag. t)

le. Aici, pe șantier i-am 
întîlnit și pe maiștrii loan 
Tașcău, Ion Ionel, Victor 
Covrig, Octavian Bîlc, in
ginera Dorina Bîlc și sub- 
inginera Varvara Drăgan, 
care conduc procesul mun
cii. în diferite puncte ale 
șantierului. Subinginerul 
Gheorghe Groza - un în
drăgostit de munca sa, de 
utilajele șantierului - ne 
spune că șantierul dispu
ne de utilaje moderne : ■ diilor fizice 
excavatoare, dragline, ma
carale, electropompe, vi
bratoare etc., a căror func
ționare perfectă constituie 
inima șantierului. Avem 
oameni pricepuți, ne decla
ră el, ceea ce ne dă ga
ranția. realizării planului 
de investiții care în a- 
cest an se ridică la 23 mi
lioane lei.

Excavatoarele conduse 
de Alecu Drăghici și loan 
Bența „mușcă" cu lăcomie 
din pămînt, iar buldoze- 
riștii Tudor Cămărășescu, 
Gheorghe Savin și Ale
xandru Ciobanu, fac (du
pă spusele lor) „pămîntu! 
ca-n palmă".

- Avem o organizație de 
partid puternică, ne spu
ne maistrul Petru lor-

ga, secretarul organizației 
de bază. Lună de lună re
ușim să îndeplinim sarcini
le de producție, pentru că 
avem oameni harnici, ca
re știu să înfrunte gre
utățile inerente ale începu
tului de șantier.

La început a fost un loc 
viran. Apoi Jiul de Est 
a fost mutat mai încolo, 
sub munte. Dar oamenii 
n-au făcut numai atît, ci 
au început o aprigă bă
tălie pentru realizarea sta

in termenele 
prevăzute. Au fost ataca
te cu succes primele lu
crări. în același timp s-au 
construit și alte obiective 
social-gospodărești, care 
fac trebuință oamenilor de 
pe șantier • o sală de me
se cu 80 de locuri și un 
punct de încălzire a hra
nei, vestiare pentru circa 
200 de muncitori, spălă
torie, grupuri sanitare, 
centrală termică, birouri 
care au fost sau vor fi da
te în folosință.

Aceste lucrări, trecînd 
peste modestia oamenilor 
de aici, înseamnă ceva, 
înseamnă efort și dăruire, 
abnegație și devotament, 
calități ce caracterizează 
constructorii acestui șan
tier.

,z

19,30 Telejurnal. 20,00 Viața în 
' ' i echității

nal. 20,00 La ordinea zilei în eco- ț.z_ _____.
norme. 20,10 Noi femeile!. 20,35 Te- lumina normelor eticii și 
lecinemateca : Prețul unui... „Oscar" socialiste. 20,20 Film artistic. Intoar-
Premieră pe țară. Producție a stu- cerea lui Lagardere. Producție a
diourilor americane. 22,20 Telejur
nal.

JOI, 25 MAI

16,00 Telex. 16,05 Teleșcoală. 
16,35 Curs de nbă rusă. 17,05 
Pentru timpul d.. liber vă reco
mandăm... 17,20 Consultații juridice. 
17,40 Iordania - între trecut și vi
itor. 18,00 Ciclism. 18,20 Studioul li
ric '78. 19,00 Republ ca Democrată 
Populară Laos. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Ora tineretu
lui. 20,55 Seară de teatru. Un ful
ger în pădure, de Kostas Assimaco- 
poulos. 22,05 Tangouri argentiniene. 
22,20 Telejurnal.

VINERI, 26 MAI

9,00 Teleșcoală. 10,00 Telecine- 
mateca (reluare). 11,45 Corespon
denții județeni transmit... 12,00 Telex. 
16,00 Telex. 16,05 Școala contem
porană. 16,30 Curs de limbă germa
nă. 19,00 Rezultatele tragerii, loto. 
19,05 Film serial pentru copii. Cuore.

studiour.lor franceze. 22,05 Atelier 
de creație literar-artistică. 22,25 Te
lejurnal.

SIMBATA, 27 MAI
12,00 Telex. 12,05 Roman-foile- 

ton. Familia Palliser. Reluarea epi
sodului 13. 13,00 Curs de limbă 
spaniolă, 13,25 Muzică distractivă. 
14,10 Tineri la porțile vieții. 14,30- 
Fotbal-magazin. Avancronică la tur
neul final al Campionatului mon
dial. 15,45 Secvențe afgane. 15,55 
Clubul tineretului. 16,45 Agendă 
cultural artistică. 17,10 Cronica e- 
venimentelor' politice interne și in
ternaționale. 17,30 Antologia fil
mului pentru copii și tineret : Char
les Chaplin. 18,30 Kampuchia De
mocrată. 18,45 Finala Campionatu
lui național de baschet masculin. 
Steaua - Dinamo București (repriza 
a ll-a). 19,30 Telejurnal. 20,00 Te- 
leenciclopedia. 20,45 Mari filme 
western. Warlock. Producție a stu
diourilor americane. 22,40 Telejur
nal. Sport.
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După-amiază însorită în spectacolul peisagistic oferit la Valea de Pești

ce
în preajma sezonului estival

Bazele de agrement sînt gata
să-și primească oaspeții?

Să presupunem că avem o 
duminică însorită. Unde o 
putem petrece în mod plă
cut și folositor ? Avem ina 
multe posibl tăți. La dispo
ziția iubitorilor naturii, ai 
muntelui stau autobuzele 
E.T.P. care, sîmbăta și dumi
nica, fac curse la Valea de 
Pești din două în două ore. 
Aici se pot vizita motelul cu 
același nume, barajul și la
cul de acumulare, cabana 
I.M. Uricani, se pot admira 
peisajul, apa cristalină a Jiu- 
lui, cochetul sat Cîmpu lui 
Neag.

Aceleași autobuze fac du
minica un număr sporit de 
curse, în raport de cerințe, 
spre celelalte baze de agre
ment cum sînt cabanele Ru
so, Peștera Bolii, Voevodu, 
Lunca Florii. Toate acestg.Jp- 
curi sînt gazde primitoare 
pentru toți cei care doresc 
să petreacă o zi minunată la 
iarbă verde.

Un cadru2 prielnic pentru 
destindere și reconfortare îl 
oferă locurile special ame
najate - Brăița - Lupeni, „La 
brazi" - Vulcan, Parcul de 
agrement din Petroșani, Par
cul sportiv din Petrila, Agre
ment - Aninoasa și altele, ca 
să nu mai vorbim de Uri-

I eoni.
I De la tehnicianul Ștefan 
, Hodoș, de la Consiliul popu

lar Vulcan, am aflat ce oferă
1 în prezent vulcănenilor baza 
j de agrement „La brazi". In 
I primul rînd o terasă - gră- 
i dină de vară cu o capacita- 
I te de 120 locuri, iar în caz 
• de ploaie, la d'spoziția oas

peților se află o sală 
restaurant cu mai multe se
pareuri pentru circa 140 de 
persoane, un teren de joacă 
pentru copii, spații de par- ; 
care a autovehiculelor, mai 
multe chioșcuri și tonete pen
tru vînzarea dulciurilor, ră

contoarelor, berei. Accesul 
spre acest loc este deosebit 
ele lesnicios, pe un drurri as
faltat. In centrul preocupări
lor edililor orașului Vulcan, 
îndreptate spre îmbogățirea 
dotați lor acestei baze de a- 
grement, se află terminarea 
supraetajării cabanei, refa
cerea părții 
împrejmuirea

def-eriorate si 
bazinului cu

• Cabanele și îm
prejurimile lor ofe
ră oamenilor muncii 
cadrul adecvat pentru 
petrecerea utilă și plă
cută a timpului liber.

• La bazele de agre
ment s-au făcut multe 
lucruri bune, dar dotă
rile trebuie întregi
te cu tot ce este ne
cesar.

localitate ar programa mai 
multe spectacole în parc, a- 
flu'ența populației orașului 
ar fi în mod sigur și mai ma
re.

Parcul de agrement al o- 
rașului Petroșani, prin stră
duința de cîțiva ani a edili
lor, ia care s-au adăugat ac
țiunile de muncă patriotică 
ale cetățenilor și contribuțiile 
unor întreprinderi economice 
și prestatoare de servicii, o- 
feră deja populației cadrul 
amb'ant corespunzător pen
tru petrecerea unor clipe de 
odihnă reconfortante. Dru
mul de acces asfaltat, aleea 
betonată, cabana „Brădet" 
cu terasa - grădina de va
ră în preajma-i, izvoarele ar
tificiale, primele bănci fixate 
în poienițele dintre brazi, în 
curînd lacul artificial, alte 
dotații apărute în pădurea 
de pini constituie tot atîtea 
puncte de atracție care me
rită toată admirația.

Și aici însă, numărul punc
telor de atracție se cere în
tregit. Faptul că la sărbăto
rirea zilei de 1 Mai fanfara 
a cîntat sub brazi, iar artiș
tii amatori nu și-au putut pre
zenta programul în condiții 
optime, a demonstrat necesi
tatea și utilitatea construirii 
unei estrade permanente în 
acest pâre. De asemenea, în
treprinderile comerciale, deși

apă și alte lucrări. .
,La Petrila, punctul spre 
care se îndreaptă în zilele 
frumoase populația orașului 
este parcul sportiv. Dotat cu 
o popicărie modernă, teren 
de tenis, estradă pentru spec
tacole, foișor și bănci, par
cul nu-și dezminte destinația 
de loc de agrement. îndeo
sebi în zilele de repaus, dar 
și în celelalte, porcul din au promis, nu au trecut la
Petrila, aflîndu-se în oraș, es- amplasarea în per metrul
te frecventat nu numai de parcului o mai multor
sportivi, ci și de un mare chioșcuri și tonete. Adevărat,
număr de cetățeni. Și d_ X
porțile terenului de tenis nu 
ar fi atît de strașnic fereca
te, numărul băncilor ar fi 
substanțial îmbogățit, unități
le comerciale și-ar deplasa 
aici nu numai la zile mari 
punctele de desfacere a dul
ciurilor, berei și mic lor, iar 
fanfara și celelalte formații 
artistice ale sind'catelor din

dacă nici timpul nu a favorizat pî
nă acum ieșirea populației 
într-un număr mai mare în 
parc, dar vara este aproape, 
lată de ce dorim să relevăm 
cu acest prilej îndatorirea 
factorilor competenți de a 
completa cît mai curînd in
ventarul punctelor de atrac
ție ale bazelor de aqrement. 
(T. V.)

CITITORII AU CUVINTUL
Acțiuni 

înfrumusețare
trecut doar cîteva luni 
alegerea noului comi- 
femeilor din Uricani. 

Potrivit planului de măsuri 
și propunerilor făcute cu 
acest prilej, pe agenda de 
lucru a comitetului era tre
cută și mobilizarea femeilor 
la acțiuni patriotice de gos
podărire și înfrumusețare a 
orașului. S-a pornit deci la 
muncă. în scurtă vreme în 
fața creșei din localitate a 
apărut un părculeț cu zonă 
verde și ronduri cu flori. 
Pe zona verde au fost plan
tați pini și sălcii pletoase. 
Cu spriijnul consiliului popu
lar se preconizează ca pe 
aleile părculețului să se in
staleze bănci. Mobilizate de 
comitetul și comisiile de fe
mei din oraș, mai multe gos
podine au participat și la a- 
menajarea zonei verzi de 
lîngă casa de cultură. Amin 
tim dintre participante pe

de

in-

.W.'.W.W.V.W.'.'.-AV/.VJ'.V.WAW.-.W.V/.W.VAW.V.'.'.V.WAV.WW'.WW.-.W.W.'.V.W.'.V.V.V.

„Steagul roșu“ a criticat,
organele virate răspund
Stînca din strada 
Cerbului'4 va fi 

evacuată
Cu referire la articolul 

„Stînca din strada Cerbu
lui", Lupeni, apărut în „Stea
gul roșu" din 14 aprilie a.c., 
conducerea I.G.C.L. Petro
șani, ne-a informat că blo
cul de beton despre care a 
fost vorba în articol va fi 
sfărîmat în bucăți transpor
tabile, în cursul lunii mai, 
și evacuat din strada res
pectivă într-un loc indicat.

Balta neglijenței
va seca

La
textul notei cu titlul „Nu se
cați _ ’
publicata, de asemenea, 
14 aprilie a.c., 
ducere a I.G.C.L. Petroșani 
ne face cunoscut că „în zo
na respectivă șoseaua asfal
tată are cotă inferioară te
renului". Știam. Diferența de 
cotă nu poate fi însă in
vocată drept cauză a apa
riției și perpetuării bălții la 
care ne refeream pentru că 
la formarea ei concură, du
pă cum se recunoaște de 
altfel în răspuns, astuparea 
gurii de scurgere ■ a apelor 
pluviale aflate în acel punct, 
în sfîrșit, am fost asigurați 
că s-au luat măsuri 
tru desfundarea gurii 
scurgere, iar în cursul

întrebarea din con-

balta neglijenței ?", 
în 

aceeași con-

pen-
de
Iu-

Măsuri 
dar nu numai atît

La redacție a sosit răs
punsul factorilor vizați de 
articolul intitulat „Toate-s 
bune ia birou, că-n rețea 
râmîi tablou" publicat în 
„Steagul roșu" nr. 7 974 din 
22 aprilie a.c. în care se 
criticau unele aspecte ne
gative existente în domeniul 
servirii populației de către 
unități ale cooperativei „fi
nirea" din Petroșani.

Conducerea U.J.C.M. - 
se spune în răspuns prin 
delegații săi, a verificat si
tuația la fața locului și o 
constatat că semnalările cri
tice inserate în articol sînt 
întemeiate. Pentru remedie
rea lipsurilor criticate 
altor deficiențe care 
există în cadru) cooperati- 

Unirea", au fost sta- 
5>

nilor de vară șoseaua va fi 
supraînălțată. Balta cu pri
cina va fi astfel secată.

La blocul 35 din strada Independenței - Petroșani, loca
tarii șe dovedesc nu numai buni gospodari, ci și amatori de 
estetic, lată o parte din ei angrenați în construcția unui găr- 
duț metalic de protecție a rondurilor din fața blocului unde 
locuiesc. Foto: Ion LICIU

ni a 
mai

vei „I 
bilite măsuri cu termene 
responsabilități concrete.

Dînd creditul cuvenit 
cestor măsuri ale conducerii 
U.J.C.M.; facem în același 
timp mențiunea că ele nu 
depășesc, deocamdată, limi
tele unor promisiuni. Ur
mează ca eficiența lor 

•fie ilustrată în viitor de 
tisfacerea tot mai bună a 
licitărilor populației, de 
alizarea sarcinilor ce 
vin meșteșugarilor coopera- 
ratori.

a-

so 
sa- 
so- 
re- 
re-

Răspundem «
• GHEORGHE CIOCAN,

Petroșani: Ați procedat bine 
prezentînd la întreprindere 
actele cerute în vederea in
trării în dreptul de alocație 
pentru al patrulea copil, 
născut în 30 aprilie a.c. Art. 
7 (1) al Decretului nr.
246/1977 prevede că „Alo
cația de stat pentru copii 
SE ACORDA, se modifică 
sau încetează începînd din 
luna următoare celei în care 
sînt îndeplinite condițiile 
prevăzute de lege". Dum
neavoastră, depunînd actele 
la începutul lunii mai pentru 
copilul născut în 30 aprilie, 
veți beneficia de alocație în
cepînd cu luna iunie a.c., 
cum, corect, vi s-a spus.
• GHEORGHE V. AN- 

DRIEȘ, Vulcan : Nu avem ni
mic de adăugat la răspun-

► Răspundem
sul pe care vi l-am dat la 
scrisoarea cu întrebările an
terioare.

• VASILE AVRAM, Uri- 
coni : Beneficiază de sporul 
suplimentar de retribuție de 
5 la sută lăcătușii și e- 
lectricienii de la întreprin
derile miniere din Valea 
Jiului care sînt integrați în 
brigăzile de la fronturile de 
lucru productive. Nefăcînd 
parte din efectivul unei bri
găzi productive, nu puteți 
beneficia de acest spor.

» ELENA KOBSiN, Lu
peni : Adresa care vă inte
resează este următoarea:’ 
Doctor Dumitru Pascu, spi
talul „Elias", bulevardul Mă- 
roșești nr. 17, București, sec
torul V, cod 75114.

Maria Sîrbușcă, Elena Cos- 
tea și Doina Botoi, pentru 
modul deosebit în care au 
muncit.

Georgeta VĂGÂUN, 
vicepreședinta Comitetului 

de femei Uricani

Așteptăm mașina 
salubrității

Sîntem un grup de cetățeni 
din Bârbăteni. Locuim în ca
sele cu numerele 87 și 89 și 
am vrea să știm ce părere 
are' conducerea E. G. C. L. 
Lupeni despre modul în care 
își fac datoria cei ce trebuie 
să transporte gunoiul din 
imediata apropiere a depo
zitului de legume și fructe 
din cartierul nostru. Ținem 
să facem cunoscut că mașina 
salubrității n-a ridicat guno
iul decît o singură dată în 
acest an și atunci a făcut 
numai un singur transport, 
cu toate că în imediata a- 
propiere a depozitului de 
legume-fructe se string 
reziduurile de la apoximativ 
100 de familii. Am fost ne- 
voiți să aducem un buldo
zer ca să strîngem gunoiul 
într-un loc, că altfel ne ajun
gea sub geam. Așteptăm în
grijorați mașina salubrității 
din Lupeni, firește înainte de 
venirea verii.

Iosif Orosz, loan Ionel 
Feraru, Maria Barbu, Te
odor Curta, Ioan Paiko 

și Maria Foleanu, 
BÂRBÂTEN1

Necazuri datorate 
lucrului de 
mîntuială

din strada Păcii, cartierul 
Aeroport - Petroșani. Blo
cul și apartamentul ne-a a- 
sigurat timp de șapte ani 
condiții foarte bune de lo
cuit. Dar s-au făcut odată 
niște reparații la vasul de ex
pansiune de pe bloc și de 
atunci au început necazuri
le. în decurs de doi ani, a- 
partamentul în care locuim 
a fost inundat din vasul 
de expansiune de patru ori. 
Tot de atîtea ori am scos 
lucrurile din apartament u- 
de. A avut de suferit și mo
bila din cauza apei. La toa
te aceste necazuri păgubi
toare s-au adăugat dru
murile repetate și discuțiile 
purtate 
E.G.C.L. 
au făcut 
iaiă.

Pe 
poate 
după 
E.G.C.L. 
vinovați 
grăvitul. 
zugravii 
plătiți ca să spoiască pereții în 
alb cu o singură linie, dîri'- 
du-ne de înțeles că ar tre
bui să fie „recompensați" da
că fac ceva în plus și să li se 
dea și materiale. Deranj, 
cheltuieli, pagube și foarte 
multă muncă peritru niște 
oameni care nu-șj onorează 
obligațiile. Promisiuni că nu 
vom mai fi inundați am mai 
primit de la tovarășul direc
tor E. Tomulescu, dar nu au 
fost respectate. Cerem deci, 
fapte. Cerem să fim fe
riți de inundarea aparta
mentului.

cu conducerea 
și lucrătorii care 
reparații de mîntu-

locatarii, nu ne 
faptul că 

inundare 
pe cei 

zu- 
dată 
sînt

noi,
mulțumi 
fiecare

obliga 
sâ plâteascâ 
De fiecare 
spun câ ei

to
sca

Locuiesc de 9 ani cu 
milia în blocul nr. 2, 
ra a ll-a, apartamentul 28

Fforica DUMITRU, 
blocul nr. 2 strada Păcii, 

Petroșani

semne de întrebare
CHIAR N-ARE STĂPÎN ?

Vreo două-trei luni au 
trecut de cînd s-a criticat 
faptul că în apropiere 
de poarta incintei minei 
Uricani se află un ca
blu de înaltă tensiune lă
sat de izbeliște. Nimeni 
însă n-a răspuns la sem
nalul critic al ziarului. 
Deși după cîte se pare 
este un cablu vechi, el 
poate fi totuși valorificat 
ținînd seama de sutele de 
kilograme de cupru pe 
care le conține. Oare u- 
nitatea căreia îi aparține 
cablul nu are nevoie de 
acest cupru atît de va
loros ?

DACĂ TOTI AM FACE 
CÎTE O GROAPĂ. La o- 
riginea gropii de pe tro-

co
lon 
Pe

de
ra-

Și
es- 

res- 
a-

tuarul și din partea 
rosabilă □ străzii 
Budai Deleanu din 
troșani se află, parado
xal, niște lucrări gospo
dărești făcute 
I.C.M.M., posibil un 
cord de canalizare, 
cum strada în cauză 
te îngustă în punctul 
pectiv, în apropiere
flîndu-se o intersecție cu 
circulație intensă, de 
multe ori groapa cu pri
cina nu poate fi ocolită. 
Arcurile autovehiculelor 
trec prin încercări gre
le, iar șoferii blestemă. 
Gospodarii care trebuie 
să astupe groapa buclu
cașă stau însă liniștiți. 
Pînă cînd ? JO.S.J.
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Republica Populară Chineză

Sport • Sport • Sport

Fotbal, divizia A
Jiul — Sportul studențesc 1-0

Vizita la Uzina de mașini grele
• [Urmat» din pag. I)

La intrare, înalții oaspeți 
români sînt întîmpinați cu 
căldură de directori adjuncți 
«M uzinei, de secretarul și 
secretarul adjunct de partid 
ar marii întreprinderi din 
Canton.

in continuare, gazdele au 
prezentat înalților oaspeți 
români cîteva din secțiile și 
atelierele acestei uzine, ce 
numără peste 6 000 de mun
citori Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat în
deaproape de gama largă 
a produselor realizate.

Pe parcursul vizitei, în 
uzină, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, au apreciat buna 
organizare a muncii din în
treprindere, măsurile luate 
pentru creșterea productivită
ții muncii.

Vizitarea Tirgulw de la Canton
• (Urmare din pag, I)

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți oaspeți 
români vizitează apoi, rînd 
pe rînd, pavilioanele de 
produse agricole, alimen
tare, a'e industriei textile, 
cele în care sînt expuse semi
fabricate și fabricate din 
metal pentru cele mai 
diverse necesități indus
triale, produse univer
sale,. materiale de construc
ție. Rețin îndelung atenția 
pavilioanele ce reunesc o 
gamă largă de produse ale 
ramurilor de vîrf - între care 
chimia, electrotehnica și e- 
lectronica, industria construc
țiilor de mașini, utilaje și 
instalații care vădesc marile 
progrese înregistrate de in
dustria Chinei Populare în 
cercetarea științifică.

Pe parcursul , vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și to
varășii Li Sien-nien și Uel 
Kuo-cin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. Chi
nez, vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adu
nării Naționale a Reprezen

Sosirea in orașul Hangiou și 
vizitarea unor locuri turistice

Joi după-amiază a început 
o nouă etapă a vizitei ofi
ciale de prietenie în R. P. 
Chineză a secretarului ge
neral al partidului nostru, 
președintele Republicii Socia

Dezbaterile 
Consiliului 
dezvoltării 
industriale

VIENA 18 (Agerpres). - 
Consiliul dezvoltării industri
ale, ale cărui lucrări se des
fășoară, pînă la sfîrșitul lu
nii mai, la Viena, a înche
iat dezbaterile generale.

în acest cadru, șeful de
legației române a prezentat 
punctul de vedere al țării 
noastre privind activitățile 
desfășurate de Organizația 
Națiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială (ONUDI) 
și răspunderile crescînde ce 
revin acestei organizații în 
sprijinirea eforturilor țărilor 
în curs de dezvoltare pentru 
făurirea și pomovarea indus
triilor lor naționale.

„Plec cu o frumoasă im
presie de la uzina dumnea
voastră" - a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în înche
ierea vizitei. „Este o între
prindere bună, cu muncitori 
buni, și, desigur, cu o con
ducere bună, avînd în ve
dere rezultatele obținute. 
Cred că există reale condi
ții pentru Un fructuos schimb 
de experiență între muncitorii 
din țările noastre care lu
crează în aceste domenii".

Gazdele au mulțumit încă 
o dată pentru onoarea ce 
le-a fost făcută prin vi
zita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu la marea 
întreprindere industrială.

Vizita s-a încheiat în ace
eași ambianță de caldă prie
tenie.

tanților Populari a R. P. Chi
neze, primul secretar al Co
mitetului de partid și pre
ședintele Comitetului Revolu
ționar ale provinciei Kuan 
Tung, abordează, în discu
țiile avute, unele din preo
cupările economice ale celor 
două țări.

în ultima parte a vizitei 
sînt prezentate pavilioanele 
de textile și ale industriei 
ușoare, de o mare bogăție 
și varietate.

în încheiere, se vizitează 
pavilioanele de artizanat, 
porțelanuri, obiecte de artă, 
ele căror exponate produc 
o profundă impresie.

Pe întregul parcurs al vi
zitei, în repetate rînduri, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
cuvinte elogioase la adresa 
expoziției, pe care o apre
ciază ca foarte frumoasă și 
bine organizată.

în încheiere, adresînd feli
citări gazdelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu relevă că 
expoziția redă pregnant o 
imagine generală a activită
ții creatoare a poporului 
chinez, a succeselor sale pe 
drumul construcției socialiste.

liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți 
membri ai delegației oficiale 
române au sosit în orașul

HOUARI BOUMEDIENE, 
președintele Republicii Alge
riene Democratice și Popu
lare l-a primit pe Angelo Mi- 
culescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agricul
turii și industriei alimentare.

POTRIVIT UNUI PURTĂTOR 
DE CUVINT MILITAR RHO
DESIAN, pește 50 de negri, 
în rrfajoritate elevi între 12 și 
15 ani, au fost uciși în 
cursul unui miting organizat 
într-o rezervație a populației 
de culoare situată la aproxi
mativ 120 km de capitala 
Rhodesiei. Alți 24 au fost ră
niți.

Se crede însă, precizează 
agenția Associated Press, că 

Hangiou, capitala provinciei 
Gețiang.

în această călătorie înalții 
oaspeți români sînt însoțiți de 
Li Sien-nien vicepreședinte al 
C.C. al P. C. Chinez, membru 
al Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.C., vicepremier al Consi
liului de Stat, cu soția.

Pe aeroportul Hangiou, la 
coborîrea din avion, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, au 
fost întîmpinați cu deosebită 
căldură și prietenie de Tie 
Yin, membru al C.C. al P. C. 
Chinez, prim-secretar ăl Co
mitetului de partid ai pro
vinciei Gețiang, președintele 
Comitetului revoluționar al 
provinciei, cu soția, precum 
și alte persoane oficiale. Pe 
aeroport se aflau peste trei 
mii de localnici - muncitori, 
elevi, tineri în uniforme mi
litare, pionieri - exprimîn- 
du-și cu entuziasm și căldură 
bucuria de a se întîlni cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
oaspeți stimați și îndrăgiți, 
cărora le-au urat din inimă 
la sosire un vibrant bun 
venit. într-o largă și impre
sionantă desfășurare, nume
roase echipe artistice inter
pretează tradiționale dansuri 
populare chineze specifice 
locului : dansurile tobei și 

'tamburinei, dansul evantaie
lor, al culesului ceaiului, al 
umbrelelor multicolore.

Coloana oficială de mașini 
se îndreaptă apoi spre Han
giou; y

Drumul spre oraș, lung de 
aproape 20 de kilometri, 
trece, la început, prin mai 
multe comune. în sate, mii 
și mii de oameni - se poate 
spune întreaga suflare a res
pectivelor localități - au ie
șit să-i salute pe înalții oas
peți români. Odată cu in
trarea în oraș, coloanele de
vin compacte, de-a lungul a

Comitetul de partid și Co
mitetul revoluț onar ale pro
vinciei Gețiang au oferit, joi 
seara, o recepție în o- 
noarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.■ " :

Au luat parte persoanele 
oficale care îl însoțesc pe 
tovarășul Nicolae- Ceaușescu 
în această vizită, precum și 
persoanele oficiale chineze 
care însoțesc pe înalții oas
peți români.

numărul victimelor este mai 
mare.

ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ 
A FOST LANSAT SATELITUL 
artificial al Pămîntului „Cos
mos - 1-008", destinat conti

nuării cercetărilor asupra 
spațiului cosmic. Satelitul e- 
voluează pe o orbită cu apo
geul de 551 kilometri și pe- 
rigeul de 501 kilometri. Apa
ratele instalate la bord func
ționează normal. 

numeroși kilometri, reunind 
zeci și zeci de mii de cetă
țeni care ovaționează pentru 
prietenia româno-chineză.

Gazdele îi invită oe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu să 
poposească înainte de a a- 
junge la reședință în locu
rile pe care s-au aflat unele 
dintre vestigiile cqre au 
făcut vestit orașul Hangiou 
încă din timpul dinastiei Tang 
- la începutul celei de-a 
două jumătăți a primului mi
leniu al erei noastre - și 
care l-au impus atenției oa
menilor de cultură, artă și 
turism din lumea întreagă.

Așezat într-o splendidă 
căldare intram'ontană, Han- 
gioul este un oraș cu nu
meroase lacuri ce se înlăn
țuie, cu parcuri renumite 
prin frumusețea și originalita
tea lor, cu construcții speci
fice tradiționalei arhitecturi a 
vechilor pagode, cu nume
roase clădiri-muzeu.

Vizifînd marele Lac de 
Vest, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu se opresc în insu
la „Cele trei turnuri care re
flectă lumina lunii" și în 
„Portul florilor".

Numeroși locuitori aflați la 
odihnă în aceste ore ale 
după-amiezii îi salută cu căl
dură pe oaspeți, în timp ce 
grupuri de copii înmînează 
flori, urînd tradiționalul bun 
venit. Zeci de baloane sînt 
înălțate spre cer. în mai mul
te rînduri, gazdele îi invită 
pe înalții oaspeți români să 
se fotografieze cu ei în a- 
ceastă adevărată Veneție a 
Chinei. . - ■;

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu și a celorlalți oas
peți români la complexele 
turistice din Hangiou se în
cheie în aplauzele entuziaste 
ale locuitorilor orașului,

onoarea 
români

Recepția â reunit reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat, Cadre de 
conducere din difer te do
menii de activitate ale pro
vinciei Gețiang.

In timpul recepției, tovară
șul Tie Yin, membru al C.C. 
al P.C. Chinez, prim-secretar 
al Comitetului provincial de 
partid Gețiang, președinte 
al Comitetului revoluționar 
al provinciei, și . tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au rostit 
toasturi, puternic aplaudate, 
în repetate rînduri, de cei 
prezenți. \

DUPĂ CE POLITIA ELVE
ȚIANĂ a anunțat, miercuri, 
regăsirea sicriului cu corpul 
neînsuflețit al lui Charlie 
Chaplin, joi au fost comuni
cate alte amănunte privind 
soluționarea acestei enigme. 
S-a precizat, astfel, că cei 
doi răufăcători care furase
ră, la 2 martie a.c., sicriu! 
din cimitirul din Vevey au 
pretins familiei defunctului o 
răscumpărare de 600 000 do
lari. Ulterior, ei și-au redus 
„pretențiile" la 250 000 do
lari.

Cei doi răufăcători au fost 
arestați în timpul încercări
lor de a contacta familia 
Chaplin pentru a obține răs
cumpărarea.

Victorie la limită, joc anost, 
arbitraj slab

Intilnirea Jiy'ui cu Sportul 
stuaențesc se anunța dific lă, 
o formație atletică, dar legată, 
prmtr-un exact joc colectiv, 
pune probleme și cînd evo
luează în deplasare, chiar da
că nu aliniază „nume so
nore . Temerea suporterilor 
din tribunele Jiului s-a ade
verit, mai ales că se anunțase 
indisponibilitatea lui Muițes- 
cu, înlocuit la mijlocul tere
nului de un fundaș lateral, cu 
veleități defensive, un adept 
al intervențiilor spontane, de 
multe ori doar de dragul de 
a respinge balonul, nu a creat 
combinații spre poarta adver
să. Antrenorii gazdelor sesi
zează, abia după primul sfert 
de oră, că locul lui Rusu este 
în marginea dreaptă a tere
nului, acolo unde Petru Nico
lae nu dădea randamentul 
scontat și îl trimit în 
linia mediană pe Toma. 
Pe lîngă toate acestea, ju
cătorii lui Traian lonescu și 
Ene II mai comit greșeala de 
a se angaja în jocul obstruc
tionist al studenților, patro
nat cu o indiferență greu de 
imaginat pentru un arbitru de 
talia, internaționalului Nicolae 
Rainea.

In consecință, s-a jucat fă
ră vreo finalitate tactică evi
dentă, au abundat pasele 
la adversar (Ciupitu, Bădin, 
Petre Grigore), fazele au „în
ghețat" din start, datorită u- 
nor „floricele" fără rost ale 
lui Bucurescu și chiar Sălă- 
gean. Alte „evenimente" 
faulturile grosolane comise 
de ambele părți, în min. 33, 
în urma unei altercații nes
portive și a „complimentări
lor" rec proce, Tănăsescu și 
Dumitrache, deși au regretat 
faptele sînt invitați să pără
sească terenul. ,

Gazdele atacă mai mult, 
dar stereotip, steril, aceasta 
este explicația faptului că 
scorul a fost deschis abia în 
min. 41 - pornit de pe aripa 
stingă, Sălăgean cade în ca
reu în urma duelului inegal

CLASAMENT
1. F.C. Argeș
2. Steaua
3. Poli. Timișoara
4. Sportul studențesc
5. A.S.A. Tg. Mureș
6. JIUL Petroșani
7. Dinarno București
8. U. T. A.
9. F.C. Olimpia

10. S.C. Bacău
11. „U" Craiova
12. F.C. Petrolul
13. C.S. Tîrgoviște
14. F.C. Bihor ’
15. F.C. Constanța
16. F.C. Corvinul
17. Poli lași
18. F.C.M. Reșița

ETAPA VIITOARE (21 MAI) :
Dinamo - F.C. Argeș, F.C. 
Corvinul - F.C.M. Reșița, 
U.T.A. - Steaua, Sp. studen
țesc - F.C. Petrolul, Poli. Ti

Mica publicitate
VÎND ultracentral două 

camere, bucătărie, baie, 
cămară, ocupabile. Infor
mații, strada Republicii 114, 
apartamentul 11 Petroșani.

(243)
VÎND convenabil casă 

bună, ocupabilă imediat, loc 
garaj, Vulcan, strada Peri
lor 1 (lîngă brutăria Gutui).

- (274)
ANUNȚURI DE FAMILIE
FAMILIA îndurerată mul

țumește tuturor celor care 
cu prezența, lacrimile, flo
rile și gîndurile lor au în
soțit pe ultimul drum pe 

cu trei adversari, cavalerul 
fluierului indică lovitură de 
pedeapsă : execută olasat, 
în dreapta lui Răducanu, a- 
celași Sălăgean și balonul 
ajunge în plasă

Repriză secundă debutează 
cu surprize în ambele tabere 

— Răducanu, supărat de coe- 
ch,pieri, îi lasă postul lui 
Lazăr, la Jiul, Stoichiță este 
înlocuit cu Mulțescu, deși su
ferind. Jiul domină în conti
nuare, de fapt bucur'eștenii au 
avut doar o singură ocazie, 
în mirt 57, cînd, după o 
combinație Chihaia - Radu
lescu, Octavian lonescu șu- 
tează periculos, dar Cavai 
respinge balonul, după o ro
binsonadă salutară.

Gazdele irosesc foarte 
multe ocazii (min. 55, 61, 79, 
80, 82, 89), Ciupitu și Bădin 
se află mereu în preajma bu
turilor lui Lazăr, Bucurescu 
deși singur cu ultimul apără
tor, se complică într-un inutil 
dribling, scorul nu mai poate 
fi modificat fiindcă nici arbi
trul de centru nu mai are o- 
chi să vadă faultul comis, în 
careu, de Grigore asupra lui 
Sălăgean.

Astfel obține Jiul o victorie 
la limită, cu eforturi mari, fi
indcă înaintașii nu au mai 
priceput ca altădată intențiile 
colegilor, au rămas „pironiți" 
la deschideri excelente, au ig
norat, jocul combinativ, pa
sele scurte, care puteau să 
destrame și să prindă pe pi
cior greșit o apărare masivă, 
dar cam statică.

Ion VULPE
Juniori : Jiul - Sp. studențesc 
0-3(1?)

REZULTATE TEHNICE :
S.C. Bacău - Poli, lași 2-1, 

Jiul - Sp. studențesc 1-0, F.C. 
Olimpia - Univ. Craiova 1-0, 
F.C. Bihor - U.T.A. 2-1, A.S.A. 
Tg. Mureș - C.S. Tîrgoviște 
1-0, Steaua - Corvinul 2-2, 
F.C. Constanța - F.C. Argeș 
1-2, F.C. Petrolul - Poli. Ti
mișoara 1-0, F.C.M. Reșița - 
Dinamo 0-3.

29 ■15 5 9 47-42 35
29 13 7 9 64-44 33
29 14 5 10 39-30 33
29 15 2 12 39-34 32
29 13 5 11 46-31 31
29 14 3 12 49-39 31
29 13 4 12 44-36 30
29 12 6 11 45-47 30
29 13 3 13 35-41 29
29 11 7 11 40-51 29
29 11 6 12 30-28 28
29 11 6 12 37-37 28
29 11 6 12 23-29 28
29 13 2 14 32-44 28
29 12 3 14 37-42 27
29 8 11 10 30-39 27
29 9 6 14 36-36 24
29 8 3 18 27-50 19

mișoara - S.C. Bacău, F.C. 
Bihor - Jiul, Univ. Craiova - 
A.S.A. Tg. Mureș, Poli, lași — 
F.C, Constanța, C.S. Tîrgoviș
te - F.C. Olimpia.

scumpul nostru soț și tată
VARGHA MlHAYL

COLEGIUL DE AVOCAȚI 
AL JUDEȚULUI HUNEDOA
RA Șl BIROUL COLECTIV DE 
ASISTENȚĂ JURIDICĂ PE
TROȘANI anunță fulgeră- 
toarea încetare din viață 
la 18 mai 1978 în urma 
Unei scurte și grele su
ferințe a celui ce a fost
AVOCATUL MIHAI MIHAIL

și adresează îndureratei 
familii cu colegială compa
siune sincerele lor condo
leanțe.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, ar. 90, telefon 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, »tr. Republicii, ar, 67


