
Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Republica Populară Chineză

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRLIE, UNIȚI-VĂ !

încheierea convorbirilor oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hua Kuo-fen

La 19 mai s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Hua Kuo-fen, 
președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului 
de Stat'al Republicii Popu
lare Chineze.

La convorbiri au participat:
Din partea română - to

varășa Elena Ceaușescu, cei
lalți membri ai delegației.

Din partea chineză - tova
rășul Li Sien-nien, vicepre
ședinte al C.C. al Partidului 
Comunist Chinez, vicepremier 
al Consiliului de Stat, alte 
persoane oficiale.

Convorbirile au prilejuit un 
larg schimb de informații cu 
privire la activitatea vastă 
pe care ■ Partidul Comunist

Român și Partidul Comunist 
Chinez o desfășoară pentru 
construirea societății socialis
te și pentru asigurarea bu
năstării și fericirii popoarelor 
celor două țări, pecum și 
abordarea unui amplu cerc 
de probleme privind relațiile 
de colaborare prietenească 
și solidaritate între cele două 
partide și state, raporturile 
de conlucrare pe plan econo
mic, tehnico-științific și cul
tural, în construcția socia
listă.

Au fost, de asemenea, dis
cutate probleme actuale ale 
situației internaționale, ale 
luptei popoarelor, a forțelor 
înaintate pentru socialism, 
pentru progres și pace.

în cadrul convorbirilor s-a 
relevat că vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu con
stituie un moment de impor

tanță istorică în dezvoltarea 
prieteniei, colaborării și so
lidarității între partidele, ță
rile și popoarele noastre.

T o v a f ă-ș u I Nicolae 
Ceaușescu, secretar generai 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, a invitat 
pe tovarășul Hua Kuo-fen să 
facă o vizită oficială de 
prietenie în România.

Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
prietenie tovărășească ce 
caracterizează ansamblul ra
porturilor dintre popoarele 
român și chinez, dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist Chinez, dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Chi
neză.

Solemnitatea semnării documentelor oficiale
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• • ■■■■■■■ 1i I. M. Aninoasa

Sectoarele I și II 
I in fruntea întrecerii

Prin depășirea sarcinilor de plan ale : 
j zilei de 17 mai, sectorul I a majorat ș 
i plusul acumulat de la începutul lunii -5
• la 195 de tone. Cele mâi bune rezul- 
j tate le-au obț’nut brigăzile conduse de 
: minerii llie Nicolae, Mihai Grijuc și 
{ Pavel Dediu. Rezultate remarcabile, pe 
i această lună, au obținut și minerii con- :
: duși de Victor Andrițoiu (106,3 Ia sută i
I procent de realizare a planului) și Ni- :
: colae Bokor (108 la sută), din cadrul i
j sectorului II al minei Aninoasa, sector :
: ce se situează în fruntea întrecerii so- ■
: cialiste. j

j Pre pa rația Lupeni

Recuperarea globală 
a fost depășită 
cu 8,3 puncte

1 Prin eforturile susținute depuse de 
I formațiile de lucru din atelierul de pre- 
I parare, formațiile conduse de maiștrii 

principali llie Kalanyos, Ion Turcilă și 
| Gheorghe Ghiciu, au fost obținute la 
| zi însemnate depășiri ale unor indica- 
; tori de preparare pe această lună. Ast- 
i fel, recuperarea în cărbune cocsifica- 
: bila fost depășită cu 0,3 puncte și re- 
: cuperarea globală cu 8,3 puncte. Pla

nul la producția netă de cărbune a 
; fost depășit cu 466 tone, iar la pro- 
j ducț'a marfă a fost realizat în propor- 
■ ție de 110,6 le sută.

Vineri, 19 mai, a avut loc, 
la Pekin, solemnitatea sem
nării unor importante docu
mente privind dezvoltarea 
relațiilor și colaborării prie
tenești dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Chineză.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășul Hua 
Kuo-fen, au semnat Acordul 
între Republica Socialistă 
România și Republica Popu
lară Chineză privind colabo
rarea economică și tehnică 
pe termen lung.

Ceremonia s-a desfășurat 
în Sala de sud a Palatului

Conferința de presă a președintelui Nicolae Ceaușescu 
organizată la Pekin cu prilejul vizitei oficiale 

de prietenie In R.P. Chineză
T o v a r â ș o I Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, s-a 
întîlnit, vineri după-amiază,

Saptămina creației literare In Valea Jiului
Prin diversitatea acțiuni

lor, „Săptămîna creației li
terare în Valea Jiului", ini
țiată de Consiliul munici
pal de educație politică și 
cultură socialistă și Comite
tul județean de cultură și 
educație socialistă, este o 
manifestare întrutotul ori
ginală, care exprimă însăși 
legătura procesului de , cre
ație literară cu viața și 
munca oamenilor din țâra 
noastră. Gîndită ca un ate
lier de creație, această săp- 
tămînă a oferit, deopotrivă 
scriitorilor, minerilor și al
tor oameni ai muncii, tineri 
și vîrsthici, prilejul unor re
velatoare întîlniri, chiar în 
abataje, la locul de mun
că al celor care scot la lu

'O(i itif''ormani

K ÎNCEPUT CONSTRUC
ȚIA UNUI NOU OBIECTIV 
cuprins în programul de 

• investiții - social-economice 
I aprobat suplimentar pen

tru Valea Jiului : fabrica de 
Imobilă din Petala. Ampla

sată în zona industrială a 
orașului, noua fabrică a- 
sigură dezvoltarea armoni
oasă a economiei localită
ții și va oferi condiții îm
bunătățite de muncă și 
viață locuitorilor Petriiei. 

Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari a R- P> 
Chineze.

După ceremonia semnării, 
în aplauzele celor prezenfi, 
tovarășii ' Nicolae Ceaușescu 
și Hua Kuo-fen și-au strîns 
îndelung mîiniie, s-au îmbră
țișat cu căldură.

în cadrul aceleiași cere
monii, în prezența tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Hua 
Kuo-fen, s-au semnat o serie 
de convenții și protocoale de 
aplicare a Acordului privind 
colaborarea economică și 
tehnică pe termen lung în
tre Republica ■ i: >Socicilistă

eu reprezentanții presei și 
radioteleviziunii din Pekin și 
cu corespondenții străini a- 
creditați în capitala R.P. Chi
neze.

mina zilei fluvii de cărbune, 
în cadrul „Săpțămînii cre

ației literare în Valea Jiu
lui" la librăria „Ion Crean
gă" din Petroșani a avut 
loc joi o întîlnire a scriito
rilor cu lucrători ai libră
rii lor dîn municipiu și citi
tori. Cu acest prilej au fost 
purtate discuții pe marginea 
cărților „Bărbații'', „Floarea 
soarelui", „Muntele mioritic", 
„Panteonul nestinsei iubiri", 
„Atelier al cercurilor litera
re". Ieri a avut loc o 
vizită de documentare la 
I.M. Livezeni, iar după-amia
ză s-a desfășurat o altă în
tîlnire, de această dată cu 
studenții Institutului de mine. 
Au participat scriitorii Vasile 
Nicorovici, Laurențiu Cerneț, 
Iv. Martinovici, Neculai Chi-

ÎN SALA DE APEL de la 
I.M. Lonea s-a amenajat o 
vitrină de prezentare a 
cărții. Volumele din vitri
nă pot fi cumpărate de la 
punctul de informare și do
cumentare aflat lîngă sa
la de apel. în cele două 
luni de cînd a luat ființă 
ștandul de la punctul de 
documentare, s-au vîndut 
cărți în valoare de peste 
3 000 lei. încă Un amănunt. 
Prin ștand se pot procura, 
la cerere, și aite cărți în 
afară ce cele existente 
aici. (C.D.).

România și Republica Popu
lară Chineză și Convenția 
între cele două țări privind 
înființarea reciprocă de con
sulate generale și planul de 
aplicare a Acordului de co
laborare culturală între Re
publica Socialistă România 
și Republica Populară Chi
neză, pe anii 1978-1979.

în încheierea solemnității, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
tovarășul Hua Kuo-fen, cei
lalți tovarăși, din conducerea 
de partid și de stat a celor 
două țări au ciocnit o cupă 
de șampanie. .

împreună cu șeful statului 
român se aflau tovarășa 
Elena Ceaușescu, precum și 
alți membri ai delegației.

• (Continuare în pag. a 4-a)

rică, Dem D. lonașcu, Eugen 
Evu, Valeriu Bârgău, Marin 
Negoiță, Valeria Zamfir, 
Maria Dincă, Ion P. Vlad, 
Dumitru Nechifor, Ștefan 
Nagy, Constantin Cîmpeanu.

Integrată în festivalul 
muncii și creației „Cîntarea 
României", această săptă- 
mînă, rămîne, în primul rînd, 
un început care trebuie con
tinuat și printr-o participare 
a poeților, prozatorilor și 
-publiciștilor din. toată țara 
pentru a cunoaște realitățile 
socialiste ale Văii -Jiului, cu
noaștere care să fie miezul 
unor lucrări literare care , să' 
exprime, în diferite forme sti
listice, profilul moral și 
munca minerilor, a oameni
lor de azi.

ELEVII CLASELOR a 6-a A 
și a 7-a A de la Școala 
generală nr. 5 din Petro
șani, diriginți prof. Teodo
ra Burlec și Lucretia Pa
vel, au luat în patronajul 
lor îngrijirea cimitirului e- 
roilor din localitate. Es
te o inițiativă lăudabilă 
demnă de a fi urmată și 
de elevii din localitățile 
municipiului nostru ,unde 
există cimitire ale eroilor 
patriei. (T.T.).

O FRUMOASĂ SALA DE 
MESE s-a dat în folosința 
constructorilor șantierului 
nr. 2 Livezeni al I.C.M.M.

șt fix la 'Bărbătbhi

Din nou despre transportul în subteran
• In 18 mai, din Lupeni au pornit trei gar

nituri cu cite 50 de vagonete goale, iar la locu
rile de muncă din Bărbăteni au ajuns cu cite 
32, 30 și 38 de vagonete.
• Sîmbată, minerii brigăzii lui Vasile Gher

ghina au încărcat Ia suprafață materiale, iar 
luni acestea nu ajunseseră încă la locurile de 
muncă.

Am revenit Ia Bărbăteni 
pentru a prezenta cititorilor 
noștri situația îndeplinirii 
planului, după angajamente
le luate atît de conducere 
cît și de minerii șefi de 
brigadă, angajamente pe 
care le-am publicat în zia
rul nostru din 10 mal. Ne 
vom rezuma doar la situația 
unui sector, a sectorului I, 
pentru că la acest sector li
nia de front activă și efec
tivele existente pot asigura 
realizarea sarcinilor de plan. 
Așa ar fi trebuit să se în- 
tîmple dar, în realitate, în 
cîteva zile (2-3 zile), minu
sul a crescut de la 500 de
tone la peste 900 de tone, 
iar de la începutul anului a a- 
tins cifra de peste 13 000 de 
tone. După încheierea deca
dei I nici măcar o. singură 
brigadă nu avea planul în
deplinit. Cea mai bună re-

în ziarul de azi:

Cultură “
artă

Petroșani, noua preparație 
Livezeni. Sala de mese es
te dotată cu mobilier nou, 
astfel că în data de 18 
mai a.c., constructorii au 
servit prima masă în no
ua sală. (1. Roncea)

LA CLUBUL sindicatelor 
din Lupeni a fost organiza
tă joi, acțiunea „Discote
ca", care se bucură de a- 
precierea tinerilor. O ast
fel de acțiune va fi orga
nizată și sîmbătâ seara. 

alizare o avea brigada lui 
Gheorghe Onofrei - 74 la 
sută -, iar cea mai slabă - 
35,5 la sută - brigada lui 
Costache Șandru. Productivi
tatea muncii obținută este 
sub nivelul planului, consu
murile de materiale în cea 
mai mare parte sînt depăși
te. Doar la lemn de mină 
se înregistrează economii pe 
care, glumind amar, cineva 
le punea pe seama armării 
necorespunzătoare a locuri
lor de muncă, a neasigură- 
rii susținerii conform mono
grafiilor de armare.

...Dar să notăm explicați- • (Continuare în pag. a 2-a)

Dorin GHEȚA

Unul din punctele cele mâi „fierbinți" ale întrecerii mi
nerilor din Paroșeni pentru mai mult cărbune: abatajul 
dotat cu complex mecanizat de susținere în care lucrează 
ortacii unui cunoscut miner, promotor al tehnicilor avansate, 
șeful de brigadă Titu Teacenco.

ile primite privind această 
stare de lucruri care, deși 
îmbunătățită față de peri
oadele anterioare lunii apri
lie, este încă necorespunzâ- 
toare.

OPREA NICOLAE, miner 
șef de brigadă, ce lucrează 
Î./4 locuri cfe-«mu,.că și are 
o pondere a 'producției ex
trase de 50 la sută din pla
nul sectorului : Probabil vom
reuși să ne facem planul bri
găzii. Ar fi trebuit și pu
team, să dăm 7000 de tone, 
dar așa cum merge transpor
tul e foarte, foarte greu. 
Cînd spun transport mă gîn- 
desc la transportul cărbu
nelui prin Lupeni și la a- 
provizionarea cu vagonete 
goale. Avem rolul nostru co 
lector și silozul tampon din 
subteran, dar mereu sînt 
pline cu cărbune care stînd 
prea mult se întărește, cre- 
îndu-se și alte necazuri. Șf 
maiștrii ar trebui să-și facă
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Mașinile de cusut nu se repară 
cu... promisiuni

’ Cu ce vâ putem fi de fo
los ? lata o întrebare pe 
care Vasile Marin, respon
sabilul unității de croitorie 
pentru bărbați și femei nr. 
71 din cadrul complexului 
Aeroport aparținînd coope
rativei „Unirea" din Petro
șani, o adresează cu mul
tă solicitudine oricărui cli
ent care intră în unitate.

;n ziua vizitei noas re, 
numeroși ciienți așteptau 
»ă-și comande haine noi. 
Armaș Simon a achitat a- 
contul pentru un pardesiu, 
tina-a Elena Constantinescu 
și-a ales un jerse din polies- 
ter brocat pentru un costum 
taior, iar gospodina Ca
rolina Kiss venise să-și fa
că ultima probă la parde
siu. De remarcat faptul că 
la dispoziția clientelei se 
oria și. ultimul număr a! re
vistei Moda cu cele mai noi 
modele de sezon, o surpriză 
pe care, ne spunea respon
sabilul,. „conducerea coope
rativei ne-a fâcut-o acum, 
dupt patru ani". Sîntem in
formați, cu același prilej, că 
unitatea stă bine cu planul, 
deși luna trecută n-a fost 
realizat integral, că lucră
torii sînt harnici și execută 
comenzi de bună calitate, 
iar „condica de sugestii și 
reciamații" are filele albe.

Cu toata această optimis
tă orezentore, responsabilul 
a recunoscut totuși, că u- 
nitatea duce lipsă de stofe 
subțiri pentru pardesie și 
faioare, că nu există o ga
mă variată de materiale u- 
șoare pentru sezonul de va
ră și că, deși cei 23 de lu
crători sînt buni meseriași, 
au adeseori necazuri din 
cauza mașinilor care se de
fectează des.

Croitorii Constantin Sa
va, Sabin Vică, Gheorghe 
Rbșu si Constantin Rogoji
nă, întregul colectiv de alr- 
fel, solicită, ce-i drept de 
multă vreme, o mașină in
dustrială care să poată e- 
xecuta moi multe operații, 
pentru că „și acum festonul 
se face fot cu inîna ca pe i 
vremea bunicii". Pînă acum 
însă slabe speranțe.

„Altfel, probleme n-ar prea 
fi" conchide responsabilul u- 
nității. Poate tocmai în a-

UN K.O. COSTISITOR

1 
I 
I
I
I
I 
I 
I 
I 1

Lăcătușul Cornel Revi- 
tea de la Revizia de va
goane a stației C.F.R. 
Petroșani, trebuia să in
tre în tură, ih seara zi
lei de T4 mai. In loc 
ca ziua șă se fi odihnit, 
a preferat compania pa
harului. Intr-un moment 
de luciditate și-a adus 
aminte că trebuie să se 
prezinte totuși la lucru și 
s-a urcat în trenul de 
persoane 2 70S, care ur
ma să-l transporte de la 
Livadia, la Petroșam. Alco
olul l-a transformat pe 
drum -intr-un veritabil bo
xer. Primul călător fă
cut K.O. a fost studentul 
craiovean Gheorghe Pîs- 
laru, un călător pașnic 
pe care Revitea și-a văr
sat tot focul ce-i ardea 
gitlejul și-l întărită pum

nul. Și uite așa Revitea a 
ajuns la Petroșani. Aici, 
spre ușurarea călătorilor, 
ultima repriză „pugiliș- 
tică“ i s-a întrerupt brusc, 
la apariția organelor de 
miliție. „Meciul", oferit 

gratuit călătorilor, l-a 
costai pe Revitea o a- 
mendă de 1003 lei.

CONFUZIE

Obișnuiți să treacă în 
fiecare zi pe lîngă ram
pa stației C.F.R. Live- 
zeni, unde se descarcă 

cest „n-ar prea fi", stă, se 
pare, nerealizarea planului 
pe luna trecută. Automulțu- 
mirea nu e de bun augur 
în nici un domeniu de ac
tivitate, deci nici in cel al 
prestărilor de servicii către 
populație A intra într-o cro
itorie pentru femei în care 
croitorul nu-ți poate oieri 
decît... promisiuni in ceea ce 
privește diferite materiale, 
bunăoară stofe și țesături de 
sezon, nu este nici pe de

parte în măsură să satisfa
că clientela. '

în satisfacerea cerințelor 
cl entelei am întîlnit însă și 
exemple bune. Unitatea nr. 
'67 din Petroșani, aparținînd 
aceleiași cooperative con
fecționează o gamă variată 
de rochii de zi și de ocazii, 
costume, taior, fuste, panta
loni etc. Clientele găsesc a- 
ici pe lîngă alte materiale, 
jerse . din poliester imprimat 
pentru rochii de vară, într-o 
variată gamă coloristică, 
ceea ce, ne spunea tovarășa 
:Irina Koiozsvay, responsabil 
la unității, „ne-a atras un
mare număr de comenzi. 
Singurul sortiment care ne
lipsește la ora actuală sînt 
mătăsurile, dar zilele ur
mătoare vom aduce și a- 
cest sortiment. Dacă nu 
sînt însă probleme cu apro
vizionarea, mare bătaie dv 
cap ne dau mașinile care 
au un grad foarte înaintat 
de uzură. Din păcate, re
viste noi n-am, să vă pot
atâta cîteva cerințe ale mo
dei actuale, dar se știe că 
în moda feminină se poartă 
acum pliseurile, volanele, 
broderiile finfi etc. Ne lip
sește o mașină pentru exe
cutat pliuri - plisăm cu fierul

periodic mari cantități de 
material lemnos, sătenii 
Miron Dănuț și Silvia 
Bunea din cartierul Sur- 
auc, au confundat sti
vele de seînduri, cu lem
nele din gospodăriile per
sonale. Azi o seîndură, 
mîine alta pînă într-o 
zi cînd s-au pomenit cu... 
miliția. Percheziția a 
scos la iveală mari can
tități de material lem
nos, furat de pe rampa 
gării. Dîndu-și cinstea pe 
rușine, pentru niște seîn
duri, pe care le-ar fi 
putut cumpăra în mod 
cinstit din unitățile spe
cializate, ei au ajuns în 
fața instanței judecăto
rești.

SCANDALAGIUL

Lui Alexandru Văidea- 
nu, mecanic de locomotivă 
în Depoul C.F.R. Petroșani, 
i s-a dus vestea în tot car
tierul. Diri păcate nu ca 
om de treabă, ci ca mare 
amator de beții și scanda
luri. Nu de puține ori și-a 
alungat soția din locuință 
în puterea nopți . Ultimul 
episod al teribilelor sale 
isprăvi l-a costat pe A- 
lexandru Văideanu o a_ 

menda de 1 000 lei. Ce 
să-i faci, distracțiile se 
plătesc și încă... scump.

Maria ȘERBAN, 
cu sprijinul 

r norului Iulian PIRVU 

de călcat —, n-avem mașină 
de festonat și surfilat". „Nu 
vă mai spun, ne informa tî- 
năra croitoreasă Rozalia 
Folveglu, că avem adeseori 
surprize cu mătasea care se 
încrețește la cusături, sau 
că mașina se oprește cînd 
ți-e lumea mai dragă și co
ir, an da mai urgentă".

Necazuri de acest gen au 
și croitoresele din cadrul 
unității de croitorie pentru 
femei nr. 10 din Vulcan, a- 
pariinînd cooperativei „De
servirea" Lupeni. Spre deo
sebire de cele două unități 
din Petroșani, aceasta se 
remarcă printr-o dotare mai 
bună. Are în dotare o mași
nă de. surfilat, chiar și o 
mașină industrială ce exe- 
ctiiă numeroase operații de 
mare utilitate, dar aceasta 
zace încă nefolosită. Moti
vul ni-l dezvăluie tovarășa 
Maria Manea, responsabila 
unității, rȚ t r1 / ,
- Mașina a fost montată 

nu demult, dar nu corespun
dea normelor P.C.I. și a fost 
demontată. Acum stă de
geaba și văd că, deși am 
cerut să fie pusă în funcțiu
ne, nu ne ascultă nimeni.

întrucît condițiile de mun
că ale lucrătorilor din aces‘ 
sector al cooperației au im
plicații directe asupra ca
lității serviciilor către popu
lație problema a fost adusă 
la cunoștința conducerilor 
celor două coopera te. Din 
partea tovarășului Stanislav 
Laig, președintele coopera
tivei ..Unirea" din Petroșani, 
am primit asigurări că . pro
blema dotării cu piese si 
mașini noi a unităților de 
croitorie se află demult în 
atenfa conducerii, că s-au 
făcut demersuri, că există 
promisiuni din partea 
U.J.C.M. Deva. Dar, din pă
cate, pînă în prezent nu s a 
depășit acest stadiu. Tot cu 
promisiuni, ne spune tova
rășul Gheorghe Ciobanu, vi
cepreședintele cooperativei 
„Deservirea" Lupeni, sînt re
zolvate și cererile adresate 
I.C.Sl Mixt Vulcan, căreia i 
se solicită eliberarea de am
balaje a spațiului în care 
trebuie montat tabloul elec-, 
trie, necesar punerii corecte 
în funcțiune a mașinii in
dustriale, cu care este do
tată unitatea de croitorie nr. 
10 din Vulcan,.

Cum simpla promisiune n-a 
putut niciodată înlocui fap
tele, ne întrebăm alături . de 
ciienți, pînă cînd neajunsuri
le semnalate în activitatea 
acestor unități ale coopera
ției meșteșugărești vor mai 
dăinui sub vălul comodității 
al fugii de răspundere și al 
lipsei de solicitudine față 
de cerințele oamenilor mun
cii. ..-'fele 'F-ms:

Maria PREDOȘANU

AVANCRONICĂ SPORTIVĂ
• Desfășurate sub generi

cul „Daciadei", duminică, o- 
ra 9, au loc întrecerile de 
karting ale etapei munici
pale pentru categoriile de 
vîrstă 10-14 ani și 14-19 ani. 
Traseul : strada Republicii din 
Petroșani între tipografie și 
casa de cultură. Tot în ca
drul competiției naționale a 
„Daciadei" are loc, la ora 9, 
pe stadionul Jiul Petroșani 
etapa municipală a crosu
lui claselor. Concurează pri
mii 10 clasați din toate lo- 
calitâțiile Văii Jiului. La în
treceri participă elevi din 
clasele i-XI.
• în timp'ce fotbaliștii de 

la Jiul se deplasează la 
Oradea unde pot încurca 
rău de tot socotelile lui F.C. 
Bihor, Minerul Lupeni con
tinuă tentativa de a rămîne 
în divizia B, întîlnind pe 
teren propriu pe Gloria Bis

Olimpiada 
strungarilor 
și frezorilor

La Secția de stîlpi hidrau
lici d n Vulcan a avut loc în 
18 mai faza municipală a O- 
limpiadei strungarilor și fre
zorilor. Acțiunea orgoț_ 
nizată d.e Comitetul mu
nicipal al U.T.C. în colabo
rare cu Comitetul U.T.C. al 
Secției de stîlpi hidraulici și 
conducerea secției s-a bucu
rat de un succes deosebit. 
Fr n gradul rid cat al cunoș
tințelor teoretice și. calitatea 
lucrărilor practice executate, 
cei mai buni, dintre cei 
mai buni au fost în ordinea 
locurilor ocupate la strungari: 
Iosif Knebel de la I.M. Pe- 
trila ; Eugen Aradi - I.U.M.P. 
și Mircea Qo'iceanu —' I.M. 
Lupeni. La frezori primele 
trei locuri au fost ocupate de 
Carol Roșia și Petru Pintea, 
ambii de la S.S.H., și Octa
vian Goga de la I.M. Petrila.

Constant n GRAURE,
S.S.H. Vulcan

Din nou despre transportul 
în subteran

• (Urmare din pag. î)

mai mult datoria. Cînd este 
loc pentru cărbune în siloz, 
întîi dau drumul la transpor
toarele lui Marton și după 
aceea la ale mele. Și a- 
ceasta doar dacă mai rămî- 
ne loc. Să le pornească pe 
toate odată, așa este drept 
și de asta ar treaui să se 
ocupe si maiștrii minieri".

AUREL DRAGHIC1, . mais
tru minier și secretarul or
ganizației de partid a secto
rului : „Dacă mina Lupeni 
se ținea de cuvînt și ar fi 
respectat convenția ce o a- 
vem în ceea ce privește 
transportul cărbunelui și a- 
sigurarea cu vagonete goa
le a brigăzilor, sectorul nos
tru trebuia să fie astăzi pes
te plan. Dar așa cum merg 
lucruri’e, vă fi o problemă 
să i ne facprn planul".

VASILE GHERGHINA, mi
ner șef de brigadă : „Mai 
este o problemă de rezolvat 
în afară de aceea a apro
vizionării cu vagonete goa
le de către mina Lupeni - 
problema aprovizionării bri
găzilor cu materialele ■ ne
cesare. Sîmbătă am încăr
cat cu oamenii din brigadă 
materiale de afară, materia
le de care aveam nevoie și 
luni. Deși nu mai erau a- 
celeași cantități, materialele 
încă nu ajunseseră la locu
rile de muncă. Nu ajunsese
ră nici așa puține cum mai 
rămăseseră. Ieri. 17 mai, am 
stat un șut să pot intro
duce „goale" brigăzii. Dar 
nu am reușit. Așa cum se

trița. Tn divizia C, studenții 
din Petroșani primesc repli
ca ceferiștilor din Craiova. 
La nivelul campionatului Ju
dețean se întîlnesc Prepa
ratorul Petrila ,- Minerul Pa- 
roșeni și Minerul Aninoasa- 
Auto Hațeg. Toate meciurile 
încep la ora 11, avînd în 
deschidere, ora 9,30, jocuri
le echipelor de juniori.

Duminică, începînd cu ora 
9, stadionul din Lonea găz
duiește un adevărat maraton 
fotbalistic al tinerelor speran
țe. In cadru! campionatului 
municipal al copiilor se în
trec formațiile : Utilajul Pe
troșani - Preparatorul Lu
peni ; Sănătatea Vulcan - 
Parîngul Lonea • C.S.Ș. Pe
troșani - Minerul Lupeni; 
Jiul Petroșani - Preparatorul 
Petrila. Sîmbătă, ora 13,30, 
încep și întrecerile de fot
bal din cadrul „Daciadei".

Dupâ atîta ceața și burnița, în sfîrșît e soare
7 / " Foto : Ion LiCIU

prezintă situația, eu nu mai 
pot să-mi iau nici un on- 

. gajament".
CAROL MARION, miner 

șei de brigadă, la două lo
curi de muncă : „Eu cînd 
merg în mină mă slarm, nu 
șiiv..'ce Cu ma.i mc ca totul 
să meargă bine-;' iar alții nu 
șriu cum să facă să nu ne 
ajute. Spre exemplu, sînt 
zile cînd primim 3-4 căru
cioare de materiale pentru 
3-4 brigăzi și asta într-0 zi. 
Goalele lipsesc și ele. Vrem 
să facem planul. Voință a- 
vem. Goale și materiale nu 
avem cite ar . trebui !"

TUDOR POPA, maistru 
minier : „Azi, 18 mai, am 
fost anunjat că au plecat 
din Lupeni trei garnituri cu 
cîte 50 de vagonete goa
le. Dar ia noi au ajuns cî
te 32, 30 și, respectiv, 38 
de vagonete. Cărbune a- 
vem, dar nu avem posibili
tăți să-l scoatem la ziuă. Nu 
le avem așa cum am dori, 
cum ar trebui să le avem".

CONSTANTIN IGNAT, 
muncitor-. în cadrul sectoru
lui de transport al minei și 
secretar adjunct al comitetu
lui de partid pe întreprinde
re : „Ar trebui să primim 
de la Lupeni cîte 150 de va-, 
ganete pe schimb, 600 în- 
tr-o zi. Dar nu se întîmplă 
așa. Nu primim mai mult de 
400-450 de vagonete pe zi. 
Că avem dreptate o dove
dește silozul plin din subte
ran. în asemenea cazuri nu 
putem culbuta și blocăm și 
vagonetele noastre de la 
orizontul superior. Noi plă

Terenul C.F.R. găzduiește 
partida dintre reprezentati
va ceferiștilor și I.M.P., ur
mată de aceea dintre 
B.A.T.P.S. - I.M. Dîljă. Du
minică, ora 9, terenul Jiul II 
găzduiește meciurile dintre 
Comerțul - I.U.M.P. și I.M. 
Livezeni - I.C.M.M.
• La popice, în cadrul 

campionatului de calificare 
junioare, echipa VîscOzei 
Lupeni întîlnește sîmbătă, o- 
ra 9, formația Voința Cra
iova. în cadrul aceluiași 
campionat, dar la juniori, 
tot șîmbătă, ora 9, Jiul Pe
trila primește replica Vo
inței Aiud.

® Duminică, începînd cu 
ora 11, au loc întrecerile 
din campionatul județean de 
handbal, seria Valea Jiului. 
Se întîlnesc Jiul Petrila 
Minerul Vulcan, C.S.Ș. Pe
troșani - Preparatorul Lu
peni. (D.C.) 

tim Lupeniului serviciile pres
tate și firesc este ca și Lu- 
peniul să-și respecte îndato
ririle ce-i revin , prin con
vențiile încheiate".

DUMITRU NICOLESCU, 
inginerul șef al întreprinde
rii : „Linia de front activă 

/din cadrul sectorului și efec
tivele existente pot asigura 
realizarea sarcinilor plani
ficate. „Nervul central al în- 

. țreprinderii", ca să-l numim 
astfel - tansportul în sub
teran - este, parcă paralizat. 
Nu se văd nici acțiuni în
treprinse pentru -•sporirea e- 
ficienței muncii. Se puteau 
folosi și pînă. acum colivii 
basculante pentru a înlesni 
aprovizionarea cu materia
le a brigăzilor. Se putea 
crea în subteran un stoc tam
pon de plasă .de sîrmă, 
seîndură sau jumătăți. Nu în- 
ede ce acestea nu s-au 

pînă acum. Trebuie să 
le facem de acum încolo. 
Dar, în afară de această 
problemă, a transportului, 
care va fi rezolvată în cu- 
rînd, mai trebuie să folosim 
din plin cele 6 ore de mun
că, nu doar 4 cum se în
tîmplă acum, în acest -op-, 
mai este necesar ca persona
lul tehnic să-și facă dato
ria pe deplin.

Acestea sînt opiniile in
terlocutorilor noștri de la 
întreprindereg minieră Băr- 
băteni. Intr-unui din nu
merele viitoare ale ziaru
lui le vom prezenta și pe 
cele formulate de cadrele 
tehnice interesate ale minei 
din Lupeni.

TENIS DE CIMP

Bebe Almâjan 
confirmă

La București s-au dispu
tat, recent, întrecerile de tenis, 
dotate cu „Cupa Dinamo". 
Bebe Almâjan de la Jiul 
Petroșani l-a depășit în 
optimi pe stelistul Popovi.ci, 
dar a trebuit să se recunoas
că învins de Jegn Bîrcu (Di
namo București) : 6-3, l-6> 
4-6, cel care avea să-și ad
judece apoi trofeul în dis
puta cu O. Vîlcioiu (Dina
mo Brașov). în acest fel, 
Bebe Almâjan a terminat 
concursul pe poziția a tre
ia. în întrecerea perechilor, 
reprezentantul nostru, în 
tandem cu Vîlcioiu, a trăit 
satisfacția de a termina vic
torios finala desfășurată în 
compania cuplului stelist Po- 
povici - Țiței : 6-3, 6-4.
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• Spectacol. „Cu gluma 
nu e... de glumit" se intitu
lează spectacolul Ansamblu
lui de estradă „Optimiștii" 
din București. Va fi prezent 
astăzi pe scena Casei de 
cultură din Petroșani de la 
orele 17 și 20.
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în fiecare localitate din 
Valea Jiului se afla biblio
teci care dispun, în parte și 
în ansamblu, de un conside
rabil fond de carte. Fiind 
un important. factor de cul
tură și educație, în sensul 
cel mai larg al termenului, 
bibliotecile au datoria să des
fășoare o activitate mai com
plexă, care să corespundă 
scopului pentru care sînt 
destinate. Dar mai, întîi să 
vedem ce se petrece în re
alitate. ■
. Biblioteca de la clubul sin

dicatelor din Petrila are doar 
un singur stand 
(bibliotecă vo
lantă), la cămi
nul de nefami- 
liști, împrospăta
tă trimestrial sau 
la cerere. înre
gistrează 782 ci
titori, dintre ca
re 622 munci
tori, la un fond 
de 17964 volume. Are depo
zit, colecții de ziare și re
viste care pot fi consultate 
de cei ce doresc. '

- In afara împrumutului 
de cărți, ne spunea bibliote
cara Florica Băgăian, orga
nizăm prezentări de cărți 
noi, seri literare, medalioa
ne (George Coșbuc, Titu 
Maiorescu, Adrian Păunescu), 
cu sprijinul cadrelor didac
tice și specialiștilor minieri.

La Aninoasa se află doar 
8200 de volume într-un spa
țiu care i bun pentru toate : 
depozit, sală de lectură etc. 
Numără 120 de cititori (nu
mai 15 elevi) și în acest an 

nu s-a achiziționat încă, nimic 
nou. Ce cărți sînt solicitate ?

- Mai mult colecția ..Aven
tura" (de fapt se și obser
vă pentru că sînt ferfeniță 
- n.n.) și literatura română, 
ne zicea Maria lancu, lu
crătoare și lă cinematograf 

și la bibliotecă.
Este o bibliotecă fără un 

program lunar de activitate, 
fără standuri (nici măcar la 
căminul de nefami'iști). Deși 
în ultimele două luni au fost 
multe comemorări ale unor 
scriitori și oameni de cultu
ră, ni s-a spus că s au orga

O poetă a marilor elanuri, desfășurînd un evantai 
de metafore și s'mboluri. Asîfel s-ar putea caracteriza 
MARIA DINCA. Miezvl poeziei îl constituie un statornic 
sentiment de admirație pentru munca oqfnenilor din Va
lea Jiului. D scretă și sinceră, poeta «escoperă mereu 
și mereu marile virtuți ale muncii, transfigurată în ver
suri fluide, încărcate de fiorul tainic al proiectării omului 
într-o atmosferă eroică. Maria Dincă este poeta marilor 
teme ale muncii de astăzi cîntînd „simfonia eternei pre
faceri", cum se exprimă fericit într-o poezie.

încerc să depăn urcușul

T O

E TRAGERII
4 Al 1978
I : 32, 62, 2,
86, 58 

a ll-a: 57, 83, 
>,70, 39, 48.
de . cîștiguri

Noroc bun!
Pe prund, limpezite milenii, filtrate
Trec vama de piatră, spre brazde-lumină, 
Și_aici, în adîncul cuprins de carate, 
Nicicînd parcă n-a fost sămînța mai plină.

Neliniștea, strînsă în aprigi izvoare, 
Străpunge ogorul greoi și fierbinte, 
Și rodul cules se preschimbă în floare,
Sub cumpăna celor două cuvinte.

Munte, dă-sni mie să trec
Zidul de stîncă slăbește ;
treptat traversăm dimineața pierdută cîndva, 
dă-mi voie să trec 
peste muchii de val,
așa cum prin liniști fărîma de timp 
miracolul sevei îl urcă în fruct, 
spre ritmul ce-așteaptă adînc implantat 
în inima timpului, 
ca un caval 
chemînd revederea cu floarea de brad.

Maria DINCA

nizat prezentările unor a- 
pariții editoriale foarte vechi 
(de exemplu „Facerea lumii" 
de Eugen Barbu).

Biblioteca de la clubul 
sindicatelor din Vulcan dis
pune de 28 000 de volume 
și are 750 de cititori. Ce 
activități desfășoară ?

- Jn .cadrul .„Lunii cărții 
în întreprinderi", în aprilie, 
au avut loc prezentări de 
cărți (la stația de amplifi
care a minei Vulcan), recen
zii la noi apariții editoria
le („Cartea milionarului" de 
Ștefan Bănulescu, de exem

Bibliotecile 
factor de cultură șl educație implantat 

în viața colectivelor de muncă
plu), recitaluri de versuri, 
expoziții - ne-a informat Ana 
lovan, bibliotecară.

Cititorul întîlnește un spa
țiu restrîns (cum mai peste 
tot există), dar plăcut 
și adecvat amenajat, în 
care, pe lingă diverse co
lecții de publicații, se gă
sește loc și pentru a fi ex
puse noutăți editoriale în 
cele mai diverse domenii.

La Casa de cultură din 
Petroșani-, biblioteca are un 
fond de 35 700 volume și 
peste 3 000 de cititori (940 
de elevi). A organizat și a- 
provizionează 7 biblioteci 
volante. In acest an a ini
țiat 68 de acțiuni cu car
tea la care au participat 
7 800 de oameni din între- 
pdnderi și cămine de nefa- 
miliști.
- Ne-am orientat mai mult 

spre problematica etică, de 
cunoaștere a legislației, de 
educație, popularizare - a 
cărții tehnico-științifice, ne-a 
spus bibliotecara Margare
ta Chioreanu. Am avut și 
avem în vedere structura lor 
profesională și de vîrstă, 
păstrînd o continuă legătu
ră cu grupele de sindicat și 
brigăzile științifice. Numai 
în cadrul „Lunii cărții în în-

mi» rămas ceață jilavă, 
ca un zvon despletit în 

ierburi 
cu ochii obosiți de prea 

multă chemare, 
ortace, încerc să depăn 

urcușul 
pe drumul dintre noi, 
cu palme de sare 
simfonia eternei prefaceri.

Carnet
• Teatru. în cadrul săp- 

tămînii teatrului și muzicii 
pentru tineret, care face 
parte din „Luna educației 
politice și culturii socialiste 

treprinderi" am organizat 20 
de activități interesante. Sub 
genericul Festivalului națio
nal „Cîntarea României" au 
avut loc dezbateri tematice, 
expoziții, mese rotunde, in- 
formînd participanții și asu
pra posibilităților informati
ve de care dispune biblio
teca noastră.

Cartea este un instrument 
de informare, de educație, 
de perfecționare morală și 
profesională. Dacă bibliote
cile o folosesc unele mai 
bine, altele mai imperfect și 
neadecvat, faptul se dato

rează nu nu
mai interesului 
existent, ci și 
pregătirii celui 
ce muncește în 
acest domeniu 
delicat. In ca
drul anchetei 
am constatat că 
în unele locuri 
accentul princi

pal cade asupra actului, 
cvasi-mecanic, de împrumut 
- restituire, neglijîndu-se ce
lelalte aspecte foarte im
portante de a face cunoscu
te cărțile pentru a se atra
ge noi cititori. Și, în ultimă 
instanță, pentru a se reali
za scopul final al cărții : de 
a fi citită. Criteriile care 
orientează o astfel de mun
că sînt multe și subtile. In 
bibliotecile din Valea Jiu
lui, însă, se continuă a se 
persevera într-o stare ana
cronică : nicăieri n-am în- 
tîlnit un sistem de fișiere, de 
clasificare a cărților care 
să fie oferite cititorului dor
nic de un anume titlu. Cum 
îl poate afla ? Greu de spus. 
Discuții au fost în acest sens, 
s-au împotmolit. Importantă, 
însă, e soluția și aplicarea 
ei. Bibliotecile, care trebuie 
să se îmbogățească . prin 
noi titluri - în țara noastră se 
tipărește mult, proces care 
indică un ridicat standard 
de cultură - sînt spații des
tinate culturii și educatei, 
deci au datoria să desfă
șoare o activitate diversă și 
adecvată acestui lucru pre
țios - cartea.

T. SPATARU

A

înaintare
Magică noapte ne-nvăluie, 

brusc, 
argila cu aur de astre 

răzbate 
arcada de ceață, surpa- 

tă-n poteci, 
și cerul de iederi, rămase 

pe sus, 
îmbracă albastru un zbor 

din priviri, 
iăr noi încleștați în 

talazul înalt 
brațe întindem spre soare, 

perechi...

pentru tineret - Costești 
1978", Teatrul de stat „Va
lea Jiului" din Petroșani 
prezintă astăzi și mîine (ora 
18,30, la sediu) piesa „Viața 
particulară" de Ovidiu Gena- 
ru, spectacol montat de regi
zorul Marcel Șoma.

Formații nai în mișcarea rurală die Valea Jiului1

Corul bărbătesc al i.M. Lupeni

Corul mixt al clubului sindicatelor Vulcan

Corul studențesc al Institutului de mine Petroșani [facultatea de miaej
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Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat 
de asistență cu vii aplauze.

Răspunzind dorinței ziariș-

tilor prezenți, președintele 
Nicolae Ceaușescu a făcut o 
declarație, după care a răs
puns la o serie de întrebări 
ale reprezentanților presei 
chineze și străine.

■

în dimineața celei de-a 
cincea zile a vizitei pe care 
o întreprind în Republica 
Populară Chineză, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
membri ai delegației, au fost 
oaspeții muncitorilor și spe
cialiștilor de la întreprinderea 
de țesături din fire de soia 
din Hangiou.

De la reședință, situată 
într-un cadru deosebit de 
pitoresc pe malul lacului de 
.vest, coloana oficială a stră
bătut unul dintre încîntătoa- 
rele trasee ale vestitului „Pa
radis al Chinei1* - cum mai 
este numit orașul Hangiou 
în întreaga lume.

Mii și mii de cetățeni au 
venit să salute prezența în 
orașul lor a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu, îi a- 
plaudă și-i aclamă cu dra
goste și prețuire pe înalții 
oaspeți români.

La intrarea în întreprinde
rea de țesături din fire de 
soia, grupuri de tinere, pur- 
tînd mari buchete de flori 
și eșarfe din mătase de Han
giou, în culori ce alternează 
ritmic, scandeoză pe fond 
muzical, urări de bun venit.

Sîntînalții oaspeți români 
invitați să cunoască activita
tea și realizările acestui mi
nunat colectiv de muncă ale 
cărui produse sînt vestite azi 
pe toate meridianele globu
lui,.

Prima dintre secțiile pre
zentate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu este și una dintre 
cele mai importante : 
are loc descompunerea 
model în „puncte**  care 
„transcrise" pe o cartelă , 
forată ce permite realizarea 
cu ajutorul mașinilor a cu
noscutelor „desene chine
zești" pe mătase.

înalții oaspeți români ad
miră măiestria, răbdarea, 
exactitatea cu care lucrează 
muncitorii chinezi, admirabila 
lor voința de a realiza pro
duse tot mai bune calitativ. 
O mare atenție acordă oas
peții români secției de țesă- 
torie - locul unde se reali
zează, practic, „frumusețile 
de mătase ale Hangiou.lui", 
ca și secției de control fi
nal, o adevărată expoziție 
ce cuprinde o mare parte 
din modelele realizate. în
treaga producție este meca
nizată.

aici 
unui 
sînt 
par

Pretutindeni, înalții oaspeți 
români sînt întîmpinați cu 
caldă simpatie, cu strîngeri 
de mînă și zîmbete priete
nești.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, 
oaspeți români au 
vitați de gazde să viziteze 
unul dintre cele mai renumite 
vestigii culturale ale orașului 
Hangiou - „Pagoda celor 
șase armonii**.  Pe parcursul 
vizitei, oaspeții români- au 
admirat cu interes diferitele 
detalii artistice și arhitecto
nice ale pagodei, cele. 13 
etaje exterioare, făcînd apre
cieri elogioase la adresa 
măiestriei și gustului rafinat 
ale celor care au durat a- 
ceastă capodoperă a vechii 
arhitecturi chineze. înalții

cei lalți 
fost in‘-

oaspeți români împreună cu 
gazdele se fotografiază în
tr-o atmosferă de deosebită 
prietenie și căldură. în în
cheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu mulțumesc 
gazdelor pentru deosebita 

■primire ce le-a fost făcută, 
pentru manifestările de căldu
ră și respect exprimate la 
tot pasul în timpul șederii 
la Hangiou.

în cursul după-amiezii de 
vineri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tova
rășul Li Sien-nien cu soția, 
ceilalți tovarăși români și 
chinezi, care l-au însoțit pe 
președintele României la 
Canton și Hangiou, s-au re
întors la Pekin.

Recepție
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, vineri 
seara, o recepție în onoarea 
tovarășului Hua Kuo-fen, 
președintele C.C. al P. C. 
Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, în 
marea sală a Palatului Adu
nării Naționale a Reprezen
tanților Populari.

La recepție au participat 
tovarășii Den Siao-pin, vice
președinte al C.C. al P. C. 
Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat, Li Sien-nien, 
vicepreședinte al C.C. al 
P. C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat, alte per
soane oficiale.

Au luat parte persoanele 
oficiale române care îl în
soțesc pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în această vizită.

în timpul recepției, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Hua Kuo-fen au rostit toas
turi.

Participanții la recepție au 
urmărit cu deosebit interes 
toasturile rostite, viu aplau
date în repetate rînduri.

Trustul de

ACTU2UITATEA01UME
Obiectivele Sesiunii speciale 

dezarmării
în prefața culegerii, semnată 
de secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, se 
subliniază, între altele, faptul 
că sesiunea specială este 
menită „să dea un nou im
puls eforturilor de dezar
mare**  și de aceea trebuie să 
se facă totul pentru a asi
gura succesul ei.

consacrate
. NAȚIUNILE UNITE T9 (A- 
gerp-res). - în ajunul Sesiunii 
speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrate dezar
mării, Centrul O.N.U. pentru 
Dezarmare a editat, la New 
York, o culegere de texte re

feritoare ta obiectivele ce 
’stau în fata acestui forum.
;__________ ___________________

Zair Ciocniri armate între 
forțele guvernamentale și rebeli 

KINSHASHA 19 (Agerpres).
- Agenția zaireză de presă 
AZAP anunță că aproximativ 
4 000 foști jandarmi katan- 
ghezi au trecut granița zai
reză și au atacat centrul mi
nier Kolwezi, situat în pro
vincia Shaba din sudul Re
publicii Zair. Un alt grup de 
forțe rebele au atacat ora
șul Mutshatsha (situat la 100 
km vest de Kolwezij. in 
urma luptelor dintre torțele 
armate zaireze și rebeli, 
desfășurate în ultimele zile, 
forțele armate guvernamenta
le, relevă agenția citată,

I

ACADEMIA sîrbă de Știin
ță și Artă sub președinția 
secretarului său general, a- 
cad. Milutin Garasanin, s-a 
întrunit la Belgrad într-o se
siune solemnă pentru a oma
gia Centenarul Independenței 
de stat a României.

IN REPUBLICA DEMOCRA
TICĂ AFGANISTAN a început 
organizarea primelor sindica
te „ca detașamente pentru 
apărarea drepturilor muncito
rilor și a revoluției populare", 
lucru ce fusese interzis de 
regimul fostului președinte 
Mohammad Daoud Khan.

controlează din nou situația. 
Agenția AFP, referindu-se 

la declarațiile purtătorului 
de cuvînt al Palatului Eîysee, 
relatează că detașamente de 
parașutiști francezi au de
barcat în orașul Kolwezi 
pentru apărarea rezidenților 
francezi de aici.

Se semnalează, totodată, 
că Belgia, Anglia și S..U.A. 
au trimis avioane de tran
sport cu medicamente și ali
mente în sprijinul victimelor 
ciocnirilor.

Agențiile internaționale de 
presă transmit că în prezent 
situația se menține confuză.

Un nou act Inuman al rasiștilor rhodesleni
LUSAKA 19 (Agerpres). - 

într-un comunicat 
cității la Lusaka, 
Poporului African 
(ZAPU) a anunțat 
regimului rasist 
au asasinat 50 de civili afri
cani.

Actul inuman al rasiștilor 
rhodesieni a avut loc în re
giunea Gutu, situată la a- 
proximativ 300 kilometri de 
capitală, informează agenția 
United Press International.

dat publi-
Uniunea că au fost 

Zimbabwe 
că trupele 
rhodesian

Corespondentul agenției, care 
s-a deplasat în zonă, relevă 

ucise și rănite 
mult mai multe persoane de- 
cît se cunoaște în mod ofi
cial, cea nici mare parte 
dintre victime fiind copii în 
virsfă de 12-15 ani.

Trupele autorităților de la 
Salisbury, au declarat marto
rii oculari, au folosit arme 
automate și grenade împotri
va populației pașnice.

încadrează de urgență pentru exploată
rile de gospodărie comunală și locativă, în 
localitățile
PETROȘANI:

— șef birou tehnic
— tehnician principal pentru gospodărie 

comunală
—- tehnician pentru gospodărie comunală 
---- maistru constructor

LUPENI :
— șef birou tehnic
— șef birou retribuție, personal, învățămînt, 

aprovizionare
— maistru constructor

PENTRU TOATE LOCALITĂȚILE 
VĂII JIULUI :

— zidari
— dulgheri, parchetari
— electricieni forță și ascensoare
— electricieni PRAM-AMC
— electronist
— tinichigii
— instalatori sanitari
— conducători auto
— sobari.
Informații suplimentare la biroul personal al 

întreprinderii.

s

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

t r u :

IN UNIUNEA SOVIETICA 
fost lansat vineri satelitula

artificial ai Pămîntului „Cos
mos - 1009". Cercetările ști
ințifice prevăzute în progra
mul de lucru au fost îndepli
nite, iar informațiile obținu
te sînt prelucrate la un Cen
tru de coordonare, și calcul 
- relatează agenția TASS.

LA CENTRUL CULTURAL 
al Atenei a avut loc deschi
derea expoziției „Pictori 

1 români, contemporani", orga- 
izată de Casa de cultură a 

, . . ieteniei greco-române, în 
■ care -sînt expuse lucrări ale

I
I
i
i
I
Iniz

Prii

I care -sînt expuse lucrări ale
celor mai cunoscuți pictori 
români, într-un tara eventai

I...............
I
I
I
I
I

t w.ț I'tM ", ..Ițiți I I till y țțV.țSTTL’tH 
de stiluri și personalități ar
tistice. \ V â....

APROAPE un milion de 
muncitori din provincia Bar
celona au participat la o gre
vă de 24 de ore declarată joi 
ia chemarea sindicatelor, re
levă agenția France Presse 
citind surse sindicale locale. 
Greviștii și-au exprimat pro- ț 
testul față de întîrzierea e- 
laborărir de către patronat 
a noilor convenții colective 

• de muncă.

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

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

re, urmărire lucrări
— Șef birou personal învățămînt, 

retribuire
— Șef ‘ birou aprovizionare-trans- 

port, administrativ
Tehnicieni principali cons
tructori
Tehnicieni constructori 
Contabil principal
Casier principal
Gospodar principal 
Șefi loturi
Maiștri constructori

c) Șantierul nr. 7 Lupeni, jude
țul Hunedoara
— Inginer șef șantier
— Șef birou pregătire, programa

re, urmărire lucrări
— Șef birou tehnic verificare do

cumentații
— Șef birou personal învățămînt, 

atribuire
— Inginer principal constructor

— Subinginer constructor
— Tehnicieni principali norma- 

tori
— Tehnicieni constructori
— Economist pr. financiar con

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

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

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

■ serii:
— dulgheri
— fierăr-betoniști
— zidari
— lăcătuși-sudori
— betoniști
— alți muncitori constructori.
Informații la telefon 1 55 87 sau 

direct la sediile șantierelor inte
resate.

CENTRALA PENTRU VALORIFICAREA
AMBALAJELOR

Unitatea Petroșani
încadrează urgent

— contabil șef
încadrarea se va face în conformitate cu 

prevederile Legii 12/1971.
Informații la sediul unității, din strada 

Mihai Viteazul, nr. 1, telefon 41023.

Mica publicitate
V1ND „Fiat 850", întreținut 

excelent. Telefon 221, Lupeni. 
(276)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Luca Ni
colae, eliberată de l.M. A- 
ninoasa. Se declară nulă. 
(275)

PIERDUT carnet de student 
și legitimație pe numele 
Nzengue Isaac, eliberate de 
I.M.P. Se declară nule. (265)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefon 416 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL« Tipografia Petroșani, »tr. Republicii, ar, 67


