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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚbVĂ I

NICOLAE CEAUȘESCU
în Republica Socialistă Vietnam

încheierea
Joi, 25 mai, au luat sfîr- 

șif convorbirile: oficiale din
tre tovarășul N i c ol a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român,, președintele Repu
blicii Socialiste România, și 
tovarășul Le Duan, secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Vietnam. .

La convorbiri au partici
pat membrii delegației ro
mâne, precum și persoane 
oficiale vietnameze.

în cadrul convorbirilor s-a 
subliniat de către cele do
uă părți satisfacția pentru

convorbirilor oficiale
bunele relații statornicite în
tre partidele, țările și pa-, 
poarele noastre, precum și 
faptul că această nouă vizi
tă de prietenie a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în 
Vietnam va determina in
tensificarea colaborării 
construcția socialismului, 
special în schimburile 
conlucrarea economică, teh- 
nico-științifice și în alte do
menii, . <’

Totodată, s-a exprimat do
rința celor două partide și 
țări să conlucreze tot mai 
activ pe plan internațional, 
în slujba întăririi forțelor so-

în 
în 
Și

cialismului, a unității miș
cării comuniste și muncito
rești, a mișcărilor de elibe
rare națională, a tuturor 
forțelor democratice, pro
gresiste și anfiimperialiste.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a invitat oficial pe 
tovarășul Le Duan că, îm
preună cu alți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat, să viziteze din nou 
România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.

Convorbirile, s-au desfășu
rat într-o atmosferă de cal
dă prietenie, tovărășească.

Solemnitatea semnării declarației comune
mai 1978, tovarășul 
Ceaușescu și tova- 
Duan,. au semnat 

întărirea 
a prieteniei și so- 

dezvoltarea. co-

La 25 
Nicolae 
rășul Le 
declarația privind 
continuă 
lidarității, 
laborării dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Comunist din.' Vietnam, din
tre Republica Socialistă

România și Republica Soci
alistă Vietnam.

După semnare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Le 
Duan și-au strîns mîinile cu 
căldură, s-au îmbrățișat pri
etenește.

Solemnitatea semnării a 
avut loc la Palatul Preziden
țial di Hanoi

Au luat parte membrii de-

legației române, precum și 
persoane oficiale vietname
ze

în încheierea solemnității, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Le Duan, ceilalți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat ai ce'or 
două țări s-au felicitat re
ciproc.

Mitingul prieteniei româno-vietnameze
Relațiile de strînsă prie

tenie, colaborare multilatera
lă și solidaritate militantă 
dintre partidele, țările și 
popoarele noastre și-au gă
sit o vibrantă expresie în 
marele miting organizat la 
25 mai, la Hanoi, cu prile
jul vizitei oficiale de prier 
tenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, o întreprinde, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în fruntea unei 
delegații de partid și de stat 
în r 
nam.

Mitingul a avut loc în sa
la din istorica Piață Ba 
Dinh, unde, la 2 septembrie

1945, marele fiu al poporu
lui vietnamez, Ho și Min, 
proclama Republica Demo
crată Vietnam.

Tn ovațiile și aplauzele în
suflețite ale participanților 
la miting, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Le 
Duan iau loc în prezidiu.

în sală sînt prezenți mem
bri ai C.C. al P.C. din Viet
nam,: Comitetului Permanent 

și 
ai

al Adunării Naționale 
guvernului, conducători 
organizațiilor obștești și ai 
unor instituții centrale, 

„ , , . meroși muncitori din marile
Republica Socialistă Viet- întreprinderi ale capitalei, 

țărani cooperatori din îm
prejurimile Hanoiului, mili
tari ai forțelor armate viet
nameze, personalități ale

nu-

1 (W

„Profilul și personalitatea 
conducătorului 

în societatea socialistă"
In spiritul cerințelor de ri

dicare la un nivel superior 
a întregii munci de conduce
re și organizare a activității 
economico-sociale, s-a înscris 
dezbaterea privind „Profilul 
și personalitatea conducăto
rului în societatea socialistă", 
organizată de Consiliul mu
nicipal de educație politică 
și cultură socialistă. In inter
vențiile făcute de cadre de 
la Combinatul minier Valea 
Jiului, întreprinderile miniere 
și Institutul de mine Petroșani 
au fost relevate priorități ac
tuale în activitatea de condu- tivifății în unitățile carbonife- 
cere din unitățile miniere. Va- re din Valea Jiului. (B.B.)

lorificarea aptitudinilor 
personalității cadrelor 
conducere, temeinica 
gătire profes onală și 
litico-ideologică a acestora,
asigurarea unei strînse core
lații între autoritate și res
ponsabilitate, crearea unui cli
mat psiho-social corespunză
tor în procesul de muncă, cu
noașterea temeinică a reali
tății în elaborarea deciziilor, 
continua perfecționare a con
ducerii colective reprezintă 
doar cîteva cerințe actuale 
în vederea perfecționării ac-
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O întrebare la ordinea zilei:

Cum folosiți 
forță de muncă ?
CONVORBIRE CU TOVARĂȘUL CAROL NAGY, 

SECRETARUL COMITETULUI DE PARTID, PREȘEDINTELE 
C.O.M. DE LA I.M. DILJA

vieții științifice și cultural- 
artistice.

Răsun'ă solemn imnurile 
de stat ale Republicii So
cialiste România și Republi
cii Socialistă Vietnam.

Tovarășul Le Van Lucng, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.V., secretar 
al Comitetului de partid al 
orașului Hanoi, declară des
chis marele miting.

în aplauzele îndelung', 
entuziaste, ale participanți
lor la miting, iau cuvîntul 
tovarășul Le Duan, secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Vietnam, și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele

Strungarul Aurei Cristea 
de la mina Uricani un me
seriaș de înaltă calificare 
pe care-l recomandă lu
crările de mare finețe și 
precizie pe care le execu
tă.

Foto : Gh. OLTEANU

In Editura politică 
a apărut volumul :
Conferința pe țară 

a președinților con
siliilor populare 
29—31 martie 1978

- Tovarășe secretar, au 
trecut aproape 6 luni de 
la vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidu
lui. Una din sarcinile de 
mare importanță stabilite 
cu acel prilej vizează mai 
buna utilizare a forței de 
muncă. Ce ați întreprins 
pe linia politicii de ca
dre pînă în prezent ?

- Am efectuat analize la 
toate Idcurile de muncă cu 
scopul asigurării unei struc
turi corespunzătoare a forței 
de muncă. Am redistribuit e- 
fectivele de care dispunem, 
atît de muncitori cit și TESA, 
la suprafață și în subteran. 
In cadrul redistribuirii ~ per
sonalului, 14 cadre de la 
TESA au trecut în sfera pro
ducției materiale, iar 48 
oameni s-au transferat 
subteran, la fronturile 
rect productive. Astfel, 
efectivul nostru de 1 800 
încadrați, 1 700 lucrează 
rect în producție. După pă
rerea mea aceasta este o 
structură bună, eficientă.

de 
în 

di- 
din
de 
di-

- Ce întreprindeți pe 
linia pregătirii cadrelor ?

- Avem încă în structura 
personalului muncitor un nu
măr destul de mare de ne
calificați, din totalul efecti
vului, numai 78 la Sută sînt 
calificați. Dar în prezent ac
ționăm pentru pregătirea în' 
cadrul cursurilor de calificare 
din întreprindere. De aseme
nea, discutăm cu noii înca
drați, îi repartizăm de la 
bun început la fronturile di
rect productive, pe lingă cei 
mai buni mineri și îi lămurim 
că este și în interesul lor să 
se califice.

- Disciplina constituie o 
problemă la I.M. Dîlja ?

- Mai bine zis indisciplina. 
Da, avem încă muncitori ca
re nu-și fac datoria. Orga
nizațiile de partid și sindi
cat îi pun în d.isdtiție pe a- 
ceștia, analizează cu atenție

Convorbire realizata de 
Valeriu COANDRAȘ

• (Continuare în pag. a 2-a)

Un nou obiectiv al dezvoltării social-economice
armonioase a municipiului

• (Continuare în pag. a 4-a)
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Șantierul fabricii de confecții Vulcan. Sub coordonarea maistrului loan Pop echipele 
conduse de Gheorghe Krous^ și Gheorghe Bumbea execută primele lucrări de organizare 
pe șantierul acestui însemnat obiectiv a! dezvoltării social economice a Văii Jiului, în ac
tualul cincinal. Foto: Șf. NEMECSEKFoto : Șf. NEMECSEK
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FRONT DE LUCRU. La 
Cimpa, localitate compo
nentă a orașului Petrila, s-a 
pregătit frontul de lucru 
pentru construirea unui că
min cultural cu o sală de 
spectacole de 400 locuri. 
(CD.)

LICEENII din Petrila au 
participat la o largă acțiu
ne de înfrumusețare a incin
tei școlii. Elevii au amena
jat mai multe ronduri pentru 
flori și au plantat un gard

. viu cu o lungime de circa 
60 de metri. Acțiunea con
tinuă. (Gh. Arșoi).

LA ACȚIUNEA organiza
tă de comitetul U.T.C. din 
cadrul S.S.H. pentru colec- 

. tarea fierului vechi au luat 
parte tineri din organizațiile 
de bază nr. 1 freze-automa- 
te și nr. 3, mecanic-șef. Au 
fost adunate 7 600 kg fier 
vechi. (C. Graure).

SALA DE SPORT. A fost 
aprobată documentația unei 
noi săli de sport destinată 
elevilor — cea a Școlii ge
nerale nr. 6 Petrila. Este a

doua sală de gimnastică a 
cărei execuție s-a hotărît în 
acest an — după cea a Șco
lii generale nr. 6 Aeroport- 
Petroșani. (A.H.)

EXCURSIE LA NEGRILEA- 
SA. Filiala din Petroșani a 
O.J.T. organizează pentru 
duminică, 28 mai, o excur
sie de o zi, cu autobuzul, în 
pitoreasca și vestita poiană 
a narciselor de la Negrilea- 
sa din Țara Moților. (V.S.)

CEASORNICĂRIA din Lu- 
peni, aparținînd cooperati
vei „Deservirea", oferă cli-

entelei și servicii de optică. 
(M.P.)

TURUL ROMÂNIEI, o in
teresantă și instructivă ex
cursie de 12 zile va fi orga
nizată de O.J.T. Petroșani 
în luna iulie. Iubitorii fru
museților Deltei și ale lito
ralului, cei care n-au văzut 
încă nordul Moldovei sau 
Maramureșul, Porțile de 
Fier sau hidrocentrala de 
pe Argeș sînt invitați să se 
înscria la filială. (M.P.)

)

tui t v intim

Din programul de investi
ții suplimentar aprobat de 
conducerea partidului pen
tru dezvoltarea armonioasă 
a localităților Văii Jiului, a- 
proqpe zi de zi avem în 
față dovezi ale materializă
rii lui prin noile apartamen
te care se ridică într-un ritm 
impetuos, prin mărirea con
tinuă a spațiilor în care se 
deschid unități comerciale, 
prin înălțarea și atacarea 
unoj, noi fabrici ale indus
triei ușoare, prfn noi dotări 
pentru învățămînt și sănă
tate.

De curînd, la Vulcan a fost 
. înscrisă o nouă pagină în 
dezvoltarea armonioasă so- 

: cial-economică a localită
ții : s-a pus „piatra de te
melie" a unui nou obiectiv 
care se va construi aici, 
fabrica de confecții. Acesta 
va asigura în primul rînd 
condiții de lucru unui mare 
număr de femei. De altfel, 
salba de fabrici ce se vor 
construi suplimentar în ur
mătorii ani în Valea Jiului 
va asigura locuri de muncă 
pentru 6 000 de persoane, 
majoritatea femei.

Din primele zile, din pri
mele ore de lucru pe noul 
șantier constructorii obiec
tivului și-au propus să rea
lizeze un ritm intens de e- 
xecuție. Punerea în funcțiu
ne a obiectivului urmează 
să aibă loc peste un an de 
zile. „Hotărîrea noastră es
te de a preda această fa
brică de mare interes înain
te de termen - a ținut să 
ne spună dulgherul Gheor
ghe Bumbea, șeful echipei 
care, cea dintîi, a fost pre
zentă pe noul șantier. Mă 
bucur că în seria de obiec
tive de însemnătate națio
nală la care am participat 
în cei 27 de ani de cînd sînt 
constructor voi 
unul din Valea Jiului".

Am cunoscut cîțiva 
tre constructorii și mecani
zatorii care, printre primii 
20 sosiți pe șantier, for-

înscrie și

din-

A. HOFFMAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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In sprijinul dezbaterilor 
recapitulative 

în învățămîntul 
politico-ideologic

Consiliul municipal de edu
cație politică și cultură so
cialistă Petroșani a editat o 
foaie volantă în șpriț nul dez
bate: ilor recapitulative din 
învățămîntul politico-ideolo
gic.

Foaia volantă cupr.nde Ie
rnat cile orientative pentru 
formele de bază pentru în- 
vățămintul de partid. Sînt 
prezentate pe scurt și femeie 
cursurilor din învățămîntul 
politico-ideologic organizate 
de si nd cat, U.T.C. și F.U.S., 
precum și recomandări cu 
privire la convorbirile recapi- 
tulative'și finale, bibliografie, 
modul de acordare a califi
cativelor și încheierea anului 
de învățămînt politico-ideolo
gic. (V.S.)

energiei electrice să as:gure 
ca măcar o lampă din cele 
cîteva montate pe aleea de 
acces la bloc să lumineze 
noaptea.

...Pe bancă de lîngă blocul 
nr. 35, strada Independenței, 
l-am avut interlocutor pe pen
sionarul Alexandru Bonk. 
Responsabilul blocului, Vasi— 
le Gheorghiu, era în or-:ș. 
Spre acest bloc privirile tre
cătorilor sînt captate de găr- 
dulețul metalic nou și proas
păt vopsit din fața blocului.

— Am reahzat tot ce ve
deți, noi, ce: moi vîrstnici lo
catari, ne spune Alexandru 
Bonk adică tovarășii Vasile 
Gheorghiu, Gheorghe Sutoiu, 
Mihai Podaru, Adalbert Ke 
lemen, Romulus Groza, Lu- 

și Alexahdru 
Pentek. Ceilalți sînt ocupați 
cu serviciul.

Spre deosebire de blocuri
le la care ne-am referit la 
început, ceJ cu nr. .35 
din strada Independenței dis
pune, pe lîngă un mare nu
măr de flori, arbori și arbuști 
ornamentali, și de teren de 
volei și de un larg teren de 
joacă pentru copii. Zona lui 
verde, frumoasă de altfel, es
te traversată zilnic de gru
puri de elevi de la Școala ge- . 
ne.-ală nr. 6, care, în loc să 
folosească poarta obișnuită, 
ies din incinta școlii prin 
numeroasele spărturi din gar
dul de împrejmuire și degra-

■ aează zonele verzi din jur. 
Ridicăm cerința reparării a- 
cestui gard și a supraveghe
rii modului în care copiii in
tră și ies din școală în fața 
conducerii școlii și a comite
tului ei de părinți pentru a-și 
găsi soluționarea adecvată. 
(T.V.)

ornamentali nu fac încă um
bră și nici florile nu au în
florit toate, dar policromia 
zonei de verdeață din fața 
blocului oferă deja locatari
lor un cadru plăcut pentru 
petrecerea orelor de odihnă.

De peste drum, grupul de 
harnici gospodari, în frunte 
cu Vasile Ivanov, este „încol
țit" de tinerii locatari ai blo
cului, nr. 52. „Și în întrecerea 
pentru frumos apar, după 
cum demonstrează cartierul 
nostru, concurenți" - spune 
zîmbind cu subînțeles Ivanov. 
Aflăm apoi că la blocul 52 
inițiativa în mobilizarea lo
catarilor la acțiunile pentru 
amenajarea zonei verzi a a- 
vut-o Nicolae și-Ioana Mi- 
hăiiă, responsabilul scării a 
ll-a. Lui Mihăilă i s-ou ală- dovic Cșîser 
turat Marcel DiaconU, Ion 
Iepure, Constantin Stăvăra- 
che, Amos Meteșan, Valentin 
Munteanu, Teodor Lepădat și 
alți locatari care împreună au 
împrejmuit zona verde cu 
gărduț metalic, au plantat 
primii 20 de arbori ornamen
tali, precum și primele lalele, 
narcise, crizanteme, lăcrimioa-

Vasile Ivanov, fost pescar, 
Ccum muncitor la m nă, a * 
locuit pînă nu demult la ca
pătul străzii Aviatorilor din 
cartierul Aeroport — Petro
șani. Era și este reponsabilul 
blocului 50, situat pînă nu 
demult la marginea cartieru
lui. Acum nu mai este chiar 
la margine, pentru că în ju
rul blocului 50 s-ou construit 
deja alte cîteva, dintre 
care turnul J 2 se detașează 
ca mărime și frumusețe, iar 
altele sînt în construcție. 
’Transformarea maidanelor din 
preajma blocurilor abia date 
în folosință în zone verzi a 
ridicat multe probleme gos
podărești. Vasile Ivanov, îm
preună cu vecinii săi 
și Ana Groșan, Mihai 
dea, Marcel și Viorica Chițu, 
Doina Bodescu, Vasiie Movi
leau, Adalbert Ucsikai și al
ții au trecut la acțiuni con
crete. Au început împrejmui
rea zonei și nivelarea pă- 
mîntului vegetal trimis de 
consiliul popular. Au urmat 
celelalte lucrări. Cu perseve
rență, gospodarii blocului 50 
au creat prin munca lor noi re ș; a|te flori. Astfel, și la 
și noi elemente de frumos în 
fața blocului. Cîteva dovezi : 
aproape 50 de arbori orna
mentali plantați, panseluțe, 
crini, crizanteme, gladiole, 
gherghini, lilieci, vaze pentru 
flori, trandafiri, masă rotun
dă, mai multe bănci. Arborii

............. —• . ............................■ • ” ■
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lacob 
Pur-

Peste tot unde există un mic teren liber în incinta prepa
ratei din Coroești au apărut zone verzi zmălțuite de colori
tul viu al florilor. Aceste fior, ca de altfel și o parte din cele 
ce împodobesc orașul Vulcan, sînt din sera preparației, unde 
răsadurile sînt îngrijite cu dragoste și migală.

Foto : Ștefan NEMECSEK

CITITORII AU CUVÎNTUL

c-

INVENTATORUL

Dumitru lonașcu, munci
tor la U.F.E.T. Petroșani, 
sectorul Voievodu, are se 
pare, o pasiune care-l 
chinuie zi și noapte - in
vențiile. Ultima mașinărie 
la care a lucrat a fost o

c

acest bloc, dat în folosință 
recent, s-a creat o frumoasă 
zonă verde. Au însă locata
rii acestui bloc nr. 52 din 
strada Aviatorilor, cartierul 
Aeroport - Petroșani două 
probleme în rezolvarea că
rora solicită sprijinul unor u- 
nități prestatoare de servicii 
din oraș. Prima : comparti
mentul de apă și canalizare 
ai I.G.C.L. să desfunde gura 
de scurgere a apelor pluvia
le care băltesc la capătul a- 
leii din fața blocului, iar a 
doua. Secția de distribuire ,a

i
• ia care a lucrat a rosr o • 
: instalație ele prelucrat ma- | 
| terial lemnos pe care in- i 
: tenționa s-o experimente- ; 
t ze... în gospodăria perso- : 
j nală. Pînă aici nimic rău. ; 
< Ceea ce a atras însă aten- j 
i ția organelor de miliție a :

fost modul de procurare a ■ 
pieselor, care au fost pur : 
și simplu sutrase din în- j

• treprinderea în care lucra, i
• Păcat de ideea care, în a- i 
t cest caz, a slujit nu unui i 
i adevărat inventator, ci u- I 
ț nui profitor animat de ten- i 
I dința de a dobîndi veri- i 
; turi ilicite.

PetroșaniTeatrul din
pe scenele bucureștene

„Valea lalți interpret:. Cuvinte cu 
totul lăudabile se cuvin pe-

i GHINION
| N.ci n-a dat bine căldu- 
| ra și Vasile lonescu, 
■ Gheorghe Suba, Mircea și 
! r- -. Ferdinand Păunescu de la 
j I.M. Petrila s-au decis să 
Iiasă la... iarbă verde. Dar 

cu alte gînduri, în afară 
de cel al destinderii, în- 

■ trucît au fost surprinși în 
I spatele clubului muncito- 
f resc din Petrila jucînd bar- 
j but. La . intervenția lucră- 
: torilor de miliție, li s-a 
(confiscat potul (138 lei), 
E care a fost plusat însă cu 
■ cît? - -------’ ™r'
• lei
; să 
i 

I

cîte o amendă de 1 000 
fiecare. S-au angajat 

nu mai dea cu zarurile.

î

AMNEZIE

Deși era căsătorit, 
vea chiar și un copil, 
bit, Cornel Heredia a 
vorțat" de locul său 
muncă de la I.M. Dîlja, 
Numai că instanța supre
mă a eticii noastre socia
liste - opinia publică -, 
nu a admis această des
părțire în fapt, fie ea și 
temporară, avertizîndu-l 
că niciunde în această ța-

a- 
su- 

,/di- 
de

: ră nu există pline fără 
i muncă. Să sperăm că mo- 
■ mentul de amnezie va fi 
: repede dat uitării, chiar 
; și de Cornel Heredia.

Teatrul de stat 
Jiului" din Petroșani a pre
zentat la București în prima rechii Fanka și Ondrej (Cor- 
săptămînă a acestei L 
piesa ......................
Ivan Bukovcan. (_____  __
artistic din Petroșani, coor
donat de regizorul Florin 
Fătulescu, a reușit să ne 
prezinte o piesă bine înțe
leasă, interpretată într-o 
ținută artistică înaltă. Am 
văzut un Terezcak trecînd

'de la credulitate la autoa
părare dîrză, la răzbunare 
apoi și, în fine, regăsindu-și 
glasul onoarei în ultima cli
pă, mai mult ca un protest 
al conștiinței sale.

M-au convins Marika 
(Paulina Codreanul, Tomko 
(Alexandru Anghefescu), Te
rezcak (Mircea Pânișoară) 
cărora li s-au atașat și cei-

i luni nelia Alexoi și Virgil Flon- 
,Alegeți-l singuri" de da). Este un fapt remarcabil 

Colectivul ca o tînără debutantă, care 
se bucură de talentul său 
nativ, de munca regizoru
lui și a colectivului, să a- 
pară cu atîta siguranță, să 
se dovedească la înălțimea 
intenției autorului și să-și 
cîștige simpatia unanimă a 
spectatorilor. Cornelia Ale
xoi promite a face o fru
moasă carieră artistică, da
că va munci cu stăruință și 
în viitor și daca i se vor 
acorda încredere și roluri. 
„Alegeți-I singuri", în inter
pretarea Teatrului de stat 
din Valea Jiului, a lăsat o 
bună impresie în Capitală.

Aurel D. CÂMPEANU

Sf atul gospodăresc 
a hotărît

Despre hărnicia locatarilor 
din blocul nr. 8 de pe strada 
Aviatorilor s-au mai scris 
cuvin'e de laudă. La Îndem
nul responsabilului de bloc, 
Alexandru Țîștea, toți locata
rii cu mic cu mare au trans
format terenul din jurul blo
cului într-o zonă verde fru
moasă.

De curînd în cadrul blo
cului a avut loc un nou sfat 
gospodăresc. Locatarii au a- 
nalizat ce trebuie făcut pen
tru înfrumusețarea casei scă
rilor. Cu acest prilej s-a luat 
hotărîrea să se zugrăvească 
și amenajeze casa scărilor. 
Astfel, prin hărnicia, spiritul 
gospodăresc și contribuția 
bănească a locatarilor, blo
cul nr. 8 va primi noi valențe 
de frumusețe.

R. DORINA, 
locatară a blocului nr. 8, 

cartierul Aeroport-Petroșani

Necesitatea unui chioșc pentru 
vînzarea presei

bului a unui chioșc de ziare, 
ori prin asigurarea vînzării 
presei la una din unitățile co
merciale deschise recent în 
blocul nr. 31.

Ion GRUBER,
strada T. Vladimirescu nr. 2/1, 

Petrila

Lucru de mîntuială
In luna aprilie a acestui an, 

muncitori de la E.G.C.L. Lu- 
peni au executat desfunda
rea canalizării și golirea sub
solului tehnic de la blocul 
D 56, strada 7 Noiembrie nr. 
8, pentru care asociația 
locatari a plătit suma 
2 300 de lei. Au executat

Odată cu darea în folosin
ță a blocului nr. 31, cu spații 
special amenajate la parter, 
în centrul civic al orașului 
Petrila au fost deschise mai 
multe magaz’ne și unități 
prestatoare de servicii, toate 
primite cu viu interes de 
populație. De la intrarea în 
oraș, însă, și pînă 1a cartie
rul 8 Martie, pe o distanță de 
peste 2 km, cetățenii nu au 
de unde procura ziare. înain
te vreme în această zonă s-au 
vîndut ziare și reviste la tu
tungeria nr. 97. A fost și un 
chioșc special pentru vînza- 
rea presei care nu mai există 
de cîțiva ani. Avînd în vede
re numărul mare de 
din această parte a 
lui Petrila, sugerez pentru 
conducerea poștei și Consi
liul popular al orașului, ne
cesitatea găsirii unei rezol
vări pentru această problemă 
prin amplasarea în zona clu-

cititori 
orașu-

de 
de 

e 
un fel de a spune. In realita
te, lucrarea a fost făcută de 
mîntuială. La numai două zi
le după „executarea" ei, sub
solul bloculdT respectiv a fost 
din nou plin, iar canalizările 
exterioare înfundate, afectînd 
și blocurile învecinate L 3 și 
L 2. Din cauză că apa de
pășește 1 metru în subsolul 
tehnic al blocului 56 și la 
cele învecinate, nu se poate 
pătrunde la ventilele de apă 
caldă și rece din subsolurile 
respective. Urmările lucrului 
de mîntuială nu le simt deci 
cei ce au procedat ca atare 
și nici conducerea E.G.C.L. 
Lupeni, ci cei 300 de locatari 
vitregiți de apă caldă. S-au 
făcut , adrese la E.G.C.L., dar 
cu toate acestea nu a venit 
nimeni să remedieze deficien
țele. Așteptăm să vină cei.ce.. 
au întocmit situațiile de plată 
să termine lucrul pentru care 
au fost plătiți. Oamenii aș
teaptă.

Florea NEACȘU, 
administratorul Asociației de 

locatari C1 Vîscoza VI, 
Lupeni

Copiii participă la acțiunile 
de înfrumusețare

gă arborii, arbuștii ornamen
tali și florile plantate, ei au 
amenajat alei, au adus pietre 
pentru pavarea unui drum și 
glii de iarbă pentru ronduri. 

Printre participanți se nu
mără frații Armand și Robi 
Lasso, Leontin Hanganu, Fe- 
lician și Laurențiu Păcală, 
Paul Sălaja, Cristina Onuț 
llie Sălăjan, Vasile Tudose și 
Zoltan Bloch. Copiii mai mari 
din blocul E5 și altele din 
apropiere au însă o mare 
dorință : să se aducă și la 
blocul lor o masă de tenis, 
așa cum au văzut ei la alte 
terenuri de joacă.

Laura GAVRIUU, 
gospodină. Vulcan

Alături de vîrstnici, copiii 
din orașul Vulcan participă 
cu entuziasm la acțiunile pa
triotice al căror scop este de 
a înfrumuseța localitatea în 
care trăiesc și învață. Pe lîn-

Ing. Zoltan 
KIRALY jr.

- Facem spiri
te... calde.

— Pe promi
siunile lui se 
poate conta... 
mult și bine.

• (Urmare din pag. I)

Convenție ?!
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Fabrica de confecții din Vulcan
- Toți, cu mine împreună, turnătorii de fontă tot în 

lucrăm în acord : ‘ ' 
ne-a spus maistrul 
Pop. Programul nostru de realizarea obiectivelor 
lucru este ziua-lumină. Fa-*investiții, 
cern tot ce putem pentru a 
ne materializa dorința de 
a da în folosință noua fa
brică cel tîrziu în primul tri
mestru al anului viitor.

Acoperirea în fapte a u- 
nei asemenea hotărîri, cons
tructorii Trustului de cons
trucții industriale din Cluj; 
veniți să ridice o fabrică de 
confecții în Valea Jiului, ur
mează să o înfăptuiască de 
abia de acum înainte. Pal- 
maresele lor, între care se 
înscriu realizarea fabricii de 
porțelan și a întreprinderii 
de reparații utilaj din Alba 
lulia, a fabricii de confecții 
din Baia de Arieș, a unei

mează acum .nucleul forma
ției de lucru ce și-a început 
activitatea sub conducerea 
maistrului loan Pop, și a- 
cesta de 30 ani constructor. 
Constantin Grigore — me
canizatorul pe care l-am ur
mărit folosind cu aceeași 
pricepere excavatorul, auto- 
cranul sau basculanta - este 
„mîna dreaptă" a maistru, 
lui în rezolvarea numeroa
selor probleme, ivite în or
ganizarea de început a șan
tierului. loan Kelemen, șe
ful echipei de montori toc
mai ridica împreună cu oa
menii din echipă cel dintîi 
„spațiu de producție" pen
tru confecționarea unor 
piese folosite la trasarea 
și săparea fundației.

global - județul Alba îi recomandă 
ii principal ca oameni de nădejde în 

de
investiții.

In luna iulie a.c., primul 
grup de 300 de femei din 
Valea Jiului vor fi trimise 
pentru a efectua cursurile 
de calificare în meseria .de 
confecționer. Este o mese
rie nouă în Valea Jiului pe 
care o vor îmbrățișa soțiile 
și fiicele de mineri, de cons
tructori și alți oameni ai 
muncii. O altă serie de 300 
viitoare muncitoare va e- 
fectua același curs în lunile 
următoare. Pentru ele și 
pentru familiile lor, pentru 
toți oamenii muncii din Va
lea Jiului aceasta_ înseamnă 
un nou pas însemnat înain
te pe calea bunăstării.

I
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y 
(

i
i 
y 
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y y y y.1

Ieri, 25 mai, la I.M. Live- 
vezeni un număr destul de 
mare de muncitori, cît încap 
într-un autobuz, la ora 6 și 
10 minute încă nu coborîse- 
ră în subteran. De ce ? Pen
tru cel mai banal motiv — 
I.T.A. nu a asigurat numă
rul necesar de autobuze 
pentru muncitori, conform

convenției, și una dintre ma
șini a fost nevoită să facă 
două drumuri. In felul a- 
cesta, minerii în loc să ple
ce spre puțurile dinspre Ma. 
leia la 5,20, au pornit la 
5,45.

...Pe bună dreptate unul 
dintre muncitori spunea : 
„Păi bine, frate, așa ne-a 
fost convenția?" (D.G.)

Forța de muncă
• (Urmare din pag. I)

întreaga lor activitate și iau 
măsuri ca atare, lată cîțiva 
care au absentat de la ser, 
viciu și față de care organi
zațiile de partid n-au stat 
pasive : Ion Stancu, losif 
Bîrtan, Ștefan Kezan, Nico- 
lae Moldovan, Gheorghe Pe
trescu. Aceștia sînt „popu
larizați" la stația de radio- 
ficare, la gazeta satirică și 
criticați de 
tistică.

- Ce 
trebuie 
asigurarea în viitor 
forței de muncă ?

către brigada ar-

credeți că mai 
întreprins pentru 

a

- Nu s-a realizat circa 15 
la sută din numărul munci
torilor prevăzuți prin pro
gramul suplimentar de califi
care, fapt care înseamnă că 
nu dispunem încă de cadre 
la nivelul cerințelor. Sîntem 
nemulțumiți pentru că, brigă
zile nu lucrează toate și în
totdeauna pe bază de ciclo- 
grame:

- Cum se reflectă uti
lizarea forței de muncă, 
în realizarea sarcinilor de 
plan ?

- Zic că pozitiv. A crescut 
productivitatea muncii în a- 
cest an de la 1,216 tone pe 
post, cît avem prevăzut, la 
1,790 tone pe post.
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Strădaniile consacrate îndeplinirii sarcinilor la producția de cărbune
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însușirea temeinică a lucrului cu tehnologii 
moderne în condiții de siguranță deplină

)TRANSPOR
TUL

MATERIALE
LOR

5^ T
50,

15

. A>'

F-w
1

3
□

)IO

de știri. 5,05 
rle. 6,00 Ra- 

dimineții. 
ral. 8,00 Re- 
1,10 Curierul 
)0 Răspun- 
orilor. 10,00 
. 10,05 Atlas 
I Sănătatea, 
ți ai șlagă- 
: --.Marga- 
1,00 Buletin 
Piese cora- 

. ladar. 11,35 
'. 12,00 Bu- 

12,05 Din 
arului nos- 
sre interpre- 
e la 1 la 3. 
-club. 16,00 
>,15 Noi în- 
:orul Casei 

Constanța.
late econo- 
ip izvoditor 
- muzică u- 
uletin de 

-itru~ patrie 
Tu militari 
de Ciprian 

l 8,00 Orele 
eliști româ- 

• pspulare. 
| economică, 

sonore. Bu- 
>ra (21,00). 
> oră. 23,00 
ale. 23,30- 

m uzi cal

„Ținem seama că 
moderne care sînt și 
fi introduse într-un timp mai 
rapid în mine, impun schim
barea concepției însăși des
pre minerit și o calificare 
nouă, superioară. Minerul va 
deveni un tehnician capabil 
să stăpînească mașina, 
știe să lucreze cu ea".

Pornind de la această in
dicație dată de secretarul ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitei sale în Valea 
Jiului, la I.M. Lupeni se a- 
cordă o atenție deosebită 
pregătirii superioare a ca
drelor, la nivelul dotării mo
derne de care dispunem, 
cursurile de policalificare fi
ind o formă concretă de ma
terializare a acestui dezide
rat.

La cursurile de policalifi
care participă mineri și e- 
lectrolăcătuși ce deservesc a- 
batajele frontale dotate cu 
complexe mecanizate, care 
îmbrățișează și își însușesc 
astfel cea de-a doua meserie. 
Dacă în prezent în abatajele 
minei noastre funcționează 
patru complexe mecanizate, 
din care unul de construcție 
românească, pînă la sfîrșitul 
acestui an în abataje se vor 
afla în lucru nouă complexe 
mecanizate, instalații situate 
la nivelul cel mai înalt al 
tehnicii miniere mondiale și 
care vor realiza aproape o 
treime din producția minei. 
Din acest motiv, policalifica
rea muncitorilor cuprinde, o- 
dată cu însușirea tehnologi-

utilajele 
care vor.

sâ

de la mina Lupeni, în cola
borare cu C.C.S.M. Petroșani, 
elaborează în prezent ma
terial tipărit cu regulile ce 
trebuie respectate în cazul 
lucrului în condițiile tehnici
lor noi. Conținutul acestor 
materiale se află la temelia 
cursurilor de policalificare or
ganizate la mina Lupeni. In 
contextul preocupărilor cadre
lor noastre. tehnico-ingine- 
rești pentru mărirea gradu
lui de siguranță în subteran, 
se înscrie și rezolvarea unui

ilor modernă de lucru, în con
cordanță nemijlocită cu ele, și 
normele de protecție a mun
cii specifice aplicării tehnolo
giilor avansate de exploata
re. Scopul acțiunilor de ridi
care a calificării ca și poli
calificarea, se află astfel în 
legătură, nemijlocită cu creș
terea capacității minerilor de 
a evita, de a elimina din ac
tivitatea lor cauzele acciden
telor de muncă.

Semnificativ este faptul că, 
pe mină, odată cu introduce
rea tehnicilor noi în subteran, număr de opt teme de cerce- 
a scăzut considerabil și nu
mărul de accidente înregis
trate în cazul minerilor eu 
calificare înoltă care mînuiesc fost prezentate atît în cadrul 
utilajele de tehnicitate ridi
cată. De aceea se poate pre
coniza că, în viitor, pe baza 
unei temeinice pregătiri a 
muncitorilor din aceste aba
taje care frecventează cursu
rile de policalificare, acciden
tele să se elimine complet. 
Este vizibilă legătura indiso
lubilă și pozitivă dintre gra
dul înalt de calificare pe ca- 
re-l presupune activitatea în 
abatajele mecanizate cu ca
pacitatea muncitorilor de a 
preveni accidentele respec- 
tind normele de protecție a 
muncii.

In momentul de față, nor
mele departamentale în vi
goare nu cuprind în întregime 
toate aspectele de protecție 
a muncii legate de exploata
rea și întreținerea complexe
lor mecanizate de abataj. 
Pentru a înlătura acest nea
juns, un colectiv de ingineri

tare legate de cunoașterea 
și însușirea în amănunt a 
noilor tehnologii, și care au

cursurilor de policalificare cît 
șî la instructajele periodice 
ce se efectuează la nivelul 
sectoarelor productive ale 
minei.

Avem permanent în vedere 
avantajele oferite de mecani
zare. Tocmai de aceea ac
ționăm cu exigență și răspun
dere pentru intensificarea po
licalificării tuturor muncito
rilor care lucrează cu mașini 
moderne, pregătirea la nive
lul cel mai înalt a acestora în 
scopul însușirii temeinice “a 
noilor tehnologii de lucru, a 
cunoștințelor și regulilor de 
protecție a muncii. Facem a- 
ceasta cu convingerea că în
tărirea securității muncii fa
vorizează sporirea producti
vității muncij și a producției 
de cărbune,

Iosif FURNEA, 
economist, responsabil 

probleme de învățămînt 
I.M. Lupeni
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Decada filmului 
de protecfla muncii

In perioada 25 moi — 5 
iunie a.c., în Valea Jiului se 
desfășoară „Decada filmului 
de protecția muncii".

Caravana cinematografică 
Deva va efectua în fiecare 
zi, pe baza unui program, 4 
proiecții de film (orele 5, 11, 
17 și 23) la început de schimb, 
la toate întreprinderile minie
re. In acest mod vor fi pre
zentate 8 filme, cum sînt cele 
cu titlurile : „Să nu închideți 
ochii", „Unde nu-i cap", „Un 
dram de minte nu strică", 
„Paza bună trece primejdia 
rea", „Lanțul slăbiciunilor" ș.a.

Notabil este faptul că un 
set de 5 filme pe teme . de 
protecție a muncii vor fi pre
zentate concomitent — cîte 
unul în fiecare zi — la cine
matografele din orașe'e mu
nicipiului, înainte de începe
rea spectacolelor propriu-zi- 
se. (B.l.)

TOVARĂȘI MINERI I
Folosiți și acest prilej pen

tru a vă îmbogăți cunoștințe
le în domeniul protecției 
muncii.

IN VIZOR
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In transportul cu locomotive Diesel de mina
ESTE INTERZISĂ pornirea sau continuarea 
funcționării locomotivelor Diesel dacă:

• Instalația de răcire 
prin pulverizare cu apă în 
țeava de eșapament nu 
funcționează sau nu are 
apă

• conducta de eșapa
ment este fisurată sau are 
îmbinări neetanșe

• toba de eșapament 
are fisuri sau spărturi

® se observă neetan- 
șeități la circuitele de mo
torină sau ulei

• Lipsește instalația 
fixă de stins incendiu.

Realitatea reclamă :

Pagină realizată la cererea
Combinatului minier Valea Jiului

Corectitudine exemplară, exigență!
Nu se îndoiește nimeni de faptul că mecanicii autorizați să 

conducă locomotive de mină pe traseele de transport din sub
teran cunosc conținutul normelor departamentale de protecție a 
muncii referitoare la activitatea profesională ce o desfășoară, 
își știu obligațiile ce le cad în sarcină. Totuși, în întreținerea și 
exploatarea locomotivelor Diesel de mină se manifestă încă 
multe carențe. Inspectorii din cadrul i.T.S.P.M. Hunedoara - Pe
troșani semnalează astfel de carențe (ce se mențin de mult timp) 
la întreprinderile miniere Petrila, Dîlja, Livezeni și Bărbăteni. la
tă în ce constau deficiențele cele mai frecvent întîlnite la unele 
locomotive Diesel : instalația de stins incendii în stare de ne
funcționare ; pe corpul locomotivei nu se mai pun capacele, 
din cauza gabaritelor insuficiente din galerii ; nisiparele nepuse 
în funcțiune; nefolosirea instalației de iluminat etc, etc.

Pentru astfel de deficiențe, în ziua de 5 măi a.c., organele 
de protecție a muncii nu au admis ieșirea locomotivelor (întoc
mind pro.ces-verbal de contravenție la normele departamentale) 
din garajul de la orizontul XIV al I.M. Petrila. Tot pentru ase
menea cauze a fost de asemenea oprită, recent, o locomootivă 
la orizontul 350 de la mina Dîlja. Sînt neajunsuri care nu pot fi 
și nu trebuie tolerate, ele pot genera grave pericole în subteran.

Mecanici de locomotivă I Nu uitați !
IN MINELE GRIZUTOASE locomotivele de mină 

trucție normală vOr putea fi folosite numai în curentul 
de aer proaspăt cu un conținut de CH< de maximum 0,5 la sută, 
numai pe trasee de transport unde sînt excluse suflaiuri sau 
acumulări de metan în apropiere !

de cons- 
principal

Superficialitate în controlul 
metanului

Pare de necrezut ! Totuși, re de metan peste lirrwtele 
din păcate, se întîlnesc încă admise de norme. Ignorată 
,la întreprinderile miniere, 
în sectoare, destule cazuri 
de superficialitate, de igno
rare a obligațiilor elementa
re chiar și într-un domeniu 
atît de drastic cum este cel 
al controlului și combaterii 
acumulărilor de metan din 
atmosfera locurilor de mun
că subterane.

Un caz întîlnit și sancțio
nat recent de organele de 
protecție a muncii, la secto
rul I al I.M. Paroșeni, este 
cît se poate de relevant. 1ă 
mai a.c. Maistrul minier 
Voicu Lebădă nu și-a dez
mințit „maniera" în care o- 
bișnuiește el să se achite de 
obligația de a controla și 
consemna în scris prezența 
concentrațiilor de CH4 la 
abatajul frontal panoul 9. 
O dovedește faptul că, în 
același schimb și în același 
loc de muncă, la scurt timp 
după ce a trecut maistrul 
minier prin abataj, organe
le teritoriale de protecție a 
muncii au găsit o acumula-

Pe trei
a ajuns la mină, 
a intra în schimbul

Așa 
pentru 
IV, în ziua de 8 mai a.c., 
Ilie llibiu de la I.M. Dîlja. 
In starea de ebrietate în ca
re se afla a „uitat" că nor
mele de protecție a muncii, 
legea nu îngăduie intrarea 
în serviciu — cu atît mai 
mult în subteran — a celor 
aflați sub influența alcoolu
lui. A „uitat" și că, în cali
tatea lui de măsurător de 
gaze în cadrul sectorului de 
aeraj trebuie, cu atît mai 
mult, să știe și să respecte 
această interdicție.

Pornit însă pe „fapte 
mari", după ce fusese pes
te măsură în tovărășia pa
harului, I. 
nevoie să

de maistru, prezența meta
nului nici chiar în carnetul 
de buzunar al acestuia nu 
era consemnată, așa cum 
cer normele de protecție a 
muncii și obligațiile de ser
viciu. Mai mult decît atît, 
probabil ca superficialitatea 
în controlul locului de mun
că și delăsarea în asigura
rea condițiilor de securita
te să fie în plinătatea lor, 
desăvîrșite — maistrul V. 
Lebădă a „trecut neobser
vate" și deficiențele ce e- 
xistau în susținerea abata
jului, în respectarea mono
grafiei de armare, lată de 
ce, față de numărul mare 
și gravitatea deficiențelor, 
sancțiunea contravenționa
lă aplicată vinovatului nu-i 
atît de drastică pe cum ar 
trebui pentru a-l face să 
reflecteze asupra modului 
cum trebuie un maistru 
să-și îndeplinească îndato
ririle profesionale, obligați
ile ceirute de lege privind 
protecția muncii.

cararf...
sector, maistrul de aeraj de 
pe acel schimb în zadar a 
încercat să-i slăbească „e- 
lanul" de a intra forțat în 
mină. In loc de ascultare, 
lliuță s-a pornit pe scandal. 
A fost nevoie să 
sprijin organelor 
pentru a-l potoli 
mina să renunțe 
de a face șut în 
care se afla.

Retrogradarea din funcția 
de măsurător de gaze pen
tru o perioadă, rămînerea 
cu o absență nemotivată pe 
ziua respectivă poate îi vor 
fi de învățătură despre sta
rea corectă în care trebuie 
să fie cînd intră în șut.

BRĂDEANU

se ceară 
de miliție 
și deter- 
la ideea 
starea în

llibiu vroia zor- 
intre în mină. La

— Lasă-mă, hic, șefule să intru în șut ca am in mine 
. tărie II!

^> ********* k.v.U»



VINERI, 26 MAI 1978

• (U r m a r e din pag. I)

Republicii Socialiste Româ
nia.

Urmărite cu vie atenție și 
profund interes de toți cei 
prezenți, cuvîntările celor 
doi conducători de partid 
sînt subliniate, în repetate 
rînduri, cu însuflețite și în- 
«iel ungate aplauze.

In această atmosferă de: 
caldă prietenie, tovarășul 
Nicolae Ceausescu și tova
rășul Le Duan se îmbrățișea
ză cu căldură, salutînd, cu 
mîinile strîns unite, pe parti- 
cipanții la miting.

Sînt toate acestea o ex
presie simbolică a sentimen
telor de prietenie frățească 
și solidaritate militantă ca
re s-au statornicit și se în
tăresc continuu între parti
dele, țările și popoarele 
noastre, a satisfacției de-

Semnarea documentelor oficiale
Joi după-amiază, la se

diul Ministerului Comerțu
lui. Exterior din Hanoi, au 
fost semnate o serie de do
cumente de cooperare eco
nomică și în producție între 
guvernele Republicii So
cialiste România și Republi
cii Socialiste Vietnam.

Au semnat tovarășii Cor
nel Burtică, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și coo
perării economice interna
ționale, și Dang Viet Chau, 
ministrul comerțului exteri
or al R.S. Vietnam.

O N U- Sesiunea
NAȚIUNILE UNITE 25 (A- 

gerpres). - în discursul ros
tit • în plenul sesiunii speci- 
o e a Adunam Generale ci 
O.N.U. consacrată dezar
mării, Veselin Giuranovici, 
președ.ntele Consiliului E- 
xecutiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia, a apreciat că or
ganizarea acestei sesiuni 
„demonstrează dorința tu
turor popoarelor ca Organi
zația Națiunilor Unite să se 
angajeze, cu participarea 
tuturor membrilor săi, pe 
calea căutării unor soluții 
adecvate în problema de
zarmării".

în concepția Iugoslaviei, 
a spus vorbitorul, sesiunea 

plme față de rezultatele 
fructuoase ale noii intîlmri 
româno-vietnameze la ni
vel înalt, ale convorbirilor 
purtate cu acest prilej de to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Le Duan, consacrate dez
voltării pe mai departe a 
colaborării pe multiple pla
nuri dintre partidele și țările 
noastre, spre binele ambelor 
popoare, în interesul cauzei 
socialismului și păcii în lume, 

în încheiere, a fost into
nată Internaționala.

T o v ară ș u I Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu însoțiți de tova
rășul Le Duan, de ceilalți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat vietname
ză, au fost conduși la ple
care cu manifestări, de sim
patie și stimă, de caldă pre
țuire, caracteristice întregii 
desfășurări a mitingului.

Documentele prevăd re- 
.alizarea unei fabrici de ci
ment, cooperarea în exploa
tarea zăcămîntului de an
tracit de la Khe Cham, 
construirea unei cariere de 
piatră la Dong Ao, livrarea 
de utilaje și echipamente.

De asemenea, a fost sem
nat Protocolul .privind schim
bul de mărfuri și plățile în
tre guvernele Republicii So
cialiste România și Republi
cii Socialiste Vietnam pe 
anul 1979.

specială a Adunării Generale consacrată dezarmării
specială trebuie să adopte 
un program concret de ac
țiune, „care să definească 
măsurile de natură să con
ducă la oprirea cursei înar
mărilor și să inițieze un 
proces autentic de dezarma
re. Veselin Giuranovici a 
propus, printre altele, orga
nizarea de noi sesjuni spe
ciale dedicate dezarmării, la 
intervale precise, pentru a 
se asigura continuitatea e- 
forturilor de dezarmare. .

Dintre măsurile de dezar
mare - a subliniat el - 
Iugoslavia acordă o priori
tate absolută dezarmării nu
cleare. Iugoslavia consideră, 
de asemenea,, că puterile

Joi dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste . România, 
și tovarășa Elena. Ceaușescu, 
împreună cu alți membri ai 
delegației de partid și ,de 
stat române, au vizitat Fa
brica de textile „8 Martie" 
din Hanoi.

Ora 9,00, ora locală. Su
te de lucrătoare scandează 
„Călduros bun venit distin
șilor oaspeți din România 
prietenă ■. •
Tovarășul Nicolae 

• Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu 
bucurie și respect de Le 
Van Luong, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
din Vietnam, secretar al Co
mitetului orășenesc de 
partid, de ministrul indus
triei ușoare din Vietnam, de 
conducerea fabricii.

în uralele șî aplauzele 
muncitorilor, tinere îmbrăca
te în tradiționalele costume 
vietnameze „ao dai" oferă 
frumoase buchete de flori 
de lotus. Se ovaționează 
pentru trăinicia relațiilor 
frățești dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Comunist din Vietnam, pen
tru dezvoltarea continuă a 
raporturilor de prietenie și 
solidaritate militantă din

nucleare trebuie să-și asu
me angajamentul de a nu 
folosi armele nucleare și de 
a nu amen.nța cu folos.rea 
lor împotriva statelor care 
nu dispun sau care au re
nunțat ia armele nucleare.

★
De la tribuna înaltului fo

rum mondial au mai expus 
punctele de vedere ale țări
lor lor vicepreședintele S.U.A. 
Walter Mondale, președinte
le Ciprului Spyros Kyprianou, 
ministrul de externe al Vene
zuela!, Simon Alberto’ Con- 
salvi, și premierul suedez, 
Thorbjoerit Faelldin.

★
In cadrul activităților desfă

șurate în aceste zile de către 

tre Republica Socialistă 
România și Republica So
cialistă Vietnam.-

în sala de consiliu, direc
torul fabricii transmite un 
călduros salut înalților oas
peți români, relîâfînd o- 
noarea de d primi vizita 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu , și. a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

în continuare, sînt înfă
țișate date despre istoricul 
acestei unități, precum și 
preocupările actuale ale 
muncitorilor fabricii.

Primit cu vii aplauze, a 
luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în timpul vizitării halei de 
țesut și a secției de filatură, 
se prezintă noi date des
pre activitatea acestui har
nic. colectiv.

Pe culoarele dintre cele 
1 300 de războaie din țesă- 
torie, tinere vădit emoționa
te se îndreaptă spre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
îe string mîinile cu căldură.

La încheierea vizitei, în 
aplauzele îndelungi ale lu
crătorilor care au umplut 
curtea fabricii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu le u- 
rează din nou succes de- 
pl'n, bucurie și fericire.

organizațiile neguvernamen 
taie care militează pentru 
încetarea cursei înarmărilor 
și înfăptu rea unor măsuri 
reale de c^zarmare, paralel 
cu lucrările sesiunii speciale 
a O.N.U. asupra dezarmării, 
la United Engineering Center 
din New York a avut loc o 
masă rotundă organizată de 
mișcarea națională unificată 
de luptă împotriva armelor 
atomice și-cu hidrogen din 
Japonia. Participanții la rrid- 
sa rotundă ău dat o înaltă 
apreciere activității substan
țiale desfășurate de România 
pe plan internațional. în ve
derea înfăptu rii dezarmării, 
în. primul rîrid â.”dezarmării 
nucleare.

A ..ii-.? ' fr.1 j VȚ'.’i.x . Î.ș/C V

întreprinderea minieră Bărbăteni
încadrează prin concurs sau transfer

- MAIȘTRI MINIERI Șl ELECTROMECANICI

Concursul va avea loc la sediul între
prinderii, în data de 30 mai 1978.

I.C.S. Alimentara și A.P. Petroșani
încadrează urgent :

UN TEHNICIAN PRINCIPAL
CONSTRUCTOR—INVESTIȚII

încadrarea se face conform Legii 12/1971
și Legii 57/1974.

întreprinderea de exploatare 
industrială a agregatelor minerale 

pentru construcții 
6HIOROC — Arad

încadrează :

• ingineri minieri, pentru secția Lugoj, 
județul Timiș, cu limitele de retribuire astfel:

— inginer 2 220 — 2 895 lei lunar
— inginer principal — 2 415 — 3 325

lei lunar
Tot pentru sectorul Lugoj încadrează
— maiștri cu limitele de retribuire 

2220 - 2 895 lei lunar.
Se asigură locuință în cadrul secției 

Lugoj.
Informații suplimentare la sediul între

prinderii din Arad, strada Vîrful cu Dor, nr. 
15 — telefon 13824.

Mica publicitate
VIND convenabil mașină 

de cusut Smger-damă. Strada 
Independenței, blocul 3 apar
tamentul 5 Petroșani. (289)

VIND Dacia 1300 în stare 
perfectă. Blocul S63 scara 
iV, ap. 51, Tudoncă Ștefan, 
Vulcan. (288)

VIND ieftin două paturi, 
două dulapuri, două noptie
re, dormeză. Chiuzan, Repu
blicii 41, Petroșani (291) 
'’PIERDUT certificat 8 clase 

pe numele Pușcaș Simion, e- 
Lberat ue Școala generală 
nr. 1 Aninoasa. Se declară 
nul. (286)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Stoica Radu, 
eliberată de I.M. Aninoasa.'» 
Se declară nulă. (287) - , <

PIERDUT legitimație de ser- î- 
viciu pe numele Câldărar 
Constantin, eliberată de I.M. 
Aninoasa. Se declară nulă. , 
(290)

DUMINICA, 28 MAI
5,00 Sportul pentru toți. 8,15 Tot 

înainte, 9,05 Șoimii patriei. 9,15 
Film seriai pentru copii : Don Qui- 
jote. Coproducție franco-spamoiă. 
9,45 Pentru căminul dumneavoastră. 
10,00 Viața satului. 11,45 Bucuriile 
muzicii. 12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex. 13,05 Album duminical. 
Din cuprins : momente satirice, mu
zică ușoară : în primă audiție, pa
gini de. umor, vedete ale cîntecului, 
folk, desene animate, circ, balet 
modern. Magazin sportiv - Avan
cronică la turneul final al Campio
natului Mondial de fotbal. 16,40 
Patriei versul în dar. 17,10 Film 
serial. Linia maritimă Onedin. E- 
pisodul 40. 18,00 Fotbal : Petrolul 
- Politehnica lași (repriza a ll-a). 
Transmisiune directă de la Ploiești. 
18,50 1001 de seri. 19,00 Telejur
nal. 19,30 30 de ani de la națio
nalizare. 19,50 Antena vă aparți
ne. Spectacol prezentat de județul 
Maramureș. 20,50 Film artistic. Stig
matul iubirii. Premieră pe țară. 
Producție a studiourilor engleze.
22,30 telejurnal. Sport.

LUNI, 29 MAI
15,55 Telex. 16,00 Emisiune în 

limba maghiară. 18,50 Tribuna te
lespectatorului. 19,00 Cîntarea

României. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Panoramic. 20,40 
Roman-foileton. Familia Palliser. E- 
pisoaul 14. 21,35 Mai aveți o în
trebare ? 22,00 Cadran mondial.
22,20 Telejurnal.

MARȚI, 30 MAI
9,00 Țeleșcoală. 10,00 Antologia 

filmului pentru copii și tineret, (re

P R O G R Ă M U L TV
luare). 11,00 In alb și negru. 11,50 
Telex. 16,00 Telex. 16,05 Teleșcoa- 
lă. 16,35 Curs de limbă engleză. 
17,05 La volan - emisiune pentru 
conducătorii auto. 17,20 Arta mu
zicală românească în confruntări 
internaționale. 17,45 România pito
rească. 18,10 Frumoasă ne e copilă
ria. 18,30-Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. 19,00 întrebări și 
răspunsuri. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 La ordinea zilei 
în economie. 20,10 Pe Cîmpia liber
tății. Cîntece patriotice și revolu
ționare contemporane și din timpul 
revoluției din 1848. 20,30 30 de 
ani de la naționalizare. 20,50 Tea
tru TV. Brigada romanticilor, de

Petru Ispas. Premieră pe țară. 22,20 
Telejurnal. .. _.........

MIERCURI, 31 MAI

9,00 Țeleșcoală. 10,00 Șoimii pa
triei. 10,10 întrebări; și răspunsuri 
(reluare). 10,30 Teatru TV (reluare). 
Brigada romanticilor de Petru Is
pas. 11,55 Telex. 16,00 Telex. 16,05

Țeleșcoală. 16,35 Curs de limbă 
germană. 17,05 Tragerea de amor
tizare ADAS. 17,15 Forum cetățe
nesc. 17,40 Mulțumim din inimă 
partidului. 18,00 Fotbal : Bulgaria 
- România. Meci retur în „Cupa 
balcanică": transmisiune directă de 
la Sofia. In pauză : 1001 de seri. 
Rezultatele tragerii pronoexpres. 
19,45 Telejurnal. 20,15 La ordinea 
zilei în economie, 20,25 130 de 
ani de la revoluția din 1848. 20,45 
Telecinemateca. Hamlet. Premieră 
pe țară. Producție a studiourilor 
engleze. 22,40 Telejurnal.

JOI, 1 IUNIE

16,00 Telex. 16,05 Țeleșcoală.
16,30 Curs de limbă rusă. 17,00 

Pentru timpul dv. liber vă reco
mandăm... 17,15 Consultații medi
cale. 17,35 Reportaj pe glob. Iti
nerar tunisian. 17,55 La izvoarele 
cîntecului sălăjean. 18,15 „Cu o- 
chii larg deschiși spre mîine”. Poem 
TV. 18;40 Film serial pentru copii. 
Cuore. 19,05 Programul ideologic 
al partidului în acțiune. Documen
tar TV.. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal, 20,00 Totul pentru om, 
pentră ' împlinirea aspirațiilor sale 
de bunăstare și civilizație. Docu
mentar TV. 20,10 Ni-i țara leagăn 
de împliniri. 20,25 Partidului pă
rinte și inima și gîndul. Spectacol 
dedicat zilei de 1 Iunie, Ziua' in
ternațională pentru apărarea co
pilului. 21,00 Vatra Bălceștilor - 
destinul unei familii. 21,20 Teatru 
TV. Senin la Retezata. Premieră pe 
țară. 22,20 Telejurnal. 22,30 Cam
pionatul Mondial de fotbal. Me
ciul de deschidere : R.F.G. - Polo
nia,

Vineri, 2 iunie

9,00 Țeleșcoală. 10,00 Telecine
mateca (reluare). 11,55 Corespon
denții județeni transmit... 12,10 Te
lex. 16,00 Telex. 16,05 Frăție, drep
tate, unitate. Anul revoluționar 1848 

în Țările Române. 16,30 Emisiune 
în limba germană.. 18,20 Itinerar 
italian. 18,40 Campionatul Mondial 
de fotbal. Franța - Italia. 20,30 
Telejurnal 21,00 30 de ani de la 
naționalizare. 21,25 Film artistic. 
Cînd izbucnește mînia. Premieră pe 
țară. Producție a studiourilor ita
liene. 22,50 Telejurnal.

SIMBÂTA, 3 IUNIE

12,00 Telex. 12,05 Roman-foileton. 
Familia Palliser. Reluarea episodu
lui 14. 13,00 Curs de limbă spanio
lă. 13,25 Concert distractiv. 14,10 
Un fapt văzut de aproape ■ repor
taj. 14,30 Agenda cultural-artistică. 
15,00 Campionatul Mondial de fot
bal. Ungaria Argentina. 16,30 Săp- 
tămîna politică internă și interna
țională. 16,45 Antologia filmului 
pentru copii și tineret : Charles
Chaplin. 17,45 Vară londoneză. 
Producț e a studiourilor de filme 
britanice 18,40 Campionatul Mon
dial de fotbal. Suedia - Brazilia.
20,30 Telejurnal. 20,50 La ordinea 
zilei în economie. 21,00 130 de 
ani de la revoluția din 1848. 21,20 
Mari filme western. Alvarez Kelly, 
Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor americane. 23,05 Telejur
nal. 23,15 Campionatul Mondial 
de fotbal : Peru - Scoția.
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