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NICOLAE CEAUȘESCU
m

Sosirea la Vientiane
Vineri, 26 mai, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, a sosit, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica De
mocrată Populară Laos, In
tr-o vizită oficială de prie
tenie, în fruntea delegației 
de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România, la 
invitația Comitetului Central 
al Partidului Popular Revo
luționar Lapțian și a Guver
nului Republicii ■ Democrate 
Populare Laos.

Este prima vizită a secre
tarului general al partidului 

< nostru, președintele Repu- 
, ’ ilicit, tovarășul Nicolae 
'Ceaușescu, precum și pri
ma vizită a unui șef de stat 
străin în Republica Democra
tă Populară Laos.

Expresie a bunelor ra
porturi de conlucrare și so
lidaritate statornicite între 
partidele și popoarele noas
tre, vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu va ridica, fără
îndoială, pe un plan supe
rior, relațiile româno-laoție- 
ne, în folosul dezvoltării e- 
conomico-sociale și construc
ției socialismului în 
două țări. ; ,

După constituirea Repu
blicii Democrate Populare 
Laos, relațiile româno-laoție- 
ne - care au la bază lupta 
comună împotriva imperia
lismului, sprijinul de care s-a 
bucurat din partea Româ
niei cauza salvgardării in
dependenței și suveranității, a 
dreptului poporului laoțian

cele

«s
de destinele 
în libertate 

o evoluție

de cf fi țtâpîn 
sale, de a trăi 
- au cunoscut 
ascendentă.

Aeronava prezidențială a- 
ferizează pe aeroportul din 
Vientiane, capitala țării, la 
10,50, ora locală.

La coborîrea din avion, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost întîfnpinați cu deo
sebită cordialitate și. priete
nie de tovarășii Kaysone 
Phomvihane, secretarul ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revo
luționar Laoțian, prim-minis
tru al Guvernului Republi
cii Democrate Populare

• [Continuare în pag. a 4-a}

Intîlnire protocolară
La sosirea la reședința re

zervată înalților oaspeți ro
mâni, tovarășul Nicol a e 
Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comu
nist Român, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central - al 
Partidului Comunist Român, 
au avut o întîlnire cu to
varășii Kaysone Phomvihane, 
secretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Lao
țian, prim-ministru al 
vernului Republicii
erate Populare Laos, și 
fanuvong, membru al

Gu-
Demo-

roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian, 
președintele Republicii De
mocrate Populare Laos.

Au luat parte membrii de
legației române, persoane 
oficiale iaoțiene.

în cadrul întîlnirii, tova
rășul Kaysone Phomvihane a 
exprimat satisfacția deose
bită a conducerii de partid 
și de sfat, a poporului lao
țian pentru vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a 
delegației de partid și de 
stat a Republicii Socialiste 
România, subliniind că a- 
ceasta reprezintă un eve-

niment deosebit pentru dez
voltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre 
popoarele, partidele și ță
rile- noastre.

Sînfem bucuroși că ne 
aflăm în Laosul prieten, a 
subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Noi dăm o înal
tă prețuire dezvoltării co
laborării prietenești și a re
lațiilor dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre, 
în continuare, vă rog să-mi 
permiteți să adresez din 
partea poporului român și 
a Partidului Comunist Ro
mân, poporului laoțian, Par
tidului Popular Revoluționar 
Laotian un călduros salut.
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Dilemă în construcțiile civile

Șantierele duc lipsă de forță de muncă,
dar formațiilor de constructori 

nu li se asigură de lucru
Ca o acută necesitate, determinată de volumul 

sporit de lucrări de investiții cuprinse în programul 
de dezvoltare socială a municipiului pentru acest 
an și cei următori ai cincinalului, efectivele de cons
tructori pe șantierele T.C.H. din Valea Jiului trebuie 
să sporească neîntrerupt. Din datele culese de la 
Grupul de șantiere al T.C.H., reiese că în prima 
parte a anului s-a lucrat pe șantiere cu mai puțin 
de 80 la sută din efectivele planificate. Totuși, dova
dă a lipsei celui mai elementar spirit organizatoric, 
chiar și în această conjunctură, la numeroase punc
te de lucru ale șantierului forța de muncă existentă 
încă nu este folosită rațional, constatîndu-se stag
nări din pricina greutăților ivite în aprovizionarea 
materială, a eșalonării necorespunzătoare a forma
țiilor. lată în acest sens opinii ale cîtorva construc
tori de la punctele de

LUDOVIC HORVATH, șef 
de echipă, șantierul Petro
șani :

In formația de fierar-beto-

lucru „cheie".

niști pe care o conduc lu
crează 22 de oameni. Noi 
asigurăm confecționarea și 
montarea întregii cantități

de armături metalice necesa
re în cadrul punctelor de lu
cru din zonele „centru" și 
„Aeroport11 ale Petroșaniului. 
Față de volumul planificat 
de lucrări pe punctele res
pective de lucru, dacă s-ar 
munci fără întreruperi, echi
pa noastră, deși numeroasă, 
ar face față cu greu solici
tărilor. In realitate, însă, la 
majoritatea punctelor de 
lucru nu ne putem desfășura 
activitatea, nefiind create 
toate condițiile de execuție. 
La blocul 69, de exemplu, 
din centrul Petroșaniului, tre
buia să fim demult cu execu
ția la parter. De săptămîni

A. HOFFMAN

• (Continuare în pag. a 2-a)
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CĂRBUNE ÎN PLUS, 
SCHIMB DE SCHIMB

Făcîndu-i țării tale 
cer de stele"

Cînd aștern pe hîrtie a- 
ceste rînduri retrăiesc mo
mentele emoționante ale 
despărțirii de activitatea 
de la mină a respectatu
lui șef de brigadă Vespa- 
sign Cătană. Timp de pes
te 23 de ani acest harnic 
și priceput miner a lucrat 
numai la întreprinderea 
minieră Vulcan. Brigada 
lui a extras peste plan 
mai bine de 100 000 
de cărbune. In ziua 
mului șut la mină, la _ 
puțului „Procop”, stator
nicul br gadier a fost aș
teptat cu flori și felicitat 
cu căldură de secretarul 
comitetului de partid, pre
ședintele consiliului oame
nilor muncii, Vasile Rusu, 
de directorul minei, Ion 
Dumitraș și de ortacii săi.

La panoul cu „Sărbă
toriții săptămînii" sub fo
tografia minerului care dz 

i 17 ani este șef de b’iga- 
da erau înscrise ver.-.'jrie- 
Ai despicat cu zimbelul 

adîncul

tone 
ulfi- 
gura

Cu inima ai scormonit în 
ere 

Și le-ai sfărmat cu brațele 
vînjoase 

Făcîndu-i țării tale cer de 
stele. 

Acum 23 de ani, plecînd 
din sqtul său natal, Săvîr- 
șin, Vespasian Cătană s-a 
încadrat la Vulcan ca va
gonetar, lucrînd în brigă
zile minerilor David și 
Bordea.

Priceperea sa dovedită 
în organizarea producției 
a făcut ca în 1961 să fie 
numit șef de brigadă.

A fost unul dintre cei 
mai buni frontaliști, pro
motor al susținerii metali
ce șt mecanizării muncii 
în abataj. Nu o dată bri
gada lu< Cătană a fost 
confruntată cu greutățile 
impuse de tectonica zăcă- 
mîntului. Prin. pricepere

Tudcr MUCUȚA, 
lăcătuș, I.M. Vulcan

• Din creațiile 
membrilor 
lui literar 
Istrati“ 
Jiului.

cenaclu- 
„Panait 

Valea

Echipa de fierar-beto- I 
niști condusă de comunis
tul Tudor Păcuraru execu
tă armăturile blocului K2 
din Lupeni.

Foto : Gh. OLTEANU

«WC ■

gr.-.| .<;|l

Sectorul IV I.M. «Aninoasa
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Apelul preparatorilor din Lupeni către minerii de la Uricani

(Continuare în pag. a 2-a)

Foto : Stefan 
I NEMECSEK

Zilele acestea au avut loc 
la Preparația din Lupeni, a- 
dunările grupelor sind'cale, 
adunări în care oamenii mun
cii au analizat activitatea 
desfășurată în luna încheiată, 
făcînd propuneri pentru îm
bunătățirea muncii de viitor. 
Printre multiplele probleme 
ridicate, participant i au re
liefat în mod deosebit greu
tățile pe care le întîmpină la 
descărcarea din vagoane a 
producției brute venite de la

I.M. Uricani. Capacitatea de 
recepție a preparației privind 
descărcarea, însilozarea si 
prepararea acestei producții 
este cu mult mai mure țață 
de ceea ce dă la ora actuală 
I.M. Uricani dacă... s-ar în
cadra în calitate.

După cum se știe, cărbune
le de Uricani este descărcat 
din vagoane pe „silozul în- _ 
gropat", deasupra căruia — 
pentru prevenirea accidente
lor — este montat un grătar

cu ochiuri de 300 X 400 mm. 
Dacă ortacii noștri, minerii, 
ar alege șistul vizibil 
lucrurile s-ar desfășura foar
te bine. Din cauza numărului 
mare de bolovani,
se

1 J._ ’, grătarul
înfundă. S-a încer-

Florea TiGOIANU, 
președintele Consiliului 

control muncitoresc de
Preparația Lupeni

de 
la

* (Continuare în pag. a 2-a)

împletire 
armonioasă a 
cunoștințelor 
teoretice din 
orele de curs 
cu activitatea 
productivă. E- 
levii Liceului 
industrial din 
Vulcan la o 
lecție prac
tică, la Secția 
de stîlpi hi
draulici din 
Vulcan.

informăm
ORGANIZAȚIA DE TINE

RET a companiei de pom
pieri Petroșani a venit prin- 
tr-o nouă acțiune patriotică 
în sprijinul producției la 
I.M. Livezeni. Tinerii ostași 
au descărcat din vagoane 
50 de metri cubi de lemn 
de mină. In această acțiune 
s-au evidențiat în mod deo
sebit uteciștii Ion Stan, Io
nel Dobre, loan Vișa, Ni- 
colae Răduleccu, Ion Lupu. 
(loan Jitea).

VIZITĂ IN ÎNTREPRIN
DERE. Zilele trecute, Liceul 
industrial de chimie și I.F.A. 
Vîscoza' Lupeni au fost gaz
dele elevilor clasei a Vill-a 
B de la Școala generală 
Uricani. Vizitele au fost or
ganizate în scopul orientă
rii școlare și profesionale 
a elevilor. (M. Bujorescu).

EXCURSIE. B.T.T. Petro
șani, organizează în perioa
da 9-20 iulie o excursie în 
R.P. Polonă, pe itinerariul 
Petroșani - Cracovia - To-

rn - Gdansk - Varșovia șl 
retur. Prețul informativ 2 200 
lei. Inscr erile au loc pînă 
în data de 9 iunie. (M.P.)

RALIU AUTOMOBILIS
TIC. A.C.R. Deva organizea
ză, în ziua de 17 iunie, un 
interesant raliu automobilis
tic La care sînt invitați să 
participe posesorii de auto
turisme. înscrierile se fac 
pînă la data de 30 mai, la 
sediul A.C.R. din Deva. Du
pă raliu urmează un frumos 
bal al automobilistilor.
(D.C.)

Colectivul sectorului IV de 
la I.M. Aninoasa a extras în 
25 mai, peste preliminarul 
zilei, 103 vagonete cu căr
bune. La obținerea acestui 
rezultat au contribuit 
lingă minerii sectorului 
oamenii de la sectorul 
transport care au avut 
schimbul IV al zilei din 
mai o activitate deosebită. 
Astfel, schimbul condus de 
maistrul Nicolae Natu a 
transportat spre puțul sud 
1200 de vagonete cărbu
ne, iar pe puțul orb nr. 6 
s-a înregistrat un adevărat 
record de extracție — 512 
vagonete de cărbune și 80 
de vagonete cu steril, ne 
informa ieri. Sandu Marin, 
maistru minier Aninoasa.

SUCCESE ALE 
PREPARATORILOR

Colectivele celor trei secții 
de preparare a cărbunelui 
din cadrul I.P.C.V.J. au obți
nut în această lună, la zi, im
portante depășiri ale indica
torului recuperare globală. 
Astfel, secția de preparare 
Petrila are o depășire a indi
catorului amintit cu 3,8 punc
te, secția Coroești cu 
puncte, iar secția Lupeni

pe 
și 
de 
în
25

1,1 
cu 

3,8 puncte. De remarcat că 
la secția Lupeni producția ne
tă totală de cărbune a fost 
depășită pînă acum cu 5 626 
tone.

CONCERT CORAL LA 
BUCUREȘTI. Corul „Doina" 
al pionierilor de la Școala 
generală nr. 5 din Pefrila a 
fost invitat să susțină du
minică (ora 11) un concert,, 
în sala „George Enescu" din 
București, în colaborare cu 
studenții Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu". Cu 
acest prilej cei 100 de pio
nieri vor vizita și cîteva mu
zee din Capitală. (T.S.)
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La I.F.A. „V>scoza‘c Lupeni
■ ■ producției 
tiții, colectarea și încărca
rea la rampă a 5 vagoane 
de fier vechi, iată cîteva 
din acțiunile desfășurate în 
această săptămînă de mem
brii organizației de tineret 

Descărcarea vagoanelor din fabrică. S-au remarcat 
de celuloză de pe rampă uteciștii Dora Staicu, Olga 
la locul de depozitare, cu- Bucs, Ioana Kadar, Eufrosi- 
rățifea de deșeuri a bobi- ” ' - ■ ■
nelor, eliberarea terenului

» ■
Peste 180 ore de muncă 

patriotică în fiecare săptă- 
mînă efectuează uteciștir de 
la I.F.A. „Vîscoza" Lupeni 
în cadrul inițiativei „Acțiuni 
în sprijinul producției".

na Feher, Constantin Pîrva, 
Gheorghe Nignea și alții, 

pentru noile lucrări de inves- (Mircea BUJORESCU)

de stele"
(Urmare din pag.

Cadru din cartierul Co- * 
roești - Vulcan.

Foto : Ion LICIll |

• (Urmare din pag. 1)

în derbyul campionatului municipal

I.G.C.L.

I
și tenacitate minerească 
le-a învins de fiecare da
lă. in pepiniera brigăzii 
lui au crescut mineri care 
au preluat conducerea ai
lor brigăzi, contribuind la 
generalizarea experienței 
și metodelor ei organiza- 

j torice, la formarea unor 
(oameni hotărîți și capabili 

să-și respecte cu demnita- 
: te munca și cuvîntul de 
j miner.

I
Mmca, cinstea și co
rectitudinea acestui miner 
Ifrun’aș au fost elogiate în 
codrul momentului dedf 
t ieșiu lui la pensie 
£ maist'ui minier loan lep'J- 
t re, mirerul Gneorghe Be- 

I hățcn, lăcătușuL Aurel 
E Cl’.etrc.'u, maistrul minier 
| 'on Fasca Clement Arcan, 
■■ cel care a preluat ștafeta 
! de Ia Cătariă și care l-a 
î asigurat să continue c» 

dem nitate exemplul lui de 
omenie, și hărnicie.

Sărbătoritului i-a fost 
înmînată, în semn de pre
țuire și stimă, o lampă de 
miner care șă-i lumineze 
viața și ca amintire pentru 
munca prestată timp de 
23 de ani în subteran la 
I.M Vulcan, pentru ines
timabila comoară a „dia
mantelor negre" scoase de 
el din adîncuri pentru pa- 
tre.
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în șir nu se finalizează lu
crările la subsol. Frontul de 
lucru ce trebuia să ni se asigu
re în Aeroport - la tronsoa
nele 
cest 
cului 
chis, 
rea. ___  ,...... .....r-,.
nelor lucrări pentru care a- 
vem front ne lipsește plasa 
de sîrmă din care confecțio
năm armăturile. Urmarea tu
turor acestor cauze este că 
în prima jumătate a lunii 
mai, formația noastră a rea
lizat mai puțin de o treime 
din sarcina lunară.

IOAN GYORGY, dulgher 
șef de echipă pe șantierul din 
Petrila.

Blocul 55 (unde i-am întîl- 
nit pe muncitorii echipei - 
n.n.) este singurul punct al 
șantierului pe care am găsit 
puțin de lucru - să turnăm 
beton în elevații. Unii din
tre membrii echipei au ca
tegoria a 5-a de calificare, 
dar în acest caz efectuăm 
munci necalificate. Normal, 
trebuia să lucrăm la monta
jul cofrajelor pentru monoli- 
tizarea trecerii de la sub
sol la primul nivel al blocu
lui 54. Nu dispunem însă 
de materialele necesare. 
Comparînd cele două activi
tăți, cea pe care ar trebui 
s-o prestăm cu ceea ce fa
cem, rezultă O mare pierde
re la productivitatea muncii 
și cîștig. Situația durează de 
trei zile, timp de stagnare și

ce se vor executa în a- 
an în continuarea blo- 
Llb - nu este însă des- 
fiind întîrziată finanța- 
Chiar și în cazul puți-

pentru noi și pentru forma
ția de montaj a panourilor 
prefabricate.

VASILE DRĂGHICI, montor 
de prefabricate, blocul 54 
Petrila :

Cele trei zile pierdute la 
care s-a referit dulgherul 
Gyorgy înseamnă și trei zile

Șantierele 
duc lipsă 
de forță 

de muncă
întîrziere față de grafice în 
realizarea blocului. De alt
fel, încă de la atacarea blo
cului am „avut parte" de 
multe stagnări. Din . cauza 
distanței mari pînă la poli
gon „trailerele" sosesc greu 
pînă la punctul de lucru. Am 
început montajul aici pe cînd 
nu se încheiase montajul 
panourilor prefabricate la 
blocul 19 din Aeroport. Ast
fel s-a pierdut timp și din 
cauză că poligonul nu a 
putut face față solicitărilor 
din ambele părți. Cert e 
că ne-au trebuit două săptă- 
mîni pentru a realiza un ni
vel al blocului, fără planșee. 
Adică, am atins mai puțin de 
jumătate din ritmul planifi-

Așa cum au fost prezen
tate faptele de către cei trei 
constructori, comentariile sînt 
de prisos. Ne-am propus ca 
în foarte scurt timp să re
venim pe fiecare din punc
tele de lucru la care S-au re
ferit pentru a urmări dacă 
lucrurile s-au schimbat cu 
ceva, avînd în vedere că 
în fiecare caz în parte cau
zele sînt de natură organi
zatorică. Eliminarea acestor 
cauze ține de conducerile 
tehnice ale șantierelor și 
grupului de șantiere al T.C.H. 
Cauzele sînt binecunoscute de 
factorii tehnici în sarcina 
cărora cade responsabilitatea 
înlăturării lor. Prin urmare, 
și măsurile ce se cer între
prinse în acest scop, nu sînt 
condiționate din afară ci 
depind de intervenția nemij
locită a executantului. Punc
tele de lucru la care ne-am 
referit sînt puncte cheie ale 
execuției în acest an, ceea 
ce presupune că organizato
rii producției le au în cen
trul atenției. Faptele pledea
ză pentru o acțiune operati
vă, cu întreaga răspundere 
pentru eliminarea neajunsuri
lor. Sperăm că realitatea ne 
va confirma curînd că mă
surile ce se cer întreprinse 
pe șantierele respective pen
tru impulsionarea ritmului de 
execuție vor fi luate. Vom 
reveni, deci.

Utilajul Petroșani -
(3-0)

teren pentru atitudine ireve
rențioasă față de arbitrul Ște
fan Aron (care a condus co- 

? rect). Tot pentru aceeași „fap
tă" a primit cartonașul roșu 
si portarul de rezervă de la 
I.G.C.L.

Fotbaliștii de la I.G.C.L. au 
jucat ceva mai bine în fina
lul partidei, cînd au avut și 
citeva bune situații de gol, pe 
care le-âu ratat prin Popescu, 
Bobocea și Kostal. Păcat că 

.fotbaliștii învinși au confun
dat uneori jocul corect cu jo
cul dur, așa cum. au făcut-o 
de multe ori în meciul de sîm
bătă. (M. CONSTANTIN)

’ 4-0
Terenul Știință a găzduit 

sîmbătă după-amiază întîlni- 
rea derby dintre formațiile U- 
tilajul și I.G.C.L. (fost E.G.L. 
Petrila). A fost un meci des
pre care se pot spune multe 
lucruri și bune și rele. Echipa 
întreprinderii de utilaj minier 
a dorit nespus de mult să ob
țină victoria și, implicit, să 
treacă pe primul loc în cla
sament. Și a reușit, obținînd-o 
ia un scor concludent : 4—0. 
Golurile au fost înscrise, în 
ordine, de către Halasz (min. 
2), Kraibic (10), Barabaș (14 
și 50). Din minutul 80, Utila
jul a evoluat în 10 oameni, 
Moghiary fiind eliminat de pe

Avancronică sportivă
• Sub genericul „Dacia- 

dei", duminică, începînd cu 
ora 9,30, în localitățile Văii 
Jiului, se desfășoară întrece
rile etapei orășenești de gim
nastică pe echipe pentru Șoi
mii patriei. Tot sub semnul 
„Daciadei" au loc, sîmbătă, 
ora 13, pe terenul C.F.R. Pe
troșani partidele de fotbal . 
dintre C.F.R.— Dinamo și I.M. 
Dîlja - C.C.S.M., iar pe te
renul II al stadionului Jiul se 
dispută, de la ora 13,30, par
tidele P.T.T.R. - Comerțul și 
B.A.T.P.S. — I.M. Livezeni. 
Duminică, ora 9, pe același 
teren are loc meciul dintre 
I.U.M.P. — I.M.P.
• După victoria netă și 

frumosul spectacol fotbalistic 
oferit miercuri de Jiul în me
ciul din „Cupa Balcanică" 
formația noastră susține din 
nou o partidă în fața pro
priilor suporteri, avînd ca 
parteneră de întrecere pe C.S. 
Tîrgov'ște. Meciul începe la 
ora 17. In deschidere, dacă 
timpul va fi frumos, are loc 
meciul de juniori ai celor două 
cluburi. In caz de ploaie, me
ciul „speranțelor" va avea 
loc la Lonea. In campionatul

județean, la ora 11, se în
tîlnesc Minerul Uricani — Mi
nerul Paroșeni, Minerul Ani- 
noasa - Parîngul Lonea, Pre
paratorul Petrila - Aurul Cer- 
tej. Ultimul meci are loc pe 
terenul C.F.R. Petroșani. Sîm
bătă, ora 16,30, în campio
natul municipal au loc urmă
toarele întîlniri : . Sănătatea 
Vulcan - Minerul Dîlja, 
I.G.C.L. - Preparatorul Lu
peni, Preparatorul Coroești 
- Utilajul Petroșani. In cam
pionatul municipal al copiilor 
doar două meciuri : la ora 9, 
pe stadionul din Lupeni,i, se 
întîlnesc Minerul Lupeni - 
Jiul, iar pe terenul II al Jiu- 

’, ora 11, Preparatorul Pe-lui, ora 11, Preparatorul Pe
trila - Utilajul. :
• Handbalul este prezent 

doar la Petroșani unde, înce
pînd cu ora 11, se întîlnesc 
formațiile C.S.Ș. II Petroșani
- M nerul Vulcan.
• Arena de popice a aso

ciației sportive.» Preparatorul 
Petrila găzduiește, sîmbătă o- 
ra 15 și duminică ora 8, faza 
I pentru calificarea în divizia 
A dintre Fulgerul Baia Mare
— Oltul Rm. Vîlcea. ,,

D. CRIȘĂN

Calitatea cărbunelui
• (Urmare din pag. i)

cat spargerea acestor bo
lovani cu barosul, dar nu a 
dat rezultatele dorite, s-a 
tras o conductă de aer com
primat de la cca 200 m și 
s-a montat un pichamer care 
din păcate nu a rezolvat 
problema. Pe lîngă posibili
tățile de accidentare bolo
vanii mai influențează nega
tiv și trimiterea 1° timp, a- 
provizionarea cu vagoane 
goale chiar a I.M. Uricani 
pentru că defectează descăr- 
cătoarele, uzează instalația 
de preparare, concasoarele, 
mașinile, jgheaburile, benzi
le transportoare etc. Odată 
cu evacuarea pietrei, se pier
de și o cantitate însemnată 
de cărbune și se execută o 
muncă inutilă. Acestea sînt 
greutățile create preparației, 
dar, în același timp, minerii 
își creează singuri greutăți 
pentru că : cenușa depășită 
ia cărbunele extras este cu 
4 procente mai mare față de

norma internă, îndeosebi la 
clasa mai mare de 80 mm, 
care reprezintă 18 la sută 
din producția întreprinderii 
miniere, și care are o mare 
cantitate de cenușă. Pentru 
depăș'rea cenușii cărbunelui 
brut, pe primele 4 luni ale 
anului 1978, I.M. Uricani a 
fost penalizată cu peste 
17 000 tone.

Ar fi foarte bine dacă a- 
ceastă problemă ar fi soluțio
nată, ar fi bine pentru am
bele colective.

Avea un tim
bru vocal plă-

SI cut, dar nestam-
pliat.

(a!/ Aceasta nu in-
\l £. 1 rră în em;sfe-
7 ra preocupărilor| <a1 s mele.

l C Ing. Zoltan 
KIRALY jr.

întreprinderea minieră Bărbăteni
încadrează prin concurs sau transfer

- MAIȘTRI MINIERI Șl ELECTROMECANICI

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

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

t r u :pen

Mica publicitate
pierdut

viciu pe ___ ______
Margareta, eliberată de Pre- 
paratia Coroesti. Se declară 
nulă. (292)

ANUNȚ DE FAMILIE
NUȚI soție și M hăiță fiu, 

mulțumesc celor ce au l*uat 
parte la înmormîntarea scum
pului lor soț și tată,

Avocat MIHAI MIHAIL 
care ne-a părăsit pentru tot
deauna și căruia îi vom păs
tra amintire veșnică. (295)

legitimație de ser- 
numele Beldean

i.

LC.S. Alimentara și A.P. Petroșani
încadrează urge

UN TEHNICIAN PRINCIPAL
CONSTRUCTOR—INVESTIȚII

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

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

retribuire
b) Șantierul nr. 5 Calafat, ju

dețul Dolj ■
— Șef birou pregătire programa

re, urmărire lucrări
— Șef birou personal învățămint, 

retribuire
— Șef birou aprovizionare-trans-

port, administrativ
— Tehnicieni principali 

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 învățămint, 

retribuire
— Inginer principal constructor

cons-

— Subinginer constructor
— Tehnicieni principali norma- 

tori
— Tehnicieni constructori
— Economist pr. financiar con

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

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

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

— dulgheri
— fierar-betoniști
— zidari
— lăcătuși-sudori
— betoniști
— alți muncitori constructori.
Informații la telefon 1 55 87 sau 

direct la sediile șantierelor inte
resate.
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„PANAIT ISTRATI" — VALEA JIULUI Cum sevele,..
■■ £

învie mai
Plutesc peste văi transilvane 
primăverile toate deodată 
Care este plingerea poetului 
neînghimpat in talpă de barba miriștilor? 
Da, primăvara este o abstracție 
o stare dinafară să lie abstractă firii 
culori și mirosuri abstracte 
plutesc peste văile Crișurilor, 
peste Someș, în apele Mureșului,
pe Arieș.
Se vor hrăni gurile noastre cu fructe, 
grinele vor da abstractele plini' 
și vinurile aidoma au să fiarbă 
în butii abstracte.
Vinovată de frumusețe, primăvară 
să fii privirilor noastre dar, 
netrădind
cum în măruntaiele grădinilor 
rădăcinile sînt libere, iar 
pluguri de vînt răstoarnă brazdele aerului 
peste pămînt.
învie mai răscumpărat de flori 
frunzelor dind clipa vieții de soare 
sub pielea calmă cîntă clorofila 
pe hornuri vegetale lunecind.

Valeria ZAMFIR, 
activist cultural Petroșani

Oamenii 
adincuriior

RUG
Rugul meu cu cîntec 
iar așteaptă o văpaie 
să-l cuprind-n taină 
arderea frumoasă.
Dalta vremii mușcă-n el 
peceți
pentru fiii Țării,
pentru omenesc.

Ion P. VLAD,
lăcătuș, Preparația 

Coroești j

Olimp dacic
Scriem poezie pentru-acești Carpați
Poezia muncii, poezia-crez
Și în vadul luncii durăm meterez ; 
Ridicăm lumină păcii peste timp. 
Sădind o grădină dacică — Olimp 
Pentru brazda veche, Tudori fiți, Ștefani, 
Scrieți poezie, pentru timp și faptă, 
Coaseți flori pe ie.
Precum făceau Dacii,
Liniștii trecute, florii drn Olimp.

Constantin SIRBU, 
tehnician, Energoconstrucția 

Paroșeni

In împărăția pietrei 
drijează — abil pîrgiiiile 

brațelor, 
trupurile vibrează odată 
și încă o dată 
cu bătăile pichamerelor, 
pămîntul geme și timbrul vocii 
se pierde în răbufniri surde. 
Ecouri prelungi se zbat 
în întuneric 
de pereții strîmți 
ai galeriilor, 
pupilele fosforescente 
despică smoala nopții ’”
fumul bătăliei se risipește, 
ortacii cu palmele osoase 
mîngîie bulgării calzi, 
sclipitori, 
aproape aburind.
Craterele își duc neobos te 
povara 
spre gurile mereu flămînde 
ale puțurilor, 
straturi întregi se string 
într-o clepsidră 
și fiecare fir așteaptă 
transformarea 
la trecerea prin vama 
tunelului îngust, 
și oamenii adîncurilor 
se-ndreaptă spre matca 
de lumină.

Vasile TĂNÂSELEA, 
muncitor, I.M. Vulcan

Cum urcă verdele-n copaci și-n muguri.
Spre setea de lumină și albastru
Cum brazda scoate aburi noi spre cruguri, 
Cum rădăcina-i fiece jugastru

Și pasărea din visul tău tresare :
Cînd aripa de vrajă și-o desprinde
Spre țărmul unde neagra înstelare, ;
Dn somnuri milenare, șe aprinde. ■

Căci tu cobori în rădăcini cu seve,
Și palmele-ți sfințești cu aurore.
Și-nalți cu briațele comori, a:evea
Spicului în a lanurilor hore.

Și conturată-n cremeni și cărbune.
Văd trecerea-ți măreață peste vreme
Cum urcă din a stratelor genune.
Spre fruntea aurită-n două steme I...

loan CHIRAȘ, 
muncitor tipograf Petroșani

Mai departe...
Barierele ș-au rupt...
In auz timpul rădăcini destramă... 
Aud respirația cum arde 
necuprinsă de somn, 
cu ochi mari spre merinde... 
încleștată, viu 
triumf peste spații, 
coloană sonoră 
melodie de harfă ;
Și tot mai departe... I

Mircea GORUN

Podoabe
Nu e departe
Niciodată departe de mine
Amurgul rășinos, agățat
Pe ramura coaptă a dealurilor. 
Țarina încinsă de belșugul copitelor 
Nu e departe -
Niciodată departe de mine
Snopul de vreascuri răsturnat
Sub pirostriile bunicii,
Țestul de lut în care
Plinea
Păstrează gustul pămîntului
Pe aceste simple podoabe
Legate cu rugii
Din miriștea griului
Imi odihnesc fruntea.
Cu ele traversez timpul;
Fortific puterea spre a smulge
Din întunericul galeriilor
Petala luminii
Pe care o vei prinde lîngă inimă.

Ion ȚIGÂNTELE,
lăcătuș I.M. Uricani

r
ind trecu de salcimul 
din capul satului se 
Întreabă de ce o fi 

îmbătrinit. Ai să ajungi bă- 
trîn — gindi el oprindu-se-n 
loc și privid copacul ce în
frunta cerul, de care, era 
sigur, se lega și existența 
lui. Nerăbdarea revederii bi- 

. rui emoția amintindu-i că 
de lapt se întoarce de aco
lo. .

...Acolo de unde se în
torcea fusese o așteptare 
lungă și obositoare, a cărei 
primă consecință este și va 
rămîne golul din memorie, 
tar adevărul strălucea pe 
garduri și dincolo de gar
duri. Oamenii erau legați, 
fără deosebire, de casa și 
curtea lor, cu un fir invizi
bil. Nu credea in existen
ța firului, dar asta nu l îm
piedica să-și amintească de 
poarta lui. Trosc. Nu umbla 
cu capul in nori și mergi pe 
trotuar iși zise. La urma ur
mei, de cînd plecase el, de 
ce n-ar ii făcut și ei un tro
tuar... Trosc 1 Anafura mă- 
sii, sint Împiedicat de tot. 
Pe piatra vopsită cu alb 
scria : „Dispensarul medical 
comuna Aninoasa". Pri
virea-! fugi de la pi
cior la piatră și de la 
piatră la clădirea Împrej
muită cu salcîmi din stingă 

lui. la-n te uită, asta n-o 
știam : „Casa de nașteri". 
Și cum de nu mi-am dat 
seama că de acum încolo 
trebuie să privesc iotul de 
jos in sus și nu de sus în 
jos, cum poale că ar 
bui. Pentru că n-am de 
să fiu un șobolan care 
trăiască din amintiri de 
o zi la alta. Și atunci...
tund, de ce m-am întors ? 
Iși asculta zgomotul pași
lor. Pași lipăiți, șovăitori, cu 
care ieșea din singurătate. 
Iși văzu casa. Abia atunci 
simți singurătatea, întreagă, 
masivă și grea, scurgîndu-i- 
se prin vene în pămîntul ce 
mirosea a Hori putrede de 
satcim și a rășină.

igur. Nu i se părea. 
Stătea cineva pe a- 
coperiș. Un bărbat. 

„Ce dracu e cu ăla pe casa 
mea ?“ Mări pasul.

Simțea cum mor visurile 
in găoacea lor putredă. Nu 
aveau copii. Dar, în casă, 
plîngea un copil. Aproape 
că urla. Privi peste gard. 
„Cum dracu să mă inșel I" 
împinse poarta. Cîinele în
cepu să-l latre. Se uită fio
ros la el și cîinele tăcu. II 
cunoștea oare pe slăbăno
gul din fața lui ?

Cel de pe casă il scrută

cu coada ochiului. Se mă
surau în tăcere. Părea ti- 
năr. II întrebă : .

— Ce se aude cu țigla ?
— E... e gata !.„ t
— Văd că te cunoaște ja

vra I?
Rinji.
— O fi simțit și el...
Tinărul de pe casă zîmbi. 

li părea simpatic cel de jos.
— Vrei o țigară?
li aruncă una. O prinse 

și se așeză pe un lemn.
— Te-ai insurat cu fe

meia asta ?
— încă nu, dar nu mai 

am mult, De ce?

— Am întrebat și eu așa. 
Liniște
— Ce faceți cu țigla ?
— Acopăr grajdul.
Omul de jos privi grajdul 

nou și mormăi un „aha" de 
parcă s-ar fi dumirit.

— Casa ce are de mun
cești la ea?

— A slăbit un bulumac de 
la pod și-i mai bat vre-o 
două leațuri.

acă ăla de pe casă 
ar mai fi spus că el 
a făcut-o, ar fi zbie

rat „Prostule, e casa mea". 
Copilul nu mai plîngea. Ieși 
femeia cu o strachină în mi

nă. li aruncă o privire fu
gară și se îndreptă spre 
cușca ciinelui. Sigur, cunoș
tea de undeva ochii aceia 
mari și negri. Se opri. Iși a- 
minti. Strachina ii căzu din 
mină și speriată, se întoar
se spre omul ce stătea pe 
lemn, dinele incepu să 
leorbăie zeama.

— Ce mai faci. Ileana ?
Femeia nu răspunse. li 

venea parcă să strige: „lar- 
tă-mă, dar n-am mai putut". 
Tînărul de pe casă simți ce
va.

— Nu el e cel cu țigla ? 
întrebă el.

Femeia înțelese că ea, 

numai ea poate decide. Răs
punse foarte sigură:

— Ba da. El este 1 Cînd 
aduci țigla aceea, omule?

— Miine I Am aranjat cu 
un căruțaș, mormăi. Apoi, 
vă las. Mai am și alte tre
buri.

Dădu să plece. De fapt, 
mai aștepta ceva.

— Rămîi să mănînci cu 
noi — zise femeia, incercînd 
să zică ceva.

— Mă așteaptă și pe mi- . 
ne femeia.

Mai privi o dată casa, 
grajdul cu o veselie prefă
cută și acum chiar plecă, 

emeia privi lung în • 
urma lui. Doar ea 
putea să înțeleagă. 

Tinărul, in nici un caz. Știa 
că cel care plecase era băr
batul ei adevărat, pe care 
nu și l-ar fi putut închipui 
niciodată trecind prin poar
tă ca un orb, fără să întin
dă mîinile. Dorise amintirea. 
Numai că amintirea nu fu
sese amintire, căci se afla
se in fața ei.

— Ce ai ? 
tinărul de pe

— Nimic, 
mănînci.

Tinărul de 
gindea: „Oar 
fi cunoscut dinele ?" Dădu 
din umeri și coborî.

Dan CHICET, 
student, institutul de mine

î
I

• I 
î 
V 
î

î

.— întreabă, | 
casă. ■
Coboară să ,

pe casă
5 de unde

șe
f‘Q ■•••*!



4 Steagul roșa SîMBATA, 27 MAI 1978

in Republica
• (Urmare din pag. I)

Laos și Sufanuvong, membru 
al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Laoți
an, președintele Republicii 
Democrate Populare Laos.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se. îm
brățișează prietenește cu to
varășii Kaysone Phomvihane 
și Sufanuvong, cu ceilalți to
varăși din conducerea de 
partid și de stat a Republi-

Depunerea
T ovarășul Nicolae 

Ceaușescu, a depus, vineri 
după-amiază, o coroană de 
flori la Monumentul solda
tului necunoscut din Vientia
ne.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului, președin

te

începerea
Vineri după-amiază, la Pa

latul Consiliului de Miniștri 
dm Vientiane aU-început con
vorbirile oFiciale între tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar generdl al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Kaysone 
Phomvihane, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluțio
nar Laoțian, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Demo
crate Populare Laos.

La convorbiri particină 
membrii delegației române.

Dineu în onoarea oaspeților români
in onoarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, vineri, 
26 mai, a fost oferit un di
neu de către tovarășul Kay
sone Phomvihane, secretar ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revo

încheierea vizitei tovarășului
Nicolae Ceaușescu in R.S. Vietnam

Plecarea din Hanoi
ta 26 mai s-a încheiat 

vizita oficială de prietenie 
efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Repu
blica Socialistă Vietnam, 
în fruntea unei delegații de 
partid și de stat a țării 
noastre.

Prin rezultatele ei rodnice, 
prin întreaga sa desfășura
re, vizita s-a înscris ca un 
moment de cea mai mare 
însemnătate în istoria rela
țiilor de strînsă prietenie, 
solidaritate și colaborare 
multilaterală dintre cele 
două partide, țări și po
poare.

La .reședința rezervată î- 
nalților oaspeți români, Pa
latul guvernamental, au ve
nit să-și ia rămas bun de 
la tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Le Duan, 
secretar general al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Vietnam, Ngu
yen Hu Tho, vicepreședinte 
al Republicii Socialiste Viet

Democrată Populară Laos
cii Democrate Populare 
Laos veniți în întîmpinare.

Erau de față alte persoa
ne oficiale laoțiene.

O mare mulțime de locu
itori ai orașului Vientiane 
salută cu căldură pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
dau glas bucuriei de a-i a- 
vea ca oaspeți dragi.

Marile artere ale capita
lei laoțiene, frumos împo
dobite, pe care le străbate
coloana oficială de mașini,
oferă o imagine semnifica

unei coroane de flori
te al Republicii se aflau 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți membri ai delegației 
române.

înalții oaspeți români au 
fost însoțiți de persoane o- 
ficiale laoțiene. J

După depunerea coroanei 

convorbirilor oficiale
precum și persoane oficiale 
lacțiene.

in timpul convorbirilor, au 
fost subliniate cu satisfacție 
relațiile de strînsă prietenie, 
solidaritate și colaborare e- 
xistente între Partidul Comu
nist Român și Partidul Popu
lar Revoluționar Laoțian, în
tre Republica Soc'alistă- 
România și Republica Demo
crată Populară Laos. Totoda
tă, s-a relevat faptul că ra
porturile între țările, partide
le și popoarele noastre cu
nosc o continuă dezvoltare, 

luționar Laoțian, și tovarășul 
Sufanuvong, președintele Re
publicii Democrate Populare 
Laos.

La dineu au participat 
membrii delegației române, 
precum și persoane oficiale 
laoțiene.

in timpul dineului, tovarășii 
Kaysone Phomvihane și 
Nicolae Ceaușescu au rostit 

nam, Truong Chinh, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.V., președintele Comite
tului Permanent al Adunării 
Naționale, Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.V., prim-minis
tru al guvernului, alte per
soane oficiate.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cor
dial, prietenește, cu tova
rășul Le Duan, cu ceilalți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat vietnameză.

De la reședință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovară
șul Le Duan, ceilalți to
varăși din conducerea de 
partid și de stat a celor do
uă țări s-au îndreptat apoi 
spre aeroportul Gia Lam, 
din apropierea capitalei 
vietnameze.

Lg ieșirea din Palatul gu
vernamental, militari ai 
forțelor armate vietnameze, 
în costume albe, de paradă, 
au prezentat onorul. O ma
re mulțime de locuitori ai 
capitalei au făcut o caldă 
și entuziastă manifestare.de 
simpatie.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Le Duan, care 

tivă a prieteniei și solidari
tății dintre partidele, țări
le și popoarele noastre. Mii 
de oameni ai muncii salu
tă pe înalții oaspeți, fă- 
cîndu-le o călduroasă ma
nifestare de simpatie. Sînt 
fluturate stegulețe româ
nești și laoțiene.

Tn această atmosferă în
suflețită, de sărbătoare, to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Kaysone Phomvihane so
sesc la reședința rezervată 
distinșilor oaspeți din Româ
nia.

de flori, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și 
de stat ai țării noastre au 
păstrat un moment de recu
legere.

convorbirile reafirmînd ho- 
tărîrea comună de a ridica 
pe o treaptă superioară con
lucrarea româno-laoțianp, de 
a pune baze trainice unei lar
gi și fructuoase cooperări e- 
conomice și în alte sectoare 
de activitate, în interesul dez
voltării economico-sociale și 
construcției socialismului în 
cele două țări, al cauzei pă
cii și. înțelegerii internaționale.

Corvorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă cordială, de 
prietenie tovărășească, de 
înțelegere și respect recproc.

toasturi, urmărite cu deosebit 
interes, viu aplaudate, de că
tre cei prezenți.

Dineul s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială, priete
nească.

în încheiere, în onoarea î- 
naiților oaspeți români au 
fost prezentat un spectacol 
artistic, care s-a bucurat de 
un deosebit succes.

parcurg cu mașinile stră
zile orașului, răspund cu 
prietenie manifestărilor pli
ne de căldură ale zecilor de 
mii de locuitori ai Hanoiu
lui.

în aplauzele mulțimii, co
loana de mașini ajunge la 
aeroportul Gia Lam, împo
dobit sărbătorește.

La încheierea ceremoniei, 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele României și tova
rășa Elena Ceaușescu își 
iau rămas bun de la perso
nalitățile vietnameze venite 
la aeroport să-i conducă.

Mii de locuitori din capi
tala țării prietene aflați pe 
aeroport aclamă cu însu
flețire pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Le Duan, expri- 
mîndu-și profunda satisfac
ție față de această vizită a 
prieteniei.

La scara avionului, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Le Duan își string mîinile, 
se îmbrățișează cu prietenie, 
îndelung.

Avionul prezidențial de
colează la ora 9,00 - ora 
locală îndreptîndu-se spre 
Laos.

Q.N.U. Sesiunea specială a Adunării 
Generale consacrată dezarmării
NAȚIUNILE UNITE 26 (A- 

gerpres). -
Sesiunea specială a Adu

nării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării își 
continuă lucrările în cadrul 
dezbaterilor generale.

Apreciind că „Acțiunea 
dezarmării a fost pînă a- 
cum un eșec", președintele 
Franței Valery Giscard 
d'Estaing, a spus că, „în 
pofida unor rezultate parți
ale, bilanțul celor 30 de ani 
de propuneri, inițiative, ne
gocieri rămîne, în mod tra
gic, insuficient". Expunînd 
poziția Franței, vorbitorul a 
arătat că dezarmarea „tre
buie să se realizeze cu 
participarea tuturor, sub 
controlul tuturor și în fo
losul tuturor".

Șeful delegației Mexicu
lui, Alfonso Garcia Robles,

Orientul
BEIRUT 26 (Agerpres). La 

Beirut a avut loc o întrevede
re între Selim Al-Hoss, primul 
ministru al Libanului, și Yasser 
Arafat, președintele Cormte- 
tului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. 
După întrevedere, OEP a dat’ 
publicității un comunicat, 
transmis de agenția WAFA, 

la și la Constanța, în perioada 25 iunie -3 septembrie 1978.
*• Acceleratul 205, Giurgiu fr. - Curtici fr. și acceleratul 206, Curtici fr. — Giurgiu fr. 

circulă în perioada 19 iunie - 18 septembrie, respectiv 17 iunie - 16 septembrie 1978. 
*** Acceleratul 242, Cluj-Napoca - Buc. Nord, are grupă de Deva - Buc. Nord, iar ac

celeratul nr. 243 Buc. Nord - Cluj-Napoca, are grupă de Buc. Nord - Deva.

NOUL MERS AL TRENURILOR
- Valabil de Ia 28 mai 1978 -

Sosiri și plecări din stația Petroșani
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cursa 2708 Simeria - Petroșani 22,10 0,35 — —
cursă 2701 Petroșani - Simeria — — 3,20 5,44
pers. 2082 Petroșani - Craiova — — 4,40 8,47
cursa 2712 Subcetate - Petroșani 4,00 5,35 — —
cursa 2732 Petroșani - Lupeni — — 5,40 6,12
accel. 241 Buc. Nord - Deva 0,25 6,17 6,20 8,03 *
pers. 2022 Simeria - Buc. Nord 4,05 6,40 7,02 15,35
pers. 2081 Tg. Jiu - Petroșani 5,35 6,55 — —
cursa 2731 Lupeni - Petroșani 6,40 7,21 — —
pers. 2025 Craiova - Simeria 3,35 7,29 7,36 9,55
cursa 2734 Petroșani - Lupeni — — 7,50 8,22
cursa 2703 Simeria - Petroșani 6,40 9,27 — —
cursa 2733 Lupeni - Petroșani 9,00 9,33 —
cursa 2703 Petroșani - Simeria — 11,20 13,45
pers. 2083 Craiova - Petroșani 8,38 12,20 — —'
accel. as Giurgiu fr. - Curtici fr. 5,35 12,25 12,29 17,35 ♦ *
pers 2084 Petroșani - Craiova 13,00 16,48
cursa 2714 Subcetate - Petroșani 11,30 13,25 ■— —
cursa 2736 Petroșani - Lupeni — 13,30 14,02
cursa 2705 Petroșani - Simeria — — 13,50 16,30
cursa 2735 Lupeni - Petroșani 14,30 15,03 —
accel. 242 Cluj Napoca - Buc. Nord 10,20 15,10 15,14 21,04 **♦ ■■■■
cursa 2707 Petroșani - Simeria — 5,33 17,58
accel. 206 Curtici fr. - Giurgiu fr. 12,00 16,50 16,58 23,50 ♦ ♦
peirs;.., 2026 Simeria - Cra'ova 14,40 17,23 17,29 21,19
pers. 2021 Buc. Nord - Simeria 8jT 17,58 18,16 20,35
cursa 2738 Petroșani - Lupeni — — 18,05 18,37
cursa 2704 S'meria - Petroșani 16,18 .18,42 — —
cursa 2737 Lupeni - Petroșani 19,05 19,38 — —
pers 2085 Craiova - Petroșani 15,55 19,44 — —
cursa 2709 Petroșani - Simeria — — 20,15 22,46
cursă 2740 Petroșani - Lupeni — — 20,20 20,52
pers. 2086 Petroșani - Craiova — —- 20,40 0,15
cursa 2706 Simeria - Petroșani 19,25 21,41 — —
accel. 243 Buc. Nord - Cfuj Napoca 16,00 21,44 21,48 2,33 ■■ ■
cursă 2739 Lupeni - Petroșani 21,50 22,23 — —
cursă 2711 Petroșani - Subcetate i— —... 22,40 0,20
accel. 244 Deva - Buc. Nord 21,15 23,19 23,23 5,00
* Acceleratul 241, Buc. Nord - Deva ș i acceleratul 244, Deva - Buc. Nord, circulă de

s-a pronunțat pentru adop
tarea unei noi strategii a 
dezarmării, că Adunarea Ge
nerală trebuie informată în 
legătură cu toate măsurile 
de dezarmare, uni-, bi- sau 
multilaterale, iar Comitetul 
de la Geneva „trebuie să 
devină forul major al Na
țiunilor Unite pentru dez
baterea problemelor de
zarmării.

Emil Wojtaszek - ministrul 
de externe al Poloniei, a de
clarat că în prezent sarci
na cea mai importantă es
te eliminarea amenințării* u- 
nui război nuclear și inter
zicerea armei nucleare și 
a tuturor tipurilor de arme 
de distrugere în masă.

Ministrul de externe al So
maliei, Abdurahman Jama 
Barre, s-a pronunțat pen
tru crearea de zone libere 
de arme nucleare.

Mijlociu
în care se arată că Organi
zația pentru Eliberarea Pa
lestinei este de acord să faci
liteze misiunea Forțelor inte
rimare ale Națiunilor Unite în 
Liban - UNIFIL în scopul rea
lizării retragerii trupelor is- 
raeliene și restabilirii suve
ranității libaneze în sudul ță
rii.

ÎN CAPITALA REPUBLICII 
POPULARE CONGO, în ca
drul manifestărilor prileju
ite de sărbătorirea „Lunii 
prieteniei", Asociația con
goleză pentru pace și prie
tenie între popoare (A.C.A.P.) 
și Ambasada României la 
Brazzaville au organizat o 
gală de filme documentare 
românești.

Manifestarea s-a bucurat 
de un deosebit succes.

R. P. CHINEZA SI PIAȚA 
COMUNA au procedat, joi, 
la schimbul instrumentelor de 
notificare a îndeplinirii pro
cedurilor interne necesare 
punerii în aplicare a acor
dului comercial semnat în
tre cele două părți la data 
de 3 aprilie - informează 
agenția China Nouă. După 
cum precizează agenția ci
tată, acordul comercial din
tre R.P. Chineză și C.E.E. va 
intra în vigoare la 1 iunie 
anul acesta.

GUVERNELE R. P. CHINE
ZE și sultanatului Omanu
lui au hotărît să stabilească 
relații diplomatice la nivel 
de ambasadă, începînd cu 
data de 25 mai 1978 - se 
arată într-un comunicat co
mun semnat de reprezentanții 
celor două țări, transmis de 
agenția China Nouă.
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