
încheierea vizitei tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

în Kampuchia Democrată
înapoierea la București

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA1

eagul roșu ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI Al PCI
Și AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

ministrul afacerilor externe, 
Vasile Mușat, secretar al 
C.C. al P.C.R., Vasile Pun- 
gan, membru al C.C. al 
P.C.R., ministru la Președin
ția Republicii Socialiste 
România, șef al grupului de 
consilieri ai președintelui 
Republicii.

Prin întreaga lor desfășu- 
,_____ rare, vizitele tovarășului

_____  ...___ _ Republica Nicolae Ceaușescu în cele 
Democrată Populară Laos cinci țări prietene se în- 

ctșj Kampuchia Democrată.
Tovarășul . Nicolae 

Ceaușescu a fost însoțit în 
aceste vizite de tovarășa 

Jclena Ceaușescu, membru 
, ■'al ^Comitetului Politic Exe

cutiv al C.C. al P.C.R.,-- de 
tovarășii Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guver
nului, 
exterior și cooperării 
nomice internaționale, 
mitru Popescu, membru

Marți seara, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, s-a înapoiat în Capitală 
din vizitele oficiale de prie
tenie întreprinse în Repu
blica Populară Chineză, Re
publica Populară Democra
tă Coreeană, Republica So
cialistă Vietnam,

ministrul comerțului 
eco- 

Du- 
al 

Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.,

,S--

rezonanță
cu profunde 

deschizînd noi 
evoluției 

cendente, pe multiple pla
nuri, a relațiilor de priete
nie, solidaritate și colabo
rare dintre Republica So
cialistă România și țările vi
zitate.

Acum la întoarcerea în pa
trie, mii și mii de bucureș- 
teni au venit pe aeroportul 
Otopeni să-l întîmpine pe 
secretarul general al parti
dului, să-i ureze bun venit, 
să-și exprime ' aprobarea 
deplină față de rezultatele 
atît de bogate ale vizitelor,

scriu ca un eveniment 
marcabil, de 
ternațională, 
semnificații, 
perspective

re
in-

as-

cu încrederea că prietenia 
și colaborarea tovărășeas
că dintre România și țările 
vizitate se vor dezvolta și 
mai puternic, în interesul și 
spre binele popoarelor noas
tre, al cauzei generale a 
socialismului, păcii și înțe
legerii în întreaga lume.

La aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu și cei
lalți membri ai delegației au 
fost întîmpinați cu multă 
căldură de tovarășii Manea 
Mănescu, losif Banc, Emil 
Bobu, Virgil Cazacu, Gheor
ghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Vir
gil Trofin, losif Uglar, llie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Ion 
Coman, Teodor Coman, Mi
hai Dalea, Miu Dobrescu, 
Nicolae Giosan, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Ursu, Richard 
Winter, Vasile Marin, de

• (Continuare în pag. a 4-a)
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Revenim la I. M. Aninoasa

COMPLEXELE MECANIZATE ‘ 
mijloace importante 

în realizarea sarcinilor de plan

Plecarea din Pnom Penh

ex- 
de 
de

de 
de 
or-

Marți, 30 mai, a luat sfîr- 
șit vizita oficială de prie- 
nie pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia- 
I ste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a 
efectuat-o în Kampuchia De
mocrată, în fruntea unei de
legații de partid și de stat a 
țării 'noastre,' la invitația Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist din Kampuchia 
și a Guvernului Kampuchiei 
Democrate.

Ca și cele precedente, în
treaga vizită s-a desfășurat 
sub semnul prestigiului și pre
țuirii de care se bucură Parti
dul Comunist Român, țara 
noastră, secretarul general 
al partidului și președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, activitatea sa pu-

să în slujba cauzei generale 
a socialismului, progresului și 
păcii, a libertății și indepen
denței popoarelor, prieteniei 
și înțelegerii între națiuni, co
laborării internaționale.

Această înaltă apreciere a 
fost, dealtfel, reliefată cu 
pregnanță și de vizita de ră
mas bun pe care a făcut-o to
varășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei ’Elena Ceaușescu, 
la reședința înalților oaspeți, 
înainte de plecare, tovarășul 
Pol Pot, secretarul Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Kampuchia, 
p r i m-m i n i s t r u al gu
vernului, însoțit de tovarășii 
Khieu Samphan, președintele 
Prezidiului de Stat al Kampu- 
chiei Democrate, leng Sary și 
Vorn Veth, membri ai Comi
tetului Permanent al Comite
tului Central al Partidului Co

munist din Kampuchia, 
v i c e p r i m-m i n i ș t r i ai 
guvernului, de alți membri 
din conducerea de partid 
de stat a acestei țări.

Erau prezenți membrii de
legației țării noastre.

Împreună, oaspeți și gazde 
s-au îndreptat apoi spre ae
roport, unde a avut ioc ce
remonia plecării.

Aici, înalții oaspeți au fost 
întîmpinați de Nuon Chea, 
președintele Comitetului Per
manent al Adunării Re
prezentanților Poporului, de 
membri ai guvernului, de mii 
de reprezentanți ai militanți- 
lor partidului, ai populației.

După încheierea ceremoniei 
plecării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena

I.M. Aninoasa, luni, 29 
mai. Producția de cărbune 
extrasă peste sarcinile pla
nificate, se ridică, la nivelul 
întreprinderii, • pe această 
lună la peste 800 tone. Prin
tre sectoarele cu cele mai 
bune realizări se numără și 
sectorul I, sector care foarte 
multă vreme deținea „pon
derea" minusului înregistrat 
de întreaga mină - peste 90 
la sută. In ziua amintită, 
colectivul sectorului avea 
trase la zi peste sarcina 
plan mai mult de 1000 
tone.

- Realizările obținute 
sectorul I se datoresc, pe 
o parte, unei mai bune
ganizări a muncii, iar pe de 
altă parte, preocupării deo
sebite pentru asigurarea bu
nei funcționări a celor două 
complexe mecanizate. In a- 
ceastă lună brigăzile care 
exploatează complexele, bri
găzi conduse de maistrul mi
nier- Ion Horhotă și de mine
rul llie Nicolae, au obținut 
productivități net superioare 
celor înregistrate în luna a- 
prilie - ne spunea secretarul 
comitetului de partid al între
prinderii și președinte al 
Consiliului oamenilor muncii, 
tovarășul Ion Albescu.

Urmărind situația statisti
că și comparînd rezultatele 
lunii mai cu cele ale lunii a- 
prilie, constatăm o creștere 
substanțială a productivității 
muncii. In medie productivi
tatea obținută de brigada 
condusă de llie Nicolae este

cu peste 1500 kg/post mai 
mare în luna mai decît cea 
realizată în aceeași perioa
dă a lunii aprilie. Și produc
ția extrasă în această pe
rioadă de timp (25 de zile) 
este în luna mai cu peste 600 
de tone meii mare, decît în 
luna aprilie. Rezultate' bune 
au obținut, în perioada a- 
mintită, și minerii brigăzii 
care exploatează 
complex mecanizat, 
brigăzii maistrului 
Horbotă.

Factorii care -au 
obținerea acestor 
la complexele mecanizate îi a- 
flăm de la 
inginerul șef 
electromeca
nic al în 

treprinderii. 
Petru losip ; 
„O mai bu
nă întreți
nere a uti
lajelor și 

intervențiile 
operative 
preventive 

•chiar, <
condus I
reducerea 
stagnărilor 

cauzate de 
defecțiunile 

electromeca
nice. Acest 
lucru s-a da
torat și îm
bunătățirii a- 
sistenței teh-

celalalt 
minerii 

minier Ion

condus la 
rezultate

nice. Sectorul I este 
smgurul sector care are, da
torită complexității mecaniză
rii din dotare, ca adjunct șef 
de sector un ingmer electro
mecanic. Pe fiecare schimb 
pentru ambele complexe, a- 
vem cîte un inginer care are 
numai această sarcină - să 
urmărească comportarea și 
funcționarea uti la j el or, să în
drume și să coordoneze ac
tivitatea brigăzilor de la a- 
ceste complexe. Dar, pe lin
gă măsurile -organizatorice.

Dorin GHEȚA i

Luna mai

• (Continuare în pag. a 2-a)
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In sprijinul orga
nizării convorbirilor 
recapitulative în îri- 
vățămîntul politico- 
ideologic :

• creșterea pro
ducției nete

• reducerea chel
tuielilor materiale

(Pag. a 3-a)

I.M. Paroșeni. Mecani
zarea abatajelor se îm
pletește organic cu asigu
rarea condițiilor de secu
ritate a muncii.

In clișeu : Pe una din 
magistralele subterane ci
le minei, un „țug" cu tu
buri de aeraj pentru ven
tilația abatajelor.

Foto : I. LICIU

Șase întreprinderi miniere 
cu sarcinile depășite

In 29 mai Combinatul mi
nier Valea Jiului a înregis
trat un adevărat record al 
lunii - șase întreprinderi mi
niere și-au realizat și de
pășit sarcinile de plan ale 
zilei. Printre întreprinderile 
cu cele mai bune rezultate 
se numără Lonea - plus 809 
tone cărbune ; Uricani - 
plus 375 de tone și Petrila 
- plus 337. Peste sarcinile de 
plan au încheiat ziua de 29 
mai și întreprinderile mi
niere Paroșeni - plus 62 de

tone ; Aninoasa - plus 30 șî 
întreprinderea minieră Vul
can. Producția realizată la 
nivelul combinatului minier 
se situează de asemenea, 
printre cele mai mari pro
ducții extrase în această 
lună. De fapt, cea mai ma
re producție, s-a înregistrat 
în 27 mai, zi în care extrac
ția de cărbune a constituit 
un record absolut al lunii, 
dar nu și în ceea ce priveș
te numărul întreprinderilor 
cu sarcinile de plan depăși
te.

informam

Becul

I

I
I
I
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BRIGADA ȘTIINȚIFICĂ a 
cadrelor didactice de la 
Școala generală nr. 7 Pe
troșani, brigadă care numă
ră printre membrii ei ca
dre tehnico-inginerești apar- 
ținînd întreprinderii patro- 
natoare — I.M. Livezeni, va 
dezbate, astăzi, în fața a 
peste 500 de mineri de la 
această unitate economică, 
proiectul privind îmbunătă
țirea Legii retribuirii după 
cantitatea și calitatea mun-

cii (M.P.).
ELEVII CLASEI a Xll-a de 

la Liceul industrial din Pe- 
trila și-au desfășurat luni, 
ora de chimie la I.F.A. „Vîs- 
coza" din Lupeni. A fost o 
oră interesantă în care teo
ria s-a îmbinat în mod ar
monios cu practica. Apoi e- 
levri împreună cu profesoa
ra de chimie au făcut o fru
moasă excursie la Valea de 
Pești și Cîmpu lui Neag. 
(Gh. Ârșoi, Petrila).

INCINTA MINEI LONEA, 
cunoaște o animație deose
bită. Zeci de elevi din cla-

sete V-VIII ale Școlii gene
rale nr. 2 din Petrila parti
cipă zi de zi timp de o săp- 
tămînâ, eșalonat, pe clase, 
la curățirea și înfrumuseța-. 
rea suprafeței de teren din 
incinta minei și la colecta
rea metalelor vechi. O par
te din suma de bani rezul
tată din valorificarea meta
lelor vechi va intra în fon
dul școlii. (V.S.).

EXPOZIȚIE DE PIROGRA
VURĂ. Cercul de pirogra
vură din cadrul Școlii gene
rale nr. 1 Aninoasa, coor
donat de maistrul Teodor

Crișan, a amenajat în clu
bul sindicatelor dm locali
tate o expoziție care pre
zintă 70 de lucrări create 
de elevi. Se remarcă elevii 

■ Dan Blag, Adrian Crișan,
Marcel Costina, Dumitru 
Plestin, Francisc Szuhan și 
Dorin Vîlceanu cu cel mai 
mare număr de lucrări. Ex
poziția se bucură de un viu 
interes în rîndul elevilor 
școlii și al părinților. (I. Si- 
mo, înv.)
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La unul din puțurile de 
extracție al minei Lupeni 
ardea un bec electric. Ar
dea zi și noapte. Zadar
nice au fost încercările 
unui tehnician să-i con
vingă pe cei al căror loc 
de muncă era în preajma 
puțului să-l stingă în 
timpul zilei. S-au făcut de
monstrații arătindu-li-se cit 
anume se pierde din ener
gie, cit se consumă inutil 
pentru că nici unul nu „în
drăznește" să răsucească 
comutatorul. Ș-a trecut a- 
poi la amenințări. Doua- 
trei zile becul era stins, 
dar oamenii îl uitau din 
nou aprins. Exasperat, teh-

niclanul cu pricina — nu~i 
dăm numele pentru că 
fapta avea totuși un fond 
bun, dă ordin să se spar
gă becul cu pietre. De 
data aceasta ordinul a 
fost executat prompt. Dar, 
după ce becul a zburat în 
țăndări, omului i-a părut 
rău și a dat un alt ordin: 
să se pună un alt bec. Și 
bine a făcut, pentru că in 
timpul nopții era nevoie

• de lumina lui.
Ne gîndim că, tehnician 

fiind, poate găsește acum ‘ I 
o altă soluție, 'mai.,, teh- j 
nicâ.

Dorin GHETA

4
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Opțiuni in orientarea 
școlară și profesională

a elevilor (I)
In Valea Jiului au fost în

ființate și funcționează școli 
de toate gradele, de diverse 
profiluri, precum și învăță- 
mînt superior minier, unic în 
țară, care oferă tuturor ti
nerilor posibilități largi de 
ridicare a nivelului profesio
nal și cultural. O principală 
sursă de pregătire a muncito
rilor calificați pentru între
prinderile miniere și de pre
parare, o constituie cele două 
GRUPURI ȘCOLARE MINIE
RE din Petroșani și Lupeni, 
importante centre de forma
re a tinerilor.

Datorită mecanizării și 
automatizării procesului de 
extracție a bogățiilor subso
lului, a folosirii mașinilor și 

■ utilajelor din ce în ce mai 
perfecționate, viitorii mun
citori trebuie să posede o 
califîcare superioară și com-

- plexă, de adevărați tehnî-
- cieni-mrnieri.

Pentru anul școlar 1978-. 
1979 Grupul școlar minier 
Petroșani oferă următoarele 
posibilități de pregătire ;

• • ȘCOALA PROFESIO
NALA : 6 clase miniere ; 1 
clasă mecanic-utilaje; 1 cla
să construcții; 1 clasă pre
lucrări prin așchiere ; 1 cla
să turnători; 1 clasă mode-

_ fieri.
In timpul școlarizării ele

vii primesc gratuit îmbrăcă
minte, haine de protecție și 
de uzură, masă consistentă, 
rechizite și manuale școlare. 
Celor din alte localități li 
se oferă gratuit cazare în 
căminele moderne ale școlii. 
După absolvire sînt încadrați 
în producție conform con
tractului încheiat la intrarea 
în școală, putînd obține re
tribuții corespunzătoare re
țelei tarifare a ramurii 'mi-

niere. Absolvenții școlii pro
fesionale care doresc să-și 
continue pregătirea prin li
ceul seral se pot înscrie di
rect în anul III, după susți
nerea unor examene de di
ferență. Cei care dovedesc 
aptitudini deosebite în pro
ducție, după terminarea sta
giului pot fi înscriși, la pro
punerea întreprinderii, în șco
lile de maiștri.

In școlile profesionale 
pot înscrie absolvenți ai 
vățămîntului obligatoriu 
10 ani (treapta I liceu) sau 
cei care posedă studii echi
valente, dacă nu au depășit 
vîrsta de 19 ani în anul ca
lendaristic în care se înscriu. 
Pentru meseriile de miner, 
vîrsta maximă este de 25 de 
ani. Admiterea se face fără 
concurs, toți candidații fiind 
supuși unul examen medical.

In cazul că la anumite me
serii sînt mai multi candidați 
decît numărul locurilor pla
nificate pentru anul I, în pe
rioada 12-15 iulie se orga
nizează un concurs de admi
tere care constă din probe 
scrise la matematică și fizi
că.

Elevii admiși vor încheia 
contracte cu organizațiile so
cialiste obligîndu-se siă lu
creze o perioadă de cel pu
țin 5 ani după absolvirea 
școlii. Prin școala profesio
nală minieră se asigură o 
pregătire multilaterală, atît 
de cultură generală (matema
tică, fizică, chimie) cît și de 
specialitate (mecanică, elec
trotehnică, studiul materiale
lor etc.). Durata studiilor în 
școlile profesionale’ este de 
un an - un an și jumătate.

Ing. Hie BREBEN,
Inspector școlar județean

Despre sublimul omenesc

aibe“

ț

Tineri și virstmci, de toate profesiile, cetățenii Van Jiu
lui, îndeplinindu-și o nobilă îndatorire civică, participă la 
bună gospodărire a orașelor. Clișeul nostru îi înfățișează 
pe elevii Grupului școlar din Petroșani, angrenați într-o 
acțiune de înfrumusețare a arterei principale a orașului.

Foto : Ion LEONARD

Acțiuni de muncă patriotică
Pe lingă activitatea profe

sională, tinerii de la I.M. Lo
nea participă cu regularitate 
la acțiunile de muncă patrio
tică. Ei se ocupă de amena
jarea incintei minei și apro
vizionarea cu materiale a 
brigăzilor din subteran. O a- 
semenea acțiune a avut loc 
recent. Au participat peste 50 
de tineri. Unii au muncit la 
înfrumusețarea incintei minei, 
alții în depozitul de lemn la 
aranjatul stivelor și încărca
rea în cărucioare a materia
lului lemnos necesar minerilor 
din subteran. Alături de ti
nerii de la sectorul electrome
canic au participat și minerii 
Dragoș Teleagă, Marin Beș
leagă, Ladislau Tofh, Cornel 
Bezin și alții.

patriotică în grădina de legu
me și zarzavaturi a minei. Ce
le 27 de participante au 
greblat o parte din teren, au 
amenajat straturi și au sădit 
arpagic.

Petru VASIU, •
I.M. Lonea

-A apărut broșura :

„Rețeaua și-profilul liceelor din 
Republica Socialistă România — 1978“ 

întocmită de revista „Invățămîntul liceal și tehnic 
protesonai", ediția din acest an conține informații la zi 
cu privire la fiecare I ceu în parte : denumirea, adresa, 
numărul de telefon, ministerul, organul central sau local 
de care depinde instituția respectivă de învățământ, pre
cum și profilurile în care se școlarizează tineri în treapta 
I (clasa LX-a) și treapta a ll-a (clasa a Xl-a).

Broșura poate fi procurată de la toate centrele de di
fuzare a presei din țară.

î
i
i

și alții.
; '■

inițiativa comisiei de 
de la I.M. Lonea a a-

Din
femei 
vut loc o acțiune de muncă

L-a făcut ce- 
iebru cu 
cu oțet.

ou Și

Sudul, 
nordul, 
și... restul.

estul, 
vestul

(Ing. Zoltan 
Kiraly jr.)

(Agerpres)

W!

i

seriașe ale secției construcții metalice de la I.U.M. 
șani. Ea realizează numai lucrări de calitate.

Frezcarea Marioara Chichișan este una din tinerele me- 
>.----- ------------------- ------------ 1-_ i i Petro-

EL constituie un univers 
aparte de bucurii și neca
zuri, în plus are șansa de 
a o întîlni pe EA. Poate 
ca în basme, dar mai ales 
ca în viață, fiindcă și ea, de
și e japoneză, trăiește a- 
cel necruțător hubris între 
datorie și sentiment, con- însă pînă la dimensiuni cos- 
topind meridianele dragos- mice („Fiecare fată pe că
ței. Muzica le va fi alean re o iubim ni se pare că 
continuu sau 
mai pe lini- ' 
bajul aristo
telian cathar- 
s s, apoi va 
vibra în rit
mul mestece- _ 
nilor Nevei 
într-o dinamică fluidă, stir- faptul că ochiul ni 
nind sensibile poeme de fru- sensibilizează 
musețe. < ț,;':.:":.:;:1:-----------. _,T _.

Iubitorii mafuri ai peli- mitajului leningrădean, pre- 
culei realizează în această cum și milenara, dar șrin- 

cifrata în simboluri civili
zație japoneză.

Am încercat să scriem 
despre ceea ce cu greu se 
poate vorbi — inefabila p<l- 
veste de dragoste din fil
mul „Melodiile nopții al
be". A vedea acest 
înseamnă a împodobi 
crinii amintirii altarul 
gostei de-o viață.

de îndrăgostiți ai secolului 
XX, moștenind, dar și de
pășind cuplurile istorice, 
biruie toate conveniențele 
și distanțele, dovedindu-le 
false, ni se propune de fapt 
o ipostază romantică a vieții 
neidealizate, care se înalță

musețe.

vine din al
tă planetă" 
- avea 
spună 
aia, 
le lui

sa 
Fe- 

frate- 
ilia).

a- 
?■ 

se 
.............i admirînd

splendorile artistice ale Er-

Cronica filmului 
Melodiile nopții <

Să mai 
dăugăm

coproducție sovieto-japo- 
neză o replică, în timp 
bergsonian, a „Taifunului 
la Nagasaki", acolo unde 
mai tînărul pe atunci Jean 
Marais ne propunea un 
facil „Iove story", o stare 
nefericită a dragostei-bibe- 
lou, pitorescul sentimentu
lui și nu perenitatea sa. 
ilia și luko se profilează 
în metafore ale visului îm
plinit, fiindcă acest cuplu 

■£ ■■■. ■ ■■ :: /■.' 'i-

Ș 

fi
i
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film
cu 

dra-

Ion VULPE

Complexele mecanizate
• (Urmare din pag. •)

la îmbunătățirea situației de 
la complexe, au contribuit și 
măsurile tehnice luate. Astfel, 
cuțitele combinei din abata
jul lui llie Nicolae, ca să vă 
dau un singur exemplu, au 
fost înlocuire cu cuțite de ia 
o combină de înaintări in 
steril, pentru că nu dădeau 
rezuliare. Aceasta, bineînțe
les, după ce li s-au făcut mo
dificările necesare. Ne-am 
concentrat și ne vom concen
tra în continuare întreaga 
atenție asupra complexelor 
mecanizate pentru că ele re
prezintă viitorul mineritului 
și implicit a! minei Anmoa- 
sa. Și asta o spun cu toată 
convingerea pentru că în cu- 
rînd susținerea metalică in
dividuală nu va mai face 
față sarcinilor de producție 
mereu crescînde".

La aceste precizări făcute 
de inginerul șef electrome
canic, inginerul șef al mi
nei, Mircea Popescu adauga: 
„Pe lingă condițiile mai bune 
de iucru create complexelor

mecanizate, vreau să eviden
țiez în mod deosebit mobili
zarea - aș numi-o - exem
plară a întregului colectiv al 
sectorului care a reușit în a- 
ceastă lună să depășească 
momentele dificile și să pă
șească în ritmul impus de 
mecanizare. Datorită puterni
cei reveniri a 
a contribuției 
toare, dar mai 
relor II și IV, 
își va realiza 
sarcinile planificate".

Sectorul I nu are însă nu
mai abataje .mecanizatei ci 
și două abataje cameră, ca
re, așa cum ne spunea șeful, 
sectorului, ing. Virgil 
nescu condițiile

sectorului I și 
celorlalte sec- 
ales a sectoa- 
întreprinderea 
pe luna mai

INTRE NOI, FEMEILE O INTRE NOI, FEMEILE © ÎNTRE NOI, FEMEILE

pentru cei mici
Ziua internațională 

copilului va fi sărbătorită 
în orașul Vulcan, ca de 
altfel în toate localitățile 
Văii, de toți copiii din gră
dinițe și școli. Tovarășa 
Maria Mihuț, președinta 
comitetului orășenesc al 
femeilor ne informează că 
peste 1 500 de preșcolari 
și șoimi ai patriei vor 
primi din partea comisiilor 
de femei daruri în va
loare de peste 12 000 lei.

Noutăți 
cosmetice

*in luminos al
Pe Ioana Vesa, muncitoare 

fruntașă la I.U.M.P., am intîl- 
nit-o la ieșirea din schimbul 
I. Se grăbea să ajungă aca
să unde o așteptau nerăbdă
toare Gabriela de numai 3 
ani, mezina familiei, și suro
rile ei Mirela și Elena, eleve 
în clasele a Vl-a și a IV-a, la 
Școala generală nr. 5 Petro
șani.

Cu toată graba, fericita ma
mă a trei fete „frumoase și 
cuminți", cum ne spunea ea 
însăși a găsit timp să ne

le-am
....... ne as

culte povețele, numai 
schimbul unui dar. Ele învață 
pentru că numai prin muncă 
vor ajunge oameni adevărați.

Florile, jucăriile, hăinuțele 
dăruite copiilor în această 
minunată zi a lor sint dovezi 
ale vieții fericite pe care o 
trăim noi și copiii noștri prin 
grija partidului. Doresc, a- 
lături de toți părinții din lume, 
ca viitorul copiilor noștri să 
fie luminos. (M.P.)'

mărturisească un mic „secret" alte prilejuri, dar nu 
de familie. împreună cu soțul învățat cu obiceiul să 
meu Mircea Vesa, maistru la 
S.T.R.A., am hotărît ca de Zi
ua copilului să ne sărbătorim 
copii. Este o tradiție în fami
lia noastră, ca la 1 Iunie cei 
mici să primească daruri și 
să-i felicităm pentru rezulta
tele bune la învățătură, ca și 
pentru comportarea in fami
lie și la școală. Am fete bu
ne, sînt mulțumită de ele și 
de felul cum sînt educate la 
școală. Daruri le facem și cu

în

Cîteva relații, privind cele 
mai noi produse cosmelice 
puse în vînzare in magazine 
specializate din municipiu, 
ne-au fost furnizate de to
varășa Vasilica Angnelina, 
vinzătoare ia magazinul nr. 
2 din Petroșani.

„Magazinul nostru a pus 
în aceste zile la dispoziția 
cumpărătoarelor cremă cu 
clorofilă „Anca" pentru îm
prospătarea tenului, creme 
hidratante tip „Eva" de zi 
și de noapte pentru tenuri 
grase și uscate. Avem, de a- 
semenea, toată gama de cre
me, emulsii și loțium dema- 
chiante tip „Gerovital" și 
„Pell Amar", precum și măș
ti pe bază de fructe cum es
te, spre exemplu, produsul 
„Nivea .Super" cu miros de 
fragi.

Magazinul nostru a pus în 
vînzare de cîteva zile peruci 
și meșe pentru toate nuan
țele și mărimile solicitate, 
gene false, precum și loțium 
demachiante tip „Astor".

y MiV Vrf

lucru sînt foarte grele, în a- 
ceastă lună și cele două bri
găzi au obținut rezultate mai 
bune decît în perioada an
terioară. Nu-i mai puțin a- 
devărat că realizările s-au 
obținut în condițiile cînd a- 
tît la complexele mecanizate 
în abatajele cameră cît și 
ia celelalte genuri de lucrări, 
s-a îmbunătățit foarte mult 
climatul de. muncă și starea 
disciplinară. Numărul ab
sențelor nemotivate, spre e- 
xemplu, dar "și celelalte a- 
băteri de la disciplină mun
cii s-au redus mu|t".

Climatul de muncă s-a îm
bunătățit. Complexele au 
început să „miște" dm ce în 

mai bine, iar oamenii... 
oamenii secto
rului, aceiași 
oameni care 

♦•prooucjia înâ ierj mer.
Jpl,geau cu capul

NC OE
j AfcSlNTt
I MCMOTIVaTE

25 luna rr»<3»

ia pămînt, au 
prins a călca 
apăsat ca o- 
mui Care a în
vins greutățile 
ce îi stau în 
cale. Benzii", 
încărcate >
cărbune 
expresia 
daniilor de zi 
cu zi ale între
gului colectiv 
al sectorului 
care și-a ocu
pat un loc de 
frunte în ca
drul întreprin
derii.

stră-

Bo- 
mina 
într-o

M rcea Gheorghe 
ris, fost lăcătuș la 
Lupeni, a hotărît 
bună zi să se lase de 
muncă. Spera ca soția, ca
re avea de crescut și un 
copil, să-l întrețină și pe 
el. La 27 de ani, Mircea 

~ Gh. Boris visa, așadar, cu 
nostalgie... pens a.
Cum soția n-a fost nici 
pe departe de acord cu 
această perspectivă, într-o 
seară cînd soțul i-a pro 
pus pe ton destul de rid. 
cat să-l primească în ca
să și să-i dea de mînca- 
re, aceasta a alertat ve
cinii. Speriat și trezit brusc 
la realitate, „nefericitul" 
soț s-a aruncat pe fereas 
tră de la etajul 3.

Norocul i o surîs de as
tă dată. Fără a suferi nici 
o contuzie, a luat-o la pi
cior. Soția speră ca păța
nia să-l iecu ască de le
ne.

CIND „MUȘCHETARII" 
SE CINSTESC...

Mai zilele trecute, cîțiva 
muncitori forested de la 
Sohodoi Lupeni, apart nînd 
sectorului U.F.E.T. Uricam, 
au fost de față la una din 
isprăvile de pomină ale 
celor trei „mușchetari" ai 
unității — Vasile Popa, 
Liviu Moglan și Gheorghe 
Zimbru. Din încăierarea 
provocată, cei trei prieteni 
s-au ales cu cîteva cucuie, 
iar pe deasupra amenzi 

■ de cite 1 000 de lei fie
care. Puteau să știe de la 
bun început că la urmă 
se vor alege cu „ceva".
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Măsurile adoptate de ple
nara C.C. al P.C.R. din 22-23 
martie a.c. cu privire la 
perfecționarea conducerii și 
planificării economico-finan- 
ciare au stîrnit un viu inte
res în cadrul colectivului mi
nei Uricani.

In mod firesc, am dorit 
cunoaștem care ar fi fost 
zuitatele economice ale 
treprinderii noastre dacă, 
o perioadă dată, activitatea 
colectivului ar fi fost rapor
tată față de' îndeplinirea 
producției nete. De îndată 
ce am primit orientările ne
cesare privind noua metodo
logie de lucru, am trecut la 
efectuarea calculelor așezînd 
ca indicator de bază produc
ția netă. Rezultatele obținu
te au întărit convingerea 
noastră în avantajele reale 
pe care le aduc noile mă
suri întreprinse de partid.

După cum se poate consta
ta din tabelele și graficele 
ce însoțesc rîndurile de față, 
în perioada pe care am 
luat-o pentru recalculare, 
mina noastră a depășit sar
cinile de plan la producția 
fizică cu 11 000 tone de căr
bune. Ini mod obișnuit, o 
depășire a producției fizice 
atrage după sine un plus de 
cheltuieli materiale. Dar, 
realizarea planului fi-

să 
re- 
în- 
pe

La mina Uricani

• Inițiative

Obiective majore în atenția colectivului

zic și.chiar depășirea acestui nergiei și pieselor de schimb 
indicator cu 11 000 tone de c însoțit constant munca mi- 
cărbune nu a fost consecin- perilor, conducînd în cele

lidicatori Planificat Realizat Diferențe

producția 
fizică 100 106,4 + 11 000 tone
producția 
globală 100 T04A 4- 2 300 mii lei

din care : 
Cheltuieli 
materiale 100 1(»,6 + 147 mii lei
Cheltuieli cu 
munca vie 
(prod, netă) 100 < 100,9 4- 2 153 mii lei

ța unei activități caracteri
zate de . risipă. Spiritul de 
bună gospodărire a materia
lelor, a combustibilului, e-.

din urmă la obținerea unor 
rezultate pozitive, caracteri
zate printr-o eficiență eco
nomică superioară.

• Depășirea producției fi zice cu 11 000 tone cărbune, ob
ținută cu o grijă permanentă pentru buna gospodărire a materia
lelor, combustibilului, energiei și pieselor de schimb a condus la 
creșterea valorii producției nete

• v
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REALIZAT

CAI

.Daca în anii trecuți, un 
plus de 11 000 tone era ob
ținut" cu cheltuieli materiale 

. suplimentare de 500-600 mii 
lei, în perioada la care ne 
referim, același plus a fost 
obținut cu o cheltuială mate
rială suplimentară de numai 
147 mii lei. Rezultă că depă
șirea realizată de mineri în
corporează, în schimb, un 
volum sporit de producție 
netă - adică cheltuieli cu 
munca vie. Este concluzia pe 
care, de altfel, o cunoșteam 
din evoluția altor indicatori: 

ș în perioada la care ne referim 
s-au obținut depășiri constante 
la productivitatea muncii, au 
crescut vitezele de avansare 
în abataje și la celelalte lu
crări miniere. A crescut, deci, 
valoarea producției nete - 
indicator pe care mina noas
tră l-a realizat într-o pro
porție, cu mult mai mare - 
108,9 la sută - decît a de
pășit cheltuielile materiale, 

" indicator la care realizarea 
. a, fost de 100,6 la sută.

Realizarea unei valori mai 
mari a producției nete încor
porează, de asemenea, preo
cupări pentru introducerea 
mecanizării, funcționarea co
respunzătoare a utilajelor, 
întreținerea utilajelor șl ins
talațiilor miniere, eliminarea 
stagnărilor, folosirea din 
plin a timpului de lucru; res
pectarea tehnologiilor de lu
cru, a normelor de protecție 
a muncii, întărirea ordinii 
și disciplinei. Toate acestea 
conduc ia ideea unei activi
tăți calitativ superioare, în 
care primează gîndirea î- 
naintafă, inițiativa valoroasă, 
răspunderea manifestată de 
mineri, maiștri, ingineri și 
tehnicieni pentru îndeplinirea 
ritmică a planului.

loan GEANA, 
economist,

contabil șef al I.M. Uricani

H C-tyi ft* __
I fl cEwfEuicMsi utatcTiaTc
I <țt df chcAtete a

^Trd<tcȚi.ci
nete.

• creșterea productivității muncii
• folosirea integrală a timpului de 

cru
Iu

re-
■

• mecanizarea operațiilor tehnologice
• creșterea vitezelor de avansare la 

deschideri-pregătiri
• economisirea materialelor de bază 

și auxiliare : lemn de mină, cherestea, ar
mături, exploziv, piese de schimb

eliminarea funcționării în gol a uti
lajelor

• îmbunătățirea calității producției

• executarea la timp a reviziilor și 
parațiilor . _

Acționînd pe aceste căi, 
colectivul minei Uricani a 
obținut reducerea pon-, 
derii cheltuielilor mate-

,riale; în totalul producției 
globale, în favoarea creș

terii producției nete : :

n

Indicatori
Ponderea

Planificat Realizat

Producția globală 100 100
din care:

cheltuieli materiale 51 49
producția netă 49 51

I • Dacă aceeași depășire a producției 
fizice ar fi fost însoțită de un volum mai ma
re de cheltuieli — deci prin risipă de mate
riale, combustibil, energie, piese de schimb 
— colectivul nu ar fi realizat 
ducției nete planificate

valoarea pro-

• Dacă producția fizică ar fi fost reali
zată doar în proporție de 100 la sută, cu un 
volum de cheltuieli peste cel planificat, va
loarea producției nete ar fi fost cu mult di
minuată .

REȚINEM ATENȚIA citi
torilor cu cîteva precizări:
• Tabelele și graficele 

prezentate în această pa
gină exprimă o situație 
reală, obținută la mina 
Uricani, într-o perioadă 
care cuprinde mai multe 
luni ;
• Deși retribuirea bri

găzilor nu s-a făcui în 
tuncție de producția netă, 
formațiile de lucru au be
neficiat de cîștiguri spo
rite, datorită depășirilor 
aferente fiecărei luni, ob
ținute prin cele 11 000 to
ne extrase în plus ;

(9 Raportarea activită
ții față de îndeplinirea 
indicatorului producției 
nete ar fi adus, implicit 
avantaje mai mari pentru 
brigăzi, în funcție de con
tribuția adusă la depăși
rea producției fizice și 
reducerea cheltuielilor.
• Deșî reale, calculele 

noastre sînt doar demons
trative.

Fiecare
putem contribui

ia creșterea
proprie* noastre

ouuusiarx

Cunoșcur pentru reali
zările cgnstdnr pune, ra
portate luna ae luna, co- 
lecnvul minei Uricam ne-a 

. urent un bun prilej de a 
prezenta, prin graiul viu 
al cirreior, avantajele 
reale ale aplicării indi
catorului proaucjiei nete.

Aceste avantaje se răs- 
tring atît asupra fiecărei 
origazi care contribuie ia 
od; nerea unor rezultate 
economice superioare, cit 
șr asupra societății noas- 
rre, aflată in pun proces 
ae dezvoltare multilatera
lă. Menționăm că reali
zarea unui plus de pro
ducție prin reducerea con
tinuă a cheltuielilor ma
teriale conduce la întă
rirea economiei naționa
le și, implicit, la crearea j 
de noi posibilități ale I 
creșterii retribuțiilor în I 
anii următori. In același 
timp, se dezvoltă celelal
te activități puse în sluj
ba omului pe plan social 
- în domeniul învățămîn- 
tului, a! asistenței medi
cale și ocrotirii sănătății 
aprovizionării cu produse 
alimentare și bunuri de 
larg consum, în sfera cul
turii - contribuind nemij
locit la creșterea bunăs
tării materiale și spiritua
le a celor ce muncesc și 
a familiilor lor.
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Încheierea vizitei tovarășului
Nicolae Ceaușescu 

în Kampuchia Democrată
• (Urmare din pag. I)

membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stpt și ai gu
vernului, de conducători de 
instituții centrale și organi
zații obștești, de personali
tăți ale vieții științifice și 
culturale. Tovarășii din con
ducerea de partid și de stat 
au venit împreună cu soțiile.

Erau prezenți Lu Ți-sin, în
sărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Popu
lare Chineze, Pec Hîng Ghi, 
însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.P.D. Coreene,

Nguyen Sam, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Re
publicii Socialiste Vietnam 
la București.

Au fost, de asemenea, de 
față Mohammad Aii Moshi- 
ri, ambasadorul Iranului, și 
Asok Kumar Ray, ambasado
rul Indiei în țara noastră.

Aeroportul Otopeni unde 
a avut loc ceremonia so
sirii, era împodobit cu dra
pelele partidului și statului. 
Pe frontispiciul aerogării, se 
afla portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Miile de oameni ai mun
cii din întreprinderi și ins
tituții bucureștene au făcut 
conducătorului iubit al po
porului nostru o călduroasă' 
primire, salutîndu-l cu în
suflețire. Ei scandau înde
lung ..Ceaușescu - P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul".

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns cu pri
etenie călduroasei manifes
tații a cetățenilor Capitalei, 
s-a întreținut cordial cu 
persoanele oficiale venite 
*n întîmpinarea sa.

Plecarea din Pnom
• (Urmare din pag. I)

Ceaușescu, membrii delega
ției române de partid și de 
stat își iau un călduros și 
cordial rămas bun de la to
varășii din conducerea de 
partid și de stat a Kampu- 
chiei Democrate.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se îmbrățișează 
prietenește cu tovarășii Pol 
Pot și Khieu Samphan, în a- 
plauzele celor prezenți la 
aeroport.

Tovarășu 1 Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund din nou, 
de pe scara avionului, gestu-

Penh
rilor prietenești de rămas bun 
ale tovarășilor Pol Pot și 
Khieu Samphan, ale celorlalți 
membrii din conducerea de 
partid și de stat, aplauzelor 
și manifestațiilor de simpatie 
ale mulțimii.

Avionul' prezidențial a de
colat apoi, la ora 8,30, în- 
dreptîndu-se spre Delhi.

Convorbiri ia Delhi
Tn drum spre patrie, to

varășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au făcut o escală la Delhi, 
unde s-au întîlnit cu primul 
ministru Morarji Desai, răs- 
punzînd invitației premie
rului Indiei de a face, cu 
acest prilej, o scurtă vizită.

La aeroportul* Palam, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați cu deosebi
tă cordialitate de primul mi
nistru Morarji Desai.

în întîmpinare au venit, 
de asemenea, alte persoane 
oficiale indiene.

Șeful statului român a fost 
însoțit de membri aî delega
ției țării noastre.

Președintele N i c ol a e 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu 
calde manifestări de simpatie 
de către M.N. Seth, secreta
rul general al Asociației de 
prietenie India-România, de 
un mare număr de membri 
ai asociației, care au alcă
tuit un impresionant cor ce 
interpretează un cîntec o- 
magial, compus special, inti
tulat „Urare, de bun sosit 
președintelui Ceaușescu".

Tn această ambianță săr
bătorească, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu sînt 
înconjurați cu multă bucu
rie de către cei prezenți, li 
se oferă ghirlande și bu
chete de flori. Membrii am
basadei române și familiile 
lor fac o entuziastă manifes
tare de dragoste.

Răspunzînd cu plăcere in
vitației, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost oaspeții 
primului ministru Morarji 
Desai, la locuința sa.

Aici, șeful statului român 
și premierul indian au pur
tat convorbiri, dialogul la 
nivel înalt desfășurîndu-se, 
de asemenea, în cadrul u- 
nui dejun de lucru.

Președintele Nicol a e 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au revenit apoi 
la aeroport însoțiți de pri
mul ministru Morarji Desai 
și de celelalte personalități 
indiene care au participat la 
convorbiri.

Răspunzînd rugăminții zi
ariștilor indieni și străini, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu a acordat o . de
clarație presei.

Ceremonia plecării s-a 
desfășurat sub semnul a- 
celorași sentimente priete
nești cu care au fost în-

tîmpinafi pe pămîntul indian 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

La scara avionului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
își iau un cordial la re
vedere de la primul minis
tru Morarji Desai, șeful sta
tului român și premierul in
dian exprimîndu-și satisfac
ția pentru întîlnirea avută.

La ora 15,20, ora locală, 
avionul prezidenția! a de
colat, continuindu-și călă
toria spre București.

Marți, 30 mai, la Delhi, 
au avut loc convorbiri în
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
și Morarji Desai, primul mi
nistru al Republicii India.

La convorbiri au partici
pat : tovarășa Elena
Ceaușescu, alți membri ai 
delegației țării noastre, 
precum și persoane oficia
le indiene.

Cu prilejul convorbirilor, 
premierul Morarji Desai a 
exprimat satisfacția pentru 
prilejul de a-l întîlni pe 
președintele Nicolae 
Ceaușescu ca urmare a invita
ției de a face o vizită în 
timpul escalei în India.

Șeful statului român și pri
mul ministru indian au a- 
preciat ca deosebit de bu
ne relațiile statornicite în
tre cele două țări și au re
levat că există largi posibili
tăți pentru dezvoltarea în 
continuare a acestora, ex- 
primînd dorința de a pro
mova atît raporturile poli
tice, colaborarea economi
că și tehnico-științifică, cit 
și conlucrarea ambelor sta
te în viața internațională.

în cursul convorbirilor, 
premierul Morarji Desai a 
procedat la un schimb 
de păreri în legătură cu 
problemele internaționale 
actuale, relevîndu-se nece
sitatea de a se acționa pen
tru o politică de afirmare a 
independenței și suveranității 
naționale a tuturor țărilor, 
pentru realizarea aspirați
ilor popoarelor de progres, 
bunăstare și fericire, con
diție a salvgardării păcii și 
securității internaționale.

Pornind de la faptul că în 
lume persistă focare de ten
siune și conflict, care pun 
în pericol pacea și securita
tea popoarelor, probleme 
litigioase create de înde
lungata politică imperialis
tă, colonialistă și neocolo- 
nialistă, ambele părți s-au 
pronunțat pentru soluționa

rea diferendelor dintre sta
te pe calea politică, a ne
gocierilor.

Reliefîndu-se interdepen
dența între problemele ma
jore care confruntă ome
nirea, necesitatea li
chidării subdezvoltării, a 
instaurării unei noi ordini 
economice internaționale, a 
salvgardării independenței 
și suveranității popoarelor, 
ambele părți au reafirmat 
hotărîrea țărilor lor de a 
acționa pentru așezarea re
lațiilor dintre state pe baza 
egalității și echității, a res
pectării dreptului fiecărei na
țiuni de a-și hotărî singură 
soarta, a neamestecului în 
treburile interne și avan
tajului reciproc, a excluderii 
folosirii forței și presiunilor.

De comun acord s-a evi
dențiat necesitatea de a 
se ajunge mai repede la 
lichidarea regimurilor ra
siste, de apartheid, a prac
ticilor colonialiste și neo- 
colonialiste, s-a exprimat ho
tărîrea celor două țări de a 
acționa în vederea asigu
rării cît mai rapide a in
dependenței, libertății, drep
tului de a fi stăpîne pe des
tinele lor a popoarelor din 
Zimbabwe, Namibia și A- 
frica de Sud, a lichidării, de
finitive a oricărei oprimări 
și dominație străină a altor 
popoare.

O atenție deosebită a 
fost acordată problemelor 
securității europene, ale 
continuării acestui, proces și 
realizării în viață a preve
derilor Actului final de la 
Helsinki, inclusiv în ce pri
vește dezangajarea militară a 
statelor semnatare.

Un loc central l-au ocu
pat problemele dezarmării 
generale, în primul rîrid a 
dezarmării nucleare, în a- 
cest context exprimîndu-se 
hotărîrea de a se acționa 
pentru măsuri în această di
recție și speranța că, actu
ala sesiune specială a A- 
dunării Generale a O.N.U. 
va răspunde acestui impera
tiv al lumii noastre.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a invitat pe pri
mul ministru al Indiei să 
viziteze România, invitație 
care a fost acceptată cu 
plăcere. La rîndui său) pre
mierul Morarji Desai a adre
sat președintelui Nicolae 
Ceaușescu invitația să e- 
fectueze o vizită oficială în 
India.

Cu prilejul convorbirilor, 
premierul Indiei—a oferit un 
dejun în onoarea președin
telui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

o.N.u. Sesiunea specială a Adunării 
Generale consacrată dezarmării
NAȚIUNILE UNITE 30 (A- 

gerpres). -
Dezbaterile generale ale 

sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării oferă, în 
continuare, reprezentanților 
statelor membre ale orga
nizației mondiale prilejul 
de a expune poziția guver
nelor lor asupra diferitelor 
aspecte legate de cursa î- 
narmărilor și necesitatea 
trecerii la dezarmare. în a- 
celași timp, în numeroase 
discursuri se subliniază pers
pectiva deschisă de ac
tuala sesiune specială pen
tru marcarea unei cotituri 
radicale, în sensul trecerii 
de la vorbe la fapte, în 
cîmpul dezarmării, prin e- 
xercitarea voinței politice 
a statelor de a se angaja 
pe calea adoptării unor 
măsuri reale și substanțiale 
de dezarmare.

Luînd cuvîntul în dezbate
rile generale ale sesiunii 
speciale a Adunării Gene-

Orientul Mijlociu
BEIRUT 30 (Agerpres). - 

într-un interviu acordat co
tidianului sirian „Al Baas", 
primul ministru al Libanului 
Selim Al-Hoss, a declarat că 
„aplicarea rezoluțiilor 425 
și 426 ale Consiliului de 
Securitate al O.N.U. asupra 
Libanului 
armatei libaneze 
naționale solide vor fi prin
cipalele preocupări ale gu
vernului în cursul actualului 
mandat". El și-a exprimat 
speranța că, în viitorul a- 
propiat, în Liban va fi for
mat un guvern de coaliție 
națională.

Selim Al-Hoss a adăugat 
că „Libanul va continua ac
țiunea sa coordonată cu 
țările arabe pentru -a deter
mina Israelul să. accepte re
zoluția 425 a Consiliului de 
Securitate și să o aplice în 
totalitatea ei“.

și reconstituirea 
pe baze

rale a O.N.U. consacrată 
dezarmării, ministrul afa
cerilor externe al R.P. Chi
neze, Huan Hua, s-a refe
rit la escalada continuă și 
periculoasă a cursei înar
mărilor în perioada postbe
lică, în contrast cu lipsa de 
rezultate în tratativele post
belice de dezarmare.

Vorbitorul a prezentat, a- 
poi, o serie de propuneri 
în domeniul dezarmării, în
tre care interzicerea com
pletă și distrugerea tuturor 
armelor nucleare, crearea de 
zone denuclearizate, de 
pace, în diferite zone ale 
lumii, lichidarea bazelor 
militare străine și retrage
rea trupelor staționate pe te
ritoriile altor state, prohibi
rea și distrugerea armelor 
chimice și biologice, asigu
rarea dreptului tuturor sta
telor de a dezvolta ener
gia nucleară în scopuri paș
nice, fără nici un fel de în
grădiri,. și, în paralel, lua
rea de măsuri de reducere 
a armamentelor conven
ționale. A fost reafirmată 
propunerea R.P. Chineze pri
vind organizarea unei con
ferințe a șefilor de stat ai 
tuturor țărilor pentru exa
minarea chestiunii interzi
cerii și distrugerii tuturor 
armelor nucleare și, în pri
mul rînd, pentru încheierea 
unui acord privind neutili- 
zarea armelor nucleare.
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Prezente
românești
VARȘOVIA 30 (Ager- 

preș). - In cadrul Festi
valului internațional de 
teatru din Polonia, an
samblul Teatrului Națio
nal „I.L. Carag ale" din 
București a prezentat pie
sele „Autobiografie" de 
Horia Lovinescu și „Ro
mulus cel Mare" de Fr. 
Durrenmatt.

Spectacolele s-au bucu 
rat de un frumos succe

★
DAMASC 30 (Agerpres

- In cadrul manifestărilo 
dedicate marcării în Siri 
a împlinirii a 60 de an 
de la formarea statul u 
național român unitar, I 
Damasc a avut loc desch 
derea „Săptămînii filmu 
lui românesc".

*
ROMA 30 (Agerpres

- Premiul internațional „L 
Muse", care se decernea 
ză anual unor personali 
tați italiene și străine di 
domeniul artei, științei, I 
teraturii, cinematografie 
și televiziunii, a 
nat, în acest an, 
scriitorului român
Sore seu.

încunu 
creați
M ari

Convorbiri la nivel înalt greco-turce
WASHINGTON 30 (Ager

pres). - La Washington a a- 
vut ioc luni o întrevedere 
între șefii guvernelor Gre
ciei și Turciei, Constantin 
Karamanlis și, respectiv Bu- 
lent Ecevit, care se află în 
capitala americană pentru a 
participa la o reuniune a 
NATO.

Comunicatul comun pu
blicat la încheierea 
convorbirilor arată că in-

Institutul de mine Petroșani
ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea
— 1 tehnician 

electrician) (
— 1 tehnician

următoarelor posturi : 
(cu profesia de bază

electromecanic

Concursul va avea loc în data de 16 iu
nie 1978, ora 9, la sediul institutului.

De asemenea, încadrează de urgență :

— 2 tîmplari
— 1 lăcătuș mecanic
Condițiile de participare la concurs, de 

încadrare și retribuire sînt cele conform Le
gii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Cererile de înscriere la concurs și de 
încadrare se pot depune zilnic la Biroul 
plan-retribuire, personal, unde se pot obține 
și relații suplimentare. Telefon 42580-42581, 
interior 151.

întreprinderea minieră Lupeni
încadrează :

— consilier juridic principal 

încadrarea se face conform Legii nr. 
12/1971.
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terlocutorii au procedat la 
un „larg și sincer schimb 
de opinii asupra tuturor 
problemelor de interes 
myn". Cei doi premieri 
reafirmă dorința de a 
luționa pe cale pașnică 
blemele care au efecte 
favorabile asupra 
dintre cele două țări, 
ționează de asemenea co
municatul.

co- 
îșj 

so- 
pro- 

ne- 
relațiilor 

men-

SPORT
IERI S-A EFECTUAT TRA

GEREA LA SORȚI a meciu
rilor semifinale din cadrul 
popularei competiții de fot
bal „Cupa României" ce se 
desfășoară anul acesta în 
cadrul „Daciadei". Semifina
lele se vor disputa la 10 iu
nie după următorul program: 
Universitatea Craiova - Po
litehnica lași și Olimpia Sa- 
tu Mare - F.C. Argeș.

SOFIA. în cadrul compe
tiției de fotbal „Cupa Bal
canică", astăzi se dispută la 
Sofia meciul retur dintre 
selecționatele României și 
Bulgariei. Din lotul echipei 
române fac parte, între al
ții, Răducanu, Mehedințu, 
Vigu, Boloni, Bălăci, lor- 
dănescu, Crișan, Dudu Geor
gescu, Radul 
se știe,. în 
victoria a 
române cu 
Meciul de 
transmis în întregime la ra
dio pe programul I, înce- 
pînd din jurul orei 18,55.

BUENOS AIRES. Campio
natul mondial de fotbal, u- 
nul dintre cele mai fascinan
te spectacole sportive după 
Jocurile olimpice, va începe 
joi în Argentina și va dura 
pînă la 25 iunie, reunind e- 
chipele. reprezentative a 16 
țări calificate în turneul fi
nal și angajate în lupta pen- . 
tru cucerirea „Cupei FIFA" 
(care înlocuiește, începînd de 
la ediția trecută, vechea cu
pă Jules Rimet, cîștigată de 
trei ori și definitiv de Bra
zilia), un trofeu turnat în 
aur masiv cîntărind 5 kg, o- 
pera sculptorului italian Silvio 
Gazzaniga.

eseu. După cum 
prima partidă, 

revenit echipei 
scorul de 2-0. 
la Sofia va fi
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