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In întîmpinarea Zilei Muncii

Rezultate 
prestigiu

ip primul trimestru 
«. n acest an colectivul 

rectorului III de la 
„-mina Lupani a realizat 

suplimentar 8448 tone 
de cărbune cocsițicabil. 
în zilele lunii curente 
la această, cantitate a 
mai adăugat 219 tone 
de cărbune. Se eviden- 

forma-

Continuînd rezultatele bune obținute la extracția de 
'■ cărbune, colectivul minerilor de la Aninoasa a realizat 

în ziua de 13 aprilie 216 tone peste prevederi. Cu rea
lizări importante se înscriu'formațiile de la sectorul II - 
producție, care adaugă la cele 1 500 tone de cărbune 
extrase peste prevederi în primul trimestru a! anului, 
alte 1 000 tone în numai 11 zile lucrătoare de la înce
putul lunii. Minerii din formația condusă de Dumitru 
Luoa, din abatajul cu cea mai mare producție din 
sector, printr-o mai bună organizare, au sporit produc
tivitatea muncii cu 1 000 kg de cărbune pe post.

Rezultate de seamă obțin și formațiile de la lu- 
Eftimie .Geluță și

Sosirea la Shenyang
■ în cursul dimineții de 

miercuri, 14 aprilie, tova
rășul Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună 
cu tovarășul Hu Yaobang, 
președintele Comitetului 
Central al Partidului Co -

munist Chinez, au părăsit 
Beijingul, plecînd pe calea 
aerului spre Shenyang.
. Municipiul Shenyang, 
capitala provinciei Liaoning 
din Ching de nord-est, a 
făcut o Vibrantă, sărbăto
rească primire solilor po
porului român, zeci de mii 
de locuitori ai orașului sa-,' 
Iuțind cu entuziasm pe to-:

varășul Nieolae Ceaușescu, 
ca pe un prieten vechi, 
care se bucură de stima 
profundă a poporului chi
nez.

La coborârea din a- 
vion, tovarășul . Nieolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena

(Continuare in pag a 4-a)

Marele miting organizat de populația municipiului 
Shenyang tn onoarea tovarășului Nieolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialistecrările de. pregătiri conduse de Eftimie . Geluță și 

Gheorghe Munteanu, formații care, în trimestrul I au 
realizat peste prevederi 26 ml.

. Intensificind ritmul muncii în extracția producției de 
cărbune, colectivul sectorului II este hotârît să reaiizeze 
productivități și mai mari în cinstea zilei de 1 Mai, 
sușținînd prin fapte de muncă locul H ce-l ocupă Jn 
cadrul minei în clasamentul . hărniciei. ;

2000 de metri cubi 
de masă lemnoasă peste plan

ai

și 
ti
de 
Și

Locuitorii acestor me
leaguri ale Chinei de noid- 
est, în care sînt concen
trate mari unități ale in
dustriei naționale ce aduc 
o importantă contribuție 
la programele de moderni
zare a economiei țării, au 
salutat cu bucurie și înaltă

militari —■ au salutat cu 
căldură pe tovarășul 
Nieolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Hu 
Yaobang, președintele Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, la 
mitingul organizat în 

marele Palat al sporturi
lor din capitala provinciei 

■ Liaoning.

țiază din. nou
ția condusă de Grigore 
Costache cu un plus de 
700 tone de

(Continuare in pag. a 4-a)

Stabilizarea forței de muncă

cărbune 
peste prevederi.

Și colectivul brigăzii 
lui Mihai Blagâ a devan, 
sat cu 2 zile lucrările pre
gătitoare introducerii vi
nul nou complex ce se 
va introduce în panoul 
III din stratul 3, ' cre- 
înd astfel, „din start" 
condiții pentru depăși
rea planului la extracția 
de cărbune.

Colectivul unității fo- din plin la obținerea a- 
reștiere din„ Valea. Jiului cestor rezultate forestie- 
a început luna aprilie cu rii de la sectorul Lonea 
rezultate bune, reușind in 
prima decadă să-și depă
șească sarcinile de plan 
la masă lemnoasă cu 2 000 
metri cubi. Au contribuit

. Miercuri după-amiază, 
peste 10 000 de oameni 
muncii din Shenyang 
muncitori, ingineri 
tehnicieni ai marilor 
zinc constructoare 
mașini, de apratură
linii electronice, de trans
formatoare și aparate c- 
lectrice, cercetători din 
institutele de inginerie, 
chimiști, fizicieni,, matema
ticieni, studenți și elevi.

și Iscroni. Totodată, uni
tatea are pregătite noi lo
turi de bușteni pentru 
construcții rurale și celu
loză de fag pentru 
port.

Depunerea candidaturilor pentru 
alegerile parțiale de depistați 

în cîrcumscr pțiiie electorale județene 
nr. 66 Petroșani șl 16 Petrtîa 

DIALOG FRUCTUOS DE LUCRU 
OESrRE CREȘTEREA CALITĂȚII 

VIEȚII
pornite din inimă, parti- 
cipanții care au luat cu
vin tul în adunare — Vio
rel Faur, prim-secretar al 
Comitetului municipal de 
partid, primarul munici
piului, Lazăr Filip, prim- 
vicepreședinte al 
tetului Executiv 
siliului popular 
pal, loan Lăsat, 
dru Miclea, Ghebrghe Mi
tred, Rodiea Dijrnărescu, 
Aurel Cămărășan, : Fran- 
cisc Vetro — și-au mani- 

cumscripția electorală ju- festat cu însuflețire hotă- 
dețeană nr. 66 din carii- rîrea de a susține cu tăi
erul Aeroport, iar alături 
de ei au ținut să parti
cipe alți numeroși oameni 
ai muncii din Petroșani. 
Participanții au primit 
cu vie bucurie și satisfac-

Pregătirile pep.tru ale
gerile parțiale de depu- 
ta£i, -ee vor avea loc" la 
9>,maî 1982, în circum- 
s< ..ipțiile electorale ju
dețene hr. 66 Petroșani 
și 70 Petrîla — rămase 
vacante — au intrat ieri, 
într-o nouă fază, fiind 
marcate de un însemnat. 
moment politic. /

Casa de cultură Petro
șani. La adunarea electo
rală desfășurată aici erau 
prezenți cetățeni din cir*

Comi- 
al Con- 
munici- 
Alexan-

dură candidatul F.D.U.S. 
șl de a-1 sprijini fără 
preget în .tot ceea ce în
treprinde ca viitor depu
tat, exprimîndu-și con
vingerea că în acest fel 

ție propunerea prezentată,; cartierul și populația din 
~ circumscripția electorală,

Petroșaniul și întregul 
municipiu vor marea noi 
cote ale dezvoltării ecp- 
nomico-spciale, de urba
nizare și creștere a caii- , 

al tații -vieții.; în centrul 
dialogului fertil de lucru, . 
prilejuit de adunarea e- 
lectorală. au stat și nu
meroase propuneri făcute 
de cetățeni vizînd pbiec- 

so-

în numele Consiliului ju
dețean al Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste, de către tovară
șul Alexandru Voiculescu, 
prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv 
Consiliului popular ju
dețean, ca tovarășul Radu 
Bălan, prim secretar al 
Comitetului județean Hu
nedoara al P.G.R., .1
ședințele Comitetului 
xecutiv . al Consiliului 
popular județean, să fie 
desemnat drept candidat 
al F.D.U.S. în alegerile 
parțiale de deputați din 
circumscripția electorală 
județeană nr, 66 Petro
șani. în cuvinte calde?-(Continuare in pag. a 3?a)

pre-
E- live de larg interes 

rial,:
Mulțumind pentru în

crederea acordată, con
didatul F.D.U.S., tovară-

' , '■ I. BALAN

Colectivul de oameni 
ai muncii din sectorul 
IV — investiții de la 
mina Paroșeni și-a de
pășit sarcinile primului 
trimestru al acestui an 
cu 8 ml. In imagine, 
trei dintre minerii care 
au contribuit la acest 
succes.

O condiție indispensabila creșterii

Realitatea a demonstrat 
nu o data că de numărul 
optim al muncitorilor, de 
calitatea muncii acestora 
depinde în cea mai mare 

. măsură bunul mers al 
întreprinderilor, mai ales 
al celor miniere.; Așa 
este cazul și la I. M. Băr
băteni. „Balanța" intrări
lor și plecărilor de perso
nal în primele trei luni 
arată însă că dorința de 
a menține numărul optim 
Stabil de personal, nu s-a 
realizat. Astfel, la cele 
151 de „intrări", „se po
trivesc" 130 de „ieșiri". 
Este adevărat, din cele 
130 de plecări, aproape 
jumătate reprezintă cazu
rile pensionarilor cărora 
— încadrați temporar fi
ind — le-a expirat ter
menul în care aveau 
dreptul să lucreze. Nuntă 
rul Ibr — 56 — este com
pletat de aproximativ 34, 

plecat din alte 
(încorporări șî 

Rămînc însă

producției de cărbune
rea lui evoluează în așa ’ 
fel incit conducerea mi
nei se vede obligată să-i 

■ desfacă din nou contrac
tul de muncă. Aceeași 
situație - și în cazul 
Aurel Bogdan.

Din cifrele oferite 
tovarășa 
inspector

zință desfaceri de con
tracte de muncă din cau
za indisciplinei. ' Absențe 
nemotivate, nerespectarea 
programului de lucru ■ în 
mod 
Aici' 
unii 
nea 
Tîru, 
la b: 
Nicolai

Fer citul dragon"
Vechii chinez’, lirici 

prin excelență, denu
meau bicicleta „fericitul 
dragon". Și aveau drep
tate, V Această simplă 
născocire ridică forța 
mușchilor umani la un 
exponent nebănuit. Cu 
bi.’T'ote special cbn-

care au 
motive 
transfer).
cifra de 40 care repre-

repetat și altele, 
merită să reținem: pe 
„abonați" la aserae- 

,,obicei uri" : Ion
miner șef de schimb 

rfmcla condusă de 
Roșai, Căruia i 

s-a cesfăcut contractul de 
muncă pentru numeroase 
absențe nemotivate ; pe 
Vasile Cbiper, cu con
tractul de muncă desfăcut 
pentru i’Că s-a prezentat 
la șut în stare de ebrieta
te, încâlcind astfel pre
vederile Decretului 400 
din 1981 ; Mihai Marin, 
căruia inițial i: se desfă
cuse contractul de mun
că pentru absențe nemo
tivate,' dar a fost repri
mit pentru, a fi ajutat 
astfel, știindu-se că are 

' probleme în familie. Cum 
își exprimă el mulțumi
rea ? ! La numai o ju
mătate de an, comporta-

lui

de 
Victoria Sas, 

personal, 
rezultă însă și. faptul că 
întreprinderea minieră 
Bărbăteni se bucură de 
atenție din partea celor 
ce caută un loc de mun
că. Se pune totuși între
barea — do ce numărul 
selor care pleacă datorită 
desfacerii contractului de 
muncă din cauze discipli
nare, reprezintă un pro
cent de aproape 30 la 
șută din' cei nou înca- 

, erați ? Cum sînt primiți 
nou încadrați!, cum sînt 
ei ajutați să se integreze 
în colectivele de muncă,
loan Alexandru TATAR

de

(Continuare în pag. a 3-a)

i struile s-a atins viteza : 
: de 100 km/h. *E mult, ; 
! dacă ne gîndim că lo- ; 
; comotiva lui Stephenson i 
i abia „prindea" 16. i
î Speriat de perspectiva : 
î obezității și hipertensiu- i 
; nii, stau și mă uit cu i 
; speranță la „fericitul i 
Ș dragon", care așteaptă 
î liniștit într-un colț. E 
■ curat. N-a auzit în via- 
i ța lui de poluare și ci- 
țfre octanice, de embar- 
j gouri, de țări producă- 
; toace de petrol.
I . Simț un fbl de nebu- 
: nie primăvăratică. îmi 
: vine să arunc cheile de 
icontact de la mașină pe 
: fereastră și cu o floare 
; pe ghidon să plec aiu- 
; rea prin Vale. (V.B.)
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Din activitatea organizațiilor U.T.C. Creșterea calității vieții
Preocupări susținute pentru 
recuperarea și refolosirea 

. materialelor
Tinerii de la I. M. Petrila 

desfășoară în această pe- 
rioodă ample acțiuni de 
muncă patriotică, contribu
ind astfel - în lumina re
centei plenare a C.C. al 
P.C.R. - ta realizarea unor 
importante economii mate
riale, prin recuperare, re- 
condiționare și refolosirea 
acestora.
• U.T.C. -iștii din secto

rul V - producție al mi
nei, avînd ca secretar pe 
Emil Florea, au desconges
tionat pe o lungime de 
100 metri liniari galeria de 
ta orizontul zero, executînd 
răpirea a 50 armături TH-7. 
O parte din aceste armă
turi au fost recondiționate, 
urmînd a fi refolosite în 
sector, iar cele în stare a- 
vansată de degradare au 
fost predate la fier vechi. 
Prin această acțiune s-au 
economisit 10 0CO lei. La

care, în mod deosebit, s-au 
afirmat Constantin Sultana, 
Teodor Bercea, Constantin 
Musgoci, Alexandru Simian 
și Mihcri Torok.
• Tinerii organizației nr. 

8/B, în frunte cu secretara 
organizației, Mihaela Mari- 
ciuc, cu întreprins acțiuni 
similare. Ei au făcut ordine 
în incinta întreprinderii, co- 
lectind peste 40 tone de 
fier vechi. Au remediat, de 
asemenea, defecțiunile a 12 
utilaje miniere, redînd pro
cesului de producție, în 
bună stare de funcționare, 
pompe de mină, ventilatoa
re pneumatice, electropneu- 
matice și transportoare. 
Printre fruntașii organiza
ției, participant la aceste 
acțiuni, se numără Vaier 
Căiinescu, Tija Afloorei, Ion 
Moldovan, Ovidiu Dovid și 
Ion Tască.

I

I
, (Urmare din pag. 1)
[ șrt r;
I rat cetățenii
• Aeroport și

I
I

a. dominat și sala clubului 
unde s-a desfășurat adu
narea cu cetățeni din cir
cumscripția electorală ju-

șui Radu Băian a asigu-
.... cartierului . __ ..... . .... _ ... _
Aeroport și ai orașului, dețeană nr. 70, alături de
Petroșani, toți oamenii care au participat nume-
muncii din Valea Jiului 
că va acorda tot spriji
nul necesar ca minerii 
municipiului nostru să 
realizeze pe deplin planul 
la cărbune, furnizînd e- 
conomiei naționale tot 
mai multă energie și lu
mină, ea programele de 
dezvoltare urbanistică a 
localităților și de ridicare 
a nivelului de trai mate
rial și spiritual al celor 
ce muncesc să fie pe de
plin înfăptuite.

Clubul sindicatelor Pe
trila. Aceeași atmosferă 
de satisfacție și bucurie,
de responsabilitate civică

roși alțî oameni ai mun
cii din oraș. Cu toții au a- 
probat cu căldură candL 
datura în vederea alegeri* 
deputatului județean, a 
tovarășului Viorel Faur, 
prim-secretar al Comite
tului municipal de partid, 
primarul municipiului, 
candidatură propusă, în 
numele Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste, de către tovarășul 
Alexandru Voiculescu. 

Ca și la Petroșani, adu
narea electorală de la 
Petrila a prilejuit un viu 
și rodnic, dialog de lucru 
în care partieipanții ce

au luat cuvîntul, 
nînd candidatul F.Ib.U.S.
— David Gavrilă, prim- 
secretar al comitetului o- 
rășenesc de partid, pri
marul orașului, Emilian 
Doboș, Gheorghe Feier. 
Ion Carpen, Ion Penii, 
Gheorghe Cojocaru — 
au făcut propuneri yizîhd 
îmbunătățiri sociale și 
împliniri urbanistice.

Luînd cuvîntul și mul
țumind pentru încrederea 
acordată, candidatul
F.D.U.S,, tovarășul Viorel 
Faur, a asigurat alegăto
rii, cetățenii din Petrila 
că, ‘sprijinit de ei, va 
face totul ca. orașul lor 
să se dezvolte continuu.

i nivelul de viață al mine
rilor și celorlalți oameni 
ai muncii să cunoască 
împliniri.

acțiune au participat peste 
douăzeci de uteciști, dintre

Ionel ZMAU, 
lăcătuș, I. M. Petrila

„Ca la mama acasă" 
— așa se poate spune 
despre felul cum sint 
îngrijiți copiii la grădi
nița cu. program prelun
git din cartierul1 „Car- 
pați“ —^Petroșani. în 
timp ce părinții lor sînt 
Ia lucru, micuții benefi
ciază de grija părinteas
că a educatoarelor.

Stabilizarea forței de muncă
'Urmare din pag. 1) puțin despre soarta nou- 
----------- ■ — jUj încadrat după ce a 

locul

Adevărata 
chibzuială

Una e să fii econom, să 
știi să-ți drămuieșți eu 
chibzuință agoniseala ta și 
a obștii, să ai grijă de ea, 
și cu totul alta,, de a fi 
zgîrcit ceva de genul lui 
Hagi Tudose. Prietenul 
meu, miner, la Petrila lu
crează într-o brigadă 
care-și depășește cu regu
laritate sarcinile de plan. 
Cîștigul e pe măsura hăr
niciei. în gospodărie are 
de toate. Televizor, aparat 
de radio, magnetofon, ma
șină de spălat cu centrifu
gă, aragaz, mobilă frumoa
să, ui> autoturism „Dacia". 
Mai zilele trecute i.-am fă
cut o vizită. Se înnoptase 
de-a binelea. Apartamen
tul era învăluit în întune
ric. De fapt întreaga fami
lie privea la televizor.

— Știi, noi sîntem obiș- 
nuiți să vizionăm progra
mul de televiziune cu lu
mina stinsă. Dar da<;ă 
vrei putem aprinde veioza.

Prietenul meu este un 
om practic, econom. dar 
nu zgîrcit, dimpotrivă 
chiar darnic atunci cînd 
este cazul. De la el am în
vățat multe lucruri bune 
privind economia de ener
gie electrică și nu numai 
a acesteia. In hol a înlo
cuit becul electric eu un 
tub fluorescent de 25 wați, 
iar in baie are o dulie 
mică in care arde — doar 
atunci cînd este nevoie — 
un bec de 15 wați. în fie
care din cele trei camere, 
avînd lustre cu trei și 
cinci brațe, întrebuințează 
doar unul sau două becuri 
de cite 60 wați, dar cel 
mai adesea folosește veib- 
zele. Frigiderul a fost scos 
din priză încă de la 1 no
iembrie anul trecut pînă 
în aceste zile, realizînd 
însemnate economii.

ce condiții de muncă li repartizat la
se oferă ? Ne răspunde ^e munca stabilit. Nu se 
secretaxul comitetului de urmărește îndeajuns clru-_ 
partid, Ion Condoiu: Ju’> nu este ajutat
„Pentru a avea o forță suficient pentru a șe pu- 
stabilă, dar fără să refu- *n r, -2'2^25.^
zăm primirea cuiva, ur
mărim să le oferim con
diții optime noilor noștri 
încadrați ; cei necalifi
cați sînt cuprinși în 
cursuri ie ridas U-e de cali
ficare".

Potrivit eeloy afirmate 
de tovarășa Victoria. Sas, 
reiese că procentele — 
totuși ridicate — ale ple
cărilor au următoarele 
cauze : lipsa posibilități
lor de a asigura imediat . . 
fiecărui încadrat locuința cele „vizite" de cîteva. 
cerută, neacomodarea cu luni (sau uneori doar de 
condițiile de muncă, nein. săptămini) datorate nea- 
tegrarea în colectivele daptărîi la munca și dis- 
de muncă și altele.

Din datele ce ne-au

i mijlocul 
colectivului. Binecunos
cuta formulă „Prietenul 
noului încadrat" a rămas 
și aici fără esență fiind 
vehiculată, nu o dată, 
doar de formă. Dovadă 
faptul că din cel .care 
pleacă mulți, foarte niulți, 
sînt tineri.

Pentru a face din 
noul încadrat un to
varăș sigur de muncă, un 
om de bază al coiectivu- 
lui, pentru a elimina a-

ciplina colectivului, orga- 
nelor de partid, sindicat, 

fost furnizate, din anali- U.T.C. și .conducerii mi
za stării de lucruri exis- re^1 n .®arcini com-
tente reiese că se acordă.2iP^exe precise. De inte- 
atenție suficientă 
încadrați, dar că Ioc pen-, 
tru mai bine există încă 
suficient. Ne gîndim cînd 
facem această afirmație 
că încă se știe destul de

noilor resul ce se va acorda a- 
cestui domeniu Va depin
de în mare măsură stabi
litatea forței de muncă 
la I. M. Bărbăteni.

Imagine des intilnită 
la Lupeni.

Răspundem . 
cititorilor

VASÎLE TOMA, c^EOR- 
GHE CIOBANU : rtl pri
vire la nerespectarea*"" pro
gramului de plecare a au
tobuzelor din Piața Victo
riei pe ruta Uricani, pro
blemă ce o sesizați, veri- 
ficînd graficul cu plecarea 
autobuzelor din Piața Vic
toriei spre Uricani a rezul
tat, că, exeeptînd unele si
tuații (poate chiar în ziua 
de care ne scrieți, dar nu 
o precizați), autobuzele 
pleacă frecvent la ora 3,15. 
S-a ' cerut conducerii 
A.U.T.L. să respecte plani
ficarea plecării autobuzelor 
pe toate traseele, deci și 
pe cel sesizat de dv.

SANDOR B1CZA, Vul
can : Reamintim conducerii 
șantierului de construcții 
din Vulcan că este datoare 
să remedieze defectele de 
construcție existente la in
stalația sanitară din apar
tamentul dumneavoastră, 
deoarece blocul este în 
perioada de garanție. Dacă 
nu se fac lucrările nece
sare, vă rugăm să reveniți, 
noi promițînd să interve
nim în acest caz, dar 
altfel... ’ _

f
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Cupa Fj-R.R. Q victorie clară
ȘTIINȚA PETROȘANI 

— UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 16—7 (4—3). La 
numai două minute de la 
începerea partidei, gazdele 
au posibilitatea să deschidă 
scorul (S. Oetavj, după, alte 
trei minute oaspeții ratează 
o l.p. și un .„drop" ; V. Do- 
bre reușește apoi • o tușă 
splendidă de circa 60 ni, 
se dictează '.grămadă orga
nizată, ai noștri cîștlgă; ba
lonul, urmează o țesătură, 
de pase și după: o trecere 
„blitz" a lui Ș. Qctav, Bă- 
loi înscrie în min. 27: 
4—0. Oaspeții își onorează 
cartea de vizită printr-un 
„drop" care, pornit din pi
ciorul lui Raicu, de la 35 
m, le aduce primele 3 
puncte în min. 30; 4—3,

Pînă la sfîr.șitul primei re
prize timișorenii mai bene
ficiază de încă dbuă l.p.; 
dar Raicu și fundașul Ma
rin ratează.

A doua repriză, după 
‘ cîțeva pătrunderi Spectacu
loase reușite de sprinterul 
Ion Florentin, Luca ega- 
leaaă în frumusețe „dropuT 
timișorenilor și scorul de- ■ 
vine 7—3 în min. 44. Ur
mează pătrunderea lui 
Miei în colțul terenului de 
țintă : 7—7 în min. '46 al 
meciului.

Din _acest moment linia 
echipei noastre de „trei- 
sferturi" începe să joace 
mai frumos, cu pase preci
se, executate în viteză ; 
adversarii greșesc și Luca 
nu iartă : 10—7 în min, 52.

Zece minute mai tîrziu 
tot el majorează scorul la 
13—7, ca, apoi, să se evi
dențieze in min. 72, prin 
transformarea unei l.p. de 
la. 35 m și 16—7. Meciul se 
încheie pe un fond de do
minare netă a studenților 
din Valea Jiului. S-au e- 
vidcnțiat, pe lingă cei ci
tați, Băloi,- Bonea, P. Do- 
bre, Sandu, Susinschi, 
Drumea, V. . Dobre și 
Ghiță, iar de la adversari 
Copil, Ioniță. și Raicu. în 
deschidere, C. S. Ș. Petro
șani nu a putut trece de 
C. S. Ș. Brașov: 9—10,

. meci contînd pentru cam
pionatul republican de ju
niori.

loan Dan BALAN

Luptătorii „țintesc** titlul
22 de luptători de la C. S. Ș. Petroșani ,i Jiul 

Petrila au reprezentat municipiul nostru, îmi,Sala - 
sporturilor din Tîrgoviște, la întrgeerile zj. .< e ale 
campionatelor republicane de lupte libere, rezervate 
eadeților și școlarilor. Din garniturile Văii, o im
presie strălucită a lăsat Gelu Madear (C.S.ȘR.), la 
75 kg. în serie, nici un adversar nu a reușit șă-i 
reziste în limitele timpului regulamentar. Finala 
mare a disputat-o, în compania câștigătorului seriei 
B, petrileanul Gheorghe Șuncă. După o partidă pal
pitantă, cu multe răsturnări de situații, Gelu Ma
dear și-a adjudecat și această finală... în familie, 
prin tuș. La 56 kg. fostul campion național al co
piilor, Grigore Mereuță, cu o singură partidă pier
dută în serii, a terminat concursul pe locul al 
treilea. între cădeți, bine s-au comportat Marius 
Văcăreanu (40) și Viorel Cîrcel (44),' înregistrați pe 
poziția a V-a, iar la școlari, Gabriel Țigăieru (42), 
autorul unei performanțe meritorii — locul III — 
întregind astfel buchetul de satisfacții ale ambițio
sului antrenor Nicolae Făgaș.

D. C.

S ARTIȘTII AMATORI 
ÎN FAȚA MINERILOR. 
Ansamblul de dansuri și 
cîntece „Mîndra" al Văii 
Jiului și-a dat întîlnire 
mîine cu minerii de la Li- 
vezeni. Ansamblul va sus
ține un microspectacol în 
sala de apel.

t ■ BRIGADA ȘTIINȚI- 
I FICA. Azi, la ora J8.30, 
I brigada științifică a Casei 
t de cultură a

din Petroșani va avea o 
intîlajre cu oamenii mun ■ 
cil de la Complexul C.F.R, 
Perroș-mi, pe tema 
rismti. fenomen al 
lismului".

■ SPEOLOGICA. Mem
brii cercului speo-turism 
alpin „Piatra Roșie" din 

. Petrila — Adrian Done, 
Zoltan Koniar și Nicolae 
Mihuț — au participat la 
festivalul inter-județean de 
artă plastică și fotografie 
organizat în acest an la 
Rîjnnicu Vîlcea sub gene
ricul „Speologia — știință, 

sindicatelor artă și pasiune", fea con-

„Tero- 
capita-

cursul organizat cu 
prilej fotografiile 
prezentate de ei au 
unanim apreciate de 
echipa fiind răsplătită . cu 
un binemeritat loc II.

■ MEMBRII CINECLU- 
BULUI „XI ORIZONT" din 
Aninoasa au avut b întîl- 
nire cu consăteanul lor, 
director al studioului cine
matografic „Alexandru Sa- 
hia“ din București, Aristi
de Moldovan, prilej cu care 
cineamatorii aniftoseni și-au 
îmbogățit cunoștințele în 
acest domeniu.

acest 
color 
fost 

juriu,

în

■ SPECTACOL. Palatul 
cultural din Lupeni va găz
dui astăzi, începînd de la 
ora 19,30, un concert de 
muzică ușoară susținut de 
formația „Gențiana" din 
localitate.

■ LA BUCUREȘTI,
„Cupa Olimpia", arcașii din 
Aninoasa au obținut un 
loc III, prin maestrul spor
tului Vasile Tămaș, și un 
loc II, prin junioara An
gela Ștefan. Junioara Do
rina Damian se află 
cantonamentul lotului na
țional la iași. în' prezent, 
trăgătorii acestei secții se

în

pregătesc pentru a parti
cipa cu bune rezultate la 
„Cupa primăverii", ce se va 
desfășura, tot ,1a București, 
spre sfîrșitul acestei luni.

■ PE TEME ATEIST- 
ȘT11NȚIFICE. Din inițiati
va Casei de cultură Pe
troșani, la una din unită
țile I.C.S.A. — A.P. a fost 
organizat, marți, un dialog 
pe tema „Ce a determinat 
apariția religiei".

■ TROFEUL VACAN
ȚEI. Continuîndu-și antre
namentele după întoarcerea 
de la două concursuri Ia

care au participat la Bis- 
trița-Năsăud și Iiîmnicu 
Vîlcea, copiii din formația 
de tenis de masă a Clubu
lui sportiv școlar Petro
șani au desfășurat și pe. I 
teren propriu o competiție. | 
cu care prilej celor mai | 
buni tenismani ii s-a în- I 
mînat „Trofeul vacanței". I

Rubrică realizată de
T. UAMPIANU



Fiind de loc din Lonea 
—■ tatăl lucrase la mină 
pînă la pensionare — tî- 
nărul miner care se nu
mește Andrei Antal s-a 
încadrat in muncă la 
I, ■ M. Lonea ca muncitor 
necalificat . acum 13 ani. 
A fost repartizat in bri
gada condusă de Constan
tin Chițoiu, de la care a 
început. să învețe tainele 

urmatmineritului. A 
cursurile școlii de califi
care ca ajutor 
după aceea 
pe cele de 
miner, iar de 
c i n c i ani 
i-a fost încredințată con
ducerea unei brigăzi, for- materialele

miner,

Elekes nu există nici un 
grad de rudenie, in bri
gadă lucrează încă doi 
frați de-ai lui Boda, Fran
cisc și Mihai, frații Căpri
ță, Nicolae șt Ion, care 
împreună cu Vasile Pos- 
tolacke, Mircea Pinzaru, 
Ioan Bfieiu II, Gheorghe 
Cuzular, Iosif lukas, Iosif 
Bart și ceilalți compun o 
brigadă omogenă, forma
tă din 38 de oameni ce 
pun. umărul și se: ajută 
in tct ceea ce fac. La

ț SĂ MUNCIM Șl SĂ TRĂIM :
■ JN CHIP COMUNIST '

3rl

lui artificial a condus la 
creșterea vitezei de înain
tare de la 16 la 30 me
tri, iar producția a cres- 
cut de la 3—4 000 de teme 
la 7—8 000 de tone de căr
bune pe Ttină.

Prin intensificarea efor
turilor și folosirea inte
grală a timpului de lucru, 
brigada reușește zi de zi 
să-și depășească producti
vitatea muncii planificată 
cu peste 1 000 kg/post. Și 
in 'aceasta lună rezulta

tele sînt tot 
la ' înălțimea 
celor din pri
mul trimes- 

șeful de brigadăintrare în șut oamenii dltc 
„.we, t\.,.ce necesare, 
schimburile se suprapun, 

, ...... ___ iar lucrările care necesită
lucrat sectorul un volum mare de muncă 

să se execută tocmai în a- 
ceastă perioadă de supra
punere. Atunci cînd se 
ivesc greutăți tot schim
bul rămîne pentru a le 
putea înlătura, astfel in
cit schimbul următor să 
pontă să-și realizeze pre
liminarul stabilit. Onto- 
getiitatea brigăzii s-a vă
zut dtuna emd au apă
rut situații mai deose

bite, chid s a cerut 
volum cu mult mai mare 
de muncă, nimeni nn a 
încercat să dezerteze ,de 
la xlatorie. . ___ ___ ..............

tneercînd să aducă ceva drei Antal își pune m 
u-ju în ■: mineritul de la 
Lonea, Andrei Antal și 
ortacii săi au îmbunătățit 
activitatea de exploatare 
în abatajele frontale leu 
susținere individuală, 
memtind. pe vatra ■ fîșlei ' 

lucru un șir de 
elemente metalice peste 
care se podește și azețeaț 

gradului

■Angție cu care a cunoscut 
-„estule satisfacții. Mai 

4 '»..«'** vi vto ut âețftf;
V. Cînd i s-a cerut
treacă la sectorul II, nu 
a comentat, și-n luat oa
menii care au vrut să il 
urmeze (11 la număr) și 
a mers acolo unde Con
ducerea minei a avut ne
voie de el. De doi ani de 
cînd lucrează la sectorul 
II se află mereu printre 
brigăzile fruntașe. Lună 
de lună și-a depășit sar
cinile de plan, iar în' tri
mestrul I al acestui, an 
cu cele peste 2 500 tone 
de cărbune extrase supli
mentar se află pe primul

. loc în ’întrecere.
Toți cei cinci frați An

tal au lucrat la mina. 
Lonea, acum au rămas 
doar trei. Mezinul, Ludo
vic, a ținut să lucreze cu 
fratele mai mare, urmînd 

■- și el toate treptele califi
cării a ajuns șef de în 

: schimb, alături de Fran
cisc Elekes, Petru Elekes, 
și Vasile Boda în brigada 
pe care o conduce cu 
multă pricepere Andrei 
Antal. Dacă între cei doi

V- -

efect .creșterea
de securitate la felia ur
mătoare. Acest procedeu 
de consolidare a tavanu-

tru, iar șeful de brigadă 
s-a angajat sâ scoată la 
lumină peste sarcina pla
nificată fn această lună 
1000 tone de cărbune. Pe 

' lingă stăruința de a scoa
te cît mai mult cărbune, 
Andrei .Antal șe ocupă și 
de stabilizarea forței de 
muncă și, totodată, de 
calificarea oamenilor. 
Știe că prin pensionarea 
unor mineri în virstă lo
cul lor urmează să fie ' 
luat ele alții care, trebuie 
crescuți la riadul lor eu 
răbdare, cu migală. Ast-, 

itn ' fel i a îndrumat pe tine
rii Vastle Posiolaehe și 
Vasile Maitoliu să urmeze 
școala de ajutor miner, 
jar ei l-au ascultat. Arț- 

lari 
speranțe în ei pentru vi
itor. De altfel in cadrul 
brigăzii au fost mulți ti
neri către s-au calificat, 
iar acum au devenii oa
meni de nădejde. Climatul 
bun în care se lucrează, 
le dă oamenilor noi pu
teri pentru a învinge în 
încleștarea lor eu piatra 
dură a muntelui.

0 emoționantă numărătoare inversă
Pentru mulți oameni, clipa 

de bilanț, clipa în care cum
pănesc cit și ce- au de făcut 
mai bun pentru ei, pentru 
societate constituie un mo
ment de o încărcătură emo
ționantă deosebită.

Așa a fost cu siguranță și 
omul despre care vă voi 
vorbi, la îndemnul președin
telui comitetului sindicatului 
de la preparația Lupeni, Ni- 
colae Fierea : „Avem obi
ceiul de o nu-i uita pe cei 
ce au pus umărul la greu, 
pentru o da unității noastre 
strălucirea și renumefe de 
astăzi. Printre ei, printre cei 
ce au închinat preparației o 
mare parte a vieții și mun
cii lor, este și „Feri-baci" - 
pe numele lui, Francisc Dull 
- de la „funicular".

— Merită toată stima noas
tră acest cm - adaugă mai
strul secției, Pdnțelimon Tur
cită. Eu am venit aici odată 
cu el, în 1965. De atunci am 
fost împreună și la ușor, și 
fa greu. In cei 17 ani, Feri- 
baci, semna list cuplător de 
meserie, a fost un model de

comportore sub țoale aspec
tele.

Cuvinte calde, cuvinte fru
moase, cuvinte pline de a- 
devăr despre un *om aflat la 
vîrsta pensionării. Cuvinte cu 
simbol de rămas bun față 
de un om pentru care nu
mărătoarea inversă, genera
toare de sentimente de admi
rație și respect s-a terminat 
la 1 aprilie, pentru care 
momentul cînd a primit tra
diționalul baston, ce-t va în* 
soți, o fost mal mult decît 
un moment emoționant. „Nu 
am p'ms niciodată - se con
fesa el în acea zi foștilor 
colegi de muncă — dar de 
data aceasta sufletul meu 
este mai sensibil chiar decît 

. mine. Mă biruie slăbiciunea 
lui, la gîndul că de acum 
încolo nu voi mai auzi che
marea ortacilor, tineri 
vîrstnici, cu care am 
greutăți, am cunoscut 
pliniri" x

„împliniri" se pot numi cu. 
certitudine, nu numai anii 
de muncă cinstită și dăruită 
colectivității, ci și cei 5 copii 
— 3 fete și 2 băieți, Elena. 
Elisabeta, Francisc, Nicolae și

sau 
biruit

i rn -

Moda - care nu numai că 
urmează consecvent exem
plul tatălui lor fiind modele 
de corectitudine în muncă și 
societate, care au adăugat 
tradiționalelor „atenții" ale 
colegilor de muncă, de ziua 
pensionării tatălui, cea mai 
fierbinte imbrățișore ți ura
rea de sănătate și viață lun
gă, care, redată în citeva 
cuvinte, înseamnă „Mulțu
mim, tată !". ,

La cei 62 de ani, cu peste 
40 de. ani de muncă neîn
treruptă, bilanțul prezenței 
lui Francisc Dull se află au
reolat de simbolul vredniciei 
întruchipată cu prisosință în 
cuvintele maistrului Pantelr- 
mon Turci lă, în momentul 
cînd emoționanta... numără
toare inversă s-o . terminat, 
mareînd ieșirea, fa pensie a 
celui amintit în raidurile an
terioare : „Acest moment

este, inevitabil, sentimental, 
este momentul părerii de rău 
de o te despărți de un ase
menea om și tovarăș de 
muncă".

Ioan Alexandru TĂTAR

ATITUDi NI'
.. . . i

Cazul pe care l-am în- 
. tilnit recent m-a făcut 

să-mi pun o serie dc între
bări. Kt s-a întîmplat la o 
întreprindere cunoscută și 
apreciată in V.iiea Jiului.

„Am citit intr-un ziar că 
pe plan mondial și la noi 
in țară se pune mare bază 
pe cărbune", a început, dîs- 
-rtlția unul dintre convor
bitorii mei, după care a 
făcut relația dintre om și 
cărbune în 'conjunctura 
muncii. „Din acest punct 
de vedere sînțem earn' ne
căjiți" a.- spus el. . Și mi-a 
povestit curii șeful de bri
gadă de la un abataj ini-

De selecția valorilor 
să ne îngrijim cu atenție

. s-a pus problema selec- 
capabil

rătăcire

pentru furt, Adalbert Bor
za și-a dat poate seama că 
se umpluse deja... paharul.

Recordman in materie 
încadrări succesive 
cimpul muncii, din 1976 
pînă în prezent a figurat 
ta* 9" (nouă) întreprinderi 
*+:n Vale. De la o vreme 
s,â plictisit chiar și de... 
figurație, deși are califica
rea de conducător auto. 
Așa se face râ Dumitru 
Rusu din Petroșani a fost 
prins în mrejele parazitis
mului, deși în calitate 
cap de familie trebuia 

. asigure buna creștere 
celor trei copii ai săi.
intervenit la timp lucrățo- 
rii de miliție, curmtad ca- . 
lea sa spre rătăcire. Să 
sperăm că pentru totdea- 
una.

de •• 
să
a

Au

Trei luni închisoare 
„răsplata" acordată 
Costică Popescu din Petro
șani. „Stilpul" de nădejde 
al'cunoscutului bar „Mine
rul" va lipsi o vreme din
tre prieteni. Să sperăm că 
năravul dobîndit în anii 
de triadă vie va găsi leac 
în dosul gratiilor. Fiindcă 
obiceiurile contrarii eticii 

- și echității socialiste au 
intrat de nlult.:.în... demo
lare. „Ștîlpli" lor sînt astfel 
de prisos...

PAHARUL FATAL

Era un băiat sprinten la. 
minte, priceput in meseria 

- de paginator. „Paharul" i-a 
distrus însă căsnicia, fetița 
lui e crescută de bunică, 
A mai fost „client" al ru
bricii „dedicate" paraziți- 
lor. Adalbert Borza, fiindcă 
de el este vorba, n-a în
țeles nici măcar clemența 
legii. După ce a vîndut lu
crurile agonisite de pă
rinți, bineînțeles pentru 
a-și procura băutură, a 
încercat să păgubească a- 
vutul obștesc. Cercetat

Lui Gheorghe Calistrat5' 
din strada Maleei i s-a 
dus vestea de certăreț fără: 
pereche. Cu toți vecinii și-a 
dat „întîlnire" în fața co
misiilor și completelor de 
judecată. Din discuția pur
tată cu plutonierul de mi
liție Pavel Gordan și alți 

. colegi de-aj săi, am reținut 
că și cu singurul vecin 
care scăpase pînă acum de 
certuri și „dialoguri" în 
fața legii, Traian Muntean, 
se află deja în conflict 
Cum este mare amator de 
procese. îl invităm 
ca autoacuzat sau 
ea amator la un 
de... conștiință.

ca
ționării unui om
dintre cei peste 30 de oa- 
rtieni din brigadă, in locul 
celui plecat.

„Aici s-a produs ruptu
ra'... insistă cel in cauză. 
„N-ar fi fost nimic dacă 
oricare din cei 3!) de oa
meni ar fi primit sarcina 
aceaștă, oricare dintre noi 
ar fi putut deveni șef. de; 
brigadă. Dar conducerea a 
găsit de cuviință să aplice 
o . altă soluție...1'.

„Ni s-a impus un om din 
afară" sînt informat de 

' interlocutorii Unui

de la alt sector pe care 
ei nu-l cunosc. Un om bun 
care obține rezultate bune, 
dar care a lucrat toată 
viața Ia investiții și nu se 
prea pricepe la' cărbune... I 
Reacția a fost eeâ aștepta
tă. Ortacii l-au primit cu 
răceală. Ba, mai mult, au 
căutat să-l și ironizeze 
uneori, 
că nu

să-i demonstreze 
„știe" meserie nici 

măcar cit ei. Și nu știa. 
Dovadă erau rezultatele 
slabe obținute de brigadă 
și atmosfera necorespunză
toare de lucru ce se crease.

Ani discutat mult despre 
această chestiune eu cei în 
cauză. Și mie mi s-a părut 
nelalocul ei. Deși, este Unț 
caz singular, naște o pro
blemă generală, de princi
piu, verificată de viață. 
Că trebuie să ; ne ocupăm 
cu toată răspunderea de 
selecția valorilor. Să fa
cem ca omul potrivit să fie 
la locul potrivit!

Valeria COANDRAȘ

rasplata

PROCESOMANIE

Gheorghe

Obolul credulității

I Sectorul I de Ia I. M. 
| Dîlja și-a depășit de Ia 

începutul anului sarci
nile cu 4 371 tone. O 
contribuție de seamă la 
acest rezultat și-au adus 
și brigăzile conduse de 
Petru Carp și Constan
tin Urâciune. în ima
gine, șeful de sector, 
tag. Dumitru Oprea, se 
consultă cu cei doi bri
gadieri.

și noi 
măcar 
proces

Aitarri APGS'J'OL

— Chilipir curat, marfă 
garantată, ieftin, cu ocazia 
asta, nu vă mai întîlnițiț 
susură mieros glasul bișni
țarilor.

Oamenii serioși; își? văd 
de treabă, deși nu proce
dează corect pînă la ca- 

' păt ; astfel de indivizi tre
buie dați pe mină organe
lor de ordine, să fie cer
cetate căile necinstei. Alții 
însă își. freacă bucuros 
buricele degetelor de „al
băstrele", fără să se în
trebe care este proveniență 
mărfii. Astfel,

■ cîu, încadrată la bucătăria 
Petroșani, a 
rîndiil, des- 
chivernisea- 
de chilipir.

sustrase din fluxul <de.: 
producție al. întreprinderii 
„Porțelanul" din Alba Iu- . 
lia. Operațiunea se numeș-.' 
te în terlneni juridicii spe
culă. -Și astfel, în casa ei* 

•ovoare persane, 
subită s-a e- 
bani, vreo 
mii, de care 
măcar soțul.

Spitalului din 
' găsit, ani de-a 
tui amatori de 
lă, ia prețuri
Mai ales colegilor de mun- 

■ e# le prezenta bibelouri

au apărut 
prosperitatea 
vidențiat în 
două zeci de 
nu știa nici

Maria Su- Satt tizi alt caz recent, Ma
ria Muntean din Cinspa, o 
tînără femeie oacheșă, că
reia nu-i prea plăcea mun
ca, se îndeletnicea cu vîn- 
zarea unor bijuterii» dotan- 
dite „la negru" din alt ju
deț. Qtenții ej știa» bine

cu. săvîrșesc o abatere de 
la prevederile Decretului 
nr. 210/1960, adică se con
stituiau în . parteneri de 
operații interzise eu metale 
prețioase. Și totuși „teri
bila foame de aur" (auri 
sacra fames, cum spuneau 
strămoșii noștri latinii i-a 
îndemnat să se pricop
sească. Depistați de miliție 
au fost siliți să predea bi
juteriile, iar în pungile lor 
a suflat vînt de pagubă, 
fn alte cazuri s-au găsit 
destui creduli care au dat 
bani gheață pe aur... de 
trompetă. Și, culmea, deși 
aveau la față alți păgubași 
în postură de „Stan pă- 
țit»’\ ;■ ■ ■ '

Chilipir curat, marfă 
garantată, ieftjji etc., etc.

Oameni buni, cînd auziți 
astfel de glasuri mieroase, 
apelați, la lucrătorii de mi
liție. Fiindcă, de cele mal 
multe Ori, cei care „vind 
în pierdere" au cazierul 
burdușit de condamnări, 
își procură marfa prin fur
turi și înșelăciuni. Și nu. 
uitați: cînd încercați să
încheiați astfel de afaceri 
ilegale, rlscâți să compă
reți în față anchetatorului 
în calitate de complici. Iar 
prejudiciul constatat în 
buzunarul dv. este cata
logat drept obol a) pro
priei credulități. - - —Mț'

1<B FIASTRUL
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Caleidoscop tehni- 
cd-științîfic pentru

Sosirea la
(Urmări din pag. 1)

Eeaușescu, tovarășul Hu 
yaobang sînt întîmpinați 
CU deosebită căldură și 
prietenie de oficialitățile 
de partid și de stat locale.

Pionieri oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șei Elena Ceaușescu fru
moase buchete de flori, 
urîpdu-le „Bun venit . în 
orașul Shenyang".

Se parcurg principalele 
bulevarde ale orașului, 
care se înfățișează ca un 
puternie*- centru economic 
al Chinei populare. Sheny
ang se afirmă astăzi în rit
mul dezvoltării întregii 
Chine, ocupînd un loc im-

Dineu
In încheierea vizitei la 

Shenyang, Comitetul Pro
vincial Liaoning al Parti
dului Comunist Chinez și- 
Guvernului popular al pro
vinciei au oferit, joi, un 
dineu oficial în onoarea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

A participat tovarășul 
II u Yaobang, președintele

Shenyang 
portant în economia națio
nală a țării.

Deasupra principalelor 
artere ale orașului au fost 
înălțate, cuprinzîndu-le în 
toată lărgimea lor, nenu
mărate eșarfe colorate, o- 
ferind o imagine multico
loră întregului traseu al 
vizitei, întregind atmosfe
ra sărbătorească în care 
se desfășoară din primul 
moment această întîlnire a 
solilor poporului român cu 
oamenii muncii din She
nyang. . ' . ■

Pretutindeni, locuitorii

la Shenyang
Ie.de profundă prietenie și 
colaborare exprimate reci
proc, asociindu-se deplin și 
entuziast satisfacției co
mune a conducătorilor ce
lor două partide pentru 
rezultatele dialogului pe’ 
care îl poartă.

In încheierea mitingului 
s-a intonat „Internațio
nala".

considerație vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
dînd totodată glas convin
gerii ca dialogul la nivel 
înalt româno-chinez ce se 
desfășoară în aceste zile 
va conduce la extinderea și 
adîncirea relațiilor dintre 
cele două partide, țări șl 
popoare.

...Ora 16,30. Intr-o at
mosferă entuziastă întrea
ga asistență a salutat, prin 
aplauze prelungite, sosirea .... . r» W.UVMV.O', U», OCV1CVWL

orașului fac semne priete- pubhca °Sociahstă al Partidului Comunist Ro-
nești, își manifestă bucu- ’ nia tovarășul 
ria pentru această ^ vizită,. Ceaușescu și 
*“*••** Eîena Ceaușescu, însoțiți

de tovarășul Hu Yaobang.
în prezidiul adunării mai 

iau loc conducători ai or
ganelor locale de partid și 
de stat. municipiul Shenyang, stră-

Sentimentcior nutrite de bătînd principalele artere
■ populația orașului Sheny- șj cartiere ale orașului,

ang și a provinciei Liao- Puternică bază a industri-
ning, gînduritor de bucu- ej grele, Shenyang este,
rîe. satisfacție și mîndrie totodată, un nou centru

cultural al Chinei.
Scurta vizită de aici a 

prilejuit gazdelor să înfă
țișeze înalțiior oaspeți ro
mâni preocuparea lor pen
tru punerea în valoare a 
mărturiilor trecutului, care 
astăzi se bucură de o o- 
crotire deosebită. : . ■ ... ș ■“

Vizita solilor poporului 
român în Shenyang a fost 
salutată și de această dată 
cu calde manifestări de 
simpatiei .

După marele miting al 
prieteniei româno-chine- 
ze, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general

PILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Maria Mira- 
bela ; Unirea ; Capito
lul al doilea.

PETRI LA : Domni
șoara Noorie.

LONE A : ' întoarcerea 
la dragostea dinții.

ANINOASA : Campio
nii.,

VULCAN — Luceafă
rul: Lupii mărilor.

LUPENI — Cultural:
Hangar 18.

URICANI:» Acțiunea 
Fulgerul circular.

TV
11,00 Telex.
11,05 Matineu de vacan

ță : • Cîntec de 
bucurie — program 
artistic pionieresc 
• Film artistic în 
serial: „Veronica",

\ 12,05 Film serial: „Lu- 
mini și umbre". 
Episodul 5.

16,00 Telex.
16,05 Din muzica și po

ezia generației 
noastre: Selecți-
uni din spectacolul 
prezentat la Bucu
rești în cadrul Ga
lei 500 de Cenaclul 
„Flacăra".

16.30 Viața culturală.
17,40 R. P. D. Coreeană. 
18,00 închiderea pro

gramului,
20,00 Telejurnal.
20.30 Actualitatea eco

nomică.
20,45 Studioul tineretu

lui.
21.30 La frontierele cu

noașterii — serial 
științific.

21,50 Telejurnal.
22,00 Meridianele cîn- 

tecului.

nești, își manifestă bucu-

satisfacția că tovarășul ! 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu sînt 
oaspeții de onoare ai mu
nicipiului lor.

Comitetului Central 
Partidului Comunist 
riez.

Dineul a reunit repre
zentanți ai organelor loca
le de partid și de stat, 
cadre de conducere din di
ferite domenii de activitate 
ale provinciei Liaoning.

In timpul dineului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășul 
s-au 
bită

al 
Chi-

Hu Yaobang 
întreținut cu deose- 
cordialitate.

Româ-
Nicolae 

tovarășa

de a participa la această 
întîlnire eu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a dat 
glas Li Huan, locțiitor al 
primului secretar, al Comi
tetului provincial Liaoning 
al P. C Chinez.

In■ timpul 
rostite la 
tovarășii 
CEAUȘESCU si HU YAO
BANG, cuvântări Urmărite 
cu deosebit interes, întrea
ga asistență a salutat cu 
aplauze îndelungi gînduri-

cuvântărilor 
miting de 
MCOI.AE

Vizită la Uzina nr. 3
In aceeași atmosferă săr

bătorească s-a desfășurat 
și întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu cu 
muncitorii și cadrele de 
conducere ale Uzinei de 
mașini-unelte nr. 3 din 
Shenyang.
: Sute și sute de munci
tori. i-au întîmpinat la so
sire pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu' și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu cu flori, 
cu cîntece și dansuri. Di
rectorul general al acestei 
întreprinderi, Liu Hun-Wei, 
a adresai în numele colec
tivului Uzinei de mașini- 
unelte nr. 3, cea mai cal
da urare de bun sosit, 
împreună cu un fierbinte 
salut,

Tov a r ă ș trl u i Nicolae 
Ceaușescu îi sînt înfățișate 
de către reprezentanții u- 
zinei preocupările comu

niștilor, ale colectivului de 
muncă de aici. Datele și 
faptele furnizate reliefează 
cu pregnanță destinul uzi
nei, caracteristic pentru 
transformările pe care le-a 
cunoscut China socialistă, 
prin munca eroică a po
porului său, în cele mai 
bine de trei decenii de la# 
victoria revoluției. Aici se 
produc acum 25 tipuri de 
mașini unelte, inclusiv cu 
comandă program și nume
rică. Rezultate remarcabile 
au fost înregistrate pe li
nia asimilării ' mașinilor- 
unelte complexe, cu randa. 
mente și calități superioa
re, fapt confirmat de o 
serie de distincții și meda
lii ce onorează munca co
lectivului Uzinei nr. 3. Su
bliniind că multe dintre 
mașinile unelte realizate 
aici sînt exportate în di
ferite țări, gazdele relevă

colaborarea fructuoasă cu 
uzine de profil din Româ
nia.
To v a r ă ș u 1 Nicolae 

Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, sînt invitați să 
viziteze unele secții ale u- 
ziriei, între care și acelea 
în care se produc și se 
asimilează mașini-unelte 
exportate , în România. 
Pretutindeni produce o de
osebită impresie . nivelul, 
tehnic înalt ăl produselor.

Vizita se încheie la o 
mică expoziție ce reunește 
mașini-unelte cu perfor
manțe ridicate.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : 
Vă rog să transmiteți mun
citorilor, tehnicienilor, in
ginerilor uzinei un cald 
salut și cele mai bune u- 
rări de sănătate și de noi 
succese.' -

mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de reprezentanții 
organelor de partid și de 
.stat ale provinciei Liao
ning și capitalei sale, au 
făcut 6 scurtă vizită prin

’r'-

Revenirea
la

Beijing
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovxirașa 
Elena Ceaușescu, împreună 
cu tovarășul Hu Yaobang, 
s-au reîntors miercuri sea
ra la Beijing din vizita pe 
care au întreprins-o la 
Shenyang, capitala provin
ciei Liaoning.

La plecarea din. Sheny
ang, înalții oaspeți au fost 
conduși de Li Huan, locți
itor al primului secretar al 
Comitetului provincial 
Liaoning al P. C. Chinez, 
de alte persoane oficiale.
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Prezențe
BRASILIA. 14 (Agerpres). 

— Aflat in vizită în Bra
zilia, tovarășul Cornel Bur
tică, yiceprim-ministru ăl 
guvernului Republicii So
cialiste România, ministrul 
comerțului exterior și co
operării economice inter
naționale, a avut convor
biri cu ambasadorul Ra
miro Elisio Saraiva Guer- 
reiro, ministrul relații ex
terne, Cesar Cals de Oli
veira Filho, ministrul mi
nelor și energiei, Antonio 
Delfim Netto, ministrul 
planificării, Angelo Amau- 
ry Stabile, ministrul agri
culturii, Joao Camilo Pen

na. ministrul industriei și 
comerțului.

TRIPOLI 14 (Agerpres). 
— în cadrul vizitei pe 
care o întreprinde la Tri
poli, tovarășul Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guver
nului, ș-a întîlnit cu Jad- 
dallah Azuz Al-Talhi, se
cretar general al Comite
tului Popular General al 
jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste. Au 
fost analizate posibilitățile 
de dezvoltare, în continu
are, a relațiilor economice 
diptre România și Jama- 
hiria Arabă Libiana.

La Națiunile Unite 

întrevederi în problema
Insulelor

NAȚIUNILE UNITE 14 
(Agerpres). — Javier Perez 
de Cuellar, secretarul ge
neral al ONU, a avut în
trevederi, la sediul din New 
York al organizației, cu 
reprezentanții permanenți 
ai Argentinei și Marii Bri
tanii. ; ■

Potrivit agenției Prensa 
Latina, care citează un 
purtător de cuvînt al Na-

Malvin©
țiunilor Unite, cu prilejul 
întrevederilor au fost ana
lizate. ultimele evenimente 
legate de criza în proble
ma Insulelor Malvine.

Potrivit observatorilor 
politicii, există părerea eă 
ta acest cadru a fost evo
cat rolul pe care l-ar putea 
juca ONU în evitarea unui 
conflict armat între cele 
două țări.

Cooperativa „Unirea" Petroșani
încadrează:

— TINICHIGIU AUTO categoriile III—VI
— MECANIC AUTO

încadrările se fac conform Legii nr. 12/1974 
și Legii nr. 57/1974.

strada Iscroni nr. 3
încadrează direct sau prin transfer

— conducători auto categoria D
Retribuirea se face conform Legii 70/1974 

republicată și Legii 12/1971.
Informații suplimentare la biroul personal 

al unității, telefon 43328 — 43622.
 »

Combinatul de lianți 
și azbociment Tîrgu Jiu 

încadrează imediat următoarele categorii . ^de 
muncitori; f, i;

— strungari, categoria 1—6
— manevranți C.F.
— șefi de manevră C.F.

..—- acari C.F.
— electricieni bobinatori, pentru motoare 

de putere mare
— frezori
— lăcătuși mecanici
— muncitori necalificați, pentru atelierul 

rampă-expediție-ciment, unde se reali
zează o retribuție tarifară lunară de 
1 900 tei.

Se asigură cazare la căminele de nefatni- 
liști și masa contra cost la cartlina combinatului. 

Informații suplimentare la biroul P.I.R., te
lefon 929/12628, interior 212, 208.
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Mica publicitate
Soția, fiul și nora, cu 

prilejul împlinirii vîrștei 
de 50 de ani și a ieșirii la 
pensie, urează soțului și 
tatălui lor, Gheorghiță Va- 
sile, multă sănătate și 
„La mulți ani 1% .

PIERDUT certificat de 
calificare în meseria de 
lăcătuș montator utilaje in
dustriale seria O, nr. 
200 242, eliberat la data de 
9 aprilie 1976, pe numele 
Mărtescu I, Florian. Ți 
declar nul. (558)

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA s Petroșani, »tr. Nicolae 8ăicescu - 2, telefoane 418 52 (secretariat), 418 83 ; 4 24 64 (secții). TIPARUL: îipogtaflo Petroșani sb. N. Bâlcescu ■ Z

Ie.de
MCOI.AE

