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I. M. Petrila
Utilajele să fie puse la lucru, nu 
să producă doar... amortismente

• Dotarea minei : complexe mecanizate, 
bine de abataj și de înaintare în valoare de 
160 000 000 lei • Din 8 complexe mecanizate, func
ționează 3 • Pentru trei complexe intrate în do
tare dar... neomologate se plătește, lunar, un amor
tisment de peste 500 000 lei * Din 9 combine de 
abataj, funcționează doar.,. 3 * Trei combine de 
abataj, în 
incomplete 
lismente.

com
posta

valoare de peste 13 milioane lei sînt 
și „consumă" lunar 160 000 lei amor-

un 
La 

luni 
nefe-

Este firesc 
să Jncepem 
analiza efec
tuată la mina 
Fetrila cu si
tuația realiză-' 
rilor'-la cărbune. Pe pri. 
mul trimestru întreprinde
rea și-a realizat sarcinile. 
La zi întregistrează 
minus d'b 1 751 tone, 
neîmpiinirile acestei

• a „concurat". în mod 
ricit și neutilizarea Ia ca
pacitate a dotării tehnice. 
Situația, privită în amă
nunt, nu pare îngrijorătoa
re. Există, însă, multe po
sibilități nefructificate în
deajuns. Sînt, totuși, mili
oane de lei investite," se 

. plătesc, tdtuși, milioane de 
lei amortismente. Comple
xele și combinele au fost 
construite și. destinate ex
tragerii cărbunelui, să pro
ducă milioane nu să „con-

Primăvara, cu > prospe
țime cuceritoare, a pătruns 
și în așezămintele cultu
rale care au început să 

>vede tscă ma * 1 ’ 11 in
spirație în orga'nizarea u- 
nor manifestări educative 
și artistice diverse, a trac
ii v.ițf-.ZilcLc care încheie 
săpT&hîna sînt — și tre
buie să fie — ztle de vîrf; 
in viața culturală, punîn- 
du-se în valoare, prin 
spectacole sau programe a- 
tent elaborate, potențialul 
educativ și artistic a că
rui pregătire este destinată 
oamenilor ■ muncii. De as
tăzi, cluburile sindicatelor, 
casa de cultură și cămi
nele culturale din Valeri*

(Continuare in pag. a 4-a) 

merclale dintre cele două 
țări.

în cadrul unei ceremo
nii care a avut loc la Pa
latul Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari, 
au fost semnate : Acordui- 
prograrri intre Guvernul 
Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii 
Populare Chineze privind

amintim pe 
■ de minerii 
ței, Gheor- 

Victor Me- 
zambrovschi și Eugen Be 
liu Cu rezultate bune
i încheiat primul trimes
tru și prima jumătate a 
acesteii. luni și- sectorul I 
din cadrul căruia s-au 
evidențiat brigăzile con
duse de. Constantin . So- 
rescu, Dumitru Ghefari, 
Iosiv Roca și Aurel Șo-

II și IV au contribuit din 
plin la. acest ,/plus ; ' cu .
peste 100 tone de cărbunj* i 
sectorul IV și'63 de tone 
sectorul 1. Prffi realiză
rile obținute în ziua a- 
minlită. colectivul minei 
Aninoasa a pășit pe ca
lea redresării, recuperind 
o parte din minusul acu
mulat de la începutul lu-

Jiului continuă mai vechiul 
obicei de a susține, într-o 
concepție unitară, o bogată 
viață culturală care invită, 
după o spătămînă de acti
vitate intensă pentru re
alizarea sarcinilor de pro
ducție, oamenii muncii din 
'municipiu în săli de spec
tacole si la alte manifes
tări antrenante și deco
nectante.

In toâte localitățile Văii 
Jiului, de la ora 14, au 
loc spectacole folclorice, de 
poezie și muzică tînără, 
concerte de muzică' ușoa
ră sau de promenadă sus
ținute de fanfare, proiecții 
de filme artistice sau rea
lizate de cinecluburi, seri 
cultu-aj-distractive la dis
cotecă. Și pentru ca a- 
ceste manifestări să fie ur
mărite de cît mai mulți

Tibcriu SPATARU

(Cor.tinuare în pag. a 2-a)

sume“ amortismente de 
milioane.

Iată, de pildă, situația 
complexelor mecanizate: 
din cele 8 aflate în dotare 
funcționează doar trei, 
două sînt în revizie și de- 
zechipare. Mai delicată ni 
se pare problema celor 
trei complexe S.S.P., în 
valoare de” peste 24 mili
oane Ici, pentru care se 
plătește, lunar (din martie 
1980, septembrie 1981 
martie 1981) uri 
ment de 506 068 
discutia purtată 
Benone Costinăș, 
ruinei, am ’ aflat

și 
amortis- 

lei. Din 
'cu ing,. 
directorul 
că. efec

tiv, ele nu' pot fi utilizate, 
datorită faptului că aceste (Continuare în pag. a 2-a)

Sesiune științifică studențească
La Institutul de mine 

din Petroșani au început 
ieri lucrările unei sesi
uni științifice a studenți
lor, organizată în cadrul 
manifestărilor dedicate a- 
niversării a 60 de ani'de 
la crearea Uniunii Tine
retului Comunist și 25 de 
ani de la înființarea Ut 
niunii Asociațiilor Stu
denților Comupiști din 
România. Lucrările aces
tei manifestări științifice 
— care are un . caracter
de sinteză a muncii de
cercetare și creație tehni
că a tineretului universi
tar — se desfășoară și
astăzi în 6 secțiuni . Ști
ințe sociale, Matematică
aplicată, fizic'ă-mecahică-
rezistență. Mașini minie
re, Exploatări și tehnică
minieră, Automatizări și
folosirea energiei electrice
în minerit, prezentîn-
du-se 119 teme realizate

utilaje prototip 
pund 
mint 
pare 
tă.

condițiilor 
ale minei, 
fără ieșire, 
totuși.

nu cores- 
de zăcă- 

Situația 
Nu exis- 

posibilitatea 
scoaterii lor din inventar ? 
Se mențin doar pentru a- 
moi tismente ? Este adevă
rat, complexele SMA-2 dau 
rezultate foarte bune (vîr- 

furi de pro
ductivități pî- 
nă la 18 tone/ 
post, în stra
tul 3, blocul 
2, la brigada 

Alba), dar ele nu pot su
plini inactivitatea „surate
lor" lor. De ce să greveze 
asupra costurilor de pro
ducție ?

în cazul- combinelor de 
abataj, din cele 9 existen
te funcționează trei.
sînt 
foc. 
una 
e în 
stratul 
îndu-le în 
cefe; incomplete 

Două 
închise in zona de 
trei sînt incomplete, 
a fost în rezervă și 
curs de montare (în 

3, blocul 2). Lu- 
calcul numai pe 

(în v a Ina
Mireea BUJURESC1

de peste 250 de studenți, 
în activitatea de pregă

tire temeinică a specialiș
tilor, prin integrarea mul
tilaterală a învâțămîntu- 
lui superior minier cu 
cercetarea, proiectarea și 
producția, la Institutul de 
mine s-a creat o tradiție 
in continuitatea stimulă
rii efortului creator al 
studenților. înțelegerea, 
însușirea și aplicarea 
înaltelor comandamente 
politice și social-economi- 
ce contemporane implică 
permanența spiritului 
creator, a atitudinii de 
promovare largă .a cuce
ririlor științei și tehnicii, 
așa cum spunea 'secreta
rul general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,- la Adunarea 
solemnă consacrată, săr
bătoririi jubileului U.T.C. 
și U.A.S.C.IÎ. Lucrările 
prezentate și. ’dezbătute

Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în Republica Populară 

Chineză
A

Intîlnire cu tovarășul Deng Xiaoping
w ■

Vineri dimineața, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, s-a întîlnit 
cu tovarășul Deng Xiao
ping, vicepreședinte al Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez.

în timpul întreverii au 
fost discutate probleme 

privitoare la raporturile 
dintre partidele, țările și 

Ceremonia

în conformitate cu înțe
legerile convenite ' în 
cursul- convorbirilor. la 
nivel înalt • care au avut 
loc eu prilejul vizitei ofi
ciale de prietenie a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena

Brigadierul Dumitru 
Bornoiu, unul dintre 
competenții brigăzii' de 
is sectorul II al I. M. 
Uricani, alături de cîți- 
u ortaci. Ia un obiș
nuit dialog mineresc 
după ieșirea din sui.

în actuala sesiune științi
fică sînt o expresie a gîm 
dirii creatoare-a studenți
lor, îndrumați de cadre 
didactice cu bogată expe
riență științifică și peda
gogică, a legăturii orga
nice dintre procesul in
structiv și practica social- 
economică. Spiritul crea
tor, dinamismul și inven
tivitatea studenților. se 
.manifestă în cele aproape 
30 de cercuri pe specia
lități, fiind remarcat cu 
consecvență în reuniuni 
național?: la Seminarul 
științific național și ex
poziția de creație tehni
că. ce au avut loc ■ în 
martie, s-au obținut pre
mii care arată prestigiul 
Institutului de mine. Co 
inurdcările științifice ale

Tiberiu SPATARU

(Continual c in-pag a 2-a) 

popoarele noastre, care au 
vechi și bogate tradiții. în 
acest cadru s-a apreciat 
că actuala vizită oficială 
de prietenie pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu o efectu
ează în Republica Populară 
Chineză va da un nou și 
puternic impuls relațiilor 
bilaterale și colaborării pe 
plan internațional, dos- 
chizînd o nouă pagină în

semnării documentelor 
oficiale

Ceaușescu, efectuată în 
R. P. Chineză, la invitația 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chi
nez și Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chi
neze, au fost încheiate, 
vineri după-amiază, im
portante documente pri
vind dezvoltarea colaboră
rii economice, tehnieo-știin- 
țifice și în alte domenii, 
precum și a relațiilor co- (Con "'luare în pag, a 4-a)

in întîmpmarea

17500 tone de cărbune
peste prevederi

Colectivul de • mineri 
de la Uricani își depă
șește zilnic sarcinile de 
plan la producția fizică 
de cărbune. Cu cele peste 
200 de tone extrase, ieri, 
peste prevederile planu
lui ei au depășit , 2 600 
tone de cărbune livrate 
suplimentar de la începu
tul acestei luni. Acest 
plus se adaugă celor 
14 882; tone de cărbune, 
acumulate în primul tri
mestru al acestui an. 
Astfel producția livrată 
suplimentar se ridică la 
aproape 17 500 tone.

-La acest pluș au con
tribuit minerii sectorului

în plus
fața de sarcina zilnicăV ’

j

: Printre minele care au 
obținut în ultimele zile 
rezultate bune se numără 
și întreprinderea minieră 
Aninoasa, care a extras 
suplimentar 100 tone do 
cărbune.

Printr-o puternifă mo
bilizare, prin folosirea 
integrală a timpului de 
lucru și printr-o mai 
bună organizare a mun
cii, colectivele sectoarelor 

cronica relațiilor de prie
tenie româno-chineze.

S-a efectuat, de aseme
nea, un schimb de păreri 
asupra unor probleme in
ternaționale de interes co
mun, subliniindu-se că in 
actualele condiții este ne
cesar mai mult ca lorcincl 
să se acționeze pentru so-

II, care aru extras peste 
prevederile planului 8 70U 
tone de cărbune epesifi- 
cabil. Dintre brigăzile cu 
rezultatele cele mai bune 
din 
cele

sector
-conduse 
A morarii 
Scorpie,
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,Idtă-l în șfîrșit de-a l-au fost de mare aju- 
, 7 tor mutyi din cei 50 de

cu obrazul dîrz, numai de ortaci de pădure, din
piatră., în stingă, ierbos Rișca, din Mălinii lui
și fără găteli, tovarășul Nicolae Labiș, din Humu- 

Ieștii lui Creangă, din Pi
pirigul bunicului său. Și 
V-asile Sirbu, și Mircea

dreapta noastră, Șurianul,

său de veșnicie: Vîrful 
lui Pătru". Cu „Hronicul

’ și cîntecul vîrstelor", în . .
buzunarele memoriei, re- Curcan, un frate, Vașile 
cunoaștem mirificul pei
saj cîntat de Lucian Bla- 
ga. Aici insă, pe Valea 
Cimpei, un om simplu, 
neam de țăran sucevean, 
a „modificat" mileniile 
geologice, integrînd natu
rii Un mic lac artificial, 
un ochi mare în inimă 
de munte. Și, din nou, 
amintirea susură ginduri 
in spațiul mioritic — „E 
ca și cum Marea ar a- 
vea un ochi în virf de 
Munte". Ion Curcan, șeful 
unei brigăzi de forestieri, 
a decis să concureze na
tura, cină a văzut 
TIMPUL.

— M-am. uitai mult la. 
timpul pierdut cu dru
murile, la efortul pentru 
realizarea planului de 
lemn de celuloză, la risipa 
de Combustibil. Manual 
era gr.*i sfi produci ce
luloză. Dacă am face așa, 
mi-am zis 0 microhidro- 
centrală; să punem niște 
cojitoare de celuloză e- 
lectriee, uit polizor, un 
mic aparat de sudură, 
pentru repararea tractoa-

oglindit lumina becurilor 
electrice,

— Eram, convins 
făcut trea- 

cft-o ieși, ci 
Nu e marc

!

i
I

I
V
I
î
♦

4V
4
4 -4
4 _________

relor, să nu ne mai du- 
i cern pînă la atelierul fi- 
’ nai. Am recupera timp 
4 ?* combustibil.

merge. H-âm 
ba să vedem 
să meargă. ■ 
filozofie.

„Moara lui 
lacul nu sînt

ca

baterii îl dăm la alții, 
instalăm și două cojitoare 
electrice.

Un proiect al Institutu
lui de cercetări și proiec
tări pentru industria 
lemnului, filiala Timișoa
ra, va fi cutând finanțat 
și materializat pe pîrîul 
Voivodu. Costă, la prima

i

Utilajele să fie

Curcan" și
trecute deo-

Tăpoi, Ieremia Mgraru, camdată în hărțile to po
ara mai auzit de lăcătu- grafice; „filozofia" n-a mină, 281 000 lei. Pricepe-
șui llie. VasiU- Era iarnă, 'costat mult ceva lemn și

La „Moara lui Curcan“
rea minții lui Curcan, 
vrednicia mîinilor ortaci- I 
Zor săi au ieftinit lumina . 
la cîteva mii de lei, unii 
susțin că vreo 5—6.
Curcan, știe toate mese- (

♦ «.

ciad au ridicat barajul, 
au amenajat albia pîrîu- 
lui. In .timpul liber. Era 
frig, dar nu mai suportau 
fumul de. motorină al 

. lămpilor de perete. Au 
încheiat și turbina, bine
înțeles, din lemn. Oamenii 
au început să... numească 
locul „Moara lui Curcan". 
Că astfel arată „uzina", 
ca un „cîng“, adică o 
moară de apă, cum vă
zuse el pe Șiret, precum 
Sadoveanu. De la- 150 de 
ture să ajungi la 3 000 e 
simplu,, zice el. Cîteva 
fulii, curele trapezoidale, 
un generator vechi a gă
sit inginerul Gheorghe 
Tttdorache, tocmai pe la 
Orăștie.

12 februarie. în albăs
trui ochilor lui Curcan s-a

generatorul, o, de-ar fi 
avut o putere mai mare. 
Așa, aprinde 14 becuri, în 
cabane, ba chiar și în 
grajdul cailor.

— O să fac o mașină 
de spălat și pentru pături 
și ^cearceafuri; am mai 
făcut una în Bdjfat, Și 
aici, în munte, se poate 
trăi civilizat. Chestie sim
plă, un storcător cu două 
valțuri, un electromotor, 
o curea - de tractor, 
la cai o 
lectrică.

— Ce-i
— Un fel de 

pentru cai. Taie finul, îl 
amestecă cu tărîțe și luăm 
masa „la pachet", pe 
munte. Și caii au nevoie 
de mese regulate și con
sistente. Televizorul cu

St

să pun sișcă e-

aia ?
mixer

riile posibile, zice conta
bilul șef Nicolae Giorgi, 
adică are cap fără pe
reche la mașinării. Fără ( 
înalte studii și proiecte 
de anvergură, dar, cu ‘ 
multă pasiune, mintea lui 
a iscodit și izvodit lumi
nă veșnică între. Șurian și 1 
Paring, faptă demnă de 
„Hronicul și cîntecul vîrs
telor" : noastre contempo- • 

_rane... ’
Cînd mâ uit la hidro

centrala „de buzunar" a 
brigăzii lui, îmi aduc a- 1 
minte, ea un semn de , 
prețuire pentru oamenii 
inginerului Gheorghe Tu- ( 
dorache de la sectorul j 

'U. F. E. T. Lonea (de 
obîrșie din Jurilovca Ra- 
zelmului), de cuvintele ce
lui 'care a descoperit că 
„veșnicia s-a născut la 
sat" — E ca și cum 
Marea ar avea un ochi 
în virf de Munte... .

Ion VULPE '

4

(Urmare din pag.- l)

re de peste 13 milioâne 
lei), pentru acestea se plă
tesc amortismente lunare 
de 160 000 lei (din 1978, 
1980). Am fost informați.

. că doar pentru una exis
tă promisiuni că ar putea 
fi completată. Pentru alta 
speranțele sînt... minime, 
iar pentru combina CA-2 
nr. 1 care se află în incin
ta I.U.M.P. nu se pot pro
cura în timp util piese de 
schimb.. ’Cele trei combine 
de _ înaintare sînt în stare 
de funcționare, două din
tre ele sînt în demontare 
(transport-montaj) din, luna 
februarie, respectiv mar
tie. ale acestui an.

Și, încă un element de
loc lipsit de importanță : 
în cazul complexelor me
canizate,' cele trei cafe nu 
funcționează au costat ă-
tfummtmnmuMnKKMtrHmrtmrnrmanMrtrrHiriHHuim

înțelegere
__ .7 _i . ....; mii de oameni. De multe 

exprimînd dorința a ori problemele de serviciu 
ne obligă să rămînem la 
locurile de muncă peste 
program. Daca s-au putut 
„reabilita" stații ca „Dără- 
nești" și „Tunel", de im
portanță incomparabil mai 
mică, de ce nu s-ar face 
la fel și u -cea de la 
I.țl.M.P. ?

. concluzie, oamenii
muncii de la uzină roagă 
pentru a doua oară 

, A.U.T.L. Petroșani să re
zolve problema. Așteptăm. 
(Valeriu BUTULESCU).

proape 25 de. milioane și 
n-au produs decit «2 000 
tone de cărbune în aproa
pe doi ani. Combina de a- 
bataj CA-2 nr. 4, achizi
ționată in martie 1931 cu 
peste 6 milioane' lei n-a 
produs nici măcar _o tonă 
de cărbune, dar pentru ea 
a fost plătit un amortis
ment de 822 000 lei, Sînt 
cifre' care ' vorbesc de • la 
sine despre..;: înefieiența 
economică. ",

Așadar, dacă mina Petri
la își îndeplinește sarcinile 
de plan, folosirea la capa
citate a utilajelor din do
tare ar avea ca efect obți
nerea de realizări și mai 
bune, la nivelul posibilită
ților și al cerințelor, econo
miei noastre naționale. 
Drept pentru care, o ana
liză exigentă a situației 
se impune. ,

HJrmare din pag lj

spectatori, se desfășoară pe 
seene și estrade amenajate 
în fața casei de cultură 
din Petroșani și cluburilor, 
în parcurile orașelor. Prin 
modalitățile . de organizare, 
toate aceste acțiuni ' au 
semnificația unei invitații 
pentru toți locuitorii, indi
ferent de vîrștă, ■ răspun- 
zind tuturor, preferințelor. 
Dcseâră tinerii se vor sim
ți atrași spre discotecă 
(la Casa de cultură din Pe
troșani este un program 
jubiliar : . numărul . 500), 
concursuri pline de fante
zie sau spectacole susți

nute de formațiile de mu-

zică ușoară ; adulții spre 
concerte de muzică popu
lară sau fpnfară, ori la 
teatru (în sala Teatrului 
de stat din Petroșani se 
prezintă ■ comedia „IncUrOă 
lume" de A. de Herz).

Pe aceleași coordonate, 
ale diversității și calității, 
manifestările ■culturale vor 
ednrtinua și mîino. Amatorii 
de teatru au posibilitatea 
să vadă (la ora 12) specta
colul cu savuroasa come
die „Vespasian al doilea", 
realizat de artiștii amatori 
de la Casa de cultură din 
Petroșani. Iu cluburile sin
dicatelor și aie tineretului 
din Petțila, Lonea, Aninoa- 
sa, Vulcan, Lupeni sau

Uricani vor avea loc mîine 
concerte de muzică ușoară, 
concursuri sportive (fotbal, 
șah, popice etc.), concerte 
de fanfară, programe ale 
discotecilor tineretului. Or
ganizatorii nu i-au uitat 
nici pe copii :, bibliotecile 
ii cheamă, hiMne, la dimi
neți de basme și audiții 
muzicale.

Varietatea și calitatea 
manifestărilor, valorifica
rea pregătirii artiștilor a- 
matori în actuala ediție a 

. Festivalului național „Cin- 
t ar ea Român iei" • —- iată.
coordonatele Vieții cultura
le din Valea Jiului ce se 
cer permanentizate.

La sectorul patiserie 
al celei mai mari uni
tăți a I.A.C.C.V.J., „Fa
brica de mîncare" din 
Vulcan, se pregătesc 
specialități mult apre
ciate de cei peste 10 000 
de abonați ce servesc 
masa pregătită aici.

' în ziarul din 10 martie 
a.C., CAjji. uxiiiii-i ww.« 
șute de oameni ai muncii 
de la I. U. T4. Petroșani, 
am rugat conducerea 
A.U.TL.P. să repună în 
drepturi stația de autobuz 
de la Uzină. întrucît sus- 
numita conducere nici mă
car n-a catadicsit să ne 
răspundă, sîntem nevoiți 
să ne reluăm explicațiile, 
cu riscul de a ne repeta; 
Programul redus impus 
stației de la I.U.M.P. nu 
este în ton cu solicitările. 
Zilnic urcă și coboară aici

AMABILITATE 
CARE COSTA

tuate neregulamentar și 
de neacordare a priorită
ții la trecerile de pietoni. 
Printre cei care, au încăl
cat aceste reguli de cir
culație în ultimul timp 
se numără. Costel Radu, 
Radu Piele și Iuliu Var
ga. Motiv pentru toți con
ducătorii auto să fie

/ y.'.

. • UN NOU LOCAL, 
în preajma zilei de 1 
Mai, l.C.S.A. și A.P. Pe
troșani - va ‘ deschide 
în zona de interfe
rență Petrila — Lo
nea pe o insulă 
formată între rîurile 
Jiu și Jieț un nou local 
de alimentație publică.

di a

Ilie
autobaza, foarte atenți la depășiri 

v 1 ■ și la acordarea de prio- 
’ ritate. Cine riscă...

CU TUPEU
In seara zilei de 15 

prilie 1982, ora 19,40, 
gen tul de circulație a 

‘ prit autoturismul de 
ren cu nr. 21 HD 3598, 
proprietate a C.M.V.J. 
La controlul efectuat s-a 
constatat eă mașina tre
buia să fie la I. M. Băr- 
bătehi pentru intervenții, 
nu să transporte persoa
ne care nu aveau nimic 
comun cu această unitate. 
Conducătorul auto Mir
cea Tudoran a refuzat să 
meargă împreună cu a- 
g&ntul de circulație la 
miliție, avînd față de a- 
cesta și o comportare jig
nitoare, drept pentru 
care î s-a reținut permi
sul de circulație, urmînd 
să susțină examenul psi
hologic și de cunoaștere 
a regulilor de circulație.

Duminică, 18 aprilie 
1982, este permisă circu
lația autoturismelor, pro
prietate personală, înma
triculate sub număr FA- 
RASOȚ.

Rubrică realizată 
cu sprijinul Biroului 
circulație al MHițiel

Conducătorul auto
Nenișcu de la i
de transport a C.M.V.J., 
în seara .zilei de 12 a- 
prilie a.c. era de serviciu 
pe rnașina de intervenție 
31 HD 3448 la I. M. Dîlja. 
Amabil fiind, a plecat să 
© conducă pe dispeceră 
pînă acasă. Grăbindu-se 
să încheie cursa c.ît mai 
repede, a lovit un cetă
țean. Trebuind să anun
țe Organele de miliție să 
vină la fața locului, s-a 

I constatat că efectua o 
! cui-să ilegală. Amabilită- 
: tea — a se înțelege aba- 
■ terea de la disciplina 
! muncii — costă. ' ■

CU CHEILE LĂSATE 
ÎN CONTACT

în dimineața zilei de 
9 aprilie a.c„ Vasiie Bai- 
lă, conducător auto la 
I. U. G. T. Brașov, șan
tier Petroșani, a părăsit 
autoduba TV 31 BV 9808, 
lăsînd cheile în contact. 
In bordul mașinii se a- 
flau și actele șoferului și 
ale mașinii. Ușile mașinii 
au fost încercate/ spre 
țiorocul lui, de agentul 
de circulație și nu de un 
răufăcător. Cum 
se plătește...

DEPĂȘIRI 
PERICULOASE

Pe raza municipiului 
nostru s-sau înmulțit ca
zurile de depășire efec- municipiului Petroșani

S

?

paza

Sesiune științifică studențească
(Urmare din pag

studenților mineri 
Petroșani sînt remarcate 
prin originalitatea ideilor, 
dar și prin posibilitățile 
mari de aplicare în mi
nerit. Preocupările de 
cercetare sînt 
spre promovarea tehnicii 
și tehnologiilor moderne, 
de mare randament în 
minerit.

Actuala sesiune științi
fică organizată la Institu
tul de mine sintetizează 
valoarea educativă a in-

tegră rii în vățămintului 
superior cu' practica, pro
ces care contribuie la . 
formarea unei atitudini 
revoluționare a studenți
lor față de promovarea 
științei, tehnicii și tehno-

privire la asigurarea in
dependenței energetice a 
țării noastre. Calitatea și 
eficiența dinamicului pro
ces de creație științifică 
și tehnică studențească 
este verificată atît prin 

logiilor tnoderne în mi- sesiuni, cum este cea din
orientate nerit. Implicarea studen- aceste două zile, cit și

■ ' * ților în această acțiune- prin activitatea practică
evidențiază conștiința și desfășurată în producție,
responsabilitatea în par- ca specialiști formați în

spiritul promovării teh
nicii și tehnologiilor mo
derna în vederea creșterii 
producției de -cărbune.

zona 
par
ale 

efec-

tieiparea concretă, activă 
la realizarea sarcinilor ce 
le are mineritul pentru 
îndeplinirea hotărîrilor 

de partid și de stat eu

Speologică
Membrii cercului speo- > 

turism alpin. „Piatra Roșie"
din Petrila vor organiza la 
sfîrșilul acestei luni și. pe
rioada zilelor de 1—2 mai 
o tabără de lucru în 
Peștera Bolii. Ei vor 
tieipa la deeolmatări 
galeriilor peșterii, vor
tua ridicarea topografică a 
zonei de suprafață și subte- 
•rană, Sn vederea definitivă
rii unei comunicări științi
fice pe care o vor susține 
la *îniî)nirea națională 
speo-sport a anului.

de. la stradă, O altă e- 
chipă de muncitori va 
efectua în următoarele 
zile zugrăvirea ■« fațadelor 
imobilelor.
■ BALUL TINERILOR 

FRUNTAȘI, o inițiativă 
lăudabilă a organizației 
U.T.C. de la mina Vul
can care a hotărît să-și 
sărbătorească sîmbătS 
seara la clubul tineretu
lui din localitate pe ti
nerii care s-au distins în 
hărnicie.

în compania formației 
’ ' ...... ' ’ T de

■ RECITAL. Astăzi, 
ora 10,30, membrii cena
clului literar „Panait Is- 
trati" susțin Un recital de 
poezie în sala de apel a 
I. M. Livezeni.

■ gospodăreasca.
Pe strada Cloșca din Pe
troșani o echipă de dul
gheri de la E.G.C.L. des
fășoară în ritm susținut _ ____ _____

V reparațiile la gardurile „Astral" completată

tombola fruntașilor- și 
alte jocuri distractive 
vor petrece o seară plă
cută, cei care în trimes
trul I s-au situat pe lo
bul I în clasamentul hăr
niciei.

■ O NOUA FAZA de 
lucrări este în desfășura
re la construcția bfociirfc- 
Ior din cartierul Petroșa- 
niuluj care se vor înălța 
pe strada Republicii, 
peste drurn de viitorul ț 
magazin universal. Aici 
este în montaj macaraua

de mare capacitate care | 
va. asigura grăbirea jit- I 
muiui de execuție. Ren- J 
tru început urmează să I 
se realizeze structura, la | 
demisol, a unor spații 
pentru cooperația mește
șugărească. iar apoi ni
velele cu spații comerd-s 
ale șl locuințe.

RubrieS realizată de 
Gh. BOȚEA



mea
Recenzia lucrării

SÎMBATA, 17 APRILIE 19»2
-sai

Festivalul național 
„Cântarea României*4

Inițiativele educative și culturale
Printr-o . bună cunoaște

re a' oamenilor , muncii, ;a 
capacității lor de creație . 
pentru continua perfecțio
nare morală și profesiona
lă, în viața întreprinderi
lor și instituțiilor din Va
lea Jiului se plămădesc 
inițiative a căror valoare 
— nu întotdeauna deosebit 
de importante și cu efect 
imediat, in procesul de 
producție — esțe a- 
eeea că contribuie la for
marea unei atmosfere, unui 
climat educativ, de.. apro
piere umană. Ampla ma
nifestare a muncii și cre
ației, Festivalul național 

1 „Cîntarea . României", se 
realizează prin crearea li
nei bogate activități edu
cative și cujțural-artistite 
în întreprinderi, purtînd
amprenta specificului mun
cii și stimulînd talentul
oamenilor. în Vulcan, oraș 
în.,-caii? s-âu obținut re- 

zgultate remarcabile în in- 
z tegrarea activității' educati

ve și culturale cu produc
ția, am întîlnit, în între
prinderi, o preocupare sis
tematică pentru perfecțio
narea vieții culturale prin 
formele și metodele cerute 
de înseși colectivele de 
muncă.

La gazeta de 
termocentralei 
„Energeticianul", 
analizează chiar

perete a 
Paroșeni, 

un articol 
activitatea

Matematica și
rîor al uzinei care cuprin
de numeroase și inspirate 
lucrări ale fotoclubului, în- 
fățișîrd oamenii și munca

-Și. la mina Paroșeni e- 
xistă preocupări vechi pen
tru o viață culturală rro- 
prie. „Ori de cîte ori orga- 

. n'izăm zile ale brigadierii: 
lui, ale sectorului sau la 
schimburi. de experiență, 
formația noastră de muzică 
ușoară este prezentă prin
tre mineri — ne spunea 
Alexandru Bucea, secreta
rul comitetului de partid.

•■«•i'UK’riikii'iiisiaiaîi.tv.

Tot în această ordine de 
idei trebuie să știți că se 
prezintă, în sala de pon- 
taj, diverse filme, iar a- 
tunci cînd o formație de 
muncă obține . rezultate’ 
deosebite, minerii sînt în- 
tîmpinați cu programe ar
tistice*.

, roșeni, 
ză an 
tone 
sarcinile de producție, 
așteptam să întîlnim 
o brigadă artistică, dar... 
nu are - text. Pentru că și 
la termocentrala Paroșeni

La
care
minus 

de

mi n a Pa-
înregistrea- 

de 5100 
cărbune Ja 

ne 
și

cultural-educativă și sporti. cauza care întîrzie forma- 
' împliniri, . re'a brigăzilor artistice — 

ale căror intervenții ope
rative, educative, strîns le
gate de activitatea econo
mică, sînt atent urmărite 
de oamenii muncii __
tot aceeași, reamintim co
mitetelor municipal și oră
șenești de cultură și edu
cație socialistă că s-a ho- 
tărit, cu cîtva timp în 
urmă, ca cercurile și'cena
clurile literare să realizeze 

. texte pentru brigăzile ar
tistice. Care este eficiența 
acestei măsuri ?

La Secția de stîlpi hi
draulici din Vulcan aproa
pe jumătate din colectiv . 
este format din tineri. „Din 
această cauză, ne mărturi
sea Ghearghe Dricu, se
cretarul organizației de

vă, remareînd 
dar și însemnatele rezerve 
existente în acest domeniu, 
,în uzina noastră, ne spu
nea Francisc Nemeth, pre- 
-edintele comitetului sin
dicatului, s-a format o 
tradiție în a desfășura o 
permanentă activitate cul
turală. Este o necesitate 
dacă from în vedere . că 
în colectiv sînt aproape 
300 de tineri ale căror ap
titudini și preferințe se 
pot manifesta în cadrul 
fotoclubului „Electron", 
formației de muzică ușoară 
sau la discotecă, în curînd 
urmînd să-și înceapă acti
vitatea și o brigadă artis
tică". Eficiența muncii edu
cative, culturale, este inte
grată atît în aspectul inte-

partid, acordăm o conti
nuă atenție calificării și 
policalificării', vieții educa, 
tive, culturale și sportive, 
„în această perioadă la clu
bul întreprinderii noastre 
se efectuează lucrări de 

renovare, iată de" ce acnm 
este mai dinamică viața 
sportivă. Au început, to
tuși, pregătirile unei bri
găzi -artistice,formația, de 

■‘mvzîcă ușoară „Astral" (în. 
^care activează ti ei tineri 
di. la noi și doi de la pre- 
paiație) desfășurînd o acti. 
viiate continuă. în intenția 
noastră se află realizarea, 
pe terenul îe sport al sec
ției, a unor spectacole de 
sunet și linhînă. de poez’e 
și muzică deoarece îa noi 
muncesc x tineri talentați 
care fac parte din forma
ții artistice ’n Petroșani și 
Vulcan".

— Chiar dacă clubul sin
dicatelor din Vulcan este 
în renovare, activitatea e- 
ducativă și culturală se 
desfășoară continuu și este 
integrată în procesui de 
producție, remarca tovară
șul Gheorghe Lăzărescu, 
secretar al comitetului o- 
rășenes? de partid. în actu
ala ediție a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei" se află cuprinse 
peste 120 de formații, a- 

între- 
îm- 

meto. 
și e- 
tutu- 

îndeor 
mon- 

co- 
ruri, dansuri. tematice etc. 
— este orientata cu fermi- ' 
tate spre Organizarea unei 
vieți culturale de calitate, 
în mijlocul colectivelor de 
oameni ai muncii, care le 
verifică nu numai actua
litatea și calitatea, ci asi
gură și eficiența formativă, 
impulsionîndu-le, totodată,

• munca de perfecționare in
terpretativă.

T. SPĂTĂRII

ptoape 50 fiind în 
prinderi și instituții, 
preună cu formele și 

. dele muncii politice 
ducative, activitatea 
roi' formațiilor — 
sebi. brigăzi artistice, 
ta.ie literar-muzicale,

„I
Teatrul de amatori

La Clubul sindicatelor din Lonea s-a format o 
adevărata tradiție în domeniul teatrului de amatori. 
Continuitatea în pregătirea artiștilor .amatori care 
interpretează cu, talent piese din dramaturgia noastră 
'-ăptttemporană („Nu toată lumea se naște la aceeași 
vitstă" de Tudor Popescu, „Prima anchetă" de Cris
tian Munteanu), arc un singur scop : prezentarea 
upor spectacole de bună calitate, mai întîi pentru 
oamenii din localitate, întreprinzîndu-se chiar și tur
nee în Valea Jiului și în județ (în săptămîna viitoare 
spectacolul pentru copii „Motanul încălțat" va fi 
susținut în Hațeg). In această’ perioadă actorii ama
tori din Lonea se pregătesc să participe cu bune 
rezultate la o manifestare culturală județeană desti
nată stimulării teatrului de amatori.
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Minerii
Peste inima ta se face

’’primăvară,
peste voința ta se face 
lumina 
și din sudoarea ta se jacc-o 
piatră rară,
durabilă
■și de lumină plină.
Pests' trecutul tău -se- face 
un lan de pline, 
peste cărbunele tău se face 
primăvară, 
iar din trăirea ta bogată 
drum spre mtine 
plin de lumină 
pentru a noastră 
fără. 'f. ■

Rahela BARCAN

Se află în plină desfășu. 
rare a doua decadă — a 
cărții tehnice și științifice 
— a importantei manifes
tări culturally Luna cărții 
în întreprinderi și institu
ții'', ajunsă la ediția a 
VII-a, organizată^ în jude
țul nostru, de Consiliul ju
dețean al sindicatelor, Co
mitetul de cultură și edu
cație socialistă al județului 
Hunedoara, Centrul de li
brării Deva și . Biblioteca 
județeană. Programul acți
unilor acestei săptămîni a 
cuprins prezentări de cărți 
tehnice a căror cunoaștere

re lumină
Cobor spre lumină, 
sparg întunericul 
să-mi fac ecou înspre suflet, 
ochii îi slobod din cind în cind. 
Drămuite cu grijă 
razele de soare 
făcute captive la intrare.
E aici, așa, ca o secetă de lumină 
deși ea e peste tot, 
o calc în picioare 
cind cărbunele scrîșnește sub tălpi. 
Doar picăturile de rouă .-
lăsate afară
îmi fulgeră prin gînd
a soare.

torului îi sînt oferite elemente ma- 
.ematice de rezolvare a unei mari 
varietăți de probleme,

Reprezentarea sub formă finită 
sau diferențială a diverseloi' 
legități în vederea utilizării 

acestora se poație face folosind func
țiile speciale seriile Fourier, ecua
țiile cu derivate parțiale, distribu— 
iile,' elemente matematice, pe larg 
ratate în lucrare.
Stabilirea particularităților diferi- 

■ elor procese și a legităților ce Ie 
guvernează poate fi făcută cu aju- 
orul transformărilor integrale, iar 

acestora după, criterii 
ajutorul calculului ya-- 
teoria proceselor opti- 

acestea pUn în evidență 
de aplicabilitate a pro-

organizarea 
mtimâle cu 
■iațional și 
male.-Toate 
jfera largă 
tematicii aboi'dăte,

In vederea ilustrării posibili
tăților oferite de aparatul 
matematic in investigarea re- 

iității obiective, precum și ă par- 
j ularităților specifice . utilizării 
podelelor matematice în descrierea 
chomenelor materiale și rezolvarea 

problemelor tehnice, în general, și 
miniere, în special, autorul îmbogățește 
elementele teoretice' cu exemple concre
te, din practică, printre care se pot e- \ 
numera: studiul circuitelor In curent 
alternativ și a solidelor viseocîăstîce cu 
ajutorul funcțiilor complexe, reprezen-

a^*'dmplexitâteâ problemelor știin- 
ț țifiee, tehnice, economice și so- 

ciale, ridicate de dezvoltarea im
petuoasă a economiei naționale, deter
mină utilizarea pe scară largă a apara
tului matematic, aparat capabil să asi- _ . . . _
gurte o rezolvare riguroasă, elegantă și tarea „forțelor și cuplurilor concentrate 
exactă a acestor probleme. în acest con- cu ajutorul distribuțiilor, jrșjciim și in- 
text a apărut, la Editura- Tehnică, lu-' tegrarea unor ecuații ale .izicii mate- 
crarea „Complemente de matematici eu-țn-atice cu ajutorul teoriei distribuțiilor, 
aplicații în tehnică", elaborată de prof, probleme la care autorul ăi-e cOntribu- 
univ. dr. Wilhelm Kecs, șeful catedrei 
de matematică a Institutului 
Petroșani. -..

Lucrarea prezintă într-o 
guroasă, accesibilă și 
capitole de matematici

de mine

formă ri- 
originală, 

speciale 
care își găsesc o largă aplicabilitate în 
tehnică în, general, și în tehnica minieră, 
in special, și anume . funcții complexe, 
teoria distribuțiilor, funcții 
serii Fourier, transformări

speciale,
integrale, 

calcul variațional și elemente de teoria 
proceselor optimale, ecuațiile,fizicii ma
tematice, elemente de teoria probabili
tăților și statistică matematică. Simpla 
enumerare a capitolelor cuprinse în lu- 

. crare, -pune în evidență faptul că citi-

ții originale, studiul fenomenelor dis
continui ți altele.

Iucrarea este rodul unei experiențe 
îndelungate a autorul ui, în aetivi- 

'•* tatea didactică și științifică, con
stituind o. sinteză a cercetării în dome

niul matematicii si a aplicațiilor aces
teia în tehnică. Tratarea riguroasă, la 
un. nivel științific ridicat și într-o ma
nieră interdisciplinară, recomandă . lu
crarea prof. univ. dr. W. Ke’cs ca un 
important sprijin pentru studenți, cadre 
didactice, ingineri și alte categorii de 
specialiști care, în activitatea pe care o 
desfășoară, se folosesc de aparatul ma-
tematic.

Conf. univ, dr. Traian NOAGIII

în întreprinderi și instituții^
contribuie la perfecționa
rea profesională a mineri 
iot („Cartea minerului de 
la abatajele complex meca
nizate" — ieri, la I. M. Pe- 
trila ; „Scurtă istorie a 
creației științifice Și teh
nice românești" de 1. M.

" Ștefan și Edmond Nicolau
— astăzi, în sala de apel a 
minei Livezeni; „Săparea 
cu combina și mecanizarea 
susținerii galeriilor de 
mină" de Emiliân Matacă
— în 20 aprilie, la Cămi
nul de nefamiliști al minei 
Livezeni; „Exploatări mi
niere la zi" de prof. univ.

econo-

emerit dr. doc. ing.. Aron 
Popa —- astăzi, la I. M. Lo
nea) și dezbateri care evi
dențiază eficiența
mică a inițiativelor munci
torești și activitatea de cre
ație tehnică din întreprin
derile municipiului.

închiderea manifestări
lor, la nivel republican, 
din cadrul „Lunii cărții în 
întreprinderi și instituții" 
va avea loc, în 29 aprilie, 
la clubul sindicatelor din 
Lupeni.

S c b. e r z o
Leul fugar 
s-a-nvîrtit -puțin 
pe arătura înghețată 
încercînd să afle după 
unde e tropicul.
.Nici urmă de palmieri 
ca să nu mai vorbim 
După care s-a întors în cușcă 
Trîntind ușa 
bucuros că 
nu prinsese

mi ros

de antilope.

paznicul 
încă de veste.

J. IANIK

TINEREJE

Terezia BANCILA

Comuniste piscuri luăm cu-ăsalt \ 
Și rezimăm în umeri arcul zării.
Puterea, pentru zborul spre înalt 
Noi am sorbit-o din pămîntul țării.
Făuritori de rod și frumusețe, V , 
Luminile acestui timp sporim
Mîndrie a urmașilor să fim '
în veșnică, aprinsă tinerețe I...

. Ioan CHIRAȘ
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SCHULLER TIBE- 
R1U, Vulcan : între a 
iubi și a crea poezia 
sînt oatecări deosebiri. 
Cea primită la redacție, 
Pămînt, nu e publica
bilă, imaginația rămî- 
ne doar în limitele. Is
toriei. c ' ' .•

LlJPULESCU MA
RIUS, Petroșani ; SI- 
MION MOCANU, Le
nea ; T. A, — MINERII, 
Lupeni ; încercările dv.

i- J

r

paginii
sînt exerciții imperfec
te de versificație. înain
te de a le trimite (pen
tru publicare", cum nu 
ați uitat să scrieți) ci- 
tiți-le intr-un cenaclu 
literar (cel «din Petro
șani are întîlnirile de 
lucru la Casa de cultu
ră), : >

® CRISTIAN MIU, 
Petroșani: Epigramele
au earn multe... suferin
țe. Dar cu umorul ce-1 
aveți („încercarea moar
te n-are. Aceasta am 
făcut și fac.", ne scrieți 
zîmbitor). și cu mai 
multă muncă pe versuri, 
o să izbindiți, pînă la 
urmă.
• MARIA TODEA, 

Lupeni; LIVIU BAL- 
TAtESCU, Aninoasa, 
ION "GIGANTELE, Uri- 
cawi: MaJ trimiteți.
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A fost reafirmată hotă- 

rîrea României și R. P. 
Chineze de a intensifica 
conlucrarea pe plan inter
național pentru promova
rea unei politici de res
pectare a independenței și 
suveranității naționale, de 
colaborare .și pace.

întrevederea s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, de stimă și 
înțelegere reciprocă.

„ ____ ___ ____ ♦
și amenințarea cu folosirea pupă întrevedere, tovară- 
forței, a dreptului sacru șui Deng Xiaoping a ofe-

• rit un dejun în onoa
rea tovarășului Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei
Elena Ceaușesctț

(Urmare din pag. 1)

luționarea pe cale pașnică, 
prin tratative a stărilor 
conflictu.eie și a tuturor 
problemelor litigioase din
tre state, pentru promova
rea în raporturile intersta
tale a -egalității în drep
turi,; respectării indepen
denței și suveranității na
ționale, neamestecului în v 
treburile interne, nerecur- 
gerli la folosirea forței

al fiecărui popor de a se 
dezvolta liber, corespunză
tor propriilor aspirații și 
năzuințe.

V

r

Ceremonia semnării 
documentelor oficiale
(Urmare din pag. I)

dezvoltarea pe termen lung 
a colaborării economice și 
tehnico-științifice; Pro
gramul de aplicare, a Acor
dului de colaborare cultu
rală dintre. Guvernul Re
publicii Socialiste România 
și .Guvernul Republicii 
Populare Chineze pe anii 
1982—1985 ; Acordul în
tre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Gu
vernul Republicii Populare 
Chineze privind coopera-

<

rea în domeniul folosirii 
energiei nucleare în sco
puri pașnice; Protocolul 
privind dezvoltarea colabo
rării și cooperării în do
meniul construcțiilor de 
mașini; Protocolul sesiunii 
a XXII-a a Comisiei de 
colaborare tehnico-științi- 
fică dintre Republica So
cialistă România și Repu
blica Populară Chineză ; 
Planul de aplicare a Acor
dului de colaborare în do
meniul sănătății publice în
tre guvernele celor două 
țări. . ~

SÎMBAtA, 17 APRILIE 1982

FILME .
PETROȘANI — No

iembrie : Marta Mira- 
bela ; Unirea ; "Capito
lul al doilea.

LONEA : întoarcerea 
la dragostea dinții.

ANINOASA : Vara
speranțelor.

VULCAN — Luceafă
rul : Lupii mărilor.

LUPENI — Cultural; 
Hangar 18 ; Muncito
resc : Secretul caseto- 
fonului.

URICANl : . Kramer 
contra Kramer.

TV
11,00 Telex,, 
11,05 Matineu de vacan- 
A?c:tă. < ; -

12.30 La sfirșit de săp- 
tăniină.

15.30 Fotbal : U.T.A. —
Politehnica Timi
șoara în campio
natul național di
vizia A.

17.20 Panoramic sirian.
17,40 Sâptămîna poli

tică.
20,00 Telejurnal • Zi

lei muncii — fap
tele de muncă ale 
țării.

20.30 Teleenciclopgdia.
20,55 Ritmuri tinerești

— muzică ușoară.
21.20 Film serial : „Lu

mini și umbre**, e- 
pisodul 7.

22,15 Telejurnal.
• Sport.

22,35 Recital Ives Mon
tand. /:

strada Iscroni nr. 3

înalții oaspeți români 
au adus un omagiu luptei 

revoluționare a poporului chinez
” " Republicii Ceaușescu și tovarășa Elena 

Populare Chineze. Ceaușescu păstrează apoi
în sunetele unui marș un moment de , reculegere 

solemn se urcă spre tera- în memoria eroilor poporu-

Dineu oficial

.■ ■■■ /■••:■■■

Tovarășul Nicolae proclamării 
Ceaușescu, secretar general - •
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, sele deasupra cărora se luL 
și tovarășa Elena Ceaușescu . înalță monumentul, o gar
au adus un omagiu luptei 
revoluționare a poporului 
chinez, pentru eliberare 
socială și națională, pentru 
apărarea patriei, pentru 
independență și socialism.

La Monumentul Eroilor 
Poporului s-a desfășurat, 
vineri dimineața ceremonia 
depunerii -unei coroane 
de. flori, în prezența 
unui mare număr de 
cotățeni în cadrul impresi
onant al imensei 
Tienannlen, locul unde 
avut loc actul istoric

Piețe
a 

al

dă de odoare salută 
înalții oaspeți.

în timp ce răsună 
imn de slavă eroilor 
porului, se depune o 
roanf? de flori, împodobită 
cu panglici roșii și tricolo- 
lore ; pe panglica tricolo
ră erau înscrise cuvintele : 
„Din partea secretarului 
general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu".

Tovarășul Nicolae

în continuarea solemni- 
pe tații s-a mers la Mausoleul 

ridicat în Piața Tienan- 
un men în memoria președin

telui Mao Zedong. ,
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au păstrat un 
moment de reculegere în 
fața impunătoarei statui 
de marmură a lui Mao 
Zedong.. $-a trecut apoi 
prin fața. catafalcului pe 
care este depus sicriul de 
cristal unde 
neînsuflețit

'Zedong. Se 
moment de

po-
co-

se află corpul 
al lui Mao 

păstrează un 
reculegere.

In onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, tovară
șul Li Xiannian, vicepre
ședinte al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Chinez, a oferit un 
dineu.

In semn de deosebită 
prietenie, dineul s-a des
fășurat în ambianța unui 
străvechi pavilion chine
zesc dih grădinile Diao- 

- yuțai, totul evocînd tradi
ția și exprimjnd ospitalita
tea cu.care sini primiți 
oaspeții dragi.? .

într-o atmosferă de caldă 
cordialitate și prietenie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întreținut îndelung 
cu tovarășul Ei Xiannian 
și tovarășa Lin/Jiamei. -

încadrează direct sau prin transfer

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

republicată și Legii 12/1971.

Informații suplimentare la biroul personal 
al unității, telefon 43328 — 43622.

Conferință 
de presă 

și interviu 
acordat 

televiziunii 
centrale

Vineri după-amiază, to- 
, varășâ academician doctor 

ingiher Elena Ceaușesdu, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru al .guvernului, pre
ședintele Consiliului Națio 
nai pentru Știință și Teh-

-___ nologie, a primit, la reșe-
întîînit vineri dința oficială rezervată la 

BeVi?.g’. ° ^legație a A; 
tanți ai principalelor zia- sociațiej pentru știința și 
re, agenției de presa și 
Radipteleviziunii din R. P. 
Chineză, precum și cu co
respondenți ai presei stră
ine acreditați' la Beijing.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se a- 
flau tovarășa Elena 
Ceaușescu, alte persoane 
oficiale române. -

Răspunzînd : interesului Consiliului Consultativ Po- 
manifestat de ziariști, pre- "" "
ședințele 
Ceaușescu a făcut o de-- 
clărați'e de presă in 
tură cu convorbirile 
și rezultatele vizitei, 
care a răspuns la o 
de întrebări.

In aceeași zi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acor
dat un interviu televiziunii 
centrale din’ China, '

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, s-a „ ....
după-amiază, eu reprezen- Beijing, o delegație a A-

Grupul de șantiere 
montaj cazane „Vulcan** 

cu sediul în București, Calea 13 Septembrie nr. 
168 — 184, sector 5, telefon 812040/14 sau 

317517
încadrează pentru șantierele din țară cu pers
pectiva încheierii de contract pentru lucrări în 
străinătate următoarele categorii de muncitori:

— sudori electrici și autogeni autorizați și 
neautorizați

— lăcătuși categoria I—IV
— izolatori — echipe
— tinichigii — echipe
— zidari șamotori — echipe
— fochiști, operatori pupitru P.I.P.
Se lucrează în regim de 10 ore, în acord 

global sau simplu. Se asigură front de lucfu în 
județele Alba, Hunedoara și municipiul Petro
șani.

Prezentarea în fiecare zi la orele 7,30 — 
15,30 la sediul șantierului IV Hunedoara din 
incinta Combinatului siderurgic Hunedoara, te
lefon 957/12754.a oamenilor de stiintă=• ••■■ ■-■■■■'■ ■ ■... •* ■■■ ...... .

deosebită satisfacție vi
zita . tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu ' în țara 
lor. Au ținut să sublinieze 
că acesta este un' eveni
ment de cea mai mare în- 

• seninătate pentru dezvolta
rea relațiilor româno-chi- 
neze, în ansamblul cărora 

. colaborarea în domeniile 
' științei, tehnologiei, învăță- 

mîntului Ocupă un loc im
portant. Toți cei prezenți 
la această cordială întîlnire 
au dat expresie sentimen
telor de recunoștință ' pen
tru prilejul ce li s-a oferit 
de a. prezenta, omagiile și 

, aleasa lor admirație tova-' 
rasei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, a 
cărei 'contribuție la dezvol
tarea științei românești prin 
cercetările 
atenția pe 
organizării 
instituțiilor 
tură și de învățămînt, este 
binecunoscută și apreciată

tehnologie din Republica 
Populară Chineză, a Aca
demiei de Științe și a Uni
versității din Beijing.

Din delegație au făcut
parte academician Zhou
Peiyuan, președintele Așo- 

• ciației pentru Știință și 
Tehnologie, vicepreședinte 
al Comitetului Național al

>
dezvol- 
tehnicii 

oșpitgli- 
poporul 

toto- 
dh 
la- 
lii- 

Și 
fe

aprecierile, privind 
tarea științei și

, românești, pen.țyu 
tatca oferită ' de 
chinez; transmițirid, 
dată, tuturor/oamenilor 
știință, celor care, în 
boratoare și institute, . 
erează pentru binele 
progresul Chinei; calde 
licitări, urări de noi suc
cese în activitatea lor, pre
cum și în cadrul colaboră
rii statornicite cil colegii 
români.

Răspunzînd interesului 
manifestat de membrii de
legației, tovarășa Elena 
Ceaușescu a înfățișat prin
cipalele direcții și orien
tări ale științei și tehnicii 
românești, eforturile de a 
asigura îmbogățirea bazei 
energetice a țării, de a 
descoperi și valorifica nai 
resurse materiale ^eare să 
fie folosite eficient pentru 
creșterea necontenită a 
tențialulul economic 
României; a ritmului 
dezvoltare a industriei 
agriculturii pentru edifica^ 
rea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 

înaintarea spre comunism.

Cooperativa „Unirea" Petroșani
încadrează de urgență

pentru secția Autoservi ce din Livezeni:
— MECANICI AUTO ’

— TINICHIGII AUTO

— VOPSITORI

categoriile 3—6

încadrările se făc confoftn Legii 12/1971 
și Legii 57/1974. Telefon 14351.

proprii și prin 
care o acordă 
și funcționării 
de știință, cul-

litic Popular, membru al 
Nicolae Prezidiului Academiei, alți 

oămeni de știință, acade
micieni.

Reprezentanții forurilor 
cercetării științifice și vie
ții universitare din .Repu- în China, 
blica Populară Chineză, sa- Tovarășa academician 
vanți și cercetători de înalț doctor inginer Elena 
prestigiu, chimiști, fizici- Ceaușescu a mulțumit pen- 

eni, energeticieni, au salu- țru frurrio.-Kele cuvinte ce 
tal cu profundă stimă, eu i-au ■ fost adresate, pen ti u

Mica publicitate
legă- 

avute 
după 
serie

po- 
ai 
de
?i

PĂRINȚII urează fiicei 
lor Gabriela, ..La tnulți 
ani !“, cu ocazia împlinirii 
a 20 de primăveri. (568)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe, numele Geaca 
Iulian, eliberată de I.U.M.. 
Petroșani, O declar nulă.

(567)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Borșa 
Ionel, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.

(569)
PIERDUT carnet de stu

dent pe numele Renete 
Răzvan, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. 
J.l declar- nul.
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