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în Republica Socialistă Vietnam
Convorbiri 

Nicolae
oficiale între tovarășii■ -. f -7 ■■ ■

Le DuanCeausescu si
f f

registrate de poporul viet
namez în munca de recons
trucție a țării și dezvoltarea 
economico-socială în actuala 
etapă istorică pe care o par
curge Vietnamul. S-a apreciat 
că 
R o 
nam 
noii 
nată .........................
forțelor socialismului, la creș
terea prestigiului și influen
ței sale în lume.

S-a constatat cu deplină 
satisfacție că relațiile de 
prietenie româno-vietnameze 
- care au la bază tradiționa
lele raporturi de strînsă soli
daritate în lupta comună îm
potriva imperialismului, pen
tru afirmarea năzuințelor și 
aspirațiilor de progres, li
bertate, și independență ale

La Palatul prez'dențial din 
Hanoi, au început, la 24 mai,;: 
convorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Român a, și tovarășul Le 
Duan, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Vietnam. 

Au participat membrii dele
gației române, precum și per
soane oficiale vietnameze.

In timpul convorbirilor s-a 
procedat la o informare re- 

■ c'procă asupra activității și 
preocupărilor actuale și de 
perspectivă ale celor două 
partide. S-au relevat realiză
rile dobîndite de poporul ro
mân în opera de edificare a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, progresele în-

Spectacol de gală

succesele obținute de 
mânia și Viet- 

în făurirea 
orînduiri aduc o însem- 
contribuție la întărirea

popoarelor, sprijinul acordat 
de România cauzei drepte a 
națiunii vietnameze, luptei 
sale pentru apărarea inde
pendenței și suveranității — 
se dezvoltă cu succes, expri- 
mîndu-se de comun acord ho- 
tărîrea ca, în această nouă 
etapă, să se adîncească și să 
se extindă pe multiple pla
nuri colaborarea dintre cele 
două țări, să se intensifice 
schimburile și cooperarea e- 
conomică, precum și în alte 
domenii.

în cadrul convorbirilor ă 
avut loc, totodată, un larg 
schimb de păreri asupra pro
blemelor fundamentale ale 
vieții internaționale, ale 
luptei împotriva vechii poli-
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M ercuri seara, la sala 
Congreselor dm Hanoi a a- 
vut Toc un spectacol de gală 
oferit în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu.

La sosire, t o v a r ăș u I 
Nico'ae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu au fost 
întîmpinați de tovarășul Le 
Duan, de alte persoane ofi
ciale vietnameze.

Au participat, de asemenea 
membrii delegației române.

La intrarea în sală a tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a 
tovarășului Le Duan, a celor
lalți membri ai conducerii de 
partid și de stat din cele două 
țări, toți cei prezenți aplaudă 
cu multă însuflețire.

Este un nou moment sem
nificativ al ambianței în care 
se desfășoară această vizită 
de prietenie, exprimată, și de 
această dată, în căldura și 
stima cu care cei prezenți, ca

Autoconducerea muncitorească în acțiune

Noile reglementări privind 
introducerea indicatori lui pro 
ducție netă, ca indicator de 
bază al activității economice 
îiparticiparea oamenilor 
muncii la beneficii au stîrnit 
un viu interes în rîndul mine
rilor de la Uricani. Mina și-a 
îndeplinit cu succes, lună de 
lună sarcinile de plan, livrînd 
în plus, față de planul anual- 
cantitatea de 15 000 tone 
de cărbune, dar minerii stă
ruie în dezvoltarea realizări
lor. Ei au o preocupare spo
rită pentru promovarea au- 
toconducerii muncitorești. „I- 
mediat după publicarea hotă- 
rîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 22-23 martie, am acțio
nat pentru popularizarea lor 
- ne spunea, deunăzi, tova
rășul Miluță Rugină, secreta
rul comitetului de partid al 
I.M. Uricani. In învățămîntul 
de partid s-a dezbătut pe 
larg, cu exemplificări concre-

te la nivelul întreprinderii 
sectoarelor, conținutul și rolul 
noțiunii „producție netă" în 
asigurarea unei eficiențe spo
rite a activității economice, 
în adunările organizațiilor de 
partid, ale grupelor sindicale, 
s-au organizat dezbateri cu 
întreg personalul muncitor, 
in cadrul cărora s-au discutat 
problemele legate de auto
conducerea muncitorească, de 
întărirea răspunderii față de 
gospodărirea utilajelor din 
dotare. S au formulat nume
roase observații critice și pro
puneri vizînd perfecționarea 
conducerii producției și a 
muncii. Unele dintre acestea 
au și fost aplicate cu opera
tivitate. Bunăoară, așa au 
fost abordate problemele cu 
privire la îmbunătățirea apro-

V. STRÂUȚ
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in 
recepției încă un 
altul are structura

de altfel întregul popor viet
namez, salută pe oaspeții ro
mâni. S-a ovaționat îndelung 
pentru prietenia româno- 
vietnameză, pentru solidarita
tea dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

Programul spectacolului a 
cuprins cînțece și dansuri ins
pirate din îndelungata istorie 
a poporului vietnamez, 
lupta pentru cucerirea și

Un nou bloc de locuin
țe o fost ridicat în cartie
rul Aeroport - blocul 19 
cu 84 apartamente. în a- 
cest an zestrea edilitară a 
Petroșaniului se va îmbo
găți cu blocuri cuprinzînd 
peste 800 apartamente 
pentru oamenii muncii.

Foto : Ion LICIU
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O nouă cotă a depășirilor : 
15 000 tone cărbune

Minerii din Uricani, continuînd șirul 
succeselor repurtate zi de zi de la în
ceputul anului, înregistrează în aceste 
zile din preajma încheierii celei de-a 
cincea lună a anului o nouă cotă a 
depășirilor: 15 000 tone de cărbune. 
Peste 4 000 tone din plusul extras de 
la începutul anului au fost obținute în 
luna mai, fapt ce exprimă cu convin
gere angajamentul întregului colectiv 
de muncitori, ing'neri și tehnicieni al 
minei de a păstra și în continuare a- 
ceeași cadență de pînă acum în între
cerea pentru realizarea peste plan a 
cît mai mult cărbune cocsificabil.

• 1350 tone peste prevederi
• 1,2 tone/post depășire a 

productivității muncii 
abataje

Așa cum ne-a transmis inginerul 
Rădulescu, șeful sectorului V al
Lupeni, într-o singură zi, cea de 23 mai, 
colectivul sectorului a extras peste pre
vederi 250 tone cărbune. Plusul de la 
începutul lunii realizat de acest colectiv 
se ridică astfel la 1350 tone. Prin con
tribuția brigăz'lor conduse de Vasile 
Codreanu, Vasile Rusu, Dumitru Boca, 
losif Țurcaș și Ene Sere, productivita
tea muncii în abataje este depășită cu 
1,2 tone/post.
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Pînă la această dată, șan
tierul din Lupeni al T.C.H. a 
reușit, să dea în folosință un 
bloc de 56 apartamente la 
Lupeni și unul cu 30 aparta
mente la Uricani. In același 
timp la Lupeni se află 
preajma recepției ’—~ 
bloc, iar U._. _i _ ___
de rezistență ridicată. Dato
rită unui asemenea stadiu de 
execuție atins, constructorii 
de la Lupeni - Uricani se si
tuează în ce privește ritmul 
de execuție în fața altor șan
tiere din Vale. Cu toate a- 
cestea, la Lupeni,-deși ur
mează să intrăm peste cîte- 
va zile în ultima lună a se-

UN COLECTIV DE OAMENI 
DÂRUIȚI IDEILOR NOVATOARE

Stă în firea preparato
rilor din Lupeni să scor
monească în tainițele in
ventivității pentru a găsi 
noi soluții, noi dispozitive 
care să conducă la crește
rea productivității mun
cii, dar și la ușurarea 
muncii lor.

...Instalația de prepara
re a fost dotată cu un 
sistem de role pentru ben
zile transportoare pe ca
re oamenii nu le-au con
siderat practice și s-a ho- 
tărît schimbarea lor cu 
un model mai simplu, ve

rificat deja în preparație. 
Strungarilor le revenea 
sarcina să confecționeze 
noile tuburi, dar cum spă
lătoria are zeci de benzi, 
cu mii de role care trebuie 
schimbate și cum produc
ția 
trebuia 
pentru urgentarea lucră
rilor.
șef de echipă 
i-a venit o idee care 
materializat într-un 
pozitiv pentru 
interioară și la lungimea 
dorită a țevilor pentru ro
le. Cu ajutorul acestui dis-

nu poate aștepta... 
găsită o soluție

Lui loan Coropiță, 
strungari, 

s-a 
dis- 

strunjirea

pozitiv 
muncii a 
sută.

Același 
împreună 
cipal luliu Antal, au pus 
la punct în aceste zile un 
alt dispozitiv, destinat de 
această dată ascuțirii cu
țitelor lungi pentru utila
jele de . la tîmplărie, ope
rațiune care se executa la 
ateliere din afara între-

Florea TIGOIANU, 
preparația Lupeni

■'i productivitatea 
crescut cu 60 la

loan Coropiță, 
cu maistrul prin-

(Continuare în pag. a 3-a)

mesfrului I, ex’stă încă blocuri 
cuprinse în planul de predări 
pe acest an fără să aibă a- 

"sigurate amplasamente, iar la 
Uricani, constructorii se con
fruntă cu probleme de pro
iectare la lucrările de subsol 
ale blocului 17, cu 70 aparta
mente, și cu termen de dare 
în folosință în trimestrul III 
a.c. ,<

— Lipsa unor detalii în 
proiect ne-a ținut foarte mult 
în loc — ne-a declarat șeful 
echipei de dulgheri a punc
tului de lucru de la blocul 17 
- Uricani, loan Călina. Din 
această pricină nu ne-am pu
tut desfășura activitatea ia 
posibilitățile pe care timpul 
prielnic ni le oferă. Am reali
zat de aceea productivități 
mai mici decît în lunile de

A. HOFFMAN
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• „U" Craiova, O- 
limpia Satu Mare, 
F.C. Argeș și Poli
tehnica Iași s-au ca
lificat în semifinalele 
„Cupei României"
• Invingînd cu 

3—0 pe Slavia Sofia, 
Jiul s-a calificat în 
finala Cupei Balca
nice.

Brigada condusă de Aurel Șoșoi, unul din colectivele de muncă binecunoscute nu nu
mai în Uricani ci în întreaga Vale a Jiului pentru constantele depășiri pe care le obține în 
realizarea lucrărilor de pregătiri miniere. Foto : I. LICIU

^()u info-rm ăm
DESPRE PRODUCȚIA NE

TA. Pe un panou din sala 
!de apel a I.M. Lonea, sub 
^genericul „Producția netă, I indicatorul cel mai expresiv
al eficienței întregii activi
tăți economice", sînt publi- 

Icate cîteva articole - afiș 
pe această temă deosebit 

î de importantă. Printre te- 
j matici se numără și aceea 
i intitulată : „Ce trebu'e să 

a mină des- 
netă". (C.D. 

revistă a 
dans tefna-

’ știe omul de I 
I pre producția j TRECEREA înI formațiilor de

tic, inițiată duminică de 
Consiliul municipal al or
ganizației pionierilor în ca
drul Festivalului național 
„Cîntarea României", a 
arătat că în școlile din 
Petroșani, Aninoasa și Bă- 
nița elevii participă la 12 
formații (de dansuri popu
lare, tematice și de gimnas
tică artistică). Impresii fru
moase au lăsat pionierii 
de la școlile generale nr. 
5, 2, 1 Petroșani, din Is- 
croni și Bănița. (T.S.)

EXCURSIE. O.J.T.. Petro
șani organizează pentru iu
bitorii de drumeții o excursie 
cu autocarul pe itiaerariul

1

I
I

tȘA NOUA. Co- |
Jnicipal Petroșani Iii 

ud (ri/ortuăfH J

Petroșani - Băile Felix - O- 
radea - Szolnok — Buda
pesta - Kecskemet - Szeged 
- Arad, în perioada 27-31 
iulie. înscrierile se fac pînă 
în data de 25 iunie. Alte 
informații la sediul oficiu
lui. (M.P.)

LA ADRESA NOUA. Co 
mitetul mur , ... ________
al U.T.C., Consiliul muni
cipal al Organizației pio
nierilor s-au mutat în clă
direa fostei maternități din 
strada Republicii nr. 81, 
renovată.

H
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Dispensarul, unitate de bază 
în acordarea asistenței medicale

Proiectul Legii privind asi
gurarea sănătății populației 
a fost primit cu mult interes 
de tot personalul medico-sa- 
n tar și de întreaga colecti
vitate umană a orașului Pe
trila. Aceasta deoarece el 
creează un cadru legal și u- 
nitar pentru o activitate 
deosebită și complexă pusă 
în slujba tuturor cetățenilor 
patriei noastre.

Punerea în ,—,-----
dezbatere pu
blică a proiec
tului Legii să
nătății, act nor
mativ de o 
deosebită im
portanță socia
lă, demonstrea
ză grja parti
dului, a tovară
șului Nicolae 
Ceausescu per
sonal, pentru 1 
sănătatea și calitatea vieții 
populației. Proiectul de lege 
este conceput în spiritul u-
manismului revoluționar, al
grijii față de om și al ocro
tiri' capacității sale de mun
că ,șr creație

In capitolul II, ărt 19 al 
proiectului de lege se arată : 
„Dispensarul medical consti
tuie unitatea sanitară de ba
ză care se organizează în 
comune, orașe, municipii, în
treprinderi și instituții de în- 
vățămînt pentru aplicarea 
măsurilor sanitare și acorda
rea asistenței medicale gene
rale, profilactice și curative, 
populației din teritoriul stabi
lit". Aceasta denotă impor
tanța deosebită a dispensaru
lui medical atît în acordarea 
asistenței medicale curative, 
dar în special în ceea ce pri
vește activitatea profilactică

și măsurile sanitare pentru 
îmbunătățirea stării de sănă
tate a populației.

Sarcinile ce revin dispensa
rului medical sînt multiple și 
de o deosebită importanță, din 
care trebuie sublimate urmă
toarele : urmărește respecta
rea str etă a normelor de i- 
gienă publică, asigurarea 
condiți lor de igienă în ali
mentata publică, în colecti
vități și la locurile de muncă;

în dezbatere publică:

incapacitate temporară de 
muncă și ia măsuri de redu
cere a acesteia, de întărire 
continuă a stării de sănătate 
a personalului muncitor.

Realizarea acestor mulf-ple 
sarcini de către dispensarul 
medical îl face să fie iritr-a- 
devăr unitate de bază a asis
tenței medicale, co.nlermdu-i- 
se un rol deosebit în îmbună
tățirea stării de sănătate, a 
populației din teritoriul stabi- 

1 între- 
sau
res-

Proiectul Legii privind 
asigurarea sănătății 

populației

aplică măsurile de prevenire 
și combatere a boliior trans
misibile; asigură asistența 
medicală a mamei și copilu
lui ; urmărește evoluția stării 
de sănătate, desfășoară acti
vitate de educație sanitară și 
antrenează activul sanitar 
obștesc, întreaga populație 
la realizarea măsurilor profi
lactice ; efectuează analiza 
îmbolnăvirilor care produc 
incapacitate temporară de 
muncă, acordă asitență me- 
d cală de urgență, de medi
cină generală, profilactică și 
curativă etc.

Dispensarul medical de în
treprindere (art. 24J, în plus, 
urmărește asigurarea și res
pectarea condițiilor de igienă 
și în'ăturarea factorilor noc’vi 
de la locurile de muncă, e- 
fectuează controlul periodic, 
analizează morbiditatea

RĂSPUNDEM
• IOAN PETRESCU, Vul

can : în vederea rezolvării 
problemei sesizate de dv. 
s-a deplasat la fața locului 
un reprezentat al Consiliu
lui popular al orașului Vul
can. S-au constatat defici
ente atît din partea dv. cîț 
și a vecinului. în consecin
ță, s-au indicat măsurile ce 
trebuiau luate și termene! 
de rezolvare.

< CATALINA SOO, Vul
can : Cele relatate de 
sînt juste, fapt ■ constatat 
în urma verificării pe 
ren a stării de lucruri, 
constatat cu acest prilej 
secția din Vulcan . 
E.G.C.L. Lupeni lucrează 
remedierea deficientelor.

• GHEORGHE PAPA, 
ricani : Biroul de personal- 
învățămînt de la l,M. Uri
cani, căruia ne-am adresat 
pentru lămuriri, ne-a preci
zat că relațiile de muncă pe 
care dv. le aveți cu mina 
sînt normale. Aveți vechi
mea neîntreruptă în aceeași 
unitate cu toate drepturile ce 
decurg din aceasta.

„RUMURI

lit, din 
prinderea 
instituția 
pecțivă.

In Valea 
lui dispensare
le medicale co
munale și de în
treprindere au 
as gurate toa
te condițiile 
necesare 
fășurării 
activități opti

Jiu-

des- 
unei

me de acordare a asistenței 
medicale populației la nive
lul cerințelor și necesităților 
etapei actuale..

Avînd în vedere specificul 
activității sanitare din muni
cipiul nostru și pentru îmbu
nătățirea acestei activități în 
ceea ce privește acordarea 
asistenței medicale în dispen
sar (ca unitate de bază) pro
pun următoarele : comasarea 
dispensarelor urbane pentru 
a se asigura o mai bună ac
cesibilitate la asistență me
dicală pe tot timpul zilei și 
pentru a da posibilitatea bol
navului de a consulta medicul 
preferat; înființarea în fieca
re oraș din municipiu a unui 
dispensar școlar.

Dr. G.'ieorghe DRAGHICI, 
directorul Spitalului orășenesc

Vedere spre Institutul de mine Petroșani.

0 (Urmare din pag. I)

A apărut de curînd, su
plimentul politic, social 
și cultural editat de zia
rul „Drumul social'Smu- 
lui" Deva, în colaborare 
cu Comitetul județean pen
tru cultură și educație so
cialistă.

Revista ne oferă, și de 
această dată, un sumai 
bogat. Consacrat une; pro
bleme de mare actualita
te - „Aufoconducerea și 
autogestiunea muncito
rească” - editorialul scoa
te în evidență, dincolo de 
opțiune și concept, reali
tatea sub semnul căreia 
se desfășoară, în cel de-al 
treilea an al cincinalului, 
activitatea politică, eco
nomică și socială a jude
țului, ca de altfel a în
tregii țări, caracterizată 
de preocupările oameni
lor muncii pentru trans
formarea cantității într-o 
nouă calitate. Reținem, de 
asemenea, din sumar, un 
bogat mănunchi de articole 
care întregesc paieta pro 
blematicii social-politice 
și istorice : „Valorile rea
le ale creației științifice și 
tehnice în Cîntarea Româ
niei" (Lucia Liciu și Octa
vian Mireștean), „Marea 
fortăreață dac'că din 
munții Orăștiei" (Carol 
Drozd), „Făurirea unității 
naționale - obiectiv de 
seamă al revoluției româ
ne de Ia 1848" (dr. Mir
cea, Valea), „Urtiți în as
pirații și ideal, construiesc 
împreună fericirea” (loan 
Ciociei), „Formarea con
vingerilor - teren fertil 
de acț'une științifică și 
politică" (Cornel Armea- 
nu, interviu realizat cu 
prof. univ. dr. Petru Pîn- 
zaru). Nu lipsesc „ritmuri
le de muncă și creație” — 
reportajele din actualita
tea social stă a județului, 
oglindă fidelă a muncii și 
vieții minerilor, oțelarilor, 
constructorilor semnate de 

Dumitru 
I. Ne- 

Deîii 
dis-

HU^DORtNt

Fericirea și tinerețea zilelor noastre - copiii de azi — 
cunosc numai veselia și bucuria unei vieți noi. Sînt realități 
vii ale localităților Văii Jiului.

Foto: Ion LEONARD

al
. . , , în

care am auzit de toate. Lu- 
crătoarea de la acest scaun 
în timp ce m-a servit pe mi
ne s-a

aproape o oră pe scaunul 
doilea dinspre piață, timp

Tiberiu Istrate, 
Gheonea, Gh. 
grea, Dumitru 
lonașcu. O notă 
tinetă în sumarul revistei 
o aduc creațiile semnate 
deJ prozatori și p.oeți din 
întregul județ.

Un c.uvînt despre ilustra
ție : revista cuprinde re
produceri ale unor cunos
cute lucrări realizate de 
plasticianul L a d i s la u 
Schmidt, muncitor la I.AA.
Petrila. (I.M.)

• GRUP DE PENSIONARI, 
cartierul 8 Martie, Petrila : 
Avînd în vedere faptul că 
Legea nr. 3/1977, nu pre
vede posibilitatea recalculă
rii măririi pensiei de invali
ditate prin adăugire de ve
chime, la schimbarea gradu
lui de invaliditate din III în 
II, nu vi s-a adăugat vechi
mea în muncă pentru peri
oada lucrată după pensio
nare și nici retribuția medie 
nu vi s-a modificat. Pensia 
de invaliditate de gr. II se 
calculează pe baza cuantu
mului pensiei avute la gra
dul de invaliditate anterior, 
conform prevederilor artico
lului 32 din Legea nr. 3/1977, 
Vechimea cuvenită după 
pensionare, precum și modi
ficarea retribuției tarifare se 
va face cînd veți solicita 
Înscrierea la pensie pentru 
«nunca depusă și limită de 
vîr stă.

iarnă. Adevărul e că din a- 
ceeași cauză după termina
rea blocului 16 a fost retra
să macaraua de la punctul 
de lucru, astfel încît acum, 
cînd detaliile la proiect sînt 
aproape precizate, ne e tea
mă că vom continua să stag
năm.

Am deschis discuția pe a 
ceeași temă cu subinginerul 
Constantin Croitoru, șeful 
punctului de lucru. „Nici la 
ora actuală proiectul nu este 
complet. Din cauză că nu au 
fost precizate la timp unele 
detalii, executăm acum spar
geri în fundații. In loc să ne 
ocupăm de alte probleme, 
ne preocupă cum să procu
răm cîteva „șpițuri" pentru 
săparea unor găuri în beton. 
Se pierde astfel inutil un 
mare volum de muncă. Intre 
timp, setul de cofraje meta
lice, mijloace fixe scumpe a- 
flate pe șantier, sînt așezate 
de o parte, nefolosite. Ne 
aflăm cu execuția tronsonu
lui b la cota - 1,97 m, cînd, 
prin grafice, ar trebui să fim 
deja la nivelul al treilea al 
blocului în tronsoanele a și 
b. Desigur, ducem lipsă 'și de 
alte condiții. De pildă, nu 
avem macara. De asemenea,

am amenajat la punctul de 
lucru o platformă de turnare 
a planșeelor, dar ne-a lipsit 
plasă metalică pentru armă
turi. Confecționate din fier 
- beton, aceleași elemente se 
realizează cu o productivita
te a muncii cu 50 ia sută mai 
mică".

De la șeful șantierului Lu- 
peni - Uricani, Otto Cor-

Proiectele de execuție fiind, 
așadar, cauza principală a 
întîrzierilor la blocul 17 din 
Uricani, am solicitat să ne 
vorbească în aceeași proble
mă tovarășul Dumitru Stancu, 
șeful compartimentului tehnic 
a| Grupului T.C.H. din Pe
troșani.
- In general, proiectele în-

întirzierile proiectantului
înseamnă restanțe pe șantier
ceani, am aflat noi detalii 
privind;., detaliile de pro ect 
care i-au ținut în loc pe cons
tructori. „In aceste zile au 
fost rezolvate problemele de 
la cota - 1,97 m, ne-a decla
rat interlocutorul. Nici la o- 
ra actuală însă nu sînt lămu
rite toate soluțiile din proiect 
pentru cota 0, respectiv pla
nul de îmbinare a grinzilor. 
Proiectantul, I.P.H. Deva, a 
acționat încet, a răspuns cu 
întîrziere la solicitările șan
tierului privind schimbarea 
sau completarea proiectelor 
de execuție".

tocmite în ultimul timp la 
I.P.H. Deva conțin probleme 
neclare. In primul rînd, ele 
sînt multiplicate în așa mă
sură încît nu se pot citi, în
deosebi cotele și detaliile. Se 
fac și greșeli. La blocul 17, 
de exemplu, soluția prevăzu
tă în proiect pentru planșeul 
peste subsol a fost monolită 
și nu din prefabricate, așa 
cum cer condițiile concrete. 
Au lipsit, de asemenea, foarte 
multe detalii de execuție. As
pectul care merită să fie pre
cizat este că am cerut încă din 
luna februarie să se dea so-

pe geam, și-a 
primit soțul (cu 
care a încins 
o banală discu
ție despre niș
te lemne), și-a 
strunit de cî
teva ori fetița 
care se învîr- 
tea neastîmpă- 
rată 
clienți, și mai 
ciuntea

cînd în cînd cîte o șuviță din 
părul meu (pe care, de fapt, 
a trebuit să-l tund în altă par
te pînă la urmă).

Cine permite o asemenea 
atitudine la această frizerie 
care se consideră, prin tăbli
ța afișată în geam, că este 
„unitate model" ? Ce fel de 
model de servire civilizată o- 
feră clienților ?! Conducerea 
cooperativei este datoare să 
curme o asemenea stare de 
fapt.

Intri în unitatea de frizerie 
din cadrul complexului meș
teșugăresc din Petroșani, stra
da Republicii, cu gîndul să 
apelezi la serviciile lucrătoa
relor de aici, fie pentru un 
tuns, fie pentru 
jn bărbierit. 
Ești invitat - în 
cel mai bun 
caz — să stai 
pe scaun și te 
așezi bucuros 
că vei fi servit 
cu promptitudi
ne. Lucru care 
se. întîmolă rar. 
Fiindcă ade
seori, stînd a ci ai posibilita
tea să te informezi cu toate 
„problemele" lucrătoarelor. 
Afli că una din frizerițe s-a 
certat cu soțul, că un anume 
„șef" este cum n-ar trebui să 
fie, că alteia din frizerițe nu 
i-a reușit prăjitura, pentru că 
n-a adăugat nu șt.-u ce. Auzi, 
jenat, spunîndu-se diferite e- 
pitete pipărate la adresa u- 
nor clienți „cunoscuți" în a- 
ceastă unitate. Lucrătoarele 
discută astfel ore în șir între 
ele, fără să se sinchisească 
de clienți, tot felul de pro
bleme, începînd de la arta
culinară pînă la mersul vre
mii.

Am avut răbdarea să stau

Iuții la fața locului, dar re
zolvarea unor probleme de 
bază s-a tărăgănat pînă de 
curînd.

Este un adevăr incontesta
bil că pe șantierele de locu
ințe ale municipiului, cele mai 
multe probleme de documen
tații pentru blocurile cuprin
se în plan pentru 1978 au 
fost rezolvate. Ca atare, ce
rința principală a execuției 
este, acum, concentrarea tu
turor forțelor de pe șantiere 
spre blocurile care dispun de 
condiții de lucru. La Uricani 
însă, constructorii au lucrat 
în ultima lună sub nivelul ce
rințelor, blocul 17 fiind uni
cul front de lucru și cel măi 
din urmă obiectiv de a ci ce 
trebuie finalizat în acest an. 
Se impune în acest context 
ca, odată cu sprijinul ime
diat pe care proiectanții au 
obligația să-l acorde cons
tructorilor pentru a lămuri 
ultimele soluții necesare ieși
rii execuției din actualul im
pas, aceștia din urmă să în
treprindă măsuri ferme pen
tru a trece grabnic la recu
perarea restanțelor față de 
grafice. Blocul 17 din Uri
cani, ca și toate celelalte a- 
partamente cuprinse în pre
vederile pe acest an în Va
lea Jiului se cer predate la 
termen I

printre1

din

Valeriu COANDRAS

Alo? Fără
justificări !

Din 6 ianuarie 1978, da
tă la care a fost dai în 
folosință blocul nr. 6 din 
strala llie Pintilie, Petro
șani, sînt tărăgănate lu
crările de introducere a 
cablurilor fără de care, 
în apartamente, nu pot fi 
montate posturile telefoni
ce pentru abonații P.T.f R. 
Locuitorii blocului așteap
tă cu nerăbdare ziua cînd 
vină nu va rriai fi arunca
tă de la o unitate la al
ta. Decît strădania de a 
căuta justificări, este mai 
sănătoasă strădania de a 
rezolva cît mai grabnic 
această problemă. (V. 
COCHECI, Petroșani)

Am pus cea
sul cu nisip să 
sune la ora 7.

Căile aeriene 
respiratorii.

Calul negru a 
sosit la H 3 cu 
15 minute întâr
ziere.

c

I
t

ț
i



lăudabilă

ne

Teie-

• (Urmare din pag. 1)

LME

Î
4I — 7 Noiem- 
îre urcă mun- 
ica : Și a ve- 
nîilor negre ; 

dăruiesc un 
țTRILA : Melo; 
ray-ului, seriile 
I : Ei au luptat 
le, seriile l-ll ; 
I: Ediție spe- 
i.AN : Eu, tu 
.UPENI — Cul- 
3 ; URICANI : 
pințesei.

Ix. 16,05
5 Curs de lim- 
05 Pentru tim- 
r, vă recoman- 
’ Iordania - în- 
i viitor. 17,40 
78. 18,25W- 
3CF—Republica 

Populară Laos, 
Campionatu- 
de baschet : 

Dinamo Bucu- 
i a ll-a. 19,20
i. 19,30 Teie-

La ordinea 
>mie. 20,10 O-
j. 21,00 Seară 
,Un fulger în

Kostas 
22,05 

itiniene.

I 
I

DIO

Assi- 
Tan- 

22,25

i de știri. 5,05 
laie. 6,00 Ra- 
I dimineții, 
■nai. 8,00 Re- 
8,10 Curierul 
9,00 Răspun- 
orilor. 10,00 
iri. 10,05 O- 
npozitorii ei 
■ Iz. 10,25 Fiio 
Călugăreanu 

n. 10,45 Mu- 
S argentinia- 
ietio a§ știri.

de Costică 
5 Discoteca
Buletin de 

in comoara 
ostru. 12,35 
etative. 13,00 
15,00 Tehnic-
Radiojurnal. 

ce dedicate 
S,25 Coordo- 
ce. 16,40 ins- 
tice : Corne- 
.i Christian 
17,00 Buletin 
5 Umversul 
i Publicitate.... 
a unui cîn- 
Âarie". 18,C0 
1,00 Priveli.ș- 
— melodii 
10 Reflexele

Cadențe 
știri.

1
V 
I 
ji

î
ț

( 
I I

« a Fabrica de stilpi
I hidraulici din Vul

can își dovedește 
hărnicia și priceperea unul 
din cele mai tinere colec
tive de muncitori, care a- 
sigură întreprinderilor mi
niere armături metalice ca
pabile să stăvilească pre
siunea teribilă a muntelui. 
Printre oamenii acestui co
lectiv își desfășoară activi
tatea un tinăr care, deși 
are 
se 
li 
jur.
— ne informează maistrul 
principal loan Gudasz —

numai 24 de ani 
bucură de stima 

prețuirea celor din 
„In secția noastră

tlnărul cu care ne mîndrim 
este strungarul Arcadie I- 
lieș. La cei 24 de ani ai 
săi, în ale meseriei el este 
unul dintre oamenii cu 
bogată experiență, care 
dovedește prin lucrările pe 
care le execută că a des
cifrat tainele meseriei". El 
a crescut odată cu fabri
ca, incepindu-și activitatea 
ca ucenic, in anul 1970, 
devenind un meseriaș de 
„înaltă clasă". Din mîinile 
lui ies piesele care nece
sită precizie micronică și 
formează „inima" stîlpilor 
hidraulici, lată de ce nu 
numai șeful lui din secție, 
dar și ceilalți tovarăși ai 
săi de muncă de la F.S.H. 
cînd aud de el răspund o- 
ricui: „E strungarul cu ca
re ne mîndrim''.

Constantin GRAURE, 
muncitor la F.S.H. Vulcan

Tineri fruntași în muncă
Ca urmare a rezultatelor 

deosebite obținute în muncă, 
în acțiunile voluntar-patrio- 
tice și pentru modul exem
plar de a se achita de 
îndatoriri, Comitetul muni
cipal Petroșani al U.T.C. a 
acordat tinerilor lucrători 
Adalbert Banto, Ladislau

Elena Mărgulescu, 
Tufaș, Elena Bauer, 
Stanciu și Nicolae

Urlik,
Viorica 
Rodica
Tăian de la depozitul Var- 
nița al Bazei de aprovizio
nare Petroșani insigna 
„Fruntaș în întrecerea ute- 
cistă". (V. Beldie, șofer 
S.T.R.A.)

vizionării și transportului în 
subteran la întărirea asisten
ței tehnice pe toate schimbu
rile. Măsurile stabilite în adu
nările colectivului au și în
ceput să-și arate roadele. La 
nivelul sectoarelor, al schim
burilor și chiar al br găzilor 
au fost repartizate responsa
bilități precise tuturor cadre
lor tehnice. La orice oră, pe 
toate schimburile, se asigură 
luarea de decizii competente, 
operative, în problemele re
clamate în abataje de mersul 
producției".

In stilul de muncă al Con
siliului oamenilor muncii de la 
mina Uricani s-a încetățenit 
metoda bună de a se adopta 
orice hotărîre mai importan
tă în cadru colectiv, ținîndu-se 
seama de părerile, sugestiile 
și propunerile minerilor, ale 
cadrelor tehnico-inginerești. 
înaintea începerii oricărei 
dezbateri colective,. membrii 
C.O.M. sînt informați despre 
obiectul dezbaterilor. In felul 
acesta, se creează posibilita
tea ca fiecare membru al or
ganului colectiv de conduce
re să se consulte cu tovarășii 
săi de muncă și să ducă în 
dezbateri părerile acestora. 
Fiecare hotărîre, odată adop
tată se aduce la cunoștința 
întregului colectiv de muncă 
al întreprinderii, fiind afișată 
pe un panou în sala de apel.

„In privința controlului în
făptuirii hotărîrilor - ne de
clară tovarășul Caro! Schre- 
ter, directorul minei - accen
tul s-a deplasat de la șefii de 
sectoare către celelalte cadre 
tehnice cu munci de răspun
dere, asigurlndu-se astfel o 
mai mare operativitate 
înfăptuirea deciziilor.

Individ Co I ec t i vi ta te
■

De pildă, prin acordarea 
unor responsabilități sporite 
maiștrilor în problemele le
gate de aprovizionare și 
transport se asigură în pre
zent un flux mai bun întregii 
producții, respectarea preli
minarului zilnic, ritmicitatea 
producției, la nivelul brigăzi
lor și sectoarelor. Nu întîm- 
plător, numărul brigăzilor ca-

Autoconducerea 
muncitorească 

în acțiune

să-și înțeleagă mai bine me
nirea lor de adevărați pro
prietari ai utilajelor din do
tare, dar și beneficiari ai 
roadelor muncii lor". „Punem 
totodată un accent mare pe 
disciplină, ne-a relatat tova
rășul Vasile Giurgiu, secreta
rul organizației de bază 3 b. 
In sector la noi s-a încetățe
nit și o opinie fermă, colec
tivă, pe fiecare schimb împo
triva celor care mai fac ab
sențe nemotivate. Ortacii dau 
dovadă de multă înțelegere

Muncesc 
cîștiguri

ATITUDINI

Faptă

bază a 
cea con- 
brigadier 

Această

10
n de
,00 O zi în- 
6'TWeldritm 

I :t n de știri, 
stop muzi-

tl formație de 
minei Livezeni - 
dusă de harnicul 
Gheorghe Lițcan.
brigadă a cîștigat un bi
nemeritat renume, despre 
care se fac aprecieri po
zitive în ce privește unita
tea de acțiune la greu, în
trajutorarea în muncă 
constituind trăsătura ca
racteristică a fiecărui 
membru al formației.

Foto : I. LEONARD
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re își îndeplinesc lună de lu
nă planul a crescut conside
rabil. Față de 10 brigăzi, „la 
plan" cîte erau în luna apri
lie s-a ajuns la 15 brigăzi în 
luna mai. Și sporul produc
ției livrate peste planul anual 
la zi a crescut considerabil".

Se acordă o importanță 
deosebită și problemelor în
tăririi ordinii și disciplinei. In- 
cepînd cu luna mai - ne re
lata tovarășul loan Busices- 
cu, secretarul comitetului de 
partid de la sectorul III - în 
cadrul sectorului nostru au 
prins viață o serie de propu
neri izvorîte din adunările 
generale ale organizațiilor de 
bază cu privire la „întărirea 
disciplinei, a responsabilită
ții muncitorești. La fie
care loc de muncă s-a 
înființat un „punct al econo
miilor". Intr-o lădiță special 
confecționată, așezată la în- 
demîna tuturor, sînt adunate 
cu grijă toate piesele uzate, 
orice piuliță sau element com
ponent al utilajelor din dota
re, care altădată zăceau uita-

unii față de alții, 
bine și realizează ~
bune, între 160 - 190 lei pe 
post de miner.. Și nu pot să 
qdmită, la nesfîrșit să fie sfi
dați de cei ce nu înțeleg să 
respecte disciplina muncito
rească. Pentru lăcătușul mi
nier Petru Cucută, care obiș
nuia să lipsească nemotivat 
mai ales în zilele de plată a 
retribuțiilor, s-au folosit di
ferite metode, de la simpla 
mustrare colectivă, pînă la 
un ultim avertisment în cadrul 

■colectivului. In cele din ur
mă, văzîndu-se că el nu este 
receptiv la sfaturile tovără
șești, acumulînd treptat 22 de 
absențe nemotivate, numai în 
acest an, ortacii au decis să 
propună să i se desfacă con
tractul de muncă. Disciplina 
cere fermitate muncitorească".

La mina Uricani există o 
preocupare evidentă față de 
întărirea autoconducerii mun
citorești. Iar rezultatele obți
nute de harnicul colectiv de 
muncă al minei, confirmă că 
această preocupare dă roa
dele scontate.

Zi de plată a retribuției 
la I. M. Uricani. 
Oamenii erau voioși, 
satisfăcuți că urmau fiecare 
să încaseze sume impor
tante de bani. La 
sectorul II, Autei Danciu 
era însă nedume'it. Pe fi
șa de plată știa că are de 
primit o sumă, iar de în
casat i se ofe'ise alta, 
mult mai mare. De bună- 
seamă, și-a zis el, că e o 
greșeală la mijloc. Și, fi
resc, s-a înapoiat la ca- 
serie, cerînd să i se 
calculeze încă o dată re
tribuția. Din calculele lui 
reieșea limpede că avea 
de încasat mai puțin. 3a 
nii pe care i-ar fi primit 
în plus nu erau cîștigați 
prin muncă, ci dintr-o gre
șeală pe care, în ultimă 
instanță cineva va trebui 
s-o... plătească.

Omul de la ghișeu a 
recalculat retribuția de la 
început. A descoperit un
de se strecurase greșeala 
și a corectat-o. Nu știa 
cum să-i mulțumească lui 
Danciu pentru fapta sa... 
Omul însă i-a spus 
piu : „Nu erau bani 
citi de mine, deci 
aparțineau".

Un gest simplu al 
lui ce nu se poate împăca 
niciodată cu lăcomia.

V. STRAUȚ
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Cînd părinții trîndăvesc sub ochii copiilor
Ziarul nostru consemna nu de mult aspecte de 

la festivitatea decernării unor diplome și medalii 
mamelor eroine dela I.F.A. „Vîscoxa" Lupeni, semn 
al înaltei prețuiri și cinstirii de care se bucură în 
anii noștri mamele, acei părinți care înțeleg să-și 
crească copiii în spiritul dragostei față de muncă, 
veghind cu grijă și devotament, cu sacrificii chiar 
ca pe cerul 
un nor.

copilăriei lor fericite să nu apară nici
7 ' ' ■ ;

Familia soților 
Ileana Domokoș 
fac însă excepție 
ceasta regulă, 
lor doi soți și 
copii este pe 
rului nr. 5/1. 
mai merită de 
această denumire, din cauza 
indiferenței cu care gospo
dina casei, Ileana Domokoș 
o tratează. Lăsați de izbe
liște, Gabriel, Gabriela, An
drei, Viorica și Daniela au 
devenit, prin lipsa de în
grijire și supraveghere a 
părinților, elevi-problemă, cu 
zeci de absențe nemotiva
te în cataloagele școlilor 
generale nr. 1, 2 și 4 din 
Vulcan. Retribuția lui An-

Andrei și 
din Vulcan 
de la a- 

Domiciliul ce
ai celor cinci 
strada Izvo- 
Locuința nu-și 
multă vreme

pentru 
pen- 
hra- 

dis- 
aie 

grija 
mai

drei Domokoș, muncitor ne
calificat la mina Vulcan, ca 
și alocațiile de stat 
copii, nu sînt folosite 
tru îmbrăcămintea și 
na copiilor, ci pentru 
fracțiile., interminabile 
părinților. Vecinii, în 
cărora rămîn de cele
multe ori, ne dezvăluie că 
cei doi părinți au ajuns în 
situația de a vinde, pentru 
a-și procura băuturi alco
olice, chiar și bruma de o- 
biecte care mai există în 
casă. Gravitatea acestor 
fapte, care pun în pericol 
creșterea și educarea 
cinci copii ai familiei 
mokoș, au determinat 
ganele în drept să ia mă-

celor
Do-
or-

suri energice. Ca urmare, 
dacă părinții nu vor înțele
ge în cel mai scurt timp 
care le sînt îndatoririle, cei 
cinci frați vor intra sub tu
tela organelor în drept.

Asemenea cazuri sînt ex
trem de rare în societatea 
noastră, ele dovedesc însă 
unde poate duce lipsa de răs
pundere a unor părinți cer
tați cu munca, oameni ca
re nu se gîndesc la influen
ța nefastă, pe care modul 

— lor de viață l-ar putea a- 
vea asupra educației copi
ilor.

In fața judecății aspre, 
dar drepte a cetățenilor din 
Vulcan a fost adus și cazul 
familiei lui Ion Silav, tatăl 
a cinci copii. Acest bărbat 
în plină putere, în ' 
36 de ani, refuză i 
jire să muncească, 
iește din diferite 
care de care mai 
refuzînd pînă acum mai mul
te locuri de muncă oferite. 
Așa a refuzat și ultima pro
punere de a fi muncitor pe

vîrstă de 
cu îndîr-
I.S. tră- 
ocupații 

i bizare,

pus
A-

are

un șantier de construcții. Ion 
Silav nici măcar n-a tresă
rit, atunci cînd a fost 
în discuția cetățenilor, 
celași profil moral îl
și Maria, soția sa. Femeie 
în floarea vîrstei, la cei 34 
de ani ai săi nu întreprin
de nimic spre a-și crește și 
îngriji cum se cuvine co
piii. Cu o nepăsare greu de 
imaginat si-a părăsit la ma- 

‘ ", Ro-
n-a

ternitate ultimul copil, 
dica, mezina familiei, 
simțit niciodată căldura bra
țelor mamei. Micuța părăsi
tă a fost luată în îngrijirea 
statului.

Vor înțelege oare 
părinți acum, în ceasul 
doisprezecelea, cît rău 
provoacă 
trîndăvia ? Soții Silav trebu
ie obligați să înțeleagă 
trebuie să muncească 
fit și să-și. crească, așa cum 
se cuvine copiii. Este drep
tul lor, dreptul la o copi
lărie fericită, pe care o 
trăiesc toți copiii patriei.

acești
al 
le 

viciul alcoolului,

că 
cins-

Maria PREDOȘANU

0 afacere cu inele, 
capcană pentru chilipirgii 

fntr-una din după-amieze-
le capricioase ale acestei 
primăveri, o femeie pe al 
cărei chip vîrsta a zugrăvit 
in aparență înțelepciune, 
bătea la ușa unui aparta
ment din blocul D 4, Bule
vardul Victoriei din orașul 
Vulcan, unde locuiesc soții 
Păduraru. Scopul vizitei era 
de a oferi locatarilor spre 
vînzare două verighete ma
sive „de aur", la prețul de 
„numai" 800 lei. După spu
sele ei (s-au găsit unii s-o 
creadă I) era „obligată. să 
vîndă aceste obiecte pre
țioase - de familie, avînd 
un necaz neprevăzut și o 
nevoie urgentă de bani".

Soții Păduraru, întrezărind 
posibilitatea unui chilipir a- 
vantajos, s-au decis imediat, 
lacomi, să încheie tîrgul. Ne- 
avînd bani în casă, s-au re
pezit pînă la C.E.C. de un
de au scos suma necesară 
cumpărării „verighetelor".

Frecindu-și palmele de 
bucurie pentru chilipirul fă
cut, puțin mai tîrziu și-au

pus, totuși, înțeleaptă în
trebare : cum poate să dea 
cineva două verighete ma
sive, de aur, la un prez de 
numai 800 lei ? Mergînd la 
bijutier pentru a se con
vinge de calitatea aurului, 
și-au dat seama - cam tîr- 
ziu - că verighetele sînt fal
se, iar '„chilipirul" a fost... 
de partea opusă.

Escrocheria a fost adusă 
la cunoștința organelor de 
miliție. Intrînd în acțiune, 
milițienii au identificat în 
scurt timp cine era vînză- 
toarea ambulantă de veri
ghete false. O cheamă Hil
da Etelca Kancjinger și este 
din Petroșani, strada Păuni
lor 3.

Desigur, „vînzătoarea" a 
fost trimisă în fața instanței 
și va primi o răsplată du
pă faptă. Dar „chilipirul", 
chilipir rămîne.

N. ȘTEFĂNESCU, 
în colaborare cu

It. Vasile CHIFOR, 
de la miliția Vulcan

Un colectiv de oameni 
dăruiți ideilor novatoare

• (U i m a r • din pag. I)

prinderii și nu întotdeau
na de calitatea dorită.

...La aproape toate u- 
tilajele apăreau necazuri 
prin deteriorarea posta
mentelor și spargerea rul
menților, bineînțeles Ia 
cele care le aveau. Una din 
cauze - cuplajele rigide. 
Azi, datorită maistrului Ti- 
beriu Szilagyi, cuplajele 
rigide au fost înlocuite cu 
cuplaje elastice concepute 
de el. Rezultatele sînt în

curajatoare mai ales că 
pe lîngă reducerea deteri
orărilor la postamente și 
a numărului de rulmenți 
sparți aceste cuplaje au și 
avantajul de a fi ușor 
centrate.

...Sînt numai cîteva din
tre preocupările, căutări
le și cercetările prepara
torilor care-și frămîntă 
mintea cu neastîmpărul oa
menilor care vor ca mun
ca lor să fie mai eficien
tă, mai spornică, mai u- 
soară.
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Vizita tovarășului
Nicolae Ceaușescu
în R. S.

• {Urmare din pag. I)

tici imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste, de domi
nație și dictat, pentru o po
litica nouă, de .egalitate și 
respect între state, pentru so
luționarea problemelor com
plexe care confruntă omeni
rea cu participarea și în in
teresul tuturor națiunilor 
pentru făurirea unei noi or
dini economice internaționale 
care să asigure dreptul po
poarelor de a fi stăpîne pe 
bogățiile lor naturale, pe des
tinele proprii, progresul și 
dezvoltarea economico-socia- 
lă în deplină libertate, în

Spectacol de gală
• (Urmare din pag 0 

părarea libertății și indepen
denței sale. Artiștii care ău 
participat la realizarea a- 
cestui spectacol au dat glas 
dragostei lor profunde de 
țară, bucuriei poporului viet
namez de a trăi azi într-o pa
trie litieră și unită.

In același timp, spectacolul 
prezentat în onoarea înaiților 
oaspeți români s-a constituit 
înfr-un cald omagiu adus 
muncii de reconstrucție a 
Vietnamului, într-un imn al 
vieții pașnice, al împlinirilor 
tării, al transformărilor so
cialiste de azi.

La spectacol, în semn de o-

Întîlnire
In cursul zilei de miercuri, 

tovarășul Cornel Burtică, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice in
ternaționale s-a întîlnit cu to
varășul Dang Viet Chau, mi
nistrul comerțului exterior.

Tovarășul Cornel Burtică, a

Vietnam
conFormitafe.cu aspirațiile lor 
vitale, un climat de pace, se
curitate și înțelegere în lume.

In cadrul convorbirilor s-a 
convenit să se întărească și 
mai mult conlucrarea dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Viet
nam, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist din Vietnam, în sprijini
rea afirmării năzuințelor și 
aspirațiilor de progres, li
bertate și independență ale 
popoarelor.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă caldă, to
vărășească, de înțelegere și 
stimă reciprocă.

magiu 'adus României socia
liste, prezenței la Hanoi a 
înaiților oaspeți români, în 
semn de dragoste și prețuire 
față de poporul român au 
fost interpretate cîntece popu
lare românești.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu artiș
tilor li s-a oferit un coș cu 
flori.

La sfîrșitul spectacolului, 
artiștii salută cu deosebită 
căldură pe distinșii oaspeți 
români. întreaga asistență o- 
vaționează îndelung pentru 
prietenia româno-vietnameză.

de lucru
avut de asemenea, o întreve
dere cu tovarășul Dinh Duc 
Thien, ministrul petrolului.

In cursul discuțiilor purtate 
au fost examinate probleme 
privind realizarea în practică 
a înțelegerilor stabilite în ca
drul convorbirilor oficiale din
tre tovarășii N i c ol a e 
Ceaușescu și Le Duan.

offrl ilk <ft lift sllhi ift ,

o n.u. Dezbaterii sesiunii speciale 
a Adunării Generale consacrate dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 24 (A- 
gerpres). — Deschjzînd dez
baterile sesiunii speciale a 
Adunării Generale consacra
te dezarmării, Lazar Moi- 
sov, președintele sesiunii, a 
relevat că, deși prima din
tre rezoluțiile adoptate de 
O.N.U. în istoria sa de 33 
de ani s-a referit la perico
lul nuclear, iar 228 din to
talul de 4000 de rezoluții 
adoptate pînă acum au a- 
vut ca obiect: dezarmarea, 
eforturile în această direc
ție nu s-au soldat pînă a- 
cum cu vreun rezultat no
tabil. întrunirea extraordi
nară - a accentuat el — 
are, de aceea, o însemnăta-

Deschiderea 
lucrărilor 

Congresului Uniunii 
Tineretului 

Revoluționar Mongol
ULAN BATOR 24 (Ager- 

pres). - La Ulan Bator au 
început miercuri 'lucrările 
Congresului al XVII lea al 
Uniunii Tineretului Revolu
ționar Mongol, la care iau 
parte aproape 700 de de- 
.legați. Congresul va exami
na rezultatele activității 
desfășurate de U.T.R.M, în 
perioada care a trecut de 
l,a precedentul Congres și 
va defini sarcinile de vi
itor ale organizației.

Din Republica Socialistă 
România participă o delega
ție a Uniunii Tineretului Co
munist condusă de Ioana 
Bratu, secretar aT C.C. al 
U.T.C.

te uriașă pentru slăbirea
încordăm internaționale și 
dezvoltarea unei cooperări
constructive între popoare.
Subliniind 'că stoparea
cursei înarmărilor constitu
ie una din problemele car
dinale ale contemporaneită
ții, care se află în fața A- 
dunării Generale, Lazar Moi- 
sov a opinat că sesiunea 
este „pe deplin capabilă să 
determine crearea unui nou 
climat și stabilirea unui nou 
curs în eforturile de soluți
onare a problemelor de
zarmării".

în intervenția sa, secreta
rul general al O.N.U,, Kurt 
Waldheim, a accentuat „im
portanța vitală11 a sesiunii,

La încheierea conferinței 
țărilor africane francofone

PARIS 24 (Agerpres).
La Paris au luat sfîrșit lu
crările celei de-a cincea 
conferințe a șefilor de stat 
și de guvern din 21 de țări 
africane francofone și Fran
ța. Un comunicat dat publi
cității reafirmă, între alte
le, dreptul la securitate al 
tuturor statelor africane în 
cadrul frontierelor lor, in
diferent de regimul politic.

OPERAȚIUNEA DE NUMĂ
RARE A VOTURILOR1 expri
mate la 16 mai în alegerile 
generale din Republica Do
minicană a fost întreruptă 
din nou, marți, pentru a doua 
oară în decurs de o săptămî- 
nă. După cum a făcut cunos
cut Comisia electorală, aceas
tă suspendare e cauzată de 
faptul că la sediul central din 
Santo Domingo nu au parve
nit, încă, rezultatele din 32 
de circumscripții electorale.

CICLONUL care afectează 
de trei zile vaste regiuni din

„consecințele inactivității 
putină deveni o catastrofă 
globală". „Accelerarea
cursei înarmărilor - a spus 
el - generează.jeîncrederi și. 
tensiuni; ea compromite 
progresele realizate pe ca
lea destinderii și constrînge 
statele să-și subordoneze 
necesități e economice ne
voilor militare. Este , impe
rativ, în consecință, ca se
siunea specială să deschidă 
calea evitării unui dezastru 
potențial".

Kurt Waldheim a calificat 
întrunirea arept istorică - 
cea mai laigă, cea mai re- 
p rezentativă convocată 
vreodată pentru abordarea 
problemei dezarmării.

Documentul evidențiază, 
totodată, importanța pe ca
re o au pentru Africa pro
blemei dezvoltării. Partici- 
panții au examinat diverse 
probleme economice inter
naționale, cum ar fi așa zi
sul dialog Nord-Sud, fon
durile de dezvoltare pen
tru țările africane, activi
tățile organizațiilor eco
nomice regionale etc.

R.P. Bangladesh a provocat 
300 de morți și răniți și mari 
pagube materiale. Peste o 
sută de ambarcațiuni trans- 
portînd cereale, surprinse în 
zona Golfului Bengal' și pe 
fluviul Gange, au fost scu
fundate. ■

RĂSPUNZIND APELULUI 
celor trei centrale sindicale 

| Prezențe I 

| românești | 
l VARȘOVIA 24 (Ager-1 
:• preș). Președintele Consi ț 
i liului de Stat al Republicii i 
i Populare Polone, Henryk ; 
j Jablonski, a primit miercu- ■ 
\ ri pe noul ambasador ex- : 
\ traord’nar și plenipoten- • 
Ș țiar al Republicii Socialîs- ; 
î te România în Republica ■ 
: Populară Polonă, Ion Cox- î 
î ma, care și-a prezentat ■ 
: scrisorile de acreditare. : 
ț PARIS 24 (Agerpres) O 5
■ seară de poezie româneas- : 
! că a fost organizată de ;
• Asociația de prietenie î 
; Franța-România cu oca- î 
: zia Festivalului internațio- j 
; nai de poezie al Parisu- 3 
i lui.
» Ana Blandiana, Mircea I
■ Dinescu, Ștefan Augustin ț 
; Doinaș și Rbmulus Vulpes- I 
j cu - participanți la Festi- |

valul de poezie al Parisu- 3 
: lui - au citit, în limbile j 
j română și franceză, din i 
: versurile lor și ale altor ș
; poeți români. :
: In înche'erea manifes- :
; tării oamenilor de litere ■
i români prezenți le-a fost : 
: oferit volumul bilingv „30 : 
; de poeți români contempo- ’ 
1 rani“ a cărui apariție a | 
; fost prilejuită de tes.ivo- ’ 
; Iul de la Paris. ș 

italiene - CGIL, CISL și 
UIL - peste 200000 
de feroviari italieni 
au declarat,, marți seara, o 
grevă de 24 de ore, în spriji
nul cererii lor de a se opera 
o reformă a căilor ferate și 
de a li se îmbunătăți condi
ții'e de muncă ș.L de viață.

ÎN ULTIMELE ZILE, noi 
manifestații de protest ale 
populației civile împotriva 
regimului dictatorial _al pre
ședintelui Anastasio Somoza 
s-au desfășurat în Nicaragua.

7.V.V.VAW.W.W,‘.V.V.V.'«

Cu cîteva minute înainte 
ca arbitrul iugoslav Ale- 
xandr Nikici să fluiere de
butul celei de-a doua con
fruntări dintre Jiul Petro
șani și Slavia Sofia, în ca
drul Cupei Balcanice, an
trenorul oaspeților Hristo 
Mladenov, fost selecționer 
al naționalei bulgare timp 
de 5 ani, ne declara : „Jiul 
este o echipă valoroasă, 
care practică un joc modern, 
combinativ.- Jucătorii săi 
au o experiență bogată, ia
tă de ce consider că echi
pa noastră are o misiune 
grea. Fiindcă, cu toate că 
Slavia are două goluri a- 
vans, ambele formații țin
tesc victoria finală. Ne vom 
strădui să practicăm un 
fotbal care să satisfacă e- 
xigențele entuziastului pu
blic din Petroșani. Indife
rent de rezultatul acestei 
partide, urez echipei mine
rilor din Valea Jiului, suc
ces deplin în campionatul 
național I".

Circumspecția cu care re 
putatul tehnician bulgar pri
vea revanșa partidei de la.. 
Sofia, s-a dovedit . întemeia
tă. în min. 16, mai devreme 
decît cele mai optimiste aș
teptări, Jiul remontase han-, 
dicapul. Din start, atacurile 
sale în trombă au debusolat 
apărarea adversă, atentă 
mai ales la marcajul indi
vidual. Astfel, în min. 2, de 
pe aripa stingă, Mulțescu, 
beneficiază de un balon, „lu
crat ca la carte“ de Stoica 
și Stoichiță, l-a deschis, în 
careul, pe Sălăgean. O pasă 
scurtă a șeptarului nostru 
și Dumitrache, după o spec-

SPORT. ® SPORT • SPORT • SPORT * SPORT
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Învingînd cu 3-0 <2-03 pe Slavia Sofia 

Jiul s-a calificat in finala Cupei Balcanice
faculoasă execuție tehnică 
- șut din voleu - l-a sur
prins pe picior greșit pe Ste
fanov : 1-0.

Combinațiile ofensive ale 
Jiului, deși purtate deru
tant, cu dese schimbări de 
direcție pe ambele aripi, nu 
s-au mai soldat cu goluri, 
fiindcă Stochiță (min. 10) și 
Sălăgean (14) s-au pripit, în 
poziții favorabile, șuturile 
lor ocolind cadrul porții. în 
min. 16, apărarea Slaviei a 
fost făcută însă „mat", da
torită unei țesături de pase 
de mare spectacol, iniția
tor al combinației ofensive 
fiind același lucid , strateg 
Mulțescu - pasă „în cruce" 
la Bădin, fundașul nostru 
central, aflat în careul ad- 
'■ers, lovește balonul cu

ALEXANDR NIKICI (Iugo
slavia) - arbitrul de centru :

„D.nfr-un bun început," 
spun că meciul a fost foarte 
frumos, tehnic, în care cele 
două echipe au căutat, fieca
re calificarea în finala cupei. 
Echipa dumneavoastră a fost 
mai bună, a știut să joace 
foarte bine în atac și s-a a- 
părat atent.

M-a impresionat prin jocul 
său, numărul 8 (Mulțescu — 
n.n.), foarte bun tehnician, un 
excelent conducător de joc, 
dar care vorbește prea mult 

fruntea și Bucurescu, atent 
înscrie, readucînd speranțele 
în tabăra noastră.

Jiul se menține în ofen
sivă, obține cîteva lovituri 
libere, rămase fără efect 
(min. 20 și 25), apoi Dumi
trache șutează în bară, 
astfel că realizarea golu
lui victoriei finale este amî- 
nată după. pauză. La relua
re, fotbaliștii bulgari, în
cearcă să se .desfășoare pe 
un front mai larg, se apro
pie mai des de poarta lui 
Cavai pentru că Stoica și 
Stoichiță, atenți la dublaj, 
nu sînt supliniți cu promp
titudine,.: în linia mediană, 
de extreme.

Acest „respiro11 periculos 
pentru gazde, din fericire, 
cînd apărarea Jiului s-a 

Citici minute după meci
pe teren. într-un cuvînt spus,’ 
Jiul a fost mai bună, a jucat 
mai cursiv decît formația 
bulgară Slavia din Sofia. I- 
nginte de a ura echipei româ
ne succes în finala Cupei Bal
canice doresc să remarc pu
blicul spectator pe care-l de
finesc simplu, dar edificator, 
un public fair-play !"

HRISTO MLADENOV - an
trenorul echipei Slavia Sofia;

„încă din debut meciul cu 
Jiul se anunța dificil pentru 
noi, iar golul numărului 9 

descurcat onorabil (excelen
te intervențiile tandemului 
Ciupitu - Bădin), durează 
pînă în min, 69, fază pre
vestită totuși de apetitul o- 
fensiv al fundașului Petre 
Grigore. In acel minut, din- 
tr-o lovitură de corner, ba
lonul circulă pe ruta Du
mitrache - Stoica - Petre 
Grigore. După o cursă în 
care depășește trei adver
sari, Petre Grigore centrea
ză spre Mulțescu și căpita
nul echipei noastre înscrie 
plasat, cu capul : 3-0. Șan
sele oaspeților fiind spulbe
rate, Mincev, Malinov și 
Kostov angajează dueluri 
mai dure cu Mulțescu și 
Sălăgean, în consecință 
spectacolul degenerează u- 
neori. Tabela de marcaj ră-

(Dumitrache), venit prea de
vreme, ■ a confirmat temerile 
noastre și a dat aripi echipei 
dumneavoastră.

Meciul, în ansamblu a 
fost frumos, tehnic, desprin- 
zîndu-se clar voința jucători
lor români de a reface han
dicapul celor două goluri de 
la Sofia și, de ce nu, să cîș- 
tige. .

Noi am greșit tactic iar 
cînd am revenit la un joc mai 
deschis, era deja prea tîrziu.

Felicităm echipa Jiul și îi 
urăm succes în finala Cupei". 

mîne nemodificată, cu toa
te că, în min. 85, Ciupitu e- 
xecutase cu multă putere o 
lovitură liberă de. la 30 m, 
la rădăcina barei drepte. 
Stefanov s-a distins prin- 
tr-p intervenție salutară și 
spectaculoasă.

Explozia de bucurie a ga
leriei la sfîrșitul celor 90 
minute de joc a răsplătit 
abnegația în teren și lucidi
tatea tactică a jucătorilor 
antrenați de Traian lones- 
cu și Gică Ene, fiindcă nu
mai astfel au fost posibile 
refacerea handicapului și 
calificarea în finala popu
larei competiții balcanice. Per
formanța merită aplaudată, 
dar în același timp dezvă
luie un potențial tehnico- 
volițional deosebit al fotbaliș
tilor noștri, capabili de perfor
manțe superioare și pe plan 
internațional.

A arbitrat cu multă com
petență Alexandr Nikici (Iu
goslavia), bine secondat de 
Otto Anderco (Satu Mare) 
și loan Rus (Tg. Mureș).

Jiul : Cavai - Rusu, Bădin, 
Ciupitu, Petre Grigore - 
Stoica, Mulțescu, Stoichiță 
- Sălăgean, Dumitrache, 
Bucurescu.

Slavia : Stefanov - Cea- 
kîrov, Malinov, Kostov, Ef- 
timov - Ariev, ILIEV, Min
cev - Alexandrov, JELEAS- 
KOV, ȚVETKOV. - (Jucăto
rii bulgari scoși în evidență 
cu litere aldine sînt 
maeștri ai sportului, iar cei 
cu litere mari, componenți 
ai echipei naționale).

Sever NOIAN

„CUPA 
ROMÂNIEI"
Populara competiție de fot

bal „Cupa României", care 
în acest an se desfășoară 
în cadrul „Daciader, a pro
gramat miercuri după-amia- 
ză, pe terenuri neutre, me
ciurile sferturilor de finală.

lată rezultatele tehnice :
Sibiu : Universitatea Craio

va - Dinamo București 3-2 
(2-0, 0-2, 0-0, 1-0, după 
prelungiri). Universita
tea Craiova, deținătoarea 
trofeului, a înscris golul ca
lificării în minutul 107, prin 
Cîrțu. Celelalte goluri au 
fost marcate de Marcu- 
[min. 16), Cămătaru (min, 
45), respectiv Alexandru 
Moldovan (min. 57 din lovi
tură de la 11 m) și Sătmă- 
reanu II (min. 87).

Focșani : F.C. Argeș Pi
tești - F.C.M. Galați 2-1 
(0—0). Golurile au 
fost înscrise de Radu II (min. 
50) și lovănescu (min. 80), 
respectiv Oblemenco (min. 
52, din lovitură de la 11 rn).

Municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej : Politehnica 
lași - F.C. Brăila 2-1 (1-1). 
Punctele echipei învingătoa
re au fost realizate de Cos- 
lea (mm. 3j și Ciocîrlan (min. 
80), iar golul formației brăi- 
lene a fost marcat de Bez- 
man (min. 44).

Cluj-Napoca : F.C. Olimpia 
Satu Mare - U.T. Arad 1-0 
(0-0). -
• Pentru semifinale, progra
mate la 18 iunie, s-au cali
ficat echipele Universitatea 
Craiova, F.C. Olimpia Satu 
Mare, F.C. Argeș Pitești și 
Politehnica Iași,
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