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La sectorul I al I.M. Lonea se spune:
„intre șuturi, cozile uneltelor să nu se răcească trecînd din 
mina unui schimb în a celuilalt". Ceea ce, în limbaj econo
mic, înseamnă :

REALIZAREA PLANULUI
LA TOȚI INDICATORII

• Producția extrasă suplimentar pe primele 5 luni ale 
anului, aproape 4000 de tone • Productivitatea muncii 
planificată în abataje, a fost depășită în fiecare lună
• Planul la lucrările de pregătiri a fost depășit cu 50 ml
• La prețul de cost s-au obținut economii de 2 lei la tona 
de cărbune extras.

pe primele cinci luni. Toa
te acestea se daforesc re
zolvării problemei aprovi
zionării locurilor de mun
că, a brigăzilor, cu tot ce
ea ce au nevoie, și aceas
ta mai ales în urma ame
najării coliviei de la pu
țul principal Lonea I. Un 
rol important l-a avut și 
terminarea silozului de la 
rolul colector, siloz tampon 
care asigură, dat fiind ca
pacitatea sa mărită de în- 
silozare, continuitatea lu
crului în abataje, ferindu- 
ne de eventualele stran
gulări în transport. Facto-,
rul cel mai important în (Continuare în pag. a 2-a)

...Indicatori și cifre care 
sintetizează activitatea u- 
nui colectiv, care înglo
bează zile și nopți de mun
că asiduă, nervi încordați, 
izbucniri de mînie, dar și 
explozii de bucurie.

Inginerul Ștefan Robu, 
șeful sectorului I, sector 
ale cărui rezultate Ic zi, 
pe această lună și an, le- 
am prezentat mai sus ne 
spunea : „Am obținut lună 
de lună rezultate bune. Am 
depășit sarcinile planifi
cate ia producția extrasă 
și am realizat o bună par
te și din ceilalți indica
tori economico-financiari

realizarea indicatorilor a- 
mintiți rămîne însă, ca în
totdeauna, omul cu price
perea și capacitatea sa de 
mobilizare, cu ambiția și 
hotărîrea lui de a 
sarcinile, de a 
greutățile care îi : 
cale".

Cuvintele șefului < 
tor își găsesc o argumen
tare temeinică în rezultate
le obținute de oamenii 
sectorului, de brigăzile sa
le. Cornel Ștefan Țîr, a

Dorin GHEȚA

realiza 
învinge 
stau în

de sec-

TEHNOLOGIILE AVANSATE 

sursa unor însemnate sporuri 
la productivitatea muncii

6 000 TONE CĂRBUNE SUPLIMENTAR

Astăzi,
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Blocul I M din viitorul 
centru civic al Vulcanului 
începe să se profileze în 
pitorescul citadin al ora
șului.

FoM : Ion LICIU ■ ■

Comerțul Văii Jiului
pe coordonatele modernului

■ ia ai

interviu cu tovarășul DRAGO,Ș CRISTINIUC, 
împuternicit al Ministerului Comerțului Interior 

pentru activitatea comercială din Valea Jiului

medie, cu 0,6 tone/post pes
te plan, obținîndu-se în une
le zile și sporuri de cîte 2 și 
3 tone/post. Brigada de fron- 
taliști condusă de loan Calo
tă, lucrînd cu susținere mete

orului VII al I.M. Vulcan licâ și combină, atinge, de 
asemenea, sporuri medii . ia 
productivitatea muncii de a- 
proape 1 tonă. Pe calea 
creșterii productivității, cu o 
zi înaintea încheierii lunii, co
lectivul sectorului VII - Vul
can a extras suplimentar, în 
luna mai, pes*e 6 000 
cărbune.

IN MEDIE, 1,4 TONE/POST PESTE PREVEDERI

După cum ne-a informat 
ieri colaboratoarea noastră 
Laura Pardos, de la comparti
mentul planificare al I.M. Vul
can, în abatajele și lucrările 

pregătiri în cărbune ale 

se realizează, la zi, produc
tivități ale muncii cu 1,4 to
ne/post superioare prevede
rilor de plan.

In abatajul dotat cu com
plex de susținere și combină 
în care lucrează brigada con
dusă de Constantin Popa, 
productivitatea realizată în 
această lună se situează, în

In noul abataj cu front lung 
pe care-l exploatează briga
da condusă de minerul Fran- 
cisc Fazakas, de la I.M. Pa- 
roșeni, unde, începînd cu 16 
mai s-a introdus un nou com
plex mecanizat de tăiere și 
susținere, randamentele obți
nute s-au situat zilnic, în 
medie, cu 1,4 tone/post pes
te prevederi. Organizîndu-și 
munca eficient, minerii din

brigadă, care au deja o bună 
experiență în utilizarea tehno
logiilor avansate de abataj, 
majoritatea dintre ei fiind 
policalificați sau pregătindu- 
se și în a doua meserie, cea 
de electrolăcotuș, au avansat 
în medie cu două cicluri pe 
zi. In timpul relativ scurt de 
cînd utilizează noul complex, 
brigada a extras peste preve
deri 850 tone cărbune.

informam
I CONCERT DE MUZICA

POPULARA. La Casa de cul
tură din Petroșani are loc 
astăzi (ora 20) concertul de 
muzică populară „Mi-am 
pus dorurile-n cîntec", susți
nut de orchestra „Pandela- 
șul" din Brăila (T.S.)

PRODUSE NOI începînd 
cu luna iunie. Fabrica de 

produse lactate din Livezeni 
va pune la dispoziția popu-

lației delicioasa înghețată 
cu glazură de ciocolată și 
brînza cu arome. (C.D.)

PROMPTITUDINE. |n bi
roul E.G.C.L. Vulcan a su
nat telefonul. Prin receptor, 
șeful secției a fost anun

țat : interveniți urgent, lin
gă liceu apa potabilă curge 
pe șosea ca dintr-un mare 
izvor. In cîteva minute e- 
chipa de intervenții forma
tă din I. Cumpănăsoiu, I. 
Bârsan și C. Georgescu a 
fost la punctul indicat. In 
scurt timp defecțiunea era

ZIUA 
COPILULUI

- Vă rog, tovarășe 
Dragoș Cristiniuc, să fa
ceți cîteva aprecieri a- 
supra modului în care 
se transpun în viață in
dicațiile și măsurile Sta
bilite de conducerea de 
partid și de stal privind 
îmbunătățirea aprovizio
nării populației din mu
nicipiul nostru.

- Ca urmare a vizitelor de 
lucru ale tovarășului secre
tar general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
în Valea Jiului, s-a stabilit, 
după cum Se știe, un amplu 
program de măsuri pentru 
îmbunătățirea activității co
merciale. Trecîndu-se la în
făptuirea lui, conducerea 

Ministerului Comerțului In
terior m-a împuternicit pen
tru a îndruma și suprave
ghea buna aprovizionare a 
populației, pentru îmbunătă
țirea bazei tehnico-materia- 
le a comerțului din Valea 
Jiului.

Pentru îmbunătățirea a- 
provizionărji populației, fon
dul de marfă a fost supli
mentat cu importante canti
tăți de produse de primă 
necesitate - carne și prepa
rate din carne, mălai, pre
cum și unele mărfuri nea
limentare. Ca urmare sarci
nile de plan ia desfacere au 
fost realizate chiar de la 
înființarea Direcției comer
ciale municipale cît și a în
treprinderilor din orașele 
municipiului, respectiv din 
luna septembrie și pînă în 
prezent. Aș menționa fap
tul că numai în primele pa
tru luni din acest an depă
șirea sarcinilor la desface
rea de mărfuri în Valea Jiu
lui totalizează peste 20 mi
lioane lei. Aceasta confir

mă, cred, că s-a asigurat o 
bună aprovizionare a popu
lației.

- In perioadă Ia care 
vă referiți s-au produs

mutații și în aspectul, să-i 
spunem, comercial al u- 
nităților de desfacere, în 
special în cele de ali
mentație publică.

- Da, așa este. Atenția 
noastră a fost îndreptată și 
spre modernizarea rețelei. 
Cu sprijinul deosebit al or
ganelor locale de partid și 

de stat s-au obținut unele

Interviu realizat de 
Dragoș CALIN

• (Continuare in pag a 2-a)

INDIVID

COLECTIVITATE

• Două generații

remediată, preparația
Coroești și-a continuat pro
ducția, iar oamenii din e- 
chipa de intervenții și-au a- 
tras aprecierile semenilor. 
(CI.)

LA HOTELUL Jiul din
Petroșani se desfășoară lu
crări de reparații, după 
care unitatea I.C.S.A. și 
A.P. va fi dotată cu cazar- 
mament nou și covoare. U- 
nitatea continuă să func
ționeze parțial, în funcție 
de lucrările efectuate pe 
etaje și sectoare. (i.V.)

NOI INVESTIȚII. A fost 
aprobată execuția unor noi 
lucrări de investiții pentru 
îndiguirea și regularizarea 
albiei Jiului de Est, în zo
na Petroșani - Petrila. 
Lucrările vor conduce la 
evitarea inundațiilor șî, 
concomitent, la sistemati
zarea și folosirea raționa
lă, în scopuri industriale 
sau sociale, a terenurilor. 
(A.H.)
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• Nunta n-a mai 
avut loc I

: Secția turnătorie
: I.U.M. Petroșani. Ora 9 
; dimineața. Sintem in fa- 
: ța cuptorului nr. 2, înso- 
: țiți de tovarășul Gheor- 
■ ghe Maghiara, șeful sec- 
; ției. Asistăm la elabora- 
: rea șarjei cu numărul 
: 814. Chipurile oțelarilor 
: Constantin Pănescu, loan

Ciucă și loan Petrache 
: exprimă încordare, aș

teptare inlrigurată.
Maistrul Ion Mălăiele 

dă dispoziții scurte, cla
re. împarte sarcini oa
menilor din subordine. 
Cuptorul de 3 tone iși a- 
re încărcătura incandes
centă pregătită pentru 
turnare. Temperatura ca
re se degajă in cuptor 
depășește 1600 de gra
de. Nu poți, rezista 
fața focului. Ne 
de ochelari 
pentru a privi 
incandescentă, 
jerbelor de foc din cup
torul Încins este un ade
vărat spectacol la cal's 
sintem martori oculari.

Oțelarii acționează cu 
precizie. Fiecare știe ce 
are de făcut.

„Toate șarjele sint im
portante — ne spune to
varășul Gheorghe Ma
ghiaru. Astăzi insă tur
năm principalele piese, 
circa 11 repere pentru un 
nou complex de abataj 
cu susținere mecanizată, 
care se va folosi in mi
nele din Valea jiului. Es
te, o sarcină de onoare 
trasată de secretarul ge
nerat al partidului nos
tru, cu prilejul vizitei pe 
care a Întreprins o iri În
treprinderea noastra. Se 
cere siguranță, precizie 
deosebită pentru a reali
za material de bună „ca
litate, ctire să asigure 
piese rezistente, adapta
te la tectonica din mine- 
le Văii Jiului.“

Valeria COANDRAȘ

in 
folosim 
speciali 
materia 
Dansul

(Continuare în pag. a 3 a)
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ZIUA COPILULUI
7 Iunie. Această primă zi 

a lunii în care se petrete 
o imperceptibilă trecere de 
la primăvară spre vară u- 
nește gîndtirile și sentimen
tele oamenilor de pe toate 
paialelele și meridianele in
tr-un singur sens: copiii.
Ziua internațională pentru 
apărarea copilului rezumă 
preocupările noastre desti
nate viitorului cuprins în 
stare potențială in tinerele 
generații. Nu sint necesare 
speculații savante pentru a 
demonstra că progresul și 
civilizația se află intr-o rela
ție directă, evidentă pentru 
oricine, cu formarea actua
lă a copiilor, cu ceea ce în
treprindem noi pentru a le 
da un ideal inspirat din rea
litatea imediată, generoasă 
in pilde de crez și muncă.

Copilăria este o virstă ca
re ne urmărește prin ani. 
Frumusețea ei nu rezidă, 
doar intr-un farmec aproa
pe inexprimabil, intr-o formă

Acțiuni cultural-sportive
9 Intre 27 mai și 4 iunie. 

Io cinematografele din Va
lea Jiului se desfășoară 
„Săptămîna filmului pentru 
copii", organizată de Con- 
sii.ul municipal al organiza
ției pionierilor în colaborare 
cu întreprinderea cinemato
grafică a județului Hunedoa
ra

<0 La casele pionierilor și 
șoimilor patriei sau la clu
burile sindicatelor din Va
lea Jiului, au fost deschise, 
sub genericul „Românie, plai 
ce aur", expoziții cuprinzînd 
oesene și lucrări de artiza
nat realizate în grădinițe.

© In toate orașele munici
piului vor avea loc în a-

Concurs de creație literara
Cu prilejul împlinirii a 30 

de ani de la constituirea pri
melor șantiere naționale de 
muncă patriotică ale tineretu
lui, Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comun'st or
ganizează un concurs de 

. creație literară la care sint 
dnvitați să participe tinerii 
■ scriitori în vîrstă de pînă la 
35 de ani, membri sau ne
membri ai. Uniunii Scriitorilor.

Comerțul Văii
• 'Urmare din pag. I)

îmbunătățiri care se concre
tizează în intimizarea și rno- 

j dernizarea unor unități de 
alimentație publică, dintre 
care aș cita „Cina" din Lu- 
peni, „Transilvania" și Cafe- 
Sbar-ul din Petrila, salonul 
de recepții de la „Minerul" 
-Petroșani, salonul intimizat 
de la „Dacia" din cartierul 
'Aeroport - Petroșani; localul 
și cabana „Brădet" tot din 
^Petroșani și altele. In sec
atorul alimentar menționez 
înființarea unui magazin de 
produse dietetice la Petro- 
ișani, iar unul combinat la 
,'Lupeni, creșterea spațiului 
de expunere a produselor 
alimentare în toate unită
țile. In sectorul nealimentar 
aș evidenția punerea în func
țiune a trei unități noi la 
rPetrila, înființarea magazi
nului „Romarta", moderniza
rea altor numeroase unități 
în toată Valea Jiului.

- După cîte sîntem in
formați, lucrătorii din re-

> țeaua comercială au fost
* sprijiniți și prin îndru

marea directă de către 
specialiști cu înaltă Cali

x' ficare.
■ - Pentru amenajarea uni- 
JEții „Romarta" au fost a- 
duși oameni din București 
rare au dat asistența teh
nică necesară. Pentru îmbu
nătățirea activității în sec
torul de alimentație publi
că, ministerul a trimis tehni
cieni care timp de două 
săptămîni au lucrat la Lu- 

verbală sintetică, ci se ra
portează direct la cadrul so
cial. Și dacă spunem azi 
despre copiii noștri că tră
iesc o viață fericită, că au 
tot ce le trebuie pentru a 
se realiza ca oameni, este 
un adevăr profund și verifi
cabil. Pentru că nu numai 
în mica familie, ci și in cea 
mare — societatea noastră 
socialistă — se desprinde, 
zi de zi, grija și preocupa
rea permanente destinate 
copiilor. De la instituțiile de 
educație (creșe, cămine și 
grădinițe, o rețea școlară 
stimulativă pentru gîndire și 
creativitate), trecind prin 
foarte întinsele posibilități 
de instruire, odihnă și recre- 
ere, pînă la sistematica a- 
tenție acordată creșterii bu
năstării materiale și spiritua
le a tuturor oamenilor, se 
desprinde, explicit sau im
plicit, grija partidului și sta
tului pentru copii, schimbul 
de miine in opera de pro

ceastă dimineață concursuri 
de triciclete, trotinete, bici
clete și alergări la care 
participă copiii de vîrstă 
preșcolară. Se mai organi
zează și concursuri de de
sene pe asfalt, toate aceste 
acțiuni înclieindu-se cu pre
mii care să - răsplătească 
strădaniile copiilor.

• In detașamentele pio
nierești au loc astăzi adunări 
cu ceremonial avînd ca te
mă „Viitor de aur țara noas
tră are". Acțiuni festive .si
milare vor avea loc și la 
grupele de șoimi ai patriei. 
In încheiere vor fi-prezenta
te programe cultural-artisti- 
ce adecvate zilei de 1 lume.

Lucrările inspirate din activi
tatea tinerei generații consa
crată înfăptuirii Programului 
partidului, d.n munca briga
dierilor vor fi expediate, pî
nă la 10 iunie, pe adresa 
C.C. al U.T.C., strada Onești 
4-6. Toate creațiJe vor fi 
însoțite de numele autoru
lui, locul de muncă și ce
naclul din care face parte.

(Agerpres)

peni și Petroșani, inșisfîndu- 
se în mod deosebit pe ser
virea practică. S-a realizat 
astfel, la mai multe unități 
servirea la platou, „la cleș
te" cum se spune. Pe de al
tă parte, patru luni la rînd 
ministerul a mobilizat bucă
tari și cofetari din toată ța
ra care au lucrat cîte 25 
de zile cu prioritate la can
tinele miniere. Deosebit de 
important e și faptul că în 
municipiul Petroșani a fost 
organizat un curs de califi
care la locul de muncă a u- 
nor cofetari și bucătari pen
tru asigurarea cu cadre a 
cantinelor și unităților de 
alimentație publică.

- Dincolo de asigura
rea unor condiții mate
riale, buna servire de
pinde în primul rînd de 
om, de lucrătorul de la 
tejghea. Ce ne puteți 
spune în acest sens ?

- Cu toate instructajele 
făcute, cu toate măsurile de 
prevenire și îndrumare, în 
rețeaua comercială se mai 
săvîrșesc și o serie de aba
teri care umbresc realizările 
frumoase din ultima perioa
dă. Recent, la unul din ma
gazinele de carne din car
tierul „Aeroport" nu s-au 

pus în vînzare unele canti
tăți de carne, deși carne 
se afla din abundență în 
camera frigorifică. La o altă 
unitate din același cartier 
mălaiul se vindea în spate 
cu sacul, nu în sala de ser
vire unde trebuia să se gă
sească preambalat. Mai lasă 

gres și prosperitate a Româ
niei. O ilustrare cit se poate 
de convingătoare o repre
zintă în Valea Jiului faptul 
că in grădinițe se pregătesc 
acum aproape toții copiii de 
5 ani și o parte covârșitoare 
din cei sub această virstă. 
Ca să nu mai amitim decit 
în treacăt de populația șco
lară — zeci de mii de elevi 
—, de conținutul procesului 
instructiv-educativ orientat 
către realitățile de aici și 
de acum.

Este 7 Iunie, Ziua interna
țională pentru apărarea co
pilului. Intr-o asemenea zi 
privim copiii care ne cresc 
frumoși și viguroși, cu res
pect și dragoste pentru mun
că. Sint o imagine nu numai 
a viitorului, ci a noastră, a 
societății românești de as
tăzi, care își prețuiește fiii 
și așează în centrul întregii 
activități, ca un ax, omul, 
bunăstarea și fericirea lui.

Tot ce avem mai curat în gînduri și în fapte, pentru ca 
i anii copilăriei să fie senini.

de dorit și atitudinea unor 
lucrători față de cumpără
tori. Nu ,s-a înțeles pe de
plin necesitatea comenzilor 
scrise în care să se solicite 
toată gama sortimentală de. 
produse. Din această cauză 
unele produse de carne și 
lactate lipsesc din rețea său 
se găsesc în cantități insufi- 
c'ente. Va trebui să insistăm
în mod deosebit asupra 
comportării lucrătorilor din 
comerț, asupra educării lor 
în spiritul solicitudinii față 
de cumpărător. Aceasta în
să, nu înseamnă că în cazul 
unor abateri nu vom folosi 
organele de control pentru 
eradicarea apucăturilor cum 
sînt dosirea de marfă, vîn'- 
zarea preferențială, atitudi
nea necuviincioasă și altele. 
Cred că asemenea măsuri 
sînt necesare în cazurile de 
rea voință pentru că ele se 
repercutează asupra aprovi
zionării populației în condi
țiile în care, repet, dispu
nem de fond de marfă.

Important este, cred, că în 
activitatea comercială din 
Valea Jiului se simte un „su
flu nou", că a fost depășită 
acea concepție conform că
reia se credea că „merge și 
așa". Va trebui să se mun
cească pentru ca ceea ce 
s-a cîștigat să fie dezvoltat 
pe linia modernizării conti
nue a activității comerciale 
sub- toate aspectele. Sînt 
convins că în Valea Jiului 
sînt reale condiții pentru 
materializarea acestui dezi
derat.

planului la toți indicatorii
• (Urmare din pag. >)

realizat în luna mai (pînă 
în 30) peste 200 de tone și 
a‘ acumulat de la începutul 
anului un plus de peste 1600 
tone, depășind productivita
tea muncii planificate cu 
750 de kg/post. Deși con
dițiile din abataj, au fost 
dintre cele mai grele - coa
me și retezări de strat, apo- 
fize - și brigada lui Marin 
Ciubăr a obținut, în aceas
tă primă parte a anului, re
zultate meritorii - aproape 
500 de tone de cărbune ex
tras suplimentar. Și -briga
da lui Nicolae Bolăuță a în
registrat rezultate bune. Dar, 
la obținerea acestor rezul
tate au contribuit din plin 
și lăcătușii sectorului - Fran- 
cisc Knebel, Mihai Gher
man, Dumitru Marin și Tra
ian Chinta, conduși de 
maistrul electromecanic 

Gheorghe lacob și maiștrii mi

Dilemă
Pînă nu de mult, pe 

strada Păcii din 
Petroșani era un 
magazin C.L.F. - era că din 
el a mai rămas doar... spa
țiul comercial și firma. Pe 
bună dreptate, locuitorii 
din preajma magazinului se 
întreabă : pînă cirid va mai 
rămîne magazinul închis ?!
(D.G.)

Prognoza
Potrivit prognozei Insti

tutului meteorologic, în 
luna iunie vremea șe va 
încadra în limite norma
le. Regimul pluviometric 
va depăși puțin valorile 
normale în răsăritul țării 
și va fi normal și puțin 
sub normă în celelalte re
giuni.

între 1 și 6 iunie; vre
mea va fi ușor instabilă, 
mai ales în cursul după- 
amiezilor. Cerul va fi va
riabil și vor cădea aver
se izolate de ploaie în
soțite de descărcări elec
trice. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit. Tempera
turile minime vor fi cu
prinse între 8 și 18 gra
de, iar maximele între 
20-28 grade, local mai ri
dicate.

Intre 7 și 11 iunie, vre
mea va fi în general fru
moasă, cu cer variabil, 
mai mult senin noaptea. 
Va ploua izolat. Tempe- 

nieri Constantin lordache, 
Dumitru Maxim, Teodor Do- 
roftei și adjunctul șefului de 
sector Traian Hinta.

In 30 mai, la ieșirea din 
schimb, maistrul minier prin
cipal Dumitru Maxim ra
porta șefului de sector în
deplinirea preliminarului pe 
schimbul său, chiar depăși
rea acestuia.

- Care au fost brigăzile 
cu cele măi bune rezultate 
pe schimbul acesta ?. - în
cercăm să aflăm de la mais
trul care încă mai purta pe 
față pulberea cărbunelui.

- Nu numai azi, dar de 
cîteva zile nu aș putea să 
mai spun că brigada lui Țîr, 

a lui Ciubăr sau a lui Bă- 
lăuță au mers mai bine. 
Toate merg bine. Mai sînt 
ele mici necazuri, dar nu de 
natură să ne oprească din 
drum.

Cronica filmului
Aurel Vlaicu

In conștiința neamului nos
tru, Icarul din Binținți este 
simbolul năzuinței spre înăl
țimi nebănuite, al saltului cu
tezător în eternitate. Regizo
rul Mircea Drăgan - de nu
mele căruia se leagă, prin
tre altele, și memorabila pe
liculă „Lupeni 29" - îi în
chină pionierului aviației ro
mânești un film biografic du
pă un scenariu de Eugema 
Busuioceanu. Filmul se dis
tinge prin două trăsături e- 
senfale : de reconstituire a 
traiectoriei existențiale a lui 
Vlaicu prin prisma desăvîrșitei 
obiectivități ; de a aduce pe 
ecran epopeea unui destin 
exemplar și complex. Eroul 
lui Mircea Drăgan ne este în
fățișat, în primul rînd, prin- 
tr-o perspectivă umană, relie- 
fîndu-se acele trăsături de 
caracter, care au conturat o 
personalitate a științei româ
nești însuflețită de dragoste 
de țară și propășirea ei.

Viața și activitatea tehni- 
co-științifică a lui Aurel Vlai
cu se profilează pe fundalul 
istoric-social al unei epoci în 
care eforturile inteligenței 
românești sînt orientate spre 
a impune valorile naționale 
într-un context european. Ast
fel, pe ecran se perindă figuri 
ilustre ale vremii : Alexandru 
Vlahuță, Octavian Goga, lla- 
rie Chendi, Șt. Q. Iosif, Spiru 
Haret și alții, toți animați de 
înalte sentimente patriotice 
și profund impresionați de 
întreprinderea de anvergură 
mondială a tînărului aero
naut.

In persoana foarte talenta
tului actor Gabriel Oseciuc, 
Mircea Drăgan a găsit, se 
pare, interpretul potrivit pen
tru roiul lui Aurel Vlaicu. Ac

vremii pe
ratura în creștere, mini
mele vor fi cuprinse în
tre 10 și 20 grade, iar
maximele între 22 și 32
grade.

în perioada 12-16 iu
nie, se prevede o vreme 
instabilă, mai ales în zo
nele de deal și munte. 
Cerul va fi temporar no- 
ros și vor cădea ploi lo
cale, mai ales sub for
mă de averse însoțite, 
frecvent, de descărcări e- 
lectrice. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat cu 
intensificări de scurtă du
rată, predominînd din sud 
și sud-vest. Temperaturile 
minime vor oscila între 10 
și 20 grade, iar maximele 
între 20 și 30 grade, lo
cal mai ridicate. Izolat va 
cădea grindină.

în zilele de 17-21 iunie, 
timpul se va răci ușor mai 
ales în regiunile din nor
dul țării. Cerul va fi tem
porar noros, vor cădea

De la Marin Ciubăr și 
Cornel Ștefan Țîr, șefii brigă
zilor cu cele mai) bune rezul
tate - unde „șefii de briga
dă sînt primii pe abataj, di
mineața și ultimii din schimb 
la colivia de la prînz", după 
cum spunea șeful sectorului 
-, am aflat că „important 
este să-ți cunoști oamenii, 
să știi ce poate fiecare și 
cum trebuie vorbit cu fie
care ca să dea tot ce poa
te" (Marin Ciubăr) și că 
„nu-i o rușine să te consulți 
cu oamenii din brigadă 
cînd ai de luat o hotărîre. 
Și de la un nou venit poți 
primi un sfat, o soluție bu
nă" (Cornel Ștefan Țîr).

Și am mai aflat că în sec
tor se spune : între șuturi, 
cozile lopeților, mînerele 
picamerelor și mașinilor de 
perforat să nu se răcească 
trecînd din mîna unui schimb 
în a celuilalt...

torul pătrunde cu multă sen
sibilitate în psihologia perso
najului, sugerînd cu o mare 
economie de mijloace de ex
presie dimensiunea reală a 
acestuia. Există în film cîteva 
secvențe cu totul remarcabi
le în care Oseciuc dă imagi
nea plenară a disponibilită
ților sale de actor -modern. 
O astfel de secvență este pri
ma izbîndă, cu care contras
tează puternic scepticismul 
general al străinătății și care 
îl determină pe Vlaicu să se 
întoarcă în țară. O altă sec
vență, de o atmosferă elec
trizantă, este cea dedicată 
marelui miting aviatic de la 
Aspern.

In noua creație evoluează 
Radu Beligan, Octavian Co- 
tescu, Toma Dimitriu, Maria 
Voluntaru, GFîeorghe Cozo- 
ric-i, Emanoil Petruț, Violeta 
Andre', Ștefan Tapalagă, Li- 
v.u Rozorea, Dem. Rădulescu, 
alcătuind o prestigioasă dis
tribuție care contribuie la 
succesul acestei noi realizări 
a cinematografiei noastre.

C. ÂLEXANDRESCU

Nevastă-mea 
îmi dă puțină 
mîncare și multă 
bătaie de cap.

Țipete și chio
te l-au însoțit p 
nă la poarta... 
spitalului.

(Ing. Zoltan 
Kiraly jr.)

c
ji

luna iunie
ploi locale care vor a- 
vea și caracter de averse 
însoțite de descărcări e- 
lectrice. Vîntul va sufla 
moderat cu intensificări de 
scurtă durată din nord- 
vest. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 
6 și 16 grade, iar maxi
mele între 18 și 28 grade. 
Izolat va cădea grindină.

în ultimele zile ale lu
nii. vremea va fi în răci
re la început, apoi șe va 
încălzi. Cerul va fi tempo
rar acoperit și vor cădea 
ploi care vor avea și ca
racter de averse însoțite 
de descărcări electrice în 
cea mai mare parte a ță
rii. Vîntul va sufla mode
rat cu intensificări de scur
tă durată, predominînd din 
nord-vest. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse în
tre 8 și 18 grade, iar ma
ximele între 20 și 30 grade.

(Agerpresț
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Comunista 
rean, o femeie energică, ne 
scrutează din ochii-i albaș
tri părînd să spună că nu 
are nevoie de întrebări. Are 
40 de ani, deși fizionomia 
nu-i dezvăluie vîrstă. A venit 
la Lupeni acum 19 ani, s-a 
calificat la locul. de muncă 
și... de 19 ani prelucrează 
fire de mătase la l.F.A. „Vîs
coza". Soțul, Ion Nicolae 
Lăzărean, lucrează la mina 
Bărbăteni, iar cei doi copii 
Neluțu și Miorița, sînt elevi.
Miorița dorește să 

urmeze cursurile liceului 
industrial de chimie ca apoi 
să vină să lucreze aici în fa
brică, băiatul e abia în 
sa I...

„Aici la fabrică avem 
colectiv unit. Cu mine 
schimb lucrează femei cu 
periență. Ne preocupă mult 
calitatea firelor de mătase. 
Nu e numai ținta strădaniilor 
mele și ale femeilor din e- 
chipă, Nastasia Simon și Au
rica Zaharia, ci a întregului 
colectiv". Am rugat-o să ne 
împărtășească „secretul" re
zultatelor obținute, a depăși
rilor de plan. Ne-a spus că 
„totul e să-ți faci datoria, 
să te încadrezi în timpul de 
lucru și să depășești greută
țile". Așa reușește să-și de
pășească lună de lună sar
cinile de plan, așa a reușit 
și în luna mai să prelucreze 
141 kg mătase în plus. Ne-a 
vorbit apoi despre tineri, 
despre faptul că ei se înca
drează mai greu, uneori su-

Colectivitate • Individ — Colectivitate

perficial, în producție, 
cei mai mulți își fac corect 
datoria. Un exemplu - Olga 
Bucși, o fată harnică cu care 
ne mîndrim".

n e certificatul de căli
ră ficare al tinerei co- 
“ muniste Olga Bucși 

se poate citi „bobinator, 
dublator, batirator, răsuci- 
tor, prelucrător fire". Este o 
carte de vizită care reflec
tă pe deplin noțiunea 
policalificare. Are 24 de ani 
și lucrează de doi ani 
Vîscoza. E secretara organi-
zației U.T.C. din secție și, 
dotorită celor 149 kg fire de
mătase prelucrate peste plan, 
în luna 
despre 
mai bună 
generația tînără a fabricii.

„Fiecare mașină are secre
tul ei, dacă reușești să-l cu
noști, dacă lucrezi atent și 
nu-ți zboară gîndul în altă 
parte, e imposibil să 
meargă treaba", ne 
ea. Privind la fata 
vioie, cu ochii 
care ne explică de 
o mașină îi zice „TEX 13" și 
la alta „TEX 17" și care ține 
în fața noastră o adevărată 
demonstrație a iscusinței lu- 
crînd la cîteva mașini, ne 
gîndim la tovarășii ei de ge-

mai, se spune 
ea că este cea 

muncitoare din

nerație, tineri la porțile vie
ții ce pășesc pe treptele a- 
firmării. „Și mie mi-a fost 
greu la început, ne destăi- 
nuie Olga, m-au ajutat însă
muncitoarele cu experiență ; 
pot să vă spun fără riscul 
de a greși că tovarășa Lă- 
zărean e o femeie de admi
rat".

Două din cele peste 600 
de femei de la Vîscoza, 
două profile paralele, care, 
departe de a brava, se apre
ciază una pe cealaltă. Nu se 
deosebesc decît prin vîrstă, 
prin experiența de viață. 
Peste ani, o altă tînără ne 
va spune poate ■. „mi-a fost 
greu, dar m-a ajutat mult 
tovarășa Olga Bucși", p.en- 
tru că de fapt așa se predă 
ștafeta între generații.

Generațiile - această per
petuă împrimăverire a noas
tră, a oamenilor care trăim 
și muncim pentru binele țării, 
pentru binele nostru al tu
turor...

I
I

".„Elaborarea șarjei 814 
decurge normal. Oțelul 
incandescent fierbe. Tim
pul trece pe neștiute. A- 
sistăm la transferarea o- 
țelului în dumpere și 
transportarea acestuia 
spre formele in care va 
fi turnat. Urmăm itinera- 
riul oțelului și ne intllnim 
cu turnătorii , formatori 
Petru Ailinei, Marin Ște
fan, Gheorghe Stanciu, 
Gheorghe Dinu, Francisc 
Adameț. Aceștia, sub în
drumarea maistrului Ga
vrila Dan și a șefului de 
brigadă Gheorghe Scur- 
tu pregătesc formele — 
cadre din metal, căptu
șite cu nisip și lianți. O- 
țelul „curge" in aceste 
vase de construcție spe
cială, apoi este lăsat să 
se răcească. Peste cîtva 
timp sint scoase primele 
forme ale pieselor, care 
sint trecute la uscare. A- 
sistăm apoi la curățirea 
acestora de bavuri, ope
rație care se desfășoară 
sub supravegherea mais
trului Nicolae Bădin. Pie
sele prind contur, încep 
să semene tot mai mult 
cu desenele din proiecte. 
Nu rămîne altceva de fă
cut decit să fie supuse 
tratamentului termic.

...Șarja 814 a fost ela
borată. Am asistat la o 
adevărată probă de băr
băție și curaj. Oamenii 
răsuflă ușurați. Oțelul e-

ra de bună calitate. To
varășul Gheorghe Ma
ghiarii, care are o 
chime de peste 23 
ani la acest loc de mun
că, este mulțumit de oa
menii săi.

Ne retragem împreună 
în biroul secției. Aflăm 
că de la începutul anu
lui și pînă in prezent pla
nul fizic a lost realizat 
de acest harnic colectiv 
al secției in proporție de 
110 la sută. Productivita
tea muncii este depășită 
cu 16 la sută, iar la chel
tuielile materiale de pro
ducție au fost realizate 
2 milioane lei economii. 
Pe anul 1977 turnătoria 
a fost declarată secție 
fruntașă pe I.U.M.P., iar 
după realizările obținute 
pînă in prezent există 
posibilități de a păstra 
și în acest an drapelul de 
secție fruntașă.

Rezultatele bune obți
nute se datoresc hărni
ciei acestor oameni, a 
acestui colectiv in mijlo
cul căruia am stat cîteva 
ore și am simțit cum ar
de focul unei munci pline 
de abnegație și dăruire. 
Un foc la temperatura 
căruia se călesc caracte
re și oameni adevărați, 
conștienți de răspunde
rile ce le revin in reali
zarea unor utilaje de ma
re tehnicitate, menite să 
ușureze munca minerilor, 
s-o facă tot mai produc
tivă, în condiții de secu
ritate deplină.
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Prin natura preocupărilor 
mele, călătoresc mult cu tre
nul, autobuzul, atît în mu-, 
nicipiu cît și în afara lui. A- 
deseori aud vorbindu-se des
pre Petroșani. Și întotdeau
na trăiesc un sentiment de 
mîndrie pentru tot ce s-a în
făptuit și se înfăptuiește aici. 
E ceva normal și n-aș fi 
scris aceste rînduri, dacă; 
deunăzi n-aș fi recepționat, 
întîmplător, o discuție care 
avea ca temă municipiul 
nostru. Cineva, din afara 
Văii Jiului, dar care petre-: 
cuse cîțiva ani pe aceste me
leaguri, încinsese o discuție 
aprinsă cu șoferul autobuzu-: 
lui. Și spunea printre altele: 
„la voi nu se face nimic, 
n-aveți un cinematograf ca 
lumea, n-aveți stadion... n-a
veți..." Și nu știu ce a mai

ATITUDINI
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„Steagul roșu“ a criticat, organele vizate răspund

Vinovatele au fost sancționate
La scurt timp după a- 

pariția notei critice intitula
tă „Nu numai lipsă de res
pect", în ziarul nr. 7 978, 
‘conducerea l.f.S. Alimentara 
și A.P. Petroșani ne-a trimis 
un răspuns prin care , ne 
comunică măsurile luate. „Vi
novate de încălcarea regu
lilor generale de comerț - 
se spune printre altele în 
Răspunsul primit - sînt vîn- 
zătoarele Maria Lupu, Ma-

nu 
spune 

aceasta 
jucăuși, 
ce la

Mircea BUJORESCU
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In biroul ofițerului de mi
liție, un om în vîrstă - pen
sionar, fost maistru minier 
la Vulcan, după cum am a- 
flat - așteaptă răbdător, cu 
spatele încovoiat. : „Nu mă 
așteptam să fiu chemat atît 
de repede. Credeam că lu
crurile și banii care mi s-au 
furat din casă, agoniseala 
mea de o viață, s-au risipit 
și nu mai pot fi recuperate" 
- ne-a declarat el, vorbind 
cu întreruperi, cu durere în 
glas, abătut, dar însuflețit de 
vestea bună aflată la miliție. 
Omul din fața noastră - Fio 
rea T. ne-a rugat să nu-i
pomenim numele întreg - 
este una din victimele unor
indivizi puși pe căpătuială 
din hoții. In noaptea de 15 
spre 16 mai, casa îi fusese
pur și simplu golită. Hoții
îi furaseră 15 000 lei, cea
suri, covoare și alțe obiecte 
de uz casnic. Și, iată că du
pă numai trei zile autorii 
furtului fuseseră descoperiți, 
iar păgubașul invitat la mi
liție să-și recupereze bunu
rile care i-au fost furate.

Operativ, cu competență

ria lacob și Valentina Dăs- 
călescu, pe care conducerea 
întreprinderii le-a sancționat 
conform prevederilor Codu
lui muncii, cu avertisment".

Sperăm că odată cu 
ceasta măsură, 
cumpărătorilor de către | 
sonalul magazinului cu 
toservire nr. 22 nu va 
fi umbrită de astfel de 
tudini reprobabile ale 
zătorilor față de clienți.

a- 
servirea 

per- 
au- 
mai 
ati- 
vîn-

I.M. Vulcan - Brigadierul loan Bud, îm preună cu ortacii loan Nicola, Vasile Batcu 
și Toma Colceru, sînt mulțumiți: sutele de tone extrase peste plan sînt dovadă a hăr
niciei brigăzii lor. ' Foto: Gh. OLTEANU

zis că n-avem..., vorbe la 
care șoferul în cauză, preo
cupat de treburile lui, n-a 
ripostat cu nimic.

N-aș fi scris aceste rînduri 
dacă nu mi s-ar fi întîmplat 
să mai aud asemenea cu
vinte la adresa municipiului- 
nostru ieșite din gura unor 
inși care n-au pus un de
get să facă ceva util și plă
cut aici. Cît cunosc ei, a-, 
cești oameni, din afară, ce 
s-a înfăptuit și ce nu s-a în- 

' făptuit ia noi în municipiu ?
Știu ei oare că numai în ul
timii doi ani s-a făcut un 
spital modern, cu 700 de 
paturi, că recent au început 
lucrările la Fabrica de tex
tile din Vulcan, la termo- 
ficarea orașelor, la un sta
dion nou, la un magazin u- 
niversal, la zeci de aparta
mente etc. ? Ce contribuție 
își aduc ei la înfăptuirea 
acestor metamorfoze înnoi
toare ? In afara „criticii" pe 
care o etalează odată cu 
„modestia" cu care și prezin
tă meleagurile de pe unde 
vin ei, nu aduc.nimic!

Avem datoria morală să 
intervenim, să nu stăm pa
sivi, să le arătăm acestor 
călători de la un oraș la 
altul, amprentele progresului 
urban, economic și cultural, 
care pot fi văzute peste tot 
în orașele Văii Jiului. ,

C. VALERIU

-a mai avut
profesională, un colectiv de 
milițieni în frunte cu loco
tenentul Dumitru Bădulescu, 
întinsese cu migală o plasă 
în care a căzut un grup de 
hoți abili. Aceștia operau în 
orașele din Valea Jiului. In 
numai două luni, ei prăda- 
seră numeroase victime. Au 
furat butelii de aragaz, a- 
parate de radio și televizoa
re, roți de rezervă de la 
autoturisme, casetofoane, 

numeroa- 
căror va-
o mare

_________ , casetofoane, 
benzină, ceasuri și 
se alte obiecte a 
loare totalizează 
sumă de bani...

Cine sînt acești 
care s-au cufundat 
iul jafului, al necinstei ? Du
pă primele depoziții, profilul 
moral al acestora se con
turează cu claritate. Liviu 
Harja a mai fost condam
nat pentru furturi în dauna 
avutului obștesc și personal. 
Ultima condamnare și-a is
pășit-o în anul trecut. O vre
me a lucrat la moara din

indivizi 
în noro-

Lupeni. Dar n-a rezistat is
pitei de a-și relua vechiul 
mod de viață bazat pe fur
tișaguri. Gheorghe Egri 
era" ca șofer L_ I
U.M.T.F. Iscroni, dar pe alt 
plan, pe ascuns, se înhăitase 
cu primul „la un pahar", în 
organizarea furturilor și 
spargerilor. Mihai Cojocaru 
este tot șofer-evident o me
serie frumoasă, din care poți 
trăi în mod cinstit, demn, 
așa cum trăiesc atîția alții 
- la abatorul din Petroșani. 
Mircea Căsălan era încadrat 
la mina Vulcan. In schimb 
Gheorghe Mureșan și Fran
cisc Munteanu nu lucrau 
niciunde, trăiau din expe
diente de pe o zi pe alta, 
li unise pe toți o 
dorință, izvorîtă 
mentalitate învechită, 
cronică vremurilor noastre, 
aceea de a se căpătui cu 
orice preț, fie el chiar și a- 
cela al jefuirii semenilor, li
nii din ei furau- alții vindeau

„ i ,Ju- 
la coloana

singura 
d intr-o 

ana-

obiectele furate. Și e trist că 
printre cetățenii cinstiți s-au 
găsit unii, amatori de chili
piruri, care au cumpărat cu 
lăcomie ce li se oferea la 
preț de nimica. Au dat bani 
munciți pe obiecte furate, 
favorizînd astfel cu o con
damnabilă inconștiență civi
că traiul parazitar al hoți
lor. Iar cînd li s-a cerut să 
predea la miliție „chilipiru
rile", era prea tîrziu. Pier
duseră irecuperabil și banii 
și obiectele . „cumpărate". 
...Ne-au rugat să nu le dez
văluim numele, fiindu-le ru
șine de lăcomia lor...

Edificator însă pentru con
turarea deplină a „profilu
lui" unor astfel de inși por
niți să trăiască din furturi, 
ni se pare un amănunt tra
gicomic. Unul dintre ei, îm- 
păunîndu-se cu mari sume de 
bani în fața unei femei, a 
convins-o nici mai mult, nici 
mai puțin decît să-i devină 
soție. O dovadă în plus a

valabilității înțeleptului pro
verb „lăcomia strică ome
nia". Fiindcă cea care a ac
ceptat cu ușurință un „mire" 
ce nu putea justifica prin ni
mic (cu atît mai puțin prin 
muncă), banii de care dis-

punea a trăit un adevărat 
coșmar. După încheierea ac
telor de căsătorie, în timp 
ce alaiul nuntașilor se în
drepta spre ospățul de nun
tă, „mirele" a fost arestat 
și deferit justiției. Și nunta 

mai avut loc...
V.S. FENEȘANU, 
în colaborare cu 

major loan MIHAIU
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Q N .u. Sesiunea specia» a Adunăm 
Generale consacrată dezarmării

4 NAȚIUNILE UNITE 31 (A- 
gerpres). - In plenara A- 
dunării Generale a O.N.U. 
continuă dezbaterile genera
le în cadrul sesiunii specia
le consacrate dezarmării.

Luînd cuvîntul în dezbateri, 
reprezentantul Republicii 
Cuba s-a referit la uriașele 
resurse materiale și umane 
‘irosite pentru înarmări, de- 
clarînd că actuala sesiune 
specială trebuie să examine
ze și să aprobe un progrom 
concret de acțiune în sfera 
‘dezarmării, pe baza pro
punerilor diferitelor state. 
Dintre măsurile de dezarma
re, el a reliefat prioritatea 
dezarmării nucleare și a 
eliminării celorlalte arme de 
nimicire în masă.

Reprezentantul Libiei, a 
subliniat că actuala sesiu
ne dedicată dezarmării re
prezintă „un prilej care nu 
trebuie pierdut". Libia - a 
spus el - consideră că tre
buie adoptat un document 
final cuprinzător, un pro
gram de acțiune practic și 
concret pentru perioada ur
mătoare, care să consacre 
prioritatea măsurilor de de
zarmare nucleară și a elimi
nării altor arme de nimici
re în masă.

Ministrul de externe al 
Japoniei a subliniat prio- 
ritatea absolută care se ce
re acordată negocierilor 
pentru înfăptuirea dezarmă
rii nucleare, care să con
ducă la eliminarea tuturor 
armelor nucleare. între mă
surile menite să contribuie la 
stăvilirea înarmărilor nu
cleare și la oprirea proce
sului de perfecționare a ar

mamentelor nucleare, el a men
ționat interzicerea experien
țelor cu armele nucleare, a- 
rătînd că, în ultimii 33 de 
ani, au avut loc mai 
de 1 000 de asemenea 
periențe, în toate 
Șeful delegației Japoniei < 
arătat, de asemenea, 
țara sa sprijină crearea 
zone denuclearizate în 
ferite părți ale lumii, 
țite de garanții corespunză
toare din partea puterilor 
nucleare, în sensul respectă
rii statutului de denucleari- 
rare.

Ministrul de externe al Mon
goliei, a subliniat că soluțio
narea problemelor cardinale 
ale dezarmării trebuie să fie 
fondată pe eforturile persis
tente și pe participarea cons
tructivă a tuturor statelor lu
mii, .indiferent de mărimea 
sau nivelul lor de dezvoltare. 
Vorbitorul s-a pronunțat pen
tru întărirea rolului O.N.U. și' 
pentru creșterea eficienței or
ganismelor internaționale de 
negocieri în domeniul dezar
mării.

Ministrul de externe al 
Uruguayului a subliniat ne
cesitatea restructurării Comi
tetului de fa Geneva și a îm
bunătățirii metodelor sale de 
lucru. El a propus 
sub egida O.N.U., a 
ganism de cercetări 
problemelor păcii și 
lui.

In cadrul dezbaterilor au 
mai luat cuvîntul, exprimînd 
punctul de vedere al țărilor 
lor în problemele dezarmării, 
reprezentanții Republ cii Con
go, Ecuadorului și Maurita- 
niei.

crearea,
unui or-

asupra 
râzboiu-

HELSINKI 31 (Agerpres). 
Tovarășul Paul Nicules-

■ cu, membru ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
Partidului Comunist Român, 
viceprim-ministru, minis
trul finanțelor, care se a- 
flă la Helsinki pentru a 
participa la cei de-al 13-lea 
Congres al Partidului Co
munist Finlandez, s-a în- 
fîlnit cu Johannes Virolai- 
nen, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Fin
landei, ministrul agriculturii, 
președintele Partidului 
Centru.

Cu acest prilej, au 
evocate cu satisfacție 
voitarea relațiilor pe 
tipie planuri dintre Româ
nia și Finlanda, precum 
și bunele raporturi exis
tente între Frontul Unită
ții Socialiste și Partidul de 
Centru.

De asemenea, tovarășul 
Paul Niculescu s-a întîlnit 
eu Pavo Paavela, ministru

!

>
■

Prezente românești
de finanțe, și cu Mauno 
Koivisto, guvernatorul Băn
cii Finlandei.

★ y
LONDRA 31 (Agerpres).

- In cadrul manifestărilor 
prilejuite de apropiata vi
zită de stat în Regatul U- 
nit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, la pres
tigioasa galerie de artă 
„Somerset House" din Lon
dra a fost deschisă ex
poziție românească 
tură și sculptură, 
fă „O sută de ani 
tă românească".

Organizată sub 
najul Institutului „Visiting 
Arts Unit", care Reprezin
tă Consiliul britanic. Con
siliul artelor și Foreign O- 
fice, expoziția cuprinde 
lucrări ale celor mai de 
seamă artiști plastici ro-

de

fost 
dez- 
mul-

de pic- 
intitula- 
de ar-

patro-

I
!

mâni din secolele XIX și 
XX, printre care pictorii 
Nicolae Grigorescu, Ion 
Andreescu, Ștefan Luchi- 
an, Nicolae Tonitza, The
odor Pallady, Ion Țucules- 
cu, Alexandru Ciucurencu 
și alții. De asemenea, sînt 
prezente opere aparținînd 
sculptorilor Constantin
Brâncuși, Dimitrie Paciurea, 
Cornel Medrea, Romulus 
Ladea, Ion Irimescu.

★
ROMA 31 (Agerpres). 

In cadrul ciclului de mani
festări consacrate împlini
rii a 60 de ani de la crea
rea statului național unitar 
român, prof. Drimba a con
ferențiat la Universitatea 
din Veneția despre „Civili
zația și arta românească în 
epoca feudală". Conferin
ța s-a referit la dezvoltarea 
culturii românești pe întreg 
teritoriul țării, ia înflorirea 
ei în Țara Românească, 
Transilvania și Moldova.
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LA JUMĂTATEA ANULUI 
1977, populația Africii era 
de 423 000 000 de persoane, 
față de 381 000 000 la sfâr
șitul anului 1973. Experții 
demografi estimează că, la 
începutul anului 2000, 
populația Africii se va ridi
ca la 800 000 000.

LA BERLIN au loc lucrări
le celui de-al Vlll-lea Con
gres al scriitorilor din R.D. 
Germană, informează a- 
gentia A.D.N. La Congres, 
sînt prezenți 250 de dele
gați, precum și reprezentanții 
unor uniuni ale scriitorilor 
din alte țari. Din țara noas
tră participă Laurențiu Ful- 
ga, vicepreședinte al Uniu
nii Scriitorilor și Ioana Dia- 
conescu, postă.

3
3

ș
i

1

S

mult 
ex- 

mediile. 
a 

că 
de 
di- 
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A
NAȚIUNILE UNITE 31 (A- 

gerpres). - Miniștrii de ex
terne și șefii de delegații ai 
țărilor nealiniate care parti
cipă la sesiunea specială a 
Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării au 
aprobat în unanimitate re
zoluțiile referitoare la de
zarmare cuprinse în comu
nicatul final al reuniunii Bi
roului de coordonare al ță
rilor nealiniate, desfășura
tă recent la Havana.

Documentul relevă, între 
altele, că există o legătură 
directă între destindere, de
zarmare și dezvoltare, sub
liniind faptul că realizarea 
destinderii va permite să 
se aloce pentru dezvolta
re imense resurse care la 
ora actuală sînt înghițite de 
cursa înarmărilor.

Țările nealiniate se 
nunță, de asemenea, 
tru încetarea producției 
experimentării de noi 
nucleare și pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri 
pașnice.

întrevedere
Todor Jivkov—

Rene Urbany
SOFIA 31 (Agerpres). - 

Todor Jivkov, prim-secretar 
al 02. a! P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, a avut o 
întrevedere cu președintele 
Partidului Comunist Luxem
burghez, Rene Urbany. Au 
fost discutate probleme ale 
relațiilor dintre cele două 
partide, ale situației inter
naționale și ale mișcării co
muniste și muncitorești mon
diale - anunță agenția B.T.A.

Orientul

pro- 
pen-

$•
arme

Vizita suveranului 
saudit în Franța

PARIS 31 (Agerpres) ■■ - 
Regele Khalid al Arabiei Sa- 
udite și-a încheiat miercuri 
vizita oficială de 48 de ore 
la Paris. Suveranul saudit 
a avut convorbiri oficiale cu 
președintele Franței, Valery 
Giscard d'Estaing, în cadrul 
cărora au fost obordate as
pecte ale relațiilor internațio
nale, în special evoluția si
tuației din Orientul Apropiat, 

precum și probleme bilaterale.

CAIRO 31 (Agrepres). - 
„Procesul de pace în Orien
tul Mijlociu nu este înghe
țat; el merge înainte, dar 
foarte încet" - a apreciat 
președintele Egiptului, Anw
ar El Sadat, în cadrul unei 
conferințe de presă, 
cizînd că aceasta se <
rează faptului că în 
ția Israelului continuă 
se manifeste o „stagnare", 
Anwar El Sadat a adăugat : 
„Cînd vor apare elemente 
noi în poziția israeliană, E- 
giptul le va primi cu inima 
deschisă și va relua nego
cierile directe. Dacă Israelul 
va prezenta noi elements, 
și Egiptul va face, desigur, 
același lucru". Șeful statu
lui egiptean și-a 
totodată speranța 
interval de timp, 
îndelungat se va

Pre- 
dato- 
pozi- 

i să

exprimat 
că într-un 
nu prea 
putea a-

junge la un rezultat In ce 
privește inițiativa sa de 
pace în Orientul Mijlociu.

Reîntărind poziția Egiptu
lui că problema palestiniană 
constituie punctul nodal al 
întregii situații din Orientul 
Mijlociu, vorbitorul a sub
liniat: „Nu vom putea

SPORT ’ SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT ’ SPORȚ

Cupa 
Balcanică
SOFIA 31 (Agerpres). — 

Pe stadionul „Vasil Levski" 
din Sofia s-a disputat a- 
seară, în cadrul Cupei Bal
canice la fotbal, meciul re
tur dintre reprezentativele 
României și Bulgariei. In 
vingători cu scorul de 2-0 
în partida de la București, 
fotbaliștii români au obținut 
de data aceasta un rezultat 
de egalitate 1-1 (1-1), ter- 
minînd, astfel, neînvinsă gru
pa a ll-a a competiției, ca- 
lihcîndu-se pentru finală în 
care vor întîlni pe cîștigă- 
toarea dintre Iugoslavia și 
Grecia.

TÎRGOVIȘTE 31 (Agerpres). 
- Ieri la Tîrgoviște în Cupa 
Balcanica la fotbal, pentru 
echipe de tineret; selecțio
natele României și Bulgariei 
au terminat la egalitate 1-1 
(1-1). Au marcat Câmâtaru, 
respectiv Naidenov.

Astăzi începe ediția a Xl-a 
a Cupei Mondiale la fotbal

BUENOS AIRES 31 (Agerpres). - Cea de-a Xl-a ediție a 
Cupei Mondiale la fotbal începe astăzi în capitala Argenti
nei, Buenos Aires, pe stadionul River Plata, odată cu fluie
rul inaugural al partidei dintre formațiile R.F. Germania ți 
Poloniei, meci contînd pentru grupa a 2-a preliminară.

Jocurile din grupele preliminare, a căror componență a 
fost stabilită prin tragere la sorți în ianuarie anul acesta, se 
vor disputa în cinci orașe argentiniene - Buenos Aires, Cor
doba, Mar del Plata, Mendoza și Rosario, lată componența 
grupelor : grupa I : Argentina, Franța, Italia, Ungaria ; gru
pa a ll-a : R.F. Germania, Polonia, Tunisia, Mexic ; grupa a 
lil a : Brazilia, Spania, Austria, Suedia ; grupa a IV-a : Olan

da, Scoția, Peru, Iran.
In afara partidei R.F.G. - Polonia, din 1 iunie, programul 

primului tur din grupele preliminare este următorul : grupa 
a H-a : Tunisia - Mexic; grupa I: Ungaria - Argentina și 

Franța - Italia (toate cele trei meciuri se vor disputa pe 2 
iunie) ; 3 iunie : grupa a lll-a : Spania - Austria și Suedia - 
Brazilia ; grupa a IV-a : Peru - Scoția; Iran - Olanda.

PRAGA 31 (Agerpres). - 
în orașul cehoslovac Liberec 
au început întrecerile com
petiției internaționale de 
volei masculin din cadrul- 
competiției „Armatelor Prie
tene". lată rezultatele în-

registrate în prima zi : 
tSKA Sofia - Honved Bu
dapesta 3-1 ; TSKA Mosco
va - Dukla Liberec (tineret) 
3-C ; Dukla Liberec - Steaua 
București 3-0. z

• FOTBAL. Campionatul 
național de juniori : F.C. Bi
hor - Jiul 3-1 ; campionatul 
republican de juniori : Mine 
rul Lupeni . - Universitatea 
Craiova 1-2 ; Corvinul Hune-

Breviar 

sportiv

doara - C.S.Ș. Petroșani 5-1.
• HANDBAL. Campionatul 

județean - seria Valea Jiului 
(M) Utilajul Petroșani.— 
C.S.S. II 25-15, C.S.S.I. - Pre- 
părătorul Lupeni 18-20; Jiul 
Petrila - Minerul Vulcan 
18-15.
• POPICE. Campionatul 

republican pe echipe jun'orî
s fana I tur : fete : Vîscoza 

Lupeni — Voința Craiova 2024 
—20Z3 p.d., BĂIEȚI : Jiul Pe
trila - Voința Aiud 5136-4719 
p.d. Cei mai preciși jucători 
au fost Victor Miclea 903 
p.d., Nicolae llie 892 p.d. și 
M hai Ernest cu 880 p.d de 
la Jiul Petrila, Nicolae ilea 
824 și Mircea Sasu 819 p.d. 
de la Voința Aiud

® RUGBI, Divizia A : Gri- 
vița Roșie - Știința 10-9. 
Campionatul republican de 
juniori : Carpați Mîrșa Avrig 
- C.S.Ș. Petroșani 40-0.

Mljlociu
stabili o pace permanentă 
în regiune fără rezolvarea 
problemei palestiniene. Noi 
nu trebuie însă să hotărîm 
viitorul palestinienilor, pen
tru ei ți în numele lor. Ei 
trebu e să o facă singuri" 
în context, președintele Sa
dat a reafirmat că Egitu! au 
are nici o obiecție împotri
va unei noi reuniuni arabe 
la nivel înalt. De asemenea, 
a adăugat el, Egiptul este 
gata să restabilească rela
ții diplomatice normale cu 
țările arabe care nu au fost 
de acord cu inițiativa 
în Orientul Mijlociu.

DUPĂ CUM SE ARATA 
într-un raport dat publicită
ții la Tokio de 8iroul pri
mului ministru, numărul fe
meilor șomere s-a ridicat în 
luna aprilie la 460 000, fi
ind cu 31,4 la sută 
or celui din 
trecut. Zeci de mii de 
solvenți ai diferitelor 
care, de obicei, îți începeau 
în luna aprilie activitatea 
profesională, anul acesta nu 
au putut găsi un prim loc 
de muncă - relevă raportul.

PREȘEDINTELE Republicii 
Populare Bangladesh, Ziaur 
Rahman, a subliniat că pri
mele alegeri prezidențiale

a 
la 

ca
u
ls

superi- 
aprilie anul 

ab- 
școli

sa

mele alegeri 
din istoria de șapte cmi 
țării, care vor avea loc 
3 iunie, vor fi libere și 
recfe. Vorbind în cadrul 
nei conferințe de presă 
Dacca, Ziaur Rahman a re
afirmat angajamentul față 
de instaurarea unei demo
crații a poporului .

ÎNTR-O REZOLUȚIE adop
tată cu prilejul celui de a! 
17-lea Congres național, 
desfășurat zilele trecute la 
La Paz, „Federația Sindica
lă a minerilor i Bolivieni" 
(F.S.T.M.B.) a hotărît 
participe la alegerile 
zidențiale programate 
tru luna iulie.

pre- 
pen-

Spitalul municipal Petroșani
REAMINTEȘTE APARȚINĂTORILOR :

VIZITAREA BOLNAVILOR IN SPITAL

se face în zilele de joi și duminică, 
între orele 14—16.

In celelalte zile conducerea spitalului 
dă relații privind starea bolnavilor între â- 
rele 13-14 si 18-19.

LA SECȚIA MATERNITATE, VIZIȚELE 
SÎNT INTERZISE.

Cu prilejul vizitelor, copiii sănătoși nu 
sînt admiși în spital.

Un bolnav nu poate fi vizitat în același 
timp decît de un singur aparținător.

Mica publicitate
VIND D.K.W. albastru-alb

900 cmc. Strada. Vasile Conta 
nr. 1 Petroșani. (306)

VIND Dacia 1 100, stare 
bună. Strada Cătănești, nr. 
11, Iscroni. (302)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Petreuș Vasi- 
le, eliberată de I.M. Lupem. 
Se declară nulă. (298).

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Chisulescu 
Dumitru, eliberată de I.G.C.L. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(299)

PIERDUT carnet de student 
pe numele Lemnaru Virgil. Se 
declară nul. (300)

PIERDUT legitimație de stu
dent pe numele Maxer Gheor- 
ghe, eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. Se declară 
nulă. (303)

PIERDUT diplomă de califi
care de 6 luni la locul de

M-

muncă pe numele Simion 
Gheorghe, .. eliberată de 
I.C.M.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (304)

PIERDUT diplomă artificier 
seria B 154866, certificat de 
perfecționare în meseria de 
artificier mină, eliberate de 
I.M. Dîlja, certificat de naș
tere seria Ng nr. 894764, eli
berat de primăria comunei 
Puiești pe numele de Silion 
Petru. Se declară nule. (305)

PAVALUCA Costel d n Lu
peni mulțumește medicilor Al- 
dica, Ghijă, Feldman și Cîr- 
țînă, precum și cadrelor medi
cale medii din secția interne 
a Spitalului din Lupeni pen
tru deosebita competență pro
fesională de care au dat 
dovadă, salvîndu-mi viața, re- 
dîndu-mă familiei și ortacilor 
mei de muncă. (301)
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