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La sectorul III al.
l.M. Uricani

Spor de productivitate 
în cărbune

Minerii sectorului III de 
la l.M. Uricani, oameni re- 
cunoscuți pentru ambiția și 
hărnicia lor, continuă să 
rămînă pe locui fruntaș în 
întrecerea socialistă ce se 
desfășoară ia această mi
nă. Cu o producție de 162 
de tone extrasă suplimentar 
în 8 iunie, colectivul secto
rului a acumulat pe această 
lună un plus de 
tone. Printre cei 
contribuit în mod 
la obținerea unei 
yități a muncii în 
superioară sarcinilor plani
ficate cu 1311 kg/post — Ia 
nivel de sector plusul este 
de 471 kg/post — se numă
ră brigăzile conduse de mi
nerii Gheorghe Scorpie (a- 
bataj frontal), Simion Bu-

descu, Traian Pop (de la a- 
bataje cameră) și minerii 
brigăzii de pregătiri con
dusă de Radu Antonie.

Sectorul III al
l.M. Dîlja

La secțiile de
preparare

1334 de 
care au 
exemplar 
producti- 
cărbune

200 tone cărbune 
în plus

La l.M. Dîlja, colectiv 
minier care continuă să ex
tragă zilnic cărbune peste 
prevederi, cele mai 
realizări le obține în 
rioada trecută din această 
lună colectivul sectorului 
III — aproape 200 tone căr
bune peste prevederile la 
zi. Cu zeci de tone de căr
bune extrase zilnic peste 
plan ortacii șefului de bri- ' 
gadă Gheorghe Ghicioiu o- 
cupă locul întîi. al întrecerii 
fruntașilor, în competiția 
pentru depășirea sarcinilor 
remarcîndu-se și brigăzile 
conduse de Vasile Chiorțu și 
Pavel Șchiopu.

bune 
pe-

Eficiență ridicată a 
muncii

In activitatea de înnobi
lare a cărbunelui extras din 
adîncurile minelor, prepa
ratorii Văii Jiului au obți
nut în acest început de lu
nă succese importante.

La unul dintre cei mai de 
seamă indicatori specifici 
activității de preparare — 
recuperarea globală — pre
paratorii de la secția Petrila 
au obținut o depășire de 5 
puncte iar cei de la secția 
Lupeni o depășire de 3,7 
puncte.

La rîndul lor, preparato
rii secției din Coroești au 
livrat în aceste" zile benefi
ciarilor cu 220 tone de bri
chete mai mult decît aveau 
planificat.
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Recuperarea întîrzierilor pe șantierul de locuințe din Petrila
reclamă asigurarea tuturor condițiilor pentru

->

Convorbiri dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

și Willy Brandt, președintele 
P.S.D. din R. F. Germania

Joi după-amiazq au în
ceput, la Snagov, convor
birile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România 
și Willy Brandt, președinte
le Partidului Social Demo
crat din Republica Fede
rală Germania, care se a- 
flă într-o vizită de prietenie 
în țara noastră.

în cadrul convorbirilor, 
desfășurate într-o atmosfe
ră de cordialitate, înțelege
re și respect reciproc, 
efectuat un schimb de
deri privind dezvoltarea re
lațiilor dintre Partidul Co
munist Român și Partidul So
cial Democrat, dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Federală Germa
nia. Au fost abordate, de 
asemenea, unele aspecte a-

s-a 
ve-

le situației internaționale ac
tuale privind pacea, securi- 

. tatea și dezarmarea în Eu
ropa și în lume, dezvolta
rea, în interesul popoarelor, 
a cooperării dintre 
indiferent de 
socială.

Tovarăș 
Ceaușescu a 
lă dineu pe 
Au participat tovarășii Cons
tantin Dăscălescu, Gheor
ghe Oprea, llie Verdeț, Ște
fan Andrei, Vasile Mușat. A 
participat, de asemenea, E- 
berhard Diengels, șeful sec
ției internaționale a P.S.D.

în timpul dineului tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
toastat în sănătatea pre
ședintelui Partidului Social 
Democrat, Willy Brandt, pen
tru dezvoltarea în continua
re a relațiilor dintre P.C.R. 
și P.S.D., dintre Republica 
Socialistă Romârra și Repu-

state,
orînduirea lor

u I Nicolae 
reținut, apoi, 
Willy Brandt.

blica Federală Germania, *1f 
interesul celor două po
poare, al cauzei păcii, in-: 
țelegerii și securității îp E- 
uropa.

Răspunzînd, Willy Brandt 
și-a exprimat satisfacția pen
tru prilejul de a vizita din 
nou România, de a se re-: 
întîlni cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru convor
birile purtate cu șeful sta
tului român. El o toastat în 
sănătatea secretarului ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două partide și 
state, (în interesul reciproc, 
al destinderii, păcii, secu
rității și colaborării 
naționale.

Dineul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, pri
etenească.

inter-

,,Nedeia vulcăneană41

hi dimensiuni

Cu cîteva ziie înainte de 
sfîrșitul lumi mai, consem
nam în cadrul unui raid e- 
fectuat pe mai multe șantie
re de locuințe opinia a 
doi constructori de la Petri- 
ia : „Normal, trebuia să lu
crăm la montajul cofrajelor 
pentru monolitizarea trecerii 
de la subsol la primul nivel 
al blocului 54. Nu dispunem 
însă de materialele necesa
re" - ne-a declarat atunci, 
între altele, dulgherul loan

Gyorgy, șef de echipă. Cu 
același prilej, zidarul Vasile 
Drăghici, din echipa de 
montaj a prefabricatelor 
condusă de Mihai Boboiu, 
adăuga : „Cele trei zile" pier
dute la care s-a referit dul
gherul Gyorgy înseamnă trei 
zile întîrziere față de grafice 
în realizarea blocului... Cert 
e că ne-au trebuit 
două săptămîni pentru a 
realiza un nivel al blocului".

Am revenit la același 
punct de lucru al șantierului 
din Petrila, două săptămîni 
de la data cînd au fost ros
tite cele de mai sus. Cons.- 
tructorii se aflau la etajul III 
al blocului, ceea ce înseam
nă că reușiseră un ritm de 
execuție de două ori 
intens în comparație cu

rioada precedentă, realizînd 
două nivele în mai puțin de 
două săptămîni. „De data a- 
ceasta avem materialele de 
trebuință pentru ca blocul 
54 să se ridice în ritmul pre
conizat" - ne-a' declarat dul
gherul loan Gyorgy. Șeful 
echipei de montaj a prefa
bricatelor, Mihai Boboiu, ne 
spunea : „Lucrăm în două 
schimburi prelungite. Ritmul 
execuției a sporit mult, con
dițiile de muncă fiind îmbu
nătățite în ultima perioadă, 
cînd și timpul a fost mai fa
vorabil execuției lucrărilor 
de construcții".

A. HOFFMAN

Orientată de ideea unei 
cuprinderi cît mai largi și 
echilibrate a vieții social-e- 
conomice și cultural-educati
ve, săptămîna care se des
fășoară sub genericul „Ne- 
deia vulcăneană" a avut 
ieri trei direcții principale 
de acțiune. Mai întîi, expo
ziția tematică „Creația teh
nică de masă în sprijinul 
producției", sintetizînd efor
turile proprii destinate mo-

dernizării procesului 'de pro
ducție din întreprinderile o- 
rașului Vulcan. Stimulate 
de Festivalul național „Cîn- 
tarea României", manifesta
re a spiritului creator în 
toate domeniile de activita
te, ciclul de acțiuni care se 
raportează la creația tehni
că reprezintă și un binevenit ■ 
schimb de experiență.

Șezătoarea „Femeia, crea
toare și păstrătoare de fru
mos", care a avut loc la 
clubul „Femina" din oraș, a 
evidențiat în egală măsură 
preocupările și realizările 
femeilor din Vulcan. Faptul 
că au fost concepute și se 
desfășoară zile tematice do
vedește contribuția efectivă 
a întregii săptămîni la di
versificarea activității cultu
ral-educative și artistice po
trivit structurii si zonelor de

mai
pe- • (Continuare în pag. a 2-a)

rmani

Dialog cetățenesc
• Calitatea pîinii în „sita“ exigențelor 

consumatorilor.
• Rubricile noastre : Din scrisorile sosite la 

redacție ; Răspundem ; Semne de întrebare.
[In pagina a 3-a)

Una din echipele de betoniste mu't apreciate pe șanti
erul de locuințe Lupeni, cea condusă de Limpeda Nasăfean, 
toarnă un nou nivel al blocului K 2.

Paralele industriale în fos
tul cătun Livezeni.

Oflii■i

LUCRĂRILE DE TERMOFI- 
CARE a Văii Jiului, demara
te în urmă cu două luni se 
desfășoară în ritm intens. 
Pînă în prezent, pe tronso
nul spre Petroșani au fost 
montați stîlpii de susținere . 
a conductelor de termofi- 
care pe o lungime de circa 
200 m, terenul a fost deza
fectat pînă la Coroești în 
vederea executării în conti
nuare a acestei lucrări de 
mare interes cetățenesc.

TEATRU PENTRU COPII. 
Astăzi vor fi prezentate trei 
spectacole (orele 10, 11,30 
și 15), pe scena Casei de 
cultură din Petroșani, cu 
piesa pentru copii „Concer
tul din pădure" de Gheor
ghe Negraru. Interpretează 
formația de teatru „Moș 
Poveste" din Petroșani.

O EXPRESIE A GRIJII 
PENTRU SĂNĂTATEA MI
NERILOR o constituie acțiu
nile preventive în vederea 
depistării și tratării din timp 
a bolilor profesionale. In 
cadrul acestor acțiuni se

înscrie și controlul medical 
pulmonar cu ajutorul cara
vanei M..R.F. In prezent, ca
ravana se află la I.M. Uri
cani, iar din 16 iunie, se va 
deplasa, la o altă unitate 
minieră. (V.S.)

UN NOU CHIOȘC pentru 
vînzarea pîinii a fost mon
tat de curînd în Piața Victo
riei din Petroșani. Subuni
tate a magazinului alimen
tar cu autoservire nr. 18, 
chioșcul este bine aprovizio
nat și solicitat de cumpără
tori, realizînd în prezent 
vînzări zilnice dublate ca

valoare în comparație cu 
cele făcute de predecesorul 
său. (T.V.)

PRIMĂVARA 78 a dis
părut din calendare, nu și 
dintr-o vitrină a grupului 
de magazine alimentare 
nr. 16 din piața Petroșa- 
niului. Oare, copleșiți de 
treburi, vitrinierii de la 
I.C.S.A. și A.P. să fi uitat 
că ne aflăm deja în iunie? 
(IV.)

1

aii in ia t'mii hi

interes ale oamenilor muncii.
Prin deschiderea unor ex

poziții interesante, prin stan
duri cu vînzare de carte so- 
cial-politică, beletristică .și 
tehnică, prin spectacole 
susținute în sălile de apel 
de formații ale artiștilor a- 
matori care activează Ia clu
bul sindicatelor sau în în
treprinderi, săptămîna „Ne- 
deia vulcăneană." își păs
trează Caracterul original,- 
legat de specificul și realită
țile orașului. Această a șa
sea ediție, care se desfășoa
ră la doi ani de la lucrăr le 
Congresului educației politi
ce și a! culturii socialiste, 
este, într-un anumit fel, un 
bilanț plin de sugestii asu
pra activității creatoare și, 
cultural-artistice din Vulcan, 
deschizînd totodată, noi 
perspective în crearea unei 
vieți spirituale proprii, ca un 
rezultat spontan al talentu
lui creator al oamenilor din 
Vulcanul zilelor noastre.

Meseria 
de a zîmbi
Relația client - lucrător 1 

comercial cunoaște, cu ’ 
interese reciproce, o anu- ’ 
me intimizare, mai ales in ' 
unitățile alimentare cu 
vad, dar și in cele de pe
riferie. Normal, nu numai 
vitrina frigorifică, burduși
tă cu produse alimentare, 
sau reclama comercială 
inspirată contează, cum- ? 
părătorul se lasă intotdea- | 
una impresionat și de ati- ' 
tudinea afectivă a partene
rului lui de discuții.

j
.1.

j
[
i

1
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Un zîmbet protocolar, 
dar nu neapărat o veselie 
provocatoare, aproape de 
limita vulgarității, sugera
rea cu discreție, a unui a- 
numit produs, sublinierea 
bogăției sortimentale a 
mărfurilor din galantare 
iată cîteva dintre secretele 
meseriei de lucrătoare co
mercială, care nu trebuie 
uitate, nici atunci cind un 
necaz trecător se abate a- 
supra cuiva. Altfel spus, o- 
dată cu produsele solici
tate, fiecare cumpărător 
trebuie să primească un 
zîmbet (nu insă Ia... pachet 
sau congelat), care să-l 
îndemne să revină, in a- 
ceeași unitate, cit mai des, 
după cumpărături.

Ion VULPE
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Fșf trăiesc a doua tinerețe
Poate nici o localitate din oameni veniți.de la Petrila. Kovacs, acum este la Uri- 

Vaiea Jiului n-a trăit cu mai Au mai venit cîțiva de la 
multă emoție și bucurie a- 
ceă zi de 11 Iunie 1948 
Vulcanul, așezare in 
majoritatea locuiloiilor 
rau. pensionari, iar cei 
tineri făceau naveta la 
noasa sau Lupeni.

Despre acei ani, despre 
renașterea minei ne-a vorbit 
zilele trecute un pensionar 
pe care-l cunosc toți mine
rii. Iosif Cotoț, comunist cu 
stagiu de partid din 
ilegalitate, pe care 23 Au
gust '44 l-a găsit in închi
soare, iar 11 Iunie 1948, ti- 
năr activist însărcinat cu un 
an mai tirziu să presa lucră
rile de redeschidere a minei 
Vulcan.

— In '49, cind am înce
put masiv lucrările de re
deschidere, mina Vulcan a- 
răta jalnic. Toate galeriile 
erau pline de apă. Uneltele 
și bruma de utilaje rudi
mentare din acel timp se 
aflau sub apă, mai mult, 
chiar și cele care fuseseră 
la suprafață, le-om găsit a- 
runcate in puțul 7 Vest. 
N-aveam pompe, n-aveam 
utilaje corespunzătoare. Ce 
mai, a fost foarte greu. A- 
bia în '51 am putut da eco
nomiei naționale primele 
tone de cărbune de la Vul
can. A fost pentru mine și 
colectivul pe care-l condu
ceam o zi de mare sărbă
toare. Pentru fosta așezare 
a pensionarilor se conturau 
cu putere zorii unei vieți 
noi. Paralel cu refacerea 
minei, am reparat locuințe
le minerilor lăsate in para
gină și-am început construc
ția primelor blocuri. Oame
nii munceau cu spor, cu 
tragere de inimă, munceau 
pentru ei, pentru viitorul lor.

— Cu ce electiv ați redes
chis mina ?

— Poate nu mă credeți, 
dar n-aveam decît 36 de

ninoașo, iar pe parcurs 
ca revenit minerii plecați 

cate
e-

mai
Ani-

A- 
au 
cu
In 
la

ani în urmă prin țară. 
'64 insă cind am ieșit 
pensie, am lăsat la Vulcan 
un efectiv de citeva mii de 
oameni. Cit despre mecani
zare, ce să mai vorbim I Am 
redeschis mina avind încă 
in dotare vagonetul de lemn

Trei decenii de la 
actul revoluționar 
al naționalizării 
principalelor mij

loace de producție
și trocul, transportul pe ga
lerii se făcea cu cai, in a- 
bataje aveam sapa, tîrnă- 
copul și niște perforatoare 
vechi de mic randament. 
Singurele utilaje mai „mo
derne" erau scocurile osci
lante. Abia in '55 am pri
mit de la uzinele „Semănă
toarea" din București prime
le cratere, mașini de încăr
cat și perforatoare.

Ne-a fost greu. Exploa
tarea cărbunelui fusese fă
cută nerațional de 
La un moment dat 
locurile de muncă 
Munca titanică de 
a minei îngloba și 
parea noastră, a comuniști
lor pentru creșterea oameni
lor și promovarea unei înal
te conștiințe muncitorești. A- 
tunci, ca și azi, comuniștii e- 
rau in primele rinduri. Se 
muncea la refacerea din te
melii a așezării pentru cons
trucția de școli, s-a redes
chis spitalul, s-au amenajat 
străzile.

Cu inginerii minieri, tineri 
pe vremea aceea, Emeric

patroni, 
la toate 
era foc. 
refacere
preocu-

C. M. V. J.

SCOAȚE LA CONCURS URMĂTOARELE 
POSTURI :

— un post de șef de coloană auto ia 
garajul Petroșani

— un post 
garajul Lupeni

de șef de coloană auto la

— un post
Lupeni

de revizor tehnic la garajul

— un post

Informații se pot primi zilnic între orele 
7—15, la sediul Bazei de aprovizionare din 
strada M. Eminescu nr. 22.

de merceolog voiajor

i Mica publicitate
V1ND Dacia 1 100 în per

fectă stare. Doritorii se pot 
odresa la telefon 42632, du
pă ora 16. (323)

VIND Dacia 1100, culoare 
crem, perfectă stare, Vulcan, 
strada Crividia 69, telefon 
70631, după ora 16. (324)

PIERDUT carnet student pe 
numele Kremmer loan, 
berat de Institutul de 
Petroșani. Se declară 
(321)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Brebinaru A- 
ristică, eliberată de I.G.C.L. 
Petroșani. Se declară nulă. 
1322)'
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Sosirea în tara noastră a 
P.S.D. din R. F. Germania,

președintelui

Oaspetele este însoțit în a- 
ceastă vizită de Eberhard 
Diengeis, șeful secției interna
ționale a P.S.D.

(Agerpres)

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, joi a

sosit în Capitala, într-o vizită 
în țara noastră, Willy Brandt, 
președintele Partidului Social 
Democrat din Republica Fe
derală Germania.
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câni, cu Dumitru Plăvichea- 
nu și Petru Roman de la 
C.C.S.M. am întocmit in 1954 
planul de sistematizare a 
minei și a Vulcanului, după 
care se lucrează și azi.

In '52 am introdus ilumi
natul electric in subteran, 
am primit, de asemenea, și 
primele lămpi pneumatice 
și cele cu acumulatori elec
trici pentru mineri. Au în
ceput să se îmbunătățească 
condițiile de muncă în sub
teran. _

— Cit consum de energie 
electrică aveați atunci ?

— Mic. Foarte mic. Ne 
alimenta uzina electrică care 
era lingă mină. Perforam 
ziua, deoarece seara curen
tul electric abia ajungea la 
iluminatul locuințelor.

— Dar lemn ?
— Lemn consumam foarte 

mult. Abia rn_ ‘53 au apărut 
TH-urile și armăturile meta
lice.

— Care a fost producția 
obținută în primul an după 
redeschidere ?

— In 1951 producția de 
cărbune a minei Vulcan a 
fost de 350 000 tone. In '64, 
cînd am ieșit la pensie 
junsese la 1 500 000 tone. 
Cîștigasem de 3 ori drapelul 
de fruntași pe ramură, 
alte distincții.

Cea mai fericită zi 
viața mea de director 
sionar — director care 
învățat la școli înalte 
ne-a mărturisit interlocuto
rul nostru a fost aceea, cînd 
in toamna anului trecut, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele țării a vizitat 
mina Vulcan, conducînd ca 
un miner, pentru citeva mo
mente, o modernă combină. 
A fost satisfacția fără mar
gini a omului care și-a vă
zut împlinit visul tinereții — l 
mecanizarea muncii grele ! 
a minerului. 1

Maria PREDOȘA'NU ț

a-

Liceul industrial Vulcan. 
Oră de curs în modernul 
cabinet tehnolog e.

SCOALĂ SI PRODUCȚIA
9 9

RECORD TRIST
Deși loan Moldovan are 

numai 22 de ani, el deține 
un record... trist, dar deloc 
neglijabil. De două luni nu 
mai lucrează. A trecut a- 
proape pe la toate birourile 
de personal ale întreprin
derilor din Valea Jiului, re- 
fuzînd, rînd pe rînd, nume
roase oferte de serviciu. 
Fiind căsătorit și avînd un 
copil de un an, în loc să se 
preocupe de creșterea și e- 
ducarea acestuia, refuză să 
se reîncadreze în cîmpul 
muncii, pentru a putea asi
gura în viitor trăinicia fami-

Ne aflăm în faza defini
tivă a orientării școlare și 
profesionale a elevilor din 
clasa a Vlll-a. Acest mo
ment cere să ne sporim e- 
forturile nu numai pentru e- 
ducația intelectuală reali
zată la diferitele obiecte de 
studiu, ci și pentru o edu
cație politehnică, prin mun
că și pentru muncă, care dis
pune de un larg cîmp de 
manifestare în cadrul activi
tății tehnico-productive. Re
lațiile de muncă ce se sta
tornicesc în cadrul colecti
vului de elevi și răspunde
rea colectivă pentru 
zarea sarcinilor de 
ție duc inevitabil la 
atitudine, comunistă,
de muncă și tovarășii 

acest cadru se 
și se dezvoltă 
de caracter și

reali- 
produc- 
o nouă 

față 
de

muncă. în 
conturează 
trăsături noi

se 
a

pro- 
rol 
ca-

formează deprinderile de 
munci organizat. : 

Trecînd peste sarcipile 
maistrului-instructor în a- 
cest proces de formare a ti
neretului prin și pentru mun
că, spre o integrare cît mai 
rapidă și Creatoare în 
cesul de producție, un 
important îl avem noi,
drele didactice. Profesorii 
diriginți au responsabilități 
concrete în formarea mul
tilaterală a personalității e- 
levilor, mai a'es acum cînd 
ne găsim într-o perioadă de 
organică integrare a învă- 
țămîntului cu producția.

Profesorul diriginte tre
buie să se preocupe în pri
mul rînd de asistentele mai
strului-instructor la discipli
nele care, prin cunoștințele 
cuprinse în programă, au le
gătură cu pregătirea tehni-

plus

s!WCtu șt i R

co-productivă, ajutîndu-l pe 
elev să se bazeze pe cu
noștințele aobîndite la cla
să, în lucrările de atelier, să 
efectueze un schimb de ex
periență în privința perfec
ționării psiho-pedagogice.

Dirigintele se informează 
în permanență asupra na
turii muncii în atelier, an
gajează convorbiri cu mais- 
trul-instructor în legătură cu 
lucrările ce se execută, în 
vederea legării mai strînse a 
cunoștințelor teoretice de 
practică, de viață. Totoda
tă, este obligat să contribuie 
la sporirea eficienței pre
gătirii practice a elevilor și 
cu ajutorul părinților, soli- 
citîndu-le sprijinul în ac
țiunile de dotare și de a- 
sistență tehnică. Colabora
rea dintre profesor și mais
tru presupune acordarea de 
csistență pedagogică, schimb 
reciproc de informații în le
gătură cu comportarea și a- 
titudinea elevilor față de 
muncă. în cursul asistențelor 
pe care dirigintele le face la 
pregătirea tehnico-producti- 
vă, observă atitudinea și 
comportarea elevilor în pro
cesul activității practice, cu
noaște disciplina elevilor și 
cooperarea lor în procesul 
muncii.

La sporirea eficienței ac
tivității practice, contribuie 
și vizitele elevilor la locul 
de muncă al părinților, în- 
tilnirile cu muncitori frun
tași, cu tehnicieni și ingineri 
la locurile de ------ ~ r':-
gintele devine astfel un fac
tor stimulator 
obiectivelor 
care se formează la toate 
disciplinele de învătămînt.

Prof. Viorel AVRAM, 
" Școala generală nr. 6 Vulcan

muncă. Diri-

în realizarea 
educaționale

Folosirea rațională
cauză dereglări sau stagnări 
în activitatea echipelor".

Ritmul de lucru atins pe 
șantierul din Petrila nu este, 
totuși, satisfăcător. Despre 
acest aspect ne-a vorbit in
ginerul Constantin Popescu, 
șeful șantierului nr. 2 al 
T.C.H.'

- Ritmul de lucru la blocul 
54 a fost mult accelerat în 
ultimul timp. Totuși, nu am 
reușit să atingem . încă sta
diile fizice prevăzute prin 
grafice. Conform graficelor, 
echipa de montaj, care lu
crează în acord global, tre
buia să termine etajul II în 
ziua de 2 iunie. Decalajul 
cu care s-a atins stadiul res
pectiv este de trei zile. Cu 
toate acestea, pînă la 16 
iunie trebuie să atingem co
ta finală la primele două 
scări ale blocului. Pentru a-

• (Urmare din pag. I)

Așadar, în ultimul timp, 
ritmul execuției blocului 54 
din Petrila a sporit. In spri
jinul acestei afirmații, ma.s- 
trul constructor Francisc Fi- 
lipescu, șeful punctului de 
lucru pe unul din schimburi, 
a ținut să precizeze noile 
condiții în care se desfășoa
ră activitatea constructorilor: 
„Problema de bază, aprovi
zionarea cu piese prefabri
cate, este reglementată. Lis
tele zilnice de piese solici
tate de noi sînt onorate in
tegral de către poligon. Nu-i 
mai puțin adevărat că sîn- 
tem favorizați și de faptul 
că pe alte șantiere nu se 
montează prefabricate. Be
tonul ne sosește, de aseme
nea, conform comenzilor, ne- 
înregistrîndu-se din această

a forței de♦
ceasta ne-am propus să în
tărim echipele de montaj cu 
cîte un om pe fiecare schimb. 

•Am planificat eșalonarea e- 
chipelor care vor continua 
operațiile următoare, inclu
siv cele de finisaj ale blo
cului. Dacă sprijinul poligo
nului și al stației de betoa
ne, va fi tot așa de prompt 
și operativ ca în -ultimul 
t mp, blocul va putea fi pre- 
dct la

Date
re se 
blocul 
putem 
pmă acum despre ritmul e- 
xecuției fără a aminti două 
aspecte legate de folosirea 
chibzuită, rațională a forței 
de muncă despre care ne-au 
vorbit cei doi șefi de echipă, 
aspecte de care organizato
rii execuției trebuie să țină

termenul stabilit, 
fiind întîrzierile ca- 

înreg strează încă la 
54 din Petrila, nu 
încheia cele relatate

muncă

liei. Petrece ore în șir prin 
localuri în compania așa nu- 
miților „prieteni" din orașul 
Vulcan consumînd băuturi 
alcoolice. I s-a atras aten
ția asupra vrejii parazitare 
ce-o duce. Ne exprimăm 
speranța că va renunța ia 
acest mod de viață, care 
nu-i face nicidecum cinste. 
Pînă nu-i prea tirziu...
CEI DOI „MUȘCHETARI"
Frații Gheorghe și Cons

tantin Mureșan abia au tre
cut de vîrsta majoratului, a- 
vînd 18 și respectiv 20 ani. 
Nemaiținînd seama de nu
mărul de pahare comanda
te, cu mintea încețoșată de 
aburii alcoolului, au provo
cat la bufetul „Carpați" din 
Vulcan un scandal soldat cu 
numeroase pahare sparte,

lovind mai multe persoane 
din preajmă. După aceată 
„bravură" s-au trezit... con
travenient pentru încălcarea 
bunelor moravuri.

Au fost sancționați cu o 
amendă usturătoare, pe me
rit, pentru comportarea lor 
reprobabilă.

TATĂL „UITUC"
Șapte ani a durat căsnicia 

dintre Profira și Nicolae 
Badea, din orașul Vulcan 
pînă cînd au început certu
rile. In urma purtării necu
viincioase a soțului, Profira 
a fost în cele din urmă ne
voită să plece, cu cei trei 
copii rezultați din căsătorie, 
la tatăl ei, la Buzău. Prin 
hotărîre judecătorească s-a 
stabilit ca Nicolae Badea 
să plătească lunar suma de

500 lei, reprezentînd pensia 
pentru întreținerea copiilor. 
Deși are posibilități de a se 
achita de îndatoririle sale 
de tată, Nicolae Badea a 
uitat cu desăvîrșire de obli
gați le sale legale față de 
copii, cheltuindu-și întreaga 
retribuție cu o concubină.

I s-a întocmit dosar de 
trimitere în judecată și va 
răspunde în fața instanței 
pentru atitudinea sa ires
ponsabilă. ,

N. ȘTEFÂNESCU, 
sprijinul It. de miliție 

Vasile CHIFOR

>

seama în preocupările lor și 
ale constructorilor de a re
cupera rămînerile în urmă.

loan Gyorgy : . Potențialul 
echipei noastre nu este încă 
folosit în întregime. La că
minul cultural Cimpa, la 
noua școală cu 16 clase din 
Petrila ca și la alte obiecti
ve, din pricină că nu sînt 
efectuate la timp săpăturile 
în fundații nu ni se crează 
front de lucru pentru a exe
cuta cofraje, pentru a se 
putea trece astfel la turnarea . 
betoanelor...

Mihai Boboiu : Ritmul de 
lucru ar crește dacă pentru 
monolitizările cu beton s-ar 
constitui o echipă specială. 
Această operație o facem 
tot noi. Azi, ca să turnăm 
două mașini de beton, ni s-a 
răpit o jumătate de zi de 
lucru, timp în care puteam 
monta 7-8 prefabricate. Din 
cîte știm, acest procedeu se 
utilizează destul de des pe 
alte șantiere, urmarea fiind 
intensificarea ritmului de e- 
xecuție.

CU

Mai am 3 
proprie- 

personală

Ing. Zoltan 
Kiraly jr.

dinți...
tate

— S-a desco
perit autogolul

.. automoto-ul

încă
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trecema-

pîine

de fabricație și 
în muncă de 
schimburile de

cupăm și de pregătirea 
drelor necesare, recent absol
vind cursul de calificare de 
scurtă durată un număr de 
40 de brutari, în mare
joritate muncitori tineri și în 
special femei,

— Cum explicați totuși, în 
acest context, că mai ajunge 
în rețeaua de desfacere pîine 
cu aspect comercial necores
punzător, crudă ? Cîteva scri
sori de ia consumatori ne 
semnalează deficiențe de a- 
ceastă natură.

— Le regretăm, in primul 
rînd. Cauzele de la fabrică

Impreună cu directoarea Fabricii de morărit și panifi
cație din Petroșani, inginer Viorica TAKACS, de față fiind 
și ihg. lozefina Kuron, șefa compartimentului de produc
ție, și tehniciană Brigita Fuchs, am analizat nivelul satis
facerii de către unitate a cerințelor consumului de pîine și 
calitatea acesteia. Directoarea fabricii ne-a furnizat, la 
începutul convorbirii, o seamă de relatări semnificative 
privind tenia abordată.

— Comparativ cu perioada 
corespunzătoare a anului tre
cut, colectivul fabricii noastre 
a realizat în primele cinci 
luni ale anului 1978 creșteri 
însemnate de producție, reu
șind să satisfacă cerințele 
consumului de pîine și de spe
cialități de panificație ale 
populației din Valea Jiului. 
Astfel, pînă la 1 iunie s au 
produs cu 311 tone pîine in
termediară, 175 tone pîine 
albă, 207 tone pîine integra
lă și 540 tone specialități mai 
mult decît în perioada cores
punzătoare a anului trecut. In 
mod curent, se produc în a- 
cest an 42 specialități de pa
nificație și 11 sortimente de 
pîine între care amintesc cî
teva din cele mai noi cum 
sînt franzeluța cu lapte și 
calciu, pîine graham și aclo- 
ridă, ambele dietetice, franze
la intermediară, covrigi cu 
cașcaval în pungi de 150 gr. 
In lunile următoare, potrivit 
sarcinilor . de diversificare a 
producției, vom introduce în 
producție încă patru sortimen
te de specialități de panifi
cație.

— Vă rugăm să ne vorbiți 
despre preocupări’e conduce
rii fabricii și ale comparti
mentelor din cadrul unității 
orientate în mod expres pe a- 
sigurarea calității pîinii.

— In ședințele lunare ale 
C.O.M. un punct al ordinii de 
zi se referă, de regulă, la 
un aspect concret al calității 
pîinii și materiei prime, sec
ția din Lupeni producînd du
pă cum se știe, pe lîngă sor
timentele de pîine și speciali- 

Instantaneu din magazinul alimentar cu autoservire nr. 
58 din Vulcan. Un magazin bine aprovizionat și care concu
rează printre primele unități din județul nostru la realizarea 
vînzărilor.

Foto : Ion LEONARD
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• SABIN BOGDAN, Vul
can : Rămînînd în continua
re pe funcția de mașinist sub
teran avută la data pensio
nării de invaliditate gradul III, 
loc de muncă pe care vă 
aflați și în prezent, deci fă- 
cînd parte din grupa I de 
muncă, dumneavoastră puteți 
cumula prin pensie și retribu
ția pentru munca pe care o 
prestați pînă la 80 la sută din 
retribuția avută la data sta
bilirii gradului de invalidita
te actualizată cu majorările 
intervenite la funcția respec
tivă. Această reglementare 
este cuprinsă în conținutul art. 
25 (5) al Legii nr. 3/1977. O- 
ficiul municipal pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri 
sociale Petroșani, a luat le
gătura cu factorii în drept de 
la mină și greșeala a fost co
rectată. Veți primi diferența 
de pensie, iar mai departe 
veți benficia de 80 la sută din

tați, făina de grîu pentru în
treaga fabrică. Avem un gra
fic cu sarcini concrete, re
partizate pe compartimente 
și cadrele de bază pentru ă- 
sigurarea asistenței tehnice în 
schimburile II și III; discutăm 
pe schimburi cazurile identi
ficate de calitate necorespun-

in
Calitatea pîinii 
„sita“ exigențelor 
consumatorilor

zătoare și luăm măsuri disci
plinare împotriva celor vino- 
vați. Avem mecanici de între
ținere pe fiecare schimb, ca
re veghează la buna funcțio
nare a sitelor, malaxoarelor, 
cuptoarelor etc. Avem, de a- 
semenea, în atenție, și cu 
sprijinul organizațiilor de sin
dicat și U.T.C., sub îndruma
rea organizației de partid, 
acționăm prin formele mun
cii de educație, ridi
carea simțului de răspunde
re și a conștiinciozității în 
muncă, pentru crearea unei 
opinii de masă împotriva ce
lor care mai săvîrșesc aba
teri. Ca urmare s-au redus 
în ultima perioadă absențele 
nemotivate de la lucru și alte 
abateri disciplinare. Ne preo-

retribuția actuală a funcției 
avute la data pensionării.
• SANDU IONAȘCU, Pe

troșani : De bilete gratuite 
de călătorie pe C.F.R. — du
pă cum ne-a precizat condu
cerea Oficiului municipal pen

Răspundem
tru probleme de muncă și o- 
crotiri sociale —, beneficiază 
pensionarii de asigurări so
ciale cu gradul > de invali
ditate. Legea nr. 3/1977 nu 
crevede acordarea de bilete 
gratuite de călătorie pe 
C.F.R. și pentru beneficiarii de 
ajutor social pentru invalidi
tate de gradul I.

• GRIGORE CCLȚA, Vul
can : In conformitate cu pre
vederile Legii nr. 3/1977, 
pensionarii de gradul III ca
re continuă activitatea pot

de 
lot

ale calității reproșabile în u- 
nele zile a unor sorțîmen- 
te de pîine constau în neres- 
pectarea procesului tehnolo
gic și a rețelelor zilnice care 
se stabilesc ținînd cont 
caracteristicile fiecărui 
de făină, vinoyați de aceas
ta fiind laboranta de servi
ciu, șeful echipei de fabrica
ție și cei care îi controlează.

— Singure nici regretele, și 
nici recunoașterile autocritice 
nu pot mulțumi consumatorii 
pentru că neurmate de mă
suri eficiente ele nu îmbună
tățesc calitatea pîinii. Deci, 
ce aveți în vedere, ce asi
gurări puteți da consumatori
lor în acest sens ?

Din scrisorile sosite la redacție
MAGAZIN 

BINE APROVIZIONAT

Gospodinele din cartierul 
Sohodol — Paroșeni au pri
mit cu bucurie și satisfacție 
inițiativa C.L.F. Petroșani ca
re a redeschis unitatea de 
legume și fructe nr. 32 din 
acest cartier. Unitatea are a- 
cum ținută nouă, fiind înzes
trată cu mobilier nou, este 
servită de o altă gestiona- 
ră-vînzătoare. Totodată, este 
bine aprovizionată. Noua 
gestionară, luliana Huda o- 
teră gospodinelor, cum se 
spune, de toate, scutindu-le 
de drumul pînă la piața din 
Lupeni sau Vulcan. Cîteva a- 
precieri. Gospodina Moroș- 
canici : Se vede cît de colo 
că magazinul are acum altă 
gestionară, care își dă inte
resul pentru aprovizionarea 
corespunzătoare a populației; 
E. Boroș, 64 de ani : Mai a- 
les noi, cei în vîrstă,. sîntem 
foarte mulțumiți că găsim ce 
dorim în cartier; A. Dreghi- 
na : E bun și frumos mobilie
rul, magazinul nostru este a- 
cum bine aprovizionat, dar 
am dori să fie totdeauna așa.

solicita, la îndeplinirea con
dițiilor de vîrstă și vechime în 
muncă, pensia pentru munca 
depusă și limită de vîrstă, 
luîndu-li-se în considerare toa
tă perioada de activitate 
desfășurată pînă la data de 
cînd solicită această pensie 
(atît perioada lucrată pînă la 
pensionarea de invaliditate, 
cîf și timpul lucrat ca pensio
nar de invaliditate gradul 
III). In ce privește baza de 
calcul a acestei pensii, ea es
te prevăzută de lege, adică 
retribuția medie pe 5 am lu
crați consecutiv din ultimii 10 
de activitate.

Legea nu prevede actuali
zarea retribuției folosite ca 
bază de calcul la stabilirea 
pensiei de invaliditate, la ni
velul celei în vigoare la da
ta cererii de transformare a 
acestei pensii în pensie pen
tru munca depusă si limită de 
vîrstă. 

— Asigurarea că le vom o- 
feri pîine de bună calitate, 
bine coaptă. Pentru aceasta, 
în funcție și de perioada caldă 
în care am intrat, vom
la prelungirea timpului de 
coacere și la sporirea pon
derii sortimentelor de pîine 
cu gramaj mai mic — a fran- 
lei de 1 kg, 0,750 kg, 0,600 
kg — în cantitatea totală de 
pîine ce o vom produce. In 
același scop, vom acorda a- 
tenție asigurării , cu materii 
prime de calitate, conform 
stasului în vigoare, și vom în
tări controlul pentru 'respec
tarea cu rigurozitate a disci
plinei tehnologice pe fluxul 

'a disciplinei 
către toate 
muncitori.

★

Aspectul în care pîinea a- 
junge pe masa consumatori
lor mai depinde însă și de 
modul în care ea este trans
portată și păstrată în maga
zii și magazine. Dacă nu es
te așezată pe cant, ci una 
peste alta în stare proaspă
tă, precizau specialiștii fabri
cii, miezul'ei se tasează, ceea 
ce dă impresia că este insu
ficient coaptă. De asemenea, 
dacă în unele zile și la anu
mite ore cumpărătorii nu gă
sesc la centrele de desfacere 
sortimentul de pîine prefe
rat, aceasta se datorește co
menzilor deficitare făcute de 
gestionarii unităților respec
tive, fabrica avînd, după cum 
ne-a precizat directoarea ei, 
disponibilități pentru a satis
face cantitativ și pe sorti
mente toate cerințele, inclusiv 
comenzile suplimentare.

Toma ȚÂȚÂRCĂ

Noi, locuitorii cartierului 
Sohodol, ne exprimăm con
vingerea ,că C.L.F. Petroșani 
se va îngriji ca unitatea noas
tră de legume și fructe să 
fie în permanență bine apro
vizionată, iar servirea să fie, 
mereu ireproșabilă.

C. ION,
cartierul Sohodol, Vulcan

ȘANTIERUL DE PE MALUL 
JIULUI

Incepînd de sus, de la Lo- 
nea și pînă lîngă cartierul 
8 Martie, malul Jiului de Est 
e un adevărat șantier. Cupe
le excavatoarelor scot fără 
încetare pietriș din albia a- 
pei, adîhcindu-i matca. Lîngă 
podul din vecinătatea consi
liului popular al orașului se 
construiește un alt pod. Albia 
apei a fost deviată, iar în 
prezent se lucrează la 
de a treia culeie. Odată __ 
terminarea acestui pod, tra
ficul rutier din această zonă 
se va îmbunătăți simțitor. In

cea 
cu

DE ÎNTREBARE
I SĂ SE REPARE! In fața bat: oare de ce vinovății

I
I

-.. __ REPARE ! In fața 
Școlii generale nr. 6 din car
tierul Aeroport Petroșani, se 
află în stradă un triunghi 
de verdeață cu gard viu, a- 
cum năpădit de buruieni. 
Dar nu numai buruienile 
„usucă" gardul viu plantat 
pe laturile triunghiului. Miă- 
dițele lui au dispărut sub 
nisipul și pămîntul strîns 
de la bordurile străzii și pus 
peste ele de oamenii salu
brității. Cum au procedat ? 
Foarte simplu și foarte urît. 
In loc să transporte la lo
cul lui nisipul și pămîntul, 
l-au „ascuns" prin gardul 
viu. Azi ctîeva lopeți, mîine 
altele, așa anul acesta, tot 
așa de mulți ani, pînă

. " să transforme res
pectivul spațiu verde 
maidan. Am văzut consecin
țele acestei atitudini — le 
poate vedea oricine —-, ia 
fața locului și ne-am între-

au
„reușit"

în

în centrul orașului lucrătoare ale E.G.C.L. amenajează 
noi spații verzi care vor ridica nivelul esteticii urbane a 
Lupeniului.

Foto : Ion LICIU

,,Steagul roșu44 a criticat, 
organele vizate răspund 

In curs de soluționare. Cu 
.Necesitatea unui 

pre-
referire la „I 
chioșc pentru vînzarea 
sei" în orașul Petrila, partea 
de la tunel pînă în cartierul 
7 Noiembrie, articol publicat 
în „Steagul roșu" nr. 8002 
d n 26 mai a.c., ne-a răspuns 
conducerea Oficiului munici
pal de poștă și telecomunica
ții. „Am intervenit la Direc
ția județeană de poștă și te
lecomunicații Deva — se spu
ne în răspuns —, pentru a 
trata și rezolva problema vîn- 
zării presei prin unitatea din 
această parte a orașului Pe
trila a Centrului de librării 
Deva. Acest lucru este pe de
plin posibil în baza conven
ției care există pe plan cen
tral între cele două sectoare

apropierea cartierului 8 Mar
tie, apele Jiului vor fi stăvilite 
cînd vin mari de un puternic 
dig din bolovani și beton.

Aron MATEI, 
consiliul popular 

Petrila

FRUMOSUL LA EL ACASĂ
La blocul H 37 din orașul 

Lupeni s-a declanșat o adevă
rată întrecere pentru cea mai 
frumoasă terasă. După cum 
se spune, inițiatoarea acestei 
întreceri pentru frumos este 
Eufrosina Trifan, responsabi
la scării o ll-a, care-și-a îm
podobit terasa cu jardiniere și 
ghivece. Dar ideea pentru 
trumos a devenit „molipsitoa
re". Florile smăljUiesc cu colo
ritul lor și terasele unde lo
cuiesc Mana Bendean, Lucre- 
ția Rău și Alexandra Stupa- 
ru de la scai a I, Maria Tara- 
daciuc de la scara II, Aspasia 
Brădățeanu de la scara a 
IV-a și altele. De fapt sînt 
numeroase blocuri în Lupeni 
ale căror balcoane și terase 
sînt pline cu flori. Dar mai

bat: oare de ce vinovății 
n-au fost puși să repare ori 
să plătească ce au distrus? 
Este cazul să fie ! (T.V.)

CE SUSȚIN stîlpii de lemn 
din strada Aviatorilor Pe
troșani ? Nimic. Și nu de o 
lună — două. Sînt vreo 7 
sau 8 la număr, înșirați pe 
marginea drumului. De cîți- 
va atîrnă capete de con
ductori, semn că au avut 
cîndva o utilitate. Acum în
să nu mai susțin decît negli
jența cu care sînt tratați și 
aspectul necorespunzător 
pentru cartier și oraș. De 
aceea, dînd curs dorinței 
locatarilor din blocurile nr. 
8, 10, 14, 16 și altele din 
strada Aviatorilor, invităm 
S.D.E.E. să degajeze strada 
de stîlpii deveniți inutili. 
(T.V.)

AMNEZIE ? Magazio
nerul stației C.F.R. Petro- 

de activitate". La solicitarea 
directă a conducerii poștei 
din Petroșani, responsabila u- 
nitâții de librărie n-a accep
tat însă să primească presă 
spre vînzare. Așa că este ne
cesar să se facă pasul urmă
tor de la demeres la o rezol
vare faptică a problemei 
pentru ca cetățenii din aceas
tă jumătate a orașului Petri
la să aibă de unde cumpăra 
publicațiile dorite.

„Izvorul" a fost secat. 
Din răspunsul dat de condu
cerea E.G.C.L. Petroșani la 
nota cu acest titlu publicată 
în nr. 7990 din 12 mai a.c. 
reproducem următoarea pre
cizare : „Vă facem cunoscut 
că cele sesizate în ziar au 
fost remediate".

sînt, spre regretul nostru și 
unele balcoane și terase al 
căror colorit îl fac rufele pu
se la uscat și, zău, nu au as
pect plăcut.

Margareta MICA

COMODITATEA SA FIE 
VINOVATA?

In incinta I.M. Petrila avem 
un punct alimentar. Să găsesc 
aici salam, slănină și produ
se de carne. Sînt bune și a- 
cestea, nimic de zis, dar u- 
nora dintre noi le este reco
mandat de medic să consume 
produse lactate, să bea un
pahar cu apă minerală. Se 
întîmplă însă uneori ca iaur
tul, smîntîna la pahar, apa 
minerală, ba chiar și pîinea 
să lipsească din unitate. Ne-' 
dumerirea noastră este cu a- 
tît mai mare cu cît știm că.în 
toate unitățile comerciale 
localitate ex'Stă produse 
abundență și de o largă 
versitate. N-o fi cumva 
moditatea vînzătoarelor 
aici vinovată de slaba apro
vizionare.?

Un grup de muncitori, 
I.M. Petrila

din 
din 
di- 

co-
de

șani, Alexandru Burada, 
ne-a adresat rugămintea 
de a-l invita pe cetățea
nul Nicolae Trifan din 
Petroșani, strada Venus, 
blocul nr. 11 apartamen
tul 12 să-și ridice un pat 
vechi care stă în maga
zia gării de mai multe 
săptămîni. Gara l-a avi
zat ultima dată în 26 a- 
prilie, dar el n-a binevoit 
să se prezinte, pentru a 
ridica obiectul respectiv, 
expediat din Tîrgu Fru
mos, patul continuînd să 
ocupe și în prezent spațiul 
magaziei. O facem amin
tind totodată adresantu
lui că și dacă între timp 
și-a cumpărat alt .pat, pe 
cel din magazia gării tot 
va trebui să-l ridice. Și 
este în interesul lui să-l 
ridice cit mai repede, de
oarece pentru spațiul o- 
cupat și pentru timpul cît 
obiectul stă în magazie 
se plătește. (T.V.)

I
I
I
I
I
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O N:U- Sesiunea specială a Adunării Generale 
consacrată dezarmării

Propunerile României în vederea realizării unor 
progrese efective, pe calea dezarmării, au fost 

primite cu viu interes
NAȚIUNILE UNITE 8 (A-

gerpres). Joi au continuat dez
baterile generale ale sesiunii 
speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrate de
zarmării.

în cadrul ședinței a luat 
cuvîntul primul ministru al 
Guvernului român. Manea 
Mănescu, care, din însărci
narea președintelui Republi
cii Socialiste România, to-

întrevedere a primului ministru 
al guvernului român cu Kurt Waldheim

NAȚIUNILE UNITE 8 (A-
gerpres). --

Joi, primul ministru al gu
vernului român a avut o în
trevedere cu secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Wald
heim.

întrevederea, desfășurată 
într-o atmosferă de prie

Frezențe românești
PARIS 8 (Agerpres). Joi, pri

mul ministru at Franței, Ray
mond Barre, l-a primit pe 
Gheorghe Radulescu, vice- 
prim-ministru al guvernului 
României, care se află la Pa
ris cu ocazia celei de-a 9-a 
sesiuni a Comisiei mixte in- 
terguvernamentale româno- 
franceze de cooperare econo
mică și tehnico-științifică.

In cursul convorbirii s-a a- 
naii.zot modul în care se rea
lizează acțiunile convenite la 
întîlnirile la nivel înalt, cons- 
tatîndu-se că schimburile co
merciale și cooperarea eco
nomică și tehnico-științifică 
au cunoscut o dezvoltare con
tinuă, și s-au stabilit căi pen
tru finalizarea unor acțiuni 
importante care să conducă 
la lărgirea și diversificarea 
relațiilor economice.

★
CAIRO 8 (Agerpres). Săptă

mânalul egiptean de limbă a- 
rabă „Rose El Youssef" a pu
blicat în ultimul său număr, 

varășul Nicoiae Ceaușescu, 
a prezentat poziția țării 
nofastre în problema dezar
mării.

Materializare a preocupă
rii intense și a concepției re
aliste și constructive a pre
ședintelui Nicoiae Ceaușescu 
asupra acestei probleme vi
tale a contemporaneității, 
ansamblul de măsuri cuprinse 
în propunerile României, ce

tenie și cordialitate, a pri
lejuit efectuarea unui schimb 
de ■ vederi în legătură cu 
problemele aflate pe ordi
nea de zi a actualei sesi
uni speciale a O.N.U., pre
cum și un tur de orizont a- 

* supra Unor aspecte majore
ale vieții internaționale.

un amplu articol intitulat „I- 
nițiativa României pentru o 
dezarmare completă". Artico
lul, care este însoțit de foto
grafia președintelui Republi
cii Socialiste Român a, tovară
șul Nicoiae Ceaușescu, face 
o amplă prezentare a hotărî- 
rii C.C. al P.C.R. din mai anul 
acesta privind poziția Româ
niei în problemele dezarmării 
și, în primul rînd, a dezarmă
rii nucleare.

„In 1975 — scrie revista — 
din inițiativa președintelui 
Nicoiae Ceaușescu, România 
a prezentat la O.N.U. docu
mentul „Poziția României în 
problemele dezarmării în pri
mul rînd ale dezarmării nu
cleare, și instaurarea unei 
păci trainice în lume". Acest 
document cuprinde propune
rea de convocare a unei se
siuni speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. asupra de
zarmării. România a acționat 
în cooperare strînsă cu alte 
state, pentru pregătirea aces
tei sesiuni, căreia îi acordă 
o deosebită importanță". 

le 10 direcții principale de 
acțiune preconizate de țara 
noastră în vederea reali
zării unor progrese efecti
ve pe calea spre crearea u- 
nei lumi fără arme și fără 
războaie, au fost primite cu 
viu interes și apreciate ca 
o substanțială contribuție la 
desfășurarea rodnică a 
lucrărilor sesiunii, la deschi
derea unei perspective noi 
în acest domeniu, corespun
zător intereselor și aspirați
ilor de pace ale tuturor po
poarelor.

Secretarul general al ■ 
O.N.U. a oferit un dejun I 
în onoarea primului minis- I 
tru al guvernului român. I

Au participat Lazar Moi- | 
sov, președintele sesiunii 
speciale a Adunării Genera
le, șefi de delegații aie sta
telor participante la lucră
rile sesiunii, Înalti demnitari 
ai O.N.U.

★ ★ 
★

Tot joi, primul ministru al 
guvernului român, Manea 
Măneșcu, a avut la sediul 
O.N.U. o întrevedere cu 
președintele Sesiunii speci
ale a Adunării GenSraie, 
Lazar Moisov.

în cadrul întrevederii, des
fășurată într-o atmosferă 
caldă, prietenească au fost 
abordate probleme referitoa
re la actuala sesiune spe
cială a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată de
zarmării. I

Orientul
BEIRUT 8 (Agerpres). In 

cursul reuniunii sale săptămî- 
naie. Consiliul de Miniștri li
ban ez a trecut în revistă re
zultatele recentelor contacte 
care au avut loc între condu
cătorii libanezi și Enzio Silas- 
vuo, coordonatorul Forjelor 
Interimare ale Națiunilor U- 
nite în Liban (UNIFIL) ■— re
latează agenția MEN.

Aceste contacte s-au axat 
pe măsurile privind retrage-

GUVERNUL BRITANIC a a- 
nunțat alocarea unui fond 
suplimentar de 6 milioane li
re sterline în cursul acestui 
an pentru ‘cercetări în dome
niul surselor alternative de 
energie —• energia eoliană, 
solară, a valurilor mării, pre
cum și geotermicâ.

LA SALISBURY au început, 
joi, negocierile efective între 
echipa de mediatori angto- 
americani și autoritățile regi
mului rasist de la Salisbury, 
în legătură cu soluționarea 
politică a situației din Rhode
sia. Obiectul negocierilor îl 
constituie convocarea unei 
conferințe a tuturor părților 

implicate, inclusiv a Frontului 
Patriotic Zimbabwe, pentru a 
examina căile și modalitățile 
de instaurare a unui regim al 
majorității în tară.

COMITETUL COREEAN 
pentru reunificarea pașnică a 
patriei a dat publicității un 
document în care se cere eli
berarea studenților de la U- 
niversitatea din Seul arestați 
la 1 iunie. La această dată, 
unități ale poliției regimulu 
lui Pak Cijan Hi au intervenit 
cu brutalitate pentru a disper
sa o reuniune a studenților, 
care se desfășura în incinta 
universității, în momentul în 
care se da citire unei decla
rații pentru democrație și 
unitate națională. Au fost a- 
restați mai mulți participant.

MIERCURI DUPÂ-AMIAZÂ, 
în zone întinse din Republi
ca democrată Germană au 
continuat să se ' semnaleze 
furtuni și puternice ploi to
rențiale - informează a- 
genția A.D.N. La Magdeburg, 
la ora 15,00 (ora locală) 
cerul a fost atît de întunecat, 
încît iluminarea automată a 
străzilor a intrat în funcțiu
ne.

Mijlociu
rea trupelor israeliene din su
dul țării.

BEIRUT 8 (Agerpres). Intre 
80 și 90 la sută din cetățenii 
libanezi care s-au refugiat la 
Beirut și în alte localități ca 
urmare a ocupării, în luna 
martie a acestui an, a sudului 
Libanului de trupele Jsraelie- 
ne, s-au întors la casele lor, 
a declarat purtătorul de cu- 
vînt al Forțelor Interimare ale 
Națiunilor Unite în Liban. |

Campionatul mondial de fotbal

Eroii din ultima linie...

Cînd joacă la rezultat, 
chiar și echipele mari negli
jează adesea spectacolul, 
într-un fel partida dintre O- 
landa și Peru a părut o co
pie, e drept mai reușită de- 
cît originalul, a debutului 
campionatului mondial. Fi
indcă, precum polonezii și 
vest-germanii, adversarii 
s-au ferit să se avînte în 
atac. La mijlocul terenului, 
cuvîntul de ordine se pare 
să fi fost „nu ne interesea
ză să dăm, ci să nu primim 
gol". Prudența excesivă a 
stopat ștarturile unui Munan- 
te sau Cubillas și astfel 
scorul alb a convenit ambe
lor combatante. Tn aceeași 
grupă a IV-a, scoțienii, a- 
cuzați de „scandakil John
ston", dar și de colective 
amnezii de la ceea ce se 
numește viață sportivă, au 
fost stopați de modestul 
team iranian, contribuția 
coechipierilor lui Jordan ia 
stabilirea scorului a fost nu
lă, ' întrucît Movadaf a în
scris în proprie poartă -pri
mul autogol al acestei edi
ții, dar Dariaifar a readus e- 
galitatea nesperată.

Fiindcă tot sîntem la ca
pitolul surprize, în seria a 
lii-a, autsidera întrecerilor, 
Austria, s-a instalat comod 
în fruntea clasamentului, 
„valsul vienez" a fost mai 
atletic decît se aștepta, foar
te precis, îngenunchiind for
mații cu galoane aurite, pre
cum Spania și Suedia, am
bele, se știe, nedepășite de 
brazilieni. Și cînd ne gîndim 
că selecționerul spaniolilor 
Kubala declara optimist : „în 
Argentina echipa noastră va 
face senzație..."

De acum elita acestei e- 
diții a fost desemnată, doar 
în penultima grupă se aș
teaptă clarificări. Scorul în 
disputa Europa - America 
de Sud este, deocamdată 
5-2 în. favoarea bătrînului 

continent (Italia, R.F.G., Po
lonia, Olanda, Austria, contra 
Argentina și Peru). Revenind 
ia partida Austria - Suedia 
(1-0), învingătorii au fost 
mai buni, au ratat însă foar
te multe ocazii, în frunte cu 
virtualul purtător al „Ghetei 
de aur" Krakl, care a în
scris însă, dintr-un penalty 
discutabil.

Cele două formații, dar 
și Peru, Italia, Olanda etc., 
aliniază în gazon numeroși 
jucători la o" vîrsfă conside
rată de noi, matusalemică. 
Cît'eva exemple edificatoa
re : suedezii Nordqvist și 
Bo Larsson, peruanul Chum- 
pitaz, italianul Zoff, spani
olul Pirri, au fiecare cîte 36 
de ani, olandezul Suurbier 
e mai tînăr cu 3 ani, îl ur
mează portarul. tunisian At- 
tonga (32) și lista ar pu
tea continua cu foarte mul
te nume, recordul vîrstei co
lective aparținînd peruanilor. 
Orientarea spre „bătrîni" nu 
a dus la „înghețarea" fa
zelor, dimpotrivă, o împleti
re armonioasă a vîrstelor a 
cimentat teamuri puternice, 
precum Peru, Olanda, Aus
tria, Polonia, R.F.G. etc. 
Cu alte cuvinte, asistăm 
la „operațiunea bătrînilor", 
morala rămîne plină de în
vățăminte și pentru alții care 

s-au debarasat prea ușor de ei.
De departe, eroii „iernii 

argentiniene", au devenit por
tarii multor naționale. Au 
salvat buturile de situații 
critice, au reparat greșeli
le coechipierilor, au fast 
îngenunclreați, în dueluri i- 
negale, pentru unii dintre ei, 
plînsul a constituit un per
manent „modus vivendi" în 
gazon. Astfel, pri
mul portar al Mexicu
lui, a căzut,"grav acciden
tat la datorie, fiind urmat, 
într-o postură similară de 
francezul Demanes. Imbata
bilul peruan Quiroga aspi
ră, fără contracandidat, la 
premiul fair-play. 
Nu s-a sfiit să acorde pri
mul ajutor periculosului său 
adversar Neeskens, ba chiar 
l-a purtat în brațe pe ac
cidentat pînă în spatele bu
turilor. Așadar, „ultimii oa
meni" din marginile gazo
nului s-au dovedit a fi cei 
dintîi, prirr isprăvile lor, de
venind demni eroi ai unor 
balade nescrise poate vre
odată.

Ion VULPE

DUMINICĂ, 11 IUNIE
8,00 Sportul pentru toți.
8,15 Tot înainte !
9,10 Șoi mii patriei
9,20 Film serial pentru co- 

copii. Don Quijofte. E- 
pisodul 3

9,45 Pentru căminul dum
neavoastră

10,00 Viața satului
.11,00 Campionatul Mondial 

de fotbal : Italia-Ar- 
gentina

12.30 De strajă Patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical. Din 

cuprins: După 130 de 
ani la Islaz. Program 
de cîntece corale, re
cital de poezie patrio
tică, muzică folk, mu
zică ușoară, desene a- 
nimafe, întîlnire cu o- 
pereta românească, 
concert de muzică 
populară românească

1'6,30 Daciada -.reportaj fil
mat la marea compe
tiție națională

16,45 Cîntă farfara militară
17.30 Micul ecran pentru cei 

mici
17,50 Film serial. Linia ma

ritimă Onedin. Episo
dul 42

18,40 Campionatul Mondial 
de fotbal : Suedia-
Spania

20.30 Telejurnal
îl,00 Antena vă aparține. 

Spectacol prezentat de 
județul Alba

22,00 Telejurnal
22.20 Campionatul Mondial

de fotbal : Scoția-
Olanda.
LUNI, 12 IUNIE

15,55 Te'ex
16,00 Emisiune în limba ma

ghiară
19,00 Secvențe britanice
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Panoramic
20.30 Roman-foileton. Fami

lia Palliser. Episodul 16
21,25 Festivalul național „Cîn- 

tarea României"
21.40 Emisiune de știință
22,10 Cadran mondial
22.30 Telejurnal
22.40 Campionatul Mondi

al de fotbal : Brazilia- 
Austria,
MARȚI, 13 IUNIE

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pen

tru copii și tineret
11,15 in alb și negru: Ma

rina (reluare)
12,05 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă engleză
17,05 La volan - emisiune 

pentru conducătorii 
auto

17.20 Afenț-e la... neatenție ! 
.17,40 Muzica în imagini.

Festivalul cîntecului 
popular „Maria Tăna- 
se" - Craiova 1978

18.30 Lecții TV pentru lu

crătorii din agricultură 
19,00 Tribuna TV.
19,20 1001 de seri
19,30 Telejurnal .
20,00 La ordinea zilei în e- 

conomie
20,10 Muzică ușoară
.20,25 Roadele politicii parti

dului de dezvoltare e- 
conomico-socială a ță
rii. Azi, Tîrgu Secuiesc

20,50 Seară de teatru. Răz
bunarea sufleorului, de 
V.l. Popa. Premieră TV

PROGRAMUL TV

22,05 Reportaj de la expozi
ția „Tineretul - fac
tor activ în îndeplini
rea Programului partr 
dului", lași, mai-iunie 
1978

22,20 Telejurnal
MIERCURI, 14 IUNIE

9,00 Teleșcoală
10,00 Șoimii Patrie!
10,10 Tribuna TV
10.30 Teatru TV. Răzbuna

rea sufleorului de V.l. 
Popa

11,45 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Curs de limbă germa 

nă

17,00 Consultații medicale
17,20 Tragerea pronoexpres
17.30 Gala maeștrilor : Ion 

Tugearu, interpret și 
coregraf

18,10 Noi, femeile I
18,40 Campionatul Mond al 

de fotbal : Un meci din 
grupa semifinală A.

20.30 Telejurnal
20,50 La ordinea zilei în e- 

conomie
21,00 Telecinemateca. Cei 

patru cavaleri ai apo

calipsului. Premieră pe 
țară. Coproducție 
S.U.A. - Franța-Suedia. 
Partea I.

22,20 Telejurnal
22,40 Campionatul Mondial 

de fotbal. Un meci din 
grupa semifinală B.
JOI, 15 IUNIE

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,25 Curs de limbă rusă
16,55 Din țările socialiste
17,05 România pitorească
17,35 Fotbal : Un meci din 

ultima etapă a Cam
pionatului național (di
vizia A). Transmisiune

directă.
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 La ordinea zilei în e- 

conomie
20,10 130 de ani de la revo

luția burghezo-demo- 
cratică din 1848 ,

20.30 Ora tineretului
21.20 Teatru TV. Brigada ro

manticilor, de Petru Is
pas. Premieră pe țară

22.20 Telejurnal
22,40 Campionatul Mondial 

de fotbal. Un meci din 
grupa semifina'ă B.
VINERI, 16 IUNIE

9,00 Teleșcoală
10,00 Film artistic (reluare). 

Fiul meu Edward
11,50 Corespondenții jude

țeni transmit
12,05 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Curs de limbă fran

ceză
17,00 Emisiune în limba ger

mană
19,00 Rezultatele tragerii loto
19,05 Film serial pentru co

pii : Cuore
19.30 Telejurnal
20,00 La ordinea zilei în e- 

conomie
20,10 Reportaj de scriitor
20.30 Telecinemateca. Cei 

patru cavaleri ai A- 
pocalipsului. Premieră 
pe țară, Coproducție 
S.U.Ă. - Franța - Su

edia. Partea a ll-a
21,50 Meridiane culturale.
, Centenarul jocurilor La

tinității
22.20 Telejurnal
22.40 Campionatul Mondial 

de fotbal : . Un meci 
din grupa semifinală A.

SÎMBĂTA, 17 IUNIE
12,00 Telex
12,05 Roman-foileton : Fami

lia Palliser. Reluarea 
episodului 16

13,00 Curs de limbă spanio
lă

13,25 Concert distractiv
14.15 Carnet de reporter
14.40 Ritmuri. muzicale
14,55 Bucureștiul necunos

cut
15.20 Omul și marea
16,05 Clubul tineretului... la 

Porțile Zărandului
17.15 Agenda cultural-artisti- 

că
17.45 Săptămîna politică in

ternă și internațională
18,00 Antologia filmului pen

tru copii . și tineret : 
Charles Chaplin

19,00 Sîntem cîntecul luminii. 
Spectacol pionieresc

19,30 Telejurnal
20,00 Teleenciclopedia
20.45 Film serial : Om bo

gat, om sărac. Pro
ducție a studiourilor a- 
mericane

22.20 Telejurnal
22.40 Întîlnire cu satira și 

umorul.
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