
Tovarășul Nicolae Ceausescu PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE,. UNIȚI-VĂ t

de Stingă - Comuniștii din Suedia
In cursul . după-amiezii de 

joi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar generai 
al Partidului Comunist 
Român, a primit delegația 
Partidului de Stînga -Comu
niștii din Suedia, condusă 
de tovarășul Lars Werner, 
președintele partidului, ca
re efectuează o vizită de 
prietenie în țara noastră.

în cursul convorbirilor s-a 
procedat la o -informare re
ciprocă privind activitatea și 
Preocupările actuale ale ce
lor două partide și a avut 
loc un 
asupra 
mișcării

schimb de vederi 
unor probleme ale 
comuniste și mun-

citorești internaționale, ale 
vieții politice internaționale.

Vizita și ■ convorbirile au 
confirmat evoluția pozitivă, 
mereu ascendentă a relațiilor 
dintre cele două partide. S-a 
exprimat hofărîrea Tor de 
a acționa și în viitor pentru 
întărirea prieteniei și cola

borării dintre popoarele ro
mân și suedez, pentru' dez
voltarea relațiilor politice, e- 
conomice, ’ tehnico-științifice, 
culturale dintre România și 
Suedia, în interesul celor do
uă popoare, al cauzei pă
cii, securității ș.i colaborării, 
în Europa și în întreaga.lume.

leagul roșu
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Lucrările
Conferinței naționale a
Uniunii Artiștilor Plastici

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, joi dimineața s-au 
deschis în Capitală lucrările 
Conferinței naționale a Uniu
nii Artiștilor Plastici,

Au participat tovarășii Ma
nea Mânescu, losif Banc, Vir
gil Cazacu, Constantin Dăs- 
călescu, Ion Dincă, Dumitru 
Popescu, losif Uglar, Ștefan 
Voitec și Miu Dobrescu.

Sculptorul Ion Jalea, artist 
al poporului, președinte de 
onoare al Uniunii Artiștilor 
Plastici, a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tova. 
rășei Elena Ceaușescu un 
cald salut din partea artiști
lor plastici din țoro roast ă. 
In încheierea cuyîntului său de 

salut, vorbitorul a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu— 
și tovarășei Elena Ceaușescu, 
in numele conducerii Uniunii 
Artiștilor Plastici, respectuoa
sa rugăminte de a inaugura 
și vizita expoziția organiza
tă cu prilejul Conferinței na
ționale a Uniunii Artiștilor 
Plastici, în sălile Muzeului de 
artă al Republicii Socialiste 
România.

Insumind lucrări inspirate 
din viața și activitatea oar. e- 
nilor muncii, din îndelungata 
luptă a poporului român pen
tru libertate, unitate și inde- 
oendență națională, expozi
ția grupează o cuprinzătoare 
selecție din lucrările cele mai 
reprezentative realizate în pe
rioada care a trecut de la

precedenta conferință. Este 
“ i realizărilor 

pe tot cu- 
alături de 
pun talen- 
de creație 
idealuri a- 

ridicării 
progres și

o retrospectivă a 1 
artiștilor noștri de 
prinsul țării care, 
întregul popor, își 
tul și puterea lor 
în slujba înaltelor 
le înfloririi' patriei, 
ei pe noi culmi de 
civilizație.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu cercetează cu a- 
tenție lucrările prezentate în 
expoziție, zăbovesc cu inte
res în fața celor mai semni
ficative creații ale artiștilor 
noștri plastici.

După vizitarea expoziției, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat au 
participat la ședința inaugu
rală a conferinței.

Participanții au întîmpinat 
cu vii și îndelungate aplauze 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, exprimîndu-și cu 
putere recunoștința pentru 
condițiile create de conduce
rea partidului -și statului nos
tru înfloririi artei și culturii 
românești, stimulării capacită
ții de creație a făuritorilor de 
frumos din țara noastră.

In sală sint prezenți 
gdții aleși în adunările 
lelor și secțiilor U.A.P., 
tați ai altor uniuni de 
ție, reprezentanți ai unor mi
nistere, organizații obștești și 
instituții centrale.

dele- 
filia- 
invi- 

crea-

• (Continuare în pag. a 4-a)

Se instalează macaraua pentru construirea noului bloc 
(nr. 7) din strada Vasile Roaită Petroșani, bloc care va fi 
executat din panouri mari prefabricate, in clișeu, echipa con
dusă de Ion Fleischer. Foto : I. LICIU
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Inițiativele muncitorești
• preocupări • rezultate

Modernizarea proceselor 
de preparare a cărbunelui, 
a determinat la preparația 
din Lupeni o permanentă per
fecționare profesională a în
tregului colectiv, acțiune 
condusă nemijlocit de orga
nizația de partid. Un carac
ter stimulativ în acest sens 
îl gre promovarea 
velpr muncitorești 
te în întreaga uzină. De 
larg ecou se bucură 
țiativa ,,O zi pe lună 
funcționăm cu economii 
combustibil", lansată 
mecanicul dieselist 
Berdaly și însușită de Gheor
ghe Ancuțescu, Vaier Măr
cii, Gheorghe Ivanov, Ti- 
beriu Timar, care obțin în 
mod constant rezultate foar
te bune.
- întreaga noastră pro

pagandă vizuală, ne spunea 
tovarășul Gheorghe Pană, 
secretarul comitetului de 
partid, este desfășurată, 
concretizată și explicitată 
pentru fiecare loc de mun-

inîțiqti- 
■cunoscu- 

un 
i ni
să 
de 
de 

Vasile

că. Un fapt deosebit 
important care ne-a 
centrat atenția a tost 
bilizarea tuturor pentru 
pletarea studiilor, 
de toți oamenii 
un element strict 
în perfecționarea și 
rirea competenței profe
sionale care să corespundă 
dotării noastre actuale. A- 
vem roulțe date elocvente în 
acest domeniu, dar mai im
portant mi se pare faptul 
că în foarte scurt timp în 
preparația noastră nu 
fi muncitori care să nu 
bă absolvită cel puțin școa
la generală, lată pentru ce 
colectivul nostru înregis
trează rezultate bune, cu e- 
fecte directe și în retribuția 
oamenilor.

O inițiativă specifică uzi
nelor de preparare a căr
bunelui este participarea oa-

T. SPÂTARU

do 
con- 
mo- 

corTH 
apreciată 

muncii ca 
necesar 

spo-

vor
ai-

rmam

ex-

nă Mormânt
pune

. ,__ , _. care
doresc să-și petreacă zile
le de vacanță sau concediu

• (Continuare în pag. a 2-a)

în pag, a 3-a Tînăra strungar iță Ileana 
Dezși, de la atelierul meca
nic al I.M. Aninoasa, deși 
are doar 3 luni de cînd a 
absolvit, se impune de acum 
ca o muncitoare destoinică.

Foto : 1. LEONARD

O ACTIVITATE INTENSA 
se desfășoară la cineclu- 
bul „Amafilm" din Lupeni, 
în pregătirea Festivalului 
filmului de ficțiune pe ca
re-! va găzdui între 29-30 
iulie a,c. Gazdele pregă
tesc o nouă producție, 
„Mărul", după scenariul și 
în regia lui Teofil Dobrea- 
nu. (Marcela Predoșam 
Lupen )

PRINTRE CIȘTIGATORil 
fazei judefene a concursu
lui pionieresc de navomo- 
dele se află elevii Armând 
Farkaș și Remus Butuza, ca
re au adus cercului de profil

din cadrul Casei pionierilor 
și șoimilor patriei din Petro
șani, cinci premii din care 
două locuri I. Au fost pre
miate machete de nave te
leghidate construite de cei 
doi concurenți (M.P.) o

LA CLUBUL SINDICATE
LOR din Lupeni a avut loc 
vernisajul expoziție, de pic
tură a prof. Eugen Bencâu, 
din localilafe. Creația plas- 
ticianului a fost prezentata 
de losif Tellmann. Iubitorii 
de frumos sînt invitați în 
cont nuare să viziteze 
poziția. (P.M.)

B.T.T. PETROȘANI 
îa dispoziția ținerilor

pe litoral, bilete de odihnă 
în stațiunile Eforie Sud, E- 
forie Nord și Costinești, 
pentru perioada 1—12 Iu
lie. înscrierile se fac pînă 
în ziua de 23 iunie. (M.P.)

FRUCTE DE SEZON. De 
ieri, unități de desfacere 
C.L.F. din municipiu întîm- 
pină cumpărătorii cu aro
ma livezilor de piersici și 
cîmpurjor de căpșuni. Prin 
aceste unități au fost pu
se, ieri, la dispoziția lo
cuitorilor Văii Jiului 8000 
kg căpșuni și 6000 kg pier
sici. (C.D.).

DIALOG
CETĂȚENESC

asigură directorul minei Livezeni
Sectorul III al I.M. Uneam

Cu o restanță îngrijoră
toare, realizările minei Li- 
vezem s-au menținut în a- 
ceastă lună sub 40 la su
tă din sarcinile de plan. Nu 
ne vom opri asupra multi
plelor cauze care au con
dus la o astfel de situație ci 
ne vom rezuma doar la a 
prezenta radiografia acti
vități: de producție din 
primele 3 zile ale acestei 
sâptâmîni - respectiv, 19, 
20 și 21 iunie - prin prisma 
realizării indicatorilor pro
ducției extrase și producti
vitate a muncii.

Producția fizică realizată 
nu a depășit în aceste zile 
37,7 la sută, iar productivi
tății» obținute sînt : în aba
taje - 2,973 tone pe post, 
față de planificat •
în cărbune - 2,131 față de 
5,316 tone pe post, iar la 
„total subteran" s-a obținut 
o productivitate de 0,735 
tone pe post față de un plan 

de 2,093 tone pe post. Pri
vind situația statistică a de
fecțiunilor constatate doar la

• Procentul de realizare a planului în 
această lună, nu a trecut în medie de 40 la 
sută ;

• Productivitatea muncii în abataje : 
planificat 6,627 tone pe post, realizat — 
2,973 tone pe post ;

• Din trei zile lucrătoare, abatajul lui 
Dănălache a stat una din cauza defecțiu' 
nilor electromecanice.

o singură brigadă, la cel ma 
bun abataj sau mai corect 
spus, ia abatajul de cea 
mai mare capacitate, do
tat cu combină și susținere 
individuală, și însumînd o- 
rele de staționare a utilaje
lor, aflăm că totalul acesto
ra se ridică la 23,15 ore. 

Cu alte cuvinte, din 3 zile 
lucrătoara, abatajul a stat 
o zi din cauza defecțiunilor.

Astfel, în 19 iunie s-a schim
bat angrenajul defect de la 
TR dm pianul colector între 
orele 2 și 5 30 ■ în 20 iunie 
la TR nr. 1, din planul în
clinat, s-a rupt semiaxq, iar 
defecțiunea a dura*  de la 
ora 16,30 la 18,30, pentru 
ca în aceeași zi, și la ace • (Continuare in pag. a 2-a;

lași transportor, să se ru
pă lănțișorul, a cărui schim
bare a inceput la ora 4,15 
și pînă la terminarea șutu
lui nu se terminase ; in 21 
iunie la transportorul de pe 
fîșia abataiului ieșise lanțul 
de dedesubt la ora 17, iar 
la terminarea zilei, (la ora 
6 în 22 iunie), transporto
rul nu era ’pus în funcție. 
Toate aceste defecțiuni, ca
re sînt numai o parte din 
cele înregistrate în zilele 
amintite, au afectat produc
ția, activitatea, așa cum 
mai aminteam, doar a aba
tajului frontal cu cea mai 
mare capacitate de pro
ducție. La celelalte locuri 
de muncă situația este a- 
proximativ asemănătoare, 
fără însă a fi atît de îngri
jorătoare.

Cert este că în dimineața
Dorin GHEȚA

Cota depășirilor ; 9000
După - cum ne-a informat 

ieri inginerul Silviu Costea 
de la sectoru: 111 al I.M. 
Uricani, prin c. le peste 1300 
tone cărbune extrase aici în 
această lună, plusul co- 
fec irului de la începutul a- 
nului înregistrează o cotă î- 
naltă : peste 9 000 fone căr
bune cocsificabil. Brigăzi
le sectorului înregistrează.

Sectorul III Aninoasa

Randamente cu 700 kg/post peste prevederi
Cele 622 tone cărbune ex

trase peste (.revederi în 
luna iunie ccnfirmă efici
ența măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice înfreprise de co
lectivul sectorului III al I.M. 
Aninoasa pentru redresarea 
producției. în cadrul aces
tor măsuri, brigada con
dusă de Sava Robu, al că
rei front a fost dotat de 
curînd cu o combină, de

tone cărbune 
fieca.e, depășiri substanfk 
aie față de sarcinile plani
ficate, primul loc fiind o- 
cupat de ortacii cunoscutului 
șef de brigadă Gheorghe 
Scorpie — care au extras o 
producție suplimentară în 
primele cinci luni și jumă
tate ale anului de 2360 to- 
ne.

pășește nivelul planificat al 
productivității muncii în pri
mele două decade ale lunii 
cu 700 kg/post. în abatajul 
frontal de pondere al sec
torului - cel al brigăzii con
duse de minerul Gheorghe 
Vîslă - planul productivității 
muncii a fost depășit în a- 
ceeași perioadă cu o jumă
tate de tonă.
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CALATORIE CU CINTEC

Gheorghe Vitez, munci
tor la E.G.C.L. Petrila o- 
bișnuiește adesea să tra
că la măsea. In ziua de 
30 mai, Vitez, n-a mai aș
teptat să se deschidă res- 
turantul. Tăria ingurgi
tată dis de dimineață i-a 
trezit cheful de plimbare 
cu autobuzul. Cum auto
buzul îi părea arhiplin, 
deși se putea deplasa în 
voie printre scaunele 'goa
le, „viteazul" nostru învio
rat subit a început un 
scandal de pomină cu pa
sagerii care, chipurile, îl 
incomodau. Asemenea a- 
titudini necivilizate, huli
ganice, au incomodat în
totdeauna oamenii cinstiți, 
așa că purtarea lui Gh. 
Vitez n-a rămas nepedep
sită. Predat de cetățeni 
organelor de miliție, tur
bulentul călător s-a 
zit" 
lei.

De la început, stimați ci
titori, cred- că este bine să 
încep cu cele ce se întîm- 
plă în sălile de operație sau 
de reanimare ale SDitalelor 
unde, deseori, flaconul de 
sînge picură ritmic viață în 
trupul bolnavului Acolo, sub 
lămpile scialitice, unde vor
bele sînt de prisos, putem 
desluși pe deplin semnifi-

rolului terapeutic al sînge- 
lui, a faptului că donarea 
de singe nu poate inlluența 
starea normală de sănătate, 
dar și pătrunși de o înaltă 
responsabilitate civică, oa
meni în alb, medici și ca
dre medii de la spitalele 
Petrila și Lupeni, au do
nat mai zilele trecute 96 
de prize de sînge pentru

Oameni generoși

//
amendat cu 1 000

,tre-
de

„PUII" MAMEI

greu de imaginat dar
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există și asemenea cazuri. 
La 50 și respectiv 45 de 
ani, Ion Moldovan și Iu- 
liu Faur, din cartierul 8 
Martie, în loc să se gîn- 
dească |a pensia lor, aș
teaptă cu înfigurare, pen
sia bătrînei lor mame, Su- 
sana. Cei doi „puișori", 
îmbătrîniți în rele și leneși 

, de le-a mers vestea în 
f toată Petrila, nu muncesc 
j și n-au muncit de cînd se 
£ știu, decît obligați de or- 
E ganele de miliție.
J Pînă cînd vor mai con- 
| tinua să trăiască pe spi- 
| narea bătrînei lor mame ? 
| lată o întrebare, pe care 

și-o pun toți cetățenii care 
le cunosc apucăturile și 
spaima de muncă. Sperăm 
că ultimul avertisment dat 

sâ
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cația a ceea ce înseamnă 
să donezi sînge pentru a sal
va viața unui alt om.

Internată în spital în sta
re gravă, Maria Hîrșovea- 
nu din Lupeni, mamă a doi 
copii, avea, mare nevoie de 
sînge. La apelul medicilor 
de la spitalul Lupeni, un 
grup de oameni ai muncii 
de la I.F.A. Vîscoza Lu
peni au răspuns cu multă 
generozitate donînd volun
tar sînge pentru salvarea fe
meii aflate în pericol. Și 
viața bolnavei V orica Feher 
de la maternitatea Lupeni 
a fost salvată cu șingele o- 
ferit de 11 muncitori de 
ia S.T.R.A. Lupeni, colegi 
de muncă cu soțul bolnavei. 
Pentru Wilhelm Lojadi de 
la I.U.M.P., a cărui viață e- 
ra în pericol, au donat sîn
ge 30 dintre tovarășii săi 
de muncă, iar pentru Mi
hai Ion au donat 57 de mi
neri de la m na Livezeni.

Deolin edificator asupra

salvarea vieții bolnavilor pe 
care, probabil, tot ei îi și 
tratează.

Exemplele pot continua.
Fiecare confirmă profilul 
moral al donatorilor de sîn
ge. Această receptivitate a 
omului zilelor noastre față 
de suferința semenilor este 
urmarea firească a sensibili
tății lui înnăscute, dorinței 
sincere de a ajuta - calități 
ale cetățenilor patriei noas
tre, ale locuitorilor 
Jiului, care confirmă 
lor conștiință civică,

să fie salvate și de multe 
ori pentru salvarea unui sin
gur om este necesoră trans
fuzia mai multor litri de 
singe. De aceea, trebuie să 
dispunem în orice moment 
de cant tăți suficiente de 
sînge care să fie utilizate 
urgent în caz de nevoie, la
tă de ce sîngele trebuie sâ 
aș’epte bolnavul și'nu invers.

Donatorii de sînge be
neficiază și de anumite 
drepturi prevăzute de lege. 
Astfel, donatorii primes: o 
zi liberă cu plata integrală 
a retribuției în z ua donă
rii și pentru că la donare se 
vine pe nemîncate, unitatea 
sanitară acordă o masă gra
tuită la restaurant. In plus,

. la fiecare a 5-a 
oferă donatorilor 
miu.

Dar în final,
drept al donatorului 
cel la recunoștința publică, 
dreptul de a fi considerat 
cu deplin temei un om gene
ros, de omenie.

Virgil MARTIN, 
medic șef C.R.C.S. 

Petroșani

donare se
un pre-

principalul
este

J»

• /Urmare din pag. IJ

menilor muncii la extracția 
în cărbunele cocsificabil. „în 
luna mai, aflam de la in
ginerul Gheorghe Stăncules- 
cu, șeful atelierului pre
parare, au fost realizați și 
depășiți principalii indicatori 
econom c.“.

Cu puțin timp în urmă 
luam parte la o festivitate 
deosebită în cadrul 
lectivului de muncă, 
juită de ev.dențierea
găzii de la atelierul de pre
parare, condusă de prim- 
maîstrul loan Turcită, frun
tașă în întrecerea socia
listă. Au fost momente în
cărcate de emoție cînd, în 
mijlocul muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor frun
tași, a venit un grup 
elevi din
de la Școala generală 
6 din Lupeni și au 
tat un spectacol de versuri 
Șl muzică. „Patronată de

co- 
pnle- 
bri-

Văii 
înalta 
uma

nismul și generozitatea lor.
Să ne amintim că în ur

mă cu un an, în zilele ce 
au urmat seismului de la 4 
martie, 1500 de cetățeni ai 
Văii Jiului au donat onori
fic sînge pentru răniții a- 
flați in spitalele bucureșîe- 
ne sau în alte localități din 
țară. A fost cel mai 
nitar gest salvator de 
vieți.

Dar vieți vor mai

de
clasele I și a V-a

O

uma- 
multe

nr.
prezen-

preparație, școala noastră 
- ne-a spus învățătoarea I- 
rina Torday — prezintă a- 
deseori programe artistice 
pentru acest colectiv de 
muncă plin de hărnicie", 
Muncitorii Nicoiae Moldo
van, N colae Mărită, șeful 
echipei de separare Toader 
Matei, șeful de atelier 
Gheorghe Emerich, inginerul 
Vasi'e Corpodea ne-au a- 
rătat difer te aspecte ale ■ 
muncii lor, subliniind în- 
deoseb' rolul inițativelor în 
muncă, atmosfera de res
ponsabilă pârtie pare la re
alizarea ritmică a sarcini
lor de producție. Prin pre
ocupările consecvente ale 
comuniștilor, ale organiza
țiilor de partid și sindicat, 
oamenii muncii contribuie 
cu întregul potențial crea
tor la perfecționarea pro
ceselor de preparare a în
tregii cantități de cărbune 
extrasă din adîncurile mi
nelor Lupeni, Bărbăteni și 
Uricani.

I
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PETROȘ/ 
iembrie : I 
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Irel Vlaicu
Toate dov< 
URICANI : 
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De săptămîna viitoare 
va crește producția

La sectorul IV ol I.M. Lupeni

la „Sfatul omeniei 
fi avut. efect.

DE DRAGUL PAHARULUI

Un alt parazit speriat 
de muncă este Nicoiae 
herța, uni bărbat de 39 de 
ani. Cu ce trăiește familia 
lui alcătuită din 3 copii 
și soția ? Herța nu se o- 
oosește să gmdească. De 
dragul paharu.ui și a tra
iului de azi pe mîine, și-a 
părăsit locul de muncă 
încă de anul trecut, Și el 

i și Gheorghe Ciupea, alt 
amator la ocuparea locu
lui hoer pe... banca din 
parc, o țin de luni de zne 
în... concediu.

Atenționați că e cazul 
să înceapă, în sfîrșit mun
ca, cei doi au promis cu 
se vor încadra in muncă.

LECȚIE TfRZIE

După mai bine de 28 
de ani traiți hiaturi de so
ție, pensionarul Mie Be
rar ain Lupeni, a hotărît 
„să-și refacă" viața, in 
ajutorul soțului „plictisit" 
«e cicăleala nevestei a 
sosit cu vorbe de miere și 
o inimă plină ochi de 
dragoste, finăra Elisabeta 
Plic, o altă „nefericită" 
care. încerca să uite, pe 
unde putea, chipul unui 
copil și al unui soț pără
siți de mai mu.tă vreme. 
Și uite așa, soția legitimă 

; se iiezește aruncată în 
Ș stradă, iar juna mireasă, 
■ Elisabeta, instalată în gos- 
? podăria familiei Berar. Di- 
= m.ueața l-a găsit însă pa 
f tomnaticul însurățel sin- 
!| gur cuc. Mireasa de oca- 
| zie fugise peste noapte, nu 

înainte de a-și umple cî- 
teva valize cu lucruri. Fina
lul poveștii s-a încheiat la 
miliție. Deși înșelat, mire
le nu reclamase nimic. Bu- 

s nurile agonisite ani în șir 
I le regreta... soția legitimă. 
I Maria PREDOȘANU
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• (Urmare din pag. I)
trebui

O aventură amoroasă și consecința ei

zilei de 22 iunie niciun a- 
bataj nu era în stare de 
funcționare din cauza de
fecțiunilor electromecanice.

tam că 
înregistrat unele rea- 

„Vor conduce ne- 
așa cum spunea 

mg. Dumi- 
la o creștere a

Trebuie totuși să r
s-au
lizări care 
îndo elnic, 
directorul minei, 
fru Opriș, 
producței începînd de săp
tămîna viitoare". In conti
nuare, directorul minei a 
prezentat suportul afirmației 
făcute, suport care constă 
din rezolvarea unor proble
me arzătoare pentru unitate, 
cum ar fi : ' îmbunătățirea
transportului cărbunelui pe 
suitorul colector din blocul 
VIA; redistribuirea ing.ne- 
rilor și maiștrilor pe schim
buri și raioane ; adoptarea 
unor noi so'uțir tehn ce la 
complexul mecanizat; la o- 
rizontui 475, căile de trans-

Instantaneu lupenean : 
A sosit presa cu noutăți
le zilei.

Foto: I. LICEU

«■

SUPRAFEȚE 
REDATE AGRICULTURII
Din inițiativa organizației 

de partid din satul Merișor, 
în acest an s-a declanșat o 
omplă acțiune de muncă pa
triotică a țăranilor, pentru 
redarea în circuitul agricol 
a unor suprafețe degradate 
de teren. în cadrul acestei 
acțiuni au fost nivelate și 
curățate de pietre și mă- 
răcinișuri pînă în prezent, în 
zona Runcuri 10 ha de teren. 
Printre cei evidențiați în a- 
ceastă acțiune se numără 
Gheorghe Rusu, loan Marcu, 
loan și Eleonora Danciu, 
loan Toroancă, loan Sălă- 
șan, Gheorghe Poenar, loan 
îitea și alții. (V.S.).

PRICEPUTI IN ALE 
GRĂDINĂRITULUI

Din grădina de legume a 
Companiei de pompieri Pe
troșani, sector de activitate 
pe care tinerii ostași l-au 
inaugurat în acest an, se 
vor recolta în curînd prime
le cantități de salată, spa
nac, ridichi de vară. Pe lo
cul eliberat de aceste le
gume vor fi plantate toma
te. (T.V.)

Patru capii lipsiți de ocrotirea mamei
Scriu din Aninoasa unde 

locuiesc în casă proprie 
construită pe cînd am lu
crat la întreprinderea minie
ră. Acum mă bucur de o 
pensie bună pentru muncă 
și vîrstă. Deși sînt trecut 
de 50 de ani, am patru 
copii sub 12 ani. Toți sînt 
ai mei, pentru că nu sînt

■ trecut în acte cu soția. Soția, 
pe nume Ioana Mucioiu, 
are servici la depozitul de 
lemne din Iscroni al U.F.E.T; 
De cîteva luni l-a întîlnit pe 
Gheorghe Lăcătușu cu care 
se înțelege bine. De mine și 
de copii a uitat. Imi este 
foarte 'greu cu patru copii 
mici și cu piciorul, fracturat, 
în ghips. Dar ce-i pasă a- 
cestei femei care a dat 
naștere la patru copii, iar 
acum și-a găsit alt bărbat 
mai tînăr. Pleacă dimineața 
și vine seara tîrziu. După 
programul de la depozit, nu 
vine la copii ca toate fe-

mede muncitoare corecte, ci 
își pierde vremea cu Gheor
ghe Lăcătușu la bufetul din 
Iscroni și in alte locuri. Co
piii sînt lipsiți de grijă și a- 
ducație din cauza ei. Ce-i 
pot tace eu ? Am fost om 
bun numai cînd am trecut 
toți copiii pe numele meu, 
ei fiind de la mai mulți tați. 
Respectivul Gheorghe Lăcă
tușu, din comuna Iscroni, 
mi-a dezbinat astfel familia, 
lată de ce, întrucît sînt bol
nav cu piciorul și nu pot 
să umblu pe drumuri, rog 
pe această cale organele în 
drept să mă ajute, să 
măsuri atît împotriva

■ Gheorghe Lăcătușu cît 
pentru aducerea lîngă 
patru copii a mamei 
i-a adus pe lume.

Nicoiae JIGA, 
Aninoasa, sir. 23 August 
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Ș' 
cei 

care

port, sînt aproape în între- 
reprofilate și reame- 

în- 
că

gime 
najale și printr-o bună 
treținere s-a demonstrat 
și problema care părea de 
nerezolvat se poate re
zolva - descensoarele în a- 
ceastă săptămîna nu s-au 
înfundat niciodată.

- Cu toate aceste 
nătățiri, rezultatele 
încă nesatisfăcătoare, 
ceasta în bună parte 
forită indisciplinei, 
Ies din partea 
care, nu vor : 
că rolul și rostul lor în pro
ducție nu este să înregistre
ze defecțiunile, deficiențele, 
ci să le rezolve operativ, 
continua directorul minei. 
Pentru întărirea disciplinei 
vorn lua cele mai severe 
măsuri, pentru că trebuie să 
terminăm odată pentru tot
deauna cu indisciplina. Dar, 
oricum, repet, de săptămîna 
viitoare producția trebuie 
să crească.

îmbu- 
sînt 

a- 
da- 
a-

Și 
și 

mai
, maiștrilor 
să înțeleagă

100 000 kWh 
energie economisită

Incepînd din luna aprilie, 
cînd membrii echipei de e- 
iecțricieni condusă de Du
mitru Grigoruță s-au angajat 
în fața colectivului sectorului 
IV al I.M. Lupeni că se vor 
ocupa ei înșiși, pe lîngă sar
cinile de serviciu obișnuite, și 
de oprirea transportoarelor 
care funcționează în gol, în 
„contul de economii al for
mației" s-au însumat pînă în 
prezent economii de peste 
100 000 kWh energie elec
trică. Inițiativa echipei, în
curs de generalizare îjj ca
drul sectorului în care lu
crează echipa — cel 
mare sector de producție din 
Valea Jiului, dotat la ora 
actuală cu trei complexe me
canizate de susținere și tăie
re — se va materializa anual 
într-o economie de 500 000 
kWh. In vederea atingerii u- 
nui asemenea țel, colectivul 
a întreprins un șir de alte 
măsuri pentru raționalizarea 
consumului de energie elec
trică, îndeosebi la nivelui a- 
batajelor dotate cu utilaje 
complexe, mari consumatoa
re de energie. >
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Noutăți editoriale
Pentru prima dată sînt reunite într-o ediție critică ma

nuscrisele dramatice eminesciene în volumul IV de „O- 
pere", inserat colecției „Scriitori români" a Editurii 
Minervai Continuînd preocupările de tipărire integrală 
a scrierilor marelui nostru poet editura bucureșteană 
oleră prin volumul de față teatrul original em.nescian 
- piesele și fragmentele sale dramatice: „Decebal",„An
drei Mureșeanu", „Bogdan Dragoș", „Gruie Singer", 
„Alexandru Lăpușneanu", „Cel din urma Mușatm", „Amor 
pierdut-viață p.erdută", „Emmi", „Gogu-tatii". Ediția 
este îngrijită și adnotată de Aurelia Rusu, căreia îi a- 
purpne și seiecția variantelor, iar preiața este semnată 
ae criticul George Munteonu.

„ Aceeași casă de editură inaugurează seria de „Ope
re" ale lui Titu Maiorescu, cel dinții volum cuprinzînd 
studiile și . articolele publicate în 1908 în „Critice I", pre
cum și o selecție de texte dintre anii 1855-1873 rămase 
pînă astăzi în manuscris sau în paginile „Convorbirilor 
literare" - încercări literare, recenzii, rapoarte academi
ce. Tot dintre scrierile clasicilor noștri mai semnalăm a- 
pariția volumului II de „Opere" ale lui Nicoiae Filimon, 
reunind românul „Ciocoii vechi și noi", basmele „Roman 
Năzdrăvan", „Omul de piatră", „Omul de flori cu barba 
de mătasă", precum și publicistica muzicală și teatrală a 
autorului. ■ ■

Cei interesați de scrierile lui Ion Marin Sadoveanu 
au la dispoziție articole, studii și cronici dedicate fenome
nului teatral românesc. Ediția mai cuprinde „Studii, articole 
și recenzii despre scriitorii români" și „Polemici literare", 
majoritatea materialelor fiind inedite sau extrase din pe
riodice.

Volumul al IX-lea din suita de „Opere" ale lui loan 
Slavici, o altă noutate editorială , a săptămTnii, este rezer
vat memorialisticii. Din sumarul ediției fac parte scrierile 
de referință „Amintiri", „Lumea prin care am trecut", lu
crarea de esență autobiografică „închisorile mele", cea 
de pedagogie socială „Fapta omenească Scrisori adresa
te unui om tînăr" și un număr însemnat de materiale ră
mase în periodice, publicate postum sau păstrate în ma
nuscrise. (Agerpres)
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Locatarii blocului nr. 35 
de pe strada Independenței 
sint. mindri de ceea ce au 
realizat în primăvara aces
tui an pentru amenajarea 
ș/ înfrumusețarea spațiului 
verde din jurul blocului lor.

— Acum cînd roadele 
muncii noastre se văd — a- 
lirma președintele blocului, 
Vasile' Gheorghiu — ne bu
curăm împreună toți locata
rii, in primul rind cei care 
am îmbogățit zona verde, 
dar și ceilalți și invităm ce
tățenii cartierului să vină 
la blocul nostru să vadă 
ce se poate face prin voin
ța și inițiativa obștii, li asi
gurăm că vor încerca una 
dintre cele mai mari satis
facții. Am profitat de fieca
re zi bună de lucru din a- 
ceastâ primăvară pentru a 
da o înfățișare cit mai plă
cută zonei verzi din jurul 
blocului și credem că am 
reușit.

In frunte cu responsabilii 
de scări Mihăi Podvru, 
lexandru Pentek și Alexan
dru Bonk, locatarii acestui 
bloc au declanșat acțiunea 
de înfrumusețare în zilele 
lunii martie, după alegerea 
noului comitet de locatari. 
9i, după cum se vede, au 
reușit să înfăptuiască tot ce 
au hotărit atunci. S-au pres
tat mai multe sute de ore 
de muncă patriotică. Cum 
însă nu pot fi amintiți toți 
cei care au muncit, citez

doar cîțîva : Gheorghe Gro
za, Adalbert Kelemen, 
Gheorghe Sutoiu, Carol 
Bonk, Virgil Vasiliu, Gizela 
Podaru, Viorel Floca, Ludo
vic Csiszer.

— Ni s-a părut mai grea 
confecționarea gărdulețului 
din fier, în lungime de pes
te 50 m, care protejează 
straturile de flori. De aseme
nea, lanțurile de pe părțile 
laterale ale treptelor ce ur
că din stradă la cele trei 
scări ale blocului. Ne-a ve
nit insă in ajutor cu price
perea lui muncitorui Nico- 
lae Trif și problema a lost 
rezolvată — a relevat preșe
dintele blocului.

De curind la blocul nr. 35 
de pe strada Independenței 
s-a terminat și zugrăvitul 
casei scărilor, lucrare tăcută 
cu contribuția in bani a 
locatarilor. Munca acestor 
harnici gospodari este mult 
apreciată de trecătorii care 
simt o deosebită plăcere de 
a lua loc pe băncile din fa
ța celor trei scări ale blo
cului ca să admire tufele 
de lilieci, trandafirii roșii și 
bujorii, șirurile de lalele și 
stîrrjenei și să felicite, in a- 
cefați timp, pe creatorii lor 
perrtru inițiativele avute, 
peritau efortul depus și gus
tul dovedit in aranjarea mi
nunatei grădini din fata blo
cul.

Constantin DĂNILĂ, 
cartierul Aeroport Petroșani

Pentru buna servire 
a călătorilor

Schimbarea mersului 
nurilor ș 
a noilor tarife au impus 
la stația C.F.R. Vulcan lua
rea unor; măsuri menite să 
asigure o cît mai bună ser
vire a călătorilor. Astfel, în 
holul case de bilete a stați
ei a fost afișat un tabel cu 
noul tarif intrat în vigoare. 
A fost afișat de asemenea, 
noul mers al trenurilor pe 
distanța Lupeni - Petroșani, 
precum și legăturile spre 
Craiova și Simeria. Tot din 
inițiativa șefului

tre-
și intrarea în vigoare

șttfjiei, Ni-

un
bec
strada Gir-

Doar 
singur

Pînă nu demult
ca Pompieri era luminată de 
un bec cu vapori de mercur. 
Strada fiind scurtă aveam 
lumină suficientă și eram cu 
toții mulțumiți. De o lună, 
de cînd s-a ars becul, stăm 
însă pe întuneric. Am fă
cut de mai multe ori 
clamații verbale la S.D.E.E. 
să înlocuiască becul, dar za
darnic. Fiind întuneric bez
nă, exceptînd... nopțile cu 
lună, e un adevărat chin 
să circuli pe strada noastră, 
în concluzie, dorim să a- 
vem iarăși lumină. Acesta es
te motivul pentru care am 
apelat la sprijinul redacției 
deoarece tovarășii de la 
S.D.E.E. rru-și pleacă, urechea 
la doleanțele noastre.

Locuitorii străzii 
Circa Pompieri, Petroșani
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colae Hațegan, orice lămu
riri sau cereri de bilete cu 
anticipație se pot face la 
casiera de serviciu în fie
care zi lucrătoare între o- 
rele 6,30 - 14,30. Stația 
C.F.R. Vulcan dispune, de a- 
semenea, de mesagerie pen
tru expediții de colete pî- 
nă la 60 kg, deschisă
fiecare zi între orele 6-15.
Aceste măsurii au menirea să 
as gure servirea 
călător, servire pe care 
dorim ireproșabilă.

Alexandru TATAR, 
impiegat de mișcare,

. stația C.F.R. Vulcan

în

publicului
o

Vînzărl sporite
Magazinul alimentar

de
Magazinul alimentar cu 

autoservire nr. 22 din car
tierul . Aeroport al Petroșa- - 
niuiui, ai cărui gestionari 
sînt C. Anghel și V. Șer- 
ban, se bucură, pe merit, de 
aprecierea unanimă a 
părătorilor. Planul de 
facere al magazinului 
perioada scursă din 
1978 a fost realizat în 
porție de 102 la sută. Va
loarea totală a mărfurilor 
desfăcute către populație 
însumează peste 9 milioane 
de lei, iar mărfurile desfă
cute peste prevederile pla
nului se ridică valoric la 
mai mult de 200 000 de lei. 
Merită relevat și faptul că 
prmtr-pmai bună gospo
dărire a fondului de marfă 
și prin atenția ce s-a a- 
cordat utilizării judicioase a

cum- 
des-

pe 
anul 
pro-
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Ascultam, priveam blocul 

și nu ne puteam convinge. 
Locatarii susțineau răspicat: 
„După cum se vede blocul 
nostru, nr. 2 din cartierul 8 
Martie, are spoiala exteri
oară proaspătă. Această 
zugrăveală a fost ultima lu- 
care făcută de oamenii sec
ției din Petrila a E.G.C.L. și 
a încheiat reparația capi
tală la care a fost supus 
blocul de un an și ceva în
coace".

Nu trebuie să fii neapă
rat de specialitate ca să 
vezi că locuitorii blocului, 
care susțin sus și tare că 
s-a făcut o lucrare de mîn
tuială, au dreptate. Cîteva 
argumente sînt vizibile pen
tru oricine. în mai multe 
locuri - sub ferestre, la 
bordura de la etajul al doi
lea -, tencuiala căzută com
plet ori crăpată și amenin- 
țînd să cadă nu a fost re
parată deși schela a stat 
montată în jurul blocului, 
după cum spun locatarii, 
un an și 4 luni. Cărămizile 
din hornurile de pe acope
riș s-au împuținat deja, iar 
altele produc teamă în 
rîndul copiilor care se joa
că pe spați"! asfaltat din 
fața scărilor de intrare în

bloc și chiar a locatarilor 
maturi. Lista acestor lu
crări de mîntuială se prelun- 

numai 
i a 

bordurii de la etajul II și
wuuHimmuHiuittmmm

gește cu acoperirea 
pe jumătate cu tablă

aceste dovezi de 
al it at e în subsolul 
blocului. Pe unele 
de aici tencuiala

miuuuumumimțiummi,
a pervazurilor exterioare de 
la ferestre, cu ușile și scă
rile care arată ca înainte de 
reparația capitală, cu tablo
urile electrice de pe case
le scărilor numai agățate de 
perete. „Au lucrat pe dos, 
de jos în sus, bătînd tencu
iala bună pe unele porți
uni ca să facă metri pătrați 
în timp ce pentru porțiunile 
de la etajele II și III ale 
bloculu1' nu le-au mai
juns varul și n s'oul" - spun 
cu amă ăcione locatarii.

Și mai edificatoare sint

a-

în aparență; 
multe des- 

în 
să

Util și frumos, făurit de oameni pentru oameni - cartierul Aeroport - Petroșani.

• ••••

superfici- 
tehnic al 
porțiuni 

este că
zută pînă la cărămidă, u- 
nele tocuri și uși degrada
te, se mențin în poziție ver
ticală, numai pentru că 
sînt legate și prinse provi
zoriu în cuie. încă un as
pect mărunt 
dar care spune
pre modul lamentabil 
care s-a „muncit". Ca 
se poată introduce mai u- 
șor materialele în spațiul 
spălătoriei din subsolul blo
cului, unul din geamurile a- 
cesteia a fost spart. Materi- 
a'ele s-au consumat, blocul 
„reparat* 1, zidarii și ceilalți 
„specialiști" au plecat, dar 
geamul spart al spălătoriei 
n-a mai fost înlocuit

Văzind toate acestea, lo
catarii blocului nr. 2, care 
și-au pus mari speranțe în 
asigurărde date de condu
cerea Secției Petrila a 
E.G.C.L. cum că blocul lor 
își va schimba înfățișarea, 
se întreabă acum îngrijorați: 
cine repară după reparațiile 
făcute de oamenii de la 
E.G.C.L. ? Iar noi întrebăm 
și cine plătește ? (T.V.).

Orașul Petrila devine pe 
zi ce trece tot mai înflori
tor. Se înalță blocuri de 
locuit, complexe comercia
le și servire, școli și alte 
edificii ce dau noi valențe 
urbanistice orașului. în car
tierul 7 Noiembrie se înalță 
în prezent noi blocuri cu 
apartamente confortabile.

Spre a veni în ajutorul 
constructorilor, pensionarii 
și gospodinele din Petrila, 
mobilizați 
de partid 
ticipă la 
patr.otică.
sus a localității își 
contribuția la înălțarea

ului cămin cultural din 
Cimpa, iar cei din partea 
de jos a orașului participă 
cu responsabilitate la cons
truirea unei 'noi școli ; ge
nerale cu 16 săli de clasă.

. în care vor învăța sute de 
copii ai minerilor din Lonea 
și Petrila, localități aflate în 
plin proces de sistematizare 
urbanistică.

de organizațiile 
din cartiere, par- 
acțiuni de muncă 
Cei din parte'a de 

aduc
no-

Ștefan NAGY, 
Petrila

produse alimentare 
ambalajelor, unitatea a în
registrat economii la chel
tuielile de circulație care se 
cifrează la peste 26 000 lei. 
La obținerea acestor re
zultate meritorii o contri
buție însemnată au adus lu
crătoarele Irma Chirilă, Can- 
tilia Enache, Ludovico Dima, 
Crucița Dragotă, Maria Gre- 
culescu, Valentina Muntea- 
nu, Elena Mîrșu, Nela Mo- 
troc, Maria lacob, Aristica 
Popescu, precum și alte e- 
vidențiate în munca de ser
vire promptă, civilizată 
cumpărătorilor.

loan CHIRAȘ, 
Petroșani ■

Risipă de apă 
potabilă

A trecut moi mult timp de 
cînd locatarii străzii Karl 
Marx din Petrila au săpat 
prin muncă patriotică un ca
nal și au introdus o conductă 
de apă potabilă. S-a instalat 
și o cișmea si iată că dorința 
lor de a avea apa în a- 
propierea caselor a devenit 
realitate. De o vreme însă 
pompa s-a defectat și risipa 
de apă potabilă este subs
tanțială. Sesizați de ; aceas
ta tovarășii de la secția Pe-, 
trila a E.G.C.L. Petroșani 
stau pasivi, iar zi și noapte 
apa potabilă curge tară în
cetare. Se cer deci măsuri 
urgente de stăvilire ai risi- 
pe.' de apă. ■ ■

Petru GAINÂ,
'Petrila'

a

•••••••••••••••••••••••••••••

Răspundem ■ Răspundem
• DUMITRU CROITORU, 

Vulcan : Pentru a primi o 
altă locuință adresați-vă la 
mina unde lucrați și sîntem 
siguri că veți găsi înțele
gere. Cît privește locuința la 
care vă referiți ea a fost 
dată prin repartiție tova
rășului Grecu așa că trebuie 
să solicitați o altă locuință.
• IOAN MATEESCU, Lu

peni : Deficiențele la care 
vă referiți au fost aduse la 
cunoștința forurilor compe
tente pentru remediere. Din. 
cîte sîntem informați ele 
au și fost deja înlăturate. 
Dacă se mai ivesc neajun
suri pe această temă se- 
sizați-ne.
• GEORGETA TITIANU, 

Petroșani : Spinoasă pro
blema pe care o ridicați. 
Lăsați timpul să limpezeas
că ceea ce discuțiile și cer
turile care dăinuie de mai 
mult timp au tulburat.

• MIRCEA -----------------
An noasa : Suma 
care s-a referit 
ce ați adresat-o 
ajuns în posesia păgubașului. 
Fiica acestuia, Aneta Bejena- 
ru, a ridicat cei 300 de

VISTRIANU, 
de bani la 
scrisoarea 

redacției a

lei de la miliția Petroșani și 
a adresat mulțumiri întregu
lui colectiv al compartimen
tului de ortopedie din ca
drul Spitalului municipal Pe
troșani, în mod expres su
rorilor ' Emilia Pasăre și Ră
dica Mureșan, care au de
pus banii la miliție.
• ALEXANDRU HASCA, 

Petroșani : Stațiile „PECO", 
inclusiv cea din Piața Victo
riei Petroșani, sînt dotate cu 
termodensimetre. La cererea 
cumpărătorilor, persopa-lul 
stațiilor este obligat să e- 
lectueze controale pentru a 
dovedi cifra octanică a 
benzinelor.
• IOSIF NAGY, Lupeni ; 

Un grup de viitori electro
niști - depanatori radiO-TV 
care se pregătesc | 
unitățile U.J.C.M. 
doara vor termina în 
rînd cursul început în luna 
ianuarie a.c. După efectua
rea practicii și susținerea e- 
xamenelor, vor fi autorizați. 
Un nou curs postliceal de

pentru 
Hune- 

i cu-

Un nou curs postliceal 
electroniști își va începe ac
tivitatea la Timișoara 
luna septembrie.
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„Steagul roșu 
a criticat, 

organele vizate 
răspund**

UNELE REMEDIATE, 
ALTELE IN PERSPECTIVA

In „Scrisoarea unui bloc 
necăjit" publicată în nr. 
7969 al ziarului „Steagul 
roșu", ou fost scoase la 
iveală unele deficiențe ce 
nemulțumesc pe bună 
dreptate pe locatarii din 
blocul nr. 9 de pe strada 
Saturn. Răspunzînd criticii 
aduse prin ziar, Exploata
rea de gospodărie comu
nală și locativă Petroșani 
— Petrila confirmă auten
ticitatea celor relatate fă- 
cîndu-ne cunoscut că lu
crările de sistematizare 
pe verticală au fost exe
cutate. Conform planifică
rii, se arată în încheierea 
răspunsului, tencuielile, 
împreună cu celelalte lu
crări (repararea .-burlane
lor și scărilor) se vor exe
cuta în trimestru) III 1978.

CAFEAUA NU VA MAI 
PUNE BEȚE IN ROATE

TRANSPORTULUI

Indiferent dacă erau o- 
re de vîrf sau nu, cînd o- 
preau în stația din piața 
Victoriei din Petroșani, u- 
nii șoferi și taxatoare 
mergeau să servească o 
cafeluță, fără să se sin
chisească de respectaiea 
plecării autobuzelor. A- 
cest fapt a fost criticat în ; 
articolul „Cafeaua, o pro
blemă de etică profesio
nală" din ziarul „Steagul 
roșu" nr. 8 013. Cele rela
tate sînt juste, se arată 
în răspunsul trimis redac- I 
ției de conducerea Exploa- l 
tării de transport Petro- : 
șani. In consecință, s-a ; 
prelucrat articolul cu toți ■ 
conducătorii auto și s-o 
dat dispoziție ca graficul 
plecărilor să fie respectat 
cu rigurozitate.

DERANJAMENTELE
POT FI ANUNȚATE

In articolul intitulat „Pa
sivitate", publicat în nr. i 
7 990 al ziarului nostru se ; 
critica faptul că un cablu i 
aparținînd Oficiului de : 
poștă și telecomunicații : 
din Petroșani stînjenea 
circulația autovehiculelor ' 
pe artere intens circulate 
din Petroșani, După curii, 
ne informează conducerea l 
Oficiului municipal de I 
poștă și telecomunicații, ; 
deficienta a fost remedia- i 
tă. '

Cu acest prilej, condu- ■ 
cerea oficiului informează L 
pe cei interesați că în i 
cadrul unității funcționea- i 
ză serviciul de sesizare g ■ 
deranjamentelor — 02, la i 
care pot fi anunțate atît ■. 
deranjamentele de la do- i 
miciliile abonaților telefo. i 
nici cîf și avariile de ge
nul celei semnalate în ziar. ' 
Folosirea acestui serviciu i 
conduce cu siguranță la ! 
operativitate în remedie- Ș 
rea avariilor și prevenirea 
unor stricăciuni. : i

i

<

I
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Conferința națională a U. A. P,
• [U ■ m ar e din pag. I)

Lucrările Conferinței au 
osr deschise de pictorul Ion 

Pacea,' vicepreședinte al U- 
niun i Artiștilor Plastici, ca
re a mulțumit cu recunoș1 
tință pentru participarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
a celorlalți tovarăși din con
ducerea partidului și statu
lui la această conferință. 
Primit cu însuflețire și în
delungi aplauze, a luat cu- 
vîntui secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
presed r‘ele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului a fost 
urmărită cu vie atenție, cu 
profund interes și subliniată 
în repetate rînduri cu puter
nice aplauze de toți cei pre-

Pictorul Ion Pacea a mul
țumit secretarului general al 
partidului, cu căldură și 
adîncă recunoștință, pentru 
cuvîntarea sa de excepțio
nală importanță privind o- 
rientarea întregii creații na
ționale, cu care a cinstit lu
crările conferinței.

Ședința inaugurală ia sfîr- 
șit într-o atmosferă entu
ziastă. întreaga asistență a- 
plaudă îndelung, - salutînd 
cu toată dragostea pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceausescu, 
aceste momente constituin- 
du-se într-o nouă și caldă 
manifestare de prețu:re pro
fundă 
tivitate 
ral cri 
binelui 
creșterii

față de întreaga ac- 
a secretarului gene- 

partidului, consacrată 
și fericirii poporului, 

prestigiului Româ- 
ume.

In continuarea lucrărilor 
șale, Conferința și-a ales or
ganele de lucru și a adop
tat următoarea ordine 
zi :

— Raportul Comitetului de 
conducere al Uniunii Artiști
lor Plastici privind activita
tea desfășurată pentru înde
plinirea. sarcinilor ce i-au 
revenit djn documentele Con
gresului al Xl-lea al P.C.R. 
și ale Congresului educației 
politice și al culturii socialiste;

— Raportul Comisiei de 
cenzori ;
- Propuneri privind unele 

modificări ale Statutului
U.A.P.

Alegerea Consiliului de
conducere și a Comisiei de
cenzori ale Uniunii Artiști
lor Plastici

Participanții au păstrat un 
moment de reculegere 
memoria creatorilor din

care
pe-

meniul artelor plastice 
s-au stins din viață în 
rioada ce a trecut de la ul- 

de tima conferință.
In continuare, Ion Frunzet- 

fi, vicepreședinte al U.A.P., a 
prezentat Raportul Comite
tului de conducere al U.A.P., 
iar pictorul Anastase Anasta
sii) — Raportul Com'siei 
cenzori.

In cadrul dezbaterilor 
marginea documentelor 
puse, au luat cuvîntui 
duț Covaliu, Dan Hatrnanu, 
Wanda Simona Mihuleac, Va- 
sile Drăguț, Traian Niîescu, 
Constantin Foamete, Mihai 
Bandac, Gheorghe Coman, 
Doina Lie, Barbu Brezianu, 
Sabin Bălașa, Erwin Kuțțler, 
Horia Flămîndu, Marius 
Cilievici, Mircea Dumitrescu 
și Costel Badea.

dș

pe 
ex- 

Bră-

Cooperativa meșteșugărească 
„Unirea" Petroșani 

cu sediul în Petroșani,- strada Republicii nr. 
62, încadrează de urgență următorul 
personal :

— jurisconsult
— merceolog principal
— pictor firme și reclame
— dactilograf pentru biroul de 
copiat acte
— zidari — coșari — sobari

Condițiile
cele prevăzute
nr. 57/1974.

de încadrare șl retribuire sînt 
de Legea nr. 12/1971 și Legea

Lucrările Conferinței con
tinuă. C. L Petroșani

anunță :

unui magazin de flori în.

Vizita delegației P.C.R. în Iugoslavia
BELGRAD 22 (Agerpreș). 

— Delegația Partidului Co
munist Român, condusă 
tovarășul Emil 
al Comitetului 
tiv, secretar al 
care participă 
Congresului al 
unii Comuniștilor din Iugosla
via, a făcut o vizită în Repu
blica Socialistă Bosnia și 
Hertegovina.

Cu acest prilej, la sediul 
din Sarajevo al Comitetului 
Central al Uniunii Comuniș
tilor din Bosnia și Herțego-

de
Bobu, membru 
Politic Execu- 

C.C. al P.C.R., 
la lucrările 

Xl-lea al Uni-

vina a avut, loc o întîlnire 
cadrul căreia reprezentați 
conducerii Organizației 
publicane a Uniunii Comun 
tilor au făcut o informare a- 
supra dezvoltării republicii, 
a preocupărilor comuniștilor 
pentru aplicarea în viață a 
programului U.C.I., a hotărî- 
rilor adoptate în vederea ac
celerării construcției socialis
te, și ridicării bunăstării ma
teriale și spirituale a popu
lației acestei republici.

In continuare, delegația

în 
ai 

re-

P.C.R. a fost oaspete al co
lectivului de oameni ai mun
cii de la Combinatul meta
lurgic „Soko", din orașul 
Mostar.

Tovarășul Emil Bobu a adre
sat oamenilor muncii de la 
combinatul „Soko'1 urări de 
succes deplin în îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea al U.C.I., pentru pro
gresul continuu al operei de 
construcție socialistă, pentru 
prosperitatea popoarelor Iu
goslaviei vecine și prietene.

AUTORITĂȚILE irakiene de 
resort au terminat elaborarea 
planului du construire a u- 
nui metrou la Bagdad, des
tinat să reglementeze pro
blema transporturilor în a- 
cest oraș cu o populație de 
peste 3,5 milioane locuitori.

Primul tronson al viitoru
lui metro va frece pe sub

Rezultatele alegerilor din Peru

deschiderea ___
orașul Petrila, în fostul local al agenției Loto. ■

întreprinderea Efectrocontact 
Botoșani
încadrează

LIMA 22 (Agerpres). — 
Primele alegeri desfășurate 
în Peru după preluarea pu
terii, în 1968, de către for
țele armate — scrutinul de 
la 18 iunie pentru Adunarea 
Constituantă reprezentînd pri
ma etapă a amplului pro
ces de transferare a puterii 
în mîinile .unui guvern civil 
care va culmina cu alegerile 
prezidențiale și legislative 
din 1980 - s-au soldat cu un 
rezultat deosebit de impor
tant. Este vorba de afirma
te •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••*

rea partidelor de stingă — 
și în primul rînd a Frontului 
muncitoresc, țărănesc, stu
dențesc și popular (FOCEP), 
care a obținut peste 12 la 
sută din sufragii — ca forțe 
politice și electorale cu o 
importanță și pondere re
prezentative pe scena politi
că peruană.

Situîndu-se după
Populară Revoluționară 
mericană (APRA), forță po
litică ce a evoluat în 
mul timp spre o poziție

Alianța
A-

centru-stînga și care a 
nut aproximativ 35 la 
din sufragii, și Partidul Popu
lar Creștin (P.P.C.), de ten
dință conservatoare, cu apro- 

" i vo
ii 

dispun, în 
obținute 

puțin 
locuri

obți- 
sută

ulti-
de

ximativ 26 la sută din 
furi, forțele democratice 
populare peruane 
urma rezultatelor 
în alegeri, de cel 
dintre cele 100 de 
Adunarea Constituantă.

Rezultatele oficiale defini
tive ale alegerilor vor fi cu
noscute săptămîna viitoare.

33 
în

fluviul Tigru și asigura
legătura între două dintre 
principalele cartiere ale ca
pitalei .

RADIODIFUZIUNEA portu
gheză transmite un ciclu de 
emisiuni dedicate marelui 
compozitor și interpret român 
George Enescu.

în cadrul c clului, care cu
prinde 19 emisiuni, sînt trans
mise cea mai mare parte a 
lucrărilor compuse de Geor
ge Enescu, mu'te dintre a- 
cestea în prima audiție în 
Portugalia.

PESTE 45 000 de siderur- 
giști belgieni au intrat/ i°i< 
în grevă pe o durată nede- 
term nafă, în urma eșecului 
negocierilor cu patronul pen
tru înnoirea convențiilor co
lective de muncă.

DUMI4ICA, 25 IUNIE

8,00 Sportul pentru toți.
8,15 Tot înainte !
9,10 Film serial pentru co- 
4 pii. Don Quijote. Epi

sodul 5.
9,45 Pentru căminul dum

neavoastră.
10,00 Viața satului.
511,45 Bucuriile muzicii. 
ti,30 De strajă patriei. 
i3,00 Telex.
13,05 Album duminical : 

cuprins : momente 
moristice, cuplete i 
zicale, scheciuri, 
universal, miniaturi, fa
bule, aforisme, muzi
că ușoară, bcilet mo
dern, . vedete interna
ționale, desene anima
re.

17,35 Daciada. Reportaje fil
mate la marea com
petiție națională.

17,50 Film serial. Linia ma
ritimă Onedin. Episo
dul 44.

18.40 Micul ecran 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19,20 Reportaj TV : 

sa căldură a
19.40 Antena vă 

Spectacol prezentat de 
județul Tulcea.

20.40 Film artistic. Un can
didat la președinție. 
Premieră TV. Produc
ție a studiourilor ame
ricane.

în 
: U- 
mu- 

umor

pentru

Frumoa- 
soarelui. 
aparține.

22,15 Telejurnal.
22,25 “

15,55
16,00

19.20
19,30
19,50
20.20

21,15
22,00
22,20

Finala Campionatului 
mondial de fotbal.

LUNI, 26 IUNIE

Telex.
Emisiune în limba 
glii ară.
1001 de seri.

Telejurnal.
Panoramic.
Roman-foileton 
milia PaHiser. Episodul 
18.
Mai aveți o întrebare? 
Cadran mondial. 
Telejurnal.

MARȚI, 27 IUNIE
Teieșcoală.

ma-

Fa-

9,00
10,00 Antologia filmului pen

tru copii și tineret; 
Charles Chaplin.

11,00 In alb si negru. Slow- 
■ ly. (H) -

11,50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teieșcoală.
16,35 Curs de limbă engle-

17,05

17,20
17,45

18,10

13,20

za.
ta volan - Emisiune 
pentru conducătorii 
auto.
Mult e dulce.
Simeze la porțile Del
tei.
Cînfece patriotice in
terpretate de corul 
bărbătesc din Finteu- 
șul Mare - jud. Ma
ramureș.
Tribuna TV.

INGINERI Șl SUBING1NERI în speciali
tatea electromecanică cu o vechime de 3 ; 
ani în specialitate.

încadrarea și retribuirea se vor face 
conform Legii nr. 12/1971 și Decretului 
188/1977.

Relații suplimentare la sediul întreprin
derii din Botoșani, strada Manolești — Deal i 
nr. 46 bis, telefon 17172, 17173, 17174,1 
17175, interior 112. I

Mica publicitate
VÎND convenabil mo

toretă Mobra, telefon 
42921, după ora 16.

VÎND casă două cam»- 
re, bucătărie, baie. Strada 
Brazilor 5, Petroșani. A-

dresați strada Constructoru
lui nr. 6. (364).

SCHIMB apartament 3 ca
mere (intrări separate) con
fort I la dogă camere,’ace
lași confort. Aeroport, In
dependenței bloc 27/35. In
tre orele 16-17.••••••••••••••••••••••••••••••

18,50 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricul
tură.
1001 de seri. 
Telejurnal.

La ordinea zilei în e- 
conomie.
Seară ae 
cioara din
Dramă romantică de 
Friedr ch Schiller. Pre
mieră pe țară. Spec
tacol realizat de Tele
viziunea din R.D. Ger-

19,20
19,30
20,00

teatru. Fe- 
Orleans,

18,20 Te.ecronrca pentru 
p.onîeri.K''

18,40 Tragerea pronoexpres.
18.50 Forum cetățenesc.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 La ordinea zilei în 

conomie.
20,00 Noi, femeile I
20.30 Telecinemateca. Secara 

e verde. Premieră pe 
țară. Producție a stu
diourilor engleze.

22.30 Telejurnal.

19,50

20,00

e-

La ordinea zilei în e- 
conomie.
fnterpreți îndrăgiți ai 
cîntecului popular : 
Maria Cioba-nu, Dumi
tru Fărc.aș și Constan
tin Gherghing.
Ora tineretului.

PROGRAMUL TV

20,20
21.20 Telerecital. Mircea Șep- 

tilic .
22.20 Telejurnal.

VINERI, 30 IUNIE
9,00 Teieșcoală.

10,00 Telecinemateca (relua
re).

12,00 Corespondenții jude
țeni transmit...

12,15 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Școala contemporană.
16,35 ' .............. ’

14,40
14,55
15,20
15,30

16,00

16,30
16.40
17.40

18,10

folcloric, 
la Craiova.
cultural-artis

mană.
22,00 Laudă omului. Melodii 

de muzică ușoară ro
mânească.

22,20 Telejurnal.

MIERCURI, 28 IUNIE

9,00 Teieșcoală.
10,00 Șoimii patriei.
10,10 Tribuna TV.
10,30 Teatru TV (reluare). 

Fecioara din Orleans. 
Telex.

Telex.
12.15
16,00
16,05 Teieșcoală.
16.35 Curs de limbă germa

nă.
17,05 Din țările socialiste.
17.15 Atenție la...neatenție !
17.35 Studio liric 78.

JOI, 29 IUNIE
16,00 Telex.
16,05 Teieșcoală.
16,35 Curs de limbă rusă.
17,05 Pentru timpul dv. li

ber vă recomandăm...
17.20 Reportaj pe glob : Re

publica Ghana.
17,40 Consultații juridice.
18,00 Muzică românească în 

confruntări internațio
nale.

18.20 România pitorească.
18,50 Tragerea de amorti

zare ADAS.
19,00 Muzică tînără cu Mir

cea Vintilă și Mircea 
Bodolan.

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.

Curs de limbă france
ză.-.
Emisiune în limba ger
mană.
Rezultatele tragerii lo
rd.
F.lm serial pentru co
pii. Cuore.

19,30 Telejurnal.
19,50 Viața în lumina nor

melor eticii și echității 
socialiste.

20,15 Film artistic. împlinire. 
Premieră pe țară - 

producție a studiourilor 
franceze.

21,55 Arta plastică.
22,20 Telejurnal

SIMBATA, 1 IULIE
12,00 Telex.
12,05 Romăn-foileton. Fami- 

milia Palliser. Reluarea

17,00

19,00

19,05

episodului 18.
13,00 Curs de limbă spanio

lă. '■
13.25 Muzică distractivă.
14,15, Viața în lumina nor

melor eticii și echității 
socialiste.
Album coral.
Bucureștiul necunoscut. 
Publicitate.
Întîlnire cu musical-ul 
și personajele sale. 
Film documentar. Rit

murile Canadei. 
Moment 
Club T...
Agenda 
fică.
Iunie 1978 - cronica 
evenimentelor politice 
interne și internaționa
le.

18.30 Antologia filmului pen
tru copii și finert: 
Charles Chaplin în fil
mele : „O viață de 
cîine" și „Chariot e- 
vadat".

19.30 Telejurnal.
19.50 Prim plan. Omul de la 

catedră.
20,10 Teleenciclopsdia.
20,55 Publicitate.
21,00 Film serial. Om bogat, 

om sărac. Episodul 3.
21.50 Înfî! nire cu satira și u- 

morul.
22.25 Telejurnal. Sport.
22,40 Romanțe, cîntece de 

voie bună și tangouri 
celebre cu Gică Pe
trescu. 5
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