
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe conducătorii ( 

la cea de-a XXXII-a ședință a si
Tovarășul. .Nicolae 

Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste 
a primit, miercuri, 
nie, 
țill or 
cea 
dința a 
de Ajutor 
proc, ale 
desfășoară

România, 
unii, midK-vii, 28. lu

pe conducătorii delega- 
care participă la

de-a XXXIl-a șe- 
sesiunii Consiliului 

Economic Raci- 
cărei 

la
Stanko Todorov, 
tele Consiliului 
al Republicii Populare Bul
garia, Lubomir Strouga-I, pre
ședintele Guvernului Federal 
al Republicii Socialiste Ce
hoslovace, Carlos Rafael Ro- 
driguez, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, vicepre

ședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Cuba,
Vilii Stoph, președintele 

Consiliului de Miniștri ol 
Republicii Democrate Ger
mane, Jambîn Batmunh, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri ol Republicii Popu-

lucrări se 
București : 
președin- 

de Miniștri

lore Mongole, Piotr JaroS- clalste, Sanan Southichok, 
zewicz, președintele Con- ministrul comunicațiilor, lu--■ xt.CYVI'vXy . • •..Șș:Wî<y . • •'. i rTFȚtt Jrtt yi ' " UVtllVfOVțj>irivi| tv

si'liului de Miniștri al Repu- erorilor publice și transpar 
blidi Populare î 
Gyorgy Lazar, președintele 
Consiliului de Miniștri ’ 
Republicii Populare Ungare, 
Aleksei Nicolaevici Kosî- 
ghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri ol Uniunii 
Republicilor Sovietice So
cialiste. "-1- i

Au fost prezenti A. Marin), 
vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal 
blicii Socialiste Federative 

. Iugoslavia, conducătorul de
legației țării sale, invitată 
la sesiune, Jose Eduardo dos 
Santos, viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Popu
lare Angola, Sin In Ha, am
basadorul Republicii Popu
lare Democrate Coreene la 
București, Gesesse V. Kidcm, 
membru al Comitetului Per
manent al Consiliului Admi
nistrativ Militar Provizoriu, 
responsabil cu problemele 
economice al Etiopiei
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Trei harnici șefi de schimb din trei brigăzi de frunte ale minei Livezeni, împreu
nă cu ortacii, înaintea intrării în șut. Minerii Ion Mihăilescu (din brigada lui Dumitru 
Tivda), Florian Cristea (din brigada lui Vasile Dănălacho) și Emil iancso (din brigada 
condusă de Vasile Rață). Foto : I. LCIU

ileaqul roșuPolone, turilor al Republicii Demo
crate Populare Laos, Le 
Thanh Nghi, viceprim-minis-

•ii Socialiste Vietnam, con
ducătorii delegațiilor acestor 
țări prezente în calitate de 
observatori.

Au luat parte, de aseme
nea, membri ai delegațiilor 
țărilor participante la se
siune.

A fost de față N.V. Fad
deev, secretarul Consiliului 
de Ajutor Economic 
proc.

La întrevedere au 
pat tovarășii Manea 
nescu, llie Verdeț, 
țan, Ștefan Andrei 
le Mușat.

Cu acest prilej, a 
o convorbire care 
fășurat intr-o atmosferă to
vărășească, de caldă priete
nie și cordialitate.

ot Thanh Nghi, viceprim-minis
tru al Guvernului RepuWi-

ol Repu-

Reci-

partici-
Mă- 

lort Pă
și Vasi-

avut loc 
s-a des-

pe țară
a oamenilor muncii din comerțul socialist

traîe, organizații de masă și 
obștești, reprezentanți ai or
ganismelor economice, prim- 
vicepreședinți și vicepre- 
șed nți ai consiliilor popu
lare județene, cadre din cen
tralele industriale, din uni
tăți și întreprinderi furni
zoare de bunuri de larg 
consum.

în numele participanților 
la consfătuire, ol tuturor oa
menilor- muncii din comerț, 
cooperație și turism, tova
rășul Janos F.izekos, mem- 

Polltic' 
P.C.R., 

guver-

și cetâ- 
primit 

al
în

tei reuniuni, precum 
țeni ai Capitalei l-au 
pe secretarul general 
partidului cu deoseb'tă 
suflețire, aclamînd și ovați- 
onînd (îndelung.

T o v a r ă șu I Nicolae 
t Ceaușescu, precum și tova-

în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului Comu-C 
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
m'ercuri a avut loc ședința 
de închidere a Consfătuirii^ 
pe țară a oamenilor 
cii din comerțul i------ _
convocată din inițiativa și Iu. zăcu, Lina Ciobonu, Constan- 
indicoția secretarului: SE tin Dăscălescu, Ion Dincă,
neroi crf oartidufui. ' Janos Fazekas, Paul Nicu-

Sosirea tovarășului NicofiȘT le seu, Gheorghe Pană, Gheor-

.,> mun-»t Ceaușescu, precum și rova- 
socf'aiisl'M rășii losif Bcrnc, Virgil Ca-

Ceaușescu a* fost salutată cu 
entuziaste manifestări .-£* 
dragoste și stimă. în f
Paietului sporturilor și cultiri 
rii, care a găzduit, în zile
le de 27 și 28 iurie, lucrări
le consfătuirii, numeroși par- 
tÂc<panJi la lucrările aces-

‘ ghe Radulescu, Leonte Răutu 
iau loc în prezidiul ședinței 
de închidere a lucrărilor 

1 consfătuirii.
In sală se oflă membri ai 

C.C. al P.C.R.. ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții cen-

bru al Comitetului 
Executiv al C.C. ai 
viceprim-ministru al 
nulei, ministrul comerțului

(Continuare în pag. a 4-a)

Cu planul semestrial îndeplinit
SECTORUL

AL I.M.
DE INVESTIȚII 

PAROȘENI

sectorului de în- 
ra-

Colectivul
.. vestiți! at I.M. Paroșeni

porta ieri o realizare a pla
nului fizic semestrial în pro
porție de 115 la suta, iar a 
planului valoric în proporție 
de 151 la sută. In același 
tintp planul punerilor în func
țiune pe semestrul I a fost 
depășit cu 180 la sută. Pla
nul productivității valorice.

a fost realizat în proporț'e 
de 107,3 la sută.

Rezultatele obținute se dato- 
resc muncii pline de abnega
ție, responsabile a minerilor 
din brigăzile conduse de A- 
lexandru Laszlo, Mihai Bakoș, 
Vasile Cerceza și loan Da
mian, brigăzi cure prin efor
turile și strădaniile depuse 
s-au situat pe un loc de frun
te în întrecerea socialistă ce 
se desfășoară în cadrul sec
torului.

PLUS — 10 000 tone

încărcarea maslnllor-unelte din atelierele electromecanice

Lăsate la voia întîmplării, schimburile
2 și 3 produc tot la întîmplare

bine cunoscut 
întreprindere mi-

I 
\

In legătură cu concursul de admitere la 
Institutul de mine din Petroșani

In ziarul nostru do miine vom publica un bogat 
material informativ referitor la apropiatul concurs 
de admitere în Institutul de mine din Petroșani. Vom 
edita un număr sporit de ziare care pot fi procu
rate de la chioșcurile do difuzare a presei.

r

Aplicînd cu consecvență 
propriu-i inițiativă — „Bri
gada înaltei productivități" 
— brigada condusă de Eu
gen Voicu și-a realizat pla
nul semestrial înainte de 
sfîrșitul lunii iunie. In 28 iu- 
nei producția extrasă peste 
prevederile sarcinilor semes
triale se ridica la 10 000 to
ne. Mediu depășirii producti
vității obținute fa cele 3 lo
curi de muncă — un abataj 
mecanizat și două cu susți
nere individuală cu perforo- 
re pușcwe — este cu 
kg pe post mai mare 
sarcina planificată, 
membrii brigăzii s-au
cat in mod deosebit șefii de 
schimb Nicolae Boboc, Pavel 
Crăciun, Ștefan Alba, luliu 
Boyte și minerii loan Bădiță 
și Gheorghe Mozoc.

Un fapt 
la fiecare 
nieră există atei ere electro
mecanice dotate cu mașinile- 
unelfe necesare atît repara
țiilor curente cit și unor con

fecții metalice, pentru opera
tivitatea intervențiilor, care 
pe de altă parte au și meni
rea sâ-i scutească de costuri
le sporite la care ar fi su
puși prin efectuarea lucrări
lor amintite la alte întreprin
deri.

Dar pentru ca acest dezi
derat să se realizeze este 
necesar ca mașinile unelte 
de bază - strungurile și fre
zele -, numai la aceste ca
tegorii de mașini unelte ne 
vom opri - să fie încărcate 
la capacitate,. trebuie folosite 
cu eficiență maximă nu nu
mai în schimbul I ci pe toate 
schimburile. Condiții pentru 
folosirea lor intensă există - 
strunguri și freze sînt, mese
riași de asemenea, iar de co-

menzi nu se duce lipsa.
Să vedem atunci cum 

realizează, cum se obține în
cadrarea în indicele de utili
zare planificat, cum-sînt în
cărcate aceste mașini 
schimburile II și III.

I.M. LONEA

se

în

Planul pe mașinile unelte 
de bază, indicele de utiliza
re planificat este de 88,3 la 
sută. Pe primele luni ale a- 
cestui trimestru planul . a 
fost îndeplinit și depășit rea- 
lizindu se un indice de utili
zare de 96,52 la sută pe a- 
prilie și 97,62 la sută pe 
luna mai.
- Sperăm că și în aceas

tă lună ne vom încadra în 
indicele de utilizare. încă 
din anul trecut am întărit e- 
fectivul atelierului electrome
canic și cu excepția schim
bului II, unde avem aproxi
mat v 70 la sută din mașinile 
unelte încărcate, - multi din-

tre meseriașii noștri sînt 
ralișli" și trebuie să le 
gurăm condiții -, repet, cu 
excepția schimbului II, ît» 
toate celelalte schimburi toa
te mașinile unelte de bază 
sînt folosite integral - ne 
spunea șeful sectorului elec
tromecanic, inginerul Voicu 
Pricop.

în schimbul II al aceleiași 
zile în atelier erau ocupate 
doar 2 strunguri din 4 — 
deci 50 la sută - și freza. Strun
garii și frezorul munceau de 
zor pentru o îndeplini pro
gramul de lucru lăsat din 
schimbul I, de șeful atelieru
lui, program de lucru amă
nunțit pentru, meseriașii din 
ambele schimburi, care erau 
gata în același t mp să exe
cute și alte lucrări de urgen
ță dacă s-ar fi ivii. Prin w-

Dorin GHEȚA 't

„se-: 
osi-

• (Continuare în pag. a 2-a|
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1 200 
decît 

Dintre 
reinar-

în P®®L* a

Individ
colectivitate î

i ^Oă uițerniăm
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RECITAL. Astăzi (ora 19) 
la Casa de cultură din Pe
troșani va avea foc recita
lul de muzică și poezie „Vox 
humano" (muzică preclasică 
la orgă și interpretată de 
corul de cameră din Pe
troșani), organizat de șco
lile de muzică și populară 
de artă. (T.S.)

AU ÎNCEPUT DRUMEȚI
ILE VACANȚEI. (n zilele de 
24 și 25 iunie 40 de elevi 
de la Liceul economic 
Petroșani au participat 
o.excursie de 2 zile, cu 
tocarul, pe itinerariui 
troșani

din 
la

au-
Pe-

Alba Julia — Si

ghișoara — Brașov — Făgă
raș — Sibiu — Petroșani. 
In aceeași perioadă alți 18 
tineri • constructori din Vale 
au făcut o drumeție spre 
Poiana Brașov. (M.P.)

IN NUMAI DOUA ZILE, 
doi meseriași ai I.C.S.A. și 
A.P. Petroșani, împreună 
cu lucrătorii comerciali de - 
la „Zori de zi" au igieni
zat, reparat, zugrăvit și 
vopsit, bufetul, . patise
ria, magaziile și 
celelalte anexe. Lu- 
crînd și noaptea la sfîrși- 
tul săptămînii trecute, ei 
oferă un exemplu care 
trebuie să fie „molipsitor" 
și pentru alții, care așteap
tă să le facă... altcineva 
curățenia localului (I.V.).

O NOUA SALĂ DE
SPORT. In inc'nta Școlii ge
nerale nr. 6 din Petroșani 
a început construcția unei 
noi săli de sport care va 
fi destinată elevilor. No
ua sala va crea condiții 
optime de instrucție spor
tivă a elevilor în cadrul 
școlii. (V.S.).

ÎN VEDEREA RIDICĂRII 
GRADULUI DE CONFORT, 
în 26 de apartamente din 
blocurile nr. 4, 6 și 8, stra
da Institutului, Secția Pe
troșani a E.G.C.L. a mon
tat căzi de baie și ins
talațiile aferente. în a- 
celași timp au fost revizu
ite și reparate acoperișuri
le și alte dotații. (T.Ț.).

ACȚIUNI DE MUNCA^ 

PATRIOTICÂ. Printre acți
unile de muncă voluntor- 
patriotiîă inițiate de or
ganizația U.T.C. nr. 4 de 
la preparația din Lupeni 
se numără și lucrarea de 
îmbunătățire a fluxului teh
nologic la „Stația de epu
rare a apelor". Din cele 
28 de jgheaburi telesco
pice cîte trebuiau confec
ționate au fost deja ter
minate 18. Lucrarea urmează 
să se încheie în ziua de | 
1 iulie a c. (Lucian Chișu, 
Lupeni).

i
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tuf or tu a in

Timpul, etern cumpă- 
nitor, sancționează mo
da, extravaganțele afi- 

. sate nonconformist sau 
din naivitate sînt săge
tate compătimitor, pen
tru că arta care-și lea
gă destinul de un sin
gur sezon gravitează to
tuși în jurul bunului 
gust. Să luăm, spre e- 
xemplu, podoaba capi
lară ultraabundentă a 
unor flegmatici „p'țărăi" 
de bulevard. Acești 
„plete-n vînt" arborea
ză, fără doar și poate, 
o manieră de comporta
ment, demnă cu indul
gență, de viziunile oni- 
riste ale unor „pictori", 
care au visat-o pe Mona 
Lisa cu... mustăți și bar - 
bișon. Dar, mai devreme 
sau mai tirziu, cel arătat 
cu degetul în deridere, 
înconjurat de ironii ver
bale sau gestice, regă
sește cărarea spre ur
mașii mai puțin melo
mani ai lui Figaro. Ce 
ne facem.însă cu anu
mite fete, care, odată 
ajunse în vatra căminu-

„Pe umeri, 
pletele».*1

lui conjugal, abando
nează, fără nici o păre
re de rău, cozile lungi 
și mătăsoase sau plete
le sprijinite pe umeri, în 
favoarea unei mecanice 
tunsori â la garcons ? 
Dintr-o comoditate, care 
frizează uneori limita 
realizării „m-am ajuns 
nevastă, nu-mi mai tre
buie nuri", sau dintr-un 
barpagonic spirit de e- 
conomie (coafură, pan
glici, ace, agrafe, spilci 
etc.) se renunță, din pă
cate, deliberat, la pro
pria frumusețe. Un băr
bat are poate mai puți
ne gusturi decît urmașe
le Evei, dar rămîne în
fiorat de panglicile și 
pletele iubirii sale „fun
damentale". Și atunci, 
de ce oare unele dintre 
tinerele femei nu vor 
să-și perpetueze nimbul 
de frumusețe ? Ca-n 
nostalgica romanță coș- 
bucrană : „Pe umeri, 
plste'e-i curg rîu...“

Sever NOIAN



Ste

Cum ne gospodărim 
orașul, așa îl avem

In activitățile edilitar gos
podărești din Petroșani s-au 
făcut multe lucruri bune în 
pnmăvrura acestui an. S-a dat 
în folosință pa'cul de agre
ment de lingă institut, au 
fost create noi zone verzi în 
«aFtiere, locuri de joacă 
pentru :op i etc. Terenul plin 
de mo.oz și cărămizi de lin
gă vechea policlinică a ora
șului s-a transformat îritr-un 
frumos scuar. Au avut ecou 
criticile adresate S.D.E.E. Pe
troșani, unor întreprinderi și 
inși tuții care prin modul de 
a acționa așterr.eau pe*e ne
dorite pe fața orașului. Al e 
conduceri de unități, în 
schimb, nu și-au plecat ure
chea la semnalele critice aie 
ziwu'u'.

■ De mu'iă vreme se impu
nea asanarea bălți: din fața 
spiia'uiui nou al orașului. 
Momentul e propice pentru 
'oceasla deoarece pâmîrtt de 
umplere a grop'i respective 
există suficient de la săpă
turile fundațiilor noilor cons
trucții soc a! -cultut aie ce 
fmpinzesc orașul. Aici se mai 
poci.e amenaja o mică zonă 
verde cu bănci și mu ; discu
tata stațfe de auloipuze de 
la sp tal. Sugestii pe această 
temă am primit mai multe la 
zicr.

Orașul nostru este un a- 
devă at șantier. Se constru
iește in apropierea blocului 
magazin Hermes, pe strada. 
Vasile Roailă, în cartierul 
Aeroport. De curînd au în- 
jeeput lucrărle la magazinul 
universal din fața căminului 
studențesc, au demarat cons
truct le la noul stadion și la

Jabere
j Programul celor 120 de 
tabere organizare la mare 
și la munte pentru elevii cia-.. 
Seim 1-A 12, prevede dilerite 
act.virăți recreative și cultu- 
■raLiurisiice menite: să con
tribuie ia creșterea copiilor 
în spiritul muncii construc
tive, al pa.riotiimului socialist.

A aoua ediție a Festivalu
lui „Cîntarea României" ie 
prifeu.eșie pai tic. par ea la 
ccHTCJisuri pe profil, cu lu
crări literare, de artă plas
tică și fotograf,că. Cei cu 
aptitudini în domeniul silin
ței si tehnicii au la dispozi
ție competiții adecvate de 
aeronave și rachete, de ra- 
diogoniometrie, radiotelegra
fia și carturi. Școlarii au, de 
asemenea, pos;D iite.ea să 
participe la expuneri și dez
bateri, irrlbniri, cu ' activiști 
de partid și de stat, cu oa
meni de știință, artă și cui- 
jtură, cu veteran: de război, 
..în cadrul cărora este evoca- 
Ită lupta poporule. nostru 
.pentru eliberare națională și 
hsocială, pentru cucerirea in
dependenței și apărarea su
veranității naționale. Ei iau 
jparte și la acțiuni turistice cu 
(Caracter tematic, avînd astfel 
prilejul să cunoască realiză
rile poporului nostru în anii 
socialismului, vizitează locuri 
ce amintesc de lupta comună 
a cameni'or munci români, 

noul sediu al Teatrului de 
stat. Am enunțat doar cî va. 
Iu< ri < - vo d . n ,i al 
urbanistice localității. Pămîn- 
tul provenit din excavajii es
te transportat cu autobascu
lantele în afara locali-ății. 
Deși regulamentul de circu
lație interzice acest lucru, 
ia ieșirea din șanț er, mașini
le murdăresc cu noroi o bu
nă porțiune dm arterele ora
șului amdu-le un aspect ne
plăcut. Neplăcut impresionea
ză și porțiunea de lingă pa
sarela din spatele stepei de 
autobuze din Ptoța Victoriei, 
transformată în rampă de 
depozitare a hîrtiilor. Ce să 
moi spunem de zona din 
spale'e gării unde elevii de 
ia Liceul economic au făcut 
in repetate rînduri curățenie 
gdumnd ^.ămîntul și gunoa
iele în grămezi, dar pe care 
nimeni ■ nu le-a transportat. 
Așa se face că grămezile au 
fost împrășFate din nou de 
roțile mașin lor și zona res
pectivă a revenit la același 
aspect neplăcut. Modeste sînt 
și încercările de a sch mba 
aspectul de ia halele ora
șului, unde măcar de o 
zonă verde amenajată cu 
grijă și gust nu poete ti vor
ba. Neplăcut impresionează 
și mormanele de zgură de la 
unele centrale termice. Pe
rioada verii este cea mai 
propice de a face ordine în 
jurul centralelor.

Orașul este al nos'ru, al 
tuturor. Cu toții avem dato- 
r a să înnobilăm necontenit 
înfățișarea lui, căci el repre

zint ă cartea noastră de vizită.
D. CRIȘAN

sculare
Jt

mogh ari, germani și de a'fe 
naționalități pentru. instaura
rea noii orînduiri. împreună 
cu profesorii, care sînt ală
turi pe ei si în aceste zile, 
învață tioi cîntece revoluțio
nare, patriotice și de tineret, 
as rtă ia focuri de tabără, 
serbări cîmpenești, specîaco-
3 artistice și sportive.

| Instantaneu

| în așteptarea soarelui
totul te îmbie să-ți' petreciDe multi 

Lupeni se 
cele mai 
sportive și 
din Valea

aiii ștrandul din 
numără printre 
atractive baze 

de agrement
Jiului. Ștrandul

atrage numeroși iubitori de 
în-pr, gimnasi'că și plajă. 
Spun că atrage deoarece 
și in prezent ștrandul Aso
ciației sportive Preparato
rul Lupeni este dovada u- 
nei preocupări gospodărești 
constante.

încă de la intrare te în- 
t.împină o curățenie trepro- 

chioșcul 
vopsite 
barele 

cu apă
curată a cărei temperatură 
este între 22-27 de grade,

șabiiă. Cooineie, 
cu răcoritoare sînt 
proaspăt. Inelele, 
oaralele. bazinele

Orașul - nou Uricani te 
întîmpină cu construcții 
zvelte, elegante, rod al 
transformărilor continue 
pe care le cunoaște a- 
ceastă nouă așezare mi
nerească.

Foto : Ion LEONARD
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Lăsafe la voia întîmplării, schimburile
2 și 3 produc tot la întîm plare

• (Urmare din pag. I)

mare, lucrurile în genera! vor
bind, stau bine la atelierul 
electromecanic al întreprin
derii min ere Lonea .

I. M. ANINOASA

De la sectorul electrome
canic aflăm ca pe trimestrul 
I, deși indicele de utilizare 
planificai era de 91 la sută 
pentru strunguri, și 85 ia sută 
pentru freză, s-a realizat un 
indice de 97 'a sută la strun
guri și de 95 la freză. D n pă
cate, nu aceleași cuvinte de 
laudă se pot spune despre 
activitatea din lunile aprilie 
și mai cînd, pentru aprilie 
f'mpul disponibil era de 2380 
de ore, iar cel efectiv lucrat 
de 1944 de ore și pentru

Cronica filmului
Tirncte Ursu s-o impus mai 

întîi ca scenarist, iar prin 
„Decolarea", primul său film, 
a prefigurai trăsăturile unui 
cineast total. De altfel „Sep
tembrie", cea de-a doua pe
liculă, reconfirmă existența 
reală a tuturor acelor dis
ponibilități și deschideri. in- 
tr-cn sens declarat „Septem
brie" este un film de dezba
tere.

Scenariul iui Timote, Ursu, 
elaborat după un sub.ect de 

cîteva ore înound, făcînd 
plajă sau gimnastică, in 
ziua cînd am vizitat aceas
tă bază sportivă soarele 
se ascunsese după nori. E- 
rau totuși vreo 20 de ama
tori care au venit și în a- 
ceste condiții la ștrand. Cei 
mai multi însă erau în aș
teptarea soarelui. De cîteva 
ziie a început să zîmbeastă 
și soarele așa că afluența 
la această bază sportivă 
a crescut odată cu canicu
la. Păcat însă că doar aici 
și la Paroșeni apa e caldă 
și ștrandurile la înălțime; 
în celelalte localități ale 
Văii Jiului este ca și în a- 
nii trecuți ! Adică se înoată 
mai mult pe... uscat. (D.C.) 

mal - fimp disponibil tot 
2380 de ore, iar efectiv lucrat 
1608 ore.

Explicațiile primite de la 
maistrul principal electrome
canic Otto Markoș : „Strun
garii sînt folosiți deseori și 
la olte munci decît cele 
pentru care au fost calificați 
uneori chiar și la descărcarea 
utilajelor, a pieselor mai 
grele sosite in incintă".

In schimbul HI al aceleiași 
zile, la 5 strunguri erau 3 
strungari, iar freza nu era 
plasată. De fapt cei trei 
strungari erau... doi pentru 
că al treilea, în prima par
te a schimbului, ; ascuțea 
plăcutele vidia pentru mineri, 
operațiune pe care trebuia 
să o execute și la sfârșitul 
schimbului timp de o oră.

Sept
Adrian Dohotaru, condamnă 
fără moralizare sforă.toare, 
un mod de v ață impropriu 
ponderii pe care tineretul o 
are în contextul societății 
noastre. Vali Abrudan - un 
băiat nu lipsit de calități, 
realmente înzestrat cu farmec 
și cu haruri ce-l fa: apt pen
tru a trăi demn și folositor - 
poate fi considerat drept un 
exemplu al inerției. Tocmai 
de aceea tînărul personaj al 
filmului nu are .puterea să 
se confrunte cu adevărul, a- 
venturîndu-se, inconștient de 
pericolele pe care le incum
bă, într-un soi de ex-stenția- 
lism empiric. întregul său fel 
de a trăi contrastează" pu
ternic cu entuziasmul genera
ției sale. Un spleen :lipsit de' 
motive,! o lipsă cronică de 
ideal și comprom sul perpe
tuu, îl s’tuează, pînă la ur
mă, în afara legalității. Pro
cesai de conștientizare a e- 
rorlîor fundamentale începe, 
de fapt, în momentul cînd 
Vali realizează impactul mo
ral în plenitudinea lui. Insă 
debusolat, necunosc'nd ade- 
vărate'e valori aie vieții uti
le, Vali alege din nou calea 
evadării iluzorii, deși evident 
aceasta nu rezolvă nimic.
im mie ii iBM mimiiim■iiEiiiiatmmmmmiiimiiiiiiiiBim mifttiiiiisiu
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Cei mai buni, 
în faza superioară 

in' urma întrecerilor de 
fotbal organizate de Consi
liul asociației sportive „fhe- 
paraforui" din Lupeni, în ca
drul Daciadei, cîșiigcnoare pe 
asociație și dreptul de a 
participa la etapa superioa
ră a revenit echipe. Secției 
de întreținere, care a dispus 
cu 3-1 ae Secția spălare și 
cu 7-3 de Secția funicular. 
Pînă la etapa municipală ca
re se va desfășura în zilele 
de 1 și 2 iulie ia Petroșani, 
campioana asociației sporti
ve Preparatorul urmează să 
se înti'nească cu celelalte 
cîștigătoare la nivelul asocia
ților sportive din orașul Lu
peni, in vederea desemnării 
campioanei oiășenești.

S. BÂLOI

în ceea ce privește pro
gramul de lucru pe meserii, 
care trebuia lăsat la sfîrșitui 
schimbului I pentru celelalte, 
schimburi practic nu exista. 
„Am primit de la schimbul 
II, verbal, ce avem de făcut, 
ne spunea strungarul Ionel 
Marinescu. Mai înainte a- 
veam și noi un registru de 
comenzi și raport al activită
ții, acum s-a renunțat la el. 
Nu știu din. ce cauză".

In astfel de condiții, cînd 
mașinile unelte de bază nu 
sînt acoperite în schimburile 
II și III, deși chiar maistrul 
Otto Markoș ne spunea că... 
„am avea de lucru, doar a- 
vem comenzi", cînd oamenii 
nu au un program bine 
stabilit care să le acopere 
cele 8 ore de lucru, cînd nu 

embrie
Partea cea mai substanția

lă a f.Imului este idila țesută 
între tînărul încurcat în ițele 
mistificărilor și o fată de o 
puritate desăvîrșită. Sejurul 
marin, țnlreaga ambianță de 
vacanță are o semnificat e 
excepțională pentru amîndoi, 
deoarece legătura, are un 
efect catairtic asupra' lui . Va
li, * iar în Anișoai a ti ezesie 
resurse nebănuit de mature, 
capabile să se angajeze în- 
tr-o luptă tenă-ce cu seduc
ția factorilor malefici. De
zarmai în fața sincerității fe
tei, în fața inocenței care nu 
exclude un grad, de percep- 
ie mpiesonart ol lea'ului, 
începe procesul' de meta
morfoză a dinarului. In 
decursul • lungilor colocvii, 
Vali realizează treptat dimen
siunile v ejjp pe care a dus-o 
pînă atunci, inutilitatea exis
tenței sale. Abia acum, în 
momentul confruntării caste
lelor sale de ceață cu inte
gritatea fetei și cu ceea te 
trebuia să facă simte nece
sitatea de a trăi altfel, de a 

—împlini aspirațiile firești ale 
tinereții, neglijate pînă a- 
tunci cu o condamnabilă 
nonșalanță.

Clasamentul turului campionatului 
municipal la fotbal, copii

1. Jiul Petroșani 7 5 0 2 17— 4 10
2, Utilajul 7 4 i 2 15-11 9
3. Parîngul Lonea 7 4 i 2 10—11 9
4. Sănătatea Vulcan 7 4 0 2 19— 3 8
5. Minerul Lupeni 7 3 1 3 12-15 7
6. C.S.Ș. Petroșani 7 3 0 4 11—14 6
7. Preparatorul Petrila 7 3 0 4 10—19 6
8. Preparatorul Lupeni 7 1 0 6 3 —20 1

Clasamentul turului campionatului
județean de handbal, seria Valea Jiului
1. Utilajul Petroșani 5 4 0 1 116—76 8
2. Preparatorul Lupeni 5 4 0 1 87— 83 8
3. Jiul Petrila :" 5 3 0 2 99- 87 6
4. Minerul Vulcan . 5 3 0 2 108— 99 6
5. C.S.Șc. 1 5 1 0 4 96—120 2
6. C.S.Șc. 11 5 0 0 5 83-124 0
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se știe care dintre ei este 
șet de schimb - la întreba
rea pusă cine e șeful de 
schimb toți 3 strungarii ridi
cau din umeri - într-un cu- 
vînt, cînd nu există ordine 
și disciplină, greu se va pu
ne problema încadrării în in
dicele de utilizare a mașini
lor unelte, greu se va duce 
la îndeplinire sarcina privind 
generalizarea în atelierele e- 
lectromecanice a schimburilor 
II și IT, folosirea la capaci
tate a mașinilor unelte din 
dotare.

Oare la Aninoasa în ate
lierul electromecanic nu se 
poa'e face ordne și discipli
nă, nu se poate lucra planifi
cat, ci doar prin programe 
de lucru... verbale ?

I 16,00 Tele 
1.16,05 Tele 
K-fcP.,35 Cur 
* 05 Pen

117,40 Con
! 18,00 Mu:

Odată cu destrămarea din 
ce în ce mai categorică a 
aparențelor, se conturează 
adevăratele motive ale unui 
eșec existențial : familia
destrămată, anturajul nefast, 
acceptarea falselor premise 
de viață. Și Vali simte - 
poale pentru prima oară în 
viața lui - că un sediment 
tulburător, posesia infantilă 
a unei relații cu adevărat u- 
mane pune sfăpînire pe el și 
îl determină să recunoască, 
oricîF de dureros, ar fi, ra
teul.

. Sfîrșitui lui. Val; .nu- esie 
o legitate. Dar pieirea ab
surdă și EpsTă de orice, noi
mă încheie o. viață la fel de 
lipsită de sens, aproape sim
bolic. Acest final percutant 
avertizează asupra pericolu
lui latent al vegetării ster
pe, refuzul participării le-—o' 
viață intensă, dar plină de 
adevăratele satisfacții.

Cuplul Geo Cosfiniu - - An
da Onesa ic-sfituie în fine 
nuanțe part turtle personaje
lor complexe. Evoluția :e!or 
doi actori tineri, într-un re
gistru al firescului cu totul 
remarcabil, sporește interesul 
rață de acest iilm frumos și, 
mai ales adevărat.

C. ALEXANDRESCU

că
• teriI 18,20 Ron 
! că.
| 18,50 Tra

lize
: 19,00 Mu I Mii
• Mir 
I 19,20 100 I 19,30 Tel.
I 19,50 La
j ecc
. 20,00 Intc I ai
’ Iar

I
I ghiI 20,20 Or

21,20 Tel 
! SeF 
‘ 22,20 Tel.

I 5,00 ,i
i 5,05
| 6,00 Rad
■ neții. 7, 
j.8,00 Rev
* CurierulI Buletin d
• ouridem
I 10,00 BulI Opereta

!ei — Fi
10,25 Fii. 

{folcloric.
știri. 11,( 

L Vhmcius
7 Discoteci 
I letin de
f comoara
■ tru. 12,2 
’ mentale. 
| la 3. 1; 
I 16,00 R< 
ICîntece

Coordoi
16,40 Ir. 
17,00 ■ . 
17,05
17,45 F- 
Românie 
mafii a: 
te la ce 
18,00 C 
Generat 
cîntecuh 
Pop Coi 
bădeani 
timpului 
sonore, 
știri. 21 
ră. 22,0 
23,00—5 
zical nc



roșu

Colectivitate • individ Colectivitate

sursă inepuizabilă
sectoruluiAcțiunea

nestinsă

pentru

meserie
;sire.

nestinsă pasiune. încă un

ibrie.
Iriți fără

Vlaicu.
Poruncă

oară sau 
f
Cultural :

I
I
I
I
I
I
I
I

bă rusă, rft 
ul durr 
jiber, vă

/’glob :
hana. 
uridice. 
măneas- 
ntări in-

Gîndirea colectivă 
de perfecționare a producției Pasiunea

ritoreas-

j amor-

ră 
ilă 
olan.
i.

cu
Ș’

zilei in

îndrăgiți 
popu- 
Cioba- 
Farcaș

i Gher-

I La sectorul II al minei 
I Vulcan, oamenii s-au con
i' fruntat în ultimul timp cu 
I unele dificultăți în procesul

de producție. Minerii din 
I brigada condusă de Florea

Petrișor au ferm nat abata
jul pe :ea de-a cincea fîșie 

I de pe stratul 3 și s-au mutat 
' in alt abataj. Rezultatele ob- 
| ținute în abatajul lui losif 
I .Costea, dotat cu o modernă 
l combină cu atac frontal, nu 
I erau cele scontate datorită 

variațiilor neașteptate în 
. grosimea ștratului în blocul 

’*11. Cealaltă combină 
. tarea sectorului se 

reparații...
Cu toate acestea,

nărui sectorului se realizea
ză aproape zilnic. Față de 
sarcinile planului anual, în 

■ ziua de 20 iunie exista o 
| restanță de 395 tone cărbu- 
i ne, ceea ce echivalează cu 
[ producția pe o zi din două 

abataje, deci, relativ ușor 
de recuperat. Dar ceea ce e 
mai important e hotărîrea 
întregului colectiv de a în
vinge aceste dificultăți, con
vingerea că și în luna iunie 
vor încheia cu succes planul 
producției de cărbune.

„Oamenii și-au zis că e po
sibil să dea și așa planul. 
Și îl vpr da" - ne relata to
varășul Gheorghe Bâncilă, 

I șeful sectorului II. Pe ce-și 
bazează ei această hotărîre, 

' în ciuda dificultăților pe ca
re le au de înfruntat ? Pe 
o bună cunoaștere a potente
lor creatoare a gîndirii mun-

citorești. Problemele produc
ției, dificultățile ivite, în 
loc să descurajeze i-au în- 
dîrjit pe oameni. Iar comu
niștii - așa" cum e și firesc 
să fie - s-au situat în frunte, 
într-o adunare generală a 
organizației de bază, comu
nistul losif Costea, șef de 
brigadă, a pus în discuția a- 
dunării generale o problemă 
hotărîtoare pentru produc
ția sectorului : „în condițiile 
din blocul II, combina cu a-

a fost dezbătută apoi cu 
întreg personalul tehnic și 
muncitoresc din cadrul sec
torului. Iar rodul acestei 
consultări colective s-a ma
terializat în hotărîrea dea 
muta comb na în blocul I, 
la brigada frontal iștilor lui 
Grigore Cojocaru. Și imediat 
s a trecut la înfăptuirea aces
tei hotărîri. Bazîndu-se pe 
experiența dobîndită în ve
chiul frontal dotat cu com
bină, colectivul a hotărît și

din do- 
afla în

pre'imi-

Autoconducerea muncitorească în acțiune

tac frontal nu dă rezultatul 
scontat, stratul avînd o gro
sime necorespunzăfoare, nu
meroase intercalate de steril 
și un front de lucru prea 
scurt, dar ea poate fi muta
tă în alt abataj, unde stra
tul este atacat pe prima fî
șie". Desigur, oamenilor din 
brigada lui Costea, cu care 
acesta s-a consultat în prea
labil, le părea rău că vor 
rămîne un timp fără combi
na care le ușura mult efor
tul fizic din abataj. Dar au 
pus mai presus interesul co
lectivului. Mai mult chiar, și-au 
exprimat hotărîrea de a 
realiza planul și fără com
bină. Și trebuie spus că și-au 
respectat acest angaja
ment, reaJizîndu-și și chiar 
depășindu-și sarcinile de 
plan...

Problema mutării combinei

modificarea tehnologiei de 
lucru, introducînd tuburi de 
aeraj pînă sub coperiș, pen
tru a asigura un mai bun 

. microclimat în timpul func
ționării combinei. Deși oa
menii din brigala lui Cojo- 
caru n-au mai lucrat ' 
combină și-au exprimat do
rința de a o cunoaște, 
timpul montării au dat o mî- 
nă de ajutor, au fost mereu 
în apropierea combaineru- 
lui. în afara minei, minerii 
ou purtat discuții cu lăcătu
șii
cunoaște Cît mai bine acest 
modern utilaj. Toți șefii de 
schimb s-au hotărît să urme
ze cursurile de policalificare, 
Alexandru Gheți și loan 
Stanciu fiind printre primii 
care s-au înscris la cursuri.

Pentru a repune cît mai 
urgent în funcțiune ambele

cu

Tn

mecanici, dornici de a

»res

Graba ciubucarului

rele de serviciu, fără nici ce le-a fost provocată. O

ca vodă prin Io-

I
nelor de miliție o notă de 
plată pe măsura pagubei

Cum au reușit doi șoferi 
de la S.U.T. Livezeni să 
scoată din garaj ditamai 

.autobasculantele după o-

combine și a asigura bunul 
mers al celorlalte utilaje din 
dotare, lăcătușul Simion Mu- 
reșan și electricianul Gheor
ghe Năstase, împreună cu 
oamenii din echipele pe ca
re le conduc au rămas în 
subteran uneori peste pro
gramul de lucru, muncind 
fără întrerupere...

Preocupați de reducerea 
cheltuielilor materiale în con
dițiile calculului producției 
pe baza indicatorului „pro
ducție netă", minerii ca buni 
gospodari au stabilit pentru 
fiecare schimb măsuri de în-' 
tărie a spiritului de răspun
dere față de întreținerea și 
folosirea utilajelor, sculelor 
din dotare și materialelor. Și 
tot ei au fost primii care au 
înfăptuit aceste propuneri. 
Bunăoară oamenii din briga
da condusă de Gheorghe 
Lascu, gospodărindu-și cu 
grijă materialele, reloloslnd 
armăturile TH și recondțio- 
nînd unele p:ese de schimb, 
realizează după fiecare 4—5 
luni economii echivalente cu 
cheltuielile materiale de pro
ducție pentru o lună de zile.

Prin tot ceea ce întreprind, 
prin spiritul de angajare și 
abnegație de care dau do
vadă, oamenii din cadrul co
lectivului sectorului II dove
desc că își înțeleg pe deplin 
rolul de proprietari, producă
tori și beneficiari ai bunuri
lor din dotare, în spiritul au- 
toconducerii muncitorești, va- 
lorificînd în mod plenar po- 
tențele creatoare ale gîndirii 
colective.

V. STRAUȚ
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o aprobare și fără foi de 
parcurs nu se știe. Dar ar 
fi bine să se afle...

Cert este că Mihai Asa- 
vei și Gheorghe Tarhat, a- 
mîndoi șoferi la S.U.T., au 
plecat in una din zilele lu
mi trecute, cu autobascu
lantele unității, pe benzina 
statului, Ia... ciubucăreaiă. 
Au încărcat, ei știu de unde 
și cum, cele două autobas
culante cu balast și go
neau spre Uricani pentru a 
„livra" balastul... unor 
alți ciubucari, acasă. Gra
ba lor s-a dovedit însă a 
fi păguboasă. Fiindcă cel 
ce se afla pe basculanta 
din frunte, circulind cu vi
teză mai mare decît ar fi 
fost normal, a intrat într-o 
turmă de oi. Unsprezece 
mioare i-au căzut astfel

victimă. Iar ciobanii... au cu pagubă pentru ciubu- 
întocmiț cu sprijinul orga- cari. Rămîne însă o între

bare la care așteptăm răs
puns : cînd se vor lua mă
suri pentru a nu mai pleca 
șoferii cu mașinile din ga
rajul S.U.T. după orele de 
serviciu 
bodă ?

notă de plată mult mai ma
re decît... „ciubucul", pe 
care va trebui s-o achite 
șoferul.

Grab 
na ciubuc V.S. FENESANU

instantaneu din secția 
de reparații combine a 
I.U.M. Petroșani.

din copilărie 
Mircea Vesa îi plăcea 
meșterească la mașini, 
făcea cu interes și pasiune. 
Dacă-I întrebai „ce o să te 

faci, cînd vei fi mare ?" 
răspundea fără șovăire ■.

-- Mecanic auto.
Anii au trecut. Răspun- 

zînd chemării mașinilor, a 
urmat o școală profesio
nală cu profil' mecanic. A- 
yînd această pregătire a 
părăsit ' Certejul natal - ve
nind la Petroșani. Pe atunci 
avea 21 de ani și o pa
siune nestinsă pentru 
serie. S-a angajat ca 
câni: auto la I.G.C.L.
troșani. De la bun început 
dă dovadă de pricepere, 
hărnicie și mult spirit de or
ganizare. Apreciindu-i cali
tățile, conducerea îl pro
movează în scurt timp în 
funcția de șef de garaj. 
Concomitent cu activitatea 
parofesională, urmează și 
cursurile liceului seral. Du
pă numai șase ani de acti
vitate ca mecanic a deve
nit maistru, iar la 28 
ani comuniștii l-au ; 
în marea lor familie, 
cei 41 de ani ai săi 
bine de jumătate i-a de
dicat acestei meserii 
tru care păstrează și acum

de 
primit 

Din 
mai

pen-

lui. Doar întreprinderea a 
schimbat-o o singură dată, 
începînd cu 1971, lucrează 
la S.T.R.A. și conduce cu 
aceeași pricepere atelierul 
de reparații auto. Despre 
calitatea și promptitudinea .: 
lucrărilor efectuate în ate
lier sub îndrumarea sa, 
vorbește faptul că lună de 
lună autobaza își depășeș
te principalii indicatori de 
plan.

- Pentru a obține rezul
tate bune, obișnuiește să 
spună maistrul Mircea Ve
sa — nu-i suficient să știi 
meserie. Trebuie să ai spi
rit organizatoric, să antre
nezi întregul colectiv la în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție, să te ocupi cu dra
goste și pasiune de crește
rea viitoarelor cadre de 
meseriași. Exemplul său 
personal i-a adus din nou 
aprecierea comuniștilor ca
re l-au ales secretar al or
ganizației de partid. In 
prezent împletește cu și mai 
multă pasiune activitatea 
profesională cu cea,, de 
partid.

Vâs le BELDIE, 
șofer, S.T.R.A. Petroșani
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Julieta, compania și romul...
Ce sentiment poate fi mai 

înălțător decît- Întîia dragos
te ? in rouă sufletului stră
lucesc mărgăritarele in mu, 
visurile plutesc într-un spa- 
țiu, care nu poate fi eva
luat nici măcar în dimen
siuni cosmice, puritatea pri
virii limpezește perene dru
muri de o viață, bornate cu 
cleștar de apă vie. La vîrsta 
adolescenței, vîrstă în care 
repetăm înălțător toate iu
birile lumii, și din ce în ce 
mai puțin istoriile lor tragice 
orice băiat sau fată, cu dra
gostea dintîi pecete pe su
flet, se avîntă în zbor îm
plinit, menit să petreacă 
sîngele strămoșilor în urmași, 
fiindcă acesta e rostul ade
vărat al trecerii noastre pe 
pămînt... Cînd însă aripile ti
nereții se frîng de exper en- 
țe dureroase, pornite dintr-o 
sfidare a temeliilor morale 
ale vieții, cumpăna bucurii
lor se lovește sec de pere
ții de vid ai sufletului bîn- 
tu't le rătăcire.

Niculina C., din Aninoasa 
nu mai este la vîrsta prime
lor șoapte de iubire. Dimpo
trivă, la cei 22 de ani ai săi, 
și-a închipuit că-și poate 
permite orice, a confundat 
dragostea cu o ■ tarabă a 
plăcerilor efemere. Și-a a- 
bandonat soțul, cu care are 
un copil, pentru a „voiaja" 

în companii deocheate, solda
te cu frugale mese, dar u- 
date din belșug cu băutură. 
Dispărea zile întregi cu unii 
șoferi de cursă lungă ; a- 
ventura și viața ușoară - 
iată sloganul pe care și l-a 
făurit, împlinit printr-o tre-

cete, adesea fără alegere, 
din brațele unui bărbat într- 
ale altuia. Aventuri, ale că
ror sfîrșit aveau întotdeauna 
gustul sălciu al deșertăciunii. 
Străveziul fum oromcrt al pe
trecerilor o amețea mereu, 
nici chiar ațupci. cînd oame
nii de bună intenție i-au dez
văluit adevăratele izvoare 
ale împlinirii ca om, nici a- 
tunci cînd lucrătorii de mi-

Zboruri
frînte de

viciu
zz/z//////zz/zrzzzzzzzzzz/zz///z/A 
liție au avertizat-o, în nu
meroase rînduri, asupra 
consecințelor faptelor sale, 
n-a înțeles, să renunțe la 
„prețul" inestimabil pe ca
rul achita' distracțiilor efe
mere. , ■■■ . fi.''- '

Dimpotrivă, sfidînd sfatu
rile celor din jur, a conti
nuat să-și trăiască, preme
ditat, oribila odisee cu o în
verșunare tristă, dospită în 
aburii alcoolului. Ba chiar, 
a atras în „cursa iubirilor 
călătoare" două minore. Sil
via M. și Julieta B., care, 
legate la ochi de promisiuni 
nababice, au uitat, să spe
răm pentru o scurtă vreme, 
să pășească demn, cu privi
rea sus, pe drumul cinstit al 
demnității. Și, din păcate, 
sămînta viciului a rodit în 
mintea necoaptă a credulelor 
ei prietene. Gestul Niculinei

C„ un atentat grav ia adre
sa moralei noastre, ctitorită 
de sute de generații, a trezit 

repulsia celor din jur, dar și 
atitudinea lor fermă. Socie
tatea noastră refuză viața u- 
șoară, fără muncă, practica
rea „dragostei" ca sursă de 
cîștig, dar și îndemnul la 
săvîrșirea unor astfel de in
fracțiuni.

Fiindcă,ydacă n-ar fi fost 
Niculina C., Julieta B. ar ii 
continuat să aibă în priviri 
puritate feciorelnică, l-ar fi în- 
tîlnit poate pe 
al visurilor 
un tînăr capabil 
sigure fericirea, împlinirea ca 
femeie cinstită, prin dragos
te, demnă de invidiat.. „Mul
țumită" însă acestei rău 
sfătuitoare, Julieta B. (ca și 
colega ei) a ales compania 
bărbaților de o seară, a ro- 

. mului și a altor „tării", a 
visului putred, care cangre
nează răni adînci, poate 
pentru toată viața, în sufle
tele lor, pînă mai ieri can
dide. iată de ce, chiar și du
pă ce a auzit verdictul legii 
Niculina C. va trebu: să fie 
răscolită de remușcări, să ai
bă mereu în minte, ca un 
blestem perpetuu, aspra con
damnare a oamenilor, care 
nu iartă pe rău sfătuitorii ti
nereții, pe cei ce pîngăresc 
vîrsta tulburătoarelor aspira
ții de frumusețe, cu murdă
ria unui ordinar chef, a cărui 
notă de plată se numește 
prostituție...

Romeo 
sale, 

să-i a-

I. VULPE, 
cu sprijinul ft. major 

virgir dudu ':"X
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Dineu în cinstea conducătorilor 
delegațiilor care participă 
la ședința sesiunii C.A.E.R.

11" IE

Re-
Româ- 

în 
de-

fii delegațiilor prezente 
sesiunea C.A.E.R., membri 
delegațiilor, precum și 
cretariatului Consiliului

f Tovarășul N i c o, t a e 
Ceaușescu, secretar general 
ol Partidului Comunist 
Român, președintele 
publicii Soc alisfe
«ia, a oferit un dineu 
cinstea conducătorilor 
legațiilor care participă la 
cea de-a XXXII-a ședință a 
sesiunii Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

La dineu au luat parte șe-

la drei, 
ai 

se- 
de 

Ajutor Economic Reciproc.
Au participat tovarășii 

Manea Mănescu,1 loșif Banc, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Emil Drqgănescu, Paul Mi
cul eseu, Gheorghe Oprea, 
Ion Pățan, Gheorghe Radu
lescu, îlie Verdeț, Ștefan An-

Vasiie Mușcit, membri 
ai C.C. aî P.C.R. și ai gu
vernului.

în timpul dineului, tova
rășul Nico'ae Ceaușescu și 
Piotr. Jaroszewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri ai 
R.P. Polone, în numele par- 
Fcipanților la ședința sesi
unii Consiliului C.A.E.R., au 
rostit toasturi.

a oamenilor muncii
• (Urmare <Jm pag. R

interior, a' salutat cu deose
bită st mă și căldură pre
zența secretarului general 
■al partidului, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nisolae 
Ceaușescu, la lucrările cons
fătuirii';

în numele delegaților și 
invitaților, tovarășul Janos 
Fazekas a adresat secretaru
lui general al partidului ru
gămintea de a lua cuvîntuî 
în cadrul Consfătuirii pe ța
ră a oamenilor muncii din 
comerțul socialist.

în aplauzele însuflețite 
laie miilor de partiaipanți 
la consfătuire a luat cu
vîntul tovarășul N i c o I a e 
Ceaușescu.

Cuvînfarea secretarului ge
neral al partidului a fost 
urmărită cu deosebit inte
res, cu deplină aprobare și 
satisfacție, fiind subliniată 
în repetate rînduri cu a- 
plauze puternice, entuziaste. 
Participanții la lucrările 
Consfătuirii aclamă minute 
în șir pentru partid și secre
tarul său general. Răsună 
ovații și urale.

în nume! 
ci pan ții or la 
re, al tuturor
lor muncii din comerțul nos
tru socialist, tovarășul Ja
nos Fazekas a mulțumit din

e parti- 
consfătui- 

oameni-

’nuna tovarășului Nrcofrw 
Ceaușescu pentru magistrala 
expunere prezentată, pen
tru orientările și indicațiile 
date în vederea perfecțio
nării activității din comerț, 
cooperație și turism.

★
în prima porte a ședinței 

au continuat dezbaterile ge
nerale asupra problemelor 
înscrise pe ordinea de zi a 
consfătuirii. Au luat cuvîn- 
tul tovarășii Constantin 
Ciolofan, directorul Direcției 
comerciale a municipiului 
Petroșani, Gheorghe Machita, 
directorul întreprinderii de 
reparații utilaj comercial 
dm Bacău, Riedl Șa» iota, 
șefă de unitate din Satu Ma
re, Ștefan Olteanu, vicepre
ședinte al Uniunii sindicate
lor din comerț și cooperație, 
Eva . Blaba, secretar al Co
mitetului județean Mureș al 
P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului popular județean, 
Gabriel Postole, directorul 
întreprinderii județene de 
legume-fructe Ialomița, Ghi- 
ță Petre, președintele coope
rativei de consum din co
muna Scorniceșd, județul Olt, 
Dumitru Avrămie, maistru 
cofetar la întreprinderea ho
telieră „Intercontinental" din 
București, Aurica Dragon, 
econom stă la Direcția co
mercială județeană Neamț, 
Liviu Derban, prim-vi cepre-

ședinfe rrf Consiliului popu
lar județean Arad, ' Ion Bă- 
descu, directorul Direcției co
merciale județene Argeș, Lu- 
creția Ghinea, șefă de can- 
tină-restaurant la întreprin
derea de - construcții-montaj 
metalurgic din Reșița, 
Abagiu, vicepreședinte 
Consiliului F 
rricipiului București.

După închaierea dezbate
rilor generale, în deplină u- 
nanimitote, a fost adoptată 
Rezoluția Consfătuirii pe ța
ră a oamenilor muncii din 
comerțul socialist, amplu 
program de activitate ai 
lucrătorilor din acest impor
tant sector al economiei noas
tre naționale, pentru sporirea 
contribuției întregului nos
tru comerț socialist - de 
stat și cooperatist - la reali
zarea politicii partidului de 
dezvoltare econom ico-soci al ă 
a țării, de ridicare continuă 
a nivelului de trai material 
și spirituali al întregului po
por. Rezoluția urmează să 
fie completată cu indicațiile 
și recomandările făcute de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în cuvîntarea rostită la în
chiderea lucrărilor Consfă
tuirii, precum și cu propu
nerile și sugestiile formulate 
în cadrul dezbaterilor în plen 
și în cele 10 secțiuni de lu
cru.

Radu 
al 

Popular al mu-

(Agerpres)

v •

■ A ■ -

încheierea sesiunii Conferinței 
Internaționale a Muncii

GENEVA 28 (Agerpres). - 
La Geneva s-qu -încheiat ’lu
crările celei de-a 64-a se
siuni a Conferinței Interna
ționale a Muncii. La reuniu
ne au participat reprezen
tanții a peste 130 de guver
ne, ai muncitorilor și con
ducătorilor de întreprinderi 
din țările membre ale O.I.M. 
Din țara noastră a fost 
prezentă o delegație con

dusă de Ilie Cîșu,- adjunct 
al ministrului muncii.

In cadrul, dezbaterilor, ca
re au durat treC săptămmi, 
a avut loc o ședință speci
ală asupra apartheidului, la 
care a fost condamnată 
complici tatea monop o I uri l or 
transnaționale cu regimurile 
rasistei din Africa australă.

în centrul dezbaterilor ge
nerale și al d scufiilor în co
misii s-a aflat problema șo
majului de masă, numeroase

delegații pronunțindu-se pen
tru o contribuție a O.I.M. 
la înfăptuirea dreptului la 
muncă în țările capitalului.

Atît în cadrul dezbaterilor 
generale, cit și în ședința 
finală a fost subliniată im
portanța încetării cursei 
n armărilor, 
procesului de 
tru viitoarea 
Organ z ați ei 
a Muncii.

î- 
aprecum și 

destindere pin
activitate a
Internaționale

Un comunicat al partidelor 
de stînga

CIUDAD DE MEXICO 28
(Agerpres). - Partidul Co-

Mexican (P.C.M.),
Mexican

mun.ist I
Partidul Poporului
(P.P.M.) și Partidul Socialist 
Revoluționar (P.S.R.) d n Me
xic au dat publicității un co-

Manifestație 
antifascistă

PARIS 28 (Agerpres). — 
în Cartierul Lat n din capita
la Franței, la chemarea par
tidelor și organizațiilor de 
stînga, organizațiilor foștilor 
luptători din Rezistență, a 

r o ș t- i I o r combatanți 
și deporta ț i, a 
fost organizată, marți seara, 
o mare manifestație de pro
test față de o reuniune la 
care" participau elemente de 
extremă dreaptă din Franța 
(Partidul forțelor noi), Italia 

(Mișcarea socială îtoLană) și 
Spania (Forța nouă). Aproxi

mativ 15000 de persoane au 
manifestat sub dev:za „împo
triva reuniunii fasciștilor eu
ropeni “.

din Mexic
municat comun în care anun
ță oficial hotărîrea lor de 
a arționa împreună, în pers
pectiva alegerilor generale 
din 1979. Cele trei formațiuni 
de stingă și-au exprimat, tot
odată, hotărîrea de a depu
ne eforturi susținute pentru 
crearea unui larg front al 
forțelor care urmăresc con
tinuarea fermă a 
de democratizare 
politice mexicane, 
ful, prevede, de
constituirea unui Comitet de 
Unitate al alianței.

procesului 
a vieții 
Documen-

as omenea,

NAȚIUNILE UNITE 28 (A- 
gerpres). - Cea de-a 64-a 
conferință a Organizației In
ternaționale a Muncii (O.LM.) 
a adoptat o serie de rezolu
ții și convenții, care se re
feră, în principal, la statutul 
unor categorii de angajați, 
situația tineretului și securi- 
txztea muncii.

Referitor la problemele 
muncii tineretului, rezoluția 
adoptată în acest sens cere 
guvernelor să acorde o „a-

La București au continuat 
miercuri lucrările celei de-a 
XXXII-a ședințe a sesiunii 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

In cadrul dezbaterii proble
melor aflate pe agenda de 
lucru a ședinței au luat cu- 
vîntul tovarășii A. Marinț, vi
cepreședinte al Consiliului E- 
xecutiv Federal al R.S.F. lu-

vi-.goslavia, Le Thanh Nghi, 
ceprim-mintsferu a| Guvernu
lui Republicii Socialiste Viet
nam, Sanani Southicbak, mi
nistrul comunicațiilor, lucrări
lor publice și transporturilor 
din Republica Democrată 
Populară Laos, Gesesse V. Ki- 
dan, membru al Comitetului 
Permanent al Consiliului Ad
ministrativ Militar Provizoriu,

responsabil 
problemele economice 
Etiopia Socialistă, Jose Eduar
do Dos Santos, vîceprim-mi- 
nistru al Guvernului Republi
cii Populare Angola, Manea 
Mănescu, primul ministru al 
Guvernului Republicii Socia
liste România.

Lucrările sesiunii continuă.

cu 
din

MIERCURI, în Uniunea So
vietică a fost lansat un .nou 
satelit artificial ol Pămîntu- 
lui — „Cosmos — 1024“..

Aparatura de bord desti
nată continuării cercetării 
spațiului cosmic funcționea
ză normal, informează agen
ția TASS.

UNIVERSITATEA Mc Gill 
din Montreal, Canada, a a- 
cordat medicilor români Ni- 
colae și Maia Simionescu 
premiul „Louis and Artur Lu
cian", pentru cercetări în do
meniul bolilor circulatorii.

NORI DE LĂCUSTE s-au
semnalat în cinci state dm
India — Gujarat, Rajasthan, 
Punjab,' Haryana și Uttar
Pradesh. Un astfel de nor de
lăcuste s-a semnalat pe o a- 
rie de 3 km pătrați, infor
mează agenția Associated 
Press. S au întreprins măsuri 
de urgență pentru extermi
narea ior.

DESCIFRAREA TĂBLIȚELOR 

DIN EBLA

cînd a fost cucerit de arma
tele vechiului Akkad. Faptul divers

Anul trecut, in apropierea 
orașului sirian Alep, s-a des
coperit o arhivă de 15 000 
de tăblițe din lut cu texte 
cu scriere cuneiformă. Pen
tru descifrarea lor a fost al
cătuită o comisie de specia
liști din diverse țări. Prime
le cercetări au atestat că es
te vorba despre niște izvoare 
prețioase privind istoria și 
modul de viață al statului 
Ebla (mileniul lil î.e.n.). După 
cum se știe, statul Ebla a 
ocupat teritoriul de la Ma
rea Roșie pînă în Asia mică 
și. a servit ca ferigă de rela
ții economice între Egipt și 
Mediterana. El și-a încetat 
existența în anul 2 500 î.e.n.,

FAZANI ÎN LOC
DE ANTIDĂUNÂTORI

Colaboratorii Institutului ă- 
gronomic din Tolbuhin (R.P. 
Bulgaria) au constatat . că 
fazanii se hrănesc cu insec
tele și plantele dăunătoare 
griului sau florii soarelui.

De cîțiva ani, pe Cîmpiile 
ținutului Tolbuhin s-au adus 
50000 fazani. Fiecare pasă
re - afirmă specialiștii - 
poate curăța de dăunători și 
de semințe de buruieni pînă 
la 0,1 hectare de semănă
turi.

In următorii ani, numărul 
fazanilor din regiune va fi 
de 100 000.

pe glob

TUNELUL SEIKAN

Lucrările de construcție ale 
tunelului Seikan dintre insu
lele japoneze Honshu și 
Hokkaido se apropie de 
sfîrșif. La început s-a prevă
zut ca lucrările să dureze 14 
ani și costul să fie de 20 mi
liarde yeni.. Dar, din cauza 
condițiilor foarte dificile de 
lucru - cei 3 500 de munci
tori sînt nevoiți să suporte 
fie călduri deosebite, fie 
„dușuri" cu apă rece din in
filtrări -, el va fi gata cu 
trei ani mai tîrziu decît se

prevăzuse, adică în 1982, iar 
costul său total va fi de 335 
miliarde yeni. Tunelul Seikan, 
care va avea o lungime de 
54 kiyi, îi va adăuga un nou 
record Japoniei : din 17, ce
le mai lungi tuneluri terestre 
sau 
opt

subacvatice din lume, 
vor fi pe teritoriul său.

ORAȘ SUBTERAN

în statul brazilian Rio 
Grande do Sul, geologii au 
descoperit un oraș subteran 
construit a'e indieni în urmă 
cu 2000 de ani. Orașul o- 
cupă aproximativ 10 hectare 
și se compune d'n 30 de 
peșteri mari unite între ele 
prinfr-un sistem de galerii.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, »tr. Republicii, nr. 90. telefon 4 16 62 (secretariat], 4 24 64 (secții).

DECLARAȚIA 
PREȘEDINTELUI CIPRIOT 
NICOSIA 28 (Agerpres). — 

„In. convorbirile pe care 
le-am avut cu primul ministru 
al Marii Britanii, James Cal
laghan, am căzut de acord, 
în esență, că o soluționare a 
problemei cipriote trebuie să 
excludă orice formă de îm
părțite a insulei", — a decla
rat președintele Ciprului, Spy
ros Kyprianou, la întoarce
rea sa din vizita oficială la 
Londra.

Președintele cipriot a de
clarat că guvernul britanic a 
arătat interes în desfbșura- 
rea unui rol mai activ pen
tru reglementarea problemei, 
m conformitate cu rezoluțiile 
O.N.U.

tenție prioritară elaborări» 
de măsuri precise și ebcace 
împotriva șomajului în rîn- 
duri-Ie tinerilor". Ea suge
rează, în special, „dezvolta
rea serviciilor -tie orientare 
profesională și plasare, ce- 
rînd respectarea principiu
lui egalității de remunerate 
pentru muncă egală „în ve
derea evitării exploatare ti
nerilor ca sursă de rPînă de 
lucru mai ieftină".

PESTE 3000 de membri ai 
mișcării israetiene „Pacea a- 
cum", în marea lor majori
tate tineri sub 30 de ani, au 
participat ta o manifestație 
împotriva implantării de noi 
așezări israeliene în Cisiorda
nia, a politicii de anexiuni 
și a planului privind așa-zi
sul „Marele Israel".

PATRU ȚĂRI DIN AFRICA 
— Ghana, Nigeria, Sierra 
Leone și Gambia — au hotă- 
rît să creeze o Uniune poș
tală și de telecomunicații 
pan africană care să facili
teze cooperarea în domeniul 
telecomu'nicajiilar- și poștei 
între țările africane.

POTRIVIT unui comunicat 
dat publicității la Haga, nu-

FUMATUL Șl CANCERUL 

PULMONAR

. Grupul .de acțiune împotri
va fumatului din Marea 
Britanie a publicat un raport 
dm care rezultă că în An
glia mor de cancer pulmo
nar mai multi oameni decît 
în alte țări, medicii sta
bilind de multe ori o legă
tură directă între creșterea 
numărului de bolnavi de 
cancer și creșterea numărului 
fumătorilor. Se citează, de 
pildă, faptul că numărul fe
meilor fumătoare a trescut 
de două ori și jumătate în 
ultimii 20 de ani.

mărul persoanelor afectate 
de epidemia de .poliomielită 
declanșată luna trecută în 
rîndul populației olandez», 
aparținînd unei secte religioa
se ostile vaccinării, se ridică, 
la peste 60. : "

IN CADRUL Complexului 
de exploatare și prelucrarea 
cuprului și zincului „Zletovo", 
de la Prabistip (R.S.F. Iu
goslavia), a început construi
rea unei noi fabrici de bate
rii pentru autovehicule. La 
intrarea sa în funcțiune, în 
anul 1980, fabrica i va avea 
o capacitate anuală de pro
ducție de 610 000 baterii.

LA 28 IUNIE, s-a semnat 
la Moscova Convenția între 
Guvernul Republicii Socialis
te România și Guvernul U- 
niunii Republicilor Sovietice 
Socialiste privind soluționa
rea și prevenirea cazurilor 
de dublă cetățenie.

INTR-UN INTERVIU a:or- 
dat postului de radio B.B.G, 
și preluat de ziarul argenti
nian „Buenos Aires Herald", 
șeful statului argentindn, ge
neralul Jorge Rafael Videip, 
a afirmat că guvernul are 
in vedere organizarea in cu- 
rînd a unb referendum 
popular. Scopul acestuia este 
de-a consulta masele asu
pra modalităților d.e insta
urare a democrației în ța
ră - a precizat Videla.

APROXIMATIV 300 000 de 
metalurgiști din zona indus
trială a orașului Milano au 

miercuri, la o 
patru ore, des- 

sub deviza : 
ieși din criză nu 
așteptăm, ci să 

. '. Greviștii ou ce
rut includerea »n contractele 
de muncă a urtor rlauze ca
re să prevină șomajul.

feri ala 
participat, 
grevă de 
fășurată 
„Pentru a 
trebuie să 
luptăm I".
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