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Primiri la tovarâșur
NICOLAE CEAUȘESCU
Comentatorul diplomatic al Companiei 

naționale japoneze de televiziune 
„Nippon Hoso Kyokai"

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
marți dimineața pe Takashi 
Suetsune, comentator diplo
matic al Companiei națio
nale japoneze de televiziune

„Nippon Hoso Kyokai" 
(NHK)

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acor
dat un interviu pentru Com
pania națională japoneză 
de televiziune „Nippon Hoso 
Kyokai" (NHK).

f Cum muncește consiliul oamenilor muncii A

pentru a realiza pianul de cărbune
In precedenta adunare 

generală a oamenilor mun
cii de la întreprinderea mi
nieră Uricani au fost for
mulate și adoptate în una
nimitate mai multe propu
neri care vizau perfecțio
narea producției și a num- . 
cii, ridicarea nivelului cali
tativ al întregii activități 
economice. Pornind de la 
convingerea că înfăptuirea 
acestor propuneri — rod 
al gîndirii colective — con
tribuie efectiv la îndepli
nirea și depășirea planului 
producției de cărbune, con
siliul oamenilor muncii a 
trecut imediat la organiza
rea înfăptuirii lor. In 
cest scop, în sala de apel 
o minei a fost afișat 
panou cuprinzînd obiecti
vele și termenele de înfăp
tuire a acestora. S-a orga
nizat un afișier ■ spec'al 
destinat popularizării cu 
operativitate a tuturor ho-

a-

un

tărîrilor importante stabili
te, de C.O.M., de conduce
rea minei. In toate grupele 
sindicale, pe schimburi, s-au 
analizat concret sarcinile ca
re revin fiecărui sector din 
hofârîrile C.O.M., s-au sta
bilit responsabilități con
crete, pentru fiecare mem
bru al colectivului, in în
făptuirea hotărîrilor, noi am 
pornit și de la convingerea 
că trebuie să acordăm cîmp 
larg inițiativelor muncito
rești, care reprezintă un 
puternic stimulent pentru 
atragerea întregului perso
nal muncitor la o participa
re activă, conștientă, în 
activitatea de perfecționa
re a producției și a muncii. 
La toate nivelurile de or
ganizare a producției și a 
muncii, în adunările gene
rale ale organizațiilor de 
partid, în cele ale grupe
lor sindicale pe schimburi 

acționat in mod siste-

matic pentru încurajarea 
spiritului de inițiativă, 
pentru aplicarea 
celor mai valoroase pro
puneri. Concomitent, au fost 
îmbrățișate și inițiativele 
muncitorești lansate de ce
lelalte colective de mi
neri din municipiu. Dc un 
real sprijin ne-a fost îoa:a 
volantă intitulată „Cîmp 
larg inițiativelor muncito
rești", broșura cuprinzînd 
inițiativele „Brigada înaltei 
productivități", ' „Brigada 
de producție și educație" eic.

Am acordat 
cuvenită și 
morale. Prin 
propagandei vizuale, au

Productivități 
înalte in abataje
Depășirea realizată în pri

mele zile ale acestei luni de 
colectivul sectorului IV de la 
I.M. Petrila se ridică la 41,9 
la sută, ne informa în dimi
neața zilei de ierj colabora
torul r.ostru, tehnicianul nor- 
mator Vasiie Ene. Această 
importantă realizare a 
poibilâ datorită 
productivității muncii cu 1800 
kg/post față de sarcinile de 
plan, în cărbune, și cu 1100 
kg/post, fa nivelul întregu
lui sector.

S-au remarcat prin rezul
tatele obținute brigăzile con
duse de minerii Eugen Voicu, 
Franc sc Barta și Gh. Toma.

fost 
creșterii

s-a

importanța 
stimulentelor 

intermediul

Comentatorul diplomatic al ziarului 
japonez „The Yomluri Shimbun“

în cursul zilei de marți, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, a primit 
pe Minoru Hirano, comenta
tor diplomatic al ziarului ja-

Directorul săptămînalului portughez 
Tempo"

ponez „The Yomiurj Shim- 
bun".

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atordat, cu a- 
cest prilej, un interv u pen
tru ziarul „The Yomiuri Sh m- 
bun".

U
Marți, la amiază, preșe

dintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Nuno 
Rocha, director al săptămî- 
nalului portughez „Tempo".

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușestu a acor
dat un interviu pentru săo- 
tămînalul portughez „Tem
po".

Miluță RUGINA, 
secretarul comitetului de 

Țiartid, 
președintele C.O.M. de la 

I.M. Uricani

ln Editura Politică 
a apărut :

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvintare la Consfătuirea pe țară a oa

menilor muncii din comerțul socialist — 28 
iunie 1978.

I

Comunistul Andre; 
ghici, unul din meseriașii de 
nădejde ai atelierului meca
nic de la I.M. Aninoasa.

Experiența I. M. Bărbăteni confirmă justețea unei sarcini

. Cititorii, ziarului nostru își 
amintesc, desigur, cie greu
tățile prin care a trecur co
lectivul minei Bărbăteni în 
prima parte a anului în curs, 
în aprilie - ca să oferim un 
exemplu - s-a realizat mai 
puțin de 70 la sută din plan, 
în luna iunie, însă, la sfîrșit 
de semestru deci, producția 
fizică realizată a depășit cu 
peste 2000 de tone producția 
lunii ianuarie. Salturi s-au 
înregistrat și în ceea ce pri
vește productivitatea muncii, 
și calitatea cărbunelui extras.

Care au fost factori prin
cipali care au determinat a- 
cesie salturi cantitative și ca
litative ale , activității

duci ve la I.M. Bărbăteni? 
lată o întrebare la care vom 
căuta să răspundem în rîn- 
durile următoare, prezentînd 
măsurile întreprinse și maj a- 
les rodul aplicării atestor 
măsuri.

Una dintre măsurile rea
lizate, deosebit de importan
te pentru noi, a fost și rămî- 
ne in continuare asigurarea 
numărului de posturi în a- 
bataje, în cărbune, conform 
sarcinii planificate. Respectîna 
această indicație, am ajuns 
la obținerea în luna iunie

de artiști C___Ă.J-4 .

a ocolit în gra- 
cu cele 150 de 

ooeralor 
să 

obicei 
oilor".

Vestea 
bă satul 
turnuri, cică un 
de ia televiziune voia 
filmeze cunoscutul 
jienesc „Măsuratul
Oamenii s-au schimbat re
pede in straie de sărbătoa
re, bătrinele au adus ve- 
lințe și scoarțe, ghintuite 
fluiere au prins glas ș< o- 
biceiul multimilenar reînvia 
sub ochii noștri - autentic, 
cu solemnitatea cu care
numai acest popor știe să 
copleșească fiecare gest
ritual.

Trei generafii, temei și 
bărbați, ba chiar și copii, 
se perindau pe mica sce
nă a căminulut cultural din 
Cimpu lui Neag, aproape 
tot satul, fiindcă in sală e- 
râu doar cițiva spectatori, 
mai mult dintre străini. „Noi 
fi așa aveam de gind să 
ieșim la cin! și dans, ca in 
fiecare simbătă", ne mar-

turisea bătrinul Pantelimon 
lodea, in vreme ce-și urmă
rea cu mindrie nedisimulată 
flăcăul, cintind Io saxofon. 
„Sintem aici și pensionari 
și mineri și forestieri și pă
durari și ciobani și profe
sori și alții. Cind ne bucu
răm, la bucurie ia parte tot 
satul".

Ciutul și locul, „neregiza
te" de cineva anume, au 
continuat in preajma ca
banei minerilor din Uricani 
pină in noapte, în vreme 
ce gindeam la anumiți ac
tiviști culturali care susțin 
că oamenii nu vin cu diag 
la activitățile culturale...

Ion VULPE
P. S. La recentul Festival 

al portului și obiceiurilor 
păstorești din județul Vîl- 
cea, ansamblul artistic din 
Cimpu lui Neag a impre
sionat prin autenticitatea 
obiceiului prezentat, prin 
talentul celor 45 de .artiști 
amatori (atiția au încăput î 
in autobuz !}. :
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aceste timpuri 
noi, timpuri în ca
re au loc trans

formări uriașe, rede
venim noi, cei de altăda
tă, făuritorii civilizației de 
la care au i 
civilizațiile de astăzi. -- 
sute de ani in urmă, po
poarele care puneau ba
zele unor civilizații proprii 
întotdeauna apelau la 
civilizația romană- Dacă 
alții au preluat de la 
romani elemente de,. ci
vilizație, noi cei de aici 
purtăm in noi șingele 
roman, ginduri și simță
minte de romani, fiind noi 
înșine pe jumătate urmași 
ai Romei antice. Ambițioși 
și inteligenți, romanii au 
cucerit pe vremea lor lu
mea.

civilizației Je . 

plecat toate I 
'e astăzi. Cu •

I 
I
I 
I
I 
I
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Ing. Dimitrie SIMOTA, 
directorul I.M. Bărbăteni

(Continuare în pag. a 2-ăl:

• (Continuare in pag. a 2-a)
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O REUȘITA broșură au 

editat consiliu! județean al 
Sindicatelor și Consulul mu
nicipal ae edutajie politică 
și cultură socaiisiă, pentru 
popularizarea și stimularea 
tormațuior corale din Valea 
Jiului. Din pagm.ie broșura 
se desprind, totodată, nume
roase informații despre tra
diția aceste1 m scări pe me
leagurile noastre. (I.M.)

TERENURILE DE JOACA 
pentru copiii dm cartierele 
Aeroport și Carpați - Petro
șani au fost dotate cu 24 de 
leagăne, 20 de balansoare, 
11 tobogane și alte aparate 
a căror valoare se ridică la 
aproape 100 000 lei. Aceas
tă sumă înglobează contri
buțiile făcute de cetățeni în 
baza prevederilor Legii nr. 
20/1971. (T.V.)

NOUL TEATRU. Construc
torii din Petroșan. au efec
tuat primele săpături ale 
construcției noului teatru

de stat din Valea Jiului care 
va fi amplasat în 
Petroșaniului.

centrul

cei de azi, urmași 
ai lor, am moștenit însă 
de la ceilalți strămoși ai 
noștri, dacii, dragostea de 
țară, cinstea și dreptatea. 
Poftele noastre cuceritoa
re de origine latină, au 
fost inhibate de sîngele 
dacilor blinzi și harnici, 
care iți puneau toată e- 
nergia in a-și obține to
tul prin muncă și nu luînd 
de ia alții. Ca să înțelegi 
astăzi sufletul românului 
trebuie să juxtapui sufle
tul dac peste cel roman 
și vei înțelege de ce este 
românul harnic, ambițios, 
inteligent, statornic, in
dependent și aprig la mî- 
nie.

Este așa fiindcă așa 
ne-au lost strămoșii, am 
moștenit de la ei ceea ce 
au avut mai bun. Azi Iu- \ 

i mea cunoaște România, I 
| ca o tară cu oameni de 
omenib ; noi avem un om 
Și o țară, avem un om de ' 
omen/e, și o puternică I 
Românie. Acest om este I 
contemporanul nostru, es- I 
te conducătorul nostru. | 

Șj dacă avem acum o | 
țară cu adevărat înde- I 
pendentâ și~ suverană, es- . 
te pentru că avem un OM I 
pe care îl consultă toți ’ 
oamenii mari ai lumii, 1 
pentru că este OMUL DE I 
OMENIE al secolului XX, 
este OMUL progresului și 

mai presus de toate este 
OMUL PACII universale.

Ion MIR1ȚA

! 
I

mină peste 40 de pionieri de 
la școlile generale nr. 2 și 
nr. 7 ajută la amenajarea la
cului din portul institutului. 
(M.P.)

ROD AL BUNEI APROVI
ZIONĂRI, al solicitudinii lu
crătorilor comercial; ai uni
tății, C.L.F. nr. 2 „Hale", din 
Petroșani, șef de 
Petru Roiban, și-a 
lună de lună planul 
facere pe semestrul 
ș:ndu-l, în procente, 
la sută 
(D.G.)

..EXPO 
chisă la 
nier (sediul 2) din Petroșani, 
își așteaptă vizitatorii în fie
care zi între orele 10—12. Es
te o frumoasă și reprezen
tativă expoziție a creației e- 
levilor, studenților și cadre
lor didactice din Valea |iu-

Pe lingă actualul club al 
constitui 

foaierul teatrului, se vor mai 
construi o nouă sală de 
spectacole, o scenă modernă 
și alte dotări funcționale ale 
viitorului lăcaș de cultură. 
(A.H.)

UTILAJE NOI. Responsabi
la cantinei miniere Uricani, 
Ana Enache ne informează 
că au intrat în funcțiune noi 
utilaje, care ușurează mun
ca lucrătorilor din bucătărie. 
Printre acestea amintim ro
botul industrial, uscătorul de 
veselă, mesele calde, conge
latorul și frigiderele de mare 
sapacitate. (I.V.)

DEȘI SE AFLA IN VACAN
TA, pionierii din Petroșani 
participă activ la acțiuni de 
muncă patriotică ce se des- lui. (T.S.1 
tășoară în ritm susținut pe ________ 
toate șantierele edilitar-gos- U”
podărești. In această săptă- '■UtL Ltl<ț6Fmilftt

C.M.V.J., care va

pe total

unitate 
realizat 
de des- 
I depă- 
cu 61,7 

semestru.

ȘCOLAR 78", des-
Grupul școlar mi-

I 
I 
I 
I 
I 
I;

așa
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Nemulțumiri izvorîte din aceeași 
sursă - încălcarea • eticii comerciale • (Urmare din pag. 1)

O componentă firească a 
relației vînzător-cumpărător
o constituie politețea, 
simți bine cînd cumperi 
va, un obiect oricît de 
după uri dialog scurt, politi
cos cu omul de după tej
ghea, Uneori pleci, însă cu 
gustul amar lăsat de un răs
puns monosilabic, în doi peri. 
Face parte intrinsecă din. în
treaga ținută etico-profesio- 
nală a vânzătorului atitudinea 
civilizată, plină de solicitu
dine și — de ce nu? — de 
înțelegere față de client. 
Faptele confirmă că acolo 
unde lipsește această înțele
gere, clientul nu numai că 
pleacă cu un sentiment de 
frustrare, dar poate să ajun
gă ușor la imagini 
despre vînzători : 
despre unitatea 
respectivă, 
imagine a 
Dumitrescu 
relatat „cu 
dignare", că băutură 
ritoare „Frucola" se 
cu 1,75 lei la piața agroali- 
mentară și cu 2 lei la ma
gazinul cu autoservire de lîn- 
gă poștă. Desigur, faptul e 
de natură să stîrnească ne
mulțumiri justificate și de 
a ci, pînă la a adresa 
invective „vînzătorilor ne- 
cistiți" nu mai era de
cît un pas. Un pas pe ca
re clientul, de bună credință 
l-a făcut. Numai că, în ur- 
rrta anchetei întreprinse s-a 
constatat că nu era vorba 
decît de o... neînțelegere. O 
vânzătoare de la magazinul 
cu autoservire, în loc să dea 
anumite explicații clientului 
i-a răspuns doar : „ăsta e 
prețul". O altă vînzătoare, 
la piață, a procedat la fel.

Te 
ce 

mic,

i greșite 
și chiar 

comercială 
La o astfel de 
ajuns tehnicianul 
Teodor, care i.e-D 
o justificată in- 

răco- 
v na'e

Realitatea e că amîndouă 
aveau dreptate. Fiindcă „Fru- 
cola" care se vinde la piață 
este livrată de I.P.I.LF. Ha
țeg și are într-adevăr pre
țul de 1,75 lei, iar „Fruco- 
la" de la magazinul cu au
toservire are prețul de 2 lei, 
fiind furnizată de o unitate 
similară, dar din orașul Dej. 
Și cît de simplu se putea 
evita această neînțelegere...

fost suficientă doar 
mai

o 
atitudine mai înțelegătoare 
măcar a uneia din vînzătoa- 
rele în cauză față de nedu
merirea clientului.

Este ușor de imaginat, în
să, unde poate duce un răs
puns nedocumentat al unui 
vînzător, dat la insistențele 
clientului. „După informațiile 
primite de la șefa magazi
nului nr. 30 — ne scrie to
varășul Radu Radu, preșe
dintele asociației de locatari 
din cartierul Micro 3 Vulcan 
în numele cetățenilor cartie
rului — am aflat că în acest 
magazin nu se mai distribuie 
carne". In continuarea scriso
rii, ni se cere pe bună drep
tate, să intervenim „pentru 
reînființarea măcelăriei, atît 
de necesară populației din 
cartier". Spre stupefacția 
noastră aflăm, însă, la Di
recția comercială cu totul

altceva. Măce’ăria în cauză 
nu s-a desființat. Un control 
efectuat de inspectori ai sa
nepidului a constatat că mă
celăria nu întrunește condi
țiile igienico-sqnitaie necesa
re și a fost închisă doar tem
porar. Cu acel prilej au fost 
descoperite și unele nereguli 
în gestiune, fapt care s-a
soldat cu sancționarea mă
celarului. Iar în prezent, du
pă cum am- fost informați de 
tovarășul Constantin CiolO- 
fan, directorul Direcției 
merciale municipale, se 
xecută lucrări de lărgire și 
modernizare 
măcelării.

Realitatea 
șefa unității 
să ascundă 
unele nereguli în 
magazinului, încâlcind în mod 
grosolan și cerința etică de 
a răspunde corect, conform 
adevărului, unor ciienți.

Desigur că astfel de atitu
dini nu caracterizează toți 
vînzătorii. Este în interesul 
nostru, al tuturor să eliminăm 
sursele unor astfel de ne
mulțumiri, care nu folosesc 
nimănui, ci dimpotrivă aduc 
numai prejudicii, să mani
festăm în orice împrejurare o 
atitudine corectă, civilizată,, 
politicoasă, în conformitate 
cu cerințele actuale de ser
vire în cadrul comerțului so
cialist.

CO
S’

a respectivei

deci, este că 
nr. 30 a căutat 
față de ciienți 

gestiunea

Igiena alimentelor

Ciupercile
între deliciu și risc

Sfîrșitul de primăvară și 
începutul verii ne bucură, 
printre, altele, prin abundența 
și varietatea legumelor și 
fructelor care îmbogățesc a- 
limentația. Există și un aspect 
la care ne gindim mai puțin 
atunci cînd consumăm frag’, 
căpșuni, cireșe, ciuperci mai 
ales. Este vorba de riscul 
de îmbolnăvire. Spus în cî
teva cuvinte, acest risc cons
tă în posibilitatea ca odată 
cu legumele și fructele să in- 
gerăm și germenii producă
tori de febră tifoidă., difterie/ 
hepatită epidemică, viermi 
■intestinali, sau otrăvuri .fo
losite pentru combaterea 
dăunătorilor din agricultură. 
Toate aceste riscuri dispar
dacă respectăm o regulă
foarte simplă și de mult cu
noscută — spălarea abunden
tă cu apă a legumelor și 
fructelor înainte de a le con
suma.

Mai există însă și riscuri 
de intoxicare cu substanțe 
otrăvitoare pe care 
țin unele legume și 
Astfel, sîmburii de 
caise, piersici conț n 
vă foarte puternică, 
în vechime de preoții egip
teni. Tomatele verzi și car
tofii vechi conțin un alcaloid 
care determină dureri abdo
minale, vărsături, diaree, 
pierderea cunoștinței. Aten-

te con
tracte, 
prune, 

o otra- 
f ol osii ă

■ /

fie, deci, nu consumați car
tofi vechi fierți în coajă în 
cantități prea mari.

O tocăniță de ciuperci es
te excelentă. Ciupercile um
plute, la fel. Foarte bună es
te și o garnitură de ciuperci 
dacă... ciupercile sînt comes
tibile. Unele ciuperci produc 
însă afecțiuni grave ale fi
catului. intoxicația cu ciu
perci apare obișnuit la cîte- 
va ore de la ingerare și de
termină dureri abdominale, 
diaree, tulburări nervoase și 
tulburări psihice cu dezorien
tare, crize de rîs sau de 
plîns, urmate frecvent de a- 
fectarea gravă a ficatului.

Varietatea foarte mare a 
ciupercilor, cît și asemăna
rea dintre speciile comesti
bile și necomestibile face 
cel puțin dificilă sarcina ce
lui ce- le culege sau le ale
ge. Deoarece anual se pro
duc cîteva accidente de con
sumul de ciuperci vă sfătuim: 
nu consumați ciupercile pe 
care dv sau bucătarul dum
neavoastră nu le cunoaște 
cu siguranță ; cumpărați ciu
perci numai de la organiza
ția de stat, sau eventual de 
la persoane pe care le cj- 
noașteți ca fiind competente; 
nu cumpărați și nu consumați 
ciuperci dacă nu le cunoaș
teți bine că sînt comestibile.

Dr. Cornel ARDELEANU

a unei producții f zice supe
rioare Iun lor anterioare. Am 
orientat noii sos ți în între
prindere spre fronturile de 
lucru productive - lucrări de 
pregătire și măi ales abataje 
- dar -am mai ins.s.at, și oa
menii s-au convins că este 
o necesitate, și ca fiecare 
brigadă să aibă în compo
nența ta electromecanici. 
Ceea ce am și realizat 
ia majoritatea 
în felul acesta. a 
mărul posturilor 
ve, al celor din 
crescut numărul

brigăzilor, 
scăzut nu- 
neproducti-: 

regie, și o 
celor direct

-productivi, redueîndu-se în 
același timp, stagnările dm 
cauza defecțiunilor electro
mecanice. Rezultatele ob
ținute sînt concludente.' 
La brigada lui N:co- 
lae Oprea - ca să dăm un 
singur exemplu - deși sînt 
două abataje și un singur 
lăcătuș pe schimb la șase 
transportoare în funcție, nu 
mai sînt sesizări în ceea ce 
privește funcționarea defec
tuoasă a transportoarelor, 
înainte de luarea aceste; mă
suri în fiecare zi erau sem
nalate avarii, care durau u- 
neori chiar un schimb 
întreg, la transportoa
rele 1, 2 și 3, care deserveau 
brigada. Un alt fapt care me
rită!, de asemenea, eviden
țiat: prin măsurile organiza
torice întreprinse aprovizio
narea locurilor de muncă s-a

Cantina minei Lupeni. Pofiă bună la o mîncare gustoasă 1
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ț DE LA CENTRUL DE FIZICA A PĂM1NTULU1 
Șl SEISMOLOGIE

Centrul de Fizică a Pămîn- 
tului și Seismologie din 
București anunță că marți, 4 
iulie 1978, orele 17 și 17 mi
nute și 12 secunde s-a pro
dus un cutremur de pămînt 
cu epicentrul în zona Vran- 
cea avînd magnitudinea de

4,2 grade pe scara 
Și adîncimea de 110 
intensitatea în zona i, 
trată a fost de 3 grade 
scara Mercali.

Cutremurul nu a fost 
simțit în București. Nu 
produs pagube materiale.

Richter 
) km. 
epicen- 

pe

re-
s-au

n posturilor
îmbunătățit, fiecare brigadă 
avînd la dispoziție, operativ, 
tot ceea ce are- nevoie'. Fre
care om din cadrul sectoru
lui de transport în 
vepînd- cu ce care lucrează 
la halda de ster i și pînă la 
cei d n mină au sa’ci ni con
crete de rezolvarea cărora 
răspund personal. Mai mult 
decît, atît, remunerarea este ta pe 
legată de realizările sarci
nilor de plan în abatajele 
și, locurile de muncă deser
vite. Totodată trebuie să 
mai sp.uneni că, de două 
săp.tămîni, la orizontul 783, 
■transportul minerilor se face 
cu cărucioarele de personal, 
ceea ce a condus la crește
rea timpului efectiv de lucru

: la fronturile .sectorului 1 și 
reducerea oboselii cauzată 
de mersul pe jos pe o dis
tanță destul de mare. Aș 
dori să mai remarc aplica
rea unej °lte măsuri - mai 
vechi, e adevărat - care a 
avut drept rezultat creșterea 
timpului de lucru - efectua
rea în subteran atît a pon- 
tajului cît și a contraponta- 
jului.

Efectele ? Producția fizică, 
extrasă în luna iunie, a 
crescut cu peste 2000 de to
ne, cum mai am nteam, fa
ță de luna ianuarie, cea mai 
bună lună a anului. Produc
tivitatea muncii realizată în 
cărbune, tot în luna iunie; 
la aproape 7000 de posturi 
este superioară celei din lu
na martie (spre exemplu) cu 
317 kg/post deși, în luna 
martie, .numărul de posturi

în
iui

în cărbune nu atingea cifra 
de 5000. Calitatea cărbune- 

s-a îmbunătățit în luna 
iunie simțitor - peste 400 
tone bonificații j- față de lu
mile anterioare cînd exista 
producție rebutată datorită 
calității hecorespuhzătoare. 
De fapt, îp luna funie, pro
ductivitatea muncii obținu- 

întreprindere. este su
perioară. sarcinilor de plan 
cu 80 kg/post. Rezultate 
bune în creșterea .productivi
tății muncii s-au obținut și 
la nivelul sectoarelor : cu
103 kg/oost în cărbune mai 
mult decît" sarcina planificată 
la sectorul I plus 228 
kg/post î.i cărbune la sec
torul I! și fot la . acest sector 
plus 548 kg/nost la nivelul 
întregii activități.

Toate aceste rezultate, deo- 
seb'te pentru mina Bărbă- 
teni, pe care le-am amintit 
sînt o dovadă certă că oa
menii acestei întreprinderi au 
pășit pe drumul redresării, 
pe drumul afirmării hărniciei 
și destoiniciei minerești. .. în 
această parte a Văii Jiului,' 
confirmed, totodată, justețea 
sarcinii primite - realizarea 
postărilor în cărbune și sînt 
hotărîți, în același timp, ca 
și în continuare producția 
fizică realizată 
neco'ntenit și în 
toare. Măsurile 
bilite, în cea mai mare par
te aplicate iar rezultatele ne 
dau speranțe să credem că 
producția fizică va fi în vi
itor mai mare decît cea rea
lizată pî.riâ acum.

să crească 
lunile Urmă- 
ău fost sta-

I

Cum muncește consiliul 
oamenilor muncii

® îl) r m are din pag I) 
fost operativ popularizate 
succesele obținute de mine
rii din brigăzile conduse de 
Constantin Sorescu, Lauren- 
țiu Kelemen, Gheorghe Scor
pie care au aplicat inițiati
va „Brigada înaltei produc
tivități". în sala de 
apel a fost montată 
o nouă gazetă de perete in
titulată sugestiv : „Inițiative
le muncitorești în acțiune".

Pentru extinderea celor 
mai bune metode de lucru 
folosite în producție au fost 
organizate consfătuiri și. 
schimburi de experiență cu

toți șefii de brigadă.
Ca urmare a aplicării 

cesior măsuri și metode 
munca politică de masă-, 
joritdtea

a- 
în 

ma- 
hotărîrilor stabilite 

în adunarea generală a oa
menilor muncii au fost în
făptuite. Rezultatele activită
ții economice a întreprinde
rii, au avut un curs 
dent. Este un 
îmbucurător, care 
în evidență potența 
toare a oamenilor, 
rea lor de a ridica la cote 
mai înalte nivelul calitativ 

al întregii activități economi
ce a întreprinderii.

ascen- 
succes 
pune 
crea- 

hotărî-
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Retrospectivă, divizia C
Minerul Vulcan o echipă de la care iubitorii 

fotbalului așteaptă mai mult
Locul 
Tur 
15 4 
Retur 
15 8 
Final 
30 12

14

4 7 11-20 12

0 7

14

24-23 16

35-43 284
Golgeterii echipei : Arun- 

cuteanu 11 goluri, lancu 8, 
(toate în retur), lacov 6 go
luri.

Cea mai bună performan
ță : locul 1 după două etape.

Cea mai prestigioasă vic
torie : 1-0 cu Vulturii texti
la Lugoj în deplasare (ulti
ma etapă).

După ce ani de-a rîndul 
echipa minerilor s-a „bătut" 
pentru promovarea în cel 
de-al treilea eșalon, odată 
ajunsă aicj a trebuit să lup
te din greu pentru a. se men
ține. /vtai bine de jumătate 
din timpul campionatului nu 
a putut urca mai sus de ulti
mele trei locuri.

Din ce motive s-a ajuns 
aici, e greu de spus. Poate din 
lipsa de experiență într-unul

din eșaloanele fotbalului 
românesc sau ch ar ocupa
rea prematură a unui loc 
fruntaș în serie, imediat du
pă promovare. Ce; mai multi 
consideră că acesta a fost 
principalul motiv care a dus 
ia infatuarea unor jucători, 
la supraevaluarea forțelor. 
Așa se face că următoarele 
etape au scos ia iveală ca
rențe în pregătire, ' lipsa 
randamentului întregii echi
pe, dar mai ales ai apără
torilor.

Consecința nu putea fi 
alta decît „saltul" spre... pe
riferia clasamentului. In con
textul acestei degringolade, 
în care se afla echipa, s-a 
produs și ruptura de la con
ducerea tehnică.

Măsurile luate, deși tîrzii, 
au avut darul să scoată e- 
chipa din impas. Prin adu
cerea la cîrma lotului a cu
plului de antrenori Cornel 
Cărare - Nicu Chiceanu în
că din pregătirile de iarnă 
s-a pornit la omogenizarea

lotului, crearea unei disci
pline tactice și tehnice soli
de, al căror rezultat s-a vă
zut prin cîștigarea tuturor 
jocurilor pe teren propriu și 
poate cel mai prestigios re
zultat, cînd nimeni nu mai 
spera nimic, ultimul meci 
cîștigat în fieful textiliștilor 
din Lugoj, victorie care le-a 
dat dreptul fotbaliștilor din 
Vulcan ca și în campionatul 
viitor să joace în divizia C.

Este, credem, o răsplată 
mult așteptată de entuziastul 
public vulcănean, dornic ca 
să vadă'o echipă valoroasă 
evoluînd pe dreptunghiul de 
gazon al noului stadion.

Acum cînd cortina a fost 
lăsată, se impun unele apre
cieri. Secundul de la cîrma 
echipei, N. Chiceanu, cohsi- 
deră că meritul de a fi tot 
în „C" este al întregii echi
pe, dar mai ales al stîlpului 
apărării, Polgar, al mijloca
șului, Mihai Marian, care în 
cuplu cu Ștoenescu, de multe 
ori au dus echipa la victo-
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rie, al constanței lui Bălosu 
și nu mai , puțin al apetitului 
de gol de care au dat dova
dă Aruncuteanu (golgeterul e- 
chipei) și lancu (cu 8 goluri 
numai în retur.). N-au fost 
uitați Cătuț, Haiduc și, ca 
un titlul de glorie pentru club, 
promovarea celor doi juniori 
Lacatoș și Stancovid 
propria pepinieră.

De mai puține aprecieri 
s-au bucurat lacov, Nemeș, 
Pecsar, care, deși au contri
buit la promovare, nu s-au 
pregătit la nivelul cerințelor 
și deci au stat mai mult pe 
tușă, ca și Popescu, scos 
temporar din lot pentru di
ferite abateri, revenit însă 
în final în forma care i-a 
consacrat.

Pentru viitoarea ediție se 
preconizează întărirea lotu
lui, ce se va reuni în 17 iu
lie în vederea reluării antre
namentelor. Deviza campio
natului 1978-1979: otuparea 
unui loc fruntaș în serie. 
Succes!

C. A. VO1NESCU
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Se nivelează terenul unde in curma se vor profila 
contururile unei secții de sortare de la mina Livezeni.
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Risipa din afișier
Acțiunea, în curs de finali

zare, de înlocuire a vechilor 
afișiere din Petroșani cu al
tele noi, este, desigur, lău
dabilă. Cu toate acestea, 
despre modul în care cei în
sărcinați cu executarea aces
tei lucrări au procedat în 
unele locuri, cetățenii poar
tă discuții aprinse, lată un 
asemenea dialog „î n c i n s" 
în fața afișierului im
plantat în cartierul Aeroport, 
la intrarea în strada inde
pendenței, afișier care a- 
parține Teatrului de stat Va- 
led Jiului.

— Să nu se mai găsească, 
oare, atita vopsea ? Tablele 
acestea ar trebui să tie ceva 
mai îngrijite.

— Tablele, ca tablele, dar 
ce ne facem cu restul ?

— Rest numești dumneata 
stîlpii aceștia și postamentul 
de beton ? la evaluează în 
minte munca depusă pentru 
sudarea acestor trei stilpi în 
stare să susțină un bloc cu 
patru etaje.

— Prea exagerezi I
— Ba deloc. S-a întîmplat

cetățenilort

să fiu de față cînd a fost 
turnată fundația afișierului. 
A curs multă sudoare pentru 
săparea unei gropi largi și 
adinei care a fost umplută a- 
poi cu cîteva tone de beton. 
Și pentru că beton a 
fost din abundență, mește
rii au găsit de cuviință să 
înalțe postamentul afișierului 
cu cîteva zeci de centime
tri deasupra terenului.

— Se pare că ai dreptate!
— Măcar dacă se dădea 

acestui postament o formă 
plăcută, care să întregească 
priveliștea zonelor verzi...

— Eh, vorbim și noi... Pro
blema e simplă și nu nece
sită propuneri.

— Ba eu aș avea o do
rință. Să aflu, spre exemplu, 
valoarea muncii prestate in 
plus la zece afișiere - să 
zicem — și materialele' irosi
te. Cred că mi-aș putea face 
o căsuță, ca s-oom pe cînd 
ies la pensie...

— Da, dar această „meto
dă" se mai numește și risipă. 
De ce oare este îngăduită ?

C. DANILÂ,
Petroșani

'ologică
:ă : Ieri, 
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I. DAN, Lupeni. Cînd se 
mai ivesc situații de felul ce
lor relatate în scrisoarea dv., 
adresați-vă conducerii 
treprinderii comerciale 
Lupeni. Se verifică orice 
pect de promptitudine și 
pot lua măsuri operative.

I. TUCACIUC, Lupeni. Vă 
îmbiem cu același sfat, mai 
ales că vizați, în mai multe 
scrisori, cîteva unități cu 
profil diferit.

E. MARDARE, Uricani. 
Cînd aveți timp, treceți pe 
la redacție, pentru a face lu
mină într-o corespondență 
mai veche.

V. CONSTANTIN, 
Ați aflat desigur, că 
au încălcat regulile 
meri civilizat sau...

I.E., Petroșani.

Simeria.
cei care 
unui co- 
ars.
Semnînd 

astfel nu știm cu cine stăm 
de vorbă.

Răspundem 
cititorilor 

wuiuumiuinmimiiiiiin

MARGARETA D„ Vulcan.
In asemenea cazuri, organe
le de miliție sînt în măsură 
să stabilescă adevărul, mai 
ales că dispun de mijloace 
adecvate de investigare.

UN GRUP DE LOCATARI, 
Aninoasa. Vis-â-vis de loca
lul incriminat pentru desele 
scandaluri se află... miliția. 
De ce nu semnalați necazul 
șefului de post ? Aveți umor, 
chiar imaginație („cu paha
rul cîf o cizmulită de damă").

PETRE MUREȘAN, Petrila. 
Sperăm că ați rezolvat ca
zul. Dacă nu, vă așteptăm.

ION IUGA, Petroșani. O- 
magiul dumneavoastră nu 
întrunește calități poetice, în 
consecință poezia este ne
publicabilă. Ați putea frec
venta, cu mult folos, ședin
țele vreunui cenaclu literar 
din Vale.

PETRE GĂINA, Petrila. Co
respondența dv. ne va servi 
ca punct de plecare pentru 
realizarea unei anchete în 
legătură cu aspectele semna
late. Din cealaltă scrisoare, 
am luat notă de faptul că 
unitatea de confecții nr. 106, 
din cadrul complexului co
mercial petrilean, își înde
plinește ritmic sarcinile de 
plan, servind ireproșabil cli- 
enții. Pe această cale facem" 
publică dorința dumneavoas
tră de a fi cunoscut acest 
vad comercial și de alți ci
titori ai -ziarului nostru.

vzCînd cinstea valorează 
cît un...

ODizara
to-amnO bizară „coincidență11. în 
toamna anului trecut, 
doi posesori de auto

turisme de la I.M. Aninoa
sa, dar care locuiesc în car
tierul Aeroport din Petroșani, 
au fost 
furturi, 
loan Solga îi 
casetofon 
neză, iui 
un capac 
loare de 
dimineață

victime ale unor 
Astfel, inginerului 

dispare un 
de marcă japo- 
Grigore Mafiaș - 
ornamental, în va- 

78 de lei. într-o 
de început de an, 

stomatologul Virgil Puiu din 
Petroșani constată, că, după 
forțarea portbagajului ci
neva i-a sustras roata de 
rezervă, după ce că, în preaj
ma revelionului, îi dispăru
seră, într-o întimplare ne
elucidată, ambele ștergă- 
toare. Apoi, într-un răstimp 
record, mai mulți posesori 
de autoturisme se plîng or
ganelor de miliție că le-au 
fost sustrase roțile de re
zervă și unele scule. Ingine
rul Sergiu Mihail Buzdugan, 
electricianul Vergică Pielea, 
inginerul Alexandru Scroban, 
un unchi din Satu Mare ai 
lucrătorului gestionar Cons
tantin Pavelonesc și alții. 
De obicei, hoții „operau" a- 
supra turismelor Dacia, par
cate în dealul institutului, în 
fața unui atelier de meca
nică fină, în pasajul de la 
Hermes, lîngă r-------—
ful „Unirea", la 
în aceeași manieră, 
portbagajele. Lucrătorii 
miliție căutau un „fir"...

Tînărul subinginer 
ugen Petrov nu 
detașa prin rezul- 
la locul de 
dimpotrivă, a fost 
discuția colectivu- 
la I.M. Aninoasa 

amînarea sine die a

cinematogra- 
i ore tîrzii, 

forțînd 
de

E-
seT mărul subingine 

ugen Petrov

tate 
muncă, 
pus în 
iui de 
pentru 
unor lucrări Ș' schimbat în
tr-o altă muncă. Timpul li
ber și-1 dăruia, ' î itr-o 
sură, care ar fi trebuit 
intrige pe vecini și pe 
noscuți, „Daciei" sale, 
tremase o prietenie
toartă" cu vecinul
Gheorghe Pruteanu, 
lucra tot la Aninoasa. 
ția acestuia nu vedea 
ochi
ne, 
orice 
bătui

într-o seară, lucrătorii de

ma
să 

cu- 
în- 
„la 
său 

care 
So- 
,.cu 

buni" această priete- 
dimpotrivă căuta pe 
căi șă-și păstreze băr- 
acasă.

capac ornamental
miliție l-au căutat | 
Petrov. Precipitat, 
încarcă în mașină, 
cu Gheorghe Prufeanu, 
..stoc” apreciabil de 
rezervă și scule, pe 
vor să le abandoneze 
defileu, dar apoi le depo
zitează în magaz’a lui life 
Muntean, din Iscroni, . un 
cumnat de-al lui Pruteanu. 
Cei doi „prieteni" ajung în
să la miliție și astfel este 
reconstituită, suita unor fur
turi comise în răstimp de a- 
proape o jumătate de an.

In toamna lui 17, își a- 
duce aminte Eugen 
Petrov, la roata din 

areapta-spate a autoturismu
lui meu mi-a dispărut ca
pacul ornamental, nu știu

pe Eugen 
, acesta 
Împreuna 

un 
roți de 

care 
pe

Radiografia 
unor furtișaguri

dacă l-am p:erdut sau mi-a 
fost furat. Am încercat să 
cumpăr ui cap’ac din co
merț, dar se vindeau nu
mai seturi de 4 bucăți de 
280 lei. Și astfel. Eugen 
Petrov a optat pentru dru
mul întortocheat al _ infrac
țiunii. „In primăvara anu
lui 1978-, aprilie, după cîte 
știu (din păcate se înșeală 
premeditat - n.n.) am cons
tatat că roțile mele sînt uza
te și împreună cu Prutea
nu Gheorghe am hotărît să 
furăm roți de rezervă din 
portbagajele autoturismelor... 
Toate furturile le-am co
mis după lăsarea întune
ricului, pentru a ne putea 
apropia de autoturismele vi
zate și pentru a putea 
acționa".

Celălalt părtaș la furturi, 
de fapt cel care opera, sub 
directa supraveghere a sub- 
inginerului, recunoaște :

- Menționez că aceste 
fapte le-am făcut la în
demnul lui Petrov, deoare
ce după ce am luat prima 
roată, mi-a spus că nu rnai 
contează cîte luăm... A-

' cesta stabilea autoturismele 
din care să iau roata de 
rezervă, de regulă, pe ai 
căror proprietari îi cunoș-

tea după numărul autotu
rismului... Petrov mi-a spus 
să iau roata de rezervă 
frică, deoarece mașina 
părtinea unui băiat 
lucrează la 
cîntă la chitară la 
cultură.

Dar să ascultăm 
intrării lui Petrov 
pul infracțional", care 
făcut, după propria-i 
turisire, „într-un 
necugetat".

- Am comis aceste fap
te pe motivul că am mași
nă și nu găsesc cauciucuri 
în magazin și eram într-C 
lipsă materială. După pri
mul furt, celelalte ie-am co- 
mis în virtutea obișnuinței, 
avînd intenția de mă opri la 
5 cauciucuri, pentru a avea 
rezervă.

declarație plină 
cinism, dar care 
tentifică o vorbă 

veche românească : . „___
fură azi un ou, mîine fură uit 
bou". Cei doi au fost ju- 
decați în fața colectivului 
lor de muncă. Suita de fur-" 
tișaguri comise de cei doi 
stîrnește însă amare re
flecții. Cei doi au crezut 
că se pot pricopsi și pe al
tă cale în- afară decît mun
ca cinstită. Au încercat să 
opereze „pe întuneric", nev 
ținînd cont de faptul c4 
„adevărul iese, Întotdeauna^ 
la lumină ca untdelemnul 
deasupra apei". Au ajuns, 
însă, după o experiență ca 
consecințe dureroase pen
tru ei, la concluzia că cins
tea și munca valorează mai 
mult decît un capac orna
mental, o roată de rezer
vă sau o șurubelniță. Ca 
privirile plecate de rușin® 
au înțeles, destul de tardiv, 
acest adevăr, pe care spe
răm că de acum înainte se 
vor strădui să-l respecte.

De fapt în această poves
te tristă nu trebuie să 
impresioneze 
întîmplărilor, 
tre’ cei ce 
să atenteze 
nului obștesc 
să se pătrundă grava im
plicație- a unui singur pas 
greșit în viață.

Ion VULPE
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Tablete pentru... părinți
Frica este o stare deseori 

prezentă în viața copilului. 
Fie că este provocată de un 
pericol real, fie de unul ima
ginar, ea își pune uneori am
prenta asupra comportamen
tului său. De multe ori, senti
mentul de teamă, dacă nu a 
fost înlăturat la timp prin- 
tr-o explicație logică de către 
părinți, riscă să se transforme 
într-o obsesie. Nu analizăm a- 
cum cauzele care duc la o a- 
semenea situație, ele sînj mul
tiple.

Nu de puține ori însă a- 
menințările părinților își au 
partea lor de vină. Vrem să 
sugerăm doar o cale de ieșire 
din impas.

Este normal ca un copil să 
se teamă de un animal necu
noscut și trăind la oraș el are 
prea puține cunoș

tințe despre viața aces
tora. Părintele trebuie să 
fie înarmat cu destule cunoș
tințe, ca să-i poată satisface 
copilului curiozitatea, să-i dea 
răspunsuri corecte (nu evazi
ve) la toate întrebările 
gate de modul de viață 
animalelor. Găsesc că e 
normal ca o fetiță de
ani să fie terorizată de tea

ma șarpelui. Sînt multi copii

le
al 
a-
12

un 
de 

întîl- 
au coș

maruri, care se prelungesc 
uneori și în starea de veghe.

Dacă au neșansa 
exprime teama față de co
legi, ei devin adesea 
unor glume răutăcioase. U- 
neori obsesia devine perma
nentă și viața copilului se 
transformă într-o goană dm 
spaimă în spaimă. 
Cînd părinții obser
vă asemenea manifestări, es
te bine să încerce cu calm 
și răbdare, o metodă simplă 
de psihoterapie. Mama sau 
ta’ăl (dar numai unul dintre 
ei) va căuta într-un moment 
de liniște, să aibă o discu
ție cu copilul (neapărat în
tre „patru ochi"). II va în
treba ce anume îi provoacă 
teama, ce simte cînd se 
gîndește la șarpe, spre e- 
x'emplu, dacă a văzut vreu
nul în realitate. Apoi li se 
vor da relații despre viața 
acestor reptile. Vor încerca, 
chiar să modeleze din plaste- 
lină o „familie" de șerpi. Se 
vor da cîte un nume și apoi 
vor intenta jocuri în care 
reptila- mamă să se co.n-

care n-au văzut niciodată 
șarpe, dar sînt obsedați 
teama unei asemenea 
niri. Ei visează urît,

sâ-și

jintq

porte ca o mamă gospodi
nă, să-și îngrijească puii, să 
le dea sfaturi utile. încet, 
încet copilul se va familiari
za cu „șerpii lui", apoi va 
generaliza, și în curînd se 
va amuza de vechea lui tea
mă. Părinții nu-i vor aminti 
de spaimele trecute, nici nu-l 
vor certa sentențios.

Fabrica de tricotaje Pe

troșani. Sub îndrumarea 

atentă a ajutorului 

maisru Maria Acs, 

rele practicante își

șese viitoarea lor meserie.

de

tine-

însu-

Foto : Ion LEONARD

Doina PLOPȘOREANU

Lunile de 
prilejul sâ 
farmacia < 
medicinale.

Pentru farmacia
■ vară 

ne 
casei

Bine

ne oferă 
completăm 

cu plante 
uscate și 

păstrate în pungi de hîrtie,
ele ne vor fi de folos tot 
timpul anului. Vom începe 
cu păpădia pe care o cu
noaște toată lumea, 
care vom 
bogate în 
vitaminele 
Ceaiul de 
din două lingurițe de plantă 
mărunțită, opărite cu 250 
gr. apă este indicat în obe
zitate, în bolile de ficat.
Prin efectul diuretic înlesnește 
eliminarea toxinelor din

de la 
recolta frunzele 

proteine, glucide, 
A, B, C și D. 

păpădie obținut

corp și aduce ameliorări1 în 
eczeme, gută, reumatism și 
aterosclerozâ. Chiar dacă nu 
suferim de aceste afecțiuni, 
este bine să introducem din 
cînd în cînd în alimentație 
ceaiul de păpădie.

Un alt ceai medicinal pu
tem prepara din codițele 
cireșelor zi vișinelor, bogate 
în săruri de potasiu. Ceaiul 
are acțiune diuretică și astri- 
gentă, fiind recomandat în 
diaree. Pentru a-l prepara, 
fierbem un pumn de codițe 
de cireșe și vișine într-un 
litru de apă, timp de o ju
mătate de oră. Se îndulcește 
și se bea călduț.

'ARA

casei
Din petalele de trandafiri 

uscate putem prepara un 
ceai antidiareic eficient, pre
cum și comprese pentru ochii 
obosiți. Din petale proas
pete se mai prepară oțetul 
aromatic folosit la frecții în 
caz de răceală. El are însu
șirea de a contribui la scă
derea febrei. Sînt necesare 
100 gr petale pe care le 
introducem într-o sticlă de 
un litru. Peste ele turnăm 100 
gr. spirt și 900 gr. oțet din 
vin.' După 5 zile, strecurăm 
lichidul și stoarcem petalele.

Teodora FLORIAN

UNITAȚI
DE CATEGORIA „LUX"

In cadrul cooperativei „U- 
nirea", cîteva unități de coa
fură, cosmetică și frizerie 
vor funcționa începînd din 
această săptămînă ca uni
tăți de categoria „Lux". Este 
vorba de unitățile de coafură 
nr. 5 complex N. Bălcescu, 
nr. 13 din Piața Victoriei, nr. 
22 din complexul Aeroport, 
încadrate la categoria „Lux 
A" și unitățile nr. 51 din Pe
trila și nr. 42 din Lonea, în
cadrate la categoria „Lux 
B". Dintre unitățile de cos
metică încadrate la catego
ria „Lux A" aminim unitățile 
nr. 8 din cartierul Aeroport 
și nr. 23 din Piața Victoriei,I



4 Steagul roșu MIERCURI, 5 IULIE 1978

CU
r?.1. * — --- ------ ---------- ----- ----------- J U. ■ U - U------ .......................................... .................................................. . .. .

Sesiunea specială 
a Adunării Generale a adoptat 

Documentul finai“
NEW YORK 4 țAgerpres) 

După cum s-a anunțat. Se» 
t*uneo soecală a Adunării 
Generale a O.NU. consa
crată dezarmării o adootat 
un amplu și important „Do
cument final", care consem
nează rezultatele lucrărilor 
aces’e sesiuni. După un :a- 
pito introductiv. Documen
tul fina' cuprinde o Decla
rație. un Program de acțiu
ne, orșcum și Recomandări 
referitoare la mecanismul in
ternațional oentru negocieri
le în domeniul dezarmării.

Documentul final enumera 
propunerile prezentate de di
ferite state în Adunarea Ge
nerală cu prilejul sesiunii sa-

le extraordinare. La primul 
punct din această listă de 
propuneri inclusă în Docu
mentul final se află Hotărî- 
reo Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
privind poziția României în 
problemele dezarmării și în 
primul rînd aie dezarmări 
nucleare, adoptată la 9 moi 
1978 Lista de oropuneri cu
prinde, de asemenea, ansam
blul de direcții de acțiune Ș' 
măsuri' concrete în domeniul 
dezarmării prezentat " la se
siunea specială, din împu
ternicirea președintelui
Nicolae Ceaușescu, 
primul ministru al 
lui român, Manea

de către 
guvernu- 
Mănescu.

Evoluția complexului orbital 
„Saliut - Soiuz“

MOSCOVA 4 (Agerpres). 
— Cosmonauții Vladimir Ko- 
valionok, Aleksandr ivancen 
kov, Piotr Klimuk și Miroslaw 
Hermaszewski au încheiat 
programul de cercetări și ex
perimente comune la bordul 
complexului 
„Saliut—6" 
„Soiuz—30" 
oregătirea 
„Soiuz—30" 
rea pe Terra — 
trul sovietic de 
a zborurilor cosmice.

Echipajul a trecut la co
nectarea și verificarea siste

stiintific orbital
- „Soiuz- 29" - 
și au trecut la 
navei cosmice 
pentru întoa'ce- 

anunță Cen 
coordonare

meior de bord și ale instala
ției de propulsare a navei, 
transferă în „Soi uz—30" ma
terialele cercetărilor efectua
te.

Starea sănătății echipaju
lui internațional format din 
pilotul cosmonaut sovietic 
Piotr Klimuk și pilotul cos
monaut polonez Miroslaw 
Hermaszewski este bună. Sis
temele de bord ale comole- 
xulu: orbital științific „Saliut 
—6" — „Soiuz—29" — „So- 
iuz—30" funcționează nor
mal — transmite agenția 
TASS. /

Acțiuni contrarevoluționare în Etiopia
ADDIS ABESA 4 (Ager

pres). — Intr o declarație a 
Consiliului Militar Adminis-

Atentat terorist
Ulster

la

întreprinderea de construcții 
montaje miniere Petroșani

cu sediul în strada Mihai Viteazul nr. 11
recrutează de urgență

candidați pentru școala profesională de me
canici — conducători auto cu durata de un an 
în localitatea Aiud — județul Alba.

Condiții de admitere :
•— absolvenți ai treptei I de liceu
— vîrsta 16—19 ani

asigură în perioada școlarizării echipa- 
cazare, hrană, școala fiind dotată cu uti 
material didactic și aparatură modernă.

CAIRO 4 (Agerpres). — 
Agenția M.E.N. informează 
că, în cadrul convorbirilor 
ae la Alexandria dintre pre
ședintele Egiptului, Anwar 
Sadat și vicepreședintele 
S.U.A., Mondale, partea egip
teană a prezentat un plan 
privind statutul teritoriilor 
Gaza și Cisiordania, aflate 
sub ocupație israeliană. E- 
giptul — a declarat presei 
ministrul de externe, Ibra
him Kamel — a acceptat pro
punerea de a participa ia 
reuniunea de la Londra, din 
.această lună, a miniștrilor de 
externe ai Egiptului și Israe
lului și a secretarului Depar
tamentului de Stat al S.U.A., 
avansată de șeful executivului 

.american. Kamel a adăugat; 
.„Dorim ca planul egiptean 
să fie examinat în cad'ul a- 
ceste, reuniuni consacrată O- 
rientului Mijlociu".

LONDRA 4' (Agerpres). 
Un nou atentat terorist 
produs marți in 
britanică Ulster, un 
nord-irlandez fiind 
focuri de armă de
soane neidentificate Atenta
tul a avut loc în localitatea 
Castleberg, din comitatul Ty
rone.

s-a
provincia 

polițist 
ucis cu 
trei oer-

Un alt atentat 
in aceeași zi la 
sediul unei publicații săplă- 
minale. Explozia provocată 
de o bombă artizanală sa 
soldat cu rănirea unei per
soane și cu pagube matana-

s-a produs 
Londra, la

DUPĂ CUM RELATEAZA 
agenția M.E.N., în zonele Al 
Achrafieh și Ein Remmaneh 
de lîngă Beirut au avut loc 
marți după-amiază, noi in
cidente Opt persoane au 
fost ucise ca urmare a ex
ploziei a trei obuze.

IN ZILELE de 3 și 4 iulie, 
la Moscova s-au desfășurat 
lucrările Plenarei C.C. al 
P.C.U.S. Plenara a ascu'tat 
și a examinat raportul ,.Cu 
privire la dezvoltarea conti
nuă a agriculturii U.R.S.S.,"

prezentat de Leonid Brejney, 
secretar genera! ai C.C. al 
P.C.U.S., și a adoptat o no- 
tărîre.

LA UNIVERSITATEA „Zu
rlia" dm Maracaibo, al doi
lea oraș ca mărime și im
portanță al Venezuelei, a a- 
vut loc inaugurarea expozi
ției de grafică românească

trativ Provizoriu din Etiopia 
(D.E.R.G.) se arată că reac- 
jiunea internă, în dorința de 
a înăbuși revoluția etiopiana, 
recurge tot mai frecvent, in 
ultimul timp, la acțiuni de 
sabotaj economic și la diver
siune, cu scopul de a submi
na economia națională.

Grupările contrarevoluțio
nare ș<-au concentrat efortu
rile asupra distrugerii siste
matice a căilor rutiere și fe
roviare, a depozitelor între
prinderilor industriale, 
tru a crea artificial o criză 
a articolelor de primă 
cesitate și pentru a provoca 
nemulțumiri in rîna'ul ma
selor largi populare.

pen-

ne-

Se
ment,
bogat

După absolvirea școlii se vor obține permise
de conducere a autovehiculelor din categoriile 
B, C și E.

Informații suplimentare se vor solicita Ia 
biroul personal învățămînt — retribuire, te
lefon 42670—42671.

întreprinderea
„Drapelul roșu" Sibiu

încadrează

PENTRU FABRICA DE TRICOTAJE

PETROȘANI

In partea de răsărit a Po- tă a Poloniei. In construc- 
lortiei, la sud-est de Varșo
via, se află Lublinul, cel 
mai mare oraș, așezat pe 
malul drept al Vistuiei. A- 
cest oraș a fost martorul 
multor întîmplâri istorice, 
inscriindu-se astfel constant 
in cartea evenimentelor Po
loniei. Printre altele, de 
două ori a fost capitala ță
rii : in noiembrie 1918, cind 
după obținerea independen
ței s-a constituit primul gu
vern, și în anii 1944—1945, 
cind timp de 6 luni, in par
tea eliberată a țării, a ac
tivat „Comitetul polonez de 
eliberare națională". Lubii- 
nul a lost și martor al unor 
evenimente tragice, deoare
ce aici s-a aflat lagărul de 
concentrare hitleriși Maj- 
danek, al doilea ca mări
me după Auschwitz. Astăzi 
orașul numără 300 000 lo
cuitori și este un important 
centru industrial, cultural și 
științific.

Aici se află 5 institute de 
invățămint superior : Uni
versitatea Maria Curie- 
Sklodowska, Universitatea 
Catolică, Academia de me
dicină, Politehnica și Aca
demia agricolă, care cu
prind in total 25 000 de 
studenți.

Cea mai mare întreprin
dere este fabrica de auto
camioane, avi nd o produc, 
fie anuală de 25 000 ca
mionete marca ZUK. In a- 
celași timp, fabrica livrea
ză ansamble forjate, turna
te, diverse roți pentru în
treaga industrie moderniza-

fie se află o nouă turnata, 
rie care va produce piese 
necesare fabricii de trac
toare agricole ; fabrica de 
mașini agricole, produce și 
prese de balotat paie. E- 
xistă de asemenea fabrici 
de ciritare, încălțăminte, 
reactivi chimici precum și 
întreprinderi de confecții.

Deoarece Lublinul se ailă 
intr-o regiune agricolă, cu

si de aii
un pămint roditor, in oiaș 
s-a dezvoltat industria a- 
gro-alimentară — o fabrică 
de bere, abatoare, conge
latoare, precum și întreprin
deri de prelucrare a tutu
nului.

La o distanță de 8 km se 
află orașul satelit Swidnik, 
cu o populație de 
locuitori, drspunind de 
fabrică de elicoptere 
motociclete.

Jumătate din numărul lo
cuitorilor Lublinutui, locuiesc 
in apartamente construite 
după război. In jurul cen
trului au fost construite o 
serie de noi cartiere, iar in 
construcție este următorul,

30 000
o
&

pentruCzechow, destinată 
50 000 de locuitori.

Orașul Lublin are o viață 
culturală bogată : 
dramatic, Teatrul de 
retă și Teatru! studențesc 
experimental „Gong".

Publicului din mai multe 
țări le este cunoscut Ansam
blul de dansuri populare 
ale Universității Maria 
Curie-Sklodowska și a Aca
demiei agricole. Aici apar 
două ziare —.unul de di
mineața și unul după ma
să, precum și o revistă li
terară bilunară-. Există, de 
asemenea, un post de radio 
și o editură.

In anii viitori, Lublinul 
va cunoaște o dezvoltare 
deosebită, odată cu înce
perea exploatării zăcămin
telor de cărbune. Prima 
mină cu caracter experi
mental este in construcție 
la o distanță de 35 km de 
oraș. Localitățile învecinate 
se vor transforma in cartie
re ale minerilor, dai mure 
parte a muncitorilor din 
bazin vor continua să locu
iască in Lublin. Toate a- 
cestea creează premisele 
dezvoltării in anii cei mai 
apropiați a unei industrii 
in care populația angajată 
va depăși cifra de 500 000 
de locuitori, determinînd 
totodată progresul rapid in 
toate domeniile vieții..

Jerzy TURZANSKI, 
corespondent al ziarului 

„Kurier Lubelski" 
Lublin — Polonia 

traducere :
Francisc MORARU
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„Artă și realitate". Expoz ția 
s-a bucurat de aprecierile și 
atenția specialiștilor din Ma
racaibo, precum și ale pre
se, locale care ,-au. dedicat 
articole elogioase.

LA TOKIO a avut loc o 
adunare de constituire a Co
mitetului japonez ae pregă
tire a ceiei de-a ll-a Confe
rințe mondiale pentru reuni- 
ficarea independentă și paș
nică a Coreei, care urmează 
să se desfășoare în cursul 
acestui an în capitala japo
neză - informează agenția 
ACTC.

O CONJUNCîlE A PLA
NETELOR Venus și Saturn, 
în consieiația Leului, se va 
proauce pe data de 10 iu
lie. Acest lucru □ fost anun
țat de Observatorul astrono
mic Țucmșan al Academ.ei 
de Științe a R.P. Chineze. In 
timpul conjuncției, planeta 
Mane se va afla în apropie
rea Lun.î aflate în faza de 
creștere, ic o distanță de 10 
grade. După cum se precizea
ză, fața lui Venus va putea 
fi observată cu un telescop 
mic odată cu o imagine cla
ră a frumoaselor inele ale 
lui Saturn

7 lăcătuș categoria 4—6

Retribuirea conform Legii 57/1974

Informații suplimentare la sediul Fabricii 
de tricotaje Petroșani, telefon 43812.

Combinatul minier Valea Jiului

Baza de aprovizionare
Petroșanif

încadrează urgent:
• muncitori necalificați, bărbați (încât 

cători — descărcători) pentru depozitul cen 

tralVărnița.

Se asigură gratuități conform H.C.M.

1683/1957.

Informații : zilnic între orele 7—15 la se-

diul unității din strada M. Eminescu nr. 22.

i

Intreprinderea de 
montaje miniere

construcții
Petroșani

Viteazul nr. 11

— fierar betoniști
— instalatori încălzire centrală 

calificați in meseriile i
— fierar betoniști
— muncitori necalificați (bărbați) 

gratuit cazare în cămine confortabile,

cu sediul în strada Mihai
încadrează urgent

absolvenți a 8—10 clase, în vîrstă de 17—30 ani, pentru înscrierea la 
cursurile de calificare în meseriile i

—- zidari
— dulgheri

Unitatea mai încadrează muncitori
— zidari
— dulgheri

Se asigură pentru nefamiliști
transportul ta și de la locul de muncă, masa contra cost la cantinele în
treprinderilor miniere.

Pentru muncitorii localnici unitatea suportă chirie, încălzirea lo
cuinței gratuit.

încadrarea și retribuirea con'orm Legii nr. 12/1971 și Decretului 
tir. 188/1977;

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA. Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefon 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 [secții). TIPARUL : Tipografia Pe troșani, str. Republicii, nr. 67.


