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Acționînd în spiritul recentei plenare a C. C. al P. C. R.

Ing. IULIAN COSTESCU, 
secretar al Comitetului municipal de partid

Bilanțul încheiat Ia ju
mătatea anului oferă în- 
trepri nderilor miniere, con
ducerii Combinatului mi
nier Valea Jiului prilej 
de temeinice analize și de 
stabilire a unor măsuri 
concrete privind creșterea 
productivității muncii, spo
rirea producției, îmbunătă
țirea calității cărbunelui. 
Motivele sînt evidente : la 
cărbunele extras planul pe 
combinat a fost realizat în 
proporție de .93,5 la sută, 
iar la cărbune net de 99,3 
la sută ; productivitatea va
lorică nu s-a regizat cu 74 
Tei/om al muncii; pro
ductivitatea muncii fizice 
cu 115 kg/post, rar |a lu
crările de deschideri și 
pregătiri restanțele pe 6 
luni se ridică la 1575 ml, 
respectiv, 2190 ml.

Un bilanț rodnic la pro
ducția extrasă înregistrează 
doar întreprinderile mini
ere Uricani. - cu o depă
șire de 17 652 de tone 
și Patoșeni cu 2877 tone.

54,7 la sută din plan, rea
lizat. La lucrările de des
chideri și pregătiri cele, 
mai mari nerealizări le au 
colectivele întreprinderilor 
miniere Bărbăteni, Live- 
zeni, Dîlja, Oricani și Pe-

organele și organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor 
muncii, comitetele sindica
telor și cele ale organiza
țiilor de tineret, conduce
rea combinatului și con
ducerile întreprinderilor mi
niere să acționeze în spi
ritul măsurilor stabilite de 
Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. în 10 iu
lie a.c. pentru a găsi solu-

parațiilor, aprovizionării lo-^ 

curilor de muncă și modifi
cărilor în fluxul tehnologic 
al utilajelor, iar aceasta 
numai pe baza comenzilor 
aprobate de conducerea 
combinatului minier.

In centrul preocupărilor 
organelor și organizațiilor - 
de partid, a conducerilor 
întreprinderilor 
trebuie să stea, 
cină primordială, 
productivității
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Productivitatea muncii 
zice a fos depășită 
115 kg/post număr la I.M. 
Uricam. La acest indicator 
consemnăm nerealizări în- 

^deosebi la I.M. Livezeni —

fi-
cui

trila - la deschideri -, și 
Livezeni, Bărbăteni, Aninoa- 
sa, Uricani, Lonea și 
trila - la pregătiri.

Aceste motive, cum 
moi numeam, lapidar 
zentate, dar în fond foarte 
serioase, trebuie să cons
tituie punctul de plecare în 
organizarea întregii acti
vități extractive a Com
binatului mi rier Valea Jiu
lui și a întreprinderilor mi
niere subordonate. Este 
absolut necesar și de
strictă actualitate ca în-
cepînd cu acest trimestru

Pe-

ții adecvate condițiilor fie
cărei întreprinderi miniere 
pentru realizarea ritmică a 
planului de producție, să 
creeze condiții optime tre
cerii la noul sistem de in
dicatori de bază - valoa
rea producției nete și pro
ducția fizică.

Procesul de producție 
trebuie astfel organizat în 
zilele lucrătoare 
cursul săptămî.iii încît 
lele de repaus să fie 
fectaite doar închiderii 
durilor, lucrărilor de 
tretinere, reviziilor și

miniere 
ca o sar- 

creșterea 
muncii, a 

ponderii personalului pro
ductiv, mai buna măsura
re a muncii la personalul 
auxiliar, urmărirea în
deplinirii integrale a sar
cinilor întregului personal 
muncitor. Vorbind de creș
terea ponderii personalului 
productiv, reamintim sarci
na trasată de secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicol-ae Ceaușescu 
cu ocazia vizitei efectuate 
în municipiul nostru în 
toamna anului trecut cît 
și la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. — asigura
rea plasării a 5000 de 
posturi în abataje. Legat 
de această sarcină, direc
torii întreprinderilor 
ni ere, sub î rd r umăr ea 
ganizațiilor de partid,

mi- 
or- 
cu 

ajutorul organizațiilor de 
sindicat și U.T.C, trebuie să 
asigure un. efectiv de re
zervă, instruit, care - la

nevoie - să fie introdus o- 
perativ în subteran, la

Carnet de scriitor

In valuri de aur
pîinea viitoare

Și iată, o vesfe mare 
colindă iarăși, o veste veche 
de mii de ani și mereu nouă 
pentru condiția noastră uma
nă : pe cîmpuri s-a copt 
grîul, în valuri de aur se lea
gănă pîinea viitoare. De mii 
de ani ne hrănim cu pîine, de 
mii de ani cînd spui om spui 
pîine și cînd spui pîine spui 
om, de mii de ani' spunem că 
muncim pentru o pîine și 
spunem că avem pîine fiind
că muncim. Ea e simbolul 
existenței și al bunăstării 
noastre pe acest pămînt, ea 
e simbolul fericirii și al încre
derii în zi.ua de mîine.

Această pîine a noastră de 
toate zilele, banală și sfîntă 
în același 
nuită încît 
poate sta

ne

timp, atît de obiș- 
numai apa îi mai 

în privința aceasta

alături, își păstrează și astăzi 
esența sacrală, acumulată 
prin secole de respectul mitic 
al celor care au trudit pen
tru ea. Pentru că oamenii au 
arat pămîntul, l-au grăpat ca 
el să poată primi sămînța, 
l-au semănat apoi săvîrșind 
cel mai grandios ritual — a- 
semeni iubirii — pe care fiin
ța noastră îl poate săvîrși. A 
venit zăpada și a acoperit 
ogorul, ca o aripă maternă, și 
sub ea a așteptat grîul clipa 
miraculoasă • a rodirii, la ca
re au concurat, neștiute, co
losale forțe cosmice. Căci a 
trebuit ca întregul glob pă- 
mîntesc să se rotească pe

Cornelia RADULESCU

(

In ziarul de azi:

• Rubricile : „Intre 
noi, femeile" și „Con
traste".

• Concursul de pro
tecție a muncii.

fer ..v

Fereastra spre cartierul Aeroport - Petroșani. 
Foto: I. LICIU

I. M. PETRILA

Pentru minerii sectoarelor III 
și IV primele zece zile ale 
lunii au însemnat depășirea 
sarcinilor de plan cu 430 to
ne, respectiv 1 402 tone la 
producția de cărbune.

Producția suplimentară a 
fost obținută pe seama creș- 

muncii.
înreg's-

trat o creștere de aproape 2 
tone pe post în abataje.

Brigăzile cu cele mai bune 
realizări sînt cele conduse de 
frontaliștii Eugen Voicu 
Florea Mioneci, precum
Gheorghe Toma și Francisc 
Bartha de la abatajele ca
meră.

Șl

terii productivității 
Astfel, sectorul IV a
I.M. URICANI

Și la I.M. Uricani minerii 
sectorului III au încheiat pri
ma decadă cu rezulta'e bune 
la productivitatea muncii.

Prinfr-o bună organiza- 
a lucrului în abata- 

de
re
je brigăzile conduse 
f r o n t a I i s t u H Gheorghe 
Scorpie, ca și Traian Pop 
și Ștefan Baciu de la abata
jele cameră au. contribuit la 
depășirea sarcinilor de p'an 
cu peste 400 tone de că’bu-(Continuore în pag. a 2-a)

Vînzătoarea Ana Zgura, de la magazinul nr. 58 Vulcan, dă dovada de conștiinciozita
te atît în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, cîî și a celor obștești, numarindu-se printre 
deputății cei mai activi din orașul Vulcan. F°‘° ■ Gh. OLTEANU

Semnificativ este faptul că 
productivitatea muncji în aba
taje a fdst depășită cu aproa
pe o tonă/post, ceea ce a dus 
la o depășire a acestui in
dicator pe sector 
200 kg » oost.

Prin rezultatele 
sectorul III se situează 
fruntea întrecerii ce se des
fășoară în cadrul întreprinde
rii.

cu circa

obținute 
în

Nostalgie [
In acele clipe ale des-ș 

părțirii, de înălțătoare a- j 
duceri aminte se sed-i 
mentează afecțiuni reci- : 
proce, capabile să dă nuiej 
ani îndelungați. |

Mersul nostru vertiginos 
înainte a schimbat rad.cal; 
structura relațiilor elev-Ț 
profesor. Elevul nu este) 
întotdeauna elevul cu chi-î 
piui tras pînă la streașină î 
sprîncenelor, sau cu ghioz-= 
danul penduLnd pe bor- ;

• (Continuare în pag. a 2-aj
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IN TIMP RECORD și du
pă program non-stop, timp' 
de aproape 24 de ore, e 
chipa condusă de Constantin 
Tonciu, sub conducerea 
maistrului Alexandru Belea, 
a reușit să racordeze con
ductele din porțiunea nou
lui pod peste Jiul de Est, 
din zona Dărănești, la re
țeaua de alimentare cu d- 
pă a orașului Petroșani. Ca
litatea execuției a primit

din partea beneficiarului, 
de asemenea, un bun cali
ficativ. (A.H.)

CENACLUL LITERAR 
,.Flori de mină" din Uricani 
a susținut în sala bibliote
cii Casei de cultură un fru
mos recital de poezie, de
dicat membrilor clubului 
„Femina" din localitate, 
rterii-poeți au citit' 
creația lor inspirată 
munca și viața femeilor 
Uricani, iar formația 
muzică folk le-a oferit 
moașe melodii din

Mi- 
din 
din 
din 
de

fru-
creația

sa. Strădania membrilor ce
naclului a fost răsplătită cu 
vii aplauze, asemenea ac
țiuni culturale urmînd să 
mai fie inițiate. (Elena Jude, 
bibliotecară Uricani).

IN CASA NOUA. La Lu- 
peni, a fost dat în folosin
ță un nou bloc, K 2, cu 20 
apartamente. Tot atîtea fa
milii de oameni ai muncii 
beneficiază deci de casă 
nouă. De la începutul anu
lui, în cartierul „Vîscoza" 
Lupeni au fost predate 96 
apartamente, alte 180 apar-

tamente urmînd să fie date 
în folosință pînă la sfîrșitul 
anului. (A.H.)

CU CELE 361 de cărți 
primite în primele șase luni 
ale anului, biblioteca clu
bului sindicatelor din Vul
can însumează un număr de 
peste 28 300 volume puse 
la dispoziția publicului ci
titor din localitate. (C.l.)
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dura trotuarului. Comple-j 
xitatea producerii bunuri-j 
lor materiale și setea de• 
cunoaștere fac ca unii Ș 
dintre elevi să aibă vîrs-j 
ta profesorilor lor, sau, 
la rîndul lor, să aibă co
pii de vîrs’.a celor care 
sînt chemați prin nob la 
profesie sâ asigure pro
cesul educațional nu nu
mai sub aspec.ul strict al 
specializării, _ci și sub a- 
cefa al relațiilor umane.

Oare proaspeâi absol
venți seraiiști și cei de la 
cursurile fără frecvență 
de la Liceu! economic din 
Petroșani cu ce sentimen
te s-au despărțit de cei, 
adevărat, numai cîțiva 
profesori, care pe par- 
etirsu! anilor de studiu au 
uitat cu desăvîrșire că ma
rea majoritate a elevilor 
lor poartă ghiocei la tîm- 
ple, dovedind că în cadrul 
relațiilor școlare, al d olo
gului dintre- elev și profe
sor nu cunosc decît per
soana întîi și a doua sin
gular din frumosul nostru 
grai românesc ?

T. KARPATIAN
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Steagul roșu

Armonie pitoreasca îri orașul Uricani. Foto: I. UCU

• (Urmare din pag. I) 

fronturile direct productive. 
Zilele cu absențe nume
roase trebuie eliminate 
printr-o intensă muncă po- 
litico-educativă, prin ac
țiuni și activități cu ca
racter educativ. 
De asemenea, pentru în
tărirea disciplinei în mun
că, pentru prestarea efec
tivă a celor 6 ore la fron
tul de lucru, pentru îndepli
nirea exemplară a sarcini
lor proprii de către perso
nalul auxiliar și de deser
vire, maiștrii minieri, ad- 
juncții șefilor de sectoare, 
șefii de sectoare și condu
cerile întreprinderilor să-și 
stabilească un sistem e- 
ficient de urmărire a mo
dului în care este respec
tat timpul de lucru la lo
cul de muncă, atît la for
mațiile productive, cît și 
la cele neproductive, fie 
prin analize la sfîrșituf 
schimbulu’, fie prin prelua
rea lucrului efectiv execu
tat de personalul de de
servire. Totodată, șefii de 
sectoare și adiuncții aces
tora vor trebui să asigure 
luarea rapoartelor la sfîr- 
situl f'ecărui schimb de la 
maiștrii minieri, șefii de 
schimb’si șefii de brigadă 
iar,, unde este cazul, de 
la întreaga formaț’e de lu
cru.

Pentru realizarea acestor 
sarcini, în fața organizați

j Combină 
| de înaintare {
ț Este de semnalat; 
■ rolul de frunte de- i 
ț ținut în ultimii ani în Va- : 
î l’ea Jiului de către mine- !

rii din Uricani în experi- : 
; mentarea unor combine ; 
f moderne de înaintare. O î 
E nouă combină de acest ; 
î gen a intrat recent în do- î 
I tarea minei. Utilajul, de ; 
s mare capacitate, este uti- ; 
j lizat pentru execuția fu- 
; crărilor de deschideri și j 
j pregătiri. Cel clintii front \ 
: de lucru în care va func- î 
j ționa combina este viito- j 
ț rul ax colector, nr. VI, sec- i 
; torul II al minei. ; 

electrician, I.M. Uricani =
j Ion ȚIGÂNTELE,

ilor de partid, a conduce
rilor colective ale între
prinderilor va trebui să 
stea în permanență o sar
cină deosebită prin va
loarea ei - creșterea res-

industria minieră 
a Văii Jiului

po-nsabilității tuturor fac
torilor, de ia șefii de schimb 
pînă la tebrecieni și ingi
neri, întărirea autorității 
maiștrilor minieri, a ingine
rilor din cadrul sectoarelor, 
și oceasta, mai ales, prin 
acordarea de competență 
astfel încît ei să rezolve 
nemijlocit problemele oa
menilor muncii pe care îi 
ou în subordine.

Bineînțeles, că în afara 
acestor sarcini întreprinde
rile miniere, Combinatul 
minier Valea Jiului vor tre
bui să acționeze cu fermi
tate pe linia îmbunătățirii 
calității producției, a re
viziilor și reparațiilor, ca
lității lucrărilor miniere și 
de întreținere. Trebuie să 
se urmărească îndeaproa
pe modul cum sînt asi
gurate condițiile cerute 
de perfecționarea indica
torilor economico-financi- 
ori, măsurile întreprinse 

O ilustrată pe adresa

pențru introducerea cu 
succes, a indicatorului de 
bază - valoarea produc
ției nete — pentru calcu
lul fondului de retribuție. 
Această acțiune implică 

explicarea sensului politic 
al necestății introducerii 
unui astfel de indicator în 
locul indicatorului pro
ducție globală ca.e nu 
reflectă corect efortul pro
priu a| întreprinderilor, cre- 
îndu-le acestora posibili
tăți de a se abate de la 
sarcinile reale pe care le. 
au de realizat, lată de ce 
este necesar să se prelu
creze în continuare intro
ducerea, în sistemul de in
dicatori, a noului indicator 
de bază - producției nete.

Concomitent cu aceasta 
trebuie să se urmărească 
reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție, con
form planurilor -întocmite 
în acest sens la toate în
treprinderile, trebuie să se 
acționeze cu mai multă fer
mitate pentru maț buna 
folosire a fondului de timp

Cărbune recuperat 
prin preparare

Primul semestru s-a în
cheiat cu rezultate bune pen
tru preparatorii de la
l.P.C.V.J. La producția de
brichete s-a înregistrat o de
pășire de peste 1900 tone 
livrate pentru desfacerea prin 
întreprinderile comerciale.

Semnificativ este faptul că 
prin eforturile celor trei sec
ții ale întreprinderii recupe
rarea a fost depășită cu 5,1 
puncte, reprezentînd un plus 
de 139 000 tone,,cărbune re
cuperat în procesul de pre-, 
parare. (C.I.).

.maxim disponibil; a fon
durilor fixe, pentru . îm
bunătățirea indicilor de fo
losire a capacităților de 
producție.

. Acestea sînt de fapt prin
cipalele căi, direcțiile în 
sensul cărora trebuie să 
acționeze organele și orga
nizațiile de partid, con- 

ț ducerile colective ale ’ în
treprinderilor miniere, con
ducerea Combinatulumi
nier Valea Jiului pentru re
dresarea grabnică a situa
ției economice din între
prinderile minere, pentru 
realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan, a an
gajamentelor asumate.

Este absolut necesar să 
realizăm aceste sarcini pen
tru că, așa cum spunea 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Plenara.C.C. 
al P.C.R. din 5 Iulie, refe- 
rindu-se direct ia activita
tea noastră, a celor din 
Valea Jiului : „.-cu capa
citățile pe care le avem 
acum, vom da o produc
ție suplimentară de căr
bune. Dotarea, mecaniza
rea de care dispunem a- 
cum, pe baza organizării 
actuale, pot asigura nu nu
mai realizarea planului, ci 
și o producție suplimenta-

Pîinea viitoare
• ,'U mare din trag H

nevăzutele cărări ale univer
sului,. pentru ca soarele să 
scalde în lumina tui fecundă 
ogorul semănat și să-l trans
forme în lan. Iar lanul s-a 
înălțat viguros și suplu, și 
vîntul l-a făcut să se legene 
în valuri de aur, cîntînd cîn- 
tecul pe care noi îl numim 
belșug. Și din nou au venit 
oamenii cu secerile și mași
nile lor și au făcui să curgă 
rîuri de boabe mirosind a 
pline, a vară, a încredere și 
bucurie. O sumă de forțe, su
doare și speranțe care au 
născut un mit.

Să trăim în aceste zile de 
iulie înfiorarea poetului Lu
cian Blaga în fața semințelor 
rnirabile : „Semințele-ți pal- 
mezde le ridici, răcoroase,/

r
L -* rt A A ijliiirfh
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O NOUA ADRESA
I . Pentru , cîreva „găinării", 

losif Tiszon a dat seamă 
, ’în fața, legii ; j s-a oferit 

însă șansa de a executa 
pedeapsa prin muncă co- 
recțională. Prin grija lu-

' crătorilor de miliție, a gă
sit și un loc de muncă, pe 
unul din șantierele I.C.M.M. 
Prin luna martie s-a „plic
tisit" și, ctbandonînd mun- 

| ca, a revenit la vechea „în
deletnicire". A reaiuns la 

, judecătorie, comutîndu-i-se 
pedeapsa într-o condam
nare privativă de liberta
te. Așadar, înaintea celui 
de-al treilea verdict al 
legii, fiindcă losif Tiszon 
are antecedente penale, a 
nesocotit actul umanitar de 
reeducare a sa prin mun
că. Acum e prea tîrziu...

PRILEJ DE... MEDITA. 13
La 35 de ani, Marin Ma

rin cu, din Lupem, dar cu 
domiciliu „ambulant", nu 
știa încă gustul plinii cîș- 
tigate prin propria trans
pirație. A crezut că se 
„descurcă" prin furturi 
mărunte. De cîteva ori a 
fost condamnat pentru a- 
semenea motive. In ulti
mul timp a dat două „lo
vituri", între care una Ia 
un „coleg de breaslă", în- 
sușindu-și obiecte de îm
brăcăminte și un ceas. 
„Ceasul rău“ sau mai bi
ne zis „năravul din fire" 
l-a readus în atenția lu
crătorilor de miliție. I se 
va da un nou prilej de me
ditație asupra faptelor sa
le nesăbuite. ■.

„RECALIFICARE"
Cînd a fost surprinsă în- 

cereînd să înșele pe cre
duli cu himerice 
siuni de procurare 
butelii de aragaz, 
Szado, zisă Erika 
peni, a promis să 
ze" asemenea preocupări. 
Și într-adevăr s-a ținut de 
cuvînt. A abandonat ideea 
buteliilor și s-a „speciali
zat" în bijuterii, l-a vîndut 
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promi- 
a unor 

Elena 
din Lu- 
„siste-

un sunet/auzi precum ni l-ar 
da/pe-un țărmure-al Mării de 
Est mătăsoase nisipuri./Co
pil, îmi plăcea, despoiat de 
veșminte,/să intru-n picioare 
în cada de grîu,/' cufundat 
prii’ la gură în boabe de 
aur./ Pe umeri simțeam o 
povară de rîu" La vîrsta ma
tură, poetul trăia aceeași în
fiorare, doar teama proveni
tă din adîncirea cunoașterii 
îl oprea să mai repete gestul 
juven I : „De-alintarea aceas
ta mă tine departe doar tea
ma/de-a nu trezi zeii, sola
rii,/ visătorii de visuri tena
ce, cuminți".

„Laudă semințelor, celor de 
față și-n veci tuturor !" excla
ma poetul în fața nevăzute
lor forțe demiurgice închise 
în bobul de grîu. Laudă pîi- 
nii și mîinilor care ne-o dau!

Care nu 
și dă 

măsură

concetățeanului ei loan^ 

Todoran două verighete 
- aramă curată, dar mar
cată - prezentîndu-le de 
aur. „Prețul" înșelăciunii 
va ființări greu în balanța 
zeiței dreptății, 
înșeală niciodată 
fiecăruia.,; după 
și „merite".

PE UNDE UMBLA?
. La compartimentul de e- 

vidență a populației din 
cadrul Miliției Petroșani e- 
xisfă de mai multă vre
me buletine de identitate 
și alte acte pierdute de 
unii cetățeni neglijenți și 
uituci. între aceștia se a- 
flă Văsile Gligor din Ani- 
noasa, M-hai Lovi.i (strada 
Aviatorilor nr. 34/58) și 
Vasile Hîrșiu (strada Cons- 
tructorului bloc B sc. 
ap. 1) din Petroșani. Pe 
unde umblă fără acte ? 
Dacă le dau de urmă, ru
dele sau cunoscuții să-i în
demne sore compartimen
tul amintit pentru a. re
intra *n  posesia buletinelor.

IV

PROFETUL, AURUL ȘI - 
CREDULII ÎNȘELAȚI

Jean Vascar din Cluj- 
Napoca de profesie fără, 
avea totuși o ocupație : 
specula. La începutul lu
nii mai a poposit cu un 
ultim transport de bijute
rii în Valea Jiului.

Cum amatorii de chili
piruri nu lasă să le scape 
asemenea ocazii, specu
lantul era pe cale să-și 
epuizeze marfa, în dauna 
naivilor cumpărători jec
măniți fără milă. Din fe
ricire, afacerea a fost 
descoperită la timp, iar 
marfa a fost confiscată 
de organele de miliție.

Amatorii de chilipiruri 
au. căzut din nou în cursa 
pe care și-au întins-o sin
guri, făcînd jocul specu
lantului și pierzînd : mari 
sume de bani.

I
I

I

I
I
IRubrică redactată de 

ion VULPE, cu sprijinul 
cpt. Emil CÎMPEANU

Cărți pentru copiii dumneavoastră
Poveștile și basmele au 

fost și rămîn operele cele 
mai îndrăgi.e de copii (da
că nu și de oameni ma uri). 
La început oscultîndu-le, mai 
tîrz'u prin lectura lor, copiii 
își însușesc, din basme și 
povestiri, comoara nesfîrșiiă 
a înțelepciunii populare. In
tre povești și basme existînd 
o pregnantă deosebire, este 
bine ca însușirea conținutu
lui de idei să pornească de 
la baza cunoașterii realită
ții. In basme domină fantas
ticul, iar în povești persona
jele și întîmplările sînt mult 
mai apropate de reali atea 
vieții.

In genera! tema basmelor 
și poveștilor arată lupta din
tre bine și rău ; conflictul, 
cauzat de inegalitățile socia
le, dintre hărnicie și lene ; 
dintre curaj și lașitate ; din
tre adevăr și minciună. Deci, 
indicat ar fi, ca părinții să 
știe să aleagă ce cărți vor 
urma să fie puse în mina co
piilor, începînd cu vîrsta cînd 
aceștia pot să citească.

Ajutați în interpretarea con
ținutului basmelor și povești
lor, copiii vor fi puși în situa
ția să judece, să d scearnă, 
însușindu-și modele din eroii 
cărților.

Basmele lui P. Ispirescu cu 

Feți-Frumoși iscusiți și isteți, 
poveștile lui Ion Creangă (de 
fapt tot basme) cu fata ba
bei și fata moșneagului, a'e 
Fraților Grimm ca „Cenușă
reasa", ale lui Andersen ca 
„Privigheoarea", ale iui G. 
Coșbuc ca „Legenda albinei" 
—- cărți ce ne-au legănat și 
nouă copilăria —, alirmînd 
victoria binelui asupra rău
lui și înfățișînd plastic cele 
mai frumoase însușiri ale po
porului, sînt tot a'.îțea oglinzi 
în care spiritualitatea eopiiilor 
noștri va putea străluci.

Maria DINCA

între noi, femeile • între noi, femeile
Mic laborator culinarchec economicos

100 g. unt, 250 gr. zahăr 
pudră, 2 ouă, 12 linguri cu 
lapte, 200—250 gr. făină al
bă, 1 praf de copt, 1 praf 
zahăr vanilat, 1 linguriță ca
cao, coajă de lămîie.

Frecați untul cu zahărul 
pus puțin cîte puț'n, pînă 
se spumează. Adăuga}. unul 
cîte unui, ceie două ouă (al
buș și gălbenuș) Puneți apoi 
alternativ laptele și făina, 
amestecînd ușor. Cînd pasta 
devine omogenă, se adaugă 
praful de copt, zahărul va- 
nrlat și coaja de lămîie rasă.

Se unge o tavă mare de 
chec, (sau două mid) și se 

presară cu făină. Compozi
ția, (ca o cremă mai consis
tentă) se toarnă în tavă, iă- 
sîndu-se o mică cantitate în 
vas. In această canti.ate se 
pune cacao, se freacă și se 
scurge în tavă pe mijlocul ce
lei anterior turnate. Se coa
ce timp de o oră la foc 
potrivit.

LICHIOR DE VIȘINE CU 
LAPTE

1 kg. vișine, 1 litru alcool 
de 90", V2 litru lap.e ne- 
fiert, 1 kg. zahăr, 1/2 litru 
apă.

Vișinele spălate se curăță 
de sîmburi, se pun într-o da- 
migeană și se adaugă și cîți- 
va sîmburi zdrobiți bine. Va
sul se închide ermetic și se 
lasă să se macereze zece 
zile. Turnăm peste ele lapte
le nefiert. Scuturăm bine stic
la în fiecare zi de cîte două 
ori. După 7 ;zile, din zahărul 
de mai sus cu 1 /2 litru apă 
feirbem un sirop gros, răcim, 
adăugăm celor de mai sus, 
lăsăm să se macereze încă 
o săptămîriS și fil.răm.

Maria DiNCÂ
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Recent, Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a analizat activita
tea desfășurată pe linie de 
protecție a muncii în 
cursul anului 1977. Cu a- 
cest prilej s-a apreciat că 
măsurile stabilite de con
ducerea de part'd și de 
Stat au determinat-crește
rea răspunde; ii și intensi
ficarea preocupărilor pen
tru îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor 
de muncă, prevenirea și 
reducerea acciden elor, 
folosirea cu eficiență a 
importantelor resurse ma
teriale alocate pentru ac
tivitatea de protecție a 
muncii. Totuși, s-a apre
ciat că numărul acciden’e- 
lor de muncă se menține 
încă ridicat și s-au trasat 
ministerelor economice, 
Ministerului Muncii, Con- 
silului Central al U.G.S.R. 
importante sarcini pentru 
îmbunătățirea activității 
în acest domeniu, punîn- 
du-se accentul pe organi
zarea activității de preve
nire a accidentelor prin 
îmbunătățirea instructaju
lui și propagandei în do
meniul protecției muncii.

Concursul pe teme de pro- . 
tecjie a muncii aflat în cu s'de 
desfășurare în unitățile eco
nomice din Valea Jiului re
prezintă o acțiune de masă 
organizată de Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, 
C.C. al U.T.C. și Ministerul 
Muncii, acțiune care își pro
pune să contribuie la înfăp
tuirea sarcinilor fixate de 
conducerea de partid și de 
stot pentru as'gurarea u- 
nei depline securități a pro
ceselor tehnico-productive.

Concursul se desfășoară 
sub genericul „Cunoscînd și 
aplicînd normele de protec
ție a muncii, prevenim acci
dentele" pentru unitățile e- 
conomice și „Protecția mun
cii se învață odată cu me
seria" pentru școlile profe
sionale și liceele tehnice. 
Programele de desfășurare a 
concursurilor ou fost stabili
te pe baza regulamentului- 
cadru și a condițiilor speci
fice ale fiecărei unități, ur- 
mărindu-se în primul rînd ac
tivarea propagandei de pro
tecția muncii prin reînnoirea 
panourilor sugestive, utiliza
rea de mater.al grafic adec
vat, îmbunătățirea activită-

O P I

Pagnă realizata la cererea

Combinatului minier Valea Jiului

CONCURSUL DE PROTECȚIE A MUNCII
cadru prielnic pentru îmbunătățirea instruirii 

și pregătirii profesionale
Accentuarea laturilor educative ale 
activității de protecție a muncii

Să folosim toate mijloacele specifice 
pentru reușita întregii acțiuni

ții specifice protecției mun
cii. la gazetele de petele și 
satirice, stațiile de radio-am- 
plif.care.

in faza pregătitoare a 
concursului, la nivelul unor 
formații sau schimburi de lu
cru, au fost prezentate arti
cole din „Normele departa
mentale de protecția muncii" 
care au suferit modificări re
cente, explicî.idu-se conținu
tul și semnificația acestora. 
O bună parte din unități au 
redactat broșuri cu întrebări 
și răspunsuri din norme dife
rențiate pe meserii. Difuzate 
la toți muncitorii ele au asi
gurat asimilarea celor mai 
mai importante norme speci
fice de protecție a muncii si 
au permis obținerea unor re
zultate bune cu prilejul exa
minării individuale a tuturor 
lucrătorilor, cum este cazul 
minelor Petrila, Ur'cani, Lu
peni. ' \

O serie de inițiative re
marcabile, pe linia îmbună
tățirii ■ predării noțiunilor de 
proiecție a muncii au fost 
înregistrate și la minele. Vul
can, Paroșeni. unde sînt fo
losite diferite- metode moder
ne de testare a cunoș'ințe- 
ior.

N I I
deauna noi încadrați în 
subteran.

• loan Grîgorescu, șef 
de brigadă, I.M. Paroșeni : 
Trebuie folosite toate mij
loacele pentru a utiliza cu 
deplină eficiență și sigu
ranță dotarea tehnică de 
care dispunem. In acest sens 
studierea de către noi toți 
a normelor de tehnică a se
curității muncii în vederea 
testării este cît se poate de 
binevenită.

e Nicolae Zecheru, mais
tru minier principal, I.M. 
Petrila : Concursul constituie 
o foarte bună formă de 
studiu colectiv. După exa
minare am văzut grupuri 
de oameni care 
să discute pe 
cîte unui subiect 
ție a muncii.

conțin uau 
marginea 

de orotec-
i

~t

— »
Cu toate acestea trebuie 

arătat că pregătirea și. or
ganizarea fazei de masă a 
concursului se desfășoară 
necorespunzător la o serie 
de întreprinderi, cum sînt I.M. 
Bărbăteni, I.M. Livezeni, I.M. 
Dîlja, I.M. Aninoasa, ceea ce 
constituie dovada unei slabe 
preocupări din partea sindi
catelor, compart'meritelor 
de protecție a muncii, a 
tuturor factorilor de condu
cere. cărora le sin-t încredin
țate prin lege responsabilități 
pe această linie. De aseme
nea, din discuțiile avute cu 
mneri și specialiști' din uni
tăți, cu membrii grupelor 
sindicale, rezultă că eficien
ța „momentului de protec
ția muncii", a întregii ins
truiri în acest domeniu ar 
fi mai mare dacă ar fi rea
lizate întotdeauna de cadrele 
cele mai competente, pose- 
dînd o bogată experiență 
profesională.

Pentru accentuarea laturii 
educative, preventive în acti
vitatea de protecție a mun
cii sindicatelor la 
sarcina de a antrena cît mai 
b ne în muncă activștii obș
tești, permanentizînd acțiu
nile acestora și orientîndu-le 

revine

Stadiul desfășurării concursului
• I.M. Lonea : Ing. Vasile Șimon, șef sector aerqj : 

Acordăm o atenție deosebită fazei de instruire în care ne a, 
flăm. Pînă în 20 iulie vom începe testările în sectoare.

• I.M. Petrila, ing. Paul Rollinger, șef compartiment „Pro
tecția muncii": Faft de masă a fost terminată și se fac pre
gătiri pentru întrecerea între sectoare.

• I.M. Dîlja, ing. Aurel Amzăr, șeful compartimentului 
„Protecția muncii": In această săptămînă am începu) testă
rile în cadrul. sectoarelor. Examinarea în cadrul fazei de 
masă o facem oral și se va eșalona pînă [a sfîrșitul lunii iulie.

• I.M. Aninoasa, Ing. loan Sichitiu, compartimentul 
„Protecția muncii" : Efectuăm pregătirea muncitorilor pe ba
ză de chestionare, iar de săptămînă viitoare începem testă
rile.

• .I.M. Livezeni : ing. Ileana Lobonț, compartimentul 
„Protecția muncii": Este în curs de realizare instruirea mun
citorilor, iar pînă la sfîrșitui acestei luni vom încheia între
cerile faze: de masă.

• I.M. Vulcan, tehn. Alexandru Bolunduț, compartimen
tul „Protecția muncii" : Concursul a început și este în curs de 
desfășurare faza I, în cadrul sectoarelor.

• I.M. Paroșeni, .Vasile Purice, vicepreședintele comitetu
lui sindicatului : Am inche at faza I și în curînd va începe 
întrecerea între sectoare.

• I.M. Lupeni, ing. Victor Stoicoiu, șef compartiment 
„Protecția muncii" : In prezent testările au ioc la nivelul 
formațiilor de lucru și al șchimbur lor.

• I.M. Bărbăteni, Cășuneanu loan, președintele comite
tului de sindicat : Concursul iu a început încă.

• I.M. Uricani ing. Qrigore Pupăză, șeful compartimen
tului „Protecția muncii" : Faza de masă a fost înche ată deja 
ia 4 sectoare și aș menționa rezultatele foarte bune, obținute 
de component!) seciaarelor I și II. Pî.tă în 20 iulie vom ter
mina examinările Și fa celelalte 2 sectoare.

spre depistarea cu competen
ță a neajunsurilor care ntai 
persistă.

In acest context, concursul 
pe teme de protecție a mun
cii, ce antrenează în mod 
practic pe toți lucrătorii din 
unitățile economice constituie 
un mijloc eficient de îmbo
gățire a cunoștințelor, de di
versificare a formelor de 
predare a acestora.

Aurel POPA 
activist al Consiliului 

municipal al sindicatelor

Principalul avantaj - creșterea gradului de 
cunoaștere a normelor de protecție a muncii

do- 
mi- 
pe

forme 
întreg

- încă de la început 
resc să menționez că la 
na noastră concursurile 
teme de protecție a muncii 
au devenit în uit.mii ani u- 
n-a dn principalele 
prin care atragem 
personalul la studiu! continuu 
aprofundat al normelor de 
protecfie a muncii. Rezulta
tul: în ultimii doi ani echipa
jul I.M. Petrila s a clasat pe 
primele locuri în întrecerea 
organizată la nivelul muni

Dezvoltarea în ritm rapid 
a mineritului Văn Jiului, mo
dernizarea tehnologiilor dm 
subteran face necesa.ă a- 
cordarea unei atenții spori
te activității de pro.ecție a 
muncii, element -indispensa
bil desfășurării normale, efi
ciente a producției.

In cp.iformitatte cu obiec
tivele stabilite de conducerea 
de partid șr de stat, tuturor 
celor ce lucrează în mineritul 
Văii Jiului le revin sarcini 
de cea mai mare însemnăta
te în vederea perfecționării 
activității de protecție a mun
cii, îndeosebi prin accentua-" 
rea caracterului său preven
tiv, a laturilor sale educa
tive. O cale principală de 
realizare a acestor cerințe 
o. constituie 'instructajul pe 
linie de protecția muncii, ca
re se realizează în prezent 
potrivit unei concepții unita
re, cuprinzătoare. Zilnic în 
cadrul „minutului de protec
ția muncii" maiștrii trebuie 
să prelucreze cu personalul 
din subordine abaterile pro
duse în ziua precedentă în 
sch'mbul pe ccwe-l conduc. 
Săptămîrtal șefii de sectoare 
informează asupra evenimen
telor deosebite produse în 
sector sau pe mină. Există, 
de asemenea,, instructajul pe
riodic semestrial, precum și 
cel ocazionat de schimbarea 
locului sau a condițiilor de 
muncă. Dacă sistemul. de 

Convorbire cu Ing. Paul Hollinger, șeful 
biroului „Protecție a muncii14, din cadrul 

I.M. Petrila

opiului și al județului.
- Cum a fost organizat în 

acest an concursul în cadrul 
întreprinderii ?
. - Am acordat o atenție 
deosebită organizării fazei 
de masă, care apreciem că 
ore rolul hotărîtor în asigu
rarea cunoașterii cît mai te
mei tice a normelor de pro
tecție a munci,

Au fost tipărite foi vo
lante cuprinzînd 100 de în
trebări și răspunsuri referi
toare la cele mai importante 
prevederi ale „Normelor de
partamentale de protecție 
a muncii pentru activitatea 
minieră" și legislația muncii. 
Au fost utilizate, de aseme
nea, în limitele disponibilu
lui w, broșuri și cărți de' pro
tecție a muncii și tehnologia . 
profesională.

O atenție deosebită s-o 
acordat îndrumării studiului 
individual și colectiv, la dis
poziția tuturor componenți- 
lor colectviului nostru stînd 

Din prevederile regulamentului
• CONCURSUL se desfă

șoară în trei faze. Faza I, 
de masă, se organizează, cu 
întregul efectiv, pe schimburi. 
Faza a ii-a [între schimburi) 
are loc la nivelul sectoare
lor și participă primii trei 
cal ficați din faza I. La faza 
a lll-a, pe unitate, participă 
primii clasați pe sectoare.

• EXAMINAREA va cons
ta în fazele I și a ll-a din 
probe pract’Ce (o lucrare din 
activitatea curentă cu res-

instruire este bine conceput, 
trebuie arătat totuși, că el 
poate fi îmbunătățit în con
tinuare îndeosebi în ceea ce 
privește- conținutul său.

Așa cum e firesc, procesul 
de instruire cunoaște o con
tinuă îmbunătățire, atît sub 
aspect calitativ, cît și în ceea 
ce privește divers fica ea 
formelor și metodelor folo
site. Un exemplu concludent 
în această privință îl oferă 
concursul pe teme de protec
ție a'muncii aflat în curs de 
desfășurare în unitățile noas
tre economice. Prin antrena
rea tuturor oamenilor muncii 
la studierea aprofundată a 
normelor de protecție a mun
cii, prin crearea dezba'erilor 
și emulației specifice concur
surilor, precum și,, p.ri.i sti
mularea morală și materia
lă a ciștigătorilor se realized^ 
ză o modal tate eficientă de 
îmbunătățire a procesului 
de instruire. Cadrelor tehni
ce din compartimentele de 
protecție a muncii le revine 
sarcina de a asigura organi
zarea în cele mai bune con
diții a acestor concursuri, 
contribuind astfel la crește
rea gradului de siguranță a 
muncii în subteran.

ing. Paul ROMANESCU 
șeful biroului „Protecție a 

muncii" C.M.V.J.

în ■ permanență materialul 
bibliografic menționat, expe
riența cadrelor tehnice, ca
binetul de protecție a muncii, 
școala" de calificare.

- Care este eficiența esti
mată a tuturor acestor ac
țiuni?

- Fără îndoială, că marele 
cîștig al acestui concurs îl 
reprezintă creșterea nivelu
lui de cunoaștere a. normelor 
de protecție a muncii de că-' 
tre toți lucrătorii minei, ceea 
ce la rîndul său, constituie 
premisa creșterii responsabili
tății în producție, a asigură
rii cond fiilor subiective de 
reducere continuă a acciden
telor și îmbolnăvirilor profe
sionale.

Se poate aprecia că, prin 
strădania cadrelor tehnice și 
a membrilor birourilor gru
pelor sindicale, testarea cu
noștințelor s-a realizat în 
condiții cores junză'iocire.

B. MIHAI

pectarea strictă a N.D.P.MJ 
și teoretice, sub forma unui 
test scris. Faza a lll-a pe 
unitate, se va desfășura sub 
forma unui concurs oral gen 
„Cine știe, cîștigă", primii 
trei clasați urmînd să parti
cipe la faza munic-pală pe 
Valea Jiului.
• STIMULAREA învingă

torilor va consta din diplo
mele acordate în faza I, din 
diplome și premii în obiecte 
la fazele pe sector și unita
te.

4 Joan Sălăgean, mirier 
șef de brigadă I.M. Lupeni: 
Consider concursul o formă 
Pe perfecționare a pregăti
rii deosebit de importantă 
pentru cei ce lucrează în a- 
batajele mecanizate.

• J.ig. Stela Naidin. I.M. 
Petrila : Peste 80 la sută 
din efectivul sectorului 
„Deschideri" a trecut cu 
bine testele și, fapt îmbucu
rător, șefii de brigadă și 
de schimb au obținut cu 
toții calificative foarte ba
ne. * *

S l.ie Graure, șef de bri
gadă I.M. Petrila : însușirea 
temeinică a normelor de 
protecție a muncii este una 
din principalele explicații 
ale faptului că în ultimii trei 
ani nu am avut accidente, 
deși un sfert din componen- 
ții brigăzii au fost întot-
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Prezente românești
PEKIN. Huan Hua, minis

trul afacerilor externe al 
R.P. Chineze, a primit marți 
pe noul amabasador al 
României la Pekin, Florea 
Dumitrescu, în legătura cu 
prezentarea scrisorilor de a- 
creditare.

★
RABAT. In orașul marocan 

Tanger s-a deschis „Primul 
Festival al artelor folclori
ce mediteraneene", la care 
alături de grupuri foclorice 
Hin Maroc, Italia, Spctnia, 
și Portugalia, participă și 
ansamblul „Rapsodia" din 
Botoșani.

La spectacolul inaugural, 
solii dansului și cîntecului

popular românesc s-au bucu
rat de un deosebit succes, 
fiind aplaudați cu căldură 
de un numeros public.

BOGOTA. In perioada 
10-14 iulie, Televiziunea na
țională columbiană vcPtrans
mite în fiecare zi, timp de o 
jumătate de oră, filme do
cumentare românești-, înfăți- 
șînd aspecte referitoare la 
economia și cultura, frumu
sețile naturale și arta popu
lară din țara noastră.

- Săptămîma României este 
organizată de Institutul na
țional de radio și televiziu
ne din Columbia.

O rezoluție E.C.O.S.O C.

Ajutor activ pentru lupta
de eliberare națională

GENEVA 11 (Agerpres). — 
Comitetul de coordonare al 
Consiliului Economic si so
cial al O.N.U. (ECOSOC). a- 
le cărui lucrări se desfășoară 
la Geneva, a adoptat o re
zoluție în care se pronunță 
în favoarea unui ajutor mai

activ din partea oigrin'sme- 
lor specializate ale O.N.U, 
pentru lupta de eliberare ra
țională a popoare-o’ colo
niale. Toate organismele din 
sistemul O.N.U. —- sublinia
ză documentul — trebuie să 
facă tot ce le s;ă în putință

O declarație a președintelui .Congresului 
Mondial Evreiesc

VIENA 11 (Agerpres). - 
Nahum Goldman, președin
tele de onoare al Congresu
lui Mondial Evreiesc, a de-

FILME

Consfătuire
MOSCOVA 11 (Agerpres). 

In zilele de 7-11 iulie, la 
Moscova a avut loc Consfă
tuirea miniștrilor culturii din 
unele țări socialiste, la care 
ou participat miniștrii cul
turii din Bulgaria, Cehoslo
vacia, Cuba, R.D.G., Laos, 
Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria, U.R.S.S. și Vietnam, 

j Delegația română a fost 
condusă de tovarășul Miu 
Dobrescu, membru supleant 
al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. a| P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste.

r< Au fost dezbătute proble
mele privind contribuția cul
turii și artei la dezvoltarea 

'socială și economică a ță
rilor socialiste, schimburile 
culturale și rolul lor pentru 
afirmarea în lume a ideilor de 
pace, înțelegere și securita
te.

Convorbiri pentru soluționarea 
problemei namibiene

LUANDA 11 (Agerpres). - 
La Luanda au început marți 
convorbirile între Sam Nujo- 
ma, președintele Organizați
ei Poporului din Africa de 
Sud-Vest (SWAPO), și re
prezentanții celor cinci țări 
occidentale (S.U.A., Canada, 
Franța, R.F.G., Marea Brita- 
nie) membre ale Consiliului 
de Securitate, care au pre
zentat un proiect de solu
ționare politică a _ proble
mei namibiene. La convor
biri participă, în calitate de 
observatori, reprezentanți din 
cinci țări africane - Tanza
nia, Zambia, Botswana, An
gola și Mozambic - așa-zise- 
le state „din linia întîi".

Inaugurînd începerea con
vorbirilor, Pascol Luvuolu, 
membru al Secretariatului 
Comitetului Central al Miș
cării Populare pentru Eli
berarea Angolei - Partidul

Muncii, a apreciat că în- 
tîlnirea are loc sub auspi
cii favorabile căutării unei 
soluții juste și definitive, care 
să respecte interesele legiti
me ale poporului namibian 
și speranțele de pace ale 
poparelor din această re
giune a continentului afri
can.

Sam Nujoma, președintele 
SWAPO, s-a declarat de a- 
cord, cîteva zile în urmă, 
cu proiectul prezentat de 
cele cinci țări occidentale, 
cu condiția - a precizat el - 
să se opereze unele amen
damente privind, îndeosebi, 
prezența trupelor sud-afri- 
cane în Namibia și statutul 
zonei Walvis Bay, parte in
tegrantă a teritoriului nami
bian, dar revendicară, în 
prezent, de Africa de Sud.

Sau Marino la 
o coaliție

SAN MARINO 11 (Ager
pres). — Forjele de stingă 
din Republica San Marino au 

' format, marți, noul guvern 
1 al țării - informează agen- 
’ Jia France Presse.
i xDupă cum remarcă ob- 
' servatorii politici, este pen
tru prima dată în istoria Re
publicii San Marino cînd

conducerea țării- 
de stînga

o cooliție de stînga se află 
la conducerea țării.

Cele trei partide dețin 
ca urmare a alegerilor 
nerale anticipate de la 
mai - 31 dintre cele 60
mandate ale Marelui . Con
siliu General (parlamentul u- 
nicameral).

ge-
28 
de

este
Ca
lă

con-

După lovitura de stat din 
Mauritania

NOUAKCHOTT 11 (Ager
pres). - Postul de radio 
Nouakchott a. difuzat marți 
lista noulu’ guvern maurita- 
nian, al cărui președinte 
Moustapha Ould Saleh, 
binetul este format din 
miniștri.

Situația la Nouakchott
tinuă să fie calmă Restric
țiile de circulație au fost 
ridicate, capitala Mauritani- 
ei reluindu-și treptat activi
tatea normală. Aproape toa
te magazinele au fost des
chise. Forțele armate mau- 
ritaniene continuă, însă să 
staționeze pe străzile ora- 
șulu .

NOUAKCHOTT 11 (Ager
pres). - Potrivit postului de 
radio mauritanian. reluat de 
agențiile internaționale de 
presă, Comitetul Militar de 
Redresare Națională, care 
a preluat luni puterea în 
Mauritania, este format din 
13 ofițeri. Președintele co
mitetului este colonelul Mus
tapha Ould Salek, fost șef. 
al Statului Major al For
țelor Armate mauritaniene.

Intr-un comunicat dat pu
blicității, Com.tetul Mili
tar de Redresare Națională 
a adresat un avertisment se
ver împotriva tuturor acți
unilor de natură să tulbu
re ordmea publică. Ei invită

au 
iar

administrațiile din interiorul 
țării să continue să func
ționeze normal.

Mustapha Ould Salek a 
declarat, potrivit agenției li
biene de presă JANA, că 
frontierele Mquritaniei 
fost închise provizoriu,
comunicațiile internaționale 
întrerupte. Mișcarea - a a- 
dăugat el - va respecta toa
te angajamentele și se va 
conforma cartelor internați
onale. Mauritania va • 
trețihe relații normale 
toate statele.

în-
cu

COMITETUL DE PROGRA
ME Șl COORDONARE al 
Consiliului Economic si So
cial al O.N.U. (ECOSOC) a 
aprobat marți, la Geneva, 
proiectul de rezoluție care 
prevede intensificarea ajuto
rului acordat de Organ’zația 
Națiunilor Unite mișcărilor 
de eliberare națională. Pre
zentat de Columbia în nume
le țărilor în curs de dezvol
tare, proiectul a fost adoptat 
fără vot.

Comitetul a trecut, apoi, 
la examinarea problemei a- 
sistenței acordate poporului 
palestinian, informează agen
ția France Presse.

IN PAKISTAN, 30 de per
soane și-au pierdut viața in 
urma ploilor torențiale și a 
inundațiilor care s-au produs 
în regiunea de nord-vest a 
țării. Totodată, aproape 800 
de case s-au prăbușit iai nu
meroase altele au tost ava 
riate.

MART! A FOST DECLARA
TA O GREVA GENERALA 
în provinciile basce Biscaya 
și Guipuzcoa, în semn de 
protest față de intervenția 
poliției, ia Pamplona, împo
triva demons.rației de sîmbă-

11 (Agerpres).
a avut loc o nouă 

membri ai

econo-
de

clarat după întrevederea a- 
vută la Viena cu președinte
le Egiptului, Anwar El Sa
dat, că „drumul spre pace 
în Orientul Mijlociu implică 
în mod necesar retragerea 
Israelului din teritoriile ocu
pate" - relatează agenția 
M.E.N.

Africa de Sud

Un deținut 
politic și-a 

pierdut viața
PRETORIA 11 (Agerpres). 

- Un tînăr deținut politic ne
gru din Africa de Sud a în
cetat luni din viață căzînd 
de la etajul V al Cartierului 
general al poliției,, de secu
ritate din Port Elisabeth, a 
anunțat, potrivit agenției 
France Presse, poliția sud- 
africană, care a afirmat că 
acesta era deținut în clădi
rea în care, anul trecut, Ste
ve Biko a fost rănit la cap 
înainte de a muri.

ta trecută : această interven
ție s-a soldat, după cum s-a 
anunțat, cu moartea unei 
persoane și rănirea a 35. 
Participanții la greva gene
rală de marți au organizat, 
în cursul dimineții, manifes
tații în mai multe orașe ale

celor două provincii. La San 
Sebastian, poliția a interve
nit dm nou, o persoană pier- 

■ zîndu-și viața, anunță agen
ția spaniolă de presă E.F.E., 
citată de agențiile U P.l. și 
A.P.

ARHEOLOGII CHINEZI au 
descoperit în insula Hainan, 
din Marea Chinei de sud, o 
serie de obiecte realizate de 
mina omului în urmă cu a- 
proape 4 000 de ani, precum 
și unelte din epoca bronzu
lui, ceea ce dovedește con
tinuitatea așezărilor și ‘ civi
lizației umane în aceste lo
curi. Au fost scoase la i- 
veală vase de lut, decorate 
cu alb și roșu, dintre care

Întîlniri ale reprezentanților 
sindicatelor italiene 

cu membrii ai guvernului
ROMA

La Roma
întîinire intre 
guvernului și reprezentanți ai 
celor trei mari centrale sin
dicale italiene - CGIL, ClSL, 
UIL -, cu participarea pri
mului ministru, Giulio An
dreotti. In cursul acestei în
tîlniri, primul ministru și mi
niștrii .însărcinați cu pro
blemele economice au expus 
programele guvernului în

domeniile revenirii 
mice, utilizării forței 
muncă, cheltu elilor publice/’ 
asistenței sanitare etc.

Săptămîna viitoare urmea
ză să aibă loc noi întîlniri 
între reprezentanții sindica
telor italiene și membrii gu
vernului, pentru continuarea 
dezbaterii în comun a pro
blemelor de ordin economic 
și social.

pentru a sprijini lupta de e- 
liberare a Namibiei și Zim
babwe. In același timp, tre
buie să fie luate măsurile ne
cesare pentru a se pune ca
păt ajutorului financiar, eco
nomic, tehnic și de orice al
tă natură pentru regimurile 
rasiste din Africa de Sud și 
Rhodesia, care refuză po
poarelor Zimbabwe și Nami
biei înfăptuirea drepturilor 
inalienabile la autodetermi
nare și independență.

PETROȘANI 
lembrie : Guarr la ; 
publica : Insula egretelor 
cenușii ; Unirea: Jucăria.

PETRILA : Atentatul de 
la Sarajevo.

LONEA : Al, 7-lea con
tinent.

ANINOASA: Magnolia 
înflorește din plin.

VULCAN : Mica ondină.
LUPENI - Cultural : Ju

decătorul din Bodrum.
Muncitoresc : A dispărut 

o fată.
URICANI: Expediția 

părută, seriile 1-1),

TV.

dis-

Sesiunea Prezidiului 
Consiliului Mondial 

al Păcii
MOSCOVA 11 (Agerpres).

— La Moscova au început 
marți lucrările sesiunii Pre
zidiului Consiliului Mondial 
al Păcii, care examinează, în 
principal, obiectivele mișcă
rii mondiale pentru pace du
pă recenta sesiune specială a 
Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării, în ve
derea mobilizării maselor 
largi de oameni ai muncii 
la lupta pentru ftînareq 
cursei înarmărilor, pentru în
făptuirea de acțiuni concrete 
de dezarmare. Sînt dezbătu
te, de asemenea, aspecte ale 
evoluției situației internațio
nale actuale, precum și pro
bleme privind îmbunătățirea 
activității Consiliului. Mond al 
al Păcii.

La sesiune participă dele
gații ale organizațiilor na- 

. ționale pentru apărarea pă- 
I cii din peste 80 de țări.

de
orez

unele erau destinate cultului, 
precum și urne funerare;

DATORITĂ REALIZĂRII în 
acest an a unei recolte bune 
în Columbia au fost create 
disponibilități pentru export 
de cartofi, orez și zahăr. 
Consiliul de conducere pen
tru comerț exterior din Co
lumbia a stabilit realizarea 
unor exporturi anuale de a 
proximativ 488 000 tone 
cartofi, 10 000 tone 
și 12 000 tone zahăr.

PRODUCȚIA DE i HIRTIE 
a Indoneziei a crescut de la 
45 000 tone în 1976 la 90 000 
tone în 1977. Se apreciază 
că ea va fi de 150 000 tone 
în 1979, cantitate ce 
putea acoperi totuși 
interne, evaluate la ■ 
tone pe an.

LA BAGDAD s-a < 
rat prima conferință 
eradicarea analfabetismului 
pe scară națională. La a- 
ceastă acțiune participă 
instituțiile de învățămînt, or- 
gamzațiile de masă, mase
le populare. Cei 2,3 m lioa- 
ne analfabeți cît numără în 
prezent Irakul urmează .să fie 
învățați să scrie și să citeas
că în următorii cinci ani.

Mica publicitate
VIND Dacia 1 300 (mo

tor francez), strada Cloș
ca. nr. 11 Petroșani, tele
fon 43438.

V1ND Dacia 1100. 
Strada Karl Marx 15 Pe
troșani. Informații în’re o- 
rele 17—20.

PIERDUT certificat de 
absolvire a 7 clase, elibe
rat de Școala geneială 
Miceștii de Cîmpie, jude
țul Bistrița Năsăud pe 
numele Lup llie. Se 
clară nul. (395)

P.ERDUT certificat
absolvire a Școlii genera

de

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții).

i nu va 
nevoile 

430 000

desfășu- 
pențru

le de 8 ’ani din Paroșeni 
— Sohodol, anul școlar 
1964/1965, nr. 61153 pe 
numele Cocotă llie și’di
ploma de absolvire a Șco
lii profesionale din 
peni nr. 6563/1970. 
declară nule. (396)

CONSTANTIN IOLAN 
mulțumește pe această ca
le medicului Marge, pre
cum și cadrelor medii din 
secția psihiatrie a spita
lului Petroșani pentru tra
tamentul și îngrijirea deo
sebită acordate. (394)

Lu
be

î

Teleșcoală. 10,00 
patriei. 10,10 Tri- 

„Regele 
Ecranizare după 
lui Shakespeare.

l I I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

9,00 
Șoimii 
buna TV. 10,25 
Lear", 
piesa 
12,30 Telex. 
16,05 _ .
Curs de limbă germană. 
17,05 La volan — emisiu
ne pentru conducătorii au
to. 17,20 Atenție la... nea
tenție. 17,40 Muzica în 
imagini. Aspecte de la 
Festivalul „Timișoara mu
zicală". 18,20 Telecronică 
pentru pionieri. 18,40 Tra
gerea pronoexpres. 18,50 
Forum cetățenesc. 19,15 
Publicitate. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 19,50 
Noi, femeile I 20,15 „Ră
sună valea" ’— cîntece co
rale. 20,25 Telecinemate- 
ca : Marie Curie. Premie
ră pe țară. Coproducție 
a studiourilor americane 
și franceze. 22,25 Telejur
nal.

Teleșcoală.

RADIO

Buletin de știri. 
Ritmuri matinale.

5,00 
5,05 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal, 
8,00 Revista presei. 8,10 

l Curierul melodiilor. 9,00 
I Buletin de știri. 9,05 Răs- 
I pundem ascultătorilor. 
I 10,00 Buletin de știri. 
| 10,05 Disc muzical folclo-. 
I ric. 10,30 Din țările socia

liste. 10,45 România, țara 
. mea de dor — cîn'ece.

11,00 Buletin de știri. 11,05 
I Microfonul pionierilor. 
I 12,00 Buletin de știri. 12,05 
I Din comoara folclorului 
I nostru. 12,35 Repere in

terpretative. 13,00 De la 
I 1 la 3. 15,00 Clubul in- 

vitaților. 16,00 Radiojur
nal. 16,15 Cîntece patrio
tice. 16,25 Coordonate e- 
conomice. 16,40 Muzică 
ușoară. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Odă limbii 
române. 17,40 Doină, doi
nă, cîntec drag. 18,00 O-' 
rele serii. 20,00 Folclor 
maramureșean. 20,30 Li
tera și spiritul legii. 20,50 
Cadențe sonore. 21,00 
Buletin de știri. 21,05 Me
lodii de Adrian Enescu. ! 
21,30 Consemnări. 22,00 
O zi într-o oră. 23.00 Bi- i 
juterii muzicale. 23,25 — ' 
5,00 Non stop muzicali 
nocturn.

I
I 
!
I
I

VREMEA - |
Stația meteorologică 

Petroșani comunică : Ieri, 
temperatura maximă a a- 
erului la Petroșani a fost1 
de 23 grade iar la Paring 
de 14 grade. Minimele au 
fost de 6 și, respectiv, 5 
grade.

Pentru următoarele 24, 
de ore : Vreme în gene
ral frumoasă, cer variabil 
mai mult senin, vînt slab 
pînă la potrivit din vest. 
Temperatura maximă va 
fi cuprinsă între 20 și 25 

grade, iar min mele între 
13 și 16 grade.
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