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Brigada lui Dumitru Costinaș, de la sectorul VI investiții 
al I.M. Lonea, realizează lunar depășiri de plan. Tn imagine 
harnicul brigadier împreună cu ortacii Constantin Popa și 
Dumitru Matran la ieșirea din șut.

A clu nări generale ale oamenilor

Sectorul III al minei. Dîlja confirmă o constatare 
făcută lă începutul anului 

ACEIAȘI OAMENI, ALTE REZULTATE
• IN SEMESTRUL I: 977 tone de cărbune extrase peste plan, 

și 2,05 lei economie la fiecare 1000 de tone extrase • Sînt vizibile 
avantajele unei inițiative — contul colector de economii al sectorului

• PENTRU SEMESTRUL II : Linia de front activă asigură reali
zarea ritmică a planului • Atenția generală este îndreptată spre aplica
rea inițiativelor „BRIGADA ÎNALTEI PRODUCTIVITĂȚI44 si „CON
TUL COLECTOR DE

Cînd a făcut bilanțul acti
vității pe semestrul I, ingi
nerul Ion Tudor, șeful secto
rului III, de la mina Dîlja, a 
ținut să reconstituie în fața 
minerilor, un moment plăcut, 
petrecut la începutul anului. 
Ziarul nostru cosemna, atunci, 
revirimentul acestui colectiv 
care a trecut deodată de la 
minus de producție, la plus. 
„Aceiași oameni, alte rezul
tate", scria ziarul, iar tînărul 
inginer nu a uitat -constata
rea noastră destul' de su
gestivă. Nimic nu s-a schim
bat în efectivul sectorului,, 
dar ceva totuși era altfel, 
din moment ce rezultatele e- 
conomice aveau în față sem
nul plus. Aceiași oameni, dar 
altă disciplină, altă organi
zare, altă răspundere.
•Timpul a trecut. Bilanțul 

semestrului I ne arată că re
virimentul de la începutul a-

ICONOMll44.

nului nu a fost un simplu foc 
de paie. Fără să ne revizuim 
punctul de vedere, sîntem da
tori să consemnăm că ace
iași oameni au continuat să 
obțină aceleași rezultate bu
ne și, concomitent, s-au preo
cupat să pregătească și ur
mătoarea etapă de întrecere 
- semestrul II - astfel încît 
să încheie anul 1978’cu totul 
altfel decît a fost încheiat a- 
nul precedent. Colectivul 
continuă seria succeselor a- 
vînd, față de 1977, o altă 
organizare, mai atentă, în
deosebi pentru dirijarea li
niei de front, o altă discipli
nă, mai exigentă.

Oamenii sînt aceiași. 
Gheorghe Ghicioiu cu minerii 
de la singurul frontal conti
nuă să obțină productivități 
superioare față de plan, a- 
jungînd la peste 7 tone în

abataj, și peste 5 tone la 
preabataj. Mobilizată plenar 
în realizarea planului, briga
da condusă de Ghicioiu își 
execută singură pregătirile, 
dar nu acest lucru este cel 
mai mare succes ai ei. De 
mai bine de un an nu folo
sește decît armături recupe
rate, fapt ce denotă atît pri
cepere minerească, cît și un 
pronunțat spirit gospodăresc. 
La celelalte locuri de muncă 
- abatajele cameră conduse 
de Vasile Ghiorțu, Pavel 
Schiopu, Mihai Ștefan și 
Constantin Tomescu, oomenii 
sînt, de asemenea,, acgiași ca 
și în anul trecut, cu mici ex
cepții care, des gur, nu pot 
schimba datele.,- problemei. 
Aceste „date"■• sînt reflectate

Ion MUSTAȚĂ
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Pe șantierul fabricii de confecții din Vulcan

Șantierul întreprinderii de confecții Vulcan. Se înalță pri
mii stîlpi de rezistență ai vi itoarei hale.

Foto: Gh. OLTEANU

Angajamentul 
prinde viață 
Pe șantierul întreprinderii 

de confecții Vulcan — unul 
din principalele obiective cu
prinse în programul supli
mentar de dezvoltare econo- 
mico-socială a municipiului, 
adoptat după vizita de lucru, 
din luna noiembrie anul tre
cut, a -tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Valea Jiului - 
constructorii au atins deja a- 
vansări față de grafice la o 
parte din lucrări, lată foarte 
pe scurt cîteva date privind 
execuția obiectivului, așa 
cum ni le-a relatat tovarășul 
loan Pop, responsabilul lu
crărilor de pe acest șantier 
aparținînd Trustului de cons
trucții industriale Cluj :

A. HOFFMAN

• (Continuare in pog. o 2 a)

muncii

Din 
propunerile 

minerilor
• ÎMBUNĂTĂȚIREA A- 

PROVIZIONARII BRIGĂ
ZILOR, acțiune la care 
trebuie să fie antrenați un 
număr mai mare de oa
meni din sector ;

• EXIGENȚA SPORITA 
FAȚA DE ELECTROLĂCÂ- 
TUȘI, știind că un lăcătuș 
cînd face o nemotivată, 
el absentează de la 3-4 
locuri de muncă, și nu de 
la unul singur ;

• ÎMBUNĂTĂȚIREA ILU
MINATULUI PE GALERII ;

• ÎMBUNĂTĂȚIREA 
TRANSPORTULUI IN CO
MUN, îndeosebi pentru 
schimburile ll, HI și IV. Să 
se stabilească drept „cap 
de linie" incinta minei Dîl- 
ja pentru cursa locală de 
Aeroport. Să se facă or
dine în stația din „Piața 
Victoriei" seară, cînd 
cursa de Petrila nu așteap
tă muncitorii ieșiți din 
schimbul III.

La sectorul V al I.M. Lupeni

Extracție record
Colectivul sectorului V al 

I.M. Lupeni a extras într-o 
s’ngură zi, 11 iulie, o pro
ducție de cărbune peste pre
vederi de 335 tone. Acest 
rezultat confirmă, din nou ca
pacitatea de organizare a 
colectivului, care, de la în
ceputul anului, raportează 
un plus de cărbune de 11 000 
tone. In prima decadă a lu
nii iulie productivitatea mun
cii în sector este depășită țu 
900 kg/post, iar în abataje 
cu peste o tonă pe post. 
Toate brgăzile din sector 
cele conduse de Vasile Rusu, 
Vasile Codreanu, Mihai Văr- 
zaru și Ene Stere își îndepli
nesc în fiecare decadă pro
priile sarcini.

I
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Individ - 
colectivitate
• Bărbați care ono

rează titlul de miner - 
„Munca mă ține tînăr".
• A preveni, a lua a- 

titudine.

O ti utl&mtam
ÎN CENTRUL COMUNEI

ANINOASA, într-un punct
aproape în permanență a- 
glomerat de minerii care 
vin și pleacă de la mină, 
lîngă cofetărie, I.C.S.M. 
Vulcan a amenajat o go- 
goșărie. La ieșirea din șut, 
pînă la plecarea autobuze
lor care-i duc acasă, mi
nerii pot servi aici o go
goașă caldă. (T.V.)

„SPIRITUL ADINCULUI", 
cenaclul umoriștilor din Pe
troșani, pregătește în a 
ceasta perioadă „Salonul 
municipal al umorului", ma
ri festare artistică dedicată 
Zilei Minerului. In vederea 
vernisajului, ca'e va avea 
loc în ziua de 5 august, ca- 
ricaturiștii și epigramiștii
din municipiu sînt invitați

la ședința de cenaclu 
gramată pen.ru marți, 
iulie, începînd de la 
18, la Casa de cultură 
sindicatelor. (I.V.)

REALIZATORII noului 
ne!" de alimentare cu 
a cartierului Aeroport 
Petroșani, cartier cu

• 72 ‘ " 

apa

proape 20 000 de locuitori, 
lucrează la montarea con
ductelor pe ultima sută de 
metrL^La .execuție — .1600 
ml de conductă de 350 mm 
grosime — participă echipa 
condusă de Costache Mal
tei, coordonator de lucrare 
—- maistrul Gheorghe An- 
ghel — de la șantierul ins
talații al grupului de șan
tiere al T.C.H, (A.H.)

uă injoi'iHâm J

L-am revăzut, marți sea
ra, de această dată la 
televizor, într-o companie 
actoricească de excepție, 
pe shakespearianul rege 
Lear, într-un tragic duel 
al iubirii paterne cu răz
vrătitul singe nerecunoscă
tor și am învățat încă o 
dată că sentimentele sînt 
eterne spiței umane, n-au 
graniță, ci doar intensita
te. Marele Wil! a mai spus 
o nemuritoare poveste, 
ne-am făcut că nu-i obser
văm anacronismele, dar 
ascultîndu-l pe Lear ne-am 

readus aminte cît do în- | 
țelepți rie-au fost părinții | 
părinților noștri. Fiindcă 3 
în nefericitul rege britanic | 
l-air■ simțit pe bătrînul, Ț 
înțeleptul, dar fericitul îm- | 
pârât a! basmelor noastre 3 
fără de moarte, care însă 1 
refuză dragostea „foarte j 
dulce" a fetelor mai mari, | 
dorindu-și moștenitoare | 
pe mezină, această Cor- ! 
aeiie din meleaguri daci- 3 
ce, care ii prețuia sincer • 
dragostea, ca nevoia de i 
sare în bucate. De unde 3 
și vorba plină de miez a ; 
poporului român - de vrei ; 
să prețuiești iubirea cuiva, 3 
intreabă-1 abia după ce 3 
ați mîncat împreună mă- 3 
car un sac de sare. . 3

Nu știu dacă pină acum, 3 
cineva i-a pus față în fa- ■ 
ță pe cei doi bătrîni, cu 3 
destine opuse, pe m.ne ; 
îr.să nu mă mai miră fap-> 
tul, demonstrat istoric, că î 
zidurile îndepărtatei, dar ș 
înruditei, prin sînge și is- | 
torie, patrii a celților au î 
fost păzite de cohorte de ■ 
soldați care, în tinerețe, f 
puneau în buca'.e sare • 
scoasă din pămînturile de ; 
lingă Mureș și Olt. Ai că- 3 
ror urmași te întîmpină, | 
cînd le calci, cu prietenie, ; 
pragul, cu pîine și sare. I

Ion VULPE î

„De la moară pîn’ la gară“, un drum al 
rătăcirii, pavat cu nepăsarea celor din jur

...ln geroasa zi de 25 fe
bruarie a acestui an, în stația 
C.F.R. din Petroșani sosise 
un vagon cu 600 de saci de 
făină albă pentru Fabrica de 
morărit și panificație din Pe
troșani. Normal, pentru a nu 
plăti locații, șoferul Ion /ful 
și „echipajul" N colae Sîrbu, 
Viorel Bulea, Martin Stoker 
sînt trimiși să transporte făi
na. Lui Nicolae Sîrbu I se nă- 
zare că vede în vagon 610 
saci, cu zece mai mult decît 

se aștepta, și după vreo două 
drumuri spre depozitul fabn- 
cii, mașina întreprinderii co

Din instanța opiniei publice
lindă (pe banii cui ?) pe la 
magazinul alimentar nr. 2 
(între timp se recuperară, vreo 
10 saci căzuți pe drum) și, 
nelam-nesam, se defectează în 
fața alimentare cu număr de 
ghinion, adică 13. încărcăto
rii își fa< datoria, adică des

carcă zece saci, fiindcă șeful 
de .echipă, Nicolae Sîrbu, 
le-a dat „ordin", Vîri'ză.oarea

Maria Condurachj îi primeș
te fără aviz de expediție. Șe
ful de depozit, Gheorghe 
Bota, se sesizează de lipsa a 
800 kg făină, intră pe fir mi-. 
liția, în sfîrșit, după înde
lung: cercetări și judecarea 
pricinii cu publicitate lărgită, 

Nicolae Sîrbu este condam
nat la un an și jumătate 
muncă cprecțională, pentru 
furt calificat în paguba avu
tului obștesc și complicitate 
la infracțiunea de speculă, 
iar Maria Condurachi are un 
„rol" invers, primește ace
eași pedeapsă, dar pentru 
speculă și complicitate la in
fracțiunea de furt.

Sever NOIAN
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Lucrări de îmbunătățiri funciare
Pentru reahzarea în bune 

condițium a programului |u- 
«jejean de dezvoltai e a pro
ducției an maliere, sub îndru
marea consiliilor F.U.S. din 
orașele și comunele munici
piului, se extmd lucrările de 
îmbunătățiri funciare, condi
ție importantă pentru ridica
rea randamentelor la hectar.

In cadrul municipiului nos
tru,: fondul funciar agricol 
este constituit din 41 846 ha. 
Prin studiile efectuate de că
tre-consiliile F.U.S. și consi
liile populare comunale și o- 
rășenești, s-a constatat că 
sînt însemnate suprafețe cu 
exces de umiditate, care ne
cesită lucrări pentru scăde
rea nivelului freatic, altele 
sînt afectate de bălți. De a- 
semenea, există terenuri pen
tru care sînt necesare cana
le de scurgere a apelor și 
terenuri în pantă, degrada
te, la care sînt necesare lu
crări de combatere a eroziu
nii solului. La propunerea 

; comitetului și birourilor exe
cutive ale cons'liilor popula- 
lare și cons li’lor F.U.S. au fost 
prevăzute pentru acest an, o

Realizarea contractelor de animale
In preocupările de zi cu 

zi ale comitetului și birouri
lor executive ale consiliilor 
populare și consiliilor F.U.S. 
stau sarcini deosebite cu pri
vire la creșierea efectivelor 
de animale la toate speciile, 
precum și livrarea la fondui 
de stat a unor cantități spo
rite la carne, lapte și iînă. 
In vederea îndeplinirii planu
lui de contractări, consiliile 
F.U.S. și cele populare au 
întocmit planuri proprii sta
bilind pentru fiecare gospo
dărie sarcini concrete privind 
cultivarea pămîntulUi, crește
rea efectivelor de animale, 
precum și sarcini de contrac
tare a produselor animaliere. 
Planurile au fost dezbătute 
în adunări organizae pe lo
calități unde au fost apro
bate și s-au luat măsuri 
pentru îndeplinirea lor.

Pe cele șase luni ale anu
lui au fost planificate a se 
contracta 580 bovine adulte 
și s-ou reolizat contracte 
pentru 431 capete, la tineret 

serie de lucrări care se e.xe-. 
culă prin contribuția în mun
că a cetățenilor. Astfel din 
19 200 ml prevăzuți pejitru 
ddcolmatări ale albiilor s-au 
realizat 10120 ml. La diguri 
de apărare s-a prevăzut exe
cutarea de lucrări, pe O lun
gime de 1 100 ml și s-au rea
lizat 665 ml. Din planul de 
regularizări de pîrîuri stabilit 
la 3 000 ml s-au realizat pînă 
în prezent 1 620 ml.

Pe suprafața fînețelor par
ticulare s-au luat măsuri de 
executare a unor lucrări de 
desecare, prin canale de 
scurgere, pe o. suprafață de 
peste 10 ha, iar pe terenuri
le supuse eroziunii solului 
s-au plantat peste 5 000 buc. 
puieți de salcîm. Se mai e- 
xecută lucrări de îmbunătă
țiri funciare și pe pășuni, 
prin contribuția în muncă a 
crescătorilor de animale.

Consiliile F.U.S., și consilii
le populare vor asigura o 
îndrumare și un control per
manent al activității ce se 
desfășoară în baza proqra- 
melor de îmbunătățiri fun
ciare.

bovin planul a fost de 1060 
capete și s-au încheiat 2176 
contracte, iar la porcine din 
cantitatea prevăzută de 1380 
capete s-a realizat doar 688. 
La lapte de vacă (plan 1650 
hl) au fost încheiate contrac
te pentru 1 421 hl, lapte de 
oaie (655 hl), au fost înche
iate contracte pentru 660 
hl. O nerealizare este înre
gistrată la Iînă, din cantita
tea planificată de 48,4 tone 
fiind asigurate prin contracte 
doar 28,5 tone.

S-au preocupat mai bine 
pentru contractări consiliile 
populare din Uricani, Banița 
și Petroșani. Nu au acordat 
toată atenția acestei impor
tante sarcini consiliile popu
lare orășenești din Vulcan, 
Petrila și Lupeni. Se impune 
ca în activitatea de viitor 
să se acorde toată atenția 
acestei munci, în vederea 
realizării în termen a tutu
ror contractărilor.

Aceiași oameni, alte
• (Urmare

de faptul că brigăzile amin
tite se preocupă tot mai mult 
de întărirea ordinii și disc:-’ 
pline., de folosirea eficientă 
a timpului de lucru. Alcă or
ganizare, altă disciplină. 
Constantin Tomescu conduce 
ambele „camere" din stratul 
5 șt le conduce destul de bi
ne. La pregătiri ,brigada lui 
Ștefan Adam are un avans 
prețios, deși a trebuit să e- 
xecute lucrări ■: suplimentare, 
care nu au fost prevăzute în 
preliminar. In generai, toate 
brigăz le trăiesc o disciplină 
nouă, o exigență nouă, iar 
■rezultatele confirmă faptul 
că așa e bine, așa cum ac
ționează de la începutul anu
lui încoace, și nu cum 
făcut în anul trecut, cînd, 
dintr-o blîndețe greșit înțe
leasă, au fost tolerate absen
țele, întîrzeirile șau tragerile 
de timp pe galerii. în acest 
an, au fost zile cînd sectorul 
nu. a înregistrat nici o absen
ță nemotivată, ceea ce a în
găduit plasarea completă a 
locurilor de muncă și, pe a- 
ceastă cale, creșterea produc
tivității muncii în cărbune.

Însemnările de mai sus. ne- 
au fost prilejuite de adună
rile oamenilor muncii care 
au avut loc, la sfîrșitul săp- 

Clubul sindicatelor Vulcan. Se desfășoară ultimele veri
ficări și testări ale viitoarelor tinere dactilografe. Fotografia 
reprezintă un aspect de la cercul de dactilograf ie, unde se 
pregătesc peste 80 de dactilografe.

Foto : Ștefan NEMECSEK

tămînii trecute, pe schimburi, 
în cadrul acestui sector. Se 
poate spune că minerii au 
făcut, cu prilejul acestor adu
nări, o analiză minuțioasă a 
semestrului I. Revirimentul 
produs nu-i mulțumește . oe 
deplin, atîta timp cît se mai 
petrec încă fel de fel de aba
teri, cum ar fi atitudinea 
„bolnavilor de ocaz e", sau 
celelalte absențe nemotiva'.e. 
Un exemplu : Vasile Nimu, 
autorul unui mare număr de 
absențe. Vineri, după amia
ză, în fața schimbului III, 
Vasile Nimu a fost ridicat in 
picioare să dea explicații. A- 
dunarea generală este inte
resată de perfecționarea pro
ducției, de creșterea randa
mentelor, de multe alte pro
bleme economice, dar vrea 
să cunoască și gîndurile lui 
Nimu. Vinovat, Vasile Nimu 
s-a angajat că nu va mai fa
ce nici o absență. Noi l-am 
crezut, dar se pare că orta
cii lui mai puțin, întrucît ci
neva din sală, a cerut să nu 
fie repartizat pe alt schimb, 
pentru ca tot ei să-l tragă 
la răspundere dacă nu se va 
ține de cuvînt. In acest caz, 
verdictul va fi deosebit de 
sever : desfacerea contractu
lui de muncă !

Am notat mai multe propu
neri făcute de mineri - Ion

rezultate
Păru, Vasile Blendea, Cinco 
Binder, lordache Stan și alții 
- referitoare la îmbunătăți
rea aprovizionării tehnico- 
materiale, a iluminatului. în 
subteran, a ordinii și discipli
nei. O notă aparte au făcut o 
propunerile privind îmbună
tățirea transportului în comun 
la, și de la mina Di ii a, spre 
Aeroport și Petrila. Se pare 
că, la anumite ore, aceste 
trasee ale transportului în 
comun nu se mai află în a- 
tenția E.T.P.

Cu aceeași răspundere, mi
nerii sectorului III au dezbă
tut cifrele de plan pentru se
mestrul următor. Din anga
jamentele asumate s-a des
prins hotărîrea minerilor de 
a face totul pentru ca anul 
1978 să fie încheiat cu rezul
tate super oare la producția 
fizică, Ia producția netă, la 
cheltuielile materiale, acțio- 
nînd pe două căi : brigada 
înaltei productivități și con
tul colector de economii. 
Aceiași oameni sînt hotărîți 
deci, să obțină alte rezultate, 
mereu mai bune, așa cum de 
altfel și colectivul devine tot 
mai bun de la un an la altul.

Angajamentul 
prinde viață

• (Urmare din pag. I)

- Pînă la 30. septembrie 
este prevăzut prin grafice să 
terminăm întreaga structură 
de rezistență a corpurilor fa
bricii. Pînă la- siirșitul anului, 
toate halele vor fi închise, 
fiind gata și instalațiile ge
nerale. La 30 martie 1979 lu
crarea trebuie terminată. Do
resc să spun că față de a- 
ceste prevederi, colectivul 
nostru s-a angajat să efec
tueze ultimele finisări în 
cursul lunii ianuarie, să de
vanseze deci cu cel puțin 
două luni lucrările finale și 
predarea obiectivului.

Prin ce realizări de ultimă 
oră este materializată aceas
tă hotârrre a constructorilor? 
Așa cum. am aflat de la 
membrii formațiilor de lucru 
conduse de Gheorghe Bufn
irea, Constantin Grigore, Mi
hai Niectsch și Zoltan Kel.e- 
men, după pr ma decadă a 
lunii iulie stadiul fizic al lu

Concursuri 
ale pompierilor

Duminică, 9 iulie a avut 
loc la Lonea faza de zonă 
a concursurilor profesionale 
ale pompierilor la care au 
fost antrenate formațiile ci
vile aparținînd I.M. Lonea, 
l.M. Petrila, I.M. Aninoasa și 
I.U.M. Petroșani.

Desfășurate pe stadionul 
din Lonea, întrecerile au de
monstrat că și membrii : for- 
mați'lor din această parte a 
municipiului sînt pregă iți în 
once moment pentru in
tervenții. Probele au fost tre
cute de toți membrii forma
țiilor, reușindu-se obținerea 
unor timpi mult sub baremul 
cerut.

In final, formația clasată 
pe locul I a fost cea a l.M. 
Lonea, cu 343 puncte totali
zate fără nici o penalizare. 
Se cuvin citați tovarășii loan 
Gălățan, Ion Hordilă, loan 
Costinaș și Ion Răscoleonu 
care au muncit mult pentru 
ca echipa lor să ocupe 
rîvnitul loc I. Pe locul II s-o 
situat formația l.M. Petrila, 
iar locul III a fost ocupat de 
l.M. Aninoasa.

Gheorghe OLTEANU

crărilor de organizare de 
șantier este corespunzător lu
nii august. Toate prefabrica
tele necesare execuției se 
află deja pe șantier. Dotarea 
cu utilaje și mașini este de 
asemenea, asigurată aici lu- 
crîhd la indici înalți trei auto 
macarale, un buldoexcavator, 
mașini de transport. Cons
tructorii au turnat pînq acum 
fundațiile la corpul de fabri
cație, în timp- ce la halele 
atelierelor și depozitului de 
materii prime aie viitoarei 
întreprinderi sînt ridicați stîl- 
pii de rezistență. Activitatea 
constructorilor, bine organi
zată, desfășurată după pro
gramul „zi-lumină", ca și 
mecanizarea în grad ridicat 
a principalelor operații s-a 
concretizat în ultima lună 
prin depășirea cu peste 50 
la sută a nivelului planificat 
al productivității muncii. Toa
te exemplele relatate la un 
loc, oferă certitudinea că ho
tărîrea constructorilor va fi 
respectată.V. COCHECI

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT O veste bună pentru.,, iarnă

Sportivii Văii 
în loturile 
naționale

Consacrarea unor sportivi 
din municipiul nostru în în
trecerile republicane a im
pus selecționarea lor în io
turile naționale în vederea 
unor întreceri sportive pe al
te meridiane. Astfel, selecțio
nerii naționalei de rugbi, ca
re va susține un'turneu de 7 
meciuri în Anglia, au apelat 
la servic ile cuiioscutilor com
ponent ai cincisprezecelui 
studențesc din Vale Mircea 
Ortelecan, Enciu Stoică și 
Tudpse Teodorin.

De la Federația Română 
de Lupte ni se comunica, în 
dimineața' zilei de ieri, che
marea în lotul de libere a 
tînărului luptător Mircea Risi
pită (57 kg), de la Jiul Pe
trila, invitat să participe la 
o scurtă perioadă de pregă
tire la Galați, după care va 
apăra șansele formației tri
colore peste hotare.

Selecționarea acestor ta- 
lentați sportivi ne bucură, in
dică afirmarea sportului din 
Vale pe plan național.

Tuturor le urăm să ne re
prezinte cu cinste în întrece
rile internaționale. (Isn RED)

Știința Petroșani a repromovat 
în divizia secundă de baschet

De sîmbătă pînă luni, bas- 
chetbaliștii Științei, în postu
ră de campioni județeni, du 
luat parte, cu succes, la ba
rajul pentru promovarea în 
divizia secundă, disputat la 
Rm. Vîlcea. Studenții au avut 
o misiune dificilă în primele 
două partide, cînd au între
cut Medicina Timișoara 88- 
72 (44-33), dar au înclinat 
steagul în fața Clubului spor-

CLASAM

C.S.S. Rm. Vîlcea 
Știința Petroșani 
Medicina Timișoara 
Construcții Sibiu 
Știința Sighișoara

Lotul studenților din Petro
șani, cel mai tînăr din com
petiție, ș-a prezentat foar
te bine pregătit fizic, tehnic 
și tactic, impresionînd îndeo
sebi Al. Șipanu, un excelent 
aruncător de la semidistan- 
ță (38 de puncte în meciul 
cu formația omonimă din Si
ghișoara). Bună a fost și 
prestația fraților Ghiță, Ale- 
xe impunîndu-se printr-un joc 
lucid, calm, și o mare putere 
de mobilizare, jar Gheorghe 

tiv școlar vîlcean, în ultimele 
secunde, IZ—■7’] (38-35). In 
continuare, formația antrena
tă de prof. Teodor Szilagyi 
a recoltat victorii conforta
bile în compania Științei Si
ghișoara 85-40 (46-14) și a 
formației Construcții Sibiu 
95-43 (43-18), clasîndu-se pe 
locul secund, care ie-a asi
gurat mult sperata calificare.

IT FINAL

4 4 0 347-264 8
4 3 1 346-234 7
4 2 2 289-251 6
4 1 3 239-329 5
4 0 4 215-338 4

prin eficiența acțiunilor ofen
sive și. recuperările inspirate 
di.n atac și apărare. Și-au 
mai adus contribuția la rea
lizarea acestui obiectiv : Mi
hai Buzdugan, Gh. Vojai, So
rin Szilagyi, Mircea Aîmă- 
șan, Lică Crișan, Doru Bra- 
garu, Dan Manolescu, Dan 
Sergiu și Nicolae Mihuț, ul
timul un baschetbalist de ma
re,^perspectivă.

Lotul Științei cuprinde 20 
de sportivi, dintre cei indis

ponibili sou nefolosiți, antre
norul Szilagyi a regretat lip
sa lui.Octavian Cărăbuș, ne
refăcut după o hepatită. De 
altfel, în această toamnă lo
tul se va lărgi cu cîțiva spor
tivi, care doresc să evolue
ze sub culorile studenților.

„Să sperăm că nu am luat 
bilete dus și întors", sugera 
antrenorul Szilagyi hotărîrea 
conducerii clubului de a pre- 
întîmpina ' unele eșecuri, dar 
principala sarcină a basche
tului' Văii este asigurarea 
schimbului de mîine. Oferim 
o sugestie. Profesorul de 
specialitate Gelu Minișca, 
fost sportiv de performanță 
la cluburile studențești din Ti
mișoara și Petroșani, s-ar o- 
feri să antreneze copii și ju
niori la Grupul școlar mi
nier, dar Clubul sportiv șco
lar va trebui să înființeze mă
car o grupă de performanță 
cu specialitatea baschet. Alt
fel, mai greu se vor naște 
și în Vale baschetbalist';. Aș
teptăm și alte opinii. (Ion 
VULPE)

Ne parvine vestea bună că 
directorul Clubului sportiv 
școlar din Petroșani, prof. 
Eugen Peterffy, a luat, ieri, 
Poringul în piept, împreună 
cu un' grup de proiectanți 
pentru a stabili amplasarea 
viitoarei cabane a clubului 
care va facilita inițierea și 

Echipa de handbal a Școlii generale nr. 1 Petroșani, cîș- 
tigâtearea Cupei „Diamantul negru” ediția 1978.

Foto ; Pavel DANlLĂ

pregătirea pentru perlorman- 
ță a tinerelor talente din do
meniul sporturilor hibernale 
(schi, sanie, bob, sărituri etc.)

Ne bucură că se adevereș
te,. încă o dată, înțeleaptă 
vorbă a românului cu făcu
tul săniei în miez de vară... 
(i.v.)
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Earbați care onorează
titlul de miner

I
I
I
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I

mahtor"
J

- Imi aduc aminte ca a- 
cum. Am intrat in mină la 
Petrila acum 18 ani, într-o 
SÎmbătă seara. Am lucrat 
ca vagonetar in grupa lui 
luliu bomogyi, șet de bri
gadă cunoscut de toți atun
ci. La orizontul 14 al pu
țului centru erau „minați" 
doar 20 de metri...

Așa își începe povestea 
comunistul Vian Bălășoiu, 
maistrul minier care a în
dreptat pașii multor tineri 
veniți să dea p ept cu 
munca dm adîncuri și să se 
bucure de satisfacțiile ei. 
A venit la mină din Crețe- 
nii de Vîlcea, sat cu gospo
dari așezați, a venit și a 
rămas pentru că aici vin 
oameni de peste tot, dar 
rămîn doar cei adevărafi, 
care știu ce vor, care sînt 
convinși că mina, uzina a- 
ceasta subterană e un exa
men al bărbăției, al cura
jului, al încrederii în tine 
și în ai tăi.

Vagonetar, ajutor miner, 
miner, artificier, maistru 
minier — iată radiografia a- 
parent s implă a acestor 18 
ani de mină. De ce apa
rent simplă ? „In iarna as
ta a fost ger, zăpada mare, 
liniile înzăpezite. De la pu
țul centru și pînă la Est 
II, pe unde dădeam mate
riale, sînt aproape 2 km.' 
Abatajele aveau nevoie de 
lemn. Ziua și noaptea ală
turi de oameni, schimburi 
prelungite, mecanic, însoți
tor de tren, semnalist și 
maistru (trebuie să le știi 
pe toate), am reușit să nor
malizăm situația. Și am 
trăit 18 astfel de ierni. La

49 de ani, „olteanul" de 
la sectorul VII arată mult 
mai tînăr. Mai are 3 ani 
și de pe acum i se citește 
în ochi regretul că o să 
trebuiască să se pensione
ze. Vorbește, cu înflăcăra
rea omului care n-a muncit 
zadarnic, despre casa cu e- 
taj pe care a construit-o în 
satul natal, prin munca lui, 
despre băiatul său Ion, a- 
cum militar în termen, des
pre harnica Elena, soția lui 
care lucrează la coopera
tiva „Hațegana" și despre 
cîte altele.

Nu-i uită nici pe mai ti
nerii sau mqi vîrstnicii săi 
ortaci George Neagoe, 
Mircea Petria, Petru Bercea, 
loan Ștefan, Patru Bledea, 
Gheorghe Dutcovici.

După șut, pe strada Mi
nei mă uit la bărbatul a- 
cesta cu ochii ageri și isco
ditori, cu' mers hotărît și si
gur, mă gîndesc la cei 49 
de ani ai săi și parcă aș 
vrea sâ-1 întreb ceva. Mă 
ghicește și mi-o ia înainte :

- Las' câți spun și 
fără să întrebi, mă țin bine 
fiindcă muncesc. Fac în fie
care șut cam Î0 km pe jos, 
de la un punct de lucru ia 
altul și cred că ăsta e se
cretul. Munca mă tine tînăr.

Mircea BUJORESCU

I 
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cu ghinion nu-

o „chestie" de 
la magazinul

- Pina dregi tu mași
na, eu am 
rezolvat 
nr. 13.

— Nu-i 
mărul ?!

• (Urmare din pag. I)

dominați de hotărîrea 
nu mai comite unele 

„mici", de care ar 
să profite cei ce vor 

dijmuiască averea obș-

Cei vinovați și-au primit ■ 
peaeapsa, prejudiciu) a fost 
recuperat, cei din conducerea 
tabircn au răsuflat ușurați. 
Aveau acest drept ? Mai de
grabă credem că unii lucră
tori cu munci de răspundere 
ar trebui să-și facă un proces 
de conștiință, să fie cop'eșiți 

de regrete, dar în același timp 
să fie 
de a 
greșeli 
putea 
să 
tedscă.

Dar, 
mente 
primul 
to, Radu Flangiu, nu a 
mărat sacii la încărcarea din

•>/

să probăm cu argu- 
afirmațiile noastre, in 
rînd, un impiegat au- 

nu-

Consider de datoria mea 
să informez despre cele pe
trecute în depozitul central 
a! Bazei de aprovizionare 
Varnița în noaptea de 5-6 
iulie a.c. Datorită obturării 
cu bușteni a barajului care 
asigură cu apă industrială 
I.U.M. Petroșani, apa a de
pășit cota de revărsare și a 
inundat depozitul Varnița. 
Toată incinta devenise un 
imens lac cu o adîncime de 

pînă la un metru, pentru 'că 
toate gurile de-icanal s-au 
înfundat cu tot ce au adus 
apele.

Muncind cu abnegație deo
sebită toată noaptea, echi
pa de muncitori condusă de 
Alexandru Turcu, Gheorghe 
Popică, Emilian Drăghici, A- 
lexandru Albă I, Nica Toma 
și Nicolae Honcea a reușit 
să degajeze apele, apoi, di
mineața, împreună cu între
gul colectiv ql depozitului, 
pînă la ora 20, să curețe și 
noro'ul care a rămas în toa
tă incinta. Printr-o muică 
plină de dăruire depozitul 
a fost repus în funcțiune.

Mă simt dator să mulțu
mesc și pe această cale ce
lor care nu și-au precupețit 
eforturile și sănătatea pentru 
a face ca pagubele mate
riale ale depozitului să Fie' 
mm me. Mulțumim, totodată, 
și echipelor de pompieri de 
la I.M. Petrila Și preparației 
Corcești care ne-au venit în 
ajutor.

KLLI3EL, 
Bazei de

Wilhelm 
directorul 

aprovizionare Petroșani

caracterizarea pe care i-au 
dat-o i ncl upa tul ui în timpul 
cercetărilor semnată de di
rectoarea fabricii și o lucră
toare a compartimentului 
personal. Cităm ; „Este un 
bun lucrător și sîrguincios, nu 
tace absențe la servciciu, es
te folos't in toate ocaz.ile 
cînd producția o cere fără 
șovăială, dar obișnuiește să 
folosească băuturi alcoolice 
în timpul programului. In fa
milie și societate are o com
portare corespunzătoare, se 
bucură de stimă și prestigiu".

II

vagon în carrion, rezumîn- 
du-se doar la ver.Ticai ea si
giliilor, apoi a plecat... liniș
tit. Atunci cum se poate lua 
în primire o marfă pe care 
n-o vezi ?

In a; doilea rînd, ne în
trebăm de ce s-a hotărît in
vestirea unui simplu muncitor 
necal ficat, cu răspunderi 

destul de importante (manipu
larea unor valori de zeci de 
mii de le') de felul difuzării 
unor avize de transfer și a 
mărfurilor. Cei de la fabrică 
se vede că au .fost „legați 
la ochi" ci'nd l-au orețuit pe 
Nicolae Sîrbu, o dovedește și

înte-
vîrs-

care

Se știa oare că Nicolae Sîr
bu mei măcar nu și-a 
me at u-n cămin pînă la 
ta de 36 de ani ?

In al treilea rînd, cei 
au lucrat, mai multă vreme 
cu șeful de echipă, n-au bă
nuit nimic ? Trecem peste de- 
fecțiun ea mașinii, culmea 
chiar în fala alimentarei, de 
ce nimeni nu i-a reproșat lui 
Nicolae Sîrbu că duce sacii 

' de făină direct dm vagon la 
alimentară, fără a mai trece 
prin depoz.t ?

Întrebări’ asemănătoare ar 
trebui să-și pună și responsa-

I.M. Paroșeni. Scurtă consfătuire de lucru în „uzina subterană" condusă cu com
petență și dăruire de minerul llie Filiche. Inginerul llici Garal'u, șeful sectorului I dis
cută cu șeful de brigadă. Sînt prezentate ultimele realizări, operațiile executate, 

se dau indicații privind viitoarele sarcini.

A preveni,
a lua atitudine

ce fău- 
dăltuită
Munca

Ca producători, proprie
tari și beneficiari ai bunuri
lor materiale și sprirituale, 
vorbim cu o deosebită mîn- 
drie de „întreprinderea 
noastră", „blocul nostru 
calitatea noastră", 
noastră", fiindcă tot 
rim poartă pecete 
de mîinile noastre.
ne înalță la demnitatea de a- 

, devorați .oa reni, orice afront 
la adresa moralei noastre 
socialiste primește riposta o- 
piniei publice și a legii. Sînt 
însă unii indivizi care, intr- 
un moment de rătăcire, ade
sea în nesocotită companie 
cu băuturile alcool'ce, mani-

bila magazinului amintit, co
legele de muncă ale Măriei ' 
Condurachi, și tovarășii din 
conducerea I.C.S.A. și A.P. 
Fiindcă încercarea de fraudă, 
hoția și înșelăciunea, tulbu- 
rînd rațiunea unui om, răbuf
nesc tocmai acolo, unde vigi
lența celor din jur slăbește, 
unde încrederea acordată 
cuiva „la prima vedere" as
cunde superficialitatea unor 
lucrători care au în grijă a- 
vutul obștesc. Cînd astfel de 
lucrători nu-și fac conștiiin- 
cios datoria, fisurile în conști
ința unor oameni care-și în
chipuie că pot să se descur
ce în 'viață înșelînd, provoa
că nu numai pagube avutu
lui obștesc, dar și debusola- 
rea celor căzuți în culpă. Vic
timele acestei debusolări a- 
jung în fața completului de 
judecată, întotdeauna adevă
rul nu poate fi ocolit, un sin- 

. gur moment de rătăcire îi 
traumatizează moral pentru 
tot restul vieții, lată de ce, 
deși procesul celor doi încă 
tineri lucrători a primit ver
dictul, la recursul propriilor 
conștiințe trebuie să fie pre- 
zenți și alții care nu au fost 
inculpați.

O bobinatoare cu vechi 
state de vrednicie în sec
ția răsucit de la I.F.A. 
„Vîscoza", Viorica Bugheș 
zi de zi obține depășiri 
substanțiale ale planului.

Foto : Gh. OLTEANU

„amne- 
tuibure 

a cutu-

festă simptome de 
zie", încercînd să 
fireasca orînduială 
melor ș' legilor noastre mo
rale. Să luăm un exemplu 
concret. Mihai Popescu și 
Constantin Amăzăroaie, ca 
muncitori la mina Aninoasa, 
au primit legitimul drept de 
a locui la căminul de nefa- 
mil’iști, beneficiind de o se
re de facilități de care, de 
altfel, se bucură toți minerii 
Văii. Cum au înțeles ei să 
prețuiască această grijă pe 
care partidul și statul o 
poartă minerilor ? In nume
roase rînduri, la beție, au 
provocat scandaluri, care au 
impus. în cele din urmă, in
tervenția, lucrătorilor de mili
ție și a legii. Li s-au admi
nistrat pedepse pe măsura 
gravității faptelor lor ; cert 
este însă că și ortacii lor 
din cămin ar fi . trebuit să 
aibă mustrări de conștiință. 
Intr-adevăr, e foarte bine că 
au luat atitudine împotriva 
huliganilor, dor astfel de 
manifestări antisociale pu
teau fi prevenite prin activi
tatea forului lor obștesc, co
mitetul de cămin, care tre
buia să desfășoare o intensă 
activitate educativă. Chiar 
dacă a lua atitudine, a con
damna e mai ușor decît a 
preveni o abatere. Or, fiind
că n-au acționat consecvent 
în favoarea instaurării unui 
climat normal de conviețuire, 
deocamdată, căminul lor și-a 
cîștigat un „prestigiu", care 
nu le face cinste.

lon VULPE

- Femeia plingea în ho
hote. Și nu știam cum s-o 
îmbunez. 600 de lei, pier- 
duți, dintr-o casă cu trei 
copii, nu-s de colea, li a- 
vusese intr-o poșetă, fără 
vreun act. S-a trezit in 
stație, dar ia poșeta de 
unde nu-i... l-am notat to
tuși numele, Ileana Ma- 
gher o cheamă și i-am 
promis că fac tot posibilul 
s-o ajut.

0 ISîltRIE
KtDATATĂ

Plutonierul major Ale
xandru Andrițoiu, face o 
pauză, ca și cum și-ar ră
suci o țigară, in tinda ca
sei părintești din Mehe
dinți, de fapt hîtru de. 
vorbă, știe să plaseze uri 
„suspence" pentru ascultă
torii nerăbdători.

- Și i-ai fost de vreun 
folos, nea Sandule ? inter
vine vicepreședintele Con
siliului popular orășenesc 
Petrila, inginerul Dumitru 
Grunță.

- Eu nu- Da, la vreun 
sfert de oră după ce feme- 
fa plecase, m-a căutat un 
șofer cu o taxatoare (răs
foiește îndelung carnețelul 
cu note). Ion Butnariuc și 
Elena Merișan ii cheamă. 
Lucrează pe un autobuz 
al E.T.P. Mi-au zis că au 
găsit în autobuz o poșetă 
cu 600 de lei. Hlrții de cite 
o sută și nici un act, toc
mai cum îmi spusese biata 
femeie. Mă gindisem eu 
că o inimă bună nu se 
pricopsește cu 600 de lei 
nemunciți, dintr-odată dă
dusem de doi oameni cins
tiți. l-am dat de veste fe
meii și s-a bucurat ca un
copil. (I.V.)
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Lucrările comisiei mixte 
de cooperare economică dintre 

România și Turcia
ANKARA 12 (Agerpres). - 

La Ankara au continuat, 
miercuri, lucrările Comisiei 
mixte guvernamentale de 
cooperare economica din
tre România și Turcia.

în aceeași zi, tovarășul 
Cornel Burtică, vi-ceprim-mi- 
nistru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și 
cooperării economice in
ternaționale, conducătorul 
delegației române, s-a în-

• tîlnît cu Orhan Eyuboglu, 
viceprim-ministru al guver
nului turc; cu Mehmet Yu- 
celer, ministrul agriculturii, 
și cu Orhan Alp, ministrul 
industriei și tehnologiei. în

Seul Crearea Ligii naționale 
pentru democrație

SEUL 12 (Agerpres). - Po
trivit unor informații prove
nite din Seul, un grup de 
personalități care se declară
împotriva actualului regim
au hotărît crearea unei
Ligi naționale pentru de
mocrație. Declarația publi
cată cu prilejul creării re
levă că Liga intenționează 
să devină un centru al lup
tei împotriva regimului dic
tatorial al lui Pak Cijan Hi 
și este deschisă tuturor ce
lor care se pronunță îm
potriva opresiunii.

„Șomajul este o problemă 
structurală 

a lumii occidentale"

Notă externă

Șomajul este o problemă 
structurală a lumii occiden
tale și viitorul deceniu nu 
va putea aduce o utilizare 
sporită a forței de muncă 
dacă actualele tendințe nu 

■ vor fi combătute cu fermita- 
ie aceasta este concluzia 
unui studiu dat publicității de 
Organizația Internațională a 
Muncii (O.I.M.).

După primii ani ai perioa
dei postbelice, majoritatea 
covîrșitoare a statelor capi
taliste dezvoltate au aban
donat treptat 

. In practică o- 
biectivul decla
rat al utiliză
rii depline a populației apte 
de muncă, in anii '60, im
posibilitatea atingerii lui a 
devenit evidentă, iar guver
nele țărilor respective nu au 
făcut nimic de substanță pen
tru combaterea acestei rea
lități. Dimpotrivă, ele au fa
vorizat în mod deliberat o 
creștere a .numărului persoa
nelor lips te de locuri de' 
muncă, în speranța că vor 
putea combate pe această 
cale inflația galopantă. Stu
diul O.I.M. notează, în con
text, că toate statele indus
trializate care au optat pentru 
o inflație mai redusă cu 
prețul șomajului au fost în
curajate î.i această direcție, 
iar uneori au fost determi- 
te împotriva voinței lor să 
procedeze astfel de Fondul 
Monetar Internațional, care 
<a condiționat acordarea de 
împrumuturi de adoptarea 
unor măsuri de această n~a- 
tură. Criza economică de la 
începutul deceniului a avut 
ca efect continuarea dimen
siunilor grave ale proble
mei șomajului ceea ce a tre
zit neliniște în înseși state
le capitaliste dezvoltate este 
însă faptul că revenirea re- 

cadrul acestor înîtlniri a fost 
analizat stadiul relațiilor 
bilaterale, relevîndu-se cu 
satisfacție, contribuția po
zitivă la dezvoltarea schim
burilor dintre cele două țări, 
a înțelegerilor... și hotărîrilor 
la nivel înalt.

în acest context, s-a a- 
preciat că potențialul eco
nomic, în permanentă creș
tere, al României și al Tur
ciei, relațiile tradiționale de 
prietenie și apropierea geo
grafică constituie o bază 
puternică pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale, a 
cooperării industriale și teh
nice dintre cele două țări.

Documentul a fost semnat 
de inițiatorii Manifestului 
pentru democrație și sal
vare națională, de membri 
ai familiilor deținuților po
litici, de ziariști, precum și 
de cadre didactice.

GRUPUL FOLCLORIC al 
ansamblului „Cununa Carpa- 
ților" a susținut la Teatrul 
Mare din Phenian un specta
col, în cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în R.P.D. 
Coreeană. Spectacolul s-a 
bucurat de un deosebit suc
ces.

lativă, realizată după aceea, 
nu-a adus și o ameliorare-a 
situației pe planul utilizării 
forjei de muncă, în majorita
tea țărilor înregistrîndu-se o 
sporire a armatei șomerilor. 
Aceasta face necesară 
se accentuează în studiul 
O.I.M. - „restructurarea subs
tanțială" a sistemului pro
ducției și angajării forței de 
muncă. Politicile actuale ale 
țărilor occidentale 
improbabilă

fac însă 
realizarea unei 

cotituri de a- 
semenea 
ploare.

Studiul
conte

om-

pinge în
res-

- x t 
ca nejustificate și tenden
țioase afirmațiile unor ofi
cialități “ guvernamentale oc
cidentale care au dus
chiar la adoptarea unor
măsuri protecționiste - că im
porturile anumitor categorii 
de produse din țările în curs 
de dezvoltare au generat o 
accentuare a șomajului în 
statele capitaliste industria
lizate. Edificator pentru, lip
sa de fundament a acestor a- 
cuzații este de pildă fqptul 
că, în perioada 1970-1975, 
pierderea anuală de locuri 
de muncă a fost de 6,1 la 
sută în sectorul britanic al 
textilelor, în timp ce impor
turile din țările în curs de 
dezvoltare au contribuit la 
aceasta într-o proporție de... 
0,05 la sută. Șomajul - con
chide documentul O.I.M. - 
este o problemă structurală 
a lumii occidentale și este de 
așteptat ca, indiferent de 
fluxul schimburilor internați
onale, e| să sporească în con
tinuare, atingînd în anii '80 
o rată cel puțin dublă față 
de cța a deceniului actual.

T. C.

—-i,L Noul ambasador al României 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

PEKIN 12 (Agerpres). - La 
12 iulie, Ulanfu, vicepre
ședinte a| Comitetului Per
manent al Adunării Națio
nale a Reprezentanților Popu
lari a Republicii Populare 
Chineze, a primit pe tovarășul 
Florea Dumitrescu, noul am
basador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii So
cialiste România în Republi
ca Populară Chineză, care 
și-a prezentat scrisorile de 
acreditare.

După ceremonia prezen
tării scrisorilor de acreditare, 
a avut loc o convorbire des

Declarația noului șef al statului
mauritaman

NOUAKCHOTT 12 (Ager
pres). - Noul șef al statului 
mauritanian, colonelul Mus- 
tapha Ould Mohamed Sa- 
lek, președintele . Comitetu
lui Militar de Redresare Na
țională, a declarat, miercuri, 
în cursul unei conferințe de 
presă, că inițiativa loviturii de

LA RANGOON s-a anun
țat că între guvernele Birma- 
niei și Bang'adeshului s-a 
ajuns la un acord cu privi-e 
la repatrierea refugiaților bir- 
manezi din Bangladesh. A- 
cordul prevede ca repatrie
rea să înceapă către sfîrși- 
tul lunii august, iar în regul 
proces să se desfășoare în 
trei etape.

PREȘEDINTELE islandei, 
Kristjan Aldjarn, l-a însăr
cinat, miercuri, pe liderul 
Partidului Social Democrat, 
Benedikt Groend'al, cu mi
siunea de a forma un nou 
guvern de coaliție după a- 
legerile legislative de la 
25 iunie.

LA ANTANANARIVO a 
luat sfîrșit sesiunea ordinară 
a Adunării Naționale Popu
lare (parlamentul) a Republi
cii Democratice Madagascar. 
Sesiunea a dezbătut și rati
ficat mai multe proiecte și

COPIL MINUNE

Deși are abia opt ani, 
Sayedi Jalal a promovat cu 
succes, cu aproximativ două 
luni în urmă, examenul de 
bacalaureat și, dacă» va 
continua stud ile în același 
ritm, îșr va putea susține 
doctoratul la vîrsta de 11 
ani — apreciază profesorii 
care l-au examinat.

Potrivit declarațiilor tată
lui său, funcționar la Minis- 
tetul Educației din Afganis
tan, matematician de for
mație, copilul și-a manifes
tat precocitatea la vîrsta 
de cinci ani, cînd a cerut 
să i se explice sistemul nu
merelor. In numai două ore, 
învățase toate numerele — 
de la 1 la un miliard, iar 
două zile mai tîrziu cunoș
tea la perfecție cele patru 
operații matematice. După 
primele cunoștințe primite 
de la tatăl său, Sayed Ja
lal a fost încredințat unor 
profesori universitari din 
Kabul. In interval de numai 
18 luni, sub îndrumarea a- 
cestora, el a reușit să par
curgă și să-și însușească

fășurată într-o atmosferă de 
caldă prietenie și cordiali
tate, în cadrul căreia s-au 
reliefat dezvoltarea constan
tă a relațiilor româno-chine- 
ze, perspectivele largi care 
au fost deschise de recentă 
vizită în Republica Populară 
Chineză a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, pen
tru adîncirea și amplificarea 
continuă a raporturilor prie
tenești de colaborare pe 
multiple planuri între cele do
uă partide, țări și popoare.

stat a fost luată în urmă cu 
cîteva luni de un grup de. o- 
fițeri încurajați efectiv de 
personalități civile din țară 
- informează agenția Fran
ce Presse.

Este vorba de o operațiu
ne strict internă, în organi
zarea și desfășurarea că-

hotărîri privind diverse mă
suri în domeniul economic și 
social, printre documentele 
adoptate figurînd Carta în
treprinderilor socialist, care 
extinde pârticiparea oameni
lor muncii la conducerea pro
ducției.

MII DE TINERI Șl TINERE 
din Bulgaria au plecat acum, 
după terminarea anului de 
învățămînt, să lucreze pe 
șantiere, în întreprinderi in
dustriale și în agricultură. 
Peste 500 000 de studenți și 
elevi din clasele superioare 
de liceu î$.j vor aduce în a- 
cest an contribuția în muncă 
la dezvoltarea economică a 
țării.

ÎN R.S.F. IUGOSLAVIA 
producția de energie electri
că a crescut considerabil în 
anii construcției socialiste. 
Concomitent a sporit și con
sumul de electricitate. Nu
mai în cursul acestui an, 
consumul de energie elec
trică se va ridica la 52,5 mi
liarde kilowați/oră, ceea ce 
reprezintă de 52 de ori mai 
mult decît în primii ani de 
după război.

Faptul divers 
pe glob ‘

materia predată în 12 ani 
de studiu.

Aflat, în prezent, la New 
York, unde se pregătește să 
își înceapă studiile univer
sitare, copilul-minune înva
ță conștiincios limba engle
ză.

ENIGMATICELE 
STELE-ROENTGEN

Oamenii de știință din 
R.S.S. Azerbaidjană au in
format opinia potrivit că
reia așa-numitele stele- 
roentgen se sting și dispar 
după o perioadă de strălu
cire. Ipoteza colaboratori 
lor Observatorului astrono
mic de la Semahinsk, po 
trivif căreia stelele de acest 
gen devin doar mai puțin 
luminoase, a fost confir
mată de aparatele aflate 
în dotarea sateliților care 
au înregisirat lumina slabă 
a acestor stele.

Oamenii de știință din 
Azerbaidjan au întocmit -un

Convorbiri 
sovieto - ■ 

americane
GENEVA 12 (Agerpres). - 

La Geneva au început, 
m ercuri, convorbirile între 
ministrul de externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, și 
secretarul de stat al S.U.A., 
Cyrus Vance. In conformita
te cu acordul intervenit' in
tre părți, vor . fi abordate 
probleme legate de pregăti
rea unui nou acord privind 
limitarea armamentelor stra
tegice ofensive. Vor fi dis
cutate, de asemenea, șl 
alte probleme de interes co
mun, anunță agenția TASS.

reia nu au fost' implicați nici 
un fel de factori externi.

în altă ordine de idei, el 
a arătat că noul organism 
de conducere creat după 
lovitura de stat - Comitetul 
Militar de Redresare Na
țională - nu intenționează să 
se mențină la putere nelimi
tat.

Bilanțul unei 
explozii

MADRID 12 (Agerpres). — 
Bilanțul provizoriu al ex
ploziei camionului-cisternă 
transportind propilenă, ca
re s-a produs marți într-un 
camping din localitatea spa
niolă Alcazar (situată pe țăr
mul Mări'i Mediterane), se 
ridică la 109 morți și 200 
de răniți, dintre care apro
ximativ 50 se află în stare, 
foarte gravă, alte șase per
soane fiind declarate dis
părute, precizează un co
municat dat publicității de 
guvernatorul civil din Tarra
gona (oraș situat la sud de 
Barcelona).

Autoritățile locale spani
ole au precizat, de aseme
nea, că în momentul explo
ziei, în camping se aflau 
600-700 de turiști străini (în 
majoritate din Franța, R.F.G., 
Belgia, Marea Britanie și O- 
landa), deși capacitatea de 
cazare era de numai 250 de 
locuri.

catalog ce cuprinde date ; 
despre cele mai slabe sur- :. 
se roentgen.din spațiul cos- ; 
mic. Catalogul include nes- : 
te 500 de asemenea surse, ; 
considerabil mai multe de- ; 
cît lucrările similare exis- : 
tente pînă în prezent. i

TRANSFUZIE 
SANGUINA

La un spital din orașul 
Louisville (Statul Kentucky)' 
a fost efectuată, recent o 
transfuzie sanguină unui foe
tus de 6 luni și trei -săp- 
tămîni.

Medicul care a efectuat 
această neobișnuită inter
venție a precizat că ea s-a 
desfășurat cu succes. Trans
fuzia a avut ca scop men
ținerea în viață o copilului 
al cărui sînge avea rh po
zitiv, incompatibil cu cel 
al mamei — negativ; In 
astfel de cazuri, sîngele 
matern produce anticorpi 
care distrug globulele roșii 
din sîngele copilului.

Micul pacient va trebui 
supus altor două-trei trans- I 
fuzii similare, acestea ur- I 
mînd să continue, un timp, j 
și după naștere. j

Tele

FILME
.- ' PETROȘANI - 

iembrie : O viață " închi
nată fericirii poporului 
Republica : Găpitari la 15 
ani ; Unirea : Jucăria.

PETRILA : Atentatul d< 
la Sarajevo.

LONEA : Al 7-lea conți 
nent.

ANINOASA: Din liîmec 
filmului de altădată.

VULCAN : Mica ondină 
LUPENl — Cultural: E 

atit de aproape fericirea
URICANl : Expediția dis 

părută, seriile l-ll.

TV.
16,00 Telex. 16,U5

școală. 16,35 Curs de lim
bă rusă. 17,05 
timpul dv. liber, 
comandăm. 17,20 
tații juridice. Azi 
zentăm : Legea 
asigurarea sănătății popu
lației. 17,40 Reportaj pe 
glob: Republica Popu
lară Congo. 18,00 Româ
nia pitorească. 18,30 Mu
zică populară cu Angeli
ca Stoicqn. 18,45 „Patria 
din in mi” — emisiune de 
versuri în lectura autori
lor. 19,05 Film serial pen
tru copii : „Cuore". Epi
sodul 51 — „Mama zîm- 
bește". 19,30 Telejurnal. 
In întîmpinareâ zilei de 23 
August .- Noi cofe ale în
trecerii socialiste. 19,50 
La ordinea zilei în econo
mie. Seceriș 78. Sinteza 
pe țară a desfășurării 
campaniei de recoltare a 
griului. Tehnologii moder
ne de recoltare, transport 
și depozitare a recoltei. 
20,05 Ora tineretului. 21,05 
Telerecital Florin Piersic. 
22,05 Seri de - muzică la 
București. 22,20 Telejur
nal.

vă re 
Consul- 
vă pre 
privino

i 
i

RADIO
5,00 Buletin de știri. 

5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal. 
8,00 Revista presei. 8,10 
Curierul melodiilor. 9,00 
Buletin de știri. 9,05 Răs
pundem' ascultătorilor. 
10,00 Buleti.i de știri. 
10,05 Opereta și compozi
torii ei : Maurice Yvain. 
11,25 Filo-folk cu Mircea 
Florian și Doru Stăncu- 
lescu. 10,45 Atlas folcloric. 
11,00 Buletin de știri. 11,05 
Piese corale. 11,35 Disco
teca „U". 12,00 Buletin 
de știri. 12,05 Din comoa
ra folclorului nostru. 12,35 
Repere interpretative. 
13,00 De la 1 la 3. 15,00 
Tehn c-club. 16,00 Radio- 
jui nai. 16,15 Cîntece de
dicate partidului. 16,25 
Coordonate economice.
16.40 Instantanee solistice. 
17,00 Buletin de știri. 
17,05 Opinia publică. 17,40 
Voci de odinioară : Teo
dor Zavadoc și Ioana 
Zlătaru. 18,00 Orele serii. 
20,00 Folclor muntenesc. 
20,30 Reflexele timpului..
20.40 Cadențe sonore. 
21,00 Buletin de știri. 21,05 
Muzică ușoară. 22,00 O 
zi într-o oră. 23,00 Jazz 
forum. 24,00 Buletin de 
știri. G,05—5,00 Non stop 
muzical nocturn.
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Pronoexpres
La tragerea Pronoexpres 

dm 12 iulie 1978 au ieșit 
cîștigătoare urmă oarele 
numere .-

Extragerea I ; 13, 12,
29, 38, 24, 31.

Extragerea a ll-a: 22, 
6, 30, 25, 14, 34.

Fond: 829 333 lei. 
Report: 88 323 lei.
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