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indicatorului producția netă

PRODUCȚIA FIZICĂ
este rezultatul cantitativ 

și calitativ al efortului spre 
progres

încă o dată, la recenta 
plenară a Comitetului Cen
tral, secretarul general al 
partidului a subliniat im
portanța practică doesebită 
pe care o are aplicarea in
dicatorului producție netă și, 
în acest context accentuarea 
autoconducerii muncitorești și 
-autogestiunii financiare. „Nu 
putem judeca activitatea nici- 
unui calectiv, a nici unei în
treprinderi, arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, decît du
pă valoarea producției nou 
create, după producția netă 
combinată cu realizarea pro
ducției fizice, cu reducerea 
cheltuielilor materiale, cu 
ceilalți indicatori care se

• condiționează în mod reci
proc, sînt •; într-o legătură 
permanentă". In procesul le
gic, de trecere la o nouă 
calitate, măsurile adoptate 
de plenara din martie, . pe 
baza cunoașterii posibilități
lor reale ale societății noas- 

■z" tre socialiste, ne apar de o 
importanță primordială, ele 
stînd la temelia efortului de 
maturizare economică a so
cietății românești, în vede
rea înscrierii țării noastre, 
într-un timp istoric relativ 
scurt printre țările cu un 
ritm mediu de dezvoltare.

Promovarea ' indicatorului 
producție netă este înțeleasă 
de consiliul oamenilor mun
cii de la mina Lupeni, de 
conducătorii sectoarelor și 
formațiilor de lucru că fiind 
sttîns legată de depășirea 
producției fizice. însuși fap
tul că producția netă contri
buie la mobilizarea unor în-

semnate resurse interne a)e 
colectivu-ui, la folosirea in
tegrală a potențialului său 
creator ne arată legătura 
nemijlocită dintre acest indi
cator și producția fizică. 
Principala noastră rezervă 
o constituie creșterea produc
tivității muncii, cu efect di
rect asupra cantității de căr
bune extras. Ceea, ce des
prindem din esența noului in
dicator este faptul că reali
zarea unor cantități sporite 
trebuie să fie însoțită, de 
acum încolo, de stimularea 
puternică a factorilor calita
tivi ai creșterii economice. 
Deci, cantități sporite de 
cărbune, dar acestea trebuie 
să încorporeze trăsături cali
tative : să fie extrase cu 
cheltuieli nnmime, să fie în 
mai mare măsură rezultatul 
gîndirii tehnice decîț al efor
tului fizic. Creșterea economi
că este incompatibilă cu ri
sipa, asa cum, în general, 
progresul nu poate fi reali
zat fără cantități spor'te de 
produse, obțmute oe seama 
unei calități superioare a 
muncii, pe seama gîndirii teh- 
nice înaintate.

Consiliul oamenilor muncii, 
cadre! e teh nico-ingin erești
din cadrul minei Lupeni îșl 
regăsesc, în orientările date 
de secretarul general al parti
dului, numeroase sarcini cu 
privire la creșterea produc

ing. Dan SURULESCU 
directorul I.M. Lupeni

NOU MAGAZIN
AUTOSERVIRE. In cartierul 
Aeroport din Petroșani, 
unitatea C.L.F. nr, 3, ca
re în semestrul I a depă
șit planul de desfacere cu 
peste 
săbii 
fost 
nouă 
re și 
selor 
servire. (D.G.)

300 mii lei (respon- 
Constantin Tudor) a 
redeschisă sub o 
formă de prezenta, 
desfacere a produ- 

— magazin cu auto-

SÂ CUNOAȘTEM LEGI
LE ȚARII se intitula acțiu
nea organizată, joi de 
comisia de femei de la 
S.S.H. Vulcan. Cele peste 
200 de participante au 
audiat prelegeri despre 
„Codul familiei1*. (C. 
Graure).

ACȚIUNE DE MUNCA 
VOLUNTARA. 75 de tineri, 
din cadrul atelierului me
canic Livezeni, au parti
cipat la o rodnică acțiu
ne de colectare a 
lelor vechi. Au fost 
tale și expediate la I.C.M. 
25 de tone Fer vechi. S-au 
remarcat tinerii Pavel 
Molodeț, Ludovic Heintz, 
Iosif Colbert, Lucian Efti- 
mie și Emil Benkovici. 
(Constantin C.).

DIN INIȚIATIVA comi
tetului sindicatului, la 
Preparația Lupeni a în
ceput acțiunea de măsu
rare . a tensiunii arteriale 
pentru întregul personal. 
Persoanele care vor de
păși c fra 15 vor fi orien
tate către spitalul din lo
calitate pentru diferite a- 
nalize. Operațiunea se 
execută de către studenții 
practicant! ai facultăților 
de med’cină. (C.l.)

meta- 
colec-
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FRUNTAȘII SE DESTĂINLHE
„Vrem ca mina 

Paroșenir sâ pri
mească și al doilea 
Ordin al Muncii — 

clasa I"

— Tovarășe inginer, in 
schimbul nostru activita
tea se desfășoară normal 
- raportează șeful de 
brigadă, cunoscutul mi
ner llie Filiche.

Foto: Ion LICIU

Festivalul „SERBĂRILE PĂRINGUIUI
amplă manifestare cultural-sportivă

In ziua de 16 iulie a.c, se va desfășura pe platoul 
de la cabana Rusu din Paring, prima ediție a festivalului 
cultural- sportiv, „Serbările Parîngului". Amplă manifes
tare în cadrul etapei de masă a celei de-a doua ediții 
a Festivalului național „Cîntarea României", „Serbările 
Parîngului" se integrează în seria tradiționalelor fapte 
cultural-artist ce și sportive de masă de mare răsunet în 
rîndul oamenilor muncii din Valea Jiului.

In legătură cu semnificația acestei noi inițiative cul- 
tural-ai tistice și sportive, ne-a vorbit, dm partea corni-

„Serbările Parîngului". Fes
tivalul se desfășoară sub 
egda Consiliului municipal 
de educație politică și cul
tură socialistă și este orga
nizat cu sprijinul nemijlo
cit al Consiliului municipal 
al sindicatelor, al Comitetu
lui municipal al U.T.C. și 
Consiliulu'municipal de edu- 

siei -de organizare, tovarășul Vasile Chirculescu, membru cație fizică și sport. Prin ca- 
al Consiliului municipal de educație politică și cultură racferul și locul de desfă- 
socialistă.

- Vă rugăm să ne spu
neți, în primul rînd, ce se 
vrea această nouă mani
festare cultural-sportivă ?
-După cum e bine știut, în 

Valea Jiului s-au statorni
cit în ultimii ani cîteva ac
țiuni de mare amploare în 
viata cultural-artistică, mult

racferul și locul de desfă
șurare, urmărim ca „Serbă
rile Parîngului" să .devină 
o manifestare de prestigiu, 
să atragă în cadrul natural

apreciate de oamen i mun
cii, dintre care am sublinia 
„Cîntecul adîncului", „Ne- 
deici vulcăneană", „Săptă- 
rn‘na teatrului de comedie" 
și altele.

Incepînd din acest an do
rim să consacram o noua-
manifestare de acest gen -• {Continuare în pag. a 3-a)

Convorbire consemnată de 
Ion DUBEK

în plin sezon estival

O muncitoare conștiincioa
să, care se achită zilnic de 
sarcinile ce-i revin : strungă- 
rița Ileana Kiss de la S.S.H. 
Vulcan.

Igiena alimentelor să nu sufere de caniculă
Zilele trecute, am între

prins un raid-anchetă prin u- 
nităhle comerciale alimenta
re dm orașele Petrila și Pe
tr oș an . Am urmărit cum es
te gospodărit, în plin sezon 
estival, fondul de marfă, 
cum sin* respectate normele 

a alimentelor, a 
din car- 

constată-

de igienă 
cărnii și produselor 
ne. Vă prezentăm 
rile noastre :

Magazine în
igiena este la 

cinste
Abundență 

furi a ' ’ 
sificate 
caftate 
acestea se adăuga spre satis
facția cumpărătorilor, rss-

pectarea cu strictețe a nor
melor de igienă, solicitudinea 
tată de cLenți a lucrător.lor 
comerciali . din’ unitățile ali
mentare nr. 42 dm Petriiă, 
(șef de unitate Petre Satmari),

Raid -

La magazinul nr. 100 din 
cartierul Aeroport Petroșani 
(șef de unitate tosif Șimonfi),. 
vîrtzătorul Viorel Lăban, în 
spatele tejghelei, în haine de 
lucru fără cusur, își servea

anchetă

care 
mare

de măr-
I i m e n t a r e, diver- 

sortimenlal și de 
deosebită. La toate

nr. 31 Lonea (Dumitru Lula- 
cije), nr. 12 Petioșcwîi (șef de 
sch mb Victor Popescu) și în
că multe alte unități. La ra
ioanele de mezeluri, brînze- 
tur; ș. sernipreparate era or
dine și curățenie, marfa ex
pusă in vitrine frigorifice (în 
stare .de .funcționare) iar „a- 
fumăturile" protejate cu ti
fon. intr-un cuvînt, toate bu
ne și la locul lor. Aceleași 
cuvinte de laudă despre uni
tățile de desfacere a cărnii.

cumpărătorii. Normele de i- 
gienă a produselor erau res
pectate cu strictețe. Deși 
condițiile oferite de local sînt 
măi vitrege decît la nr. 100, 
la măcelăria din piața Pe-

. troșaniuluj, șefa de unitate ~ 
Eugenia Potroca, vînzător pe 
schimb Ștefan Rotea, nu am 
găsit abateri de la normele 
amintite, existînd și aici or
dine Și curățenie desăvîrșită. 
De asemenea, „numai de bi
ne" despre unitatea nr. 116,

măcelăria din Lonea (șef de 
unitate M rcea Munteanu).

Nici măcar sare să nu 
fie?

Intrăm în măcelăria nr. 104 
din Lonea. După puțin timp 
apare și vînzătorui de servi
ciu Ștefan Rusu care... se 
încălzea la soare, afară, în 
curtea vecină, '• 
tul de lucru, 
deși părăsirea 
echipament de 
interzisă. Aici,
Dorin GIȚEȚA 

medicului
Emil Gherman și al 
medicului veterinar 

Victor Lăsconi

în echipamen- 
făr-ă bonetă, 
localului 
lucru îi 
lucrurile
cu sprijinul 

igienist

în
era
nu

-am străduit, am 
căutat cu îndîrjire chiar, 
să găsim... un cît de mic 
nod în papură. Am pipă
it șurub cu șurub — erau 
strînse. Am luat în mină 
cablu cu cablu, totul era 
în ordine. L-am rugat pe 
șeful de brigadă și ne-a 
demonstrat pe Ioc — fie
care secție, fiecare cablu 
răspundeau ascultător, ca 
un copil cuminte, fiecărei 
comenzi. De accesul la 
frontul de lucru, de intra
rea în abataj nu se putea 
spune nici un cuvînt rău 
- era spațioasă, bine con
solidată, bine armată, 
deși dincolo de galeria 
de bază, în linie, era un 
alt abataj susținut cu stîlpi 
metalici și tăierea cărbu
nelui se făcea prin împuș
care. Curățenia ? Printre 
secții sau pe transportoa
rele celor două .abataje 
nu era nici o bucată de 
cărbune. Mai rămînfea să 
întindem o sfoară să ve
dem cît de aliniate sînt 
cadrele în abatajul meca
nizat și stîipii din cel 
susținere individuală, 
ar fi fost zadarnic, 
exista nici o abatere, 
tul era aliniat „ca la 
radă". Nici un centimetru 
mai în față sau mai în 
spate.

Ordinea și curățenia, 
realizările obținute de 
membrii brigăzii vorbeau 
de priceperea și destoi
nicia, de ambiția oameni
lor, de înalta lor califica
re. In brigada lui llie Fi
liche, miner care din '71 
muncește la Paroșeni. nu
mai cu complex de susți
nere și tăiere' mecaniza
tă, peste 90 la sută din 
efectivul brigăzii este ca
lificat, iar o bună parte 
dintre oameni sînt polica- 
lificați sau în curs de a 
se policalifica., ' Lăcătușul 
Eugen Ciobanu urmează 
cursul de ajutori mineri ; 
Constantin Mihăilă, elec
trician și ajutor miner, se 
pregătește să devină . și 
lăcătuș. Alexandru Oanță 
este lăcătuș dar va fi în 
curînd miner. Minerul Va
sile Bardac va 
cursurile de lăcătuși, 
Mihai Bărbăcaru, care es
te miner și electrician, va 
deveni lăcătuș. Același 
lucru se poate spune și 
despre minerul șef de bri
gadă, care pe lîngă faptul 
că este calif cat electri
cian și sudor se mai pre
gătește intens și pentru 
meseria de lăcătuș. Cu 
toată această policalifi
care a oamenilor, pe fie
care schimb, în abataj se 
află în permanență un lă
cătuș și un electrician.

— Ei se ocupă de pro
blemele mari, de întreți
nere. li lăsăm să-și facă 
meseria. Nu ținem să-i ve
dem dînd la lopată. Să o 
facă, dacă vor, numai- a- 
tunci cînd utilajele merg 
strună - ne spunea mine-

G. DORIN

termina
iar

• (Continuare in pag. a 2 a)
(Continuare în pag. a 2-a)
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în atenția absolvenților 
clasei a VIII-a

După probele de verificare 
o cunoștințelor și concursul de 
oamiîere în clasele a IX-a de 
liceu (treapta I), în munici
piul nostru au mar rămas 
locuri libere care pot fi ocu
pate de toți absolvenții cla
sei a Vlll-a din școlile gene
rale. La Liceul industrial nr. 
1 Petroșani (specialitatea mi
ne, petrol, geologie) pot fi o- 
cupate fără concurs 88 locuri; 
Liceul industrial nr. 1 Lupeni 
mine, petrol, geologie - 143, 
mecanică -32; Liceul indus
trial Vulcan - mine, petrol, 
geologie - 110; Liceul indus
trial Petrila - mine, petrol 
geolog'e - 12l, iar la filiala 
de la Școala generală din U- 
ricani la singura specialita
te mecanică au mai rămas 
de completat 11 locuri.

Și la învățămîntul tehnic- 
profesional din cadrul licee
lor din Valea Jiului pot fi 
ocupate locuri după . cum 
urmează : la Liceul industrial 
nr. 1 Petroșani pen'ru mese
riile de miner 216 locuri, 
mecanici mașini și utilaje - 
36, electricieni - 27, iar la 
construcții structuri — 36 ;
la Liceu! industrial nr. 1 Lu-

• (Urmare din pag. 1)

rul șef de schimb Ion Dia- 
conu.

Și utilajele merg strună. 
De la începutul lunii, pro
ducția extrasă suplimentar 
se ridică la aproape 1500 
de tone; iar productivitatea 
muncii planificată a fost 
depășită cu 1800 kg/post.

Modesta proverbială a 
minerilor am întîlnit-o și 
în brigada lui Filiche. Am 
aflat totuși, cu ajutorul șe
fului de sector, subingine- 
rul llici Garaliu, că monta
rea complexului în abata
jul în care funcționează s-a 
făcut într-un timp record - 
18 zile - în condițiile în 
care o parte din cadre (16) 
au fost scoase și transpor
tate în 
panou, 
200 de 
au fost 
prefață 
iași brigăzi care îl și ex
ploatează. Uneori ritmul 
de demontare, transport și 
montare era de 4 cadre pe 
schimb.

- Pentru noi a fast un 
mare avantaj că am de
montat, transportat, montat 
și pus în funcțiune com
plexul pe caire-l exploatăm, 
în felul acesta oamenii s-au 
familiarizat cu utilajul. H 
cunosc fiecare șurub și fie
care manetă, e drept ne-au 
ajutat și membrii echipei 
„service". Oricum, noi l-am 

abataj dintr-un alt 
de la o distanță de 
metri, iar altele (32) 
introduse de la su- 
de membrii, acels-

pen. pentru meseriile dg mi
ner — 108, mecanici mașini 
și utilaje - 72, electricieni - 
27.

La Liceul: industrial nr. 2 
Lupeni cu profil chimic pen
tru meseriile de operatori 
chimiști mai sînt 84 locuri iar 
la mecanici 34. '

La Liceul industrial Vulcan 
mai sînt locuri la meseriile 
de miner - 72, mecanici ma
șini și utilaje — 31, iar la 
textile față de cele 46 locuri 
planificate și ocupate s-a ob
ținut o suplimentare de 22 
de locuri pentru Timișoara și 
36 locuri la Siglrșoara — fi
liala textile.

La Liceul industrial Petrila 
mai pot fi ocupate 36 de lo
curi pentru meseria de miner.

In cadrul liceelor din Va
lea Jiului, pentru treapta I 
s-au luat măsuri de cătra Ins
pectoratul școlar pentru in
tegrarea tuturor fetelor.

Pentru a veni în sprijinul 
orientării școlare a elevilor 
vom reveni și cu alte preci
zări.

Ing. llie BREBEN 
inspector școlar județean

montat pentru noi, și asta 
spune mult ne declara șe
ful de brigadă.

De fapt, cu aceeași res
ponsabilitate oamenii bri
găzii au montat mai îna
inte și alte două comple
xe, pe care le-au exploatat 
alți ortaci de-ai lor, sau 
grinzile pășitoare din 4 pa
nouri pe care, de aserne-

Fruntașii
se destăinuie

comple-

nea, le-ou dat altora în 
primire. x -,i«i

Om dintr-o bucată, llie 
Filiche nu se dă de-o parte 
Cînd e vorba de greu. Nu 
o dată, cînd situația cerea 
prezența pe abataj a unui 
om cu experiență, a stat în 
mină 3 și 4 schimburi, ba 
chiar și 6. Și uneori numai 
pentru, că el voia să vadă 
cum decurg lucrările, voia 
să știe, să fie convins că 
totul este în o dine. Miner 
vechi, cu experiența ani
lor din subteran, petrecuți 
în abatajela cameră și în 
frontalele susținute în lemn : 
alei Vulcanului, în abataje
le cu susținere individuală 
metalică și cu 
xe mecanizata de la Pa- 
roșeni, ne spunea în timp 
ce ochii îi fugeau pe a- 
bataj urmărind fiecare o-

preocupare

era închis 
La unița-

în- 
eu 
am

100
ve-

NOTĂ

• (Urmare din pag v) to
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mai stau așa de bine. Mar
fă era; dar frigiderul nu mai 
funcționa de multă vreme, 
întrebat de dezinfectantele 
absolut necesare într-o unita
te de desfacere a cărnii, vîn- 

; zătoru! ridică din umeri • și-și 
scutură pletele a „nu, nu 
avem de nici unele". Și nu 
avea nici țhăcar sare să pu
nă pe butuc. De fapt, unita
tea era găzduită într-un lo
cal necorespunzător cimena- 
jat, care nici autorizaț.e de 

. funcționare nu avea. La mă
celăria nr. 114 din cartierul 
Aeroport — Petroșani (șef de 
Unitate Ion Hoțea) curățenia, 
ordinea și disciplina lăsau 
de dorit. In spațiul rezervat 
tranșării - carne peste tot, 
iar într-un mic „birou" se a-, 
fia în echipament de lucru 
fostul gestionar al unității, 
acum pensionat - deci o per
soană străină, ceea ce este 
cu desăvîrșire n'erzis.

Eu să mă rog de unul 
și de altul ?

O întrebare oferită drept 
răspuns de conducătorul au- 

perațiune ce se executa :
- Azi, ca să vă dau un 

singur exemplu de ce 
seamnă mecanizare, 
cu încă 5 oameni nu 
reușit să împușcăm 
de găuri în abatajul 
cin că a și venit Diaconu, 
șeful de schimb, să mă ia 
la rost, el pe mine, că ce 
fac de întîrzii. Da, "dar tă
iase cu 4 oameni o fîșie 
și a dat aprox:mativ 200 
de tone. Cam asta este me
canizarea, -diferența dintre 
complexele mecanizate și 
celelalte tipuri de abataje. 
Și cînd ai oameni cum îi 
am eu pe șefii de schimb 
Ion Diaconu, Mihai Livă- 
daru, Dumitru Sbanțu și 
Dumitru Mitroi cu mecani
zarea da>i cărbune, nu glu
mă I Noi trebuie să dăm 
cărbune mult și de bună 
calitate, și sîntem hotărîți 
să o facem, pentru 
vrem ca mina Paroșeni 
ia și al doilea Ordin 
Muncii, clasa I dacă 
poate. Și de noi depinde 
dacă se va putea sau nu.

...Cînd am plecat din a- 
bataj, combinării își pre
dau la schimb combina, 
cablu du cablu, șurub cu 
șurub. Schimbul II sosise, 
dar nici un miner din 
schimbul I nu se grăbea să 
plece afară pentru că, 
„nea I|ie", cum îi spun oa
menii, nu făcuse primul 
pas spre gura abatajului 
și asta însemna că nu 
venit vremea.

loan lohren de pe mașina
21 HD 3113 special ame

najată pentru transportul căr
nii,: O întrebare - răspuns 
pentru starea necorespunză
toare de curățenie a autove
hiculului ce-l avea în <g ijă. 
„Intreor.nderea comercială

apă caldă, și nici 
măcar furtun cu care să 
spăl mașina. Eu să mă rog 
de unul și de altul ? între
prinderea să-mi asigura con
diții și eu spăl mașina ori 
de cîte ori este nevoie", con
tinuă cu justificările conducă
torul auto.

Mici neajunsuri, care 
trebuie stăvilite

Unitatea nr. 134 „Lapte" 
din Petrila. Șefa de unitate 
recepționase smîntînă neco
respunzătoare calitativ și o 
pusese în vînzare. „Așa mi-o 
aduce, eu am anunțat, dar 
nu se ia nici o măsură", se 
lamenta yînzătoarea Elena 
Nicolae. Dar știa că din mo
mentul recepționării mărfii 
este singura răspunzătoare 
de calitatea produselor pe 
care le desface. La magazi
nul alimentar nr. 4 din Pe
troșani, unitate bună și bine 
aprovizionată, de altfel, se 
făcea comerț stradal, se ieși
se în întâmpinarea clienți- 
lor... cu ouă, în plin soare. 

„Așa am primit dispoziție 
la comercial. Vă rog să 
scrieți, că o să am necazuri". 
— ne spunea șefa de unitate 
Rozalia Sohler. In alimenta
ra nr I din cartierul Aero
port - Petroșani, la raionul 
de mezeluri, nu era nici un 
sortiment de salam. „Nu a 
sosit1 încă mașinaf', ne infor
ma vînzătoarea de serviciu, 
în schimb, la celelalte .ma
gazine erau sortimente bere
chet. Cu atît mai gravă a- 
ceastă lipsă de 
cu cîț . magazinul cel măi a- 
propiat, nr. 22, 
pentru igienizare.
tea nr. 130 „Gospodina" din 
Petroșani, într-o vitrină fri
gorifică se aflau Ia un loc 
preparate, semipreparate si 
carne tocată. Cealaltă vitrină 
frigorifică, găzduia conserve 
de carne și pește (I). Nu era 
defectă dar nu putea fi pusă 
în funcțiune - „ne sar s'gu- 
ranțele".

CONCLUZIA o rezu
măm la un apel făcut 
către toți lucrătorii co
merciali, către toți șe
fii de unităti. STIMAȚI 
TOVARĂȘI SINȚEM IN 
PLIN SEZON ESTIVAL. 
GOSPODĂRIȚI CU 
DEOSEBITĂ ATENTIE 
FONDUL DE MARFĂ, 
PENTRU CĂ PRODU
SE AVEȚI DIN ABUN
DENȚĂ ■ RESPECTAT! 
NORMELE DE IGIENĂ 
PENTRU CĂ AVEȚI A- 
CEASTĂ POSIBILITA
TE.

Figaro, Figaro... 
dar urmașele?!
O fi ajuns legendarul 

predecesor al bărbierilor 
un personaj comic mult 
îndrăgit, dar pentru a- 
ceasta a avut și... har. Or, 
în zilele noastre să le „dai 
în spectacol" într-o un ia
te de frizerie, nu, înseam
nă neaparat har. Dimpo
trivă, in anumite împreju
rări, denotă char lipsa 

totală a acestei virtuți. Și 
o asemenea împrejurare 
au oferit lucrătoarele, mai 
ales una din ele, în ziua 
de miercuri, 12 iulie, Ia 
ora schimbului, la frizeria 
din complexul cooperati
vei „Unirea" de pe stra
da Nicolae Bălcescu, 
transformînd localul în
tr-o veritabilă scenă pe
nibilă a confruntării deci
belilor lor vocali, a. „ieși
rilor" agresive, devenite 
invective, acuzații, ame
nințări etc. etc. Un „spec
tacol" gratuit, dar peni
bil nu numai pentru d en- 
ții care au avut nenoro
cul să se afle în unitate, 
și față de care protago
nistele nu s-au sinchisit, 
dar chiar și pentru restul 
personalului. „Curat spec
tacol" dar nu al harului, 
comic, ci al indecenței, al 
carențelor în etica profe
sională, al lipsei de res
pect față de semeni și 
chiar față de ele însele.

Și, pentru că nu prima 
dată sesizăm „înclinații" 
spre asemenea „spectaco
le" ale prostului gust 
al unor lucrătoare 
din d c ea s t ă uni
tate, invităm conducerea 
cooperativei să-și... joa
ce și ea rolul. Nu de alt
ceva, dar vrem să fim 
scutiți de astfel de „spec
tacole".

Dan STEJARU

' Strungar destoinic 
cadrul atelierului electro
mecanic al minei Dîlja, 
declarat „Fruntaș în între
cerea socialistă" pe primul 
semestru al anului, comu
nistul llie Bălă, își depă
șește zilnic sarcinile de 
plan cu 30 la sută.

Foto ; Gh. OLTEANU

• (Urmare din pag. I)

ției fizice și a valorii pro
ducției nete. Strădaniile noas
tre sînt îndreptate spre pro
movarea pe scară largă a 
mecanizării prin introducerea 
în subteran a unor utilaje 
complexe de tăiere, susține
re și încărcare. Pînă la sfîr- 
șitul anului, celor 4 comple
xe de susținere mecanizată, 
existente în subteran, li se 
vor adăuga încă 3, care vor 
funcționa în strate și blocuri 
unde nu au mai fost aplica
te asemenea tehnologii.. La 
complexele aflate în func
țiune, cu participarea activă 
a minerilor și electrolăcătu- 
șilor, executăm o seamă de 
modificări pentru adaptarea 
lor la condițiile de zăcămînt. 
Exemplificăm, în acest sens, 
adaptarea combinei de aba
taj la complexul mecanizat 
nr. 3 din stratul 3, blocul IV, 
precum și pregătirile ce le 
facem pentru introducerea 
celei de a doua combine la 
încă un complex mecanizat 
din acest strat. In prezent, 

dispunem de o dotare teh
nică bogată, fapt ilustrat de 
participarea ei ia realizarea 
producției - 75 la sută din 
cărbune este extras cu mij
loace mecanizate - revenin- 
du-ne sarcina de a acționa 
permanent pentru creșterea 
indicelui de utilizare a ma
șinilor, prin stabilirea unor
programe concrete, în core
lație directă cu prevederile 
din preliminar și cu progra
mele lunare de producție. 
Nu ne rezumăm, însă, doar 
la elaborarea programelor 
de funcționare a utilajelor 
ci avem în vedere și introdu
cerea unui sistem informațio
nal adecvat, aslfel îneît să 
urmărim îndeaproape și să 
asigurăm funcționarea lor. 
Pa linia conducerii abataje
lor dotate cu ut laje moder
ne este deja cunoscută mă
sura ca aceste locuri de 
muncă să fie conduse de
cadre tehnice cu experiență, 
din rîndul maiștrilor, ingine
rilor și subinginerilor, care 
posedă cunoștințele necesa
re întreținerii și funcționării 

corespunzătoare a utilajelor 
de mare complexitate tehni
că. De asemenea, este cu
noscută măsura luată privind 
policalificarea minerilor și 
electrolăcătușilor prin cursuri 
organizate în cadrul între
prinderii.

Mecanizarea, organizarea 

Producția fizică
superioară a producției, con
ducerea competentă a aba
tajelor de mare capacitate, 
ridicarea calificării cadrelor 
sînt doar cîteva din căile - 
e drept, hotărîtoare - care 
conduc la creșterea produc
tivității muncii și randamen
telor; la obținerea unei pro
ducții fizice superioare. De 
notat că în acest an, sporul 
de producție pe care-l va 
obține mina noastră pe sea
ma creșterii productivității 
muncii va depăși 66 mii to
ne, pentru ca în anul urmă

tor, același spor să depă
șească 100 mii tone. De aici, 
importanța deosebită pe ca
re o acordăm, în continuare, 
creșterii productivității mun
cii în vederea obținerii unor 
producții fizice mereu cres- 
cînde.

Dar producția fizică supe

rioară nu va fi un rezultat 
în exclusivitate cantitativ. 
Calitatea ei va exprima 
preocupările noastre pentru 
reducerea chel-tu. slilor mate
riale. Este ceea ce ni secere 
odată cu trecerea la aplica
rea producției nete ca indi
cator de bază al activității 
economice. Dacă ar fi să ) 
comparăm, indicatorul pro
ducție netă poate fi asemuit 
în termeni tehnici, Unui apa
rat de măsură și control deo
sebit de sensibil. Din noțiu
nile de măsură și control de
rivă funcțiile sale, de co- 

mensurare a aportului fiecă
rei întreprinderi la crearea 
de noi valori, la întărirea e- 
conomlei naționale și progre
sul întregii societăți. Gîn- 
dim că realizarea și depăși
rea indicatorului producția 
netă este condiționată de 
realizarea și depășirea . pro
ducției fizice, îr. strînsă con
cordanță cu reducerea chel
tuielilor materiale, a consu
murilor de energie, combus
tibil, piese de schimb. Aces
tea sînt direcțiile pe care ac
ționăm odată cu trecerea 
ia noul indicator, avînd 
permanent preocuparea de 
a perfecționa tehnica de 
aplicare a unui mecanism e- 
conomico-financior pe care 
practica l-a validat, ilustrînd 
cu argumentele taptslor jus
tețea măsurii adoptate de 
conducerea de partid și de 
stat.

In șirul de proecuoări pen
tru creșterea producției fizi
ce și a producției nete se în
scrie atenția pe care o acor
dăm unei importante resurse 
interne a întreprinderii: în
tărirea ordinii și disciplinei. 
Aparatul sensibil de măsură 

și control la care ne-am re
ferit — indicatorul producția 
netă - va scoate în eviden
ță cu multă putere de suges
tie efortul de gîndire al mi
nerilor și cadrelor tehnico-in- 
ginerești, spiritul de bună 
gospodărire ce trebuie să ca
racterizeze fiecare brigadă și 
sector. Dar, tot așa, va scoa
te în relief abaterile de la 
aceste cerințe. Absența ne
motivată - această racilă 
care exprimă o atitudine de 
rămînere în urmă pe planul 
conștiinței - va trebui să fie 
înlăturată, deodată cu cele
lalte abateri. Creșterea eco
nomică este incompatibilă nu 
numai cu risipa de materiale 
ci și cu risipa de timp sau 
de forță de muncă. Revine ca 
o mare sarcină în fața mi
nerilor - a minerilor adevă- 
rați car-e nu știu ce este ab
sența — cît și în fața cadre
lor tehnico-inginerești de a 
acționa permanent pentru în
tărirea ordinii și disciplinei, 
pentru promovarea atitudinii 
înaintate față de muncă și 
societate.
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TEATRUL DIN MTRflSANI LA SflRSIT DE STAGIUNE> >
Mai sînt cîteva zile pînă la sfîrșitul stagiunii 1977— 

1978 la Teatrul de stat „Valea Jiului" din Petroșani. Ce a 
însemnat această a 29-a s agiune în viața colectivului am 
încercat să aflăm într-o convorbire cu directorul teatru
lui, actorul Nicolae GHERGHE.

- Din punct de vedere 
artistic este timpul bilan
țurilor. Așadar, putem 
vorbi despre progres și 
succese la Teatrul din Pe
troșani în această stagiu
ne care tocmai se încheie?

— Putem spune cu toată 
convingerea că da, au fost și 
succese și progrese. In fața 
publicului din Valea Jiului 
au fost prezentate cinci pre
miere, spectacole 
după piesele 
fie" de 
„Dănilă 
fizarea 
Iui Ion 
singuri" uc uuLu.tui.,
„O anecdotă provincială" de 
Alex-andr Vampilov și „Via
ță particulară" de Ovidiu 
Gena.ru. Ultimul spectacol, 
dar care va fi oferit publi
cului abia la începutul viitoa
rei stagiuni, este comedia 
,/Nunta cu dar" scrisă de 
Bogdan B. Bogdan și pusă 
în scenă de regizorul. Florin 
Fătulescu. Progresele sînt de 
ordin artistic, cuprinse în 
succesele noastre, aici sau în 
timpul turneelor care au 
ajuns și pe scene din Bucu
rești. Critica de specialitate 
a remarcat valoarea specta
colelor noastre „Alegeți-I 
singuri" și „O anecdotă pro
vincială". semnate de Florin

realizate 
„Autobiogra- 

Horia Lovinescu, 
Prepeleac" drama- 

c.unoscutei povești a 
Creangă, „Alegeți-I 
de Ivan Bucovcan,

Fătulescu și Mihai Lungeanu, 
regizori tineri și talentați. 
Chiar înființarea, în această 
primăvară a filialei județene 
A.T.M. ia Petroșani este e- 
fectul firesc al calității vieții 
art stice . din teatrul nostru.

- In toamnă Teatrul de 
stat „Valea Jiului" împli
nește 30 de ani de exis
tență aici, în Petroșani, în 
Valea Jiului. Ce va însem- ' 
na acest moment sărbă
toresc nu numai pentru 
teatru, ci pentru întreaga 
viață cultural-educativă și 
artistică din municipiu ?

- Aniversarea celor trei de
cenii de la înființarea institu
ției noastre va avea loc mai 
spre sfîrșitui acestui an pen
tru că avem datoria să, o 
pregătim așa cum se cuvine. 
Am fi dorit să o desfășurăm 
în viitoarea clădire a teatru
lui însă nu va fi posibil. Din 
punct de vedere artistic se 
va monta o piesă de Cara- 
giale, pentru că în urmă cu 
30 de ani tot cu o comedie 
a acestui mare scriitor - „O 
scrisoare pierdută" - și-a în
ceput activitatea teatrul nos
tru.

lății artiștilor amatori ?
- Și în această stagiune 

actorii teatrului nostru au 
luat parte la spectacole pre
zentate pe diler.te scene, 
aici, la Deva sau Hunedoa
ra. Pe lingă activitatea din 
instituția noastră (repetiții 
sau spectacole în lungi 'tur
nee) actorii, și regizorii noș
tri nu au neglijat că au da
toria să îndrUms artiștii a- 
matori. In această ordine de 
idei amintesc actorii Florin 
Plaur, Mihai Clita, llie Ște
fan, Mircea Zabalon, regi
zorul Marcel Șoma. De ase
menea, trebuie să spun că 
au fost începută, cu mai mul
tă consistență, întîlnirile cu 
colectivele de oameni ai 
muncii din întreprinderile 
Văii Jiului (inițiind și specta
cole gen dezbatere).

- Cînd prevedeți că va 
începe viitoarea stagiune 
jubiliară, a 30-a ?

- Pe la mijlocul lui sep
tembrie.

Tiberiu SPĂTARII losif Tellmann : „Mecanic de puț", din ciclul de gravuri „Subteran".
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— Ce ne puteți spune 
despre participările tea
trului Ia viața culturală 
din Valea Jiului și din ju
deț la sprijinirea activi-

Maria Dl MC A A

Primiți-mă, prieteni din cetate ! 
cu inima zidită în privire 
să-mbrățișez culorile albastre 
stropite cu polenul vredniciei 
acolo unde timpul grav se zbate 
desprins din ornicele mari de piatră;

Primiți-mă, prieteni de lumină ! 
sînt ispitită de o cruntă sete 
cu suflet ars pe strune încordate 
iăsați-mi chipul scînteierii voastre 
aici unde pulsează în poeme 
adînca zămislire de carate ;

Primiți-mă, prieteni de-o viață ! 
aduc spre voi copacii din ferestre 
alunecînd în luturi constelate 
cu rădăcini în poarta veșniciei 
cînd gesturi transplantate în miresme 
vorbesc spre amforele încărcate ;

Primiți-mă, prieteni din Cetate !
Un singur tot sîntem în glasul muncii 
rămîn mai pure visurile noastre 
datornice fiind doar omeniei 
și pîinii. care ne hrănește pruncii 
în spațiul durat de libertate.

• (Urmare din pag. I)

Puternica efervescență 
creatoare a actului de cultu
ră, petrecută în cadrul Fes
tivalului național „Cîntarea 
României", s-a manifestat și 
în acțiunile cultural-artistice 
și educative din Valea 
lui. Mutații simțitoare 
remarcat în 
raiă, în apariția de noi 
mâții în întreprinderile, 
tituțiile cluburile și casele de 
cultură. Prima ediție a festi
valului a pus în evidență 
potențialul existent în fiecare 
întreprindere, școală, institu
ție, în fiecare localitate din 
Vale, dar și unele carențe

mișcarea

Jiu- 
s-au 

co- 
for- 
ins-

acestui an, este un exemplu 
fericit din punctul de vedere 
al creării posibilităților de a- 
fjrmare a tinerilor pe tărî- 
mul cultural-art’stic. Intr-o 
clădire care a fost folosită 
cîndva drept cantină - prin 
reparații și lucrări de ame
najare executate voluntar de

cei care dezbracă salopeta 
după șut și vin să participe 
la acțiunile culturale. Tara
ful, grupul vocal, o forma
ție de călușari la casa de co
pii, cineclubul cu 10 mem
bri care preconizează rea
lizarea unui film inspirat din 
munca și viața minerilor, cer-

Cine, cînd și cum va „întineri
activitatea culturală a tineretului ?

l care s-au rezolvat sau sînt 
r» rmAiwn îr»

I1

coordonată, așa cum sî-ntem 
informați, de comitetele de 
partid și sindicat, iar organi
zațiile U.T.C. își îndreaptă 
mai puțin preocupările către 
munca cultural-art stică. „Ate- 
neul tineretului", o formație 
puternică, omogenă, da Î-. 
naltă ținută, formație înfiin
țată de Casa de cultură din 
Petroșani, s-a autodesființat 
datorită neînțelegerilor asm 
pro unor stații de amplifica-* 
re ce aparțin Comitetului mu
nicipal U.T.C., dar care acum 
stau la clubul C.F.R. pînă la 
înființarea unei formații de 
muzică ușoară cu niște tineri 
de la I.U.M.P. care locuiesc 
în... Petrila. Așa se face că 
în perioada de vacanță nu 
se mai desfășoară spectaco
le cu formațiile locale, în a- 
fara celor susținute . de a>n- 
samblul „Tinerii", și acesta 
fot al Casei de cultură a sin
dicatelor Petroșani (!)

Această situație relevă cu 
stringență că activitatea cul
turală a tineretului ar tre/ 
bui... întinerită. Se înțelege, 
deci că atitudinea de neîn
țeleasă „liniște" ce se mani
fests din partea organelor 
și organizațiilor competente 
să îndrume și să organizez* 
activitatea culturală a tineri
lor, ar trebui să le... neliniș
tească. Cu atît mai mult, cu 
cît această latură a muncii 
politice și educative este o 
formă eficientă de valorifi
care superioară a inestima
bilelor resurse creatoare ale 
generației tinere, de făurire 
a omului nou.

se rezoiva, în 
apariții mai 

reprezentative 
de-a doua e-

ps cale de a 
vederea 
dinamice, 
pe scena 
diții.

Participarea efectivă a oa- 
mănilor muncii la actul ue 
cultură conferă manifestări
lor un caracter de masă im
presionant prin valoarea și 
dimensiunile sale. Așa cum e 
firesc, ponderea de partici
pare o dețin tinerii sub în
drumarea și cu sprijinul di
rect al organelor și organi
zațiilor de partid, sindicat și 
U.T.C. In rîndurile de față ne 
propunem să facem o anali
ză succintă a felului în care 

, organizațiile de tineret spri
jină activitatea culturală din 
întreprinderi.

Clubul tineretului din Uri
cani, înființat în luna mai a

unor 
mai 
celei

tinerii de la I.M. Uricani, do
tat cu aparatură de practică 
culturală - instrumente muzi
cale, stații de amplificare, 
costume pentru dansuri popu
lare, aparatură foto-cineclub 
(epidiascop, aspectomat, apa- clubului în frunte cu tînărul 
rat de proiecție și de filmai), 
clubul demonstrează un în
ceput bun care poate da re
zultate lăudabile în munca 
culturală. Zilnic 100-150 de 
tineri din Uricani își petrec 
aici în mod util și plăcut 
timpul liber. Muncitorii losif 
Misek, loan Stanciu, loan 
Torok, Emeric Horvath, au 
constituit formația de muzi
că ușoară 
ciul litarar-artistic 
mină" 
bri, atrage 
alături de 
Constantin
ru, Mircea 
cică și aceștia fiind tot din ționează o ^rigadă artistică

cu) foto, brigada artistică de 
educație, care în curînd va 
începe repetițiile la primul 
său program intitulat „Cine 
nu face, tace", dovedesc că, 
Cons liul de conducere al

.Melodic", cena- 
„Flori de 

cu peste 30 de mem- 
mereu alți tineri, 
Augustin Țanca, 

Col), Ion Jugăna- 
Kallo, Eugen Vîl-

director Vasile lovu își justi
fică pe deplin activitatea. A- 
cestea sînt cîteva din fru- • 
moașele realizări obținute 
prin munca Ș' perseverența 
tinerilor de la Uricani. Care 
este activitatea culturală ce 
se desfășoară în alte între
prinderi din municipiu ? .

în Petrila, în a- 
fara formațiilor Liceului in
dustrial, organizațiile U.T.C. 
nu s-au îngrijit să-și înființe
ze măcar o brigadă artistică, 
la l.M. Dîlja, de asemenea, 
activitatea brigăzii, artistice 
șchioapătă, la l.M Livezeni 
nici atît, iar la I.U.M.P. func-

„SERBĂRILE
fi susținute concerte ale fan
farelor miniere din Valea 
Jiului și a I.U.M. Petroșani, 
spectacole folclorice (dan
suri populare, soliști vocali 
și instrumentiști, grupuri vo
cale Și momente vesele) la 
care își vor da concursul for
mațiile de artiști amatori de 
la casele de cultură din Pe
troșani și Uricani, cluburile 
sindicatelor am Lupeni, Vul
can, Aninoasa, Petrila și Lo- 
nea și de la căminele cultu
rală din Cîmpu lui Neag,

a| Parîngului un public larg 
și să ofere un program cul
tural-artistic și sportiv bo
gat în conținut educativ și, 
totodată, prilej de dastin- 
dere pentru oamenii muncii.

Prin această nouă inițiati
vă dorim să realizăm nu nu
mai o nouă trecere în revis
tă ci și o verificare a poten
țialului artistic din Valea Jiu
lui înaintea confruntărilor 
la nivel orășenesc, munici
pal și județean care se vor 
desfășura în toamna acestui 
an, în cadrul celei de-a doua 
ediții a Festivalului național îscroni și Cimpa. Se vor des- 
„Cîntarea României".

- Vă rugăm să ne ofe
riți cîteva detalii în legă
tură cu programul de des
fășurare și formațiile care 
vor susține acest amplu 
program.

- „Serbările Parîngului" se 
vor desfășura pe platoul de 
la cabana Rusu, duminică în
tre orele 10-21. Pe o scenă 
amenajată în aer liber, vor

fășura, concomitent întreceri 
sportive, jocuri distractive, 
concursuri de orientare 
ristică și popice. 
Parîngului" 
seara cu un 
râtului.

- Deci 
gat, promițător atît pen
tru tineri cît si pentru cei... 
mai puțin tmeri. V-am so
licita și cîteva amănunte

tu- 
„Serbările 

se vor încheia 
carnaval al tine-

un program bo-

P A R î N G U L U I"
în legătură cu măsurile 
preconizate pentru a asi
gura participarea publicu
lui la această manifestare. 
- O primă problemă or fi 

transportul. Pentru a asigura 
participarea unui public cit 
mai numeros, autobuzele Ex
ploatării de transport Petro
șani vor sta la dispoziția oa
menilor muncii începînd de 
duminică dimineața și vor e- 
fectua curse regulate cu ple
care din Piața Victoriei Pe
troșani. Cei care doresc să 
petreacă și seara de sîmfrătă 

cabană, vor DUtea pleca 
sîmbătă după-amiază, tot 
autobuzele E.T.P. Dar de 
să nu o spunem, proba- 
timpul favorabil și traseu! 

frumos vor îndemna, amatorii 
de drumeție să urce la ca
bană pe jos. Pentru cazare 
și masă, în limita locurilor 
cabana le va sta la dispozi
ție. Un alt amănunt : Direc-

la 
de 
cu 
ce 
bil

ția comercială municipală, 
prm întreprinderile și unită
țile sale specializate, va fi 
prezentă duminică, la locul 
de desfășurare a acțiunii, cu 
tonete care vor desface 
populației răcoritoare, prepa
rate de carne, legume, fruc
te și alte produse de sezon.

Comisia de organizare se 
va strădui să ofere toate 
condițiile pentru buna desfă
șurare a acțiunii. Invitînd pu
blicul la această amplă ma
nifestare, sperăm în reușita 
deplină a primei ediții . a 
„Serbărilor Parîngului", con- 
tînd pe o participare nume
roasă din partea locuitorilor 
Văii Jiului și pe desfășurarea 
unui program cultural-artiștic 
și sportiv de înaltă ținută 
care să inaugureze seria u- 
neî ami^e acțiuni de presti
giu în beneficiul minerilor, al 
tuturor oamenilor muncii din 
Valea Jiului.

cu un text de acum 8 luni (?!). 
De fapt activitatea formațiilor 
artistice din Petroșani este Mircea BUJORESCU ,

Car net
• La Casa de cultură 

din Petroșani au loc în pe- 
rioada 15 iulie '*• 15 sep- 

i tembrie, in zilele de. mier- 
j curi, vineri și duminică, 
; „Discotecile vacanței", L.. 
: punerile și dezbaterile pe 
' diverse teme de etică, mu- 
ț zică „Disco", dansul, con- 
ț feră acestei acțiuni atracti- 
î vitote.

ț • In sălile de apei ale 
: întreprinderilor miniere A- 
; ninoasa, Vulcan, Petrila, 
î Lonea și Paroșeni se vor 
; organiza în cursul săptă- 
: mînii viitoare expoziții de 
; desene ale pionierilor și 
ț școlarilor sub genericul „O- 
; noare muncii". Expozițiile 
: sînt dedicate Zilei mineru- 
-■ lui și apropiatei deschideri

a Forumului națonal al 
pionierilor.

• Sub egida Comitetului 
județean de cultură și edu-

gx. cație socialistă, a apărut 
culegerea literară „Acor
duri la vîrstele țării", ca- 1 
re cuprinde și. creațiile u- 
nor membri ai cenaclului li
terar al Văii Jiului „Panait 
Istrati" : George Negraru 
(dramaturgie), Ion Țigăn- 
tele, Valeria' Zamfir, I.P. 
Vlad, Constantin Cîmpea- 
nu, Mircea Andraș, I.D. Bă
lan și Maria Dincă (poezie).

• „Oameni, locuri, fap- <
te" este tema concursului ' 
de desene pe asfalt, inițiat 
de Casa pionierilor din 
Vulcan pentru luni, 17 iu- j 
li s a.c. . j

UUOUMUUSXw'x
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Lucrările Consiliului ECOSOC

taEMEiN '1ro
GENEVA 14 (Agerpres). - 

La Geneva continuă lucrările 
sesiunii. Cons liufui Economic 
și Social a| O.N.U. - 
E.C.O.S.O.C., consacrate dez
baterii unor aspecte actuale, 
ale situației economice in
ternaționale.

Luînd cuvîntul în ședința 
plenară, reprezentantul ță
rii noastre, ambasadorul 
Constantin Ene, a relevat, în
tre altele, că studiile și. ana
lizele elaborate în cadrul 
Secretariatului O. N. U., 
UNCTAD și în alte instituții 
din sistemul Națiunilor Uni
te converg către concluzia 
puțin încurajatoare că prin
cipala caracteristică a sce
nei economice mondiale o

econo-
su- 
sis-

constituie incertitudinea 
persistă în relațiile 
mice, care continuă să 
fere consecințele unui 
tem economic internațional
inechitabil. Eforturile în
treprinse în ultimii ani pen
tru depășirea dificultăților 
economiei mondiale nu au 
avut efectele așteptate - a 
continuat vorbitorul. Dispa- 
rităjile și decalajele econo
mice contmuă -să crească. 
Vechea ordin; internațională 

inechitabilă, ci

m ce continuă

TRIPOLI 14 (Agerpres).
Aflat în vizită în Jamahiria 
Arabă Libiană Populară So
cialistă, tovarășul Vasile 
Pungon, ministru la Președin
ția Republici; Socialiste Româ
nia, șeful grupului de 
sl fieri 
blicii
Azuz 
industriei și ministru 
relații la Secretariatul

este nu numai
și ineficientă în ce privește 
asigurarea intereselor atît a- 
le țărilor industrializate, cit 
și ale celor în burs de dez-, 
voltare.

Sesiunea Prezidiului Consiliului 
al

MOSCOVA 14 (Agerpres). 
Vineri a luat stîrșit, la 

Moscova, 
diului Consiliului 
al Păcii, care a 
cu precădere 
principale ale mișcării 
diate pentru pace 
țiate de recenta 
specială a Adunării 
rale a O.N.U. consacrată 
dezarmării și vizînd mobi
lizarea opiniei publice din 
întreaga lume la lupta pen
tru încetairea cursei înar
mărilor, pentru înfăptuirea 
de măsuri practice de de
zarmare, în . primul rînd de 
dezarmare nucleară.

Prezentă la lucrări, ală
turi de delegații ale orga
nizațiilor naționale ale miș
cării pentru pace din peste 
80 de țări, delegația Co
mitetului Național Român 
pentru Apărarea Păcii 
(C.N.A.P.) a participat ac
tiv la dezbateri înfățișînd

o luat stîrșit, 
sesiunea Prezi-

Mojid'tai 
examinat 

obiectivele 
mon- 

eviden- 
sesiune 
Gene-

Păcii
Mondlal

amplu poziția și 
susținută a țării 
problema dezarmării, 
major al României în con
vocarea și desfășurarea se
siunii speciale, a Națiunilor 
Unite, subliniind necesitatea 

transpunerii în viață a 
măsurilor preconizate prin 
Documentul final al sesiu- . 
nil speciale.

Geneva

activitatea 
noastre în 

rolul

con- 
ai președintelui Repu
s-a întîlnit cu Jacialla 

Al—Talhi, secretarul
pentru 

ge
neral al Congresului Gene^ 
ral Popular, cu Ezzedin Al 
Mabruk, secretarul petrolu
lui și președintele părții li
biene în Comisia' m.xtă gu- . 
vernamentalâ româno-li bla
nă de colaborare economi-, 
că și tehnică, precum și cu 
Muhammed Ahmed Al-Man- 
goush, secretarul construcți
ilor.

Cu acest prilej, s-a anali
zat stadiul aplicării înțele
gerilor convertite între pre
ședintele Republicii Socialis
te România și secretarul ge
neral al .Congresului Gene
ral Popular din Jamahiria A- 
rabă Libiană Populară So
cialistă, a celorlalte acorduri 
care definesc cadrul' dez
voltării acțiunilor de coope
rare economică ' 
științifică dintre 
țârr.

Exprimîndu-și 
pentru rezultatele 
pînă în prezent, părțile

satisfacția 
obținute 

au 
subliniat dorința comună pen
tru extinderea, în continua
re, pe -o nouă treaptă, a re
lațiilor de colaborare si pri
etenie existente ' între Româ
nia și Libia.

SUB AUSPICIILE Asociației 
de prietenie șov.elo-română 
(A.P.S.R.), la Uzina cfe rul
menți nr. 1 dm Moscova, 
membru colectiv al A.P.S.R., 
a fost organizată, la 14 iu
lie, o adunare consacrată 
împlinirii a trei decenii de 
la naționalizarea principale
lor mijloace de producție în 
România.

PATRU STATE 
AMERICANE vor 
însemnate pagube materiale 
în agricultură din cauza in
vaziei de lăcuste. Se apreci
ază la mai multe milioane 
pierderile înregistrate deja 
în Kansas, Nebraska, Okla-

FEDERALE
înreg stra

Conferința de presă a lui 
Kurt Waldheim

NEW YORK 14 (Agerpres). 
- într-o conferință de pre
să ținută la New York, se
cretarul general: al O.N.U. 
Kurt Waldheim s-a pro
nunțat în favoarea intensi
ficării activității consacrate 
instaurării unei noi ordini 
economice mondiale, sub

liniind, în special, necesi
tatea relansării.. „dialogului 
Nord-Sud". Waldheim a 
preciz'at că, la sfîrșitul lu
nii august, își va relua ac
tivitatea Comitetul plenar 
pentru noua ordine econo
mică intrenațîonală, or
ganism creat de Adunarea 
Generală în decembrie 1977.

în preajma reuniunii la nivel înalt a 
principalelor țări occidentale industrializate
GENEVA 14 (Agerpres). 

— In cadrul negocierilor co
merciale desfășurate la Ge
neva, reprezentanții Statelor 
Unite și Pieței comune au 
ajuns la un acord care va fi 
prezentat reuniunii la nivel 
înalt a principalelor țâri oc-

Incidente între poliție 
și manifestanți

MADRID 14 (Agerpres). - 
în noaptea de mireturi spre 
joi, la Barcelona s-au pro
dus incidente violente în
tre poliție și mai multe mii 
de persoane participante la 
o manifestație de protest 

împotriva acțiunilor forțelor de 
ordine în cursul unor recen
te evenimente din țara Bas
cilor, în care și-au pierdut 
viața două persoane. Poli
ția a făcut uz de gloanțe 
de cauciuc și grenade fu
migene.

Toate grupările politice 
Țara Bascilor au lan- 

apel la calm. Aces-
din
sat un
te grupări au cerut, de a- 
semenea, demisia guverna
torului civil Antonio de O- 
yarzabăl și a ministrului de 
interne spaniol, Rodolfo 

ac- 
de

Consiliul 
Bascilor a 
menținerii

cidentale industrializate, pro
gramată la Bonn la 16 și 17 
iulie.

La actuala rundă de ne
gocieri, țările occidentale 
industrializate - în primul 
rînd Statele Unite — au insis
tat pentru realizarea unui 
acord general asupra proble
melor examinate cel 
nă la 15 iulie.

I Grupul țărilor în curs de 
dezvoltare a făcut
noscut că nu accep ă terme
nul amintit, 
junge la un 
piu asupra 
competența

tîrziu pî-

însă cu-

1
c 
f

MOTOCICLIȘTII
Parlamentul francez 

votat un proiect de 
care permite poliției 
efectueze teste de alcoole
mie și asupra motocicliști- 
lor. Se menționează că o 
asemenea măsură a de
venit necesară întrucît a 
sporit considerabil rata 
accidentelor de circulație 
provocate de motocicliști 
în stare de ebrietate. Un 
raport guvernamental a- 
preciază, astfel că mo- 
tocicliști» care circulau în 
stare de ebrietate sînt res
ponsabili de moartea a 
peste 5 000 din totalul de 
13104 persoane 
și-au pierdut vieța 
Franța, în urma unor 
cidente de circulație, 
anul 1977.

ÎN UNDITA UN... 
RECHIN

Un pescar sud-africana 
reușit să realizeze o ve
ritabilă performanță, pes
cuind cu undița un. rechin 
alb, lung de patru metri 
și cîntărind peste 500 de 
kilograme. Greul a înce
put însă după ce rechi-

care
în
ac- 

în

Reuniunea 0. U. A.
KHARTUM 14 (Agerpres).

- Participanții la reuniunea 
ului Ministerial al 

Afri-
Const!
Organizației Unității 
cane (O.U.A.) au adoptat o 
rezoluție care subliniază ne
cesitatea soluționării pro
blemelor africane de că
tre statele Africii înseși. Do
cumentul relevă că asigura
rea securității constitu
ie, în exclusivitate, respon
sabilitatea africanilor. în 
același timp, se evidențiază . 
necesitatea respectării 
veranității fiecărui stat, 
dreptului său de a-și 
luționa problemele potrivit 
intereselor proprii.

su- 
a 

so-

spaniol, 
Martin Villa, precum și 
celerarea procesului 
transferare către 
general al Țării 
responsabilității 
ordinii publice.

a 
lege 

sâ

nul a mușcat din momeală, 
pentru că pescarului i-au 
trebuit peste cinci ore ca 
să reușească să înfigă 
harponul în colosul mă
rii și să-l aducă la mal.

FURT PUȚIN OBIȘNUIT
Poliția din capitala me

xicană a fost alertată în 
legătură cu un 
puțin obișnuit : ;
portul din Ciudad 
xico a dispărut 
a unui îmblînzitor 
din India în care 
nu mai puțin de 
le, între care două cobre. 
Se crede că 
tul ui 
pur și . ,
petei ui indian.

furt mai 
pe aero- 

I de Me- 
o valiză 

- de șerpi 
: se aflau 
; 5 repti-

obiectui fur- 
nu au fost șerpii, ci 
;i simplu valiza oas- 
‘ . Numai că

în aceste împrejurări, te
merile poliț ei sînt serioa
se, întrucît deschiderea va
lizei în absența dresorului 
s-ar putea solda cu victi
me, fiind cunoscută muș
cătura mortală a cobrei.

pentru a se a- 
acord de princi- 
problemelor de 
GATT. Țările în

curs de dezvoltare au subli
niat că au drepiul să nego
cieze și vor negocia pînă la 
data limită fixată - 1 mai 
1979 — pentru realizarea 
unui acord global cu parti
ciparea tuturor, care să țină 
cont de interesele statelor 
mai puțin dezvolta.e.

ROBOT CARE „VEDE"
Ciberneticienii de |a U- 

niversitatea din Leningrad 
au construit un robot care 
„vede". „Ochii" robotului 
se compun din dispozitive 
optice, care transmit con
tinuu informațiile culese u- 
nui ordinator rapid, iar a- 
cesta permite robotului să 
se adapteze repede 
tr-un mediu necunoscut 
să adopte hotărîri în 
tuații complexe.

Specialiștii consideră 
asemenea roboți vor 
tea fi

că 
pu

tea fi utilizați în diverse 
domenii. La Leningrad a fost 
experimentat în cazul apa
riției unor nori cu grindi
nă. Robotul a descoperit 
fără greșeală toți norii pur
tători de grindină 
transmis comenzile 
sare pentru lansarea 
chetelor care să disperse
ze norii. în viitorul a- 
proplat se prevede utili
zarea robotului pentru su
pravegherea unor proce
se tehnologice, care au loc 
într-un mediu cu mare 
concentrație de dă
unătoare omului.

și a 
nșce- 

ra-

F1LME
PETROȘANI — 7 No 

' iembrie : O viață închi
nată fericirii poporului ;

I Republica: Căpitan la 15 
i ani...; Unirea : Jucăria.

LONEA : Trepte pe cer.
ANINOASA
VULCAN :

din Bodrum.
LUPENI —

atît de aproape fericirea.
Muncitoresc: Arborele

fără rădăcină.
URICANI : Floare 

ureche.
TV.

12,00 Telex. 12,05 
man-fo leton „Familia 
Palliser". Episodul 20. 
13,00 Curs de limbă spa
niolă. 13,25 Șlagărele ve
rii — muzeă distractivă. 
14,30 Realizări ale științei 
românești. 15,05 Cîntece 
și dansuri populare din 
județul Alba. 15,25 Cuce
rind muntele Everest. Do
cumentar artistic, produc
ție a studiourilor engleze. 
16,15 Irak - petrol și pro
gres — film documentar. 
16,40 Clubul tineretului. 
17,45 Agenda culturâl-ar- 
tistică. 18,15 Săptămîna 
politică internă și inter
națională. 1:8,30 Antolo
gia filmului pentru copii 
și tineret : Charles Cha
plin în filmul „Iubirea lui 
Chariot". 19,30 Telejurnal 
— In intîmpmarea - zilei 
de 23 August - noi cote 
ale întrecerii socialiste. 
19,50 La ordinea z lei în 
economie. 20,00 Teleenci- 
clopedia. 20,40 Viața ra
țională. 20,50 Film serial: 
„Om bogat, om sărac" 
Episodul 5. 21,40 Intîlnire 
cu satira și umorul. 22,15 
Telejurnal. 22,35 Seară de 
romanțe și cîntece de voie 
bună.

: Corsarul. 
Judecă', orul

Cultural : E

I la

Ro-

homa și Colorado. In mai 
multe regiuni dn aceste sta
te, densitatea lăcustelor es
te de peste 80 pe metru pă
trat. Se apreciază că zece 
la sută din culturile de grîu 
si orz sînt comprom se.

PRIMUL MINISTRU BRITA
NIC, James Callaghan, a 
conferit cu Shimon Peres, li
derul Partidului Muncii din 
Israel, principala formațiune 
a opoziției, cu privire la si
tuația din Orientul Mijlociu, 
s-a anunțat la Londra. Un 
purtător de cuvînt oficial a 
subliniat că cei doi oameni 
politici au evocat, în cursul 
întrevederii, eforturile vizînd 
instaurarea păcii în zonă.

DUPĂ CONVORBIRILE A- 
VUTE la Salzburg, președ n- 
tele Republicii Arabe E- 
gipt, Anwar El Sadat, îl va 
primi din nou pe ministrul is- 
raelian al apărării, Ezer 
Weizman, în orașul Alexan
dria - informează agenția 
M.E.N. Agenția menționează 
că noua îrrtîlnire dintre pre
ședintele Sadat și m nistrul 
israelian va avea loc în cu- 
rînd.

PARTIDUL LABURIST din 
Marea Britame a cîștigat ce
le două alegeri parțiale des
fășurate la Manchester-Moss 
Side și la Penstone, în apro
piere de Manchester. După 
aceste alegeri, Partidul la
burist deține 308 locuri în 
Camera Comunelor.

I
I
I
I
I

I

POPICE

Cu acest rezultat merituos 
echipa antrenată de prof. 
Valeriu Pișcoi a promovat în 
divizia A.

Jiul Petrila a promovat în divizia A
In urma barajului din tur

neul final de la Nep'.un — 
.Mangalia, echipa de popice 
Jiul Petrila a ocupat locul i.

Avancronică duminicală 
întreceri sportive cu 

moții pentru 
noștri, s-au disputat, 
handbal, 4 campioane 
șenești s-au întrecut în 
la fazei municipale, 
țațele nu ne-au 
însă.

Duminică, pe terenul 
buluj sportiv școlar se 
fășoară acțiunea de largă 
anvergură pentru selecționa
rea celor mai înalți tineri din 
municipiul nostru, acțiune 
patronată de Com sia cen
trală .de organizare a Da- 
ciadei, care vor fi îndrumați 
apoi spre practicarea hand
balului, baschetului etc. Deja, 
din faza pe asociații și clu
buri sportive au fost depis
tați cîțiva sportivi cu 
pective foarte mari.

„Capul de afiș" al acestei 
duminici sportive este însă 
festivalul competițipnal de
la cabana Rusu în cadrul 
„Serbărilor Parîngului". Iu
bitorii sportului sînt invitați, 
în număr cît mai mare, în 
calitate de competitori sau 
suporteri |a demonstrațiile de , 
box, întrecerile de volei, po- i 
pice etc. I

e-
reprezentanții 

ieri, la 
oră- * 
fina- 

rezul- 
parvenit

clu- 
des-

pers-

REDACȚIA $' ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 416 62 (secretariat), 4 24 64 (secții).

I

în rest, deși sîntem în miez 
de vară, despre cursurile de 
înot care trebuiau să 
fie deschise pe lingă ștran
durile din Vale nu se aude 
nimic. Cineva s-a împotmolit 
în... hîrtiile planificărilor.

Sever NOIAN

Mica publicitate
VIND Moskvici-408. Infor

mații Foto Braia—Lupeni sau 
strada Ardealului nr. 3 A. 
(408)

PIERDUT foaie de parcurs 
seria Hy nr. 462874>eiiberată 
de S.O.U.J.T. Craiova pe nu
mele Muntean Costică pen
tru ziua de 23 iunie 1978. Se 
declară nulă. (407)

ANUNȚ DE FAMILIE
LA 16 iun e 1978 se 

plinesc 40 de zile de cînd 
s-a stins din viață cel ce a 
fost aragui nostru tată, soț 
si bunic
LUPULt.CU I. ’CONSTANTIN

Comemorarea la Petroșani 
ora 11. (399)

îm-

RADIO
Buletin de știri. 

Ritmuri matinale.
6,00 Radtoprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal.
8,00 Revista presei. 8,10 
Curierul melodiilor. 9,00 
Buletin de știri. 9,05 Au
diență radio. 10,00 Bule
tin de știri. 10,05 Revista 
literară radio. 10,40 Le
gendă și d r — balade, 
doine și jc J;ri populare. 
11,00 Buletin de știri. 
11,05 Atlas cultural. 11,25 
Melodii de Horia Mocu- 
lescu. 12,00 Buletin de 
știri. 12,05 Din comoara 
folclorului nostru. 12,35 
Repere interpretative. 
13,00 De la 1 la 3. 15,00 
Meridian-club. 16,00 Ra
diojurnal. 16,15 Radiodi- 
vertisment muzical. 18,00 
Orele serii. 20,00 Seară 
de vară - romanțe, cîn- 
tece și melodii concertan
te. 20,30 Azi, în România. 
20,40 Cadențe sonore. 
21,00 Buletin de știri. 21,05 
Muzică ușoară. 22,00 Ra
diojurnal. 22,30 Marato
nul dansului. 24,00 Bu
letin de știri. 0,05—6,00 
Non stop muzical nocturn.

VREMEA./""
Pentru următoarele 24 

de ore -. Vreme în gene
ral frumoasă, cer variabil 
cu înnorări mai accentuate 
după-amiază cînd sînt po
sibilități de averse de 
ploaie. Vînt slab pînă la 
potrivit din nord.

5,00
5,05

1 I

LOTO
La tragerea Loto din 

ziua de 14 iulie 1978 au 
ieșit cișt gatoare următoa
rele numere :

Extragerea I : 85, 46,
69, 58, 51, 14, 34, 36, 40

Extragerea a II-: 55, 17, 
20, 61, 84, 57, 11, 15, 66.

FOND: 1 193 470 lei. 
REPORT: 500 000 lei.

I 
I
I
I
I
I
I
I
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