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Mobilizare plenară a potențialului 
de gîndire și acțiune comunistă pentru 

recuperarea restanțelor și realizarea ritmică <hi
PRODUCȚIEI FIZICE

Pentru cine cunoaște prac
tica promovată în mod cons
tant de secretariatul și bi
roul comitetului orășenesc 

a-și
: solu- 

mari
econo- 

mico-sociale, nu mai consti
tuie o noutate faptul că u- 
nele ședințe de lucru ale 
celor-două organe orășenești 
se desfășoară înfr-un alt 
cadru decît cel obișnuit. A- 
șa, de exemplu, spre sfîrși- 
tul săptămînii trecute, ședin
ța de lucru ă secretariatu
lui s-a desfășurat la l.M. 
Lupeni, avînd ca principală 
problemă analiza activității 
comitetului de part’d din cel 
mai mare sector de produc
ție aî întreprinderii - secto- 

\nj| IV.

de partid Lupeni, de 
orienta acțiunile spre 
fionarea celor mai 
probleme ale vieții <

în concepția organului o- 
rășenesc, analiza la fața lo

cului nu este doar o altă for
mă pentru același conținut. 
Dacă diferă de celelalte a- 
nalize, făcute la sediul co
mitetului, se datorește fap
tului că noua formă de lu
cru, modalitatea atît de e- 
f'cientă rezultată din apropi
erea de problematica sec
torului, îmbracă și un conți
nut nou. Analiza a început 
prin deplasarea în abataje 
a membrilor secretariatului, 
prin contactul nemijlocit cu 
minerii, mecanicii, maiștrii 
și inginerii sectorului așa 
încît discuțiile de mai tîrziu 
aveau să fie purtate pe te
renul unei temeinice cu
noașteri a realităților, a 
specificului și posibilităților 
acestui colectiv. Semnificai: v

este că noua metodă de lu
cru - în forma și conținu
tul asupra cărora nu vom 
mai insista, socotindu-le fi
rești devenite proprii mun
ci de partid în municipiul 
nostru - este subordonată 
ideii de a găsi soluții, îm
preună cu sectorul, cu între
prinderea pentru eliminarea 
unor lipsuri, pentru întări
rea muncii politice- și îmbu
nătățirea activității econo
mice desfășurate în sector.

Colectivul sectorului IV, 
organizat a sa de partid sînt 
cunoscute cititorlor. Ani în 
șir, în abatajele acestui sec
tor au fost repurtate suc-

lon MUSTAȚĂ

Nou procedeu de realizare a 
prefabricatelor din beton

cu un nou element prefa
bricat în curs de cimentare, 
la partea superioară 
scoate platforma cu

Din adîncuri,
cărbune peste prevederi

l.M. PAROȘENI

După prima jumătate a 
lunii iulie, colectivul mine
rilor de la Paroșeni rapor
tează importante cantități 
de cărbune extrase peste

Producția suplimenta- 
minei se cifrează la
tone de cărbune. La
succes au contribuit

pian, 
râ a 
i?R0. 
acest

oproape toate brigăzile, 
mai ales cea condusă 
frontal istul llie Filiche 
la sectorul II, care a extras 
peste prevederi 1400 tone 
cărbune, ca urmare a creș
terii productivității muncii 
cu 3,5 tone pe post.

l.M. DÎI.IA

Și aici s-au realizat depășiri ale sarcinilor de producție. 
Pînă in prezent minerii de la Dîlja au înregistrat o produc
te sunlimentară de aproape 500 tone. Cele mai bune rezul--' 
.ale le-au avut sectoarele 1 și II extrăgînd în plus 705, respec- 

. ’ *> ‘-ne de cărbune.

f.M. VU-CAN

în întrecerea dintre sec
toare se situează sectorul 
Vil cu 2137 tone peste pre
vederi, urmat de sectorul V 
cu 212 tone de cărbune. 
Producția suplimentară s-a 
obținut pe seama creșterii 
productivității muncii, cele 
mai bune rezultate în acest 
sens fiind înregistrate de
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VACANȚA... PESCA- » 

REASCA. Pentru pescarii I: 
sportivi din Vale care do-,»
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Specialiștii Trustului de 
construcții Brașov au reali
zat o originală instalație de 
turnare prin ridcarea pe 
verticală a prefabricatelor 
de beton armat.

Instalația este compusă 
dintr-un cadru metalic ca
re ghidează stiva de plat
forme încălzitoare, în care 
prefabricatele turnate în ti
pare sînt tratate cu aburi. 
Stiva cupr.nde concomitent 
cile opt platforme, mișca
rea lor făcîndu-se cu ajuto
rul unor sisteme hidraulice, 
de jos în sus, astfel că, pe 
măsură ce se introduce la 
partea inferioară a codru

le cît» O n!-îl t-.- '-a

se 
un 

prefabricat deja cimentat.
Printre avantajele pe ca

re le prezintă noua instalație 
față de procedeele clasi
ce este de reținut sporirea 
producției, prin creșterea 
productivității cu circa 10 
metri cubi pe schimb, redu
cerea suprafeței de lucru și 
a volumului de muncă, la 
aceeași producție, de 4-5 
ori, economisirea cu pes
te 40 la sută a energiei ter
mice de

I 
I

I 
I

tratament.
(Agerpres)

(Continuare in pag. o 2-a' /
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Vulcan. InActivitate efervescentă a constructorilor din 

ultimele panouri la blocul 1 M din noul centru civic al
aceste zile de iulie, se fixează 
orașului.

resc să-și petreacă vacan
ța în compania uneltelor 
de pescuit O.J.T. Petro
șani organizează pentru 
luna septembrie o excursie 
de 10 zile în Deltă. Se va 
dormi în cort și se va 
pescui... ca-n povești.

PENTRU IUBITORII fru
museților mirifice ale Del
tei, de data aceasta... ne- 
pescari, O.J.T. Petroșani 
organizează pentru luna 
august o excurie de 5 zi
le. Au început deja în
scrierile la sediul oficiului. 
(M.P.)

SUBTRAVERSARE. In 
preajma punerii în func
țiune a noii Fabricii de tri
cotaje din Petroșani, șan- . 
tierul T.C.H. a asigurat a- I 
limentarea cu apă a o- ’ 
biectivului. Timp de nu
mai patru zile, în program 
de lucru pe două schimburi 
prelungite, echipa condu
să de Constantm Tonciu, 
cu sprijinul minerilor loan 
Olaru și Petrache Ușurelu 
au reușit să efectueze sub- 
traversare'a liniei ferae 
dintre cartierul Aeroport 
și noua zonă industrială 
a municipiului. (A.Ht)
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brigăzile conduse de Ma
rin Baltac și loan Bud (sec
torul V) cu 3 și respectiv 
2,5 tone pe post, iar de la 
sectorul VII Ion Calotă cu 
2,7 tone pe post și Cons
tantin Popa cu peste o to
nă pe post mai mult decît 
productivitatea planificată.

In ziarul de azi
• In sprijinul orientării școlare
• Popularizarea și cunoașterea legilor 

țării și a hotărîrilor de partid
• Rubrica noastră : Intre noi. femeile

Cînd muntele devine ostil, minerul
Din galer-a orizontului 

500 al l.M. Livezeni, am 
intrat în planul de atac 
pentru pregătirea unui a- 
bataj cameră, la minerii, 
mai bine zis la brigăzile 
conduse de comunistul 
Constantin Nica. „Cocoașa 
cămilei", vatra peste care 
străbătusem drumul pînă 
aici, îmi cam tăiase a- 
vîntui, dar faptul că l-am 
găsit pe șeful de brigadă 
„trebăluind" cu un ortac al 
său la mișcarea din loc 
a unei „mogîldețe" meta
lice, (nu era altceva de
cît un motor de crațer), 
m-a făcut să mă rușinez de 
oboseala pe care o resim
țeam din plin. îi cel ier-, 
tare acestui temerar și har-

îl mută din rădăcini
nic mmer, pentru vocea 
tremurată cu care i-am a- 
dresat întrebările, știind că 
în anul 1977 omul din fa
ța mea deținuse recordul 
pe Vale, la lucrările de 
pregătiri. Am aflat că bri
gada este 
uă puncte 
oameni la
a stratului 3, și 12 la gale
ria de cap din același strat. 
Dar, cînd a venit vorba 
despre realizările din ul
tima perioadă de timp 
vocea lui Constantin Nica, 
deși domoală, avea o pro
nunțată notă de părere de 
rău : „Pe primele patru 
luni ale anului curent nu

împărțită la do- 
de lucru : 13

galeria de bază

numai că ne realizasem 
planul, dar l-am și depășit 

adică 
la să- 
încoa- 
truda 

să re-

cu 5-6 la sută, 
cu 3-4 ml, în plus, 
pare. De două luni 
ce, însă, cu toată 
noastră nu reușim 
alizăm din plan mai mult 
de 90 la sută". îmi mai 
spune : „Am oameni ini
moși și de nădejde la ce
le două brigăzi, conduse 
- una de șeful de schimb, 
comunistul Farkaș Albert, 
ajutat de Chiroiu Marin, 
iar cealaltă de comunistul 
Cacoveanu loan, secondat 
de Taranciuc Andrei, da*- 
s-a ivit neprevăzutul care 
ne dă peste cap toată

munca", apoi tace prelung, 
îl întreb în ce constă 
prevăzutul. „Pornisem 
ne în luna aceasta ; 
planul de 130 m| la 
bele locuri de muncă 
două direcții, executasem 75 
la sută în prima decadă, și 
scontam să ne realizăm 
planul. Zăcămîntul care 
este aflat într-o zonă fa- 
liată, a început să-și arate 
colții - sărituri de la 3 la 
15 metri. Nu putem vorbi 
de eficiența folosirii ma
xime a fondului de timp din 
moment ce în loc să mer
gem continuu în cărbune,

ne- 
bî- 
dîn 

am- 
cu
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Sînt mulți conducători 
de întreprinderi, instituții, 
sectoare sau secț i care 
se simt, întotdeauna, bine 
în mijlocul tovarășilor 
lor de muncă. De aceea 
îi întîlnești și pe terenul 
de sport, la iarbă verde, ■ 
la spectacole, la muncă 
patriotică, la o aniversa
re, de ce nu la o bere, 

fac
nu- 

pro-

Maria DINCÂ

(Continuare in pag. a 2-a)

dovedind astfel că 
parte integrantă, nu 
mai în procesul de 
ducție, din colectivele res
pective. Alții, din fericire, 
puțini la număr, proce
dează astfel numai pentru 
a fi „la datorie" sau în 
dorința de a menține o 
protocolară popularitate. 
In asemenea ocazii apar 
însă unele momente peni
bile, clipele d straciive 
devin searbăde,. se crea- 
ză o atmosferă gia< 
în care „șeful", care 
vrea șef și la petre 
se simte izolat, dar 
fapt se auto zolează.

Un bun prieten îmi is
torisea o întîmplare pe-

de

trecută, cu cițiva ani în 
urmă, cu un epilog oare
cum neobișnuit. Directorul 
unei unități iși dorise să 
part cipe la o seară de 
dans a mai tinerilor săi 
subalterni. Și-a adus a- 
minte „de-aie tinereții va
luri" și a purces sa dan
seze cu toate fetele din 
întreprindere tangourile 
la modă în an i '50. Cum 
alte dansuri nu știa (și un 
anume binevoitor a aten
ționat orchestra) s-a re
petat |a nesfîrșit potpuriu! 
de tangouri, în vreme ce 
tinerii din sală, doritori 
de ritmuri mai vesele, mo
derne, au „tras pe dreap
ta". Vădit mulțumit, direc
torul a convocat o ședin
ță fulger în dimineața zi
lei următoare, sfăiuindu-i 
și pe ceilalți colabora
tori să procedeze ca el. 
Și-a manifestat însă re
gretul că „tinerii de azi 
sînt plictisiți, nu le place 
nici să danseze". Uitase 
însă să adauge că el îi 
invitase la un... director
tango.

Ion FIASTRU

5

1

I
5



2 Steagul roșu MIERCURI, 19 IULIE 197B

In atentia a
->

In vede.rea realizării in
tegrale, pentru toate pro- 
fc-s un le și meseriile, a pla
nului de școlar,zare la 
treapta II a de liceu, fa
cem cunoscut că înainte de

- încheierea sesiunii din iu
lie 1978 a concursului o- 
bligatoriu de admitere în 
clasa a Xl-a, planul de 
școlarizare în trepta a 
II a pentru liceele din Va
lea Jiulut n-a fpșt realizat.

Față de această situa; e 
M.E.I. a decis că 
candidații care 
media 5 (cinci) 
fost admiși din 
locuri la liceele 
ile Id care au _______ ,
vor putea fi totuși reparti
zați, pe baza opțiunilor |or, 
dar numai în ordinea stric
tă a mediilor obținute la 
concurs, la alte profiluri 
și meserii la liceele ia care 
nu s-au completat locurile. 
In această situație, se ca
de să facem precizarea că 
orientarea prioritară trebu
ie făcută spre liceele in
dustriale, dat fiind specifi
cul municipiului și necesa
rul forței de muncă ce 
contribuie hotărîtor la re
alizarea implicită a 
nului economic al 
lui.

Redistribuirea 
d@ localitate și municipiu 
se va face în perioada 
17-20 iulie.

La redistribuirea candi- 
. daților, liceele vor respec

ta prevederile din Nor
mele privind admiterea în 
clasa a Xl-a de liceu, a- 
probate prin Ordinul M.E.I. 
nr. 6007/1978, referitor la 
înscrierea candidaților.

La liceele unde sînt pre-

pentru 
au obținut 
dar n-au 
lipsă de 
și meseri- 
candidat,

școlare

văzute probe de aptitudini, 
înscrierea candidajilor re- 
orientaț: se va face după 
susținerea acestor probe. 
In cazul în care prin re
distribuire candidații au 
fost admiși la alt profil de- 
cît cel absolvit în treapta 
I de liceu și pentru care 
reglementările prevăd , e- 
xamene de diferență, a-

în sprijinul
orientării

pla-
Văii Jiu-

la nivel

cestea se vor organiza în 
cursul trimestrului i al ci
nului școlar 1978/1979. 
Dacă nici prin această re
distribuire nu se vor com
pleta locurile, va fi nece
sar să se organizeze un 
nou concurs de admitere la 
o dată care se va comuni
ca din timp prin presa lo
cală.

De asemenea, candidații 
care nu vor .fi admiși în 
treapta a ll-a de liceu vor 
fi reorientați să se înscrie 
în școlile profesionale din 
municipiu care mai . dispun 
de locuri neocupate, sau 
vor fi încadrați direct în 
producție ca stagiari prac- 
ticanți pe baza unor re
partiții date de școală.

Pentru a veni, și de data 
aceasta, în ajutorul orien
tării școlare și a integră
rii elevilor în trepta a 
ll-a, facem cunoscut numă
rul locurilor rămase libere 
la liceele și meseriile ia 
care candidații se vor pu- 

înscrise

cursul zilei de az, după 
cum urmează :

• La liceul industrial nr. 
1 Petroșani, pentru mese
riile : miner - 111 locuri, 
electrician de mină - 12, 
mecanic mașini și utilaje 
— 18, prelucrători prin aș- 
ch.ere — 14;

• Liceul industrial Vul
can, 71 locuri libere nu
măr pentru meseria de- mi
ner ;
• Liceul industria! nr. 1

Lupeni, pentru meseriile 
miner - 72 locuri,
electriceni de mină - 
locuri ;
• Liceul ind .stria! nr. 2 

Lupeni, 24 de locuri la me
seria de operator chimist 
(numai pentru fete) ;
• Liceul industrial Petrila, 

pentru meseria de miner - 
67 locuri, iar- mecanic, ma
șini și utilaje - 13 locuri.

Cu aceasta lista locuri
lor libere este epuizată ur- 
mînd ca elevii să se o- 
rienteze și să opteze pen
tru meseria aleasă. 
"Cu același prilej, facem 
cunoscut că examenele de 
corigenta la clasa a X-a și 
|a clasele terminale de li
ceu (XII, învățămînt de 
zi și XIII, învățămînt seral) 
precum și pentru școlile 
profesionale și de maiștri 
se vor desfășura în acest 
an între 10—13 august iar 
pentru celelalte clase în
tre 25-30 august a.c.

Examenele de absolvire, 
sesiunea a l!-a, pentru școli 
profesionale și de maiștri 
se vor desfășura între 
15-25 august a.c.

Ing. Hie BREBEN, 
inspector școlar județean

mergem ca „funia în trai
stă1'. Priveam argila gre- 
zoasă și gresia, întrepătrun
se de geana subțire a căr
bunelui. Geologul Maria
na Georgescu, care mă 
însoțise, mi-a explicat că 
„duritatea pietrei intercala
tă în aceasiă porțiune este 
alta decît cea presupusă 
de prospectori și se în- 
tîlnește într-o măsură mai 
mare decît cea obișnuită". 
Întorcîndu-mi aîndu| la lu
crările miniere săpate 
Constantin Nica, l-am 
trebat pe brigadier în 
fel crede că își va onora 
sarcinile de plan în con
tinuare. Mi-a răspuns : „în

clipa în care vom depăși 
dificultățile geologice pre
zentate de zăcămînt, nici nu 
ne gîndim să nu realizăm, 
ba chiar să depășim sar
cinile de plan".

Cu aceeași stăruitoare 
strădanie se ’ îngrijește îm
preună cu ortacii săi să 
facă și economii la mate
riale. Chiar din luna tre

Nica, o lecție 
care se mai în
făptui că atunci 
vrea, mută și 
loc.

de 
în- 
ce

atît
Noua producție a Casei de 

filme „Numărul patru", în 
regia lui Andrei Cătălin Bă- 

' teanu, este (ori mai exact 
vrea să fie) un film de ac
tualitate, inspirat din viața 
tineretului. Este firesc, așa 
dar ca „E atît de aproape 
fericirea" să stîrnească un 
interes sporit mai cu sea
mă la tinerii cinespectatori 
- virtuali beneficiari ai a- 
celor opere cinematografice 
care își propun scopul 
bițios de a reflecta 
plexa problematică a 
nerației t'nere. Desigur, 
tingerea unui astfel de țel 
nu e lipsită de anevoințe, 
deoarece artistul care 
angajează într-o

am- 
com-

ge- 
a-

se 
în- 
fie, 
so

si

angajează într-o atare 
treprindere, trebu'e să 
deopotrivă, psiholog și 
ciolog, observator atent 
analist fin al fenomenologi
ei juvenile. Iar aspectul de-

Constantin 
pentru cei 
doiesc de 
cînd omul 
munții din

La ieșirea din mină stau 
de vorbă cu tovarășul 
Ștefan Puican, secretarul 
comitetului de partid pe 
întreprindere, „Comitetul de 
partid, conducerea minei, 

cută au început să recu- au convingerea că oamenii 
brigăzii lui Constants Ni
ca nu vor precupeți nici 
un efort pentru ca lucrări-, 
le de pregătire ce le sînt 
încredințate să se facă 
timpul oportun".

Ne alăturăm și noi 
cestei aprecieri despre 
morarul șef de brigadă 
ortacii lui.

pereze din blocul 6 A și 
blocul 1 cele 260 de armă
turi. Cît privește locul în- 
tîi pe Vale la pregătiri, 
își va da silința să 
piardă nici 
Cesta.

Demnă și 
fie această 
propriile-i forțe a

în anul

frumoasă 
încredere,

lec-
în 

lui

de aproape fericirea" 
săvîrșirii personalității în so
cietatea socialistă, 
într-un mediu în care 
loarea autentică are 
mitate șanse de afirmare, es
te o temă ce poate fi a- 
bordată numai de pe pozi
ția maximei responsabilități 
artistice.

Cronica 
fiimului

ia

a- 
te-

și

I 
I

i
<
I

-i
deci 
va- 
neli-

„E atît de aproape feri
cirea" demonstrează însă și 
cit de dificil e să te adre
sezi unei generații care nu 
tolerează clișeele, care 
pmge ab inițio să se

Tinerii Relu Păduraru și 
losif Csiszer din brigada 
condusă de Eugen Heinczi 
de la l.U.M. Petroșani, 
doi hanrici meseriași ai 
secției construcții metalice 
lucrează la un cadru pen
tru un nou 
re va intra 
subteran.

complex ca- 
în curînd în

Foto : I. LICIU
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cese care au consolidat tot 
mai mult un prestigiu câști
gat cu trudă, și meritat cu 
prisosință, pentru priceperea 
și dăruirea așezate la te
melia fiecărei victorii. De 
câtva timp, însă, din acest 
colectiv ne vin vești mai 
puțin îmbucurătoare. Supus 
unui amplu proces de meca
nizare prin introducerea u- 
tilajelor destinate unor o- 
perații complexe de tăiere 
și susținere, sectorul străba
te perioada unor dificultăți 
determinate de confruntarea 
desfășurată pe cîmpul lup
tei între nou și vechi. Utila
jele moderne, tehnologia 
cu un pronunțat caracter a- 
vansat, au impus o cotitură 
în gîndirea și acțiunea oa
menilor pe care multi au și 
făcut-o, trecînd cu bine unul 
din cele mai grele exame
ne ale practicii miniere, mo
derne. Alții nu au reușit, în
că, să ajungă, pe planul 
cunoștințelor tehnice, la ni
velul avansat al noilor teh
nologii, dar se străduiesc în 
mod evident să recupereze 
orice rămînere în u-rmă. in

fine, cîțiv-a - mai puțini, dar 
și numărul lor contează 
nu mai depun strădanii să 
se înscrie în efortul celor 
mulți. Situația creată în. sec
tor reprezenta pentru orga- 
nizaț'ile de bază, pentru co
mitetul de partid terenul de 
afirmare plenară a spiritu

comitetul de partid pe sec
tor și birourile organizațiilor 
de bază.

1. MECANIZAREA. în 
strînsă legătură cu procesul 
de mecanizare început în 
sector, comitetul de partid 
și conducerea tehn că au ac
ționat pentru introducerea

policalificarea minerilor. A- 
ici s-a acționat cu timidita
te, lăsând ca lucrurile să 
se petreacă singure. Or, la 
înțelegerea acestei necesități 
a ajuns un număr mai mic 
de mineri. Era datoria co
mitetului de partid și a con

PRODUCȚIA FIZICĂ
lui novator, a exigenței și 
autoexigenței și, evident, de 
combatere a mulțumirii și 
automulțumirii. Tocmai pe 
acest teren al luptei din
tre noul care întîmpină di
ficultăți din partea vechiu
lui se cereau acțiuni com
bative , intransigente din 
partea comuniștilor, iar dacă 
dificultățile nu au fost în
vinse mai devreme, aceasta 
se datorește faptului că și 
în organizațiile de bază au 
persistat atitudini „vechi", 
expresii ale rămînerii în 
urmă. în fond, aici a țintit 
analiza făcută de secretaria
tul comitetului orășenesc, 
scoțînd la iveală, ne
ajunsurile din munca 
politică desfășurată de

unei organ.zări superioare a 
producției și a muncii. Aba
tajele dotate cu complex 
au fost încredințate unor 
cadre tehnice cu pregătire 
temeinică, maiștri electrome
canici principali - sprijiniți 
de șefi de schimb din rân
dul celor mai buni mineri. 
O măsură" necesară, dar nu 
și suficientă. In continuare 
era de așteptat să se acți
oneze pentru ridicarea nive
lului de pregătire profesio
nală a tuturor celorlalți 
membri ai formațiilor de 
lucru. Analiza a scos în 
evidență că numărul celor 
care posedă cunoștințe me
canice la un asemenea a- 
bataj, nu satisface nici pe 
departe cerințele. A apărut

ducerii sectorului să între
prindă acțiuni decise pentru 
conștientizarea acestei ce
rințe impuse de mecanizare, 
continuate cu alte acțiuni 
prin care sectorul să urmă
rească prezența activă a mi
nerilor la cursurile de poli
calificare, strădania lor 
reală de a dobândi cunoș
tințe noi, pe baza cărora să 
asigure funcționarea noilor 
utilaje. O gîndire în pers
pectivă ar fi condus la con
cluzia că spre aceste 
cursuri trebuiau îndrumați, 
alături de minerii vîrstnia, 
mai mulți tineri din cadrul 
sectorului. Astăzi, sectorul 
încearcă să justifice unele 
nerealizări pe seama lipsei 
de efectiv calificat și poli-

res- 
vor- 

bească gongoric și morali
zator despre ea, care se 
desolidarizează de toate 
acele mijloace de expresie 
ce sînt incapabile să o re
prezinte la adevărata sa di
mensiune. Realizatorii fil
mului au tratat cu o greu 
explicqbilă ușurință criteriul 
sincerității, ignorînd aproa
pe total setea tinerilor spec
tatori pentru sinceritate.

Debilitatea filmului se mai 
datorește și altor motive, 
cum ar fi stîngăcia manifes
tă în plan dramaturgie sau 
„l i c e nț e 1 e“ pe care in- 
terpreții — altminteri nu lip
siți de har - și le îngă
duie cu acordul tacit al re
giei.

Nu s-ar putea spune că 
scenariul |ui Constantin Stoi- 
cin e lipsit de calități, 
ea fundamentală de a 
duce pe ecran un 
care parcurge drumul 
zării de la munca fizică pî- 
nă la statutul de intelectual,

lde- 
i a- 
tînăr 
reali-

•••••••••••••••
calificat, dar justificarea nu 
are temei. Ea era înteme
iată cu cîteva luni în urmă, 
la introducerea complexe
lor mecanizate. De atunci 
a trecut timpul necesar do- 
bîndirii celei de a doua 
meserii (mecanic, electrician) 
fapt ce ne îndreptățește să 
afirmăm că adevărata oau- 
ză a nerealizărilor, de as
tăzi, este cu totul alta : 
policalificarea a fost afir
mată ca cerință, dar nu s-a 
acționat cu perseverență pen
tru a fi realizată în practi
că, pentru a deveni o rea
litate într-un sector cu un 
asemenea grad de mecani
zare.

Cu toate „scăderile" din 
ultimul timp, sectorul IV al 
minei Lupeni este depozitarul 
unei bogate experiențe de 
producție. Ne vom referi, în 
următoarele zile, și la alte 
neajunsuri știind că înlătu
rarea lor depășește sfera de 
interes a unui singur sector 
că și alte colective din în
treprinderile miniere din Va
lea Jiului vor găsi, în criti- 
cile formulate cu prilejul a- 
nalizei de la Lupeni, orien
tări judicioase pentru înlă
turarea propriilor deficiențe 
și îmbunătățirea activității 
de extracție a cărbunelui.

în posesia unei experiențe 
de viață ce-i permite să în
frunte cu argumente soli
de niște mentalități retro
grade, prezente în viața fa
miliei prietenei sale, este 
generoasă. Din această I- 
dee - toate premisele exis
tau - se putea dezvolta o 
bine articulată dezbatere 
despre maturizare, despre 
aflarea drumului drept în 
viață, despre marile senti
mente trăite cu plenitudine, 
în registrul intens al realiză
rii personalității într-un con
text social caracterizat prin- 
tr-o impunătoare. eferves
cență creatoare.

Neconvinși de deschiderile 
acestei teme, atît scenaristul, ■ 
cît și regizorul au procedat 
la o barocizare a ei, în-' 
cărcînd-o cu tot felul de gă
selnițe, simulînd profunz:me, 
acolo unde nu este altceva 
decît o falsă dilemă. Nu 
este de mirare că tema de
viată," în. astfel de condiții 
se pulverizează si își pierde 
forța de convingere, . că în 
loc de conflict adevărat a- 
sistăm la unul contrafăcut, 
care atrage după sine un 
deznodămînt fals.

Diana Lupescu, Albert 
Kitzl, Margareta Pogonat, 
Constantin Dipla-n; Petru 
Gheorghiu și ceilalți inter
pret sînt actori cu palete 
de joc consolidate. Dar nici 
talentul lor nu poate insu
fla viață unor personaje lip
site de consistentă. Deci, șî 
după această nelculă, spu
nem cu destul regret că 
filmul bun, inspirat din via
ța tinerilor noștri se mo' lasă 
așteptat.

C. ALEXANDRESCU

••••••••••••••
NOTĂ

Unde sînt 
responsabilii '■ 

pieții?
Dacă mergi în piața din 

Petroșani constați câ pentru 
unele produse există mercu
rial, iar pentru altele nu. 
Surpriza e și mai mare cînd 
înfrebînd aici, întrebînd din
colo observi câ se vinde du
pă mai multe prețuri. De a- 
semenea constatări are parte 
oricine face cumpărăturile în 
piață cel mai adesea pe 
propria pungă... în favoarea 
numeroșilor vînzători cu su- 
prapreț.

Cumpărătorii își pun astfel 
o legitimă întrebare : de ce 
nu se organizează sau, mai. 
bine zis, nu se respectă su
pravegherea modului în care 
precupeții vînd marfa. Ace
eași problemă se ridică și 
la piața din cartierul Aero
port, nesupravegheată de ni
meni. Oare cînd vom avea 
ordine în această privință ? 
(Ion VLĂDUȚ, strada Inde
pendenței, bloc 17, ap. 7, 
Petroșani).
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Popularizarea și cunoașterea legilor țării
■ și a hotărîrilor de partid

în vederea popularizării 
documentelor de partid și a 
legilor țării, comitetele și 
birourile executive ale Fron- 
>ului Unității Socialiste din 
municipiul nostru au desfă
șurat o vastă activitate în 
semestrul I al acestui an. 
Astfel, instruirea factorilor 
chemați să contribuie la a- 
ceastă acțiune s-a făcut prin 
diferite forme și metode ca
re au creat cadrul necesar 
înțelegerii serisului și conți
nutului social, politic și mo
ral al fiecărui act norma
tiv și a fiecărei hotărîri 
de partid. Printre cele mai 
frecvente forme folosite se 
înscriu adunările cetățenilor 
organizate în cartiere și cir
cumscripții electorale, aso
ciațiile de locatari, precum 
și întîlnirile periodice ole 
deputaților cu cetățenii, a- 
’dunările lărgite ale organi
zațiilor de partid, activități
le instructiv-educative de 
propagandă ideologică des
fășurate în unitățile de cul
tură sub formă de expu

Arhitectura modernă a noului cartier Aeroport din Petroșani, cartier a cărui popu
lație întrece pe cea a unor orașe.

neri, mese rotunde, seri ale 
tineretului, informări politi
ce. Tot în cadrul acestor 
forme se înscriu acțiunile bri
găzilor științifice din școli, 
întreprinderi, orașe și co

Pe agenda organelor
Frontului Unității Socialiste

mune, inițiate și desfășurate 
sub îndrumarea consiliilor 
Frontului Unității Socialis
te.

în întreprinderile miniere 
și alte unități economice au 
fost organizate cabinete de 
consultație juridică, care 
și-au întocmit programe a- 
decvate și au contribuit e- 
fectiv la popularizarea le
gilor în rîndul oamenilor 
muncii. Filiala din Petroșani 
a Asociației juriștilor și-a in
tensificat, de asemenea, ac
țiunile prganizînd pe bază 
de program trimestrial ex
puneri și întîlniri în între
prinderi, instituții școli și 
cartiere, cu oamenii muncii 

și cetățenii, precum și ac
țiuni specifice de sprijinire a 
conducerilor întreprinderilor 
pentru întărirea disciplinei în 
muncă și respectarea legilor, 

întreaga activitate de 

popularizare a legislației a 
fost coordonată unitar de 
colectivul constituit în acest 
scop. Periodic, acest colec
tiv a analizat modul cum 
se desfășoară acțiunea de 
popularizare, cunoaștere și 
însușire a legilor .și hotărî
rilor de partid, și a stabilit 
noi sarcini în vederea îm
bunătățirii activității. Ase
menea analize au avut ioc 
în ședințele de comitet și bi
rou executiv ale consiliilor 
populare și de birou execu
tiv ale Frontului Unității So
cialiste, contribuind la ri
dicarea calitativă a muncii 
desfășurate.

în șirul de acțiuni inițiate

Foto : I. UCU 

de consiliile Frontului Uni
tății Socialiste s-au înscris și 
cele legate de educarea ti
nerei generații. Astfel, în co
laborare cu Inspectoratul 
școlar în toate localitățile 
municipiului au fost organi
zate lectorate cu părinții, pe 
diferite teme, la care au 
participat și cadrele didac
tice. Cu elevii ultimului an 
de liceu precum și cu cei 
din treapta I s-au prelu
crat legi apărute recent, iar 
cu studenții de la I.M.P. 
s-a organizat o consfătuire 
pe tema „Etica și echitatea 
socialistă".

în activitatea de popu
larizare a legilor, decrete
lor și a altor acte normati
ve s-au evidențiat consiliile 
F.U.S. din Lupeni, Petrila, 
Uricani, Bănită precum și 
organizațiile de partid din 
întreprinderile miniere Lo- 
nea, Dîlja, Petrila, I.U.M.P., 
și altele, care au reușit, prin 
formele folosite, să desfă
șoare o activitate constantă, 
bogată în conținut.

Vasile COCHECI

„Operativitate44, 
nu glumă

La gazeta de perete a ti
neretului de la mina Pe
trila, la ediția a 5-a (?!) in
titulată „Ștafeta calității și 
a muncii" care de fapt re
prezenta o, cităm, „Acțiune 
importantă a organizațiilor 
"U.T.C." chiar secretarul co
mitetului U.T.C. al întreprin
derii tov. Eugen Kozman, fă
cea, către tinerii minei, uri 
apel călduros. Cităm din 
nou : „...va trebui, ca în 
timpul care a rămas PÎNA 
IN 28 APRILIE 1978, să ac
ționăm cu hotărîre pentrp 
a ne achita cu cinste de 
sarcina trasată și să dove
dim că am meritat încrede
rea ce ni s-a acordat de a 
fi deschizătorii albumului 
Ștafeta calității și a muncii".

„Operativitate", nu glumă!

Brigadierul Dumitru Sabău de la l.M. Vulcan este mulțu
mit de faptul că lună de lună brigada sa își realizează sar
cinile de plan.

Cu un randament de 8,16 tone/post, ocupă un loc frun
taș pe mină. Foto : Gh- OLTEANU
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Am auzit deseori vor- 
bindu-se despre el — me
seriaș bun, priceput, co
rect. Este omul despre ca
re secretarul comitetului 
de partid, Marin Lazăr 
ne spunea : „Este unul din 
comuniștii de nădejde ai 
organizației noastre. Un 
exemplu în muncă și con
duită".

Pe eroul rîndurilor noas
tre, luliu Bloc, l-am găsit 
în atelierul de forje din 
S.S.H. Vulcan, mînuind cu 
îndemînare ciocanul pneu
matic. Prin îndemînarea 
lui, o bucată de metal 
înroșit capătă conturul u- 
nei piese.

— Lucrați de 30 de ani 
ca forjor. Ce va determi
nat să- rămîneți fidel a- 
cestei meserii ?

— Poate faptul că am 
învățat-o greu, între ame
nințarea cu bătaia și do
rința mea de a învăța. Ce 
se cîștigă greu, nu 
pierde așa ușor...

Deci anii de uceni
cie... ■ Cu '

— Era greu I Ucenicia 
am făcut-o la un patron. 
Lucram cîte 10—12 ore pe 
zi ca să învăț meseria.

a* * * a» «■'a»-»»4a»-<

se

I
*

i

pi n de

spun pe 
mo iv

Școli erau puține pe vre
muri, iar în unele locali
tăți din Vale nu erau de
loc. Asta a fost atunci. 
Astăzi ?! Astăzi este cu 
totul altceva. Numai în . 
Vulcan sînt 6 școli gene
rale și un liceu industrial. 
Ele sînt mărturie vie a 
condițiilor optime, le-am 
numi, în care învață și 
se pregătesc muncitorii 
noștri de azi și cei de mîi- 
ne și eu am doi copii ca
re se bucură din 
aceste condiții.

— Ca meseriaș 
■facție aveți ?

— Am să vi le 
cele mai recente; 
tarea cuptorului încălzit 
cu păcură, a ciocanului 
pneumatic, a presei de 
100 de tone. Apoi Con
fecționarea diferitelor dis
pozitive și matrițe cu ca
re s-a obținut o crește e 
de două ori a producției 
și s-a redus consumul de 
combustibil cu circa 30 la 
sută. Evident, am a- 
juns și la îmbunătățirea 
calității produselor.

Sînt satisfacții pe care 
numai munca ți |e aduce...

Constantin GRAURE
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Cură de apiterapeutieă de miere și hrean Mic laborator culinar
în combaterea bolilor de inimă

Rod al unor multiple ex
perimentări bazate pe o ve
che tradiție a medicinii 
populare, cura apiterapeuti- 
că de miere cu hrean poa
te fi încercată de cei cărora 
li s-a stabilit diagnosticul 
cardiologie de cardiopatie is
chemică dureroasă, anghina 
pectorală (angor pectoris).

Prepararea și administra
rea mierii cu hrean se face 
astfel : se rade hrean proas
păt atît cît cuprinde o 
iingură de miere de salcîm 
pînă obținem o pastă omo
genă, apoi se consumă cî
te o linguriță, treptat, în 
fiecare dimineață, înainte de 
masă pînă la terminarea do
zei preparate zi|nic. Ameste
cul are un gust plăcut, mie
rea atenuează usturimea 
hreanului, iar acesta la rîn- 
du-i face ca mierea să nu 
fie prea dulce. După o oră 
de la ingerarea compoziției, 
se poate lua micul dejun.

Cura nu trebuie să depă
șească 30 de zile. De reți
nut că amestecul de miere 
cu hrean se pregătește nu
mai în cantitatea care se con
sumă zilnic.

Dacă pacientul simte une
le tulburări la stomac, din 
cauza hreanului, se reco
mandă micșorarea cantității 
de hrean pînă la o linguri
ță (în loc de lingură), ur- 
mînd ca pe parcurs să se 

adauge, de la zi la zi, pî
nă se ajunge tot la o lin
gură întreagă.

Este deci obligatoriu ca 
înainte de a se începe cura 
să se facă analizele nece
sare (glicemia și sucul gas
tric) pentru a stabili limite
le de utilizare ale mierii și 
hreanului.

O asemenea cură poate 
fi făcută în orice lună a 
anului. La încheierea celor 
30 de zile, se întrerupe pen
tru cel puțin două luni, ur- 
mînd a fi reluată, dacă bol
navilor de inimă le revin 
crizele dureroase precardia- 
ce.

în general pe timpul curei 
cu miere și hrean se evită 
luarea mdicamentelor sin
tetice pentru a nu anihila e- 
fectul acestuia.

Toate prescripțiile date de 
specialiști în tratamentele 
medicale ■. interdicția fuma
tului, a băuturilor alcoolice, 
a efortului fizic și cerebral 
prea intens, a urcatului scă
rilor, alergării, înfruntării 
frigului, vîntului, ploii și 
chiar a căldurilor excesive 
rămîn valabile și pentru car
diacii care urmează cura cu 
miere și hrean.

Sînt recomandate : mersul 
pe jos în pas domol, la în
ceput, apoi vioi, exerciții u- 
șoare de gimnastică (dimi
neața și seara), toate aces

tea într-un climat de mare 
liniște, lipsă de agitație și 
de enervări.

Cu acest tratament s-au 
obținut rezultate bune, -du- 
pă 5-6 cure lunare, efec
tuate în decurs de 3 ani.

După „Apiterapia azi"

Secția depănat de la I.F.A. „Vîscoza" Lupeni. Dovadă a 
hărniciei și iscusinței, comunista Xenia Meszaroș, împreună 
cu tovarășele ei de echipă Bertha Kileny și Anișca Grecu, 

realizează lunar depășiri de plan de pînă la 15 la sută.
Foto ; O. GHEORGHE

GULII UMPLUTE, CU SOS 
DE MARAR. Pentru 4 porții : 
Se aleg patru gulii fra
gede, se cojesc, se opăresc 
cu apă clocotită în care s-a 
pus puțină sare. Din 1 /2 kg 
carne de vită măcinată se 
face un amestec cu o cea
pă tocată mărunt, neprăji
tă, un pahar de 100 gr. cu

orez, piper, sare și frunză 
de magheron uscat. Se a- 
cktugă un ou întreg. Se scoa
te miezul guliilor cu o lin
guriță, lăsîndu-se pereții 
destul de groși pentru a nu 
se sparge la fierbere. Go
lul format se umple cu 
compoziția de carne. Bucă
țelele scobite din gulie se 
taie subțiri, „pai". Se fier
be toiul la foc potrivit. Se
parat se face un sos alb 
din două linguri de făină și 
uleiul [nu prea tare încins). 
Se adaugă un buchețel de 
mărar tocat bine și se stin
ge cu lapte. După primul 
clocot se adaugă guliile și 
se dă la cuptor. Sosul se 
poate stinge și cu apa în 
care au fiert guliile. Se mai 
pot adăuga |a sos, în timpul 
fierberii, și frunzulițele de 
la gulie.

Laboranta Doina Amelian 
de la Fabrica de produse 
lactate execută analizele 
materiei prime. ;

Expoziție cu vînzare
Așa cum s-a mai anunțat - joi, 20 iul:e, ora 17, - la 

Casa de cultură din Petroșani se va deschide în cadrul 
schimbului de mărfuri între magazinele „Hermes" și „Cen
trul Schwedt" - R.D. Germană, o expoz'ție cu vînzare. Va 
fi prezentată o gamă variată de articole de încălțăminte 
pentru copii, femei și bărbați, perdele, pături, articole cos
metice și sportive. Gospodinele vor putea admira și cum
păra roboți-menaj, articole de uz casnic și detergenți. 
Mărfurile prezentate vor fi vîndute prin unitățile din Pe
troșani și Petrila. (M.P.).
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Științei Soiului
Prezente*

ULAN BATOR 18 (Ager
pres). - Tovarășul ■ Jumja- 
agivin Țedenbal, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mon
gol, președintele Prezidiu
lui Marelui Hura! .Popular al 
Republicii Poptîlare Mongo
le, a primit pe tovarășul 
Janos Fazekas, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, con
ducătorul delegației româ- 
mâne care a participat ia 
lucrările, celei de-a . Ill-q se
siuni a Comisiei mixte inter- 
guvernamentale româno- 
mpnaole de colaborare e-

ce a 
un 

pri
st 
e- 

româ no-mongole,

românești
conomică și tehnico științifi
că.

în cadrul convorbirii 
avut loc s-a efectuat 
schimb de păreri cu 
vire la stadul actual
persoectiveie colaborării 
conomice 
relevîndu-se de ambele părți 
posibilitățile de dezvoltare 
a cooperări economice și 
schimburilor comerciale.

Partidului Muncii din
reea, a primit și a avut o 
convorbire prietenească cu 

■ delegația Consiliului ziariș
tilor din România, condusă 
de Szilagy Desideriu, mem
bru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului zi
ariștilor, redactor-șef al zia
rului „Flore".

OTTAWA 18 (Agerpres). — 
La Edmonton (Canada) 
desfășurat lucrările 
de-al Xl-lea Congres 
dial al Societății In ernafio-
na’e de Știința Solului, la

s-au 
celui 
M . n-

Nicosia .1

care au luat parte peste î200 
de specialiști din întreaga 
lume, între care și o delega
ție din fără noastră.

Congresul l-a rea es pe 
doc or docent în științe Cas
tan Hera, directorul șțifnțfic 
al I.C.C.P.T. -— Fundulea. în 
funcția de-președinte a> Co
misiei de Fertilita ea Ș.ilu:u 
și Nutriția Plan elor.

PHENIAN 18 (Agerpres).- 
Tovarășul Chung Joon G>, 
membru supleant al Comi
tetului Politic al C.C. dl

Întîlnlre între Kurt Waldheim 
si Yasser Arafat

DAMASC 13 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldhe m, aflat îmr-o 
vizită la Damasc, a avut o 

■‘întrevedere cu Yasser Ara
rat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.), cu care a exam.nat

situația din sudul Libanului, 
ultimele evoluții intervenite 
în Orientul Mijlociu și a te 
probleme in emoționale, pre
cum și chestiuni ineresînd 
mișcarea palestiniană de re
zistență — relatează agen
țiile de presă.

NICOSIA 18 (Agerpres). — 
Președintele Ciprului, Spyros 
Kyprionou, a anunțat că, re
cent, a fost dejucată o ac
țiune complotistă pusă, ia 
cale împotriva guvernului 
cipriot de elemente națio
nale și- străine.

La rîndu) său, purtătorul 
de cuvînt 
republicii

a| președintelui 
a precizat că or

ganizatorul complotului este 
un cipriot cunoscut de gu
vern și a invitat populația 
să-și păstreze calmul, în-

E
£

c

i
£
c

PREȘEDINTELE SUIEî, 
Hafez Al-Assad, s-a întâl
nit luni la Damasc cu se
cretarul general al O.N.U. 
Kurt Waldheim, aflat în
tr-o scurtă vizită în capita
lă siriană. în cursul con
vorbirii care a avut loc a 
fost examinată situația din 
Orientul Apropiat.

INUNDAȚII.E care au a- 
fectat numeroase districte 
ale statului indian Uttar 
Pradesh au provocat moar
tea a 40 de persoane și 
au cauzat, totodată, mari 
daune materiale.

LA PEKIN și-a deschis 
porțile Tîrgul de produse al 
industriei de prelucrare a 
lemnului din R.P. Chineză, 
la care participă și re
prezentanți ai cercurilor de 
afaceri din 20 de țări a- 
siat'ce, europene si nord- 
americane, precum și din 
Hong Kong și Macao - 
anunță agenția China No
uă. ff ' fi j

RATA DE DEZVOLTARE 
a economiei R.F.G. nu va 
depăși 2,5 la sută în acest

an, s-a anunțat oficia! la 
Koln. ...

LA BERLIN a fost dat 
publicității comunicatul O- 
ficiului central de statisti
că asupra îndeplin'rii pla
nului economiei naționale a 
R.D.G. pe primele

promoveze cooperarea e- 
conomică iugoslavo-congo- 
leză.

trucît autoritățile contro
lează situația. j " '

NICOSIA 18 (Agerpres). - 
într-un comun cat publicat 
la Nicosia, Partidul Pro
gresist al Oamenilor Muncii 
din Cipru (AKEL) declară că 
„sprijină prin toate mijloa
cele acțiunea guvernului 
țării pentru dejucarea nou
lui complot < pus la cale îm
potriva Cprului" AKEL fa
ce anei la populat a capita
lei să participe masiv la o 
manifestație de sor pn fată 
de președintele Soyros Kv- 
prianou, care va fi organi
zată în cursul acestei săp- 
tămîni.

Acord privind 
tranzitul prin Canalul 

Panama
CIUDAD DE PANAMA 18 

(Agerpres). — In capitala 
panameză a avut Ioc o reu
niune specială a miniștrilor 
de externe din patru țări 
sud-americane — Columb'a, 
Costa Rica, Panama și Ve
nezuela. La sfîrșitul dezbate
rilor, participanții au sem
nat un protocol de acord, 
prin care Republica Panama 
acordă statelor columbian și 
costarican drepturi spec al 
de tranzit prin Canalul Pa
nama, în v'rtutea celor d-- 
uă tratate înche ate cu S.U A. 
pr.vihd aceasă cale mariti
mă și zona adiacentă.

I

I PETROȘANI —

I

I

I

I

I
I

I

I
I
I

I
I

7 No
iembrie : Revoltă în cos
mos, Republica : Adevăra- 

i ta glorie, seriile l-ll. Uni
rea : E ai'it de aproape 
fericirea.

I

I

ncirea. >
PEÎRiLA : Trepte pe cer. 1
LONEA : Jucăria.

laANiNOASA : Floare 
ureene.

VULCAN : Guerrilla.
LUfENi - Cultural :

Cheamă-mă in depărtarea 
lumiilbqsa.

Muncitoresc : Vacanță 
cu unchiul Torna.

URICANI : Septembrie.

TV.
Teleșcoală. 10,00

CUM ANUNȚĂ

luni ale acestui an. în co
municat se subliniază, că 
planul a fost îndeplinit la 
principalele sale prevederi, 
iar la unele chiar depășit.

VIITOAREA REUNIUNE 
la nivel înalt a principale
lor state occidentale in
dustrializate ar urma să 
se despăsoare în luna iulie 

11979, la Tokio ,
LA BELGRAD a fost sem

nat un acord între R.S.F. 
Iugoslavia și R.P. Congo cu 
privire la instituirea Co
misiei mixte pentru., co- 
ooerarea economică dintre 
cele diuă țări - informea
ză agenția Tămug. Comi
sia va avea, menirea să

DUPÂ
agenția China Nouă, 
Pekin a fost redeschisă U- 
niversitatea Poporului Chi
nez, important for de în- 
vățămînt înființat în anii de 
după eliberarea țării, că- 
rua îi revine sarcina de a 
forma personal specializat 
în teoria științelor sociale 
si politice, în domer!ul șd- 
inței conducerii eco.nomce. 
Isi reiau, de asemenea, ac
tivitatea șase institute de 
cercetare. Anul aces'a vor 
fi admiși și cursanii post
universitari.

VALUL DE CĂLDURĂ 
care s-a abătut în aceas ă 
lună asupra statului ame
rican Texas a provoca! pî- 
nă acum decesul a 21 de 
persoane. Temperatura me
die înregis'ra^ă în ul ime- 
le zile pe ansamblul terito
riului texan a fost de peste 
38 de grade Celsius, iar în 
localita‘ea Holney a fos. 
consemna! un recoid pe 
plan loca! : 47 de grace 
Celsius la umbră I

Beirut Instituțiile publice îșl reiau 
activitatea

BEIRUT
La Beirut, 
aus recent incidente
Falangele libaneze și efec
tive ale Forței Arabe de 
Descurajare (F.A.D.), procesul 
de normalizare o vieții și 
reinstaurare a calmului se

18 
unde

(Agerpres). - 
s-au pro- 

J: între

adincește. în partea de est 
a orașului și-au reluat ac
tivitatea băncile și magazi
nele, poșta, telegraful și o- 
f.ciile de telefoane, marea 
majoritate a magazinelor 
funcționează.

9,00
Șoimii patriei. 10,10 Tri
buna TV : Responsabilita
te și eficiență. 10,30 An
tena vă aparține. Spec a- 
col prezentat de județul 
Prahova. 11,30 Reportaj 
TV : „Nava amiral pe 
drumurile albastre", 11,55 
Telex. 16,00 Telex. 16,05 
Cenaclul Teleșcoală. 16,35 
Matineu de vacanță : In 
mările sudului (II). 17,00
Artiști români contempo
rani. 17,30 Reportaj pe 
glob : Columbia 17,40 Pu
blicitate. 17,50 Telecroni- 
ca pentru pionieri. 18,10

i pronoexpres.
i cîntec de pe Mu

reș. 18,25 Scriitorul și e- 
poca sa : Eugen Barbu. 
19,20 1001 de seri. 19,30 

Întrecerea so- 
_____  ... cinstea marii

. 19,50 Viața ra- 
20,05 Noi, femei

le I 20,35 Telecinemateca;
".Pro

ducție a studiourilor ame
ricane. 22,25 telejurnal.

I
I f i 1
I Tragerea

18,15 Un

i._ .....
I Telejurnal. In
• cicil sta în ci 
(sărbători.

țională. 2

Iie I 20,35 Telecinem
Dincolo de Pacific"

I

Mea 
publicitate

' SCHIMB apartament con
fort I Petroșani, Indepen
denței bloc 2/40 contra a- 
jjartament în Deva. Infor
mații la adresa de mai sus.

■ PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Făget 
loachim, eliberată de l.M. 
Lupeni. Se declară nulă.

' (411)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Manea 
Vâs le, eliberată de 
Aninoasa. Se declară

l.M. 
nulă. 
(412)

14 
co
ca!

PIERDUT în ziua de 
iulie pe drumul care 
boară de pe Maleia, 
roșu cu coamă retezată și
coadă scurtă. Adresați Ciu- 
rea Petru. Jieț - Moviliș. 
Recompensă.

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA îndoliată mulțu
mește tuturor celor care au 
fost alături de ea în mo
mentele cele mai grele pri
cinuite de pierderea celui 
care a fost

' JURCA MIHAI BUBI
îi vom păstra o veșnică 

am ntire.

REDACȚIA SI ■A.rMr”

După reuniunea la nivel înalt a celor șapte 
state occidentale industrializate

BONN 18 (Agerpres). 
Comunicatul t.nal dat pu
ri. citații la Bonn, la înche
ierea întî.nir i la nivel inait 
a princ paielor șapte state 
occidentale industrializane, 
relevă, printre altele, că 
participanții „au căzut de 
acord asupra unei strategii 
cuprinzătoare cu privire la 
dezvoltarea economică, ocu
parea forței de muncă și 
combaterea inflaț ei, politi
ca monetară internațională, 
energia, comerțul și olte 
probleme".

In domeniul energiei, cefe 
șapte țări s-au angajat ca, 
printr-o serie de măsuri, să 
reducă dependența de pe
trolul importat.

in ce privește comerțul, 
comunicatul subliniază că 
participanții aprobă pro
gresele înregistrate în ca
drul negocerilor „Rundei 
Tokio", deși recunoaște că 
rămîn, încă, nesoluționate 
numeroase probleme dificile 

și importante.

DEZARMAREA - element esențial al instaurării
■■A-

unui climat de pace, destindere și cooperare in lume
Stă în puterea popoarelor, 

a forțelor progresiste din 
întreaga lume, arăta șeful 
statului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să deter
mine instaurarea unui nou 
c u r s, al unui nou 
climat în relațiile interna- 

I ționale. Iar unul din 
tocii majori, esențiali, 
care pot fi transpuse 
alitate aspirațiile de 
cUri ale popoarelor de 
trăi într-o 
securității și cooperării

' reprezintă înfăptuirea

I fac- 
pr n 

în re- 
vea- 

' > a 
lume a păcii,-

îl
de

zarmării. Cursa înarmărilor a 
devenit astăzi una din prin
cipalele cauze generatoare 
de suspiciune, de tensiune 
și încordare, de ..poluare" a 
relațiilor interstatale. Nu se 
poate vorbi de o pace re
ală și trainică atîta vreme 
cîf. escalada înarmărilor con
tinuă vertiginos, cît timp nu 
a fost eliminat pericolul fo
losirii forței sau al amenin
țării cu folosirea ei în re
lațiile internaționale, cît 
mai există încă tentative de 
soluționare militară a 
probleme divergente, 
istoria a demonstrat, 
realitatea demonstrează

unor 
deși 
iar

con-

•* A

RADIO

t

J
1■s

1

i

cioc- 
pu- 
m-

a
pro- 

incom-

tinuu ■ că războaiele, 
nirile militare nu au 
tut și nu vor putea 
ciodată să rezolve efectiv o 
situație conflictuaiă.

Practica internațională 
demonstrat caracterul 
fund nociv și total
patibil cu imperativele re
alității al așa-numitului „e- 
chilibru al terorii", falsita
tea structurală, de la pre- 
m'să la concluzie, a teoriei 
potrivit căreia realizarea u- 
nei egalități a stocurilor ae 
armamente deținute de ma
rile puteri ar reprezenta o 
garanție împotriva riscului 
unui război nuclear, ar con
tribui ța mstaurarea t 
cl-mat de încredere recipro
că. în fapt, un asemenea e- 
chilibru - dealtfel greu de 
realizat el însuși - nu ar fa
ce, decît să perpetueze si
tuația existentă, cu toate 
pericolele ce . decurg de aici 
pentru pacea și securitatea 
omenirii. „De aceea, arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
apare mult mai log‘c și mai 
firesc să se acționeze pen
tru realizarea unui echilibru 
militar nu prin sporirea î- 
narmărilor, ci prin reduce-

rea acestora, prin trecerea 
fermă la acțiuni concrete de 
dezarmare, și în primul rînd 
ăe dezarmare nucleară, ia 
eliberarea popoarelor de 
această grea povară și de 
acest spectru amenințător".

Este meritul României, al 
t o va rasului N colas 
Ceaușescu personal, subli
nierea constantă a relației 
indestructibile, de intercondi- 
ționare reciprocă dintre de
zarmare și destindere. Via
ța a demonstrat și demons
trează cont nuu că dezarma
rea, p.acea și deșt nderea 
sînt indivizibile, că numai 
adop.tarea unor măsuri re-

unui ale și efective de dezarma-
re poate contribui la insta
urarea acelui climat de încre
dere între state în cadrul 
căruia fiecare popor să poa
tă fi convins că nimeni nu 
va încerca să-i pună în pe
ricol independența, suvera
nitatea, dreptul de a se 
dezvolta liber, în conformi
tate cu propriile lui aspirații 
și interese, de a participa în 
mod egal, alături de toate 
celelalte popoare, la solu
ționarea marilor probleme ale 
omenirii. Destinderea poli-

tică - după cum au subliniat 
dm însărcinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, repre
zentanții României la O.N.U. 
precum și cu prilejul altor 
dezbateri organizate pe plan 
internațional, inclusiv ia 
Conferința de la Belgrad 
asupra Cooperării și securi
tății în Europa - nu poate 
fi concepută fără destinde
rea pe pian militar. înfăp
tuirea unei securități reale și 
trainice în Europa și în în
treaga lume, a unei securi
tăți nu declarative, ci baza
tă pe un autentic sistem de 
măsuri, care să ofere fiecă
rui popor garanția indepen
denței șl securității sale, a 
respectării tuturor drepturi
lor lui legitime nu poate fi 
avută în vedere fără acțiuni 
concrete, eficace în sfera de
zarmării. Numai în acest mod 
poate fi realizat acel climat 
de încredere și cooperare re
ciproc aavntajoasă între toa
te statele lumii, numai în 
acest mod, prin înfăptuirea 
dezarmării, destinderea poa
te deveni o veritabilă rea
litate a epocii noastre.

Venera ANGHEL

| 5,00 Buletin de știri.
5,05 Ritmuri matinale. 6,00 
Radioprogramul dimineții. 
7,00 Radiojurnal. 8,00 Re
vista presei. 8,10 Curierul 
melodiilor. 9,00 Buletin ae 
știri. 9,05 Răspundem as
cultătorilor. 10,00 Buletin 
de știri. 10,05 Disc mu
zical folcloric. 10,30 Din 
țările socialiste. 10,45 An
sambluri corale. 11,00 Bu- 
let n de știri. 11,05 Micro
fonul pionierilor. 12,00 Bu
letin de știri. 12,05 Din
comoara folclorului nosiru. ț 
12,35 Repere interpreta* ve

i 13,00 De la 1 la 3. i5,0_
I Clubul invitațilo- 
[ Rad ojurnal. 16,15 Cînie-
I ce de D.D. Botez. 16,25 
i Coordonate economice.

16,40 Pentru tine, țara 
mea — muzică ușoară. 
17,00 Buletin de știri. 17,05 
Odă limbii române 17,40 
Plai mîndru românesc — 
folclor contemporan. 18,00 
Orele serii 20,00 Con
cert de muzică popuiară. 
20,30 Litera și spiritul le
gii. 20,50 Cadențe sono
re 21,00 Buletin de știri. 
21,05 Melodii de Temis- 
tocle Popa. 21,30 Consem
nări. 22,00 O zi într-o o- 
ră 23,00 Bijuterii muzea
le. 23,25—5,00 Non stop 
muzical nocturn

VREMEA

I
I
I
I
I
I
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Stația meteorologică I 
Pefroșanj comunică : Ieri, I 
temperatura maximă a a- I 
erului la Petroșani a fost ] 
de 24 grade, iar la Pa- | 
rîng de 16 grade. Mini- | 
mele ciu fost de 8 și res-1 
pectiv 5 grade. j-

Pentru următoarele 24 , 
de ore : Vreme în general I 
frumoasă, cu cer variabil, • 
averse slabe de ploaie, } 
vînt slab d.n sectorul su- } 
die. a

hseI
nr ®(1 telefoane 41662 (secretariat), 424 64 (secții). TIPARUL : Tipografia Pe


