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Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit pe reprezentantul 

permanent al S.U.A. la O.N.U.

Revenim la I. M. Livezeni

Au fost*  Tăcuți primii pași 
pe calea redresării

în Editura politică a 
apărut :

Vizita de stat a pre
ședintelui NICOLAE 
CEAUSESCU în 
S.U.A.

- Aprilie 1978 -

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a primit, 
miercuri după amiază, în sta
țiunea Neptun, pe ambasado
rul Andrew Young, rep ezen- 
tantul permanent ql S.atelor 
Unite ale Americii la Orga
nizația Națiunilor Unite, 
membru al Cabinetului pre
ședintelui S.U.A.

In timpul întrevederii au 
fost abordate aspecte ac
tuale1 ale vieții internaționa
le privind consolidarea pă
cii și securității generale, ins
taurarea une noi ordin' eco
nomice mondiale, creșterea 
rolului O N.U. și a organis
melor sale în soluționarea 
problemelor majore ale crn- 
temporaneității. In acest ca
dru a fost subliniată necesi

tatea de a se acționa pentari 
diminuarea încordării în re
lațiile dintre state, pentru so
luționarea prob'emelor liti
gioase pe baza discuțiilor, 
airecte între părțile interesa
te, evitîndu-se intervenția 
străină și amestecul în tre
burile interne, asigurîndu-șe 
respectarea independenței și 
suveranității fiecărui popor.’ 
A fost relevată, de aseme
nea, necesitatea opririi cursei 
înarmărilor și înfăptuirii u- 
nor măsuri concrete de de
zarmare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară care să 
ducă la îmbunătățirea clima
tului politic internațional, la 
o largă și fructuoasă colabo
rare între toate națiunile lu
mii/ r

• Promisiunile făcute sînt respectate : 
producția extrasă în prima jumătate a lunii 
iulie este dublă față de producția realizată 
în aceeași perioadă a lunii precedente.

• „Pînă la sfîrșitul lunii iulie vom menține 
nivelul producției atinse în ultimele zile" — 
se angajează personalul tehnic al minei.

• O hotărîre unanim exprimată de con
ducerea întreprinderii: luna august va fi 
lună de realizare a sarcinilor de plan.

Promisiunile - angajament, 
făcute de conducerea minei 
Livezeni cu cîtva timp în ur
mă, ctu început să șe ma
terializeze în producția rea
lizată. In 18 iulie a.c., pe mi
nerii Livezeniului îi mai des
părțeau doar 130 de tone 
de realizarea integrală a 
sarcinii ziln'ce planificate. 
Ziua respectivă a marca' un 
important salt calitativ, co
lectivul minei pornind cu pași 
hotărîți pe drumul redresării, 
al afirmării sale, producția 
r e a I i z a t ă și nu nu
mai în ziua de 18 iulie,

fiind dublă față de pro
ducția extrasă în aceeași pe
rioadă de timp, de 15 zile 
lucrătoare din luna preceden
tă. Din discuțiile purtate cu 
cadre din conducerea secto
rului de producție și condu
cerea întreprinderii am des
prins putern’ca mobilizare a 
întregului Golectiv, hotărîrea 
sa fermă de a „nu mai scă
pa din mînă" nivelul pro
ducției atinse, de a-și realiza 
sarcinile de plan începînd cu 
luna august.

Subing. CAROL NAGY, ad
junct al șefului sectorului de 
producție și președinte al 
Comitetului sindicatului pe 
întreprindere: „Am început 
deja să producem .destul de 
bine comparativ cu ceea ce 
realizam în lunile preceden
te. Sperăm să mergem și 
mgi bine. Oricum, pînă la 

sfîrșitul lunii vrem să menți
nem nivelul atins la produc
ția extrasă, iar începînd cu 
luna august avem certitudi
nea realizării sarcinilor de 
plan".

Inq. IOSIF BOCAN, ingi
nerul șef al întreprinderii : 
Am aim's în aceste zile 
un nivel de producție destul 
de ridicat pentru mina noas-

Dorin GHEȚA

rnuitri

I

i

I
I

I

CINECLUBUL „PARIN- 
GUL" din cadrul Casei 
pionierilor și șoimilor pa- 
trei din Petroșani a cîști- 
gat, in cadrul unui festi
val al cinecluburilor pio
nierești desfășurat recent 
la Medgidia, două dplo- 
me Următoarea confrun
tare va avea loc în tabă
ra națională a pionierilor 
cinfilm, organizată în a- 
cesie zile. Membrii cine- 
clUbului petroșănean vor 
prezenta în concurs peli
culele „Visul lui Dănuț" 
și „Mîini

ELITA 
CIMP din 
întrunește, 
cestei săptămîni, la 
troșani, în cadrul întrece
rilor dotate cu „Cupa 
Minerul". Partidele, la 
care vor participa cunos
cutul Davis coup-man Mîr- 
za si alti sportivi fruntași,

. -_______

de aur". (M.P.)

TENISULUI DE 
țara noastră se 
la sfîrșitul a-

Pe-

precum Popovici, Țițeica, 
Vîlc'oiu, Bebe Almășan și 
colegii lui de la Jiul Pe
troșani, se vor disputa în
tre 23 și 30 iulie, începînd 
de la ora 9 dim neata. 
(IV)

DEPOZIT-SILOZ. La I.M. 
Dîlja a început construc
ția unui depozit-siloz 
pentru păstrarea legume
lor și fructelor pe perioa
da iernii. Suprafața de 
400 metri pătrați a cons
trucției, aflate acum în 
fază de săpare a fundați
ilor, va asigura condiții 
optime pentru efectuarea 
operațiilor de sortare, 
conservare și depozitare 
a produselor menite să 
concure la as gurarea con
sistentă a mesei pe care 
minerii o servesc la can
tina minei, la intrarea în 
șut. (T.V.)
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în ziaritl de azi;
• Jurnal de vacanță

• Rubrica SPORT
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• Individ-colectivi- 
tate '
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Succese ale constructorilor
ȘANTIERUL VULCAN AL I.C.M.M.

Investiții suplimentare în valoare de
400 000 lei

De la începutul anului pînă în prezent, colectivul 
constructorilor și montorilor de la I.C.M.M. a realizat su
plimentar lucrări de investi ii în valoare de peste 400 000 
lei. Printre alte obiective predate în avans de către con
structori se numără și noua stație de compresoare de la 
puțul nr. 8 al I.M. Vulcan, a cărui intrare în funcțiune cu 
o lună mai devreme asigură o importanță creștere a 
capacității de producție. Se remarcă prin contribuția adu
să |a succesele șantierului echipele conduse de Augustin 
Ștefan, Aurel Vasile, losif Borșodi, Constantin Frumușelu, 
numeroase alte formații de constructori și montori.

LOTUL DIN LIVEZENI AL T.L.H.S.

Un milion lei economii
Pe lîngă depășirea >Jn proporție de 1,3 la sută a 

planului de construcții-montaj, constructorii și mecaniza
torii lotului din Livezeni al T.L.H.S. raportează de „Ziua 
constructorilor" și. o altă prestigioasă reușită: 1 milion 
lei economii bănești față de cheltuielile prevăzute din 
deviz. Principalele căi folosite de către colectiv pentru 
atingerea acestui rezultat au constat în perfecționarea so
luțiilor constructive. Astfel, pentru 500 ml de canalizare 
au fost adoptate procedee prin orefabricate. S-a obținut, 
de asemenea, o economie de 65 tone ciment prin ujlli- 
zarea pentru zidăriile de sprijin a pietrei, în locul beto
nului. însemnate economii de material lemnos s-ou reali
zat prin generalizarea în lucrările de sprijinire a palplan- 
șe'or metalice în locul lemnului.

Să nu îngăduim dijmulrea avutului obștesc!

Odiseea unui șofer neglijent, 
prins între stîncile indiferenței

Intr-o seară de iarnă, mai 
precis în seara zilei de 25 
ianuarie, conducătorul auto 
Liviu Fiorin Ț. se reîntorcea 
de la B.J.A.T.M. Deva, unde 
fusese în calitate de înca
drat al autobazei I.T.A. Pe
troșani, dar și de delegat 

fortuit ol I.U.M.P. . In preaj
ma viaductului Crivada, ghi
nionul său poartă numele de 
pană de motor, din autoca
mion, în Urma balansului, au 
căzut 11 bare dg oțel, pe 
care, împreună cu un coleg 
de breaslă, neputîndu-le re- 
încărca, le împing din ca

rosabil în șanț. A doua zi

anunță pe șeful coloanei de 
mărfuri nr. 2, Emanoil Go- 
iumbeanu și, după ins stențe, 
i se pune la dispoziție o au
tomacara. împreună cu șofe
rul Gr. gore Ciubăr încearcă 
să încarce barele, nu reușesc, 
așa că le abandonează în 
vreme ce autocamionul i de
fect e remorcat pînă la au
tobază. De aici firul întîm- 
plărilor se încurcă. Șeful au
tobazei Al. Hristea îl somea
ză pe șoferul ghinionist să 
aducă barele, cum știe, să 
plătească transportul de la 
Crivadia, deoarece i-a pus 
o dată la dispozițe o mași

nă corespunzătoare. Două 
colete de sîtmă pentru sudu
ră, rămase în autocamion, 
sint refuzate de beneficiar, 
șoferul este trimis cu ele de 
la I.U.M.P. la Vulcan și cei 
de la I.R.I.U.M.P. le refuză, 
mașina se „plimbă" pînă la 
B.J.A.T.M. Deva, din nou co- 
leteie nu sînt primite, „moaș
tele" sînt readuse la I.U.M.P., 
deși necorespunzătoare ca
litativ, și mai ales necoman
date, sînt în cele din urmă

Sever NOIAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Tineretul sprijină 
producția

In cadrul acțiunilor între
prinse în sprijinul producției, 
uteciștii de la I.M. Uricani 
raportează o serie de reali
zări remarcabi'e. Ei au în-, 
cărcat și oredat la I. C. M. 
115 tone fier vech , au colec
tat 480 kg deșeuri de cu
pru din mină, au ext as pe 
puțul IV 380 vagonete cu 
steril și au reparat 150 m 
de linie în subteran. lată 
doar cîleva din rezul a#e!e 
notabile obținute de tinerii 
întreprinderii prin muncă 
patriotcă.

Secretarul comitetului
U.T.C. din întreprindere, loan 
Carvdțchi, evidenția pe tine
rii Vasile Ciucu, Duță Dan- 
ciu, Nicolae Nedelea și 
Gheorghe Rață, de la secto
rul VI, Mihai Blaj și Remus 
Crăciuneșcu de la sectorul 
IV, Gheorghe Ursu, Gheor
ghe Baciu, de la sectorul Hi 
precum și meritele deosebite 
ale șefului brigăzii de tineret 
Gheorghe Văsîi.

Mircea BUJORESCU

Verticale moderne ale U-. 
ricaniului-

Foto : Gh. OLTEANU

Secția -.u. :e:o.-e q 1.1).M. Petroșani. Comunistul Ștefan Radu, unul din otelarii de nădejde ai secției ia probe de 
oțel în vederea elaborării unei noi șarje.

Foto; I. L1CIU

Cu o părere așa de 
bună despre el, normal 
că se consideră, întotdea
una nedreptățit de cei
lalți. De fa p t, cînd 
a venit în întreprin
dere, prin transfer, a lă
sat-o repede mai. „moa
le", fiindcă nu avea rost 
să se „omoare" cu mun
ca. In acest sens ș -a fău
rit și un slogan, prin care 
se justifică :

— De ce nu mi s-a dat 
o treaptă în plus, la în
cadrare ? De acum, pen
tru toată viața, am ră-

O treaptă... $ 
de înțelegere I 
mas cu o treaptă în ur- f 
mă... i

Oamenii î și puseseră || 
mari nădejdi în el, îi știau | 
bine pregătit. Dar j 
a ținut neapărat să poze- | 
ze în nedreptățit, deși, la | 
încadrarea sa, se respec- ii 
tase întrutotui legalitatea, i 
Va mai. rămîne poate, în H 
aceeași postură, pînă cînd | 
va ajunge la o altă treap
tă de... înțelegere. Că a- i 
devorata prețdire se cîș- ■ 
tigă prin muncă. i

Ion FIASTRU i



Steagul roșu JOI, 20 IULE 1978

Jurnal
f • DE LA MARE LA... 
| MUNTE. Un număr de 200 
Ide pionieri și școlari din 

județul Constanța petrec 
două săptămîni de vacan
ță în tabăra organizată la 

: Valea de Pești.
I • „PREZENȚI LA DATO-

1
RIE" - este genericul acțiu
nilor de muncă patriotică 
pe care le desfășoară în

I această vacanță, pînă la 
f 31 iulie, elevii Școlii gene- 
f role nr. 4 Petroșanj pe 
| șantierul parcului I.M.P.
j • DRUMEȚII DE VACAN- 
| ȚA, pentru strîngerea plan- 
1 telor medicinale, și-au pro- 
| pus pionierii de la Școala 
ț generală nr. 5 Petroșani.

I
* „ZIDITORI DE ȚARĂ" 
se intitulează expoz'ția de 
desene dedicată Zilei cons
tructorului, organizată de 
Casa pionierilor și șoimii 
patriei - Petrila.

• CURSURI DE ÎNVĂȚA
RE A I MOȚULUI, cu durata

’ vacanță
de două săptămîni, se des
fășoară pe toată perioada 
vacanței la ștrandul din Lu
peni.

• „FLOAREA DIN GRÂ- î 
DINA" este concursul so- j 
liștilor de muzică populară '■ 
din școlile Vulcanului, or
ganizat de Casa pionierilor 
din oraș.

• PRIN ORGANIZAȚIILE
DE TINERET, elevii liceelor 
din orașul Petroșani parti- : 
cipă la acțiuni de muncă ș 
patriotică pe șantierele de i 
construcții, la clădirea nou- ■ 
|ui teatru și în parcul I.M.P. i 
Ziln c, serii de cite 50 de ;■ 
elevi pot ti găsite „la j 
treabă". ;

• TABERE DE INSTRUI
RE A ELEVILOR I a care j 
participă și fruntași la în
vățătură din municipiul 
nostru sînt organizate în 
vacanța more a acestui an i 
la Constanța și Năvodari. I

Lucrători ai I.G.C.L. și 
I.C.R.A. în ajutorul cons
tructorilor pe șantierul de 
locuințe din Petroșani.

RĂSPUNDtM
• SIMION OPREAN, Pe

troșani : Sectorul la care ați 
lucrat de la mina Lupeni este 
obligat să vă elibereze do
vada solicitată, prin care să 
se confirme că nu ați benefi
ciat de concediul de odihnă 
cuvenit pentru perioada cît 
ați lucrat la Lupeni. Insistați 
la forurile de conducere ale 
minei.

• ALEXANDRU CURESCU, 
Petroșani : Nu, tată| dv nu 
poate cere pensionarea acum. 
Avînd vîrsta de 60 de ani, 
dar nesatisfăcînd și condiția 
de vechime în muncă - mi
nimum 30 de ani (armata se 
exclude din această vechime 
dacă înainte de încorporare 
nu a fost încadrat) -, el va 

• (Urinar» din pag. I) 

tră. II vom păstra pînă la 
sfîrșitul lunii iulie. Din au
gust vom produce la plan".

Subing. ȘTEFAN PUICAN, 
secretarul comitetului de 
partid al minei și președinte 
al Consiliului oamenilor mun
cii : Desigur am făcut un 
salt important pe calea re
dresării situației economce 
a minei, o îndeplinirii sarci
nilor planificate. Insă, ceea 
ce este mai important - oa
menii au căpătat din nou în
credere în ei, în puterea de 
mobilizare a colectivului. In 
adunările generale ale or
ganizațiilor de bază, comu
niștii și-au exprimat doripța, 
hotărîrea de a-și realiza sar
cinile de plan începînd din 
luna august. Avem această 
posibilitate, avem condiții 
pe care le vom fructifica".

Ing. DUMITRU OPRIȘ, di
rectorul minei : „In abataje 
situația s-a îmbunătățit mult, 
inclusiv la abatajul mecani
zat unde vrem ca în această 
săptămînă să folosim com
bina la tăiere pe întregul 

putea ieși la pensie la vîrsta 
de 62 de ani.
• ELISABETA DUMA, Pe

trila: Nu cade în competența 
noastră aprecierea unor deci
zii ale forurilor de justiție 
superioare.

• GHEORGHE ȚONE, Vul
can : Exagerare ! Din partea 
sectorului Vulcan al S.D.E.E. 
Petroșani care v-a penalizat 
pentru două zile-de întîrziere 
la plata curentului electric, 
cînd conform chitanței nr. 
14601 era vorba numai de o 
zi, dar și din partea dv. care 
ați considerat ind cat să sesi
zați redacția prin trimitere 
recomandată pentru o pena
lizare de 3,10 lei.
• VASILE MOLDOVAN, 

Bărbăteni : Ca urmare a noi
lor reglementări vizînd trans
portul în comun, sesizarea 
dv a devenit fără sens.*

pași pe calea redresării
front. Vrem să elim:năm~de- 
f i ni tiv tăierea cărbunelui 
prin împușcare în acest aba
taj. La cele spuse trebuie să 
mai adăugăm și reducerea 
defecțiunilor electromecanice, 
reducere substanțială care a 
condus la dublarea în ulti
ma perioadă de timp a pro
ducției realizate comparativ 
cu aceeași perioadă a lunii 
iunie. 11 luna august va mai 
intra în funcțiune un abataj, 
ceea ce va conduce, împreu
nă cu celelalte măsuri stabi
lite și aplicate, despre care 
am mai vorbit, la realizarea 
integrală a sarcinilor de plan.
O bună parte din probleme
le cu care ne confruntam au 
fost eliminate. Va trebui să 
mai insistăm pe două laturi 
ale activității noastre - întă
rirea disciplinei sub toate 
aspectele și îmbunătățirea 
organizării muncii.

Tot în discuțiile cu inter
locutorii noștri am mai des
prins ca o necesitate, ca o 
urgență chiar - respectarea 
de către Baza de aprovizio
nare Petroșani a prevederi
lor contractuale privind asi

Un loc de un pitoresc deosebit ce oferă clipe de încîn- 
tare turî-rtilor veniti pe aceste meleaguri - Valea de Pești. 

Foto : Gh. OLTEANU

gurarea minei cu traverse 
pentru calea ferată. Din 10 
iunie, la întreprindere nu se 
mai găsea în stoc nici o sin
gură traversă din cantitatea 
primită la începutul lunii 
martie. Or, aceste traverse 
sînt absolut necesare pentru 
continuarea lucrărilor de a- 
menaiare a galerei de trans
port de la orizontul 475.

L psesc, de asemenea, can
titățile necesare de' nisip, 
balast și piatră concasată, 
sortimente la care, de ase
menea, nu au fost respecta
te prevederile contractuale. 
Aceste neajunsuri trebuie re
mediate grabnic pentru a nu 
crea impedimente în buna 
desfășurare a procesului de 
producție, măi ales acum 

cînd mina, așa cum mai spu
neam, a pornit pe calea re
dresării,'cînd rezultatele ob» 
ținute, au dat. un nou avînt 
mersului producției, cînd oa
menii, colectivul; au căpătat 
încredere în propriile lor for
țe, cînd au demonstrat că se 
poate realiza mai mult la 
întreprinderea minieră Liver 
zeni.

Sport • Sport o Sport * Sport • Sport • Sport • Sport

să o iei de la capăt
Prin '73 la divizionara B, 

Metalul Drobeta Turnu Severin 
se detașa un mijlocaș de aco
perire lucid, bun acroșeur care 
cîștiga multe dueluri în fazele 
bărbătești. Astfel, suporterii se
verineni și cronicarul de az'i

l-ou pus la in:mă pe Constantin Cătuți, care, pe vremea ser
viciului militar, . fusese împrumutat de la Jiul Petroșani. La 
Bid a încălțat pentru prima oară bocancii de fotbal, în for
mațiile de copii și juniori, antrenate de Cricovon și Vasile 

iozor. In echipa mare a Jiului, n-a jucat de- 
•tt... 25 minute.

- După clipe frumoase, în lotul de ju
niori cu Bogheanu de la Știința Petroșani, 
după rodarea în divizia B, am ajuns la Mi- 
werul Vulcon, în... județ, în ediția în coie 
formația noastră a promovat în divizia 
C.

- De ce în campionatul județean ?
- Fiindcă antrenorii de pînă acum ai Jiului s-au bizuit 

întotdeauna, nu pe fotbaliștii născuți în Vale, ci au dat gir
celor consacrați, dar, uneori, și plafonați, pentru că la noi 
ou s-a pus bază pe formațiile de copii și juniori.

- Minerul Vulcon s-a salvat de la retrogradare, abia 
ța „sprintul final",

- In afara lipsei de experiență din divizia C, aș aminti 
ca explicații numărul mare de antrenori care s-au perindat 
într-o singură ediție : Cotormani, Bulbucon, Cărare. Apoi

viața nesportivă a unor coechipieri.'
- La 1 septembrie, lăcătușul Constant n Cătuți împlineș

te 25 de ani. Ce își dorește fundașul central, care îi are ca
idoli ne... înaintașii Dumitroche, Mulțescu, iar, din arena in-

Deși junior, Virgil Stanco- 
vici se poate mîndri cu un 
frumos palmares fotbalistic. 
Din cei 18 ani, cîți va nu
măra abia în decembrie, 11 
i-a petrecut pe diferite tere-

ii

idoli pe... înaintașii Dumitrăche, Multescu, rar, din 
ter iraționala, pe polonezul Lubanski ?

- Să rdmîn credincios fotbalului. Sâ reyiin în 
în care om jucat doar... 25 de minute. Dar tot în

Dialogul nostru trebuie însă întrerupt, fiindcă

Ambiții în muncă

cazia să evolueze pe un te
ren „more", stadionul Jiul 
din Petroșani, un motiv serios 
pentru copilul de atunci de 
a se ține de fotbal. Așa se 
face că în 1973 îl găsim la 
juniorii Minerului Vulcan, de
pistat de antrenorul Amza, 
cel care adesea putea fi vă
zut prin cartiere, acolo unde 
copiii băteaa

Nasc și în Valea Jiului 
fotbaliști (IX — X)

divizia
Vale.
absolven

tul liceului seral C. Cătuți se-află în „cantonament", se pre
gătește cu febrilitate pentru o „partidă" decisivă în viața 
sa - admiterea la Institutul de mine din Petroșani.

Sever NOIAN

A,

nuri de fotbal, în competiții 
„de anvergură", întîlniri pe 
echipe de bloc sau de car
tier (cadru minunat formării 
viitorilor fotbolișt-) pentru 
ca mai tîrziu să urce pe 
scara valorilor pînă în divi
zia C, cu Minerul Vulcan. A- 
cum în preajma senioratului, 
într-un „joc de tatonare" cu 
Virgil Stancovici, om încercat 
să vedem ce a contribuit la 
consacrarea sa ca fotbalist.

La vîrsta de 7 ani, cînd u- 
nii copii nu au pus piciorul 
pe o minge adevărată de 
fotbal, el a cîștigat cu echi
pa Școlii generale nr. 4 din 
Vulcon „Cupa Tudor Paras- 
chiva", învingînd în fmală o 
echipă din Deva. A avut o-

T e I e x
• VINERI, SIMBĂTÂ SI DU

MINICA se vor desfășura pe 
stadionul Republicii din Ca
pitală întrecerile campionate
lor naționale de atletism. Pe 
lista part ciponților figurează 
printre alții, Ileana Silai, Na
talia Mărășescu, Argentina 
Menis, Gina Panait, Fița Lo
vin, llie Floroiu, Carol Cor- 
bu etc. întrecerile din acest 
an consttiuie un criteriu de 
selecție în vederea campio
natelor europene de la Pra- 
ga. (28 august - 3 septem
brie)
• BtKLIiX 17 Agerpres). In 

localitatea Grevesmuehlen 
(in apropiere de Rostock) au 
început meciurile competiției 
internaționale de handbal 
pentru jumoore „Cupa Prie
tenia". In primele partide au 
fost înregistrate următoarele 
rezultate: România — U.R.S.S. 
7-7 (4—3), Cehoslovacia - 
Bulgaria 19-17 (9-8).

• HAMBURG 19 (Ager- 
pres). Proba feminină de flo
retă pe echipe din cadrul 
campionatelor mondiale de 
scrimă de la Hamburg a fost 
cîștigată de selecționata 
UiR.S.S. care în finală a în
vins cu 9-2 echipa Poloniei. 
Victoriile echipei sovietice 
au fost realizate de Si

dorova - 3, Kniateva - 2, Be
lova - 3 și Giliazova - 1. 
După cum s-a mai anunțat 
echipa României a ocupat 
locul trei cucerind medaliile 
de bronz. Au urmat în cla
sament R.D. Germană, Fran
ța și R.F. Germania.

și sport
te, colegii mai mari fiindu-i 
adevărați îndrumători, în 
special Bălosu, pe post de 
„dădacă-șefă", întotdeauna 
l-a mobilizat și încurajat. In 
ultimul joc din campionatul 
trecut-(cu Vulturii Textila Lu
goj în deplasare) în minutul 
1 a ratat cea mai mare o- 
cozie de gol din viața sa, 
într-o situație foarte dificilă 
pentru echipă, 
colegilor l-ar fi 
Dar acestea nu 
în final marea 
cuprins pe toți.

Ultimul său succes fotbalis
tic îl recomandă ca pe o 
speranță a fotbalului din 
Vale. La concursul pe mi
nister, echipa Liceului indus
trial minier Lupeni, unde Vir
gil Stancovici este elev în 
anul al IV-lea, a ^pcupat lo
cul II, obținînd dreptul să 
joace în turneul final. Cu 

acest prilej a primit cupa 
de golgeter și cel mai teh
nic jucător. Un succes incon
testabil pe care actualul 
component al Minerului Vul
can speră să-l mai obțină, 
și tot în Vale, cu atît mai 
mult cu cît în anul următor 
se va înscrie la Institutul de 
mine Petroșani unde va ata
ca și culmile formării sale ca 
om și specialist în minerit.

mingea. A e- 
voluat apoi sub 
mina lui Ni- 
colae Chicea- 
nu, cel care de 
la regretatul 
Tudor Paraschi- 
va (fost antre
nor, cu ani în'

Reproșurile 
dat gata, 
au venit și 
bucurie i-a

-------- - -------- ,f

urmă, la Minerul Vulcan) a 
învățat că talentul se vede 
încă din copilărie, însă fără 
pricepere și o muncă migă
loasă devine o „floare ofili
tă". Nu este cazul lui Stan
covici, oare, în 1976 debu
tează în echipa mare, într-un 
meci hotărîtor pentru pro

movarea 
pe care 
întregime.
ce| mai important joc al său. 
A urmat barajul, iar în anul 
următor îl vedem evoluînd 
în diviza C, disputîndu-și, 
împreună cu colegul și prie
tenul Său Zoltan Lacatoș, lo
cul în echipă.

A fost un an greu, mai a- 
les pentru un junior, dar și 
de acumulări. A învățat mul-

divizia
jucat 

fost poate

C, 
în

C.A. VO1NESCU
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Pentru un dulgher 
de șantier profesia este 

pe jumătate artă
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„Am văzut lumina zilei 
la 20 iulie 1943 în satul 
Valea Mărului, județul Ga
lați într-o familie cu 7 co
pii - ne mărturisește emo
ționat comunsitul Gheor
ghe Doca, șeful brigăzii de 
dulgheri de la Șantierul nr. 
2 al l.C.M.M. Petroșani, 
care lucrează alături de 
cei 11 băieți din echipa sa 
la construirea celei mai 
mari și mai moderne pre- 
parații din Vale, preparația 
cărbunelui Livezeni.

Discuția am purtat-o 
acum cîteva zile în deco
rul „munților" de pămînt 
excavați și taluzați de u- 
riașele utilaje grele ale 
șantierului. Este decorul în 
care prind cu repeziciune 
contur, fundațiile viitoarei 
secții de sortare, primele 
lucrări la puțul cu două 
schipuri, la dig, la compre- 
soare și la flotație, în toa
te punctele cheie ale noii 
preparați! ce se înalță se
meață, lîngă albia - și ea 
nouă - a jiului de Est.

- Am venit în Vale acum 
17 ani — ne-a spus în con
tinuare interlocutorul nos
tru și de atunci lucrez fă
ră întrerupere ca dulgher 
pe șantierul I.C.M.M. Pe
troșani. Primul șantier a 
fost tot o preparație, cea 
de la Coroești.

- Ce v-au adus acești 
on: ?

- In primul rînd califica
rea în această meserie de 
mare căutare pe orice șan
tier, apoi satisfacțiile unei 
munci împlinite, satisfacții 
pe care le trăiesc ori de 
cîte ori trec pe lingă pre
parația și funiculairul Co
roești, filtrele de la Lupeni, 
cele două puțuri de la Ani- 
noasa, instalația termică 
de la l.U.M.P. si alte cons
trucții industriale ale Văii 
la care am lucrat cu bă- 
feții de-a lungul anilor.

- De fapt, ce-nseamnă a 
fi dulgher pe un șantier ?
- Dulgheri-a? Nu-i o 

treabă prea ușoară - ne 
declară cu seriozitate 
Gheorghe Docd. In meseria
aceasta nu-ți este necesară 
doar forța brațelor. Se ce
re mai ales gîndire, multă 

• (Urmare din pag. i)

acceptate, intre timp însă 
barele, lăsate în voia sorții 
dispar (dispariție consemna
ta ia o rearuariej. Șoferul 
este trinîis în judecată pen
tru neglijență în serviciu.

Departe de noi gîndul de 
a-l considera nevinovat pe 
șoferul Liviu Florin J. Dim
potrivă, considerăm că recu
perarea pagubelor produse 
avutului obștesc și sentința 
completului de judecată au 
la bază consecvența cu care 
este aplicată legea, fără de
rogări sau amînări. Neglijen
ța nu poate beneficia de 
„înțelegere" mai ales cînd 
afectează averea obștească. 
Rămîn însă de elucidat unele 
aspecte care au facilitat 
comportarea iresponsabilă a 
conducătorului auto amintit. 
Astfel, ne întrebăm cum de 
conducerea autobazei a lă
sat numai în seama lui Liviu 
Florin Ț. recuperarea barelor 
île oțel abandorțate în drum. 
Marfa de la jrnizor pînă 
Ia beneficiar intră, pe toată 
durata transportului, în ges
tiunea autobazei, conducerea 
sa, investită cu răspundere 
civilă, are obligația de a ad
ministra, conserva, apăra și 
recupera toate mărfurile în
credințate pînă în momentul 
cînd beneficiarul semnează

de prwmre. De asemenea, 
conducerea autobazei avea 
obligația moroiă de a se în
griji de avutul obștesc, indi
ferent de întreprinderea că
reia îi aparține. Se vede însă 
că tovarășii dip conducerea 
autobazei consideră avutul 
obștesc numai bunurile ma
teriale încredințate unității

lor. Fiindcă normal, datoria 
lor era să recupereze, prin 
orice mijloace, barele pără
site la margine de drum. A- 
poi, șoferul cu pricina, după 
cum reiese și din caracteri
zarea semnată de șefu| au
tobazei, de contabilul șef 
Constantin 3uldur și dispece
rul șef Nicolae Coica, eră 
cunoscut ca rău platnic al u- 
nei pensii de întreținere, al 
chiriei și altor datorii, pen
tru care I se făcuseră mereu 
popriri pe statul de retribu
ții. De asemenea, în nume

roase rînduri absenta nemoti
vat sau întîrzia. 1 s-a atras 
în două rînduri atenția, I 
s-au cerut două angajamen
te scrise și... doar atît. Dacă 
știau cu cine au de-a face, 
de ce tovarășii din conduce

qîndire și chiar fantezie.
- De ce ?
- Simplu. Noi sîntem pri

mii după topografii care 
inaugurăm șantierul. O 
luăm de la țărușii înfipți 

în glie și terminăm cu ulti
ma ușă pe care o montăm 
la poarta întreprinderii. 
Lucrăm numai cu schița în 
mină și cu maistrul alături, 
măsurăm de zece ori și tă
iem odată, trasînd cu trăi
nicie în lemn viitoarele te
melii de fier și beton ale 
construcției. In meseria 
noastră, greșeala este ex
clusă. Repet, în dulgherie 
nu se greșește. O greșeală 
a dulgherului, înseamnă o 
întreagă lucrare pornită 
greșit. Și așa ceva nu se 
admite.

- Cum reușiți să reali
zați totul exact, corect ?

— Muncind cu atenție și

Profil de 
constructor 

controlînd, cum spuneam î- 
na.nte, controlînd de. zece 
ori. Personal, nu las nimic 
la voia întîmplării. Trebuie 
să vad totul cu ochii mei, 
să mă conving personal, să 
fiu sigur că lucrul s-a făcut 
cum trebuie.

- A ieșit chiar întot
deauna perfect tot ceea ce 
faceți ?

- Da. Cu excepția unor 
cazuri cînd greșeala de 
calcul a aparținut proiec
tantului, de multe ori însă 
chiar și atunci tot noi dul
gherii, îndrumați de maiștrii 
și inginerii noștri, descur
căm lucrurile.
- Există în Vale vreo 

construcție care a dat'mul
tă bătaie de cap dulghe
rilor din echipă ?

- Există, desigur. Marele 
examen în profesie l-am 
dat la construirea ciocanu
lui matriță de 5 tone forță 
de la l.U.M.P., ciocan în
greutate de 800 tone, sus
pendat pe arcuri, al doilea 
de acest gen construit în 
țară. Am avut mari emoții, 
dar nu ne-am făcut de rîs. 
Nici nu putea fi altfel.

Odiseea unui șofer neglijent

l-am avut alături pe Vasi- 
le Codoreanu, un foarte bun 
meseriaș venit odată cu 
mine pe șantier, pe tinerii 
dulgheri Dumitru Mutu cu 
Viorel Butucel, participant, 
iar ultimul cîștigător al 
concursului pe meserii, fa
za municipală, pe Alexan
dru Modoș și alți băieți de 
nădejde fără de care bio
grafia mea de constructor 
n-ar putea fi completă. 
Motivul ? Ne-am format a- 
lături muncind cot la cot 
în viforele iernii și arșițele 
verii, pe ploaie și furtună, 1 
mereu măsurînd și bătînd 
cu ciocanul. Lîngă ei mă 
simt de fapt „acasă" în
tre ai mei și mă bucură 
faptul că sfaturile bone pe 
care le' știm cu toții de la 
părinții noștri le urmăm si 
nu le uităm. Noi' n-avem 
nemotivate în echipă și 
nici indisciplînă. Singurul 
necaz este că sîntem o mi
nă de oameni, iar lucrări
le sînt multe si pretențioa
se.

- Un dulgher, ne declară 
maistrul principal Ion Traș- 
cău, locțiitorul secretarului 
comitetului de partid din 
șantier, trebuie să fie pe 
jumătate artist, înîeleqmd 
prin oceasta un meseriaș 
oriceput, plin de inițiativă 
și de cele mai multe ori 
plin. de" curaj. Asa sînt a- 
proape toți dulgherii noș
tri..

Un curaj pe care-l mani
festă de peste 17 ani co
munistul Gheorghe Doca și 
tovarășii săi de echipă, ca
re astăzi urează colegului 
lor de muncă un călduros 
„La mulți ani !"

Maria PREDOȘANU

rea autobazei n-au luat mă
suri pentru prompta recupe
rare a barelor ? S-au mul
țumit doar să-i desfacă con
tractul de muncă, cînd au a- 
flat că barele de oțel au 
fost date dispărute. Or, du
pă părerea noastră, depana
rea autocamionului și trans
portul mărfurilor la benefi

ciar nu constituiau sarcini de 
serviciu doar pentru șoferul 
respectiv. Dimpotrivă, mai a- 
les cînd prima încercare de 
reîncărcare a barelor s-a sol
dat cu eșec și șoferul a tot 
amînat prezentarea la 
l.U.M.P. cu actele de trans
port. In același timp ne mi
ră faptul că lucrătorii cu răs
punderi exprese-privind ges
tionarea materiilor prime și 
materialelor de la l.U.M.P, 
care l-au trimis pe Liviu 
Florin Ț. în calitate de de
legat la B.J.A-T.M. Deva au 
stat cu mîinile în sîh, cînd 
acesta a întîrziat atîtea zile 
șl cu actele și cu marfa dij
muită de ghinionista pană 
și de neglijență. Unii chiar 
l-au purtat pe drumuri de la 
l.U.M.P. la Vulcan, apoi la

Erau ceasurile unei după- 
amieze de vară- Pe ușa dis
pensarului din Uricani intră 
cu pași grăbiți și răsuflarea 
aproape tăiată o femeie ce 
ținea în brațe un copilaș, pe 
fața căruia se prelingeau pi
cături de sînge. Copilul că
zuse și se lovise, în timpul 
jocului. In acel moment s-a 
auzit vocea blîndă a medi
cului Ella Kolar care i-a liniș
tit atît pe mama îng ijorată 
cit și pe micuțul ce pr mea 
îngrijirile necesare.
r/ZZZZZ//ZZZA/ZZZZZZZZ/ZZZ//ZZZZ/Z)

Doctorița 
noastră 

umiimiiiiHuimiiimiiiiri

Fiică: a Văii Jiului, la ter
minarea Institutului de medi
cină din Timișoara, Ella s-a 
reîntors pe meleagurile nata
le — la dispensarul din Uri
cani. Muncnd cu dăruire și 
pasiune este intîlnită deseori 
la Buta, Arcanu, Valea de 
Pești, Cîmpu lui Neag sau în 
Uricani, alături de bolnavi 
sau efectuînd controale pen
tru prevenirea îmbolnăvirilor. 
De la numirea sa ca medic 
pediatru la circumscripția U- 
ricani (noiembrie 1977) și 
pîriă în prezent a efectuat un 
număr de peste 7 000 de con
sultații la minori și peste 
2200 de consultații la odulți.

Doctorița noastră desfășoa
ră și o bogată activitate obș
tească în cadrul Comitetului 
orășenesc Uricani al femeilor, 
ai colectivului de sprijin al 
autorității tutelare și de a- 
s stență socială de pe lîngă 
consiliul popular orășenesc.

Elena COSTEA, 
Uricani

Ce i-a determinat ?
întrebarea nu le-am adresat-o. 

Păcat. Poate aflam mai mult 
decît am înțeles privindu-î, de- 
cîț aflasem de la profesoara 
Lucia Daniel, directorul Școlii 
generale nr. 6 Peirila.

Era luni, trecuse demult de 
ora prînzului. In atelierul școa
lă, maistrul instructor
Florea Dobre lucra la re
vizuirea și montarea unui 
strung. Alături, cu mîne- 
cile suflecate, doi tineri, doi 
absolvenți ai Școlii generale 
nr. 6 : Gheorghe Androne și 

Sorin Brăila. Lucrau împreună 
eu maistrul la montarea noii 

mașini. Sînt în vacanță. Gheor
ghe e elev la o școală profe

sională, Sorin a trecut cu suc
ces probele pentru treapta I.

Aflăm că nu i-a chemat ni
meni. Lucrează de cîteva ore 
în șir. Și au mai fost și în alte 
zile - aflăm. De ce au venit ? 
Doar sînt în vacanță. Răspun
sul îl intuim de pe chipurile 
lor, din privirile ce iscodesc fie
care piesă, ni-l dau chiar și 
mîinile lor mînjite, care nu stau 
o clipă, și zîmbetul care le 
înflorește discret pe obraji du
pă o operație sau alta.

De ce ? Ce i-a determinat ? 
întrebări la care primim, zilnic, 
răspunsuri. Ni le dau sute și 
sute de Sorini, de Gheorghe, 

de Ion, de Nicolae de...

Năravuri • Năravuri
Locuiești într-un bloc. Ve

cinii - din dreapta, din stin
gă, cel de jos au copii mulți, 
de vîrste diferite. Ce îi a- 
duce la numitor comun e li
niștea, respectul pentru o- 
dihna celorlalți. Se mai joa
că ei, cum e și firesc, în fața 
blocului, ba îi mai auzi și pe 
scări, dar odată intrați în 
apartament umblă încet, vor
besc domol, iar, după-amiaza 
și seara, nici nu știi dacă te
levizorul ori aparatul de ra
dio este deschis. Ah, ce bi
ne I veți zice. Unde pui apoi 
că și părinții lor sînt oameni 
potoliți, atenți |a liniștea al
tora. Așa ar fi dacă... acest 
„dacă" de la etaj nu și-ar 
face drum spre urechile tale 
sub diverse forme și la cele 
mai nepotrivite ceasuri. Par

că totul se petrece după plan. 
Orele 15,30—16 copilul lor se 
joacă. O, n-ar fi nici un ne
caz, toți ne-am jucat cînd- 
va... Copilașul celor de sus 

e dotat cu o bilă din acelea 
de popice, iar mămica des
chide larg ușa camerei, ușa 
băii, astfel ca micuțul să se 
joace în... liniște, aruneînd 
de-a dura bila pe podea. 
Duruitul și loviturile ei sînt 
punctate de micile țipete bu
curoase ale ălui mic... Mai 
intră și mămica în joc, îrw- 
poindu-i bila, tot pe parchet, 
îndemnîndu-l, „hai, bine, în
că o dată"... Și ține, și~ține... 
Nimeni nu obosește.

Vine apoi programul de 
seară. Dacă s-ar termina la 
„Noapte' bună, copii", da, 
dor nu... Asculți pe rînd mu
zică tînără, sfaturi, teatru, 
simfonii... Ești obosit, ai 
vrea să dormi; nici perna 
pusă pe creștet și nici lumi
nai ul nu îți ajută. Cîteo- 

Terminați mai repede cu vopsitul zebrei, co să poată 
eștia să spargă asfaltul!...

dată, și nu prea rar, oi par- 
te, spre miezul nopții de a 
audiție a bogatului noștri» 
folclor muzical înregistrat pel 
discuri, dar trece și asta, 
Stăpînul casei, care mai lu
crează cîte ceva la domici
liu, își începe activitatea spre 
ore mici... Și astfel, te trece 
hăt bine după miezul nopți?,- 
iar tu, plin de draci, trebuie 
să pleci la lucru peste cîte
va ore...

Intr-o după-amiază, sPr® 
seară, cînd familia e în plin' 
„program", urci scările și 
jenat le bați la ușă : î
- Știți, v-aș ruga frumos, 

și le explici „tărășenia". Ce
le două capete, care te pri
vesc prin crăpătura ușii, fa
brică urgent „argumente", 
se încruntă la tine și atacă 
pe rînd :

- Da' ce, să leg mîinile și 
picioarele copilului ?! - țipă 
el.

- De ce plătim radio și te
levizor ?! - strigă ea... j;

- Să mai vii odată la noi...
c-apoi...! i

Pleci' rușinat, mai ales că 
apar capete curioase și la 
alte uși. Ajungi în casă și 
ca un supliment („n-a să-ți, 
ajungă !"...), o coadă de mă
tură manevrată ritmic pe 
parchet îți lovește auzul... 
Dar asta nu-i tot. Peste do
uă săptămîrii primești, fru
mușel, o citație... ești recla
mat pentru tulburarea liniș
tii și pentru injurii... Pe șase 
pagini, oamenii au adus din 
condei afacerea că a- 
junge și pentru Tribunalul 
Suprem... Drumuri, nervi, timp 
pierdut și pînă una alta ești 
certăreț, scandalagiu, che
fliu, și alte cîteva...

Viorel MORARU

Deva și înapoi. Cine a plătit 
aceste transporturi efectua
te de un camion al autoba
zei ?

Iotă cum, dincolo de a- 
beterea șoferului Liviu Florin 
T...se întrevede clar că ne
glijența sa a beneficiat de 
un adevărat „lanț al slăbi
ciunilor" din partea unor lu
crători de la autobază și 
l.U.M.P., cu funcții de răs
pundere, care aveau datoria 
morală să-l readucă la rea
litate pe șofer, dar și să 

prevină păgubirea avutului 
obștesc. Superficialitatea, 
comoditatea sau pur și sim
plu indiferența lor față de 
valorile materiale dobîndite 
prin muncă și transpirație ni 
se par tot atît de demne de 
înfierat ca și vinovăția șofe
rului în cauză. Chiar nu-i 
mustră conștiința pe cei vi
zați, care au contribuit in
direct la pierderea unor va
lori materiale de peste 8000 
lei, dar și la căderea în cul
pă â conducătorului auto Li
viu Florin Ț. ? Fiindcă, dacă 
interveneou cu promptitudi
ne, cu multă hotărîre, ba 
chiar orin măsuri drastice, 
Liviu Florin Ț. nu s-ar fi a- 
flat în fața completului de 
judecată, dosarul său pri
vind antecedentele penale 

ar fi fost imaculat...



4 Steagul roșu

Deschiderea la Londra a unei expoziții de carte și tipărituri
românești

Bogota
Mumele din operele tovarășului Nicolae Ceaușescu,

la loc de frunte
LONDRA 19 (Agerpres). 

Institutul de studii sociale 
din Marea Britanie a or
ganizat la sediul sau cen
tral din Londra o manifes
tare dedicată formării sta
tului național unitar- român 
și zilei de 23 August.

Cu prilejul festivității a 
fost inaugurată o expoziție 
da carte și tipărituri româ
nești. La loc de frunte sînt 
expuse volumele din seria 
de opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialis
te România, precum și cărți 
apărute în Marea Brita
nie sub semnătura unor au
tori britanici privind perso
nalitatea și activitatea șe
fului statului nostru.

In cadrul expoziției sînt 
prezente, de asemenea, vo
lume ce ilustrează istoria 
milenară a poporului ro
mân, lupta sa dîrză pen
tru păstrarea și afirmarea 
ființei și conștiinței națio- 
na'e, realizările obținute de 
România în an i socialismu
lui.

La vernisajul expoziției cat succesele deosebite ob- 
au participat personalități 
britanice de prestigiu. Lor
dul Philip Noel Baker, 
membru al Camerei Lorzi
lor, laureat al premiului 
Nobel pentru pace, Richard 
Hauser, directorul Institutu
lui de studii sociale, Heph- 
zibach 
președinta Ligii 
nale a femeilor 
ce și libertate.

Au luat parte 
știință britanici, 
universitari și specialiști.

A fost prezent Nicu Bu
jor, însărcinatul cu afaceri 
a.i. al României la Londra.

In alocuțiunea rostită cu 
acest prilej Philip Noel Ba
ker a subliniat semnificația 
celor două evenimente, im
portanța istorică a actului 
de la 1 decembrie 1918, ca
re a dus la desăvîrșirea for
mării statului național uni
tar român, prin unirea fi
rească a Transilvaniei cu 
România.

In continuare, el a evo-

Menuhin-Hauser, 
internațio- 

pentru pa-

oameni de 
profesori

ținute de România în cei 34 
de ani de la eliberarea ță
rii de sub fascism, dezvol
tarea și diversificarea re
lațiilor României cu toate 
statele lumii, indiferent de 
orînduirea lor socială.

Reputatul om de știință 
englez a relevat eforturile 
continue depuse de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
- personalitate proeminentă 
a vieții politice mondiale - 
pentru întărirea colaborării 
și cooperării dintre state 
cu sisteme sociale diferite, 
contribuția originală adusă 
la elaborarea unor principii 
noi, la găsirea căilor care 
să ducă la o destindere 
reală, la consolidarea pă
cii în lume.

Lordul Philip Noel Baker 
și-a exprimat admirația 
pentru in'luența si contribu
ția ne care președintele 
Nicolae Ceaușescu le are 
în abordarea constructivă a 
problemelor ce confruntă 
omenirea contemporană.

ZIUA ROMÂNIEI 
la Tîrgul internațional 

de la
BOGOTA 19 (Agerpres). - 

In cadrul Tî. gului inie națio
nal din capitala Columbiei, 
Bogota, a avut loc ziua 
Republicii Socialise Româ
nia. Cu această ocazie pa
vilionul țării noastre a fost 
vizitat de conducători și re
prezentanți ai unor ministe
re și organisme economice 
de stat columbiene, de nu
meroși oameni de afaceri.

care au aprec’at calitatea 
și performanțele tehnice ale 
exponatelor românești.

Presa columbiană a 
blicat articole și fotografii 
cu privire la dezvoltarea e- 
conomiei românești, la evo
luția favorabilă a schimburi
lor dintre cele două țări și 
prezența țării noastre la 
Tîrgu! Internațional de 
Bogota.

Convorbiri româno-sovietice
MOSCOVA 19 (Agerpres).

— Tovarășul Jangs Fazekas, 
viceprim-ministru al guver
nului-, minis ru! comerțului in
terior al Repub'icii Social s- 
te România, care se află la 
Moscova, a a.u conob.ri 
cu conducerea ’ Ministerului 
Comerțului al Uniunii Sovieti
ce, Cu acest prfej, a fost 
examinat modul în care se

pu

ia

realizează colaborarea 
protocolul de schimburi 
bunuri de consum între 
două ministere și sa conve
nit lărgirea în continuare a 
volumului și sort meniului de 
mărfuri ce constituie obiec- 
tu! schimburi Io -,

Viceprim-min.strul român a 
vizitat expoziția internațio
nală „lnprodorgmaȘ-1978".

și 
de 

cele

Reuniunea tripartită egipteano 
israeliauo-americană

I 
I 
I

FILME
PETROȘANI 7 

iembrie : Magazinul 
antichități.

Republica : Ediție 
cială.

Unirea : E atît de 
proape fericirea.

PETRILA : Trepte pe cer. 
, LONEA : Jucăria.

ANINOASA : Epidemia. 
VULCAN : Guerrilla.

LUPENl - Cultural :
Polițistul, pilot de cursă.

URICANI : Septembrie.
LV.

^Dezbaterile Conferinței O.U.A
I KHARTUM 19 (Agerpres).
'Primele dezbateri din cadrul 
'Conferinței la nivel înalt a 
' Organizației Unității Africa
ne (OUA), la care iau parte 
30 de șefi de stat și patru 

i șefi de guvern - prezență 
i ce nu 
istorie 
și care 

j însăși, 
i lucrări
probleme privind necesitatea 
sprijinirii luptei de eliberare 
’din teritoriile africane aflate 
încă sub dominație străină, 

■pentru eliminarea deplină a 
■ colonialismului de pe conti
nent, a politicii de amestec 
;și intervenție în treburile in- 
: terne ale statelor africane, 
; precum și de sublirierea sem- 
‘nificației promovării relațiilor 
Ide cooperare, în interes rect- 
'proc, între țările membre, în 
vederea dezvoltării lor eco- 

tnomice și sociale. 
J In discursul inaugural, șe
ful statului, sudanez, Gaofar 
El Nimeiri, ales președinte al 
OUA pe următoarele 12 luni,

prezența 
s-a mai înregistrat în 
organizației din 1963 
demonstrează, prin ea 
importanța actualelor 
- au fost marcate de

a pus un accent deosebit pe 
sprijinirea luptei de eliberare 
din Africa australă, împotri
va politicii de discriminare 
ras ala și apartheid, sublini
ind solidaritatea popoare
lor africane față de efortu
rile tuturor forțelor angajate 
în acțiunea de eliminare a 
colonialismului de pe conti
nent.

In cadrul dezbaterilor pe 
marginea ordinii de zi, au 
luat cuvîntul președintele 
Gabonului, Omar Bongo, pre
ședintele Liberiei, William 
Tolbert ir., președintele Ni
gerului, Seyni Kountche, Ro
bert Mugabe, copreședinte al 
Frontului Patriotic Zimbabwe, 
președintele Guineei, Șekou 
Toure, și președintele Egiptu
lui Anwar El Sadat.

Adresîndu-se participanților 
la lucrări, secretarul general 
ol O.N.U. Kurt Waldheim, a 
cerut ca diferendele dintre 
unele state africane să fie 
rezolvate pe cale pașnică, pe 
baza principiilor enunțate în 
Carta OiN.U. și Carta O U.A., 
pe calea negocierilor.

LA MONTREAL S-AU DES 
CHIS lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Asociației 
internaționale a magistrați- 
lor pentru delincvente juve
nilă. Participă circa 500 re
prezentanți din 70 de țări.

UN CONSORȚIU INTERNA
ȚIONAL de 34 bănci comer
ciale a convenit să acorde 
Portugaliei uri împrumut de 
150 milioane dolari, pen ru 
a ajuta această țară să a- 
chite datoriile sale externe.

BARAJ
chite datoriile sale

RUPEREA UNUI
pe rîu! Bhakera a provocat 
în Nepal inundații în urma 
cărora circa 500 de persoa
ne au fost date dispărute în 
zona respectivă, aTa ă în 
vecinătatea frontiere: cu Ind a. 
Aproximativ 20 de comune, 
cu o populație totală de cir
ca. 50 000 de persoane, au 
fost acoperite de apele re
vărsate, în pe ime'rul lor fiind 
distruse aproape 4 000 de 
case.

LONDRA 19 (Agerpres). La 
Castelul Leeds din comitatul 
Kent au luat sfîrșit, miercuri, 
lucrările reuniunii tripartite 
consacrate examinării căilor 
de reglementare a situației 
din Orientul Apropiat, la ca
re au participat miniștrii de 
externe al Egiptului și Israe
lului, Mohamed Ibrahim Ka
mel și, respectiv, Moshe Da
yan, precum și secretarul 
de stat cri S.U.A. Cyrus. Van
ce. -

La sfîrșitul reuniunii, ale 
cărei lutrărr au durat două 
zile, secretarul de stat al 
S.U.A. a dat publicității ' O 
declarație în care a precizat 
că între pozițiile Egiptului si

Israelului „rămîn divergențe 
majore". El a adăugat că 
miniștrii de externe ai celor 
două țări vor raporta guver
nelor lor despre problemele 
discutate în cadrul reuniunii.

Cyrus Vance a anunțat, 
de asemenea, că se va de
plasa în Orientul Apropiat, 
peste aproximativ două săp- 
tămîni. El a mai arătat că 
ambasadorul itinerant ame
rican, Alfred Atherton, va 
pleca în Orientul Apropiat 
„pentru a menține contactul 
cu cele două părți și pentru 
a participa, dacă cele două 
părți vor considera util, la. 
pregătirea altor eventuale 
reuniuni"..

i

I

I
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I

16,00 Telex. 16,05 Tele- I
școală 16,35 Matineu de I 
vacanță. „In mările Sudu- 1 
lui". (III). J7„00 Pentru | 
timpul dumneavoas.ră li- | 
ber..-. vâ recomandăm. ■ 
17,15 Imagini din Belgia l 
— Anvers. 17,25 Consul-I 
tații medicale. Viața ra- | 
țională: Prezintă dr. Do- ■ 
rina Boboia. Cura helio- | 
marină, dr. Nicolae Te- 
leki. 17,45 Film documen
tar: Praga — armoniile u- 
nei metropole. 18,05 Cîn- 
tece tinerești- 18,20 Ro
mânia pitorească. 18,50 
Cîntare omului. 19,05 
Film serial pentru copii: 
Cuore. 19,30 Telejurnal, 
întrecerea socialistă în 
cinstea marii sărbători. 
19,50 La ordinea zilei în 
economie. Investiții '78- 
Emisiune realizată pe șan
tierul Combinatului de în- I 
grășăminte chimice din A- I 
rad. 20,00 Ora tineretului. | 
21,00 Publicitate. 21,05 ] 
Telerecital: 
mescu. 1 
artei populare românești. 
22,20 Telejurnal-

RADIO
Buletin de știri.

Orientul
DAMASC 19 (Agerpres) 

— Conș’liul Central al Orga
nizației pen'.ru Eliberarea Pa- 
lestiniei (O.E.P.) s-a reunit, 
la Damasc, în prezența lui 
Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al 
O.E.P., a altor conducători ai 
rezistenței palestiniene. Pe 
ordinea de zi figurează exa
minarea problemelor privind 
unitatea palestiniană și ne
cesitatea consolidării relați
ilor dintre diferite grapări. 
ale rezistenței palestiniene,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••«••••••••••••••••••
La peste patru luni de la 

semnarea așa-zisului acord 
de reglementare internă a 
problemei rhodeșiene, Rho 
desia este pe cale de a de
veni cel mai neferct exem
plu de decolonizare în A- 
frica. Poate că, la început, 
o parte a opiniei publice a 
considerat un act de curaj 
hotărîrea a trei .dintre liderii 
politici africani de a-l spri- . 
jini pe lan Smith îți așa zisa 
soluționare internă a situa
ției, pentru a găsi o rezol
vare pașnică a crizei, rho 
desiene. Astăzi însă rezul a- 
fele sînt amare, iar eșecul, 
evident. Cei trei) lideri de 
culoare se află, în prezent, 
pe calea discreditării to ale, 
pînă la punctul în care, în 
propriile lor formațiuni poli
tice, s-a ajuns să se vorbeas
că despre „o putere albă cu 
înfățișare africană". In orice 
caz, eșecul acordului intern 
este vizibil atît pe plan mi
litar, cit și pe plan politic.

Pe plan militar, apelul la 
încetarea focului, lansat de 
autoritățile rasisrte, la 2 mai, 
rămîne fără ecou. Dimpotri
vă, războiul de gherilă s-a 
extins în întreaga țară, por-

nind din zonele rurale. Per
manent se deschid noi fron
turi și nu trece o zi fără ca 
autoritățile de la Salisbury 
să nu fie nevoite să anunțe 
noi ciocniri sîngeroase cu 
forțele patriotice. Intre 2 maț 
și 2 iunie, comandantul mi
litar rhodesian a anunțat 280

masiv, părăsindu-și locuințe
le, ceea ce accentuează dez
organizarea economiei, rho- 
desiene. Liderii de la Salis
bury, care au declarat în
totdeauna că pot controla 
activitatea forțelor de ghe
rilă, nu mai reușesc, astăz ,

DJN PRESA STRĂINĂ

Impasul rhodesian
„Jeune Afrique"

de marți, cu 80 mai mult 
decît luna precedentă. Situa
ția trupelor regimului minori
tar se înrăutățește cont nuu, 
numărul celor scoși din lup
tă ajungînd în prezent, la 
aproximativ o sută pe săp- 
tămînă. Sîntem mult mai de
parte de media săptămînală 
de zece pierderi înregistrate 
în 1977. Forțele de gherilă 
conduse de Frontul Patriotic 
păr, în prezent, să încerce 
să încercuiască orașele. Re
zultatul este că fermierii albi, 
chiar organizați în cadrul u- 
nor formațiuni înarmate, fug

'să înșele pe nimeni, decît pe 
ei înșiși- ,

Pe plan politic, d scrimi- 
narea regimului minoritar es
te și mai gravă. Așa-num ții 
lideri africani moderați sînt 

.nevoiți să asiste neputincioși 
la întărirea politicii represive 
a regimului Smith. Acordul 
pe care l-a.u aprobat le lea
gă efectiv mîinile, Jinîndu-i 
departe de prob'emele mili
tare, politice sau judiciare. 
Singura dată cînd un minis
tru african al justiției, Byron 
Hove, a îndrăznit să protes
teze împotriva represiunii și

rasismului, a fost imed at în
depărtat din guvern.

Pentru a contracara 
țiunile forțelor 
autoritățile de la 
au adoptat o nouă serie de 
măsuri represive. In anumite 
zone, situate în aprop e ea 
frontierelor cu Mozamb'cul, 
sătenii africani nu au per
misiunea să-și părăsească 
casele cea mai mare parte 
a zilei, astfel încît nu le ră
mîn practic decît două > ore 
din 24 pentru muncile cimpu- 
lui. Tirjerii de peste 16 ani 
trebuie să rămînă în per
manență la domiciliu. Nimeni 
nu are voie să se instaleze 
sau să viziteze colinele din 
apropiere. Circulația vehicu
lelor este total interzisă la 
sate. Prin aceste măsuri și 
prin altele s milare, autorită
țile rasiste speră să reducă 
la minimum contactele între 
populație și forțele patrioti
ce. Se pare totuși că acestea 
din urmă se simt în Rhodesia 
ca peștele în apă. Potrivit 
ultimelor date, elementele 
active ale Frontului Patriotic 
aflate în interiorul țării 
fi de aproximativ 20 000.

(Agerpi esț

ac- 
patriotice, 

Salisbury

ar

Mijlociu
recentele evenimente interve
nite în evoluția situației din 
Orientul Mijlociu, oportuni
tatea convocării Cons hului 
Național Palestinian și sta
bilirea datei și a Jocului a- 
cesteia — informează agen
ția M.E.N.

BEIRUT 19 (Agerpres). - 
Fuad . Boutros, vicepremier, 
ministru de ex erne și al a- 
părării al Libanului, s-a în- 
tîln t cu șeful Statului Major 
al armatei libaneze și cu alți 
ofițer; superiori. Intr-o de
clarație făcută presei, Fuad 
Boutros a relevat că, în ca
drul acestei întrevederi, au 
fost examinate problemele 
cuprinse în mesajul, adresat 
recent națiunii de Elias Sar
kis, președintele Libanului, 
în special aspectele referi
toare ia legea privind servi
ciul militar obligator u și in
trarea armatei libaneze în 
sudul Libanului în vederea 
restabilirii autorității guver
nului central asupra’întregu
lui teritoriu al tarii - rela
tează agenția I.N.A.

Mica 
publicitate

VIND casă Petroșanii, stra
da 11 Iunie 9 (curtea canti

nei institutului). (415)

VIND cîine de rasă
Royal. Telefon 42005, 
șam. (414)

VIND Dacia 1100, .
bună. Petroșani, telefon 41342, 
între orele 7-15.

■ PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Zabet Flo
rin, eljberată de I.M. Petrila. 
Se declară nulă. (416)

Cams- 
Petro- \

stare

REDACȚIA Șl ACMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 416 62 (secretariat), 4 24 64 (secții).

tal: Liliana To-• 
22,05 Maeștri ai I

........... I
i

5,00 Buletin de știri, I 
5,05 Ritmuri matinale. 6,00 I 
Radioprogramuf dimineții. |

I 
r
i
i
i
i
i
i
i
I
I

I

7,00 Radiojurnal. 8,00 Re
vista presei. 8,10 Curierul 
melodiilor. 9,00 Buletin de 
știri. 9,05 Răspundem as
cultătorilor. 10,00 Buletin 
de știri. 10,05 Opereta și 
compozitorii ei: Robert 
Sto'z. 10,25 Filo folk- 
10,45 Atlas folcloric. 11,00 
Buletin de șitri. 11,05 Pa
gini corale alese din lite
ratura universală. 11,35 
Discoteca ,,U". 12,00 Bule
tin de știri. 12,05 Din co
moara folclorului nosiru-i 
12,35 Repere interpretati
ve. 13,00 De la 1 la 3. 
15,00 Tehnic-club. 16,00 | 
Radiojurnal. 16,15 Țară 
cosînzeană — cintece de j 
Constant, n Arv.nte. 16,25 ' 
Coordonate economice. I 
tehnică și organizare în ' 
agricultură. 16,40 instan a- I 
nee solistice. 17,00 Bule. [ 
tin de știri. 17,05 Umver- | 
sul familiei. 17,30 Publi- . 
citate, 17,45 Cîrifece sil 
jocuri dobrogene. 18,00 
Orele serii. 20,00 Concert 
de muzică populară- 20,30 
Reflexele timpului. 20,40 
Cadențe sonore. 21,00 Bu
letin de știri. 21,05 Me
mento componistic: Ion 
Vasilescu. 22,00 O zi în- 
tr-o oră. 23,00—5,00 
stop muzica! nocturn.

VREMEA
Stația meteorologică 

Petroșani comun că : Ieri, 
temperatura maximă a a- 
erului la Petroșani a fost 
de 27 de grade, iar la 
Paring de 21 grade. Mi
nimele au fost de 12 gra- 

' de, atît la Petroșani cit și 
ia Paring.

Pentru următoarele 24 
de ore: Vreme instabilă 
cu cer variabil. In cursul 
după-amiezii se vor sem
nala, izolat, precipitații 
sub formă de aversă în
soțite de descărcări elec
trice. Temperatura maximă 
va fi cuprinsă între 21 și 
26 grade, iar minima în
tre 10 și 14 grade.

Non

I

TIPARUL r Tipografia Petroșani, tfr, Republicii, hr. 67.■


