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LA I.M. LUPENI Acțiuni ferme pentru întărirea 
răspunderii șl creșterea aportului fiecărui cadru tehnic la

în ziarul de azi:

2. COMBATIVITATEA, 
neori, printre mineri, 
auzită o vorbă : 
nouă își spune 
Referirea exprimă 
tate incontestabilă, 
nica nouă pătrunde 
în abataje. ut-laielș 
mai moderne schimbă 
ținutul munc 
profunde mutații în gîndi- 

oamenilpr. 
spun 

au

U-
i, este 
„Tehnica 

cuvîntul”.
o reali- 

Teh- 
vizibil 

tot 
con- 

aeterrn nă

îmbună- 
in- 

par- 
u-

rutina,

rea si acțiunea 
Numai că, cei care-și 
cu adevărat cuvîntul 
fost, Sînt. și vor fi întotdea
una oamenii. Ei sînt creato
rii tehnicii. De ei depinde 
valbrficarea bogăției de i- 
dei încorporate, încă de pe 
planșeta proiectantului, în 
utilajele moderne. De ei 

funcționarea u'-'la- 
parametrii pro'ec- 
nu nuțîne au fost 
cînd priceperea oa- 
a făcut ca bariera 
parametrii să fie

deo’nde 
(ului la 
tati si, 
cazurile 
meni lor 
acestor

depășită, datorită 
tățirilor de a-utentică 
geniozitate adusă pe 
curs unui mecanism sau 
nei instalații. Exemple ?
Chiar la mina Lupeni. De 
dată mai recentă : adapta
rea combinei de tăiere Ic 
complexul mecanizat, în 
stratul III, sectorul IV, re 
aiizare pe cale de a se 
repeta, peste puțin timp, 
la încă un frontal.

Omul este, așadar, 
care își spune <-------
Atunci cîn-d se pronunță 
favoarea progresului, 
dovedește i-riiț ativă, i 
novator, calități proprii 
mul ui înai ntat, 
cu el însuși, 
ceilalți. Acțiunile 
buie să fie permanent 
soțite de combativitate 
fără de care nu pot fi în-

, cel 
cuvîntul. 

în 
el 

spirit 
i o- 

autoexigent 
intransigent cu 

sale tre- 
în-

vinse imobilitatea, 
mulțumirea de sine.

Dar, să revenim la su
biectul nostru - sectorul IV 
al minei Lupeni. Analiza în
treprinsă de secretariatul 
comitetului orășenesc a scos 
în evidență că în ultimul 
timp a scăzut combativita
tea în fața unor abateri, 
clrar în cadrul comitetului 
de partid pe sector și în 
birourile organizațiilor de 
bază. Dea, unii oameni 
nu-și mai spun cuvîntul, ac-

lon MUSTAȚĂ

• Dialog cetățenesc

• Sportul de masă 
cîștigă „teren"

• Contraste

Două sectoare cu 
planul anual

Hărnicia și priceperea, or
dinea și disciplina de care 
au dat dovadă minerii bri
găzilor conduse de Lau- 
rențiu Kelemen, Constantin 
Sorescu și Ștefan Nagy, din 
cadrul sectorului II, le-au 
adus un binemeritat loc I 
în cadrul întrecerii socia-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe primul ministru 

al R. P. Congo
Tovarășul N ( c O I cf e 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Corrilinist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
primit, joi dimineața, în sta
țiunea Neptun, pe colonel 
Luis Sylvain-Goma, al doi
lea vicepreședinte al Comi
tetului Militar al Partidului 
Congolez a! Muncii, prim- 
ministru, șef al Guvernului 
Republicii Populare Congo, 
care efectuează o vizită o- 
ficială de prie'enie în țara 
noastră.

în t’inpul întrevederii au 
au fost evocate bunele re
lații de prietenie și colabo
rare care se dezvoltă în
tre partidele, țăile și 
popoarele noastre, precum 
și importanța hotărîtoare pe

s

liste ce se desfășoară la 
mina Uricani. în 19 iulie, 
colectivul sectorului II ra
porta îndeplinirea planului 
anual 
pășirea 
la sută. ___
te au fost obținute prin de
pășirea productivității 
cii pe întregul sector 
130 kg/post.

Și minerii sectorului

și chiar de- 
acestuia cu 7,1
Aceste rezulta-

mun-

care avut-o pentru evo
luția ascendentă a r'apOrs 
turilor româno-congoleze vix 
zita în Republica Populară 
Congo a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, con
vorbirile și înțelegerile iar 
nivel înalt. A fost mani
festată, totodată, dorința 
reciprocă de a adinei și . 
diversifica aceste raporturi1! 
în spiritul înțelegerilor con
venite, în folosul și spre 
binele popoarelor român șț 
congolez, al cauzei păcii,- 
înțeleqerii și colaborării in-> 
ternaționale.

în cadrul schimbului de 
vederi consacrat unor pro
bleme actuale ale vieții in-> 
ternaționale a fost reafir
mată hotă-rîrea celor două

• (Continuare în pag. a 4-a)
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Viitorului

De curînd, un telefon 
primit de la conducerea 
întreprinderii de cons
trucții și montaje minie
re din Petroșani, ne a- 
ducea vestea că la pre
darea, în termen, a sta
ției de 20/6 kV din Pa- 
roșeni, comisia de re
cepție a acordat cons- , 
tructorilor calificativul de i 
„foarte bine". „Au l" - 
crat aici oameni 
nici, despre care 
tă să scrieți”.

în preajma „Zilei 
tructorilor" i-am c. 
pe realizatorii acestui 
obiectiv - la fel de im
portant ca și toate cele
lalte pe care le ridică 
zi de zi constructorii și 
montării de la I.C.M.M. 
în peisajul industrial me
reu mai bogat al V„i. 
Jiului, in incinta minei 
Paroșen, i-am găsit pe 
acești oameni concentrîn- 
du-și eforturile pentru 
finalizarea 
biectiv : 
laminate, 
proporț ile 
macarale portal - ioc 
de desfășurare, la înăl

lu-7 
vred- > 
meri- ) 

ei cons- J 

căutat !
i

i
me- i 
Vâii i 

!

i
înăl- i

țime, a activității elec- ’

A. HOFFMAN

Li

o- 
de 
de

unui nou 
depozitul
Dominat
impunătoarei

(Continuare în pag. a 2-a)

^Vă informăm

„ZIUA BRIGADIERULUI-.
Ieri la mina Petrila, Co
mitetul sindicatului pe mi
nă a organziat tradițio
nala întilnire a brigadieri
lor cu conducerile sec
toarelor si □ minei. (D.G.)

UN GRUP DE PIONIERI 
din Petroșani, conduși de 

• Ștefan Szoke, un cunoscut 
I animator al turismului din 
I Vale, au plecat ieri într-o 
l expediție cu pluta pe rîul

PLUSURI LA 
EXTRACȚIA DE 

CĂRBUNE
Minerii sectoarelor III

IV de a I.M. Petrila rapor
tează depășirea sarcinilor de 
plan pe această lună cu 840 
și respectiv 1800 tone de 
cărbune. Aceste plusuri s-au 
realizat pe seama sporirii 
productivității muncii cu 440 
kg'post în abatajele secto
rului III și cu 1512 kg/post 
în sectorul IV.
1MB ■■■■ ■■■!■■■■

• (Continuare în pag. a 2-a)

Brigada lui Constantin Păunescu de la sectorul I al I.M. Lupeni a realizat in 
prima jumătate a lunii iu lie depășiri ce totalizează 800 tone, lată-l în imagine 
împreună că doi dintre oria cii săi, Constantin Bută și Ion Oprea.

Foto : Gh. OLTEANU

și-au întrecut productivita
tea p/anificată cu 127 kg pe 
post. Din rîndu! lor s-au e!- 
vidențiat brigăzile conduse 
de Gheorghe Scorpie, Si- 
mion Budescu, Traian Pop, 
Radu Antonie și Ștefan 
Baciu, care au contribuit la 
realizarea planului anual 
al sectorului, depășindu-l la 
aceeași dată, cu 6,4 la sută.

Sectoarele II și 111 au ă- 
cumulat de la începutul a- 
nului un plus de H 034 ts> 
ne și respectiv 9 519 tone.

Consecvent în 
frunte

Colectiv bine cunoscut în 
Valea Jiului pentru constan
ța realizărilor, sectorul III 
de la I.M. Dîlja să situea
ză, și în această lună, în 
fruntea întrecerii socialiste 
ce se desfășoară în cadru! 
minei. Obținînd o producti
vitate pe sector superioară 
sarcinilor planificate cu 
157 kg/ post, la care au 
coftiribuit în primul rînd 
minerii din brigăzile co-n- 
duse de Ștefan Mihai, 
vel Schiopu și 
Ghicioiu, sectorul 
pășit planul la 
fizică cu 1249 de

Pa- 
Gheorglu 
și-a de- 
producția 

tone.

• *- *-Tinerii
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Pe o seamă de șantiere 
din municpi'u au fost în
drumate forțe de muncă nu
meroase care trebuie efici
ent folosite. Toți elevii din 
școlile generale și din lice
ele de toate genurile vor fi 
prezenți pe șantierele 
biectivelor sociaî-cultu-raie 
gospodărești-edili tare,
serii de cîte 12 zile lucră
toare, elevii claselor 
ale școlilor generale și din 
licee vor lucra efectiv ală
turi de constructori, cîte 4 
ore pe zi. Obiectivul urmă
rit prin această amplă ac
țiune este executarea lu
crărilor de 'investiții în ter
menele prevăzute în gra
fice - pe cît posibil devan
sarea lor -, sporirea zes
trei' de dotați! gospodărești- 
edihtare și înfrumusețarea 
localităților. Acest scop es
te însă posibil de realizat 
numai printr-o bună orga-

mari

Mureș. Originala expediție 
va dura 6 zile și se va 
desfășura pe un itinerar 
cuprins între Deva și Pă 
uliș. (M.P.).

ÎN PREZENȚA unui nu
meros public, ieri după- 
amiază a avut loc, la 
Casa de cultură din Pe
troșani, deschiderea ex
poziției cu mărfuri indus
triale organizată de 
I.C.S.M.I., în cadrul co
laborării dintre magazine
le Heimes și Centrum 
Schwedt din R.D. Germa
nă. Produsele din țara

prezență entuziastă pe șantiere
nizare și coordonare a lu
crului pe șantiere, astfel 
ca alături de constructori 
și de forțele de muncă tri
mise de întreprinderi și de 
organizațiile . de partid din 
cartiere, fiecare serie de e- 
levi să cunoască în mod 
concret, zilnic, Ce are de 
făcut, să i se asigure un 
număr suficient de unelte 
adecvate și să finalizeze la 
parametrii calitativi prevă
zut! lucrările încredințate.

Marți, 18 iulie a.c. șen ie
rul blocului din strada Ho- 
ria, Petroșani, a cunoscut 
o animație deosebită. Co
ordonați de profesorii 
Cherciu, M. 
niță și M. Marian, 
elevi de la liceul 
temat.că-fizică au 
săpături în fundația

T. ȚÂȚĂRCĂ

N.
Bartha, A. lo-

85 de 
de ma- 
efectuat 
viitoru-

prietenă au făcut o bună 
impresie vizitatorilor. (I.M.)

CUPTOR. Populația din 
cartierul „Carpați" - Pe- 
troșan va avea în curînd 
în apropiere un cuptor de 
copt pîine de casă. Cupto
rul se amenajează în a- 
ceste zile de către Secția 
din Petroșani a E.G.C.L. și 
cu sprijinul mai multor pen
sionari într-o clădire neuti- 
lizață a fostului spital de 
copii din Petroșani. (T.Ț.)

Pregătiri febrile, geamantane, părinți 
grijulii, prieteni, profesori ; „ai grijă să te 
îmbraci bine, să nu răcești...“ Aceasta era 
atmosfera din curtea Liceului industrial nr. 
1 Petroșani în dimineața zilei de ieri. Șan
tierul național al tineretului „Combinatul 
minier Oltenia", unde vor lucra în pri
ma etapă 6000 de tineri din țară, iar în 
etapa a ll-a peste 20 000, va beneficia de 
prezența a 255 de uteciști din județul Hu
nedoara. Am stat de vorbă cu doi dintre 
cei 125 de elevi și studenți care au ple
cat ieri din municipiul nostru la acest exa
men al bărbăției, al datoriei față de pa
trie.

- Vom lucia la I.M. Jilț, ne spune stu-

dentul Puiu Horea din anul III ingineri mi
ne ; avem ocazia să îmbinăm cunoștințele 
teoretice cu practica și asta ni se pare 
interesant, pentru că specialiștii nu se 
formează numai „cu nasul în cărți, ci aco
lo, în focul munc i". Mihai Drenciu, Cons
tantin Herța, Eugen Pirtea și alți cîțiva 
colegi de ai săi îi dau dreptate.
- Vrem să aducem drapelul de detașa

ment fruntaș - intervine Gelu Lupu, elev 
la Liceul industrial Petroșani, comandan
tul detașamentului de elevi. De 125 de ari 
„Hei rup”, de 125 de ori tinerețe, de 125 
de ori felicitări și spor la muncă!

* iConîinuare în nag. a 3-aj

oă informăm

M. BUJORESCU
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Preparația cărbunelui Lupeni. Șeful de atelier Gheor- 
ghe Enciu și ajutorul țefului de echipă spălători, Ion As- 
cunseanu, urmăresc fluxul tehnologic în secția OEM a pre
paratei. Foto : Ion LICI’J

Certitudinile viitorului
(Urmare din pag 1)

tricienilor din echipa con
dusă de Ion Mureșeni - 
punctul de lucru -consti
tuie un adevăiat teren 
de întrecere pentru fi
nalizarea cil mai grab
nică a ob.ectivului, în
trecere la care partici
pau alături de electrici
eni și alte două echipe 
- cea condusă de Dumi
tru Soldea, care efectua 
canale pentru noi rețele 
industriale, și instalatorii 
conduși de Dumitru Un- 
cheșu, care montau, tot 
aici, felurite conducte. 
Doar a patra echipă de 
la construcția - stației e- 
lectrice, cea condusă de 
Constantin Ănofie, nu 
se afla prezentă. Tînă- 
rul maistru llie Popa, 
responsabilul lucrărilor de 
Pe șantier, ne-a comu
nicat că, de fapt, ech'pa 
trecuse în grabă la exe
cuția unei noi stații a- 
semănătoare pentru I.M.

.Vulcan. „Acesta este des
tinul constructorilor : du
pă ce au atins ultima 
cotă a unei lucrări, ei 
își schimbă locul de 
muncă acolo unde se a- 
șează o nouă piatră de 
temelie. Țelul și satisfac
ția noastră cea mai ma
re sint ca obiectivele 
construite să răspundă 
exigențelor beneficiari
lor" - ne mai spune mais
trul.

Acest țel și această 
mulțumire sînt trăite de 
către constructori prin 
fiecare nouă ..punere în 
funcțiune". Betonistul 
Dumitru Șoldea le tră
iește începînd cu anul 
1960, de cînd se află 
pe șantier. Maistrul Po
pa - în această func
ție de abia de un an - 
le trăiește de 14 ani, de 
pe vremea cînd, ca dul
gher, a venit să mun
cească cu dăruire și răs
pundere în Valea Jiu
lui. Tînărul electrician

Andrei Csegledi, din e- 
chipa condusă d« Ion 
Mureșan, le trăiește a- 
bia de cîțiva ani, după 
c« a absolvit „profesio
nala" și, continuînd să 
urmeze liceul la seral, 
s-a îndrăgostit și dedicat 
vieții pasionante de cons
tructor. Sasifacțiile lor 
s-au înmulțit pe măsură 
ce în palmaresul fiecă
ruia s-au înscris noi o- 
biective la execuția că
rora au fost părtași - 
dintre care, numai la mi
na Paroșeni, in ultimii 
ani, pot fi amintite : tur
nul noului puț și instala
ția de extract e cu schip, 
stațiile de ventilatoare și 
de degazare, funicula- 
rul... stația de 20/6kV.

Satisfacții profunde, 
susținute de realitatea În- 
tîlnită la fiecare pas în 
Valea Jiului, prin obiec
tive așezate de cons
tructori la temelia certi
tudinilor viitorului nos
tru.
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Realizarea sarcinilor de plan
• (Urmare din pag. I)

ceptînd abateri destul de 
grave cum ar fi, de exem
plu, absențele nemotivate 
săvîrșite de... maiștri mineri. 
Menționăm că pe planul 
atitudinii, mecanizarea es
te punctul de pornire în 
reevaluarea unor criterii 
morale. La complexul me
canizat, o absență nemoti
vată are cu totul altă 
greutate specifică decît a- 
vea înainte vreme, să zicem, 
într-un abataj cameră. Dar 
absența unui maistru mi
nier care privează de a- 
sistență tehnică locuri de 
muncă avînd valori de zeci 
de milioane de lei, oare cît 
otîrnă în balanța realizării 
planului ? Cu greu găsim 
cuvinte să calificăm o a- 
semenea abatere I Comite
tul de partid și conducerea 
sectorului au trecut cu ve
derea absențele și celelalte 
abateri (săvîrșite de maiș
trii minieri Roman, Pînzaru, 
iPărăianu, Darman, Rujă, 
Kalman și alții) - una din 
abateri fiind Aportul neaș
teptat de scăzut la rezol
varea problemelor produc
ției. Consecințele lipsei de 
combativitate au ieșit repede 
la iveală : starea discipli

nară a scăzut deoarece în 
colectiv a acționat, „exem
plul" dat de lipsa de răs
pundere a maistrului dubla
tă de îngăduința condu
cerii.

Despre scăderea spiritului 
de combativitate este su
gestivă o remarcă făcută 
cu prilejul analizei. Chior 
într-un referat prezentat în 
adunarea generală a unei 
organizații de bază, în lo
cul criticii deschise ce tre
buia făcută cu privire la în
călcarea normelor de etică 
și echitate socialistă, s-a 
spus : ,.Și noi avem un caz, 
dar... o să ne spună tovară
șul respectiv", încurajat de 
otita „critică", tovarășul n-a 
mai spus nimic, asa în- 
cît în cele din urmă adu
narea s-a rezumat ia o dis
cuție teoret că pe tema e- 
l'c'i și echității.

Sectorul IV a străbătut in 
decursul anilor un drum 
greu, pe parcursul căruia 
brigăzile au cules numeroa
se victorii. Ele s-au da
torat spiritului de dăruire și 
abnegație cu care minerii 
au acționat, îndeosebi a- 
tunci cînd au apărut difi
cultăți, și mai ales acolo 
unde acestea stînjeneau bu
nul mers al producției. As
tăzi, la lucrările dificile, 
maiștrii plasează oameni

mai puțin pregătiți. Făcute 
cu subiectivism, plasările 
capătă caracterul unor 
sancțiuni, fapt ce răstoarnă 
o întreagă scară de valori. 
Comitetul de partid și con
ducerea sectorului nu au 
sesizat această deficiență și 
nu au luat măsuri pentru a 
repune în depline drepturi 
rolul educativ al sancți
unii, pentru a promova a- 
titudinea înaintată, pătrun
să de abnegație a omului 
nou. Marca de prest'giu a 
minerului de bp nou o dă, 
în cele din urmă, dăruirea, 
abnegația, energia cu care 
acționează acolo unde este 
mai greu, unde pneeoerea 
găsește un nelimitat cîmp de 
afirmare. Cei mai mulți mem
bri ai colectivului - desi
gur, în primul rînd comu
niștii - acționează fără în
trerupere în asemenea lo
curi de muncă. Dar, cîțiva 
(și oricît de puțini ar fi, 
numărul lor contează) s-au 
postat în urma celor, mulți, 
pe linia minimului aport. 
Printre ei se află, după cum 
s-a afirmat, acești maiștri, 
față de care comitetul de 
partid, birourile organiza
țiilor de bază nu au luat 
atitudine, pentru a contri
bui la mobilizarea lor în 
jurul sarcinilor de plan.

Film în relief

Începînd de ieri, „Cen
trala Româniafilm" din 
București a programat la 
Hunedoara o instalație 
de proiecție de stereo
scopie și filmul în relief 
„Parada surprizelor" 
producție a studiourilor 
sovietice. Acest film, re

prezintă o noutate teh- : 
nică în premieră. în ve- i 
derea vizionării acestui | 

film, doritorii se pot a- | 
dresa la cinematografele } 
„Unirea", „7 Noiembrie" | 
și „Republica" din ^Pe- : 
troșani. ;

Echipa de lăcătuși condusă de Ștefan Bartha de la 
I.U.M. Petroșani obține rezultate deosebite la montarea grin
zilor în abataj.

La nivelul orașului Vul
can există o baza sportivă 
bine amenaiată, prm acțiuni 
de muncă patriotică și cu 
contribuția unităților eco
nomice. in prezent se des
fășoară lucrările de finali
zare la tribuna I a stadio
nului. In incinta aces uia 
vor mai fi construite și al
te miniterenurt de fotbal, 
tenis, volei. Stadionul va 
fi dotat cu cabine și insta
lații necesare desfășurării 
activității sportive. Sala de 
gimnastică a liceului vine 
să completeze zestrea spor
tivă o Vulcanului.

In cadrul manifestărilor 
prilejuite de Săptămîn-a 
sportivă în Valea Jiului, 
Consiliul orășenesc de e- 
ducaț.e fizică și sport a 
stabilit un amplu program, 
începînd cu întrecerile de 
la nivelul sectoarelor, sec
țiilor și terminînd, faza fina
lă la nivel de oraș, cu ca
re prilej vor fi desemnate 
o serie de trofee și premii, 
„în Vulcan s-a permanenti
zat și gxistă continuitate 
ta activitatea sportivă de 
masă", afirma tovarășul A- 
urel Bîrlea, secretar al Co
mitetului orășenesc de 
partid, președintele Consi

liului orășenesc de educa
ție fizică și sport.

înscrise in cadrul amplu
lui program al „Daoadei", 
activitățile desfășurate pe 
bazele sportive ale între
prinderilor din Vulcan au cu
prins un mare număr de 
oameni ai muncii, lată cî-

vitatea productivă. în di
ferite discipline sportive, 
zilnic, se organizează con
cursuri. Astfel, la tenis de 
cîmp s-a remarcat în mod 
deosebit Mihai Nistor, Pa
vel Pisculeanu, tag. Ale
xandru Flaider, iar meciu
rile de fotbal organizate în

neri. Nume precum Carol 
Simoms, Ion Ghișă, Ștefan 
Pop, Mugurel Popescu, A- 
lexandru Constantin au 
devenit repede cunoscute în 
întrecerile sportive de aici. 
Acum, cu ocazia Săptămîmi 
sportive și a zilei de 23 
August se găsesc în compe

Sportul de masă cîștigă „teren" 
în rîndul oamenilor muncii 

din Vulcan
teva impresii în legătură 
cu aceasta.
Avem tot ce ne trebuie

- Amenajată cu forțe pro
prii, prin acțiuni patriotice, 
ne spune iosif Meheleanu, 
președintele . comitetului de 
sindicat de la Uzina electri
că Paroșeni, baza noastră 
sportivă dispune de un 
strand, teren pentru tenis 
de cîmp, teren de fotbal, 
unde oamenii muncii vin 
să-și petreacă timpul liber, 
refăcîndu-și ta timpul liber 
energia consumată în acti

tre secții au captivat pe 
ma|oritatea .uuilorilor spor
tului cu balonul rotuna. La 
ștrand, zilele călduroase au 
oierii o excelentă dispoziție 
de înot.

- întrecerile sportive sînt 
permanente. La baza spor
tivă a S.S.H. Vulcan au a- 
vut loc activități cu oca
zia diferitelor evenimente, 
ne- relata loan Sburlea, or
ganizatorul acestora. Au 
fost organizate întreceri în
tre ateliere la șah, tenis 
de masă, fotbal, la care au 
participat peste 300 de ti

tiție, la diferite discipline, 
toate atelierele.

„Dialogul" sportiv 
îndrăgit de toți 

preparatorii
- P_e frumoasa bază spor

tivă a preparatorilor, în
trecerile la tenis de masă, 
popice, fotbal între secții au 
stîrnit un viu interes în rîn- 
dul participanților. Activi
tățile organizate au avut un 
caracter educativ, fiind or
ganizate sub genericul „Da-

ciadei" - remarca Ion Da
vid, președintele comite
tului de sindicat. Echipele 
de popice și de fotbal ale 
atelierului electromecanic 
s-au situat pe primele lo
curi în cadrul competițiilor 
interne. Bebe Cojocaru și 
Stelian Corobea se numă
ră printre „veteranii" spor
tului cu racheta din prepa
rația Coroești. Echipa ’ de 
popice se pregătește pentru 
meciul cu Preparația Petrila.

„Crosul minerilor" 
a devenit o tradiție
- Organizat cu un an în 

urmă, de Ziua minerului, 
„crosul minerului" a strîns 
la start peste 100 de tineri. 
Acum antrenamentele au 
cuprins un număr mult mai 
mare de mineri. Ziua de 6 
August a devenit și o zi a 
crosului, ne spunea Vasile 
Sufletu, președintele comi
tetului sindicatului de, la 
I.M. Vulcan. Cei ce se în
trec în adîncuri la depăși
rea sarcinilor de plan, se 
întrec și în activitățile spor
tive. Este de evidențiat și 
echipa de popice, al cărui 
veteran este Bella Schuller I.

Constantin GRAURE
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„EDUCAȚIE"

Doi elevi, Mircea N. 
și loan S. au fost sur
prinși nu demult „ope- 
rind" în autoserviri, în- 
sușindu-și sacoșele și . 
gențile cu cumpărături ale 
clienților. Pe post de... 
profesor în arta ,.presti
digitație!" a funcționat 
tatăl celui mai mic, fo- I 
chistul ionel Novac, în- | 
cadrat la E.G.C.L. De a- i 
cum i s-a... pîrlit repu- | 
tația în fața opiniei pu- , 
blice. Cazul în sine pu
ne, în fața întreprinde
rilor comerciale din Va
lea Jiului, problema or- I 
ganizării unui sistem de I 
garderobă (cu bonuri) în I 
autoserviri și a extinde- | 
rii supravegherii și asu- i 
pra bagajelor clienflor, | 
nu numai asupra mărfu- , 
rilor din magazine, 
de altceva dar se 
găsesc și „găinari" 
intenții de... specializare 
în furturi de mărunțiș.

Nu 
mai 

cu

SURPRIZĂ DE EFECT

Cornel Dinescu • venise 
de la Geoagiu să' ur
meze o școală de meca
nici de locomotivă. în 
ziua de Î8 aprilie și-a 
dat arama pe față, fiind 
surprins în autoservirea 
nr, 18 din Petroșani cu 
TO conserve în buzunar, 
evident cu intenția de a 
le sustrage. „îndrumat" 
spre miliție, a făcut cu
noștință cu locotenentul 
Nicolae Deac, care a a- 
vut curiozitatea de a-i 
vedea actul de identita
te. Locotenentul a avut 
surpriza să descopere cu 
acest prilej că D.C. în
cercase, în acea zi, un 
adevărat „tur de forță"' 
în domeniul ,.Iuțelii de
mînă". Astfel, de la ma
gazinul de confecții din 
centrul Petroșaniului sub
tilizase o haină, căreia 
nu avusese timp nici să-i 
rupă eticheta. De acum, 
deși voise să ajungă me
canic de locomotivă, 
Cornel Dinescu a tras pe 
o... linie moartă.

CONFUZIE

Costică Severin 
se surprins pe un 
greșit, fiind autorul 
nei spargeri. A 
condamnat la 
recțională, în
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fuse
drum 

u- 
fost 

muncă co- 
nădejdea 

că înțelegînd rostul e- 
ducativ al măsurii luate, 
se va reintegra în rîn- 
dul oamenilor cinstiți. A 
confundat însă clemența 
legii cu ștergerea cu bu
retele a păcatelor sale. 
Și astfel, pe cînd mai 
toți cunoscuții săi îl ști
au încadrat la sectorul
IV al
tr-un 
lucrat 
furînd 
umbrele etc. 
relor" 
în 8 rînduri, de acum în
să nici un „descîntec" al 
lacătelor nu-l ma.i aju
tă, fiindcă se află „du
pă". Prin comportarea 
sa, în contradicție cu aș
teptările, a reușit să-i 
convingă pe oamenii le
gii să-i comute prima 
pedeapsă. Ce-a căutat, a 
găsit.

Rubrică redactată de
Ion VULPE 

, cu sprijinul 
cpt. Emil CIMPEANU

I.M. Lupeni, în- 
răstimp scurt a... 
în băile minerilor, 

haine, ceasuri. 
Iarba fia- 

s-a dovedit utilă

t
I
I
I
I

I

I 
I
I 
I
I



VINERI, 21 IULIE 1976 3

Filă a noului citadin în fosta Luncă a Jiului - cartierul Ae roport - Petroșani. Foto: Ion LICIU

întrebări la... andrisant
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Din scrisorile sosite la redacție___________________________________ . ____________ »

Pentru cunoașterea actelor normative
■ Organizația de bază din codrul sectorului Vi transport 
al minei Dîlja a acordat în ultima perioadă o atenție 
deosebită popularizării, însușirii și aplicării hotărîrilor 
partidului și a legilor țării. în adunările generale ale or
ganizației și în cele ale grupelor sindicale au fost pre
zentate informări și referate despre o serie de hotă- 
rîri, decrete și legi care au avut drept scop orientarea 
atenției comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din 
sector spre studiul actelor normative date publicității în 
ultima perioadă. Printre documentele recomandate spre 
studiu s-au numărat, spre exemplu, legea cu privire la 
rolul maistrului în produefe, hotărîrea și legea referi
toare la soluționarea propunerilor, sesizărilor și cereri
lor oamenilor muncii, legea cu privire la reorganizarea 
și funcționarea consiliilor oamenilor muncii și alte acte 
normative și documente care trebuie cunoscute și apli
cate de oamenii muncii atît în sfera producției cît și în 
viața de toate zilele. Cu aceleași prilejuri au fost criti
cate unele abateri și atitudini care au dovedit din par
tea celor vizați necunoașterea unor norme ale eticii si 
echității socialiste și a unor reguli de comportare la 
locul de muncă și în general în soc etate.

Petru GĂINĂ, I.M. Dîlja

Cît să mai aștept?
Din luna octom

brie 1977 în apartamentul 
nr. 11 din blocul E 5, stra
da Republicii, în care lo
cuiesc, conducta este spar
tă sub chiuveta din bucă
tărie, iar apa umezește pe
reții apartamentului veci
nului de la etajul infe
rior. Am a n u n ț a t, 
au venit în luna 
noiembrie 1977 instalatorii 
secției Vulcan a E.G.C.L. Lu

Tinerii - prezență entuziastă pe șantiere
• (Urmare din pag. I)

lui obiectiv. Deși în prima 
zi a seriei, ori poale toc
mai de aceea, s-a muncit 
mult, intr-un ritm destui de 
susținut ținînd cont -ae lip
sa de expenenfa a tinerilor 
eievi în efectuarea unor 
asemenea lucrări.

In conformitate cu pre
vederile graficului privind 
participarea elevilor ia ac
țiunile de muncă patriotică 
în perioada vacanței ăe va
ră, serii de cîte 25 și, res
pectiv, 100 de elevi de ia 
liceele economic și industri
ale din Petroșani și-au în
ceput activitatea io noul 
stadion și la blocurile din 
strada Republicii, unde prin
de contur noul centru civic 
al orașului. Alte grupuri de 
pionieri de la școlile ge
nerale, organizați tot în se
rii de cîte 12 zile vor a- 
juta la finalizarea unor lu
crări gospodărești-edilitare 
și de înfrumusețare. în Petro
șani grupurile de elevi de 
îa școlile generale sînt con
centrate îndeosebi la lu
crările din parcul de agre
ment dar și la întreținerea 
altor parcuri și zone verzi, 
amenajarea de terenuri de 
joacă, baze sportive sim
ple, a Incintelor școlilor și 
alte amenajări gospodărești 
sf de înfrumusețare.

peni au spart pereții și au 
constatat că inlr-cdevăr un 
cot al conductei dm perete 
trebuie schimbat. De atunci 
am făcut repetate drumuri dar 
în zadar. Eu nu pot folosi 
ch'uveta am bucătărie de 
aproape un an de zile. Cît 
mai am oare de așteptat ?

Georgeta SOO, 
blocul E 5, ap. 11, strada 

Republicii - Vulcan

în orașul Petrila forțele 
sporite ale constructorilor 
sînt concentrate la blocu
rile noi, pe șantierele Șco
lii generale nr. 1 și căminu
lui cultural din Cimpa. 
Marți dimineața, de pildă, 
Școala generală, nr. 5 era 
prezentă pe șantierul noii 
școli nr. 1 cu 30 de elevi 
din clasele a V|||-a însoțiți 
de prof. D. Anghel, iar 
gazdele (din școala ve
che nr. 1) erau și ele la 
datorie cu un grup de 20 
de elevi ș'i comandanta de 
pionieri A. Deaconu. Tinerii, 
deveniți constructori pen
tru 12 ziie din vacanța de 
vară, ajutau la săparea 
fundațiilor și așezarea be
tonului în cele deja săpate. 
Constructorii ne-au vorbit 
cu mulțumire și respect des
pre hărnicia unor elevi în
tre care M. Negoiță, R. 
Medveschi, M. Chiriac, E. 
Doboș, D. Chiaburu. Și a- 
veau, fără îndoială motive 
ca să fie mulțumiți de spri
jinul elevilor. Cu toate a- 
cestea erau evidente și u- 
nele scăderi în organizarea 
și coordonarea activității. 
Numai o parte mică din ei 
aveau unelte și cam tot 
atîția lucrau efectiv. Unii 
îi încurcau pe ce: care lu
crau, iar alții „foloseau" din 
plin umbra arborilor din 
preajma șantierului pentru

Chioșc fără stăpîn
Pe strada „Cărbunelui" 

din Petroșani, în apropierea 
minei Dîlja, chiar lîngă ben
zinăria S.T.R.A., cu mult 
timp în urmă a fost plan
tat un chioșc pentru des
facerea înghețatei. 
Chioșcul cu pricina a fost 
lăsat în paragină și aceas
ta de parcă nu ar avea stă
pîn (probabil că nici nu 
mai are). Dacă s-a ajuns 
la concluzia că înghețata în 
acest cartier „nu are tre
cere", chioșcul nu se putea 
monta în altă parte ? (Petru 
ȘTEF, Petroșani).

Tn aceste zile, șantierele de construcții cunosc ani
mația deosebită a muncii tinerești. Fotoreporterul nos
tru Gh. Olteanu a surprins ieri un asemenea moment pe 
șantierul noului centru civic al Petroșaniului.

că nu aveau repartizat un 
loc anume de lucru, niște 
sarcini - evident pe măsura 
puterilor lor -, dar mobili
zatoare, concrete și de a 
căror îndeplinire să facă 
dovada în fiecare zi. lată 
de ce folosim acest prilej 
pentru a sublinia că pe lin
gă valoarea directă, con
cretizată în sprijinul acor
dat șantierelor pentru re
alizarea lucrărilor de in
vestiții social-culturale și a 
unor amenajări gospodă- 
rești-ed litare, practica, mun
ca voluntar-patriotică a 
elevilor are și rolul de a 
promova cultul muncii cre
atoare, de a pregăti tine
rele vlăstare pentru acti
vitatea viitoare. Acest o- 
biectiv se poate realiza nu
mai dacă organizăm temei
nic activitatea pract'că, ce
rință la realizarea căreia 
trebuie să concure școala, 
organizațiile U.T.C., con
ducerile șantierelor. Toți a- 
cești factori cu atribuții de 
coordonare a activității e- 
levilor pe perioada vacan
ței, sînt datori să-l ferească 
de o prezență formală, fără 
rezultate concludente pe 
șantiere, să le aprofundeze 
ceea ce știu despre nor
mele de muncă, ordine și 
disciplină, singurele în mă
sură să le dea o imagine 
reală despre viață.

Recunoștință
Am trecut peste temeri 

și mari suferințe. Vinde
cat aproape complet, 
trecînd din situația în ca
re se punea problema 
să mi se amputeze pi
ciorul în cea de azi, 
cînd merg pe picioarele 
mele, mă simt dator să 
mulțumesc medicului spe
cialist ortoped Mihai 
Bănacu, colegului dum
nealui, medicul Nicolae 
Cristescu, și întregului 
personal al sectorului de 
traumatologie din ca
drul spitalului munici
pal Petroșani pentru în
grijirea de care m-am bu
curat. (Ion BURLACU, 
Vulcan).

Acțiunea a
Așa cum am primit sarci

nă de la Consiliul popular 
ai orașului Lupeni și de la 
asociația de locatari nr. 2 
Braia, om mobilizat locata
rii din blocurile aparțină
toare la muncă patriotică 
pentru amenajarea zonelor 
verzi ale blocurilor și de 
la Școala generală nr. 3 
pe care o administrăm tot 
noi. E doar școala la care 
învață copiii din cartier. în
tre membrii comitetului aso
ciației au avut loc discuții 
în finalul cărora am hotărît 
să devansăm acțiunea cu o 
zi față de cum ne-a in
dicat consiliul popular, a- 
dică s-o organizăm în ziua 
de 15 iulie, sîmbătă după- 
amiază, nu duminică. Spe
ram că schmibînd ziua o să 
avem o prezență la mun
că măi mare. Printre cei ca
re au răspuns la apelul a- 
sociației s-au numărat Au
gustin și Ion Napău, Fran- 
cisc Gabor, Aristică Mori- 
|o, Alexandru Vasiu, Teodor 
Mîndreanu, lacob Moldo
van. Foarte puțini însă 
raportat la numărul mare 
de locatari cîți are aso
ciația. De la blocul 7, spre 
exemplu, din 40 de locatari, 
a luat parte la acțiune nu
mai tovarășul lacob Mol
dovan. Ne-au sprijinit în
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• Floricelele „recunoscute pentru modul grozav în ; 
care se sparg între măsele",, cum spunea Ion Băieșu în- 
tr-o piesă de-a sa, se vînd „en-gros" în fața cinemato
grafului „Unirea" din Petroșani. După ce se termină sto
cul, se sting cărbunii și se face fum în așa fel că intri 
la film „gata afumat". Ce părere au... ?

• Piața din „Aeroport" e goală, iar ceapa, faso
lea verde, cireșele și celelalte legume și fructe de se- ■ 
zon sînt vîndute de precupețe pe marginea străzii A- : 
viatorilor. Comerț stradal sau... de stradă ?

• Pe drumul spre Institutul de mine și spre locul de I
agrement al municipiului, arborii căzuți la furtuna din i 
5-6 iulie stau tot... căzuți. Singuri nu se ridică. Are ci- I 
neva vreo prppunere, vreo inițiativă ? / |

• „la de floare, de dovleac 1" Refrenul vînzătoare- i 
lor de semințe poate fi auzit în fața cinematografului i 
„7 Noiembrie" și în parcul din centrul 
coltează" nimeni „însămînțatul" ?

• Afișierele din Petroșani, Lupeni 
ță spectacole care au avut loc acum... 
permanentă sau amnezie spectaculară ?

• Fostul loc de agrement „Cinci sud" din Lupeni - ; 
după abondonore - a rămas cam fără stăpîn, deci, : 
ol... nimănui. Din clădirile anexe sînt pur și simplu... i 
furote diverse materiale: seînduri, cărămizi, etc. lată : 
cum se naște întrebarea : consiliul popular al orașului 
Lupeni nu are nevoie de aceste materiale ? Credem că 
da. Atunci ?!

• Deși nu era de datoria lor, elevii Liceului econo
mic și de drept administrativ din Petroșani ou tot îngri
jit în ultimii ani zona verde din spatele gării C.F.R. 
Acum sînt în vacanță, iar ciulinii și buruienile au năpă
dit taluzul. Prima impresie a venirii într-un oraș se for
mează la gară. Dor la noi... Ce părere are conducerea 
stafiei C.F.R. Petroșani ?

reușit, dar...
schimb foarte activ copiii 
I. Materna, M. Brilo, A. 
Văcăriuc, R. Zonk, N. Do- 
brescu, S. Mîndreanu, G. 
Szaizemberger, L. Qiti, I. 
Mierea, R. Miclea, F. Ne- 
grușa, D. Rus, C. Rus, N. 
Someșan. Acțiunea a reușit, 
pămîntul adus de consiliul 
popular a fost împrăștiat. 
Un aspect apărut cu aceas
tă ocazie ne-a produs a- 
mărăciune. în timp ce pen
sionarii, ceilalți locatari și 
puzderia de copii munceau 
de zor, un grup de locatari, 
oameni în toată firea, ju
cau cărți la masa din fa
ța blocului. Cînd am în
drăznit, totuși, să-i „deran
jez" cu invitația de a par
ticipa la muncă, locatarii 
Dumitru Popa și Ion Frătea- 
nu din grup m-au repezit cu 
cuvinte jignitoare atît pe 
mine cît și pe președintele 
asociației. Cum poate fi 
calificată atitudinea aces
tor oameni ? lată de ce 
i-am menționat concret 
Poate văzîndu-și numele în 
ziar îșî vor revizui atitudi
nea și vor veni alături de 
noi pentru a rezolva tre
burile care ne privesc pe 
toți. y

Darie VĂCĂRIUC, 
blocul 6, Calea Brăii, Lupeni 

si Vulcan anun- 
o luna. Stagiune
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Bujor MIRCESCU

Răspundem
• AURELIAN VARIA, Vul

can. Deoarece timp de peste 
3 ani nu ați mai lucrat pe 
macara și nici nO ați vizat 
autorizația în fiecare an, va 
trebui să susțineți o nouă e- 
xaminare. In raport . de a- 
ceasta ISCIR Sibiu vă va au
toriza sau nu să mai lucrați 
din nou ca macaragiu.

• MIHAI BUDACA, Petro
șani. Vă puteți edifica asu
pra condițiilor care trebuie 
satisfăcute atît de muncitori; 
cît și de întreprindere, con
diții care preced trecerea de 
la o treaptă de retribuire la 
alta în cadrul aceleiași cate
gorii, sau în categorii supe
rioare lecturînd capitolul lit 
al Legii nr. 12/1971 și anexa 
nr. 1 la această lege așa 
cum ea a fost completată 
prin Decretul nr. 453/1972. 
întreprinderea vă poate pune 
la dispoziție și alte precizări 
de care dispune.
• ION BALABAN, Petro

șani. Procedați cum doriți.. 
Puteți declara nulă diploma 
de absolvire a școlii profe
sionale fie în ziarul „Steagul 
roșu", fie în ziarul din Bo
toșani, ori în ambele. In ba
za chitanței care atestă pu
blicarea pierderii și anularea 
valbilității diplomei originale, 
școala vă poate elibera co
pie.

• F. IONITA, Petroșani. 
Am primit și cea de a doua 
scrisoare. Vom cerceta cau
zele pentru care furnizorul nu 
se achită cu conștiinciozitate 
de sarcinile contractuale.

• VIRGIL RAPCEA, Lupeni. 
Sînteți al doilea cititor, care, 
într-o perioadă scurtă de 
timp, vă plîngeți ae modul ne
corespunzător în care iși fa
ce datoria ceasornicarul Flo- 
rea Oprea. Oare președinte
le cooperativei „Deservirea" 
așteaptă să-l... prem eze pe 
meșteșugarul cu multe recla
mați i ?

• UN GRUP DE GOSPO
DINE, Vulcan. Vom atențio-i 
na conducerea întreprinderi^ 
comerciale din orașul dv. qL 
supra celor întîmplate la ma
gazinul nr. 43. Poate astfel 
se va afla ce se întîmplă a- 
neori la raionul de măcelă
rie. | k.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe primul ministru 

al O. Congo
progres economic și social 
ale fiecărei națiuni.
- în legătură cu situația din 

Africa, a fost subliniată ne
cesitatea reglementării di
ferendelor care există între 
unele state de pe acest 
continent de către africani, 
fără nici un amestec din a- 
fară, a întăririi unității și 
solidarității țărilor africane 
pentru dezvoltarea lor su
verană și independentă. O 
atenție deosebită a fost a- 
cordată problemelor legate 
de dezvoltarea econom'că și 
socială de sine stătătoare a 
țărilor africane pe baza va
lorificării bogățiilor lor na
ționale, a potențialului u- 
man de care dispun, extin- 
zînd colaborarea echitabilă 
cu toate țările lumii;

• (Urmare din pag. 1)

Jări de a intensifica con
lucrarea între ele pe arena 
mondială pentru a-și aduce 
contribuția la soluționarea, 
în interesul popoarelor, a 
marilor jarobieme care 
confruntă omenirea, la lup
ta pentru înlăturarea defini
tivă a vechii politici im
perialiste ,cglonialiste și ne- 
ocolonial ste, pentru lichi
darea rasismului și apart
heidului, pentru instaurarea 
unei no! ordini economice și 
poliVce internaționale, a 
unor relații interstatale ba
zate pe egalitate în drepturi, 
respectarea independenței și 
suveranității naționale, ne
amestec în treburile inter
ne, care să asigure afirma
rea liberă a aspirațiilor de

A XXX-a aniversare a primului tratat 
de prietenie româno-cehoslovac

PRAGA 20 (Agerpres)., - 
manifestărilor or- 
cu prilejul celei 
aniversări a sem-

în cadrul 
garazate 
■ae-a 30-a 
nării primului Tratat de pri
etenie româno-cehoslovac și 
a celei de a zecea aniver
sări a noului Tratat de pri
etenie, colaborare Și asis
tență mutuală dintre Repu
blica Socialistă România 
ș; Republica Socialistă Ce
hoslovacia, C.C. a| Frontu- 
Tui Național al R.S. Cehos
lovace, a organizat la Pra- 
ga o adunare festivă. Au 
participat J. Simon, membru 
al C.C. al P.C.C., vicepre-

ședințe al guvernului fede
ral cehoslovac, V. David, 
membru al C.C. al P.C.C., 
vicepreședinte al Adunării 
Federale Cehoslovace, mi
niștri, lucrători din apara 
tui C.C. ai P.C.C., Funcțio
nari superiori.

Semnificația cejâr două 
tratate de prietenie pen
tru dezvoltarea relâțiiilor 
româno-cehoslovace în toa
te domeniile a fost evoca
tă de Ionel Diaconescu, am
basadorul țării noastre în 
Cehoslovacia și J. Simon, vi
cepreședinte ai Guvernului 
federal cehoslovac.

DUPĂ CUM ANUNȚĂ A- 
GENȚIA A.C.T.C., o delega
ție de partid și guverna
mentală a R.P.D. Coreene, 
condusă de Pak Sen C 
membru al Comitetului Po
litic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, a avut, 
la Bagdad, convorbiri cu 
vicepreședintele Irakului, 
Talia Moheddin Marouf și 
Cu Munif Al Razzaz, secretar 
genera! adjunct al condu
cerii regionale a Partidului 
Socialist Arab 
cursul întrevederilor 
abordate probleme 
vesc relațiile dintre 
două țări, precum și 
chestiuni de interes

LA COLOMBO a fost dat 
publicității proiectul unei 
noi constituții, pregătit la 
invitația primului ministru, 
Ra nasinghe Premada- 
sa. Potrivit pro
iectului noii constituții, Sri 
Lanka urmează să fie pro
clamată „Republică Socia- 
list-Democrată".

APROXIMATIV 700 000 de 
angajați de la hotelurile și

Baas. 
au 
ce

restaurantele de pe întreg 
terilor ul ltal:e: au declarat, 
joi, o grevă de 24 de ore 

a treia acțiune -de acest 
fel din cursul lunii iulie.

ÎN PROVINCIA YUNNAN, 
dim sud-vestul R.P. Chineze, a 
fost dată în exploatare o 
nouă centrală electrică, cu 
o capacitate de 100 000 ki- 

Cer, lowați. Noua centrală, 
util'zează polentialul 
get'c a! rîulu! 
pură necesarul 
tr:cte si orare 
province. De 
nenlru consum: 
fost cohrfrijțte 
crocentrale.

CONFERINȚA
pentru lupta împotriva 
sismuluî și a discriminăriî ra
siale, care va avea loc la 
Geneva, în perioada 14-25 
august, „va trebui să repre
zinte o cotitură decisivă în 
favoarea emancipării Afri
cii și a respectării demni
tății umane a popoarelor a- 
fricane, după secole de ma
sacre. și de umilințe" - a 
declarat la Geneva Leslie 
Harriman (Nigeria), 
ședmtele Comitetului 
cial al O.N.U. de luptă îm
potriva apartheidului.

Hs'er, 
a out 
dm orenstă 

asemenea.
I I--.1 nlJ 
170 de mi-

care 
ener- 
osi- 
dis-

specia

li

Noicm-
a îti-

PETROȘANI — 7 
brie: Magazinul de 
chități.

Republica : Ediție 
ic.

Urnea : E a‘;t de 
pe fericirea.

PETRiLA : Jucăria
LONEA : G.e iile.
AN.'NOASA; Sfîrși ui le

gendei.
VULCAN : Seo'embrie.

F oli-

Tn
fost 
pri- 
cele 
alte 

con-run.

MONDIALĂ
ra-

pre-
spe-

A Xll-a reuniune ministerială

I
II

I
I

LUPEN! - Cultura'; 
ți<-t-- Io de cursă

Muncitoresc: D-ale 
navalii u. ■"

URiCANI : Trepte pș

TV

car

cera

a Pieței comune
KINGSTON 20 (Agerpres). 

Participanții la cea de-a 
Xll-a reuniune m n-ster'ală a 
Pieței comune cara-:biene 
(CARICOM), ale cărei 
crări-, s au desfășurat 
Kingston, capitala 
căi, au aprobat o 
hotărîri refertoaie 
voltarea relațiilor 
operare reg onală

lu- 
la 

Jamai- 
ser'e de 
la dez- 

de co- 
în do

rn en: 
cial.

Reprezentanții celor 12 
țări memb.e ale CARI COM 
care au participat la actu
ala sesiune se vot reuni din 
nou, în luna octombrie, în 
Guyana, pentru a pregăti 
o conferință la nivel înalt a 
organizației.

i.ie economic și comer-

9,00 Teleșcoală. 10,00Te- 
lecinemateca. 11,40 Cores
pondenții județeni hansmt..’. 
11,55 Telex. 15,55 Te'ex. 
16,00 Seaa Televiziunii 
poloneze. 16,55 Rezuha e'e 
tragerii lo‘o. 17,00 Emisu- 
ne în limba germană. 18,45 
Seara Televiziunii, pol ne- 
ze. 19,20 1001 de seri ■. Lo- 
lek și Bolek. 19,30 Telejur
nal. întrece ea social's ă în 
cinstea mari sărbă'ori. 
19,50 Repor aj TV : Bu'e- 
vcrdi'1 oțelului. 20.10 Seară 
Te'ev ziunii
r, .
22 00
22,15 Telejurnal.

po'o:
Nopți 

Merd'ane

poloneze. Film 
și z:le. 
culturale.

RADIO
5,00 Buletin de știri 

Ritmuri matinale. 6 Oi 
dioprogramul dm 
7,00 Radiojurnal. 8,C0 
vis a presei. 8,10 C;

5.05
Ra-

9,05 Răspundem as
cultătorilor. 10,00 Buierin de 
știri. 10,05 Muz că populară 
din R.P. Polonă. 10,30 Să 
nătatea. 10,45 Interpret! ai 
șlagărului românesc: Lu gi 
ionescu. 11,00 Bule'in de 
știri. 11.05 Corul de copii 
a! Radioteleviziunii. 11,35 
Discoteca „U". 12,00 Bu!e- 
tin de știri. 12,05 Din co
moara folclorului nostru. 
12,35 Refrene solist ce. 13,00 
De la 1 la 3. 15 00 Student
club. 16,00 Radiojurnal. , 
16,20 C< ' ,
ce 16,40 Plai de baladă — | 
muzică ușoa ă. 17,00 Pentru 
pa r e. Em'siune pentru mi
litari. 17,50 Partidului, un- 
cînt fierbinte. 18,00 Orele | 
serii. 20,00 Mic concert de 
muzică populară 20,15 Sem
nale cu adresă. 20,45 Ca
dențe sonore. 21,00 Buletin 
de știri. 21,05 Muzică u- 
șoară. 21,30 Consemnări. 
22,00 O zi într-o oră; 23,00 
Bijuterii muzicale. 23,30 — 
3,00 Non stop muzical noc-. 
turn. ...............

i VREMEA
Stația meteorologică Pe

troșani comunică: Ieri, tem
peratura maximă a aeru
lui la Petroșani a fos: de 
20 grade, iar la Paring de 
12 grade. Minimele au fost 
de. 13 și respec iv 7 grade.

Pentru următoarele 
de ore : Vremea vet fi 
genera! frumcas», cu 
variabil, mai mult 
După-amiază posibil
Sr
descărcări electrice, vînf slab 
pînă la porivt din secto
rul nordic. Max1 mele vo fi 
cuprinse între 20—-25 gra
de iar minimele între 
10-15 grade.

oo dona e economi- |...... ..... J
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Orientul Apropiat
DAMASC 20 (Agerpres). - 

Președintele Siriei, Hafez Al 
Assad, s-a întîlnit m.ercuri 
seara la Damasc cu Yasser 
Arafat, președ ntele Corni- 
telului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Pa
lestinei. în cursul întreve
derii au fost examinate pro
bleme privind evoluția situa
ției din Orientul Apropiat.

I îndoieli cu privire la respectarea 
angajamentelor asumate la Bonn

WASHINGTON 20 (Ager
pres). - Un studiu dat pu
blicității de organizația a- 
mericană „Chase Econome
tric Associates INC" aprecia
ză că nici Statele Umte, 
nici „Japonia și nici R.F. Ger; 
mana nu vor dispune de 
mijloacele necesare pen
tru a-și putea respecta an
gajamentele asumate la re-

centa reuniune economică la 
n.vel înait de la Bonn a 
pi ncipalelor țări industri
alizate occidentale.

în privința angajamentului 
asumat de R.F.G. de a sti
mula creșterea economică 
internă, studiul opinează că 
acest angajament „vine 
prea tîrziu și este insufi
cient".

IN LOCALITATEA ALME
RIA (sudul Spanie") au fost 
înregistraie în aceas ă săp- 
tămînă, tempera uri record 
— dintre ca e cea mai ri
dicată a fost de 53 g ade 
Celsius la umbră (60 de 
grade la soare). Tempera
turi similare au mai f.st 
înregistrate în această zo
nă doar în anul 1925.

UNITĂȚI ALE ARMATEI 
au intervenit pentru a veni 
în ajutorul locuitorilor dis
trictului Basti, din partea 
nordică a statului Utlar

Pradesh (India), unde situa
ția continuă să se ag eveze 
ca urmare a inundațiilor.

Capriciiie 
vremii

Actualmente, bilanțul i- 
nundațiilor se ridică la 46 
de morți și aproximaiiv 
100000 persoane izolate în 
diverse punere ale districtu
lui Basti. Apele Gangelui 
continuă sâ crească.

DIN CAUZA VREMII 
excesiv de călduroase, în 
orașul texan Dallas au mu
rit pînă acum în» cursui a- 
ces'.ei luni 21 de persoane. 
Miercuri, termometrul a 
indicat în acest o-aș, pentru 
a 18-a zi consecutiv, pese 
40 de grade Celsius, iar la 
Wichita Fails, în nordul 
Texasului, o asemenea tem
peratură a fost înregistra ă 
pentru a 23-a zi consecu
tiv. Meteorologii nu p e- 
văd pentru următoarele z le 
o ameliorare a si uatiei.

3
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DUMINICA, 23 IULIE

8,00 Sportul pentru toți.
8,15 Tot înainte I

. 9,10
. ,9,20

23,15

Șoimii patriei.
Film serial pentru co
pii. Don Quijote. 
sodul 9.
Pentru căminul 

’i 10,00 Viața satului. 
1,11,45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
,13,05 Album duminical, 

cuprins : 
Ora veselă.

14,00 Woody, ciocănitoarea 
j buclucașă - desene a- 

nimate. Caleidoscop de 
duminică. Teatru ve
sel de după-amiază : 
„Credit nelimitat", co
medie satirică de 
Georges D'Hervillez.,

16.20 Imagini din Egipt.
16,35 Tenis de cîmp - se

lecțiuni înregistrate din 
finala de simplu 
bați a turneului 
ternațional de 
Wimbledon.

17,50 Film serial - L inia 
ritimă Onedin.
sodul 48.

18.40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal. întrecerea 
socialistă în cinstea 
marii sărbători.

19.20 Reportaj TV. i 
constructorilor.

19.40 Gala antenelor; 
tenia. Participă 
țele : Dolj, Gorj, 
Vîlcea, Mehedinți.

21,25 Film artistic. Viața lui

Epi-

ck.

Din

ma-
Epi-

Ziua

Ol- 
jude- 
Olt,

15,55
16,00

între . realitate și apo
log.e.

18,35 Melodii din Bihor cu 
Florica .Ungur și artiș
tii amatori din comu
na Pietroa sa.

18,50 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultu
ră.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. întrecerea

SÎMBĂTĂ, 29 IULIE j

Telex.
Roman-fo leton. Fa
milia Palliser. Relua
rea episodului 22. 
Concert distractiv 
Bucureșt.ul necunos
cut.
V ața rațională (re
luare).
Incursiune în cotidian.
Pe ulița mîndrei me
le. Doine, cîntece și 
dansuri populare din 
județul Caraș-Severin. 
Telerama - Sport

. în premieră... filme 
documentare produ
se de studioul. „Al. 
Sahia".
Călătorie muzicală în 
Venezuela.
Producție a studiouri
lor Bavaria - film.
Clubul tneretuluî. » 
Ag enda c.ultural-artis- 
tică.
Iulie - .1978 ; croni
ca evenimentelor po
litice interne și in
ternaționale.
Antologia !. filmului 
pentru copii si tineret. 
Telejurnal. întrecerea 
socialistă în cinstea 
marii sărbători.

Î9,5O Reportaj de scriitor.
20.10 Teleenciclopedia.
20,50 Film serial. Om bo

gat, om sărac. Epi
sodul 7. «

21,40 Întîlnire cu satira șf 
umorul.

22.10 Telejurnal. Sport. |
22,20 Melodii românești d«

ieri și de azi.

socialistă în cinstea 
marii sărbători.

19.50 Ora tineretului.
20.50 Căsuța poștală IV.
21,10 Seară de teatru.

„Țapul ispășitor" de 
Seicho Matsumoto.
Premieră pe țară. Pro
ducție a televiziunii 
japoneze.

22,20 Telejurnal.
' VINERI, 28 IULIE

9,00 Școala contemporană.
7,40 Autoinstruire - auto-

Emile Zola. Premieră 
TV.
Telejurnal. Sport.

LUNI, 24 IULIE
Terex.
Emisiune în limba 
ghiară.

mo

Cînleceie țării. 
Publicitate. 
1001 de seri.
Telejurnal - întrece
rea socialistă în cins
tea marii sărbători. 
Panoramic.
Roman-foileton. Fa
milia Palliser. Episo
dul 22.
Mai aveți 
re ?
Izvoare... 
versuri de 
mimescu, Lucian Blaga 
și Ion Horea.
Cadran mondial. 
Telejurnal.
MARȚI, 25 IULIE
Teleșcoală.

Antologia filmului pen
tru copii și tineret (re
luare) Charles Cha
plin.

11,00 în alb și negru 
nunatul parc.

11,50 Telex.
16,00 Telex 
16,05 Teleșcoală.
16,35 Matineu de vacanță, 

în mările sudului. E- 
pisoduț 4.

17,00 La volan - emisiune 
pentru conducătorii a- 
UtO. ■ ■. ,- fj

17,15 Moștenire pentru vi-, 
itor.

) Din muzica și dan
surile popoarelor.

i Idei contemporane.

19,00
19,15
19,20
19,30

19,50
20,20

21,15

21,45

22,00
22,20

9,00
10,00

18,00

18,15

o întreba-

Cîntece pe 
Mi hai E-

Mi-

17,35

19,20
19,30

19,50
20,10

20,40

Seara televiziunii cu-, 
baneze.
1001 de seri.
Telejurnal. întrecerea 
socialistă în cinstea 
marii sărbători.
Noi femeile.
Seara televiziunii 
baneze.
Telec nemateca.
pitonul Blood. Premie-

cu-

Câ-

PROGRAMUL TV
8

socialistă în cinstea 
marii sărbători» 

20,00 Oameni, de la elec- 
trometal.

20.20 Seară de teatru. Sîm-
bătă la Veritas - de 
Mircea Radu lacoban. 
Premieră TV. --

21,50 Viața rațională.
22,00 Din cartea cîntecelor 

românești,
22.20 Telejurnal.

MIERCURI, 26 IULIE
9,00 Teleșcoală.

10,00 Șoimii patriei (relua
re).

10,10 Idei contemporane. 
10,30 Antena vă aparține. 

Selecțiuni din specta
colul prezentat de ju
dețul Sălaj.
Incursiune în cotidian. 
Telex.
Telex.
Cenaclul teleșcoală. 
Imagini din Liberia.

11,25
11,45
16,00
16,05
16,35
17,00 Telecronica pentru pio

nieri.
17,20 Tragerea pronoexpres.

22,30

16,00
16,05

16,30

ră TV. Producție a stu
diourilor engleze. 
Telejurnal.

JOI, 27 IULIE
Telex.
Album școlar : „Țări
le... Carpaților" (II): 
Țara Birsei (Depresiu
nea Brașovului).
Muzică populară româ- 
hească.

16,55 Pentru timpul dv. li
ber vă recomandăm...

17,10 Consultații juridice.
17,30 "Reportaj pe glob.

Phenian - după 25 d« 
ani.
Cîntorea României. E- 
d'iția a ll-a a Festi
valului național.
România pitorească. 
Sfatul medicului. Cura 
de ape minerale. 
Publicitate.
Film serial pentru co
pii. Sindbad marina
rul. Coproducție ja
poneză - R.F.G.

19,30 Telejurnal. întrecerea

17,50

18,10
18,40

19,00
19,05

12,00
12,05

13,00
13,45

14,10

14,25
14,45

7,40 Autoinstruire 
informare.

10,00 Telecinemateca
• luare).

11,40 Corespondenții
. deteni transmit...

11,55 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Itmerar peruan.
16.30 Publicitate.
16,35 Matineu de vacanță, 

în mările sudului — 
episodul 5.

17,00 Emisiune în limba ger
mană.

19,00 Tragerea loto.
19,10 Muzică populară.
19,20
19.30

(re-

ju-

T 5,10
15,40

16,00

16,40
17,45

18,15

1001 de sen.
Telejurnal. întrecerea 
socialistă în cinstea 
marii sărbători. 
La ordinea zilei 
economie.
Film artistic, 
pra noastră, 
le. ' Premieră 
Producție a 
lor engleze.

21,50 Viața rațională 
triția și 
tice.

22,00 Premiile
R.S.R. -

22,20 Telejurnal.

19,50

20,10

In '

Deasu- 
valuri- 

pe ‘ară. 
studiouri-

- nu-
bolile diabe-

i
academiei 

1978.

18,35

19,30
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