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în înlimpinarea Zilei minerului și a marii 
sărbători a eliberării

LA SECTORUL V AL l.M. LUPENI

Producție record
In prima zi dim această săptămînă secto

rul V al l.M. Lupeni a extras o producjie re
cord pentru luna iulie: 1045 tone de cărbu
ne. Astfel a fost depășit recordul stabilit în 
cadru] sectorului, în data de 13 iulie a.c.

De ia începutul lunii producția suplimenta
ră extrasă de minerii sectorului V se cifrează 
la 1215 tone, rezultate deosebite înregistrînd 
brigăzile conduse de loaf Țurcaș, Mihai Văr- 
zaru și Vasile Rusu, care au depășit produc
tivitatea muncii cu 1,1-1,2 tone/post prestat 
în abataj.

l.M. URICANI

Mai mult cărbune patriei
„Faptul zilei" d.e |a l.M. Uneam evidenția 

luni, 24 iulie, buna activitate desfășurată de 
sectorul III în cursul lunii, înregistrînd o pro
ducție suplimentară de 350 tone de cărbune.

Cu această cantitate sectorul real'zează o 
depășire de 9300 tone de cărbune de la în
ceputul anului.

Brigăzile conduse de Gheorghe Scorpie, 
Ștefan Baciu, Simion Budescu, Traian Pop și 
loan Axenig se situează în fruntea întrecerii 
pentru a da patriei cît mai mult cărbune.

MECANIZATORII - 

CONSTRUCTORI

La datorie
In timp ce tovarășii lor 

de șantier se aflau în ca
drul plăcut al cabanelor 
și locurilor de agrement, 
peirecînd sărbătorește în 

i locurile special destinate 
acestui scop de „Ziua 
constructorilor", în întrea
ga Vale a Jiului, dumini
că, 28 iulie, 30 de meca
nizatori de la Secția de 
utilaj și transport Iscroni 
a l.C.M.M. s-au aflat la 
datorie. Folosind prilejul 
ivit prin faptul că pauza 
de activitate pe șantiere 
a creat mijloace de încăr
care și transport disponi
bile, deservenții unui nu
măr de 3 automacarale și 
20 autobasculante, îm
preună cu șapte oameni 
folosiți la manevre, au 
transportat, de la secția 
prefabricate a întreprin
derii pînă la șantierul vi
itoarei preparații din Li
vezeni, prefabricatele ne
cesare îndiguirii Jiului în 
zona acestui important o- 
biectiv de investiții. A 
fost o zi de muncă rod
nică, prin activitatea des
fășurată de către mecani
zatori asigurîndu-se conti
nuitate procesului de exe
cuție în zilele următoare 
de lucru. Au fost prezen- 
ți la acțiune maistrul Tă- 
nase Sas, automacaragiii 
llie Rășină, Constantin Ni- 
chita. Ion Hoțoleanu, șo
ferii Geza Sakacs, Ștefan 
Prieop, numeroși alți me
canizatori - constructori.

'V7/z info rtn u m
OCOALELE SILVICE din 

Lupeni și Petroșani au re
deschis în aceste zile punc
tele de achiziție a fructe
lor de pădure de la Cimpa, 
Aușelu, Voievodu, Livezeni, 
Paroșeni, Bărbăteni, Uri- 
cani, Bilugu și Arcani. Pri
mii culegători s-au și pre
zentat la centru așa încîL 
peste 1 000 kg de afine au 
luat drumul spre benefi
ciari. (M.P.)

TEATRU. In sala Palatului 
cultural dîn Lupeni va a- 
vea loc mîine (ora 19) un

în curînd, la

Festivalul
edifla a IV-a

La sfîrșitul acestei săptămîmi la Lupeni 
se va desfășura a IV-a ediție a festivalului „Amafilm" or
ganizat ds Uniunea Generală a Sindicatelor din România, 
Consiliul județean al sindicatelor, Comitetul de cultură și 
educație socialistă al județului Hunedoara și Comitetul 
sindicatului de la l.M. Lupeni. In legătură cu această ma
nifestare cultural-educativă, am solicitat detalii 
de la artistul plastic losif Tellmann, animator cu
noscut în domeniul creației df> film din mumiei

- Mișcarea cineamatori- 
lor s-a amplificat în ulti
mii ani. Care sînt 
caracteristicile festivalului 
din Lupeni ?

- Este ° manifestare artis
tică competitivă, necesară 
pentru cineomatori, care se 
desfășoară în cinstea „Zilei 
minerului" și începe, totoda
tă, tradiționala „Săptămînă 
a educației politice, culturii 
socialiste și sportului în Va

spectacol cu piesa întrun 
act „Cererea" (subintitula
tă „Momente din viața de 
familie a -unui miner") de J. 
Șerbănescu. Spectacolul es
te prezentat de formația de 
teatru a Combinatului de 
lianți și azbociment din Tg. 
Jiu. (T.S.)

EXPOZIȚII CU VÎNZARE. 
Pentru o cît mai bună a- 
pro vizionare a minerilor, în 
perioada 1-5 august a.c. în 
magazinele 150, 33, 42 și 
36 din Petrila, 133 și 8 din 
Petroșani vor fi organizate 
expoziții de produse din

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ 1

ORCAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PfîROȘLNI Al PER 
SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL
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Lupeni

filmului de

lea Jiului". Această ediție es
te de fapt un preludiu al ce
lei din anu| viitor cînd se vor 
împlini 50 de ani de la gre
va minerilor din 1929. Fes
tivalul din Lupeni este con
sacrat filmului de ficțiune, 
gen în care cineclubul nostru 
a avut multe reușite.

- Ce ne puteți spune 
despre participare și or
ganizarea propriu-zisă ?

- Pînă |a această dată și- 
au anunțat participarec' 10 ci- 

carne, zaharoase și de pa
tiserie cu vînzare, De ase
menea în aproape toate u- 
nitățile mari de alimentație 
publică se vor organiza ex
poziții cu vînzare de produ
se tip gospodina. (T.V.)

EXCURSIE. In organizarea 
sindicatului pensionarilor 
din Petroșani, un grup de 
80 de pensionari, din locali
tate pleacă în ziua de 28 
iulie într-o excursie la 

Geoagiu-băi. (C.D.)

(9ti in for mii ni
y

Oglinda realizări
lor obținute în se
mestrul I 1978 prin 
aplicarea INIȚIATI
VELOR MUNCITO
REȘTI

(în pag. a 3-a)

CREATIVITATEA TEHNICĂ A PREPARATORILOR
la baza creșterii

Ultimii ani au confirmat 
că prin perfecționarea tehno
logiilor în procesul prepară
rii cărbunelui extras în mi
nele din estul bazinului se 
pot obține produse c°csifica- 
bile destinate siderurgiei, la
tă de ce, la preparația Pe- 
tril-a, prin indicatorii de plan 
pe 1978, s-a stabilit să se 
realizeze peste 360 000 tone 
cărbun.e cocsificabil, cu a- 
proape 15 la sută mai mult 
d’ecît în anul precedent, res
pectiv să crească extracția

Brigadierul Vasile Rusu 
de la l.M. Lupeni a extras 
cu ortacii săi 400 tone 
peste plan în prima par
te a lunii iulie, lată-l dîs- 
cutînd despre aceasta cu 
șeful de schimb Stoian 
Bușnia.

ficțiune,
necluburi care vor prezenta 
20 de filme. Vor veni crea
tori amatori din București, 
Timișoara („Gaudeamus"), 
Craiova, Galați, Oțelul Ro
șu, mulți cunoscuți pentru ca
pacitatea și originalitatea 
lor creatoare. Din Valea Jiu
lui participă cinecluburile din 
Petroșani (Institutul de mine 
și Casa de cultură), Vulcan 
și, bineînțeles, „Amafilm" - 
Lupeni. Ne așteptăm să so
sească cineomatori din Hune
doara și Timișoara. Mă sur
prinde că nu s-au anunțat 
pînă acum și cinecluburile 
din Moldova. Proiecțiile se

T. SPATARU

® (Continuare in pag. a 2-ai

Echipa de montaj condusă de Nicolae Foga, de pe șan
tierul viitoarei preparajii Livezeni, ridică un nou element al 
estacadei spre stația de sortare. Foto : Ion LICIU

extracției in cărbune pentru cocs
în semicocs dan cărbunele 
supus preparării cu 0,7 punc
te față de 1977.

Realizarea acestei sarcini 
mobilizatoare preocupă în 
cel mai înalt grad colectivul 
nostru de preparatori. Creș
terea recuperării în cărbune 
COcsificabi'l, găsirea de noi 
tehnologii pentru valorifica
rea în acest scop a fracțiu
nilor fine este terenul pro
pice în care a acționat gîndi- 
rea creatoare a colectivului. 
Dintre cele două posibilități 
de sporire a recuperării în 
cocs - respălarea secundară 
a produsului normai spălat 
și aplicarea de procedee 
noi tehnologice - ne-am con
centrat atenția în acest an 
asupra celui de-al doilea 
drum, datorită și convingerii 
că în colectivul nostru d spu

Ți s-a defectat televizorul 
sau aparatul de radio. De 
cîte ori nu mi se întîmplă 
asta II iei sub braț și te 
înfățișezi în fața luucrătoru- 
lui de la cooperativă. Aces
ta se uită la aparat, îi învîr- 
tește potențiometre!, te pri
vește întrebător și exclamă : 
„E grav, domnule I... Trebuie 
să-l lăsați aici. Treceți săp- 
tămîna viitoare..."

Cu toate că s-a ars doar 
o simplă și banală rezisten
ță...

Sau te duci |a „Autoservi- 
ce". Mecanicul îți ascultă 
motorul mașinii, face o gri
masă în semn de disperare, 
și pleacă. Alergi după el cu 
sufletul la gură, în dorința 
de a afla dacă mai poți con
tinua drumul cu mașina. Dar 

nem de capacități bogale da 
creativitate tehnică, aprecie
re confirmată de altfel cu 
numeroase prilejuri și pînă 
acum. Am ales astfel soluția 
pe care am considerat o cea 
mai eficientă în actuala eta
pă : aplicarea metodei de 
centrifugare a clasei 0-3 mm, 
clasă înglobînd o cantitate 
mare de particule de cărbune 
care contribuie la mărirea 
extracției în cărbune spălat 
pentru semicocs. Punînd în 
valoare experiența proprie, 
consultînd literatura științifi
că de specialitate, colectivul 
a realizat un nou aparat de

Ing. Romulus SÂRBO, 
șeful atelierului preparare 

secția Petrila a I.P.C.V.J.

(Continuare în pag. a 2-aJ

„E grav, 
domnule

răspunsu| vine dezarmant : I 
„E grav, domnule, e gravi..." i 

Cu toate că trebuie doar ■ 
puțin reglați tacheții... ;

Sau la spital, sau la ma- j 
gazin,. sau la... Exemplele ar ; 
putea continua.

Comentariile la aceste rîn-1 
duri ar fi de prisos. Dar să 
nu trecem indiferenți pe lîn- i 
gă atitudinea acestor oa- 
meni care se cred tabu, care 
au impresia că numai ei știuîl 
totul, care disimulează ode- j 
vărul, realitatea, te inhibări 
și te disperă prin gesturile j 
și limbajul pe care-l folosesc, i 
Uneori numai din plăcerea i 
de a se crede atotștiutori, 
alteori din interesul meschin j 
de a cotiga bani nemeritafi. ■

Valeriu COANDRAȘ ;
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vulcanul azi.
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Creativitatea tehnică 
a preparatorilor j

• (Urmare din pag. S)

vor desfășura sîmbătă de ia 0- 
rele -10'și 17, în 'sala palatu
lui cultural. Duminică va a- 
vea loc o dezbatere - 
schimb de experiență despre 
contribuția filmului .de ama
tori la procesul de educație 
și formare a omului nou.

- Ediția din acest an, a 
patra, a festivalului „A- 
mafilm" este organizată 
după o pauză cam lungă,

’mm/HiHi/iiiHiiiuiwi/im

Festivalul

• (U r m o r e din pag. 1)

concentrare centrifugală - 
denumit de noi, după iniția
lele cuvintelor ACC - la care 
am mai adăugat 
triiei, deci ACCP.

Aparatul, de o construcții 
relativ s;rnplâ, a 
zat, „în fier", 
ausă de Francisc Latculik, în- 
tr-un termen foarte scurt da
torită dorinței colectivului 
care l-a conceput de a-și ve- 
oea încununate cît mai re
pede eforturile depuse. Ace
eași echipă a participat în 
continuare la modificările 
impuse de confruntarea cu 
condițiile de lucru concrete 
ivite pe parcursul experimen
tării. Colectivul tehnic care 
a conceput aparatul - se cer 
omintite aici numele celor

inițiala Pe-

. e
i, a fost reali- 
de echipa con-
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SUFER1NȚĂ altfel

De pățania lui Costică 
Severin, n-a auzit însă 
Ion Gorea, aflat în a- 
ceeași situație, nu toc
mai onorabilă, la Vîscoza 
Lupeni. Crezînd că nu es
te observat, a încercat să 
sustragă pies® și scule 
de la un tractor și bani 
dintr-un birou. I 
adus aminte că 
același 
surereă 
muncă 
feră în 
altfel,
să prețuiască 
monitor al societății noas
tre, care nu-și pierduse 
încă încrederea în el.

care au contribu t ia aceas
ta ; inginerii Victor Chiabura, 
Maria Sularea, Nicoiae Tă
tar și Romulus Sirbu, precum 
și maistrul electromecanic ca
re a executat aparatul, loan 
Horga - a trecut apoi la ex
ploatarea domeniului de 
tuncționare tehnologică și la 
verificarea capacității apara
tului de a prepara cărbunele 
la calitatea ce.ută în vede
rea sporirii subs.antale a 
cantității de semicocs rezul
tat pe această cale. Cu spri
jinul competent al unor for
mații de spăiare încadrate 
cu muncitori experimentați 
conduse de Ștefan Holea, 
Ștefan Covaci și Ion Popes
cu, fiecare pe cîte un schimb, 
parametrii instalației de con
centrare a’J crescut mereu 
obțin-îndu-Se în diferite etape 
extracții medii în cărbune 
special de 12, 33, 51 și 69 
Ia sută. Rezultatele obținute 
sînt încurajatoare. Ele reflec
tă posibilitățile colectivului 
preparatorilor Petrilei de a 
spori continuu volumul de 
cărbune destinat siderurgisti- 
lor. '
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s-a re- 
pent.ru 

motiv - furt •—, 
o condamnare la 

corecțională. Su- 
continuare, dar 

fiindcă n-a știut 
gestul u-
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FALIMENT

„Căminul nostru, casa 
noastră", este deviza ti
nerilor nefamliști, care 
primesc, dreptul de “a lo
cui la cămin. Aurel Mă- 
rande, de la I.M. Lupeni, 
în postură de cămin! st, a 
înțeles într-un mod foar
te personal această de
viză : „Căminul nostru, 
casa mea". In consecin
ță, și-a însușit patru co
voare și alte obiecte de 
inventar din averea obș
tească, pe care le-a 
ferit, contra sumei de 
lei, unui amator de 
lipiruri. „Afacerea" 
dovedit falimentară, 
trucît au apărut și 
tori neprevăzuți, în 
soana lucrătorilor de mi
liție. Aurel Mărande, cre
zînd că 
sia unui 
ca eroii 
tale, a 
nevăzut.

o-
350 
chi- 
s-a 
în-

mar- 
per-

a intrat în _po«e- 
covor zburător, 
basmelor orien- 

vrut să se facă
Ghinionul lui o

i ,fcst că cele 4 covoare e- 
j rau de iută.

Rubrică redactată de
Ion FIASTRU 

cu sprijinul maiorului 
Miron HANEȘ

filmului
'iinumtiii/iiiiiii/iiiiiniiiri 

de doi ani, de la a treia 
ediție. Ce s-a întîmplal ?

- „Amafilm" din Lupeni es
te primul cineclub înființat 
în- județul nostru, în 1966. Ău 
fost cineamatori talentați, 
dar care au plecat din Lu
peni, ce: mai multi pentru 
studii. Și celelalte c necluburi 
din Valea Jiului, create în 
fiecare oraș pe lingă cluburi, 
iși diminuaseră activitatea de 
creație. Situația s-a schim
bat, pentru că la ora actua
lă și-au reluat preocupările 
4 dntre ele. Toți vor fi u- 
niți in cadtul „S.udioului 18" 
- Valea Jiului a'e cărui țeluri 
sînt facil tarea schimbului de 
informajii, atragerea și for
marea tinerilor talenlcji, în
drumarea și perfecționarea 
lor tehnică și artist că.

- Ce așteaptă cinea- 
matorii din Lupeni de la 
acest festival ?

- în primul rînd să recîș- 
tigăm încrederea oamenilor 
în cineclubul nostru ale că
rui creații se inspiră din 
viața și munca minerilor de 
aici, din Lupeni și Valea Jiu
lui. însăși creația de film a- 
rată talentul atît de multi
form al oamenilor muncii, 
capacitatea lor de înțelegere 
artistică și apoi de creație. 
Cineamatorii constituie o 
parte a vieții cultural-artisti- 
ce și teducative din Lupeniul 
de astăzi.

Codin Dumitrescu (Jiul) și 
C. Popovici (Steaua) „văzuți" 
de prof. Mircea Pascu.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Tenis de cîmp, „Cupa Minerul**

Primele surprize
In cea de-a doua zi a întrecerilor de tenis, dotate cu „Cu

pa Minerul", partidele de simplu s-au distins prin dîrzenia 
cu care combatanții și-au apărat șansele, nume mai puțin cu
noscute pe firmamentul tenisului românesc au reușit să'răs
toarne pronosticurile. In acest sens, partida dintre stelistul 
Soare și Nemeth (CUPROM Baia Mare) a durat nu mai puțin 
de patru ore, bucureștecnul cu mai puține... stele în topul 
jucătorilor de tenis a reușit să încline balanța victoriei în 
favoarea sa. Un alt favorit și tot de pe meleagurile bă mo
reno a cedat surprinzător, la un scor categoric, dar care nu 
reflectă dîrz-a dispută din teren. Este vorba de Sută, care 
i-a „croit" drum de afirmare lui Tomescu (Steaua). Repre
zentanții noștri, confirmînd așteptările, s-au impus la simplu 
prin Bebe Almășcn și Dan Nemeș, de asemenea perechile 
Jrtiui Petroșani Nemeș-Casapu, C. Dumitrescu-prof. Mircea 
Pascu au trăit bucuria primelor succese. Intr-o partidă de 
mare spectacol, Dumitrescu și Miha; Ciuntea, ca adversari, 
cu cucerit publicul, prin faze fierbinți, Iq care și-au dat con
cursul si coechipierii lor.

REZULTATE TEHNICE, simplu : Tomescu (Steaua) - Sută 
(CUPROM) 6-1, 7-6 ; Soare (Steaua) - Nemeth (CUPROM) 
6-4, 2-6, 8-6 ; Attl (CUPROM) - Mihăilescu (Dinamo Bucu
rești) 4-6, 6-1, 6-0, Almășan (Jiul) - Păulică (Politehnica Bucu
rești) 6-1, 6-1, Nemeș (Jiul) - Dumitru (Politehmca) 6-3, 6-3 ; 
dublu : Sută, Giurgiu (CUPROM) - Dumitru, Păulică (Politeh
nica) 6-0, 6-3, Nemeș, Casapu - Novăceanu, Negoescu (Tot 
înainte București) 6-2, 6-0 ; M. Mirza, C. Popovici (Stec ua) 
- Gruban, Mihădescu (Electr. Timișoara) 6-0, 6-1 ; Dumitres
cu, Pascu (Jiul) - M. Ciuntea, V. Ciuntea (Jiui, Metalul Piclra 
Neamț) 6-7, 6-3, 6-4. ion VULPE

Fotbal

După cum s-a anunțat in 
z arui de specialitate. Mine
rul Vulcan va evolua în vi
itoarea ediție a campionatu
lui in seria a V! a, ala uri 
ae echipe vaio.oase ca Mi
nerul Lupeni, Pandurii Tg. Jiu 
(ros.e a.v.z.onare B), Cmm.s- 
tul Rm. Vî'cea, Lotru Brezoi 
etc. Din 17 iulie a.c. echipa 
și-a început pregătirile, sub 
conducerea cuplului de antre
nori Cornel Cărare și Nicoiae 
Chireanu. Față de lotul care 
a activat in campionatul 
trecut nu s-a anunțat mc: o 
schimbare, pină în prezent.

„Toți componență lotului - 
ne informa secundul N coiae 
Chiceanu - dispun, după o

Noutăți la Minerul Vulcan 
săptămî-nă de antrenamente, 
de o bună pregătire fizică, 
urmînd ca în săptămînile vi
itoare accentul să fie pus pe 
tehnică și tact:că". Aceasta 
cu atît mai mult cu cît înce- 
pînd cu anul competițional 
1978-1979, eclrpele de divi- 
z:a C sînt obligate să treacă 
anual, înaintea turului și re
turului, normele de control 
fizice și tehnice stabilite de 
F.R.F. pentru diviz'a B. Ac
tuala etapă de pregătiri are 
în vedere deci, și după cum 
am fost informați antrenorii 
au luat deja măsuri, intensi
ficarea antrenamentelor pen-
tru aceste teste.

De asemenea, s-a luat mă
sura ca ia Vulcan să se în
ființeze și o echipă de ju
niori, care va activa în ccm- 
piona-tul județean. A avut loc 
și o selecție a tinerilor năs- 
cuți după 1 august 1960. Au 
fost aleși fotbaliști care dis
pun de rezistență, gabarit și 
forță, jjrmînd ca pe parcurs 
să se perfecționeze fa capi
tolul tehnică. Măsura e bine 
venită mai ales pentru crea
rea unei pepiniere proprii la 
Minerul, echipă de Ia care se 
așteaptă o situare pe un 
loc de frunte în se. ie.

C.A. VO1NESCU

INTRE NOI, FEMEILE © ÎNTRE NOI, FEMEILE

Cîteva sugestii despre 
culorile apartamentului

In ultimul secol culoarea 
fost exploatată sub toate 

formele sale, atît prin utili
zarea contrastelor cît și a. 
efectelor' cuior.i complimen
tare, la 
cît și în diverse 
crupă P. Cerna și FI. Cons
tantin (in volumul „Vederea 
culorilor",.. Ea. Scrisul 
nesc, 19/7), vederea 
lor diferă de la om 
și este împărțită pe 
atribuindu-l,-se patru 
de bază : funcjii de 
Uzare și orientare ; runcții de 
avertisment ; funcții de a- 
tracție și funcții psihologice, 
propunem cititoarelor 
■lire citeva sugestii 
organizarea mediului 
biant al casei, prin 
influenței culorilor 
psihicului.

Intr-u-n apartament 
predomină în tapete 
reci (verde, albastru), culori 
care pred.spun la odihnă și 
somnolență, este bine ca mo
bila să aibă culoarea deschi
să, din grupa cafeniului și 
be^riior. In această situație 
cuverturile gre|e se vor alege 
în culori de verde și albas
tru intens, deschise, iar trans
parentele și draperiile cu 
aceeași nuanță, vor avea im
primeuri de flori sau figuri 
geometrice mari, albe. Va
zele și bibelourile decorative, 
precum și florile naturale 
sau artificiale vor fi, de a- 
semenea, alese în 
albă.

In apartamentele unde pre
domină in zugrăveli cuiorue 
calde (roz, galben), culori ce

locurile de munca 
boli. Cum

româ- 
cul ori- 
la om 

grupuri 
roiuri 

sernna-

noas- 
privind 

am- 
prisrna 
asupra

m care 
culorile

naturale

culoarea

acționează intens asupra psi
hicului, (roșul ducînd pînă la 
stări de Tritaire - deci contra
indicat firilor colerice), cu- 
vertur.le grele vor fi bordo 
sau portocalii, pe o mobilă 
de culoare închisă, iar țesă
turile ușoare pentru transpa
rente și draperii vor fi aleșe 
în imprimeuri cu flori sau fi
guri geometrice mici, estom
pate, abia distinse de fondul 
țesăturii, în culori de roșu 
intens sau galben (citron ori 
orange). Bibelourile și vazele 
ornamentale vor fi de ase
menea asortate, în culori, cu 
draperiile.

De reținut că, venind din 
ambianța locului de muncă 
intr-un mediu coloristid opus 
psihologei noastre, culorile 
vor acționa în două moduri 
asupra temperamentelor - o- 
dihnitor și iritant-stimuiativ. 
(Pentru sanguinic, melancolic 
- roșul, portocaliul-, stimula
tiv; pentru temperamentul co
leric și flegmatic - verdele, 
albastrul, odihnitor.) Atenție 
deci, gospodine la culorile în 
care vă îmbrăcați casa, pen
tru ca aceasta să fie plăcu
tă", odihnitoare.

Sfaturi cosmetice 
pentru sezonul cald
Ne oflăm în plină vară și în plină vacan

ță. Pentru femeile ca-e vor să-și petreacă 
zilele de concediu pe litoral, recomandăm 
ca înainte de a pleca ia mare să urmeze un 
tratament cosmetic de hidratare și hrănire a 
pielii, in timpul curei heliomarine tratamentul 
cosmetc va continua prin protejarea zilnică 
a tenu.ui cu creme h dratante de zi tip Pell 
Amar, Bioton, Gerovital și altele. Tot în 
scopul protejării pielii de acțiunea razelor 
fierbinți ale soarelui este de preferat, ca pla
ja să se tacă între orele 7-11 și 17-18. In 
afara cremelor hidralante pot fi folosite cu 
succes compresele și pulverizările cu ape mi
nerale, ape sulfuroase pentru tenuri grase și 
ape pe bază de silicați pentru tenurile cu to
nus scăzut. Se vor aplica de asemenea măști 
de fructe de sezon - piersici și pepene gali- 
ben pentru tenurii|e uscate - caise și roșii 
pentru tenurile grase. Pentru tenurile foarte 
sensibile se recomandă masca de struguri 
albi. Pentru noapte se va folosi o cremă nu
tritivă care se va aplicia după ce în preala
bil s-a făcut o demachiere foarte riguroasă.

. .1 nu trebuie
Iul și pe ten, acest obicei pu-

Persoanele ccrre fac băi de nămol 
să aplice nămol 
tind pricinui suferințe ale pielii.

Pentru vacanța la munte 
se indică același tratament 
cosmetic, ca și pe litoral. In 
plus, sfatul de a se evita 
spălarea feței în apele prea 
reci de munte, pr'efetîndu-șe 
apa outin mai călduță.

Ileana ARDELEÂNU, 
cosmeticiană. Petroșani

. . __ ... . .....
Mic laborator culinar

CIUPERCI CU
1 kg ciuperci, 300 gr smin

tind, 3 linguri ulei, 50 gr făi
nă, 1 pahar lap.e, sare și 
veideațâ. Ciupercile se cu
răță, se spală și se opăresc 
în apa clocotită, după care 
se strecoară. Se prăjește 
ce-apa și se adaugă ciuper-

SM1NTINÂ
cile. După ce se p:ăjesc pu
țin se adaugă sarea, pătrun
jelul și smîntîna. Mîncare-a 
se servește caldă, 

loîanda STAN, 
bucătar șef, 

restaurantul-școală 
„Carpați" - Petroșani

La secfîa metanometre 
a LM* Vulcan, Margareta 
Bușcan executa verifica
rea aparatelor.

izvor de sănătatePlantele
COADA CALULUI:

Moment optim de culege
re : iulie — septembrie.

Se găsește în locuri u- 
mede, în culturi prășitoare, 
în rîpe argiloase, de-a lun
gul căilor ferate.

Se recoltează prin tăiere 
cu cuțitul, ta cîțiva centi
metri de la suprafața so
lului. Se usucă la umbră, 
în strat subțire, afinat.
. Se folosește ca antiseptic 
și diuretic în boli de rinichi 
și vezică. Prin diureza pe 
care o produce planta acțio-

nează favorabil în boli 
inimă, ficat, boli de. piele, 
în gută și reumatism.

în tulburări digestive, 
ceaiul din coada calului 
combate aciditatea crescută, 
favorizînd vindecarea ul
cerului gastric.

Ceaiul se bea călduț în 
cursul zilei. Planta întră și 
în compoziția ceaiurilor ș 
antibronșitic, antidiaretic, 
antireumatic și diuretic.

Olga NAGY, 
Petroșani

pent.ru
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trece r
La sfîrșituj unei etape de întrecere - semestrul I 1978 

- au rost stabilite rezultatele obținute de mineri, maiștri, 
și ingineri din unitățile C.M.V..J. în apl.carea inițiativelor 
muncitorești. In paginc noastră, publicăm aceste rezultate 
făcind următoarele precizări :

- Brigăzile clasate pe |ocui I au obținut realizări deo
sebite, concretizate în depășirea sarcinilor de plan și des
fășurarea unei activității în deplină ordine și disciplină, 
fără accidente, cu- respectarea întocmai a normelor de 
lucru și de protecția muncii.

- Evidențiem în mod deosebit brigăzile care au a- 
plcat inițiativa lansată de Eugen Voicu, precum și sectoa
rele care au aplicat inițiativa „Contul colector de econo
mii" ea fiind de mare utilitate în condițiile introducerii 
noului indicator al valorii producției nete. . ,

- Este necesar ca în continuare, organele șî organiza
țiile de sindicat să-acorde 6 și mai mare ctenîie aplicării 
inițiativelor valoroase.

INTREPRINDEREA MINIERĂ PAROȘENI
• Brigada înaltei produc

tivități : aplicată de 8 for
mații ; eficiența + 12 645
tone ,- locul I FRANCISC 
FAZAKAȘ;
• Brigada de producție 

și educație socialistă: 
aplicată de 24 formații ; lo
cul I FRANCISC FAZAKAȘ;

• Utilajul întreținut și 
reparat de formația noas
tră să funcționeze fără în
treruperi în procesul de 
producție : locul I STEFAN 
TODORAN, maistru, meca
nic ;
• Prietenul noului înca

drat în muncă : locul I ILIE 
FILICHE (14 tineri 
zați în brigadă) ;
• Să realizăm 

lunare de 150 ml
avansări 
la lucră-

rile în cărbune și 120 ml la 
lucrări în steril, la brigăzile 
dotate cu combine : aplica
tă de 3 formații ; eficienta 
+ 168 ml: locul I KALMÂN 
GEZA ;
• Contul colector de e- 

conomii : aplicată de 3 
sectoare, eficiența 1 000 000 
Iei economii ; locul 1 sec
torul II, șef sector subingi- 
ner IOAN RÂȚULESCU ;
• Dirigenția muncitoreas

că : ALEXANDRU BUCEA, 
maistru min er ;
• Fiecare cadru tehnic-in. 

gineresc să realizeze anual 
o problemă tehnică sau or
ganizatorică, echivalentă cu 
retribuția pe un an : IOAN 
BESERMAN, inginer (1 774 
mu le:).

ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ LUPENI

• Brigada înaltei pro
ductivități : aplicată de-

| 16 formații, eficiența + 
2 300 tone, locu| I IOSIF 
ȚURCAȘ;
• Să realizăm avansări 

lunare de 150 ml la lucră
rile în cărbune și 120 ml 
la lucrările din steril, la 
brigăzile do a'e cu combi
ne : aplicată de 6 forma
ții.,- eficiența + 154 ml ; 
locul I NICOLAE BALAN ;

® Brigada de producție 
și educație socialistă :

; apiicală de 42 formați: ;
' locui I ION GlREA ;

• Cordul colector de e- 
conom i : api colă de 10 
sectoare ; eficiența 499000 
lei economii ; locul I sec-

I torul V, ser sectdr inginer 
UORNEL RADULESCU ;
• Dirigenția muncito

rească: MI.IĂI DOROFTEI, 
ma’Stru m n-ier ;

• Fiecare cadru tehnic- 
I ingineresc să rezolve a-

nual o problemă tehnică 
sau organizatorică echiva
lentă cu retribuția pe un 

! an: TITUS COSTACHE, 
' inginer (228 răii lei) .

U

CĂRBUNE PESTE PLAN, CALITATE, EFICIENȚĂ 

semestrul I 1978 prin aplicareaOglinda realizărilor obținute in

INIȚIATIVELOR

ÎNTREPRINDEREA întreprinderea
MINIERĂ MINIERĂ PETRILA

BĂRBĂTENI

întreprinderea minieră uricani
• Brigada înaltei produc

tivități : aplicată de 13 for
mații, eficienta 7 642 tone ; 
locul I GHEORGHE DRA- 
NAU ;

• Brigada de producție 
și educație socialistă : 
aplicată de 12 formații, lo
cul I GHEORGHE SCORPIE;

• Contuț colector de e- 
conomii: aplicată de 3 sec
toare ; eficiența 10 756 lei 
economii : locul I sectorul

III, sef sector inginer IĂ- 
COB STOICA;
• Dirigenția muncitoreas

că : MIHAILĂ MOLDOVAN, 
maistru minier;

• FieCare cadru tehnic- 
ingineresc să rezolve anual 
o problemă tehnică sau or
ganizatorică echivalentă cu 
retribuția pe un an : VIC
TOR PATALITA, maistru 
minier (150 mii lei).

In clișeu, cunoscutul brigadier Eugen Voicu de Ia mina 
Petrlla, autorul inițiativei „Brigada înaltei productivități" ale 
cărei valențe sînt unanim apreciate de toate formațiile care 
au preluat criteriile si obiectivele sa|e de întrecere.

Foto: I. LICIU

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ VULCAN
• Brigada înaltei pro

ductivități : aplicată de 15 
formații ; eficienta + 2543 
tone ; locul I CONSTAN
TIN TERENCHEA ;
• Brigada de producție 

și educație socialistă : 
aplicată de 4 formații ; lo
cul I ȘTEFAN GANTZ ;

• Prietenul noului înca
drat în muncă: DUMITRU 
SĂBĂU (15 tineri stabili
zați în brigadă) ■

• Contul colector de e- 
conomii : aplicată de 11

sectoare ; eficiența 1500000 
lei economii ; locul 1 sec
torul VIII, sef sector inginer 
IULIAN FILIP;
• Dirigenția muncitoreas

că : CONSTANTIN VIȘAN, 
maistru minier ;
• Fiecare cadru tehnic- 

ingineresc să rezolve anual 
o problemă tehnică sau or
ganizatorică, echivalentă 
cu retribuția pe un an : 
OCTAVIAN SURDU, inginer 
(3 768 mii le).

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ
LONEA

• Brigada înaltei productivități : aplica
tă de 8 formații ; eficienta + 2 420 tone; 
locul I PETRU COSTINAȘ ;
• Brigada de producție și educație so

cialistă : aplicată de 32 formații : locul I 
ION SIMION ;

• Dirigenția muncitorească : ARON 
VASIU , maistru minier ;

• Fiecare cadru tehnic-ingineresc să 
rezolve anua| o problemă tehnică sau or
ganizatorică, echivalentă cu retribuția pe 
un an : PETRU CENUȘE, subingiiner (300 
mii lei).
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• Brigada de producție 
și educație socialistă : 
aplicată de 8 formații ; 
locui I NICOLAE OPREA

• Brigada înaltei pro
ductivități : aplicată de 
23 formații; eficiența + 
20 417 tone; locul l EU
GEN VOICU ;

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ ANINOASA

• Brigada înaltei pro
ductivități : aplicată de 4 
formații ; eficiența + 1262 
tone ; locul I PETRU RO
MAN ;
• Brigada de producție 

și educație socialistă : 
aplicată de 19 formații .; 
locul I NICOLAE BOKOR;

• Utilajul întreținut și 
reparat de formația noas
tră să funcționeze fără în
treruperi în procesul de 
producție : locul I AUREL 
FELEA, șef echipă ■

• Fiecare cadru tehnic- 
ingineresc să rezolve anual 
o problemă tehnică sau 
organizatorică, echivalentă 
cu retribuția pe un an : 
NICOLAE FURDUI, maistru 
minier (150 mii lei).

• Prietenul noului înca
drat în muncă : NICOLAE 
BOKOR (11 tineri stabili
zați în brigadă).
• Dirigenția muncitoreas

că : MARIN SANDU, mos- 
tru minier.

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ DILJA

• Brigada înaltei produc
tivității : aplicată de 12 for
mații ; eficieeța + 977 to
ne • locul I GYULA RAFAY;

• Brigada de producție 
și educație socialistă : 
aplicată de 5 formații ; lo
cui I VASILE BLAGA;

• Prietenul noului înca
drat în muncă : GHEOR
GHE GHICIGIU (19 tineri 
stabilizați în brigadă) ;

• Contul colector de e-

conomii: aplicată de 2 sec
toare ; eficiența 250'000 lei 
economii ; locul I sectorul 
III, șef sector inginer IO AN 
TUDOR;
• Dirigenția muncitoreas

ca : GHEORGHE PÎRBAG, 
maistru minier ;

• Fiecare cadru tehnic- 
ingineresc să rezolve anual 
o problemă tehnică sau or
ganizatorică, echivalentă cu 
retribuția pe un an : AL

FRED HUMMEL (300 mii lei).

v
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• Brigada de producție 
și educație socialistă : 
aplicată c!e 22 formații ; 
locul 1 EUGEN VOICU ;

• Dirigenția muncito
rească : CONSTANTIN
MARGHIDAN, maistru mi
nier ;

• Fiecare cadru tehnic- 
ingineresc să rezolve a- 
nual o problemă tehnică 
sau organizatorică, echi
valentă cu retribuția pe 
un an : BENONE COSTfc 
NAȘ, ing’ner (150 mii lai).

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ

LIVEZENI

• Brigada de producție și educație so
cialistă : aplicată de 10 formații; țocu| I 
AUGUSTIN DEMETER;

® Fiecare cadru tehnic-ingineresc să re
zolve anual o problemă tehnică sau orga
nizatorică, echivalentă cu retribuția pe un 
an ; EUGEN ZI7PENFENIC, maistru minier, 
(150 mii lei).
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lEMENTO]
Convorbiri purtate de delegația 

guvernamentală română 
aflată in vizită în R. P. Chineză

La Belgrad s-au deschis

PEKIN 25 (Agerpres). — 
Delegația guvernamentala 
româna condusă de tovară
șul Gheorghe Oprea, mem
bru al Comi'etului Poktic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al gu
vernului, pare întreprinde o 
vizită in R.P. Chineză,a pur
tat convorbiri cu o delegație 
guvernamentală chineză con
dusă de tovarășul Ci Den- 
kuei, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de 
Stat, precum și cu Tan Ke, 
ministrul industriei me’a'ur- 
gice, Giou Țu-cien, minis

trul titular la Ministerul cons
trucțiilor de mașini nr. 1, 
Sun Ciun-uen,. ministrul in
dustriei chimice și -Cien Cen- 
în, ministrul energiei și gos
podăririi apelor.

Orientul
AMMAN 25 (Agerpres). Re

gele Hussein al Iordaniei l-a 
primit pe Alfred Atherton, 
ambasadorul itinerant al 
S.U.A. pentru Orientul Mijlo
ciu, care se află în vizită 'ia 
Amman, în cadrul actualului 
turneu pe care îl întreprinde 
Intr-o serie de țări din zonă. 
După cum transmite agenția 
MEN, în cadrul convorbirii, 
ambasadorul american a pre
zentat ■ suveranului hașemit un 
raport detaliat asupra reu- 
"hiunii tripartite de la Leeds, 
desfășurată în prezența mi
niștrilor de externe ai Egip
tului și Israelului și a secre
tarului de stat c meri can Cy
rus Vance, reuniune consa
crată problemelor reglemen
tării politice a situației din 
Orientul Mijlociu.

A
Intîlnire Brejnev

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
- După cum transmite agen
ția TASS, marți a avut loc în 
Crimeea o în.îln're între 
Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., și 
Erich Honecker, sec e'ar ge
nera' al C.C. al P.S.U.G,

„Suveranitate, independen
ță, unitate și dezvoltare" - 
exprimă, în termeni sintetici, 
esența documentelor adop
tate de cea de-a XV-a Con
ferință la nivel înalt a Or
ganizației Unității Africane, 
desfășurată, la Khartum, în
tre 18 și 22 iulie, și care, 
pentru prima dată de la 
crearea organizației (1963), a 
beneficiat ae o participare 
record - mărturie elocventă 
a interesului suscitat de pro
blemele aflate pe ordinea de 
zi. Desigur în cursul dezbate
rilor n-au lipsit momente ten
sionale, confruntările de po- 
z ții sau de opinii, dar impor
tant este faptul că a preva
lat voința fermă, vizibilă, de 
depășire a unor asemenea 
situații conflictuale, de ins
taurare a unui spirit deschis, 
a dialogului și conlucrării în 
interes reciproc. „A fost o 
conferință a consensului" - 
menționa, în legătură cu a- 
ceasta, după cum relatează 
agenția algeriană de presă, 
unul dintre participanți. Pen
tru prima dată, ideea unită
ții, a cooperării multilaterale 
a depășit în mod real stadiul 
dezideratului, al afirmațiilor 
lipsite de un conținut efec
tiv, dobîndind valențele unui 
adevărat imperativ pentru 
statele Africii, iar luările de 
cuvînt ale participanților au 
subliniat elocvent acest lu
cru. Se poate vorbi, astfel,

In cadrul convorbirilor s-au 
analizat posibilitățile de dez
voltare a relațiilor de cola
borare economică și teh- 
nico-științifică, în spiritul ho- 
tărîrilor și înțelegerilor din
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
ai Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Hua Kuo-fen. președintele 
C.C. al P.C. Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze. La convorbiri a 
participat tovarășul Elorea 
Dumitrescu, ambasadorul 
Românie: la Pekin.

Delegația a efectuat vizite 
la întreprinderi din industri
ile metal urg’că, constructoa
re de mașini unelte, electro
nică și de m jloace de trans
port.

Mijlociu
P r ezen t i n d im teri oc u tor ului 

său punctul de vedere al 
iordaniei asupra modalități
lor și căilor de reglementare 
a conflictului din Orientul 
Mijlociu, regele Hussein a 
sublinicit necesitatea retra
gerii Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în 1967.

BEIRUT 25 (Agerpres). Pre
mierul libanez Selim Al-Hoss 
a avut o serie de întrevederi 
cu ministrul de interne Sa
leh Selman și cu comandan
tul Forței Arabe de Descu
rajare din Liban (FAD), cu 
care a examinat situația 
creată în urma reizbucnirii 
incidentelor la Beirut între 
efective ale Falcngelor liba
neze și unități ale Forței A- 
robe de Descurajare - in
formează agenția MEN.

— Honecker
președintele Consiliului de 
Stat ol R.D. Germane, aflat 
la odihnă în U.R.S.S..

In cadrul convorbirii au 
fost discutate probleme pri
vind relațiile bilaterale și s-a 
procedat la un schmb de 
păreri într-o serie de proble
me ale situației internaționa
le actuale.

AV.W.'.W.W.-.W.'.-.VASVMSVA'.V.VAWAWAVAV.WA-ASV.V/

Imperativul unității și al dezvoltării independente
de un adevărat proces de 
conștientizare a Africii, de 
faptul că, în actualul context 
internațional, dominat de fe
nomene bivalente și contra
dictorii - intensificarea lup
tei forțelor progresiste de 
pretutindeni pentru a impri
ma un nou curs în viața mon
dială, spre destindere^ pace 
și securitate, concomitent cu 
agravarea divergențelor din
tre marile puteri, a tendințe

Comentariu extern.

lor hegemoniste, expansio
niste, de împărțire a lumii în 
noi sfere de influență, cînd 
înfăptuirea dezarmării este 
recunoscută în înseși docu
mentele O.N.U. drept un im
perativ al realității, fără rea
lizarea căruia nu pot fi a- 
vute în vedere rezultate e- 
fective în lupta împotriva 
subdezvoltării, pentru ins
taurarea unei noi ordini e- 
conomice și politice în lu
me, pentru progresul general 
al tuturor statelor - cea mai 
mare parte a țărilor africane 
au sesizat sensul major al 
necesității constituirii unui 
front comun pfentru salvgar
darea suveranității și unității 
lor, pentru dezvoltarea și 
afirmarea lor independentă 
pe arena internațională. In

BELGRAD 25 (Agerpres). 
Marț: și-a început lucrările 
la Belgrad Conferința miniș
trilor de externe ai țărilor 
nealiniate. La acest impor
tant for internațional, reu
nind două treimi din stelele 
lumii, sînt reprezentate 85 de 
țări membre ale mișcării de 
nealiniere. Un număr de 20 
de reprezentanți ai unor sta
te, mișcări de eliberare și 
organizații internaționale 
participă în calitate de ob
servatori, iar 7 în calitate de 
invitați. România, care are 
statutul de invitat permanent 
la mișcarea de nealiniere, 
este reprezentată de tovară

Insula Dominica va 
dobindi independența

LONDRA 25 (Agerpres). — 
Ministerul de Externe Brita
nic a anunțat marți că Insu
la Dominica, din Antile, a- 
vînd statut de „stat asociat" 
la Marea Britanie, va do- 
bîndi independența la data 
de 3 noiembrie a.c. Ea va 
deveni republică și va fi 
cunoscută sub numele de 
„Commonwealth Dominica".

Situată în Arhipelagul An- 
tilelor, între Martimca și 
Guadelupa,1 Insula Dominica 
gre o populație de 80 000 de 
locuitori și o suprafață de 
751 kilometri pătrați.

O BOMBĂ ARTIZANALA 
A EXPLODAT la Roma, în- 
noaptea de- luni spre marți, 
în fața clădirii în care își are 
sediul Societatea italiană de 
telefocne. Explozia a provo
cat avarii grave edificiului. 
Autoare a atentatului s-a de
clarat gruparea teroristă au- 
tointițulctă „Nucleele revo
luționare armate" — infor
mează agenția ANSA.

PARTEA CIPRIOTĂ GREA
CĂ a propus oficial, luni, se
cretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, retragerea 
trupelor turcești din orașul 
Famagusta, cc o condiție 
pentru reluarea negocierilor 

acest co-ntext,;;sînt deosebit 
de semnificative rezoluțiile 
adoptate în legătură cu pro
blema intervenției străine în 
Africa, documente care su
bliniază taptul că statele 
continentului trebuie să-și 
soluționeze e|e însele propri
ile probleme divergente, ex- 
clusiv prin mijloace pașnice, 
că au posibilitatea s-o facă 
și că nici o țară sau grup de 
țări nu posedă dreptul de a 

se amesteca în treburile in
terne ale statelor africane. 
Sînt, de asemenea, ferm 
condamnate prezența unor 
baze militare străine pe con
tinent, ca și orice tentative 
de imixtiune, care ar deschide 
calea unei intervenții deschi
se din exterior, ce poate 
transforma Africa într-un te
ren de confruntare a marilor 
puteri, cu consecințe grave a- 
supra respectării suveranității 
depling a unora sau altora 
dintre statele africane.

Documentele adoptate în 
legătură cu această proble
mă realizează, totodată, un 
echilibru vizibil între respin
gerea intervenției străine - 
pe de o parte - și accentua
ră deosebită a necesității de 
a fi respectate cu strictețe 

șul Ibe Rădulescu, ministru 
secretar de stei la M nisterui 
Afacerilor Externe, membru 
al guvernului, și Cornel Pa
coste, adjunct al m nistru
lui de externe.

în alocuțiunea inaugurală, 
ministrul afacerilor externe al 
Sri Lanka, A.C.S. Hameed, în 
editate de reprezentant al 
țării care a găzduit ultima 
conferință la nivel înalt a 
țărilor nealiniate, ă evocat 
evoluția ascendentă a miș
cării de nealiniere - de la 
25 de membri acum 17 
ani, la 85 de membri în pre
zent. A .

A luat apoi cuvîntul pre

Formarea noului guvern 
bolivian

LA PAZ 25 (Agerpres). — 
Președintele Bol viei, gene
ralul Juan Pereda Asbun, ca
re a preluat puterea în ur
ma evenimentelor de după a- 
legerile de la 9 iulie, a for
mat noul guvern al țării. 
Cabinetul bolivian, care nu
mără 14 membri, este com
pus din 11 civili și trei mili
tari. Miniștrii civili fac par
te din Mișcarea Naționalis
tă Revoluționară (M.N.R.) și 
Falanga Socialis'd Boliviana 
(F.S.B.).

intercomunitare cipriote.
Totodată s-a propus în

toarcerea tuturor ciprioților 
greci care au- părăsit Fama
gusta și plasarea orașului 
sub controlul forțelor O.N.U.

VULCANUL de pe Muntele 
Ușu, din Japonia, în stare 
de erupție din august 1977, 
după o pauză de 32 de ani, 
a lansat marți o coloană de 
fum la o înălțime de 2 000 
de metri, făcînd astfel ca a- 

suveranitatea fiecărui stat, 
dreptul său inalienabil și in
divizibil de a-și hotărî pro
pria cale de dezvoltare eco
nomică și socială, de a-și de
fini propriile opțiuni ideolo
gice.

Desigur, agenda dezbate
rilor a cuprins o arie largă 
de aspecte ale situației poli
tice și economice existente 
pe continent, prioritatea fi
ind acordată, în acest sens, 
problemelor privind lupta de 
eliberare a popoarelor din 
teritoriile africane aflate în
că sub dominație străină, su- 
b!iniîndu-se necesitatea spri
jinirii susținute a acestei lup
te pentru deplina eliminare 
a colonialismului, neocolo- 
nialismului, rasismului și a- 
pariheidului de pe continent, 
necesitatea concentrării și a 
concertării eforturilor pentru 
dezvoltarea economică a 
statelor africane - îndeosebi 
în domeniul industrial -, a 
intensificării luptei pentru 
stabilirea unor relații de co
operare reciproc avantajoa
se cu statele industrializate 
occidentale, pentru instaura
rea une noi ordini economi
ce și politice internaționale. 
Toate aceste probleme - în 
legătură cu care au fost adop
tate numeroase rezoluții și 
programe de acțiune - au 
fost deja dezbătute-cu diver
se prilejuri, în cadrul diferi

ședintele losip Broz Tito. 
Cuvîntarea sa a fost adopta
tă ca document de lucru al 
conferinței.

In continuare au luat cu
vîntul, în nume!a țărilor și 
mișcărilor de eliberare din 
Africa, Asia, America Latină 
și Europa, reprezentanții 
Angolei, R.P.D. Coreene, Ar
gentinei și Maltei.

Marți după-cmiază, a a- 
vut loc o ședință cu ușile’ 
închise a reprezentanților ță
rilor nealiniate la care s-au 
adoptat, ordinea de zi, pro
pusă de Comitetul pregăti
tor, și programul conferin
ței.

Frontul Unității Democrati
ce și Populare — alianța for
țelor de stingă din care fac 
parte Partidul comunist și al
te part’de și uniuni de opo
ziție - a refuzat să colaboreze 
cu noul guvern. Acest gu
vern, a declarat un repre
zentant al Partidului demo- 
crat-creștin, a fost impus țării 
în pofida principiilor consti
tuționale și reprezintă o lo
vitură dată speranțelor într-o 
democratizare pe care le-au 
nutrit bolivienii.

supra unei localități vecine 
să plouă cu... cenușă.

DELEGAȚIA GUVERNA
MENTALA COMERCIALĂ 
CHINEZA, condusă de minis
trul adjunct a-l comerțului ex
terior, Cia Șî, și-a încheiat 
vizita de prietenie efectuată 
în Iordania. Delegația chi
neză - relatează agenția 
China Nouă - a avut, îrr, 
cursul vizitei, convorbiri cu 
ministrul iordanian ci indus
triei și comerțului, Najmuddin 
Dajani. Cu acest prilej, au 
fost puse bazele unui acord 
comercial între guvernele Ior
daniei și' Chinei.

telor foruri, de reprezentanți 
cui statelor Africii, astfel că 
actuala Conferință la nivel 
înalt a OUA a venit să con
firme luări de poziții, puncte 
de vedere, orientări deja ex
primate. In acest context, e- 
lementul nou adus de cea 
de-a XV-a Intîlnire a șefilor 
de stat și guvern ai țărilor 
membre ale OUA îl constitu
ie veritabilul salt calitativ, 
realizat în urma unor îndelun
gate acumulări cantitative, 
reprezentat de hotărîrea clar 
exprimată de majoritatea, co
vârșitoare a statelor Africii 
de a lupta pentru a împiedi
ca „înlocuirea unei domina
ții cu alta, pentru a se afir
ma pe arena internațională 
ca state pe deplin suverane, 
independente, conștiente de 
marile probleme pe care le 
au de soluționat după înde
lungatele perioade de stă- 
pînire colonială, dar pe care 
doresc să și le rezolve sin
gure, într-un cuvînt, ca state 
pe deplin egale cu toate ce
lelalte națiuni ale lumii care 
au dreptul - și înțeleg să be
neficieze de el - de a par
ticipa, alături de celelalte 
țări și popoare, la reglemen
tarea problemelor cardinale 
ale contemporaneității.

V. ANGHEL
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10,00 
Idei 
rea-

na
il,45 
16,05 
16,35 
17,00 

plo-

9,00 Teleșcoală. 
Șoimii patriei. 10,10 
contemporane. Intre 
litote și apologie. 
Antena . vă aparține,
lecțiuni din spectacolul 
prezentat de județul Să
laj. 11,00 Gorjule plai 
strămoșesc — melodii 
populare. 11,25 Incursiune 
în cotidian. Forumul 
țional al pionierilor. 
Telex. 16,00 Telex. 
Cenaclul Teleșcoală. 
Imagini din Liberia. 
Telecronica pentru 
nieri. 17,20 Tragerea pro- 
noexpres. 17,35 Seara te
leviziunii cubaneze. Căști 
albe - film documentar. 
Muzică și tinerețe. Copilă
rie fericită. Benito și rața 
sălbatică — film de dese
ne animate. Program in
terpretat de Ansamblul 
focloric național cubanez. 
19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal — întrecerea 
socialistă în cinstea ma
rii sărbători. 19,50 Noi, 
femeile! 20,10-, Seara tele
viziunii cubaneze. Cenu
șăreasa — film documen
tar. Recital Sara Gonza
les. 20,40 Telecinemateca: 
„Căpitanul 
mieră TV.
studiourilor 
Telejurnal.

Blood". Pre-
Producție a 
engleze. 22,20

RADIO

5,00 Buletin de știri. 
5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal. 
8,00 Revista presei. 8,10 
Curierul melodiilor. 9,00 
Buletin de știri. 9,05 Răs
pundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri. 10,05 
Disc muzical folcloric. 
10,30 Din țările socialis
te. 10,45 Ansambluri co
rale din Constanța. 11,00 
Buletin de știri, 11,05 Mi
crofonul pionierilor. 12,00 
Buletin de știri. 12,05 Din 
comoara folclorului nos
tru. 12,35 Repere interpre
tative. 13,00 De la i la 
3. 15,00 Clubul invitaților. 
16,00 Radiojurnal. 
Cîntece de Cornel 
lescu. 16,25 Coordonate 
economice. 16,40 Pentru 
tine țara mea — muzică 
ușoară. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Odă limbii ro
mâne. 17,40 Cîntec nou, 
pe plai străbun. 18,00 O- 
rele serii. 20,00 înregis
trări din fonoteca de aur 
cu Doina Badea. 20,30 
Litera și spiritul leg i. 20,50 
Cadențe sonore. 
Buletin de știri. ' 
zică ușoară. ’ 21,30 C 
semnări. 22,00 O zi într-o 
oră. 23,00—5,00 
muzical nocturn.

16,15
Trăi-
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e. 21,00 I 
21,05 Mu- I 

Con- | 
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