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In întîmpinarea Zilei minerului și a marii
sărbători a eliberării

LA I.M. ANINOASA

Trei sectoare cu 
depășiri la cărbune

Io cea dinții zi de lu
cru din luna august a 
fost declarată „zi de pro
ducție mărită" la trei sec
toare de producție ale l.M. 
Aniooasa. S-au obținut de
pășiri. față de sarcinile pre
liminate, de către sectoare
le IV. V și II.

Din abatajele frontale 
de mare capacitate ale 
sectorului IV brigăzile 
conduse de Alexandru Ve- 
reș, Gheorghe 1‘atrolea și 
Ilie Șteț au depășit nivelul 
planificat al productivității 
muncii cu - pînă la 250 
kg/post. Depășiri asemănă
toare obțin și ortacii șefu
lui de brigadă Constantin 
Gheorma. tot din sectorul 
IV, ca și brigăzile sectoru
lui V conduse de Petru Ro
man, luliu Damian. Octa
vian Dumitru, Constantin 
Broască și Ludovic Micloș.

Nc apropiem de punctul de lucru al brigăzii de întreținere condusă de minerul loan Haidu de la l.M. Livezeni. Cei cinei ortaci componenți ai formației opresc, o clipă dansul umbrei lor în lu- ’ mina firavă a galeriei și ochii lor devin întrebători. Un „noroc bun 1“ sparge liniștea. Ne permitem să-i răpim cîteva minute din prețiosul timp, întrebîndu-1 de bine pe brigadier. Am aflat astfel că în luna iunie bri
gada de cinci oameni

Azi, despre I. M. Uricani

ORGANIZARE Șl DISCIPLINA 
două constante care condiționează 

îndeplinirea planului
• După aproape 7 luni producția supli

mentar extrasă se ridică la 6708 tone de 
cărbune. /

• Productivitatea muncii a fost depășită 
cu peste 1000 de kg pe post prestat în aba
taj.Cifrele de mai sus ilustrează pe deplin preocupările colectivului de la l.M. Uricani pentru organizarea corespunzătoare: a muncii în toate compartimentele, în mod deosebit în subteran.Organizarea judicioasă a muncii coroborată cu disciplina, într-o totală interdependență, constituie două

muncit cu spor. Pe lingă montarea scărilor planurile înclinate blocul 6A, au desfăcut rostpgoalele din lemn și au montat în locul lor 85 de metri de tuburi metalice. Și toate acestea în numai 7 zile din cele 14 acordate pentru lucrare. De asemenea, au demontat complexul mecanizat din abatajul lui Costea, transferîndu-l la puțul 1, lucrare făcută de brigadă tot în timp record.In luna iulie, strădaniile brigăzii, pentru bunul

la 
din

ț

pectarea disciplinei muncii. Din acest motiv am întreprins o anchetă la l.M. Uricani unde am urmărit cum s-a acționat pentru întărirea disciplinei în cadrul brigăzilor, cum șefii formațiilor de lucru î.și organizează activitatea în vederea obținerii unor rezultate maxime, a unei e- ficiențe ridicate. Iată constatările :
Ing. Gheorghe STOICA, șeful sectorului II ; Rezultatele obținute în cadrul sectorului nostru reprezintă rodul unei bune orga- ______________ _______........................... formațiile general’ în subteran, și nu de lucru. Am ajuns în a-,în ultimă instanță de res- cel stadiu în care fiecarg

Miercuri, 2 august, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-a întîlnit, în stațiunea Nep- tun. cu tovarășul Armand Magnin, secretar general al Partidului Elvețian al Muncii, aflat la odihnă în țara noastră, la invitația C..C. al P.C.R.In cadrul întrevederii au fost abordate probleme legate de activitatea și preocupările actuale ale Partidului Comunist Român și Partidului Elvețian al Muncii. S-a procedat . totodată, la un schimb de vederi asupra unor probleme ale situației internaționale actuale, ale mișcării comuniste și muncitorești.Subliniindu-se eu satisfacție bunele relații de stimă și respect reciproc dintre Partidul Comunist Român și Partidul Elvețian al Muncii, s-a exprimat dorința de a le lărgi și intensifica, în interesul promovării cursului pozitiv al raporturilor dintre cele două țări și popoare. al cauzei păcii și înțelegerii în Europa și în lume.

Ca prilejul schimbului de vederi privind unele aspecte ale situației inter-, naționale- s-a reliefat necesitatea. intensificării eforturilor pentru îmbunătățirea relațiilor dintre state, pe baza egalității în drepturi, respectării indepen. denței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, pentru înfăptuirea unor măsuri concrete de dezangajare militară, de dezarmare si în primul rînd de dezarmare nucleară, pentru soluționarea pe cale politică a stărilor de încordare și conflict din diferite zone ale lumii, pentru o largă cooperare internațională, pentru instaurarea unei: hol ordini economice interna* ționale.A fost relevată. în același timp, hotărârea celor două partide de a milita pentru întărirea unității, solidarității și colaborării dintre partidele comuniste și muncitorești, dintre toate forțele democratice, anti- imperialiste, în interesul socialismului, păcii și progresului în întreaga lume.
Acțiunea 5 000constante care condiționează realizarea planului. Realizarea posturilor în abataje depinde, deci, în bună măsură de modul cum este organizată activitatea deproducție în abataje, în nizări în toate

mers al producției, au fost multiplicate. Astfel, la blocul 1, orizontul 475, unde transportul subteran de cărbune devenise dificil din cauza galeriei intrate în presiune și denivelate, liniile subterane fiind aproape impracticabile, harnica brigadă a muncit din răsputeri pentru recondiționarea ga- barimiui și restabilirea circtfrației în condiții op-
Maria DINCA

șef de țn’igadă și sef de schimb să aibă cunoștință, atîț de .moment, cit și în perspectivă, de sarcinile sectorului. Acesta este un lucru foarte important. De la nivelul șefului de sector și pînă la șef de schimb, toate hotărârile se iau în urma consultării unui număr mare de oameni și. se alege astfel cea mai eficientă soluție. Dar nu se poate vorbi de organizare fără disciplină. Avem din acest punct de vedere nu-
Constantin IOVANESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Brigada condusă de 
Victor Andrițoiu de la 
sectorul II al l.M. Ani- 
noasa realizează zilnic 
depășiri ale planului 
de cîte 80 de tone.

• (Continuare ia pag. a 2-a)

Nici un matrapazlîc

PENTRU FAMILIILE
DE MINERI. Constructorii de locuințe din Petrila au atins în aceste zile ultima cotă a noului bloc ce se ridică în centrul orașului, blocul 54, cu 42 apartamente. In primele două scări ale blocului sînt aproape ter- ■ minate și lucrările de fi- 

I nisaj interior și exterior. 
I Familiile de mineri, de 
I alți oameni ai muncii din

Petrila vor beneficia pi- . misiilor de femei din în- nă la șfîrșitul anului de 100 noi apartamente.
(A.H.).
. O REUȘITA dezba
tere a avut loc , marți după-amiază, la clubul Femină din Lupeni,

treprinderile economice, instituțiile și cartierele orașului (Marcela Predo- 
șanj.

NOUL HOTEL. Astăzi se dă în folosință în Pe- femma din Lupeni, pe troșani noul hotel cu 86 iernai: „Asigurind clima- )Ocuri cu camere deiul iavorabil in familie, confort sporit (categ. I). ajutam nemijlocit la realizarea sarcinilor economice". Au participat numeroase femei, membre ale clubului, reprezentante ale comitetelor și co-

I 
I

Hotelul „Tulipan" despre care este vorba, va fi administrat de I.C.S.A.A.P.
u-lu™;1 —- ■■ ! 11 r

wî informăm

e poate fi măi’ fra- 
N pant în activitatea unui chioșc, de felul celui cu numărul 37, ăl LC.S.A. și A.P. Petroșani, care funcționează pe lingă o unitate minieră din estul municipiului nostru ? Mai nimic, gestionara trebuie să-și facă datoria. Așa ar fi trebuit să facă și Maria Tănase. Pînă în ziua de , 23 septembrie a anului trecut, nu se petrecuse nici un eveniment frapant la chioșcul amintit, dar atunci.,.estionara s-a arătat

Ă foarte mirată, cînd i s-a propus inventarierea valorilor materiale, administrate de ea. A încercat să convingă pe re- vizoarea de gestiuni că inventarul este neavenit, stratagema ei n-a reușit și- surpriză, se constată o lipsă în gestiune de peste

Astăzi, la posturile noastre 
de radio și televiziune

Astăzi în jurul orei 16,30, posturile noastre de ra
dio și televiziune vor transmite direct, de la Palatul 
sporturilor și culturii, cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socialiste România, ia a- 
dunarea Activului central de partid și stat.

I Săptămîna educației politice, 
culturii și sportului

f

culturii și sportului 
în Valea JiuluiIeri, în cea de a doua orientate în principal spre : - •• ’ • înțelegerea și aplicareaunor rezultate pozitive în munca minerilor.Organizată în întîmpi- narea „Zilei minerului" de Consiliul municipal de educație politică și cultură socialistă, sugerînd zona largă de interese și preocupări ale minerilor de astăzi, „Săptămîna e- dueației politice, culturii și sportului" cuprinde și manifestări educative în cinstea marii sărbători a : eliberării patriei .— 23 i August. Acest caracter | l-a avut expunerea „Tra- |

î zi a „Săptămînii educației ț politice, culturii și sportului în Valea Jiului" acțiunile organizate pentru oamenii muncii au continuat cu noi teme de larg și actual interes, determinate de problematica social-economică. In această sferă' de idei s-a înscris consfătuirea de la i Vulcan „Autoeonducerea Ș muncitorească și autoges- tiunea economico-finan- ’ ciară, factori stimulatori pentru creșterea eficienței întregii activități și ridicarea nivelului calitativ al producției" — acțiune ce a prilejuit un- schimb rodnic de opinii (Continuare in pag. a 2-a) |

î
!

ș 
î-

nu rezistă la „proâa adevărului"

care s-a dovedit... bumerang30 000 lei. Conducerea întreprinderii intră în alertă, anunță organele de cercetare în ziua de... 28 noiembrie 1977.Pînă atunci nimeni nu sesizase ceva deosebit în activitatea .gestionarei Maria Tănase. Ea avusese mai înainte, un necaz cu legea, pentru ne- respeetarea gramajului, care fusese prea repede șters cu buretele de cei ce trebuiau s-o îndrume și controleze, chiar dacă beneficiase de o amnistie. .Nimeni nu și-a făcut probleme cînd M. Tănase, din modesta ei retribuție, și-a încadrat. un ajutor neoficial, în persoana lui Marin Stan, un individ de vieo 45 de gestiune nu aiani, pe care îl plătea cu fi fost folosiți, cum Inter- cîte 350 lei lunar. In plus, după cum recunoaște Ma- lori VULPErin Stan, meritele sale e- —------ —-------------- ------—rau „premiate" zilnic, cu (Continuare in pag a 3-a)

un pachet de țigări Carpați și cu cîte o „cafeluță". Căpătaseră încredere în el și lucrătorii de la unele depozite, de vreme ce semna în numele gestionarei și aplica ștampila care-i fusese Încredințată. Maria Tănase se lăudase peste tot că își va cumpăra un anu
me autoturism și totuși, deși vestea ocolise Petrila, cei care trebuiau să fie „curioși" se făcuseră „a nu vede, a nu aude".Jn seara zilei de 23 septembrie, revizoa- rea de gestiuni Ște-, fania Varga se pomenește acasă cu Maria Tănase, care apelează la „înțelegere" și indulgență. Banii sustrași din gestiune nu ar



Steagul roșu JOI, 3 AUGUST 1978

în același oraș, optica servirii îmbracă ipostaze 
surprinzătoare de la o unitate la alta ’8

Alt bărbat,
altă femeieCu ocazia unei documentări la I.M. Vulcan, mai mulți mineri și-au■ manifestat nemulțumirea față de unele aspecte ale activității de comerț din localitate. 

Din acest motiv am invitat, doi dintre șefii de briga
dă, tru din într-un raid prin magazinele orașului. Am procedat 
așa întrucîț oamenii care la locul lor de muncă își fac conștiincios datoria sînt mai în măsură să.vadă pe acolo mai fac și rabat

Dumitru Șăbău și Nicolae Stoica, eunoscuți pen- rezultatele de prestigiu în extragerea cărbunelui, adîne, pentru a ne însoți, in chip de cumpărători,
lipsurile celor care pe ici, 

' ia disciplina muncii.La majoritatea magazinelor vizitate ani fost in- tîmpinați cu solicitudine din parca personalului u- nităților, chiar dacă pe a- locuri, uin lipsa mult discutatelor ecusoane, n-am știut pe cine avem în față. Pretutindeni am găsit prețuri afișate la mărfuri, ordine și curățenie, iar în rafturi, în general, aceleași mărfuri ca în magaziile de mînă.Dacă în magazinele alimentare nr. 43, 44 și 58 produsele primite în vrac (făină, zahăr tos și cubic, gris, orez, etc.) și preamba- late în magaziile proprii corespund gramajelor, nu îns'eamnă că totul e în ordine. La raionul de mezeluri (magazin nr. 44) prin plecarea unei vînzătoare

so-șefaLa

s-a creat aglomerație, gene- rînd o ceartă între personalul raionului și'cumpărători, luționată greu de unității,magazinul nr. 58 cutia cu brînză dulce era perită pentru că folia de naylon „a căzut tocmai a- cutn" după spusele gestionarului Emil Lauran, iar la măcelăria magazinului cei doi vînzători nu ne-au putut oferi decît ceva carne de vită și vreo 150 kg cap de porc, care, deși ținut în frigider, ni s-a părut de o calitate incertă. „II avem de săptămîna trecută — a-

neaco-

rata vînzătorul Paul . Novaci— și nu știu ce vom face cu el pentru că ■ deși am încercat să vindem condiționat (?!) de cile 2—3 lei la un kilogram de carne nu am reușit, oamenii îl refuză44. Nu același lucru s-ă întîmplat la nr. 43, unde gestionarul Vasile Maier recunoaște că a convins cumpărătorii să ia de cite 2 lei la un kilogram și a scăpat de el, altul maiMai : fuză decît discuții oamenii cu șefii care-i cer se

nu va primi, bine re- Cârnea aibă eu sau săi, „sădescurce
să

\ A-
, ? «A

cum poate".N-am întîlnit afișate- vizibil tabele cu cantitățile de os stabilite pentru carnea de porc sau de vită. Am aflat că ar fi vorba de 170 gr la un kilogram de pulpă, dar o confirmare autorizată nu am primit.In magazinele de mărfuri industriale, ca de altfel și în celelalte, nu puteau mînecă. obligă), dăm de pe de control obștesc, însă a fost greu de găsit, pentru că din 23 iunie 1977 (unitatea nr. 23) n-a mai fost consemnat nici un proces verbal. Ar fi prea lung șirul magazinelor care în acest an n-au fost controlate deloc sau dacă doar cite o dată. Cam țin oricum, în șapte de zile !In unitățile C.L.F. găsit acel ceva ce căutam de foarte mult timp. Un gestionar la toreporterul surprins pe nr. 46 intr-o

se cu ne săgăsi cămăși scurtă (sezonulAm încercat urma vreunei eehi-

da, pu- luniam
tejghea. Fo- . nostru șeful: unității astfel de pos •l-a

tură. In schimb cel de la nr. 10 (Nicolae Mitrache) era „plecat; după marfă**,’ sxr vînzătorul Dumitru Găinau aștepta pe scaun clicn- ți să le vindă... tocană de , legume și pastă de coarne, ca și alte asemenea produse fără căutare. La nr.17 (piață) Alexandrina Pu- chin ne-a oferit doar niște castraveți păliți și roșii bune pentru murat, adică verzi, pentru că din cele coapte „n-am mai avut de astă vară". (Care vară ?). In felul acesta, dezamăgiți ne-am îndreptat spre piață, însă am plecat tot cu sacoșele goale deoarece un ardei gras, în lipsa mereu-, rialului afișat, costa 1,50 lei. Ce mai puteam face decît să ajungem la un bu- . feț. Cel din apropiere (u- nit. nr. 64), însă, nu ne-a putut tempera cu o bere setea de după alergătură. Berea se. terminase. Bineînțeles, cea destinată vîn- zării libere. „Am dat 20 de navete la un botez, 20 în grădină, iar 10 le-am vîn- dut eu — ne spune barma- na Valeria Albulescu. S-au terminat că am primit doar 74 de navete44. De fapt în magazie mai erau încă 72 navete, cică rămase din ziua precedentă, puse parțial în vânzare doar după vizita noastră.Se vede că am ales o zi „nenorocoasă** deoarece la „Gospodină*4 restaurantului Perla din Corcești am căutat o tocătură de mici. Nici măcar atît nu am găsit, ca să nu mai vorbim de sarmale și alte asemenea produse 1După toate acestea nu mai tragem nici o concluzie. Dăm ’ posibilitatea organelor îndrituite cu conducerea și organizarea comerțului vulcănean. Așteptăm un răSpunș ferm și urgent din partea acelorași foruri.
Constantin IOVANESCU

Claude Lelouche e

pe strada Saturn!Cunoscuta exclamație „să se facă lumină !“ este valabilă și în cazul unor străzi
Unitatea C.L.F. nr, 46 

din Vulcan, gestionar 
Gheorghe Floroiu, oferă 
în permanență cumpă
rătorilor o variată ga
mă de legume și fructe 
de sezon.

Săptămîna educației politice
• (U r n> a r e din pag. I) ieri, un ciclu de filme sub ---------------------- —-------- genericul „File glorioase din pregătirea și înfăptuirea insurecției armate de la 23 Astăzi, ia zi, au dedicate

diții milenare ale poporului nostru pe meleagurile hunedorene", organizată de Muzeul mineritului,. la care au participat oameni ai muncii de la I.U.M.Petroșani. Și la cinema- producție, momente cultu- tograful „Muncitoresc" din Lupeni a
August 1944“. în cea de a tre- loc manifestări fruntașilor înrale și artistice pentru început, minerii Văii Jiului.din cartierul Aeroport. Astfel, pe strada Saturn, deși sînt instalate peste 15 lampioane, nu arde niciunul <?!). Unele sînt sparte, altora le lipsește tubul fluorescent, la altele, n-a rămas decît... stîlpul. De a- ceca, uneori, noaptea cînd se vine de la muncă, e foarte greu să pătrundem

Notăspre casele noastre, mai a- les că nici căile de acces către blocuri nu-s lipsite 
de gropi și chiar de... bălți 1Cetățenii din blocul 9, spre exemplu, trebuie să meargă „pe ghicite4* spre casă dacă nu-i ajută un cer senin sau o lună plină. Și asta se întâmplă tocmai unde este ..amplasată stația de 110/6 kW,,Petroșani sud.Chiar să se respecte ambiguitatea proverbului „cizmarului îi lipsesc pingelele, croitorul n-are nasturi la haină... ?** De aceea stația de pe strada Saturn să nu fie deloc luminată ? Spiritul de economie e spirit de economie, dar el nu trebuie să fie în detrimentul nimănui.Iată de ce adresăm celor în drept vechiul dicton : „Fiat lux*4 pe strada Saturn 1

Bujor MIRCESCU

CONȘTIINȚA LUCRULUI BINE FĂCUT
• (Urmare din pag. Ijtime. In numai 20 de zile au tăiat banchina de beton din vatră, amena- jînd și adueînd linia de transport în poziție normală. Concomitent cu a- ceastă lucrare, în blocul 6A din același orizont, au adus la poziția corectă și au prelungit linia de cap, nici mai mult nici mai puțin, decît pentru 75 de vagoneți față de 30 „goale" cît încăpeau inițial.Acum, neobosita briga

dă, se ocupă de răpirea armăturilor TH din blocul 6, pentru a putea fi refolosite de ortacii din brigăzile lui Pamfil Vlai- cu și Dumitru Tivdă, pentru a face tot mai ușor drumul cărbunelui spre suprafață. Cu productivitate înaltă a muncii și în luna iulie brigada lui Ioan Haidu, despre care se vorbește în limbajul elogiului în colectivul minerilor de la I.M. Live- zeni. Să le dorim, tot așa, înainte !

Cantina I.M. Lupeni oferă condiții optime pentru 
servirea mesei, atît abonaților cît și flotanților.

Foto ; Gh. OLTEANU

(Urmare din pag. I)increase brigăzi, în primul rînd pe cele conduse de Constantin Sorescu și Lau- rențiu Kelemen care pot constitui exemplu de disciplină pentru multe altele dih întreprinderea noastră și chiar din afară. Ei sînt prezenți la începutul fiecărui schimb la mină, se interesează de situația din a- bataj, de oamenii din subordine, dacă au tot ce le trebuie, inclusiv dacă au mîncat la cantină. Ceea ce, să recunoaștem, nu este lipsit dp importanță. Dacă toți brigadierii noștri ar proceda la fel și rezultatele ar fi altele.Să vedem în continuare cum procedează cîțiva dintre'șefii de brigadă care au obținut rezultate bune pentru o riguroasă organizare a locului de muncă și întărirea disciplinei.
Simion BUDESC’U, sef 

de brigadă la sectorul III : Majoritatea ortacilor din brigada mea sînt vechi, ne cunoaștem foarte . bine. S-au format sub mina mea și știu ce e bine și ce e rău. Colaborez foarte bine atît cu, șefii de schimb cît și cu conducerea sectorului. Consider că organizarea și disciplina trebuie să mear-

i 
î 
î 
ș
5un nume cunoscut la noi. Filmele sale „Un bărbat și p femeie" și „A trăi pentru. a trăi" au înregistrat la vremea lor succes de public. Dintr-un reportaj publicat în nr. 11/1977 al revistei „Cinema", aflăm -■.că LelQUche promite de multă vreme .Un remake al filmului care i-a adus un important premiu la Cannes (e vorba, desigur, de „Un bărbat și o femeie"), reîntoreîndu-se la un motiv îndrăgit, nu numai de public.Cinepune „Alt altă !reeditează: cunoscuta poveste de dra- , goste în de-~ cehiul opt, se înșeală. Dimpotrivă, Lelouche plasează întimplarea cu un secol în urmă și pe alt meridian, păstrînd doar intriga, care evoluează mai altfel în condițiile date, decît în plan pro- totipal. Amănuntul nu e lipsit de importanță, deoarece povestea bărbatului și a femeii din anii- genezei Vestului american posedă alte dimensiuni, în conformitate cu maturizarea artistică, a cineasțului. Ca și în „Un bărbat și o femeie", și în „Alt bărbat, altă .femeie*4 apar două cupluri, sortite să aibă un destin comun: la condiția latentei imixtiunea brutală a „parcelor" în Continuitatea firului 'existențial, rănind fatalmente universul de sentimente al unor perechi de îndrăgostiți, curmînd prea timpuriu fericirea ce erai prevăzută sa durele. ■ Lelouche, categoric,' dă dovadă de inventivitate atunci cînd explorează ins-i pirat psihologia spațiului bîntuit de febra aurului. .Adeseori ne sugereăză că i în. circumstanțele- unei epoci de metamorfozări convulsive, sentimentele umane au altă cotă tensională, altă ardere, decît : în timpul schițat în „Un ' bărbat și o femeie". Con- 4 . v Cliv: ncycAietx ociu XXXXli.aițule de viața aspre, pri- mejdiile, răbufnirile tem- C. ALEXANDRESCU

cineast, dar și de
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■ pre.su-, că bărbat, femeie" Cronica
filmului

gă mînă în mînă căci, ele stau la baza tuturor succeselor brigăzii.
h Antonie RADU, șef de 
brigadă sectorul III: Intr-o brigadă disciplinată și bine organizată vin mai re-
rlIfUIHIIIIHIimillIHUIIHIII

Organizare 
Și 

disciplină
WUUtMMUUUMUMnaMMinpede și oameni noi și, ceea ce e mai important, ră- mîn. in prezent am trei astfel de oameni în care îmi pun mări speranțe.

Gheorghe SCORPIE, șef 
de brigadă sectorul III : Dacă e vorba de disciplină,, în brigada tnea nu are. ce căuta cel care nu se ține de. treabă, /nu o brigadă disciplinată și .bine organizată. De aceea ne facem ■și planul în fiecare lună, Cîștigăm pe măsura realizărilor. Dacă toate acestea le-am întîlni și la transport, ce bine-ar fi ! Nu am mai avea necazuri la mina

sdin spre
aven- de

peramentale violente marchează și disponibilitatea, de a evalua, noțiunile r" iubire, fidelitate, ferici ., - dominate, insă, de ceva niaiippesus de e- le : solidaritatea a doi oameni, indispensabilă în ținutul născător de legende, dar crud în realitatea sa-,..... mUrmărind . în paralei viețile a două cupluri : Jimmy : -— Mary și Francis — Jeanne, film ul are o acțiune foarte bogată. Cea dinții .pereche părăsește Philadelphia în căutarea norocului, iar ______________  cea de-a doua pleacă Franțaa descoperi A- merica — pă- mîntul făgăduinței. Drumul turii e nebănuitaccidentat, rezervînd tuturor amare surprize, cea mai gravă dintre ele fiind solitudinea provocată de,dispariția partenerului. La acest punct, Lelouche readuce în textura filmului, amplificat, motivul solidarității necesare, singura în măsură să biruie greutățile existențiale. Ca și în „Un bărbat și o femeie*4, cercul se închide perfect prin apropierea iminentă a doi oameni singuratici — apropiere mediată de copiii lor —, prin revitalizarea unor resorturi intime, reduse de copul de Umbră al durerii.■ In finalul filțnului, Lelouche îl citează, parcă, pe. Valery, care scrie undeva ca durerile noi strigă, iar ce.le vechi cîntă. ’ In acest cîntec al vechilor dureri, Jeanne și Jim- dragos- tea și fericirea. Nuanțe- Jamespiy red ©scoperăle fine, în careCaan și Genevieve Bujold formulează acest happy- end, conferă întregului film, ca și deznodămîn- tul său, credit și sensibilitate. Așadar, Lelouche n-a reeditat doar filmul său de-acum un deceniu, ci și premisele de succes ale noului său film.
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noastră. Transportul nu face față tocmai datorită unor lipsuri în organizare și disciplină.Aceleași opinii despre lipsa organizării și disciplinei la sectorul de transport le-am aflat și de la 
Constantin Sorescu, Ale
xandru Botezatu și Ștefan 
Nagy, toți trei șefi de brigadă la sectorul II.Ancheta . a scosîn evident. . aspecte: In primul rînd faptul că suita rezultatelor irumoase obținute de colectivul I.M.. Urîeani de la începutul a- nului sînt o consecință a bunei organizări a muncii și întăririi disciplinei la formațiile de lucru. Totodată, sînt evidente preocupările conducerii sectoarelor și întreprinderii pentru permanentizarea acestei situații. In al doilea rînd, faptul că realizările ar putea fi și mai mari dacă sectorul de transport și-ar organiza mai bine activitatea pentru aprovizionarea sectoarelor de producție eu cele necesare. Deci la Uri- câni se poate și trebuie făcut mai mult fe privința organizării și , disciplinei, așa cum s-a stabilit, de altfel, în adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii.
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Colectivitate

și hărniciei minerești

pen.-tînăr i după acasă,

Și această modul

0 brigadă -școală a muncii

Bărbați care onorează titlul de miner

Aveam 19 ani cînd am venit la mină — ne mărturisește șeful de brigadă Martin Vincze unul din cei mai destoinici șefi de formație de la sectorul VII al l.M. Lupeni. De loc, ne spune în continuare interlocutorul nostru, sînt din Be- clean, județul Bistrița — Năsăud și nu pot spune că mineritul era pe la noi o meserie obișnuită. Dimpotrivă, sînt primul miner din familie și practic a- ceastă meserie de aproape 20 de ani.Despre modul cum comunistul Martin Vincze și ortacii săi practică a- ceastă meserie ne-au vorbit cîțiva membri ai brigăzii!— Lucrez cu minerul Vincze de numai 6 luni, ne declara ajutorul miner Mircea Scorțaru. Am venit în brigada lui nu a- tît pentru cîștig cît mai ales pentru faptul că mi-a plăcut seriozitatea cu care este privită aici disciplina la locul de muncă, munca în sine. Ceea ce m-a impresionat, de asemenea, foarte mult m-a atras spre brigadă a fost cum sînt întreținute utilajele, grija față de orice

unealtă sau șurub. In a- batajul lui Vincze n-am văzut ca în alte părți scule aruncate care încotro și nici dezordine.— La noi disciplina este, într-adevăr, lege, recunoaște șeful de brigadă. De la începutul anului și pînă acum n-am a- vut nici nemotivate șl nici foi de boală. Oamenii s-au obișnuit cu acest mod de muncă. La noi nu există om care să refuze să rămîhă să lucreze chiar și peste program, atunci cînd este nevoie. Am avut necazuri mai a- Ies cu infiltrațiile de a- 
pă, greutăți pe care le- am învins însă fără ca planul să aibă de suferit. Am trecut prin astfel de situații în luna iunie, dar ne-am îndeplinit planul în proporție de 106 la sută, acest succes repetîn- du-se cu mici modificări la procentaj lună de lună.— Cum pregătiți schimbul de mîine ?— Preocuparea în a- ceasță direcție o am încă din tinerețe. Sînt vreo 15 mineri la Lupeni pe care i-am învățat meserie. La noi la VII n-au mai rămas deeît Andrei Siito, . care-i la mine, Florea Barbu, Nicolae Tănăsache și încă vreo doi-trei. Mulțumit sînt și de evoluția lui Virgil Pop, un tînăr de 25 de ani, pe care l-am luat în brigadă cu scopul de-al reeduca, să zic așa. Tînărul care la sectorul IV unde lucrase înainte făcuse peste 40 de

nemotivate, s-a atașat de brigadă și, spre satisfacția noastră, și-a schimbat atitudinea l'ață de muncă. Acum este ajutor miner ; s-a făcut băiat serios, se ține de treabă și cîștigă și el, ca toată brigada de altfel, o retribuție de pes
te 5000 lei lunar.— Ce credeți că-1 apropie cel mai mult pe șeful de formație de tovarășii de muncă ?— Eu zic că omenia și arta, că este o „artă", de a lucra cu omul. A conduce nu înseamnă numai a da ordine. După mine a conduce înseamnă a hotărî în colectiv și a alege din zecile de soluții propuse de ortaci pe cea mai convenabilă. Așa înțeleg eu să conduc.Despre omenia comunistului Martin Vincze, . despre armonia și buna înțelegere ce domnesc în brigadă ne-a vorbit și șeful de schimb, comunistul Constantin Cojocaru care se pregătește ca peste un an să iasă la sie.— Așa cum un se cunoaște în viață cei șapte ani de i tot așa și un bun miner se cunoaște după brigada în care a lucrat și a învățat meserie. Noi cei care am lucrat la Vincze nu a- vem emoții pentru viitorul brigăzii deoarece știm ce înseamnă școala muncii în această brigadă. Știm mai ales că aici nu- și are locul nici un repetent.... la școala muncii.

Maria PREDOȘANU

Un colectiv omogen, disciplinat și dăruit plenar muncii — brigada Iui Marin
Baltag de la sectorul V al l.M, Vulcan. Această formație lucrează cu un randa
ment sporit (9,5) și depășește lunar planul cu sute de tone de cărbune.

Foto : Gh. OLTEANU ,

Părinți care au abdicat 
de la cca mai elementară îndatorire

Un „cartuș** care s-a
(Urmare din pag 1)case să motiveze prima dată, pentru învingerea unei greutăți „familiare" (așa apare acest termen și într-o caracterizare semnată de toată conducerea întreprinderii : „are doi copii pe care îi îngrijește și-i educă pe baza principiului (!) 

de etică familiară"). Era vorba de cu totul altceva, de procurarea a 70—80 de cartușe de țigări Kent și Pall Mali, pe care, dacă ăr fi „bună" revizoarea, să le înregistreze drept... țigări SnagoV. Și mai e vorba și de niște cafea... Spre cinstea ei, revizoarea a refuzat-o franc.«joctp.rul M..., doctori- 
II ța S.„, inginerii R... 77 și B... și alții își procurau țigări străine de la chioșcul gestionat de Ma-

ria Tănase și totuși nimeni dintre ei nu și-a pus întrebarea cum de în alte unități de alimentație publică nu se găsesc asemenea țigări, or aici puteau procura și cartușe întregi, e drept la un preț puțin cam pipărat. O contabilă, o inspectoare de la mină și alții cumpărau cafea cu kilogramele și totuși nu și-au făcut probleme, cum de chioșcul alimentar amintit devenise mai bine aprovizionat deeît o autoservire din cel mai important vad comercial al municipiului.«jind s-a terminat pri- f mul inventar, s-a ho- 17 tărît sigilarea chioșcului. O lipsă în gestiune de 30 786,05 lei impunea intervenția organelor de tare. A doua zi însă cui a fost desigilat, toarsa comercială
cerce- chioș- lucră- Maria
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• Țibi Szobo, un băiețel de un an, inter
nat de 11 luni în spital, spune mamă surori
lor medicale și tată medicilor

• Izodor Boceat muncitor la l.M. Petrila, 
tatăl unui băiețel de un an, care din 11 de
cembrie 1977 este „uitat" în spital, dar care 
tată nu uită să... ridice alocația acordată de 
stat pentru acesta.La începutul acestei săp- tămîrii am vizitat Spitalul de copii din Petroșani, u- nitate nouă, încadrată cu personal bine pregătit, care este în măsură să rezolve cazuri dintre cele mai dificile. Multi copii ai oamenilor muncii din Vale și-au redobîndit aici sănătatea. Dar mai există părinți care preferă să se sustragă cu bună știință de la cea mai elementară îndatorire, aceea de a-și

dovedit... bumerangTănase era „la datorie". A achitat însă la casieria întreprinderii, cu bani gheață, valoarea prejudiciului (chitanțele din sfîrșitul lui septembrie și luna noiembrie sînt mărturie). In ultima zi de septembrie 1977 apare o nouă inventariere delapidare de lei. comisie de și o... nouă circa 12 000

de

— De ce nu anunțați... Kent veniți la inventar ?!!

fxpertize, contraexpertize, zile și luni de cercetări au scos 
la iveală adevărul. Maria Tănase a fost acuzată de 
delapidare, neglijență în 
serviciu, introducere ilega
lă de mărfuri, creere de 
plusuri prin mijloace frau
duloase. La 1 august 1978, în fața foștilor săi colegi de muncă, și-a primit pe
deapsa — 5 ani închisoare. Legislația noastră socialistă nu a cumulat pedepsele, dintr-un spirit de umanitate, ci a dat-o doar pe cea mai grea ; altfel, lucră- toarea incorectă ar fi trebuit să sufere o condamnare de 8 ani. S-a stabilit că vînzătoarea Maria Tănase și-a însușit bani din gestiunea chioșcului pentru a procura țigări străine și a le comercializa la supra- preț. Tot in dorința de înavuțire rapidă, pe căi necinstite, în înțelegere cu un fost lucrător de la depozitele I.C.R.A., introducea nelegal cafea în chioșc...i treaba ar fi continuat poate mai multă vreme, dacăinopinatul inventar n-ar fi descoperit matrapazl icurile Măriei Tănase. Cum rămî-

lucrătoarei prevenirea la normele civilizat ? curată cei „aerele"
ges- unor co- 
Au care de

crește propriul copil, pe cel căruia i-au dat viață.In salonul 16 al spitalu- . lui, am văzut cîțiva dintre acești copii părăsiți de părinți. „Veteranul" celor „uitați" în spital este Tibi Szobo, fiul Magdalehei Szobo din Vulcan. Internat din 4 august 1977, el. n-a fost vizitat de nimeni în tot acest interval. întrebată de ce nu a mers să-și ia copilul de la spital, mama răspunde că... nu are bani pentru autobuz pînă în Petroșani.Laurian Boceat este internat la data de 11 decembrie 1977 ; este adus a- casă la 12 ianuarie 1978 unde stă 12 zile, iar din 24 ianuarie este readus din nou la spital. Micuțul Laurian își va împlini,, primul său an de viață, în spital, aceasta datorită crasei neglijențe a părinților săi, tatăl muncitor la l.M. Petrila și mama casnică. Deși au „uitat" copilul în spital, în toate aceste luni Izodor Boceat nu s-a sfiit să încaseze alocația de stat eordată pentru copil.Un alt băiețel, Luci O- laru, a fost internat pentru a doua oară, în 7 aprilie 1978, cu diagnosticul pneumonie. După cum am aflat de la conducerea secției pediatrie, vindecarea acestei boli durează u- na pînă la două săptămînt Oare cei doi părinți domi- ciliați în Petrila, ’ strada Luminii nr. 8/6 au uitat că micuțul Luci este de mult sănătos, refăcut și a- re nevoie de ei ?La ora cînd am efectuat acest raid, Petrieă Căldă-

a-

ne însă cu atitudinea „gură-cască“ a celor care trebuie să vegheze la .păstrarea avutului obștesc ? Cum și-au justificat deplasările unii tovarăși din conducerea I.C.S.A. și A.P. care aveau drept scop îndrumarea tionare și abateri de me rț ului conștiințaau observatnababă ale Măriei Tănase și au tăcut mîlc, cînd a- ceasta se erija într-o adevărată patroană, cu subordonați plătiți din punga proprie ? Dar aceia, care, contra unui ciubuc destul de substanțial, își procurau marfă de contrabandă sau cafea în cantități industriale ?răspunsul la aceste în- 
K trebări trebuie să stăruie asupra conștiinței , lor, să se întoarcă asupra lor ca un bumerang, fiindcă, dacă ar fi militat pentru respectarea întocmai a legalității, a normelor comerțului nostru socialist, Maria Tănase nu s-ar fi aflat poate în situația de a da socoteală în fața legii. Sînt răspunsuri care trebuie să spulbere nimicnicia morală a unor indivizi, care, o duc „bine-mersi", în carapacea lor, surzi și orbi la faptele antisociale. Fapte care se repercutează asupra avutului obștesc, atitudine care dăindivizi tionare mentar

rar, alt băiețel de un an, era perfect sănătos. Internat cu o răceală la data de 6 decembrie 1977, ’a devenit, datorită neglijenței părinților, al doilea „recordmen" al șederii în spital. Ii punem și tatălui, Leon Căldărar întrebarea : l-ați uitat într-adevăr pe cel care vă poartă numele ?In perfectă stare de sănătate erau și ltodica Vin- tiJă din Vulcan, Gabriela David ai cărei părinți domiciliază în Petroșani, strada Venus nr. 10, Ionel Moșică ai căruipărinți, Gheotghe Moșică, paznic ia l.M. Petrila și Constanța. Moșică, casnică, continuă S$sî „tute" in Șpftăî. Celor citați le mai adăugăm pe fetițele lolan Varga, internată din 15 mai 1978 și a cărei mamă domiciliată în Vulcan, strada Vasile Alecsandri nr. 40 (și-a a- dus aminte de fetița ei doar cu ocazia vizitei noastre), pe Florica Lingurar1 aflată în spital de la 14 a- prilie 1978 (micuța Florica, născută în luna februarie a acestui an, a fost adusă în secția pediatrie direct din maternitate, unde a fost abandonată pur si simplu de mama ei).Aceasta a fost pe scurt radiografia situației copiilor „uitați" de părinți la spitalul din Petroșani. Prin aceste rînduri vrem să facem apel la cei . care datorită unei crase neglijențe sau a felului greșit de a înțelege menirea spitalului și-au abandonat copiii, toțisub un an, acum cînd a- ce.știa au «el mai mult nevoie de dragostea părintească, de căldura unui cămin. Am scris toate acestea cu speranța că ele vor avea ecou în inimile acestor părinți și, de ce să n-o spunem, pentru a atenția organelor tente că e necesar țeryină cu toată fermitatea pentru a rezolva aceste a- nacronisme.
atrage compe-să in-

Gh. OLTEANU

I

s

ATITUDINI

apă la moară unor de genul fostei ges- a chioșcului ali- 
ar., 37.

Legați la ochiOvidiu Răi leanu prezentat la Grupul șantiere al T.C.H., tru a se încadra în pul muncii. Pâră a relații despre el, cei care trebuiau să-i Verifice, activitatea desfășurată pînă în prezent, au semnat, cu ochii închiși,, pe... încredere, actele necesare.

s-a de pen- oîm- avea

O verificare de rutină a lucrătorilor de miliție s-a soldat cu descoperirea faptului că lucrătorii TESA de la grupul amintit îl luaseră sub oblăduire pe un... spărgător, căutat de multă vreme de organul de miliție din Constanța. Ovidiu Răilea- nu a ajuns acolo undetrebuie. Ce ne facem în- ,că mi r->i'Qz4i rl i4-r».+A« . iv. .^^x-' ■ țsă cu credulitatea lucrătorilor TESA de la T.C.H. ? Să facă bine să deschidă ochii ! (V,I.), vxwu>a»<i»^uu^Bțu»aa>xx >jci xxxxxx» *
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Semnarea protocolului de cooperare 
economică româno-irakiană Intervenția șefului delegației romane

FILME /
PETROȘANI — 7 No-

; iembrie : Puntea.
Republica : Profetul,; aurul și ardelenii.

; UNIREA Alt bărbat. '■ altă femeie, seriile I —fi.i PE I RILA : Revoltă în ; cosmos
i I.ONEA : Gentleman: Jim.
i ANTNOASA : Juciria. ;i VULCAN : In slirșit, :; ne înțelegem. :

LUPENI - Cultural:?; Trepte pe cer.
: URICANI : Polițistul ■
î pilot ele cursă.

TV.i 16,30 Telex.■ respondențil ț transmit... Iii _
i 16,30 — transmisiune di- î reclă de la Palatul Spor- 
; turilor și culturii : Cu- 
: vintarea tovară lui 
; Nicolae Ceâușescu, se- 
î cretarul general al Par- 
; tiduiui Comunist Ro- 
j mân, președintele Repu- 
i blicii Socialiste România, 
i la i adunarea activului 
; central de partid și de : stat. 18,30 Muzică popu- ' ; Iară. 18,50 Tetecronica 3 pentru pionieri. 19,05 ; Film serial pentru copii : ț „Sindbâd niarinaruT". ; Episodul 2. 19,30 Tele- i jurnal. 19,50 Ora tine-' ; retului. 20,40 Telereeital ; Amza Pellea. 21,45 Te- i lcjurnal.
] RADIOi 5,00 Buletin de știri.
i 5,05 Ritmuri matinale, j ; 6,00 Iladioprograniul di- ț : mineții. 7,00 Radiojurnal. ; : 8,00 Revista presei. 8,1.0 : : Cufierul melodiilor...9J10J 
î Buletin de știri ; Răspundem ; toi’ilor 10,25folk — Andai reanu ,<și Dan Chebac. i i 11,00 Buletin de știri, i ; 11,05 Laureați ai Festi- i j valului național „Ginta- i i rea .României". 11,35 Dis- • i coteca .„Ui", 12,00 Bule- : * tin de știri. 12.0 > Din Co- ; moara folclorului nostru. ;i 12,35 Repere interpretă- i î tive. 13,00 De la 1 la 3. i : 15,00 Tehnic club. 16,00 i i Radiojurnal. 16,15 î steagul partidului - 
l tece. 16,25 Coordonate e- : conomice. 16,40 Instan-; '■ tanee solistice. 17,00 Bu- : î îetin' de știri. 17,05 Uni- i = versul familiei.. 17,45 In- 1 registrări cu Filofteia 3 Lăcătușii. 18,00 Orele se- - rii. 20,00 Cîntători ai dorului :și Dan Moisescu, 20,30 Reflexele timpului. 20,40 Cadențe sonore. Buletin de știri (ora 21,00').'^2,00 O zi într-o oră. 23.00 JaZz forum. 24,00 Buletin de știri. 0,05 — 5,00 Non stop muzical nocturn. 'te - ' -•
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în comisiaBAGDAD 2 (Agerpres). 
La Bagdad a fost semnat miercuri, protocolul Comisiei mixte comerciale și de hotărîrea celor de a dezvolta operarea în domeniile industriei, petrolului, agriculturii. iițigațiilor și asistenței tehnice, precum și schimburile de mărfuri.Protocolul consemnează interesul părții irakiene pentru realizarea unor o- biective industriale în Irak în cooperare cu partea română.

cooperare economică și tenn ică româno-i raki ene.: Documentul a fost semnat, din partea română de către tovarășul Gheor- ghe Cioară, viceprîm- ministru, președintele părții române în comisia mixtă, și de Hassan Aii, membru al Consiliului Comandamentului Revoluției, ministrul comerțului, prc.șed intele
Festivalul 

al tineretului
HAVANA 2 (Agerpres). In cea de-a cincea zi a Festivalului mondial , al tineretului și studenților de la Havana au continuat dezbaterile politice din comisiile de lucru și au avut loc numeroase manifestări ale prieteniei și solidarității, întîlniri, spectacole, demonstrații sportive. Reprezentanții tineretului și studenților din România au participat la lucrările comisiilor in care au lost dezbătute temele : „Lupta tineretului și studenților din țările în curs de dezvoltare pentru eliminarea foametei, analfabetismului, bolilor și altor consecințe ale asupririi imperialiste, colonialiste și neocolonia- liste”, „Lupta pentru egalitate în drepturi economice, politice și sociale ale minorităților asuprite. în .special a tinerilor emigranți din țările capitaliste. împo

triva rasismului și discriminării".■ Au continuat, de aseme- activitătile la Clubul

părții irakiene mixtă.Documentul evidențiază doua părți amplu co-

mondial 
și studențilorNațional al tineretului și studenților din România în cadrul cărora au avut loc întîlniri cu reprezentanți ai tineretului și studenților din alte țări, prezenți la festival.

GENEVA 2 (Agerpres)In ședința de marți a Conferinței Comitetului de dezarmare, qare îsi ține ultima sa sesiune în vechea structură. la Geneva, a luat cu- vîntul șeful delegației române. ambasadorul Constantin Ene. Referindu-se la rezultatele sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate dezarmării și consecințelor lor ■ pe planul viitoarelor negocieri in domeniul dezarmării, •reprezentantul român a spus ; Incepînd din ianuarie 1979, vom fi în posesia unui nou organism de negocieri multilaterale în domeniul dezarmării —- Comitetul pentru dezarmare —, care va avea la bază o concepție mai democratică, ■corespunzătoare evoluției generale a relațiilor internaționale. Procedurile și, metodele sale de lucru vor fi. de asemenea, de natură

să influențeze pozitiv cursul, negocierilor.■ După părerea noastră, prevederile concrete și spiritul Documentului final a- doptat de sesiunea specială oferă condiții îmbunătățite ca mecanismul conceput de sesiune să poată

contribui, mai mult și mai decît în trecut, la for- și mobilizarea voin- a statelor intrecerii la acțiuni materializate in reale de dezarma- primul rind, da
bine marca tei politici vederea concrete, acorduri re și. indezarmai'c nucleară.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru transporturi

ULAN BATOR 2 (Agerpres). La Ulan Bator a a- vut loc cea de-a 54-a ședință a Comisiei permanente CAER pentru transporturi.
La ședință au participat delegațiile Bulgariei, hoslovaci'ei,Germane, Mongoliei, niei, României, Ungariei, U.R.S.S., Vietnamului, pre-

Ce-Cubei, R.D.Polo-

cum și delegația Iugoslaviei;'' ■'Comisia a examinat sarcinile care decurg pentru ea din ! întăririle Sesiunii CAER (ședința XXXII) și ale Comitetului Executiv al CAER și a prevăzut suri concrete privind lizarea lor.O atenție deosebită
mă- rea-

16,05 Co- ; județeni i 
jurul orei i

CONVORBIRILE 
PARTITE DINTRE 
LEGAȚIILE tale nă și șura te

TRI- 
DE- guvernameh- chineză, tanzania-. ;zambiană, <1 stila Dar Es Salaam, s-au încheiat prin semnarea unui protocol cu privire la etapa a doua a cooperării tehnice, în vederea construirii magistralei feroviare „Tanzam“. Tot_ odată, s-a încheiat lin protocol privind înființarea u- nei școli destinate 

rii personalului de re a acesteia. pregăti- deservi-
CON-CENTRUL DE

TROL și investigații antidrog din Portugalia (AICC) 
a confiscat 190 kilograme : de marijuana, cea mai mare captură de acest

cesita investiții de circa 15 milioane lire egiptene.

realizată vreodată în această țară. Marijuana confiscată este evaluată, pe baza prețurilor existente pe piața ilicită a stupefiantelor, la aproximativ 900 000 dolari.Au fost confiscate, de asemenea, 467 tablete de ,,LSD", halucinogene capturate pentru prima oară în Portugalia.
FONDUL MONETAR 

INTERNAȚIONAL a deschis Egiptului o linie de credit în valoare de 600 milioane de drepturi speciale de tragere (DTS) — echivalentul a 720 milioane dolari — în cadrul „fa-' cilităților lărgite** ale FMI. Aceste „facilități lărgite" pot fi solicitate de țările membre ale FMI, pentru finanțarea programelor lor

pe termen mediu destinate Să corijeze dezechilibre le structurale ale balanțelor lor de plăți.
.PREȘEDINTELE ZAIRU

LUI, Mobutu Șese Seko, l-a primit pe ministrul belgian al afacerilor externe, Henri Sinwnet, care întreprinde o vizită oficială la Kinshasa. .Țîn cursul întrevederii au fost examinate perspectivele evoluției relațiilor bilaterale.'
SERVICIILE SPECIALI

ZATE ALE MARINEI SI 
AVIAȚIEI SPANIOLE vor fi plasate în stare de război începînd de ia 15 august a.c., pentru a preveni orice invazie a Arhipelagului Canarelor de către... „lăcustele deșertului**, a- nunță la Madrid un comunicat al Ministerului Agriculturii. Unități aeriene, dotate cu insecticide, voi* fi gata să intercepteze orice eventuală formațiune a acestor insecte vorace.

s-a acordat problemelor legate de elaborarea Programului special de colaborare pe termen lung privind , dezvoltarea legăturilor de transport ale țărilor membre ale CAER si Convențiilor privind problemele concrete, incluse în acest program.

2 (Agerpres). Po perului de Sud-vcst*
O declarație dată 

publicității 
de S.W.A.P.O.

LUSAKA■ „Organizația din Africa(ȘWAPO) a calificat recentele raiduri ale trupelor regimului rasist rhodesian împotriva Mozambicului o ■ încălcare a normelor ele drept internațional.Intr-o declarație dată publicității la L u s a k a, SWAPO subliniază că- a- semeneă acțiuni „nu vor împiedica eliberarea sudului Africii''. Dimpotrivă, se a- rată in declarație, „aceșt a- tac va întări hotărîrea noastră de a duce lupta de eliberare pînă la concluzia sa logică*".
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Pînă anul 1987prevăzută electrificarea tală a Algeriei. Pentru lizarea acestui program, guvernul algerian va repartiza anual investiții de a- proximativ 500 milioane dinari. A fost întocmit, între altele, un plan de valorificare a resurselor hidroenergetice. Sub acest aspect, se preconizează construirea unui număr de 7—8 baraje care vor permite, în același timp, irigarea unor mari suprafețe de culturi agricole și îmbunătățirea aprovizionării cu apă potabilă a unor zone urbano.
A-In anul 1977, valoarea producției industriale a ,1a- mahiriei Arabe Libiene produse siderurgice a cres-Populare Socialiste a crescut pînă la 71,981 milioane dinari I ibieni, față de 53,053 milioane în anul precedent, relevă datele oficiale publicate la Tripoli. Se menționează, de asemenea, că valoarea vînzărilor pe piața internă a crescut la 69 milioane dinari în 1977, de la 48,1 milioane dinari în 1976.
*La est de valea Nilului, în regiunea egipteană El Mahamed, au fost descoperite importante zăcăminte de fosfați. Potrivit evaluărilor inițiale, aceste rezerve ar putea asigura o producție anuală de 300 000 tone de . fosfați. Pentru valorifica

rea acestui zăcâmînt, specialiștii egipteni au elaborat un proiect care va ne-

★In cadrul eforturilor depuse de guvernul marocan pentru valorificarea resurselor de minereu de fierbi de cărbune existente în subsolul țării, în localitatea Nador se află în curs de construcție un mare complex siderurgic, obiectiv important al programului de făurite a unei industrii grele n aț ionale.Complexul va permite satisfacerea necesităților crescânde de oțel ale Marocului, în condițiile dezvoltării constante a industriei naționale. Potrivit statisticilor oficiale, cererea decut într-un ritm anual de 13,7 la sută în perioada 1972 — 1976. Pînă în 1985, se prevede ca necesarul la Consumul intern de oțel să depășească nivelul de milion de tone.
* fIn Republica Sri Lanka a fost inițiată o acțiune la scară națională pentru plantarea de pomi. Președintele țării, J. R. Jawayar- dene, a inaugurat campania, la care au fost antrenați lucrători ai instituțiilor guvernamentale, elevi și studenți; militari și numeroși al ți locuitori din zonele urbane și rurale. In prima fază a acestei acțiuni vor 11 plantați 2,5 milioane de arbuști.
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„Cupa Cutezătorii"Casa pionierilor din Lu- peni a organizat o interesantă competiție de fotbal rezervată, elevilor din clasele V-VII. Desfășurate pe terenul din parcul „6 August**. și dotate cu „Cupa Cutezătorii", întrecerile s-au bucurat de succes.După cinci zile de între-

ceri, pe primul loc în clasament și ciștigătoare a trofeului a fost echipa Liceului nr. 2 din localitate, care a totalizat 10 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat, în ordine, formațiile școlilor generale nr. 2, 3, 6, 1 și 5.
S. BALOI

TENIS DE (TMP

Campionatele europene rezervate amatorilorPe o vreme incertă, marți au început la Brașov întrecerile camp i onatelor europene de tenis rezervate a- matorilor. In primul tur al probei de simplu masculin Dumitru I-Iarădău l-a în-
vins cu 6 ■— 1, 6— 1 pe bulgarul Petrov; La feminin Mariana Șimionescu.(România) — Helena Wimmer (Austria) 7 — 5, 6 — 1 ;Florența Miliai (România) — Stei.mmeg.er (R.F. Germania) 6 —

de Ia recentele întreceri sportiveAspect i .
drul „Cupei Minerul" la tenis de cîmp.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr, 90, telefoane 4 1662 (secretariat), 4 24 64 [seefii).

Telex• In cursul zilei de ieri, federația de box a stabilit datele la care se vor desfășura campionatele naționale individuale ale seniorilor, dotate la această ediție cu centurile „Daciâ- dei". Reuniunile zonale vor avea loc între 2 și 8 octombrie la Reșița, Tulcea, A- rad și Piatra Neamț. Finalele campionatelor sînt programate între 23 și 29 octombrie pe ringul Palatului sporturilor din Ca-- pilulă.• Stadionul. Republicii din Capitală va găzdui între 4 și 6 august întrecerile tradiționalei competiții internaționale de atletism pentru juniori „Cupa Prietenia", la care șî-au anunțat participarea sportivi și sportive din Bulgaria, Ce-, hoslovacia, Cuba, R.D. Germană, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și România.
• NEW YORK 2 (Agerpres). In proba de dublu bărbați din, cadrul turneului internațional de tenis de la South Orange (New Jersey), cuplul Ion Tiriac (România) — Guillermo Vilas (Argentina) a învins cu 

6—3, 6—4 perechea Ramiro Benavides (Bolivia) — Erick Iskersky (S.U.A.).

Viorica Flintașu ?
ls

Prouoexpres
La tragerea Pronoex- 

pres din 2 august 1978, 
au ieșit ciștigătoare ur
mătoarele numere : 
Ex. I 26 2 44 15 27 
Ex. 11-a 1 25 40 39 36

Fond 775 996 lei
Report 20 083 lei
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Mica publicitate
ANUNȚ DE FAMILIESoția Parasehiva, copiii Rodica și Angelica, anunță că azi, 3 august 1978, se împlinesc 3 ani de la dispariția din mijlocul lor a celui care a fost

MATEAS IONIi vom păstra o veșnică amintire. (441)
TIPARUL t Tipografia Petroșani, str. Republică, nr 67.


