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In prezența tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a avut loc, 
joi după-amiază, la Palatul Sporturi
lor și Culturii din Capitală, ședința acti
vului central de partid și de stat, con
vocată din inițiativa secretarului gene
ral al partidului.

La ședință a luat parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conduce
rea partidului și statului, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, deputați, conducători de insti
tuții centrale, cadre cu munci de răspun
dere din organizațiile de partid, de masă 
și obștești, membri de partid cu stagiu 
din ilegalitate, generali și ofițeri superi
ori, activiști de partid și de stat, lucră
tori din domeniul ideologiei și propagan
dei, al culturii, artei, științei și învăță- 
mîntului, al relațiilor internaționale, re
prezentanți ai Unor mari colective mun
citorești din Capitală.

La intrarea în frumosul parc al Pala
tului Sporturilor și Culturii, pe aleea 

. centrală și pe esplanada din fața impu
nătorului edificiu se găseau numeroși 
bucufeșteni, care au întâmpinat pe tova
rășul Nicol ae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului, cu sentimen
te de caldă: dragoste și stimă.

Aceeași primire entuziastă se regăseș
te și în marea sală a Palatului Sportu
lui și Culturii.

Sini momente care pun pregnant în 
lumină coeziunea strînsă dintre partid și 
popor, concordanța deplină între năzuin
țele națiunii și politica internă și exter
nă a partidului, consacrată înfloririi pa
triei noastre, cauzei generale a socialis
mului și progresului în lume, păcii, secu
rității și colaborării internaționale. Sint 
momente ce exprimă, cu forța celei mai 
vii realități, dragostea fierbinte și pre
țuirea profundă pe care toți fiii țării — 
români, maghiari, germani șl de alte na
ționalități — le nutresc față de conducă
torul iubit al partidului și statului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de a cărui via
ță și activitate revoluționară este indisolu
bil iegat tot ceea ce se înfăptuiește în pa
tria noastră, spre binele și fericirea ce
tățenilor ei, creșterea prestigiului și ro
lului activ al României socialiste în via
ța internațională.

Ședința a fost deschisă de tovarășul 
Manea Mănescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
iniriistru al guvernului.

Primit cu cele mai calde sentimente, 
cu mare însuflețire, cu entuziaste acla
mați: si urale. ia cuvîntul tovarășul 
NICOIJaE CEAUȘESCU, secre tar general

al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România.

Ampla expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — strălucită analiză a 
principalelor fenomene și tendințe ale 
vieții internaționale contemporane, a că
ilor de soluționare a complexelor proble
me care confruntă astăzi omenirea, a 
activității consecvente a României so
cialiste închinată păcii și colaborării în
tre națiuni — a fost urmărită cu interes 
deosebit și vie satisfacție, cu deplină a- 
probare, fiind subliniată, în repetate rîn- 
duri, de îndelungi aplauze, urale și o- 
vații.

La sfârșitul expunerii în vasta sală — 
martoră a atîtor evenimente politice de 
seamă — domnește o atmosferă înălță
toare, de profundă vibrație patriotică. 
Se aclamă neîntrerupt pentru partid și 
secretarul său general, pentru patria 
noastră liberă, demnă și înfloritoare, pen
tru minunatul nostru popor, constructor 
al socialismului. Minute în șir se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu 
și -poporul", „Ceaușescu, România ■— Pa
cea și Prietenia", „Ceaușescu, România 
— stima noastră și. mândria".

In această emoționantă atmosferă își 
găsește o vibrantă expresie înalta apre
ciere pe care toți cetățenii patriei, fără 
deosebire de naționalitate, o dau politi
cii .externe a României socialiste, con
tribuției inestimabile a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea, fun
damentarea și înfăptuirea ei — politică 

.* ce corespunde orientărilor Congresului 
al XI-lea și Conferinței Naționale alo 
partidului — la afirmarea plenară a 
României în lume, la creșterea aportu
lui țării noastre în soluționarea pro
blemelor de care depind pacea și pro
gresul omenirii. In același timp, parțici- 
panții au .reafirmat voința fermă a în
tregii noastre națiuni de a urma neabă
tut politica internă și externă a partidu
lui și statului, de a acționa neobosit, cu 
hărnicie și abnegație, cu spirit revoluți
onar, pentru progresul neîntrerupt al 
țării, pentru a transforma în fapte hotă- 
rîrile Congresului al XI-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, pentru re
alizarea programului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre comu
nism, de a contribui la creșterea presti
giului ei în lume, la înfăptuirea idealurilor 
de pace, prosperitate, independență și 
libertate ale tuturor popoarelor.

La ieșirea din sală, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea partidului 
și statului sint întîmpinați din nou cu 
aceleași sentimente de aleasă dragoste 
și stimă de reprezentanții populației Ca
pitalei.

In intimpinarea Zilei minerului și a marii 
sărbători a eliberării

De la începutul anului 14000 tone în plus
. De „Ziua minerului", cei 
șaptezeci de ortaci ai șe
fului de brigadă Eugen 
Voicu, din sectorul IV, 
al I.M. Petrila, înscriu în 
cronica întrecerii socia
liste un palmares remarca
bil : peste 14 000 tone căr
bune extrase peste preve
deri de la începutul anu
lui.

Angajamentele - 
onorate Integral
In primele șapte' luni a- 

le anului, colectivul sec
torului III de producție al 
minei Dîlja a extras pes
te prevederi în primele 
două zile de lucru din luna 
august 134 tone de cărbu
ne. Minerii cunoscutelor 
brigăzi conduse de Mihai 
Ștefan, Gheorghe Ghiciou, 
Vasile Ghiorțu și Pavel 
Șchiopii, întregul colectiv 
al sectorului raportează ast
fel onorarea angajamente
lor pe care și le-au asu
mat în cinstea „Zilei mi
nerului".

Temelia unui asemenea 
succes stă în puterea de 
mobilizare a colectivului 
brigăzii, în dăruirea și 
priceperea minerilor de 
aici. Lucrînd concomitent 
la trei fronturi productive 
— unul din abataje este 
dotat cu complex de sus
ținere românesc și. com
bină pentru tăiere —mine
rii brigăzii au depășit lu
nă de lună productivitatea 
muncii planificată în me
die cu peste 20 la sută.

în două zile: plus 
231 tone cărbune
Cu astfel de realizări în 

producție a pășit colectivul 
sectorului II al I.M. Băr- 
băteni în luna august. Du
pă primele două zile lu
crătoare din august, colec
tivul raportează depăși
rea planului cu 231 tone. 
O contribuție de seamă la 
atingerea unui asemenea 
succes își aduc și în a- 
ceastă lună minerii din 
brigăzile conduse de loan 
Pintecan, Nicolae Tomo- 
lea și Lazăr Kacso.

Săptămîna educației politice, 
culturii și sportului 

în Valea Jiului
Prin simpozioane, dez

bateri, expuneri a căror 
tematică se raportează la 
cerințele actuale din 
domeniul social-economic 
și cultural-educativ, a 
treia zi a „Săptămînii e- 
dueației politice, cultu
rii și sportului în Va
lea Jiului" a oferit ma
nifestări bogate în con
ținut și atractiv conce
pute, La Lupeni a avut 
loc, sub genericul „Dăru
ire și pasiune în munca 
de miner", ziua fruntași
lor în producție. In ace
lași oraș s-a desfășurat 
și un concurs al brigă
zilor artistice din muni
cipiu la care au partici
pat, însă, doar 7 forma
ții ce activează, în cea 
mai mare parte, în în
treprinderile miniere.

Organizată în cinstea 
„Zilei minerului", în ca
drul atît de stimulativ al 
Festivalului național 
„Cîntarea României**, 
„Săptămîna educației

politice, culturii și spor
tului în Valea Jiului" a 
cuprins, ieri, numeroase 
alte momente originale. 
La Muzeul mineritului 
din Petroșani s-a amena
jat expoziția documen
tară „Partidul Comunist 
Român — organizator și 
conducător al luptei ma
selor muncitoare hune- 
dorene în perioada inter
belică". Alte manifestări 
expoziționale, dedicate 
minerilor, au fost orga
nizate în aceste zile la 
Lupeni. Incepînd de ieri 
și cinematograful „Uni
rea" din Petroșani a ini
țiat (pînă la 6 august) un 
ciclu de proiecții, în aer 
liber, cu filmele docu
mentare „Retezat, prin
tre jnepeni și zimbri", „Po
iana Urșilor", „De la Ra- 
botamo la gurile Danu- 
bitilui". Pentru tineret, 
cluburile sindicatelor și 
caselor de cultură au or
ganizat, ieri, seri cultu
ral-educative. (T.S.).
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CONCERT. Orchestra 
de muzică populară „Ha- 
țegana" din Hunedoara 
prezintă astăzi în sala 
Casei de cultură din Pe
troșani două speetacole- 
concert (la orele 17 și 
20). Participă Irina Lo- 
ghin și- Benone Sinuleș- 
cu, interpret! cunoscuți 
ai folclorului muzical.

Brigada condusă de 
Pavel Dediu de la I.M. 
Aninoasa își depășește 
lună de lună sarcinile 
de plan. Iată-I în ima
gine împreună cu șeful 
de schimb Mihai Hărăd- 
nic discutînd după ieși
rea din mină.

Foto : Gh. OLTEANU
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Din experiența Șantierului Vulcan al I. C. M. M.
MECANIZAREA ÎN CONSTRUCȚII
• însemnată rezervă de sporire a productivității 

muncii
• Cale importantă în 

execuție
reducerea duratelor de

In sfera acțiunilor me
nite să asigure sporirea 
productivității muncii — 
în acest an față de cel 
precedent cu cea 50 la 
sută — mecanizarea în 
construcții ocupă un loc 
de prim ordin pe șantie
rele din Petrila, Livezeni, 
Vulcan și Lupeni — Uri- 
cani ale întreprinderii de 
construcții și montaje mi
niere Petroșani. Pe fieca
re din aceste șantiere se 
remarcă numeroase pre
ocupări și contribuții în 
aplicarea cu consecvența 
a programelor de măsuri

tehnico-organ izatorice pro
prii elaborate în acest 
scop. In perioada primu
lui semestru și în conti
nuare, masurile întreprin
se în vederea creșterii pro
ductivității muncii s-au 
soldat, totodată, cu in
tensificarea ritmului lu
crărilor și reducerea du
ratei de execuție a obiec
tivelor. Exemplificăm în 
cele ce urmează, o mică 
parte din strădaniile cre
atoare ale constructorilor 
șantierului din Vulcan al 
I.C.M.M. îndreptate spre 
extinderea mecanizării și

micii mecanizări în ope
rațiile din activitatea ce 
o desfășoară pentru am
plificarea și modernizarea 
preparației Coroești.

— A devenit un mod o- 
bișnuit de acțiune al mun
citorilor din echipe, al șe
filor de echipă îndeosebi, 
ca împreună cu maiștrii, 
inginerii și tehnicienii din 
șantierul nostru să cau
te și să valorifice qît mai 
multe din posibilitățile de 
mecanizare — a ținut să 
ne spună subinginerul Ca
rol Ridzi, șeful șantierului. 
Interesul față de asemenea 
preocupări ne obligă să-l 
manifestăm înseși' cerin
țele practicii nemijlocite,

A. HOFFMAN

• (Continuare in pag a 2-aj

VERNISAJ. La clubul 
sindicatelor din Lupeni 
are loc astăzi (ora 18) 
vernisajul expoziției de 
artă plastică „Cinstire 
muncii de miner" la care 
participă membri ai Fi
lialei U.A.P. din județul 
nostru. (T.S.).

CANTINA PENTRU
MINERI. La I.M. Bărbă- 
teni se construiește noua 
cantină pentru mineri. In
tr-o singură serie aici

vor servi 
persoane, 
derna și 
de mese,

masa cîte 
Pe lîngă 
spațioasa 

cantina va

200 
mo- 
sală 

fi
dotată cu o sobă electri
că de mare capacitate. 
(Carol Tivorac, I.M. Băr- 
băteni),

O POPULARIZARE 
PROMPTA și atrăgătoare 
a fost făcută în aceste 
zile, la mina Lupeni, evi- 
dențiaților în întrecerea 
socialistă pe -semestrul I 
și câștigătorilor întrece-

rii care au obținut re
alizări superioare prin 
aplicarea inițiativelor 
minerești. Dintre colec
tivele evidențiate remar
căm și de această dată 
prezența pe panoul l'run- 

- tașilor a atelierului me
canic, care, în șase luni 
a depășit cu peste 1 mi
lion lei planul valoric.
(I.M.).
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In See(ia reparații combine a I.U.M. Petroșani, șeful brigăzii de lăcătuși Viorel 
Buză și o parte din colegii Iui surprinși de obiectivul nostru în timpul ultimelor ope
rații efectuate Ia combină. Foto : Ion LICIU

NOTE
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• (Urmare din pag. tj

el fiind stimulat deopotri
vă și de comisia ingine
rilor și tehnicienilor a în
treprinderii, al cărei pre
ședinte și animator prin
cipal este inginerul Luca 
Suciu. De pildă, în con
dițiile în care sîntcni de
ficitari cu forța de mun
că în meseria respectivă, 
iierar-betonistul șef de e- 
ehipă Constantin Fnnnu- 
șelu, a propus săi reali
zăm o instalație pentru 
descolăeitul fierului be
ton. Am reușit să procu
răm minimul de utilaje ne
cesare și, prin contribuția 
directă a echipei, am rea
lizat tot ceea ce se gîn- 
dise. Am scutit astfel de 
ia o muncă fizică obosi
toare trei oameni. Iniția
tiva îmbrățișată de că
tre echipele de fierar-be- 
toniști și dulgheri — „eu 
produc, eu controlez, eu 
răspund" — a dobîndit pe 
această cale un nou cri
teriu după care se apre
ciază rezultatele celor ca
re o aplică : eficiența i- 
deilor proprii valorificate.

Asemenea rezultate ale 
gîndirii creatoare a co
lectivului se întîlnesc la 
fiecare pas pe șantierul din 
Coroești. Utilizarea cofru

jelor metalice în locul ce
lor clasice, în cazul exe
cuției decantoareloi- s-a 
concretizat printf-o eco
nomie la materialul lem
nos de 20 pînă la 30 mc 
pentru fiecare decan tor. 
Utilizarea palplanșelor me
talice la fundații nu nu
mai că a permis lucrul la 
peste 8 metri adîncime în 
teren apropiat de albia

Mecaniza rea 
in construcții

Jiului, ci a redus substan
țial volumul excavațiilor, 
ăsigurînd deplină siguran
ță în execuție. Constan
tin Năstase — zidar, A- 
urel Vasile — dulgher, 
Ion Guianu — zidar, Re
mus Băeilă — montor, 
maiștrii Alexandru Mihă- 
ilă, Geza Kiss, Iosif Zol
ler, tehnicianul Dumitru 
Popescu și inginerul Flo- 
rică Popescu, sînt doar o 
parte dintre membrii co
lectivului care se pot lă
uda cu contribuții pro
prii la conceperea și a- 
plicarea unor dispozitive, 
instalații sau tehnologii 
noi care au condus fie Ia 

sporirea productivității 
muncii la cote substanțial 
superioare celor din anul 
precedent, fie la realizarea 
de economii în valoare de 
peste 200 000 lei în prima 
parte a anului, respectiv 
cheltuieli la 1000 lei in
vestiții cu 70 lei mai re
duse declt cele prevăzute 
în deyiz.

Printre aceste strădanii

se cere amintită și cons
trucția unei stații de be
toane locale în incinta 
preparation Aceasta este 
realizată nu ca o soluție 
provizorie, așa cum se 
obișnuiește atunci cînd es
te vorba de șantiere tem
porare, ci a uneia în care 
procesul se desfășoară în 
întregime automatizat. S-a 
„economisit" astfel, pe 
timp de un an, forța de 
muncă a unei echipe de 
5 oameni.

lată și un alt „amănunt", 
care are darul de a evi
denția, chiar mai bine de- 
cît cele spuse pînă acum, 
trăsăturile creatoare ale oa-

Duminică, 30 .iulie. Zi de 
vară, în care chemarea 
muntelui. devenea irezisti
bilă. Sute de iubitori ai 
aerului ozonat, din - Vale 
și țară, au urcat la Valea 
de Pești să se bucure de 
liniștea pe care măreția . 
muntelui și pădurii o o- 
feră din. plin. Oamenii ca
re au menirea să asigure 
celui ce ajunge ia hotelul 
Valea de Pești, bucuria 
unei zile de odihnă,, de
pun eforturi meritorii, dar... 
duminică s-a petrecut un 
fapt care a tulburat 
treaga atmosferă de 
selie. La ora 15 și 10 mi
nute autobuzul 31-HD-5570 
a oprit la marginea pla-

menilor șantierului: în
cadrul stației de betoane, 
dacă, întîmplător, rămîn 
neîntrebuințate trei lo- 
peți de beton, din ele se 
execută blocuri turnate în 
tipare special confecțio
nate în acest scop și care 
sînt utilizate apoi în locul 
celor ce, altfel, s-ar adu
ce din depozit. Maistrul 
Geza Kiss, unul din ini
țiatorii a numeroase acți
uni asemănătoare ne-a de
clarat •

— Am real izat, iar pe 
măsură ce ne extindem cu 
lucrările urmează să-l per
fecționăm, un sistem de 
benzi prin care betonul 
necesar execuției — în fi
nal o cantitate de 16 000 
mc I — esțe transportat și 
turnat în fundații com
plet mecanizat. Este doar 
una din căile principale 
prin, care colectivul 
tru s-a angajat să 
că durata execuției 
biectivelor preparației 
12 luni — partea de cons
trucții — și 15 luni — in
clusiv lucrările de mon
taj —r față de 18 și, res
pectiv, 24 luni. Realizări
le de pînă acum redau 
convingerea că acest an
gajament este pe măsu
ra capacității organizato
rice, de muncă și gîndî- 
re creatoare a colectivu
lui nostru.

nos- 
redu- 

o- 
la

fața hotelului, 
taxatoarea au

toului din
Șoferul și 
cpborît. Zeci de oameni se 
îngrămădeau la ușile în
chise. In cele din urmă 
au urcat în autobuz, în: 
lipsa celor. Ce se' aflau. :n 

...timpul serviciului, și a 
căror prezență in autobuz 
putea evita orice îngră
mădire și neînțelcge. Șo
ferul ca un „șUveran" a 
refuzat să urce la Volan, 
întofcîndu-s'e pe terasa ho
telului să...; servească o 
cafea. In urma: a nume
roase insistențe, după ce 
nervii celor veniiți să se 
destindă amenințau să 
cedeze sub semnul îngri-

- unii pierdeau 
șoferul s-a gîn- 

facă 
p le- 
deja 

urea.t 
nu-

jorării 
trenul 
dit că trebuie să-și 
datoria (trebuia să 
ce la 16 fix și era 
16,35) s-a întors, s-a 
Ia volan dar... după 
mai 200 rpetri „a consta
tat" Că sînt mijiți călători 
și că „motorul atinge dru
mul", iar coborârea 
vine periculoasă. A oprit 
și cîțiva indivizi, ..
în stare evidentă de ebrie
tate, amenințau cu legiti-

de-

unu

mâții E.T.P. (?!) au înce-

Căpătuială cu orice preț?
Ieri dimineață, piața din 

Petroșani.
La unul din punctele de 

desfacere a legumelor și 
fructelor, 'vînzătoarea Api- 
pie Ghizela, vindea kilo
gramul de roșii cu 2,60 lei. 
Contrariați, și pe drept 
cuvînt, cumpărătorii au 
luat atitudine deoarece 
prețul nu era al calității 
roșiilor. Drept pentru care 
vînzătoarea, după ce le-a 
făcut cu impertinența care 
o caracterizează și cîteva 
observații usturătoare, a 
întrerupt vînzarea apoi, 
după ce s-a mai gîndit că 
nu-i „merge", a reluat-o Ia 
prețul firesc, acela de 2,10 
lei kilogramul. Intrigați 
de comportarea vânzătoa
rei, un grup de cumpără
tori s-a adresat miliției 
care a chemat-o la ordine :

put presiuni asupra călă
torilor : școborîți și mer
geți, pe jos". O parte au 
coborît, iar șoferul avind 
în dreapta „sfetnici cir 
legitimații" a început a se 
întrece cu melcii. Cei cu 
„legitimații" ni: observase
ră ținuta, vestimentară sfi
dătoare și ireverențioasă a 
controloarei care, de Ia 
orele 10 pînă la 16 a fă
cut ..controlul" pe terasa . 
hotelului cu scurte pau
ze cînd autobuzul urca de 
la baza barajului pînă ia 
hotel, afirmînd că dumini
ca Ie-a fost tulburată de 
„capriciile" unui șofer cu
prins subit de exces 
responsabilitate după 
în prealabil motivase 
nu pleacă din cauză
oamenii au urcat în lipsa 
lui în. autobuz. Conduce
rea E.T.P. trebuie să de
lege pe un asemenea tra
seu pe care l-a pus la dis-; 
poziția oamenilor muncii 
șoferi serioși și cu res
ponsabilitate'civică, nu " că 
cel de pe autobuzul 
31-HD-5570 de duminică, 
30 iulie. " i. •> • -

Gheorghe POPES U, î 
Vulcan : . ‘ '

de
ce, 
ca 
că

l-a

a-
dar,

a cui marfă o vinde ? a 
statului sau a ei ? Și 
fost aplicată, conform le- ’ 
gilor în vigoare, . o 
mendă usturătoare, 
binemeritată. Credem însă 
că vînzători de acest fel 
trebuie .îndepărtați . ime
diat din comerț.

Așadar, în văzul lumii, 
această individă pusă pe 
căpătuială cu orice preț, 
sfidează de o lună de zile 
oamenii muncii care nu 
cîștigă banii, cî-i muncesc.

; Vînzătoarea hrăpăreață și 
lipsită de scrupule a fost 
angajată, ne-a spus, 
„domnul" Ovedenie, 
crător gestionar. Ce 
de spus conducerea bl.1'. 
Petroșani despre această 
practică a angâjaților u<’- 
zonieri ?

de 
lu
are

T. SP' !

rw.
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lir cu arcul „Cupa Minerul**
EDIȚIA JUBILIARĂ „ȚINTEȘTE”

NOI RECORDURI
57 de arcași de la Olimpia București, Voința Și 

P.T.T.R. Tg. Mureș, Voința Satu Mare, A.S.A. 
Cluj-Napoca și Minerul Aninoasa s-au întîlnit ieri pe 
linia de start a modernului poligon din Aninoasa, 
pentru a-și disputa șansele în cadrul ediției jubilia
re, a X-a, a „Cupei Minerul". Printre ei, nume de 
prestigiu — Victor Stănescu, Aurel Robit. frații Mi
hai și Gheorghe Bîrzu, Andrei Berghi, juniorii Mine
rului Aninoasa, multipli campioni, și recordmani națio
nali. Concursul, desfășurat în condiții excelente (a- 
preciere a oficialilor, antrenorilor și sportivilor) con
stituie, totodată un bun prilej de verificare a forțelor 
în vederea tradiționalei întreceri internaționale „Cu
pa prieteniei" și a. naționalelor. Prima zi a oferit și 
primele surprize, din șirul rezultatelor valoroase con
semnăm însă comportarea foarte bună a reprezentan
ților noștri, în frunte cu antrenorul — concurent/Vasi
le Tămaș. In special duelul juniorilor Feher, Baroncea 
și Ufițescu a demonstrat că Aninoasa a devenit un 
nume de rezonanță în lumea țintașilor români.

REZULTATE TEHNICE : seniori, 90 m : M. Bîrzu 
(Voința S. M.) — 229 p., M. .Ungureanu — 225, A. Ro
bu (ambii de la Olimpia) — 221 ,..., 19 V. Tămaș —
166.. ..21 I. Petric (Minerul) — 156; 70 m: V. Stănescu 
(Olimpia) — 277, V. Tămaș — 276, I. Săndiileasa 
(A.S.A.) — 271,.., 11 1. Petric — 260, 12 D. Cordea (Mi
nerul) — 241 ; senioare, 70 in : Valeria Bucur (Olim
pia) — 219, Maria Kiss (Voința Tg. M.) — 205, Edith 
Matei (V. Tg. M.) — 200 ; 60 m : Matei — 249, Kiss — 
245, Katalin Karaki (V. Tg. M.) — 235 ; juniori I, 70 
in : P. Feher — 258, D. Baroncea — 232, A. Urițescu 
(toți de la Minerul) — 229 ; 60 m : Feher — 282, Uri
țescu — 279, Baroncea — 234 ; junioare I, 70 m : Da
niela Bălescu (Olimpia) — 175, Raveca Andrișan —
153.. ..4 Maria Cordea (ambele de la Minerul) — 25, 
juniori II, 30 ni : Gh. Pop — 274, V. Vlașin — 262...., 
4 I. Pagnejer (toți de la Minerul) 224 ; junioare H, 60 
m : Oana Bălescu (Olimpia) — 219, R. Andrișan —
216.. ., 4 M, Cordea — 80, 30 m : S. Felderean (A.S.A.) 
— 194, Mărioara Hăbian (Minerul) — 163. (I.V.)

Almăjan, 
victorios la 
campionatele 

europene
® De la Brașov ne parvi

ne prima veste bună. In 
turul inaugural al cam
pionatelor europene, re
prezentantul Jiului Pe
troșani, Bebe Almăjan 
component al 
lotului național de seni
ori, l-a avut ca adver
sar- pe unul din frații 
Pampulov. Victoria a fost 
decisă în două seturi, Mi
hail Pampulov (Bulgaria) 
recunoscîndu-se învins la 
scorul de 3—6, 1—6.

• Miercuri, pe terenu
rile de fotbal din Cons
tanța, în cadrul jocuri
lor de selecție, organizate 
de F.R.F., au evoluat fot
baliști al căror nume ne 
sînt familiare — căpitanul 
formației Jiul, Gigi Mul- 
țescu, în lotul A3; Cara- 
bageac, care s-a afirmat la 
Petroșani, dar acum apă
ră culorile Chimiei Rm. 
Vîlcea, în lotul B1 ; Flo- 
rescu, fost component al 
Minerului Lupeni, astăzi 
înaintaș pertinent la U. 
Cluj-Napoca.

• Spicuim din progra
mul întrecerilor sportive 
care vor fi încununate, 

duminică, cu „Cupa Mi
nerul" : handbal : Minerul 
Vulcan — Jiul Petrila 
(teren C.S.S., ora 10); Cro
sul Minerului (stadionul 
Jiul, ora 9) ; popice (arena 
Constructorul minier, ora 
9) ; tenis de masă (Clu
bul Constructorul minier, 
ora 9), tenis de cîmp (te
ren Constructorul mini
er, ora 9), fotbal: semifi
nalele și finala Cupei Mi
nerul (începînd de la 
ora 9), Jiul Petroșani — 
F.C. Bihor (ora 16, stadio
nul Jiul). La întrecerile ce 
se vor disputa, duminică, 
în Petroșani, participă 
sportivi nelegitimați de 
lâ I.U.M.P., I.M. Dîlja, I.M. 
Livezeni, I. C. M. M., 

I.P.C.M.C., B.A.P., C.C.S.M., 
cooperativa „Unirea", Co
merț.

9 Adversara Jiului Pe
troșani, în cadrul finalei 
Cupei Balcanice, forma
ția iugoslavă Rjieka s-a 
aflat, zilele trecute, într-un 
scurt turneu, în Spania. La 
Alicante, fotbaliștii de pe 
malul Adriaticii au fost 
înfrînți Ia limită de echi
pa care poartă numele u- 
nui legendar erou antic, 
Hercules : 0—1. înseamnă 
că drumul fotbaliștilor de 
la poalele Parîngului tre
buie să treacă, neapărat, 
pe la... băile Herculane. 
Fiindcă, de acum, adver
sarii lor au complexul lui... 
Hercu’ne

Ion RED

Nasc și în Vale 
fotbaliști (XII)

Pasiuni 
paralele 

loan Căutiș s-a năs
cut la Lupeni. Are 17 
ani. A început să joace 
fotbal încă de cînd era 
elev la Școala gene
rală nr. 5 din localitate. 
După ce a terminat școa
la generală s-a înscris la 
liceul mecanic din ’ Pe
troșani unde este elev 
în anul III. In anul șco
lar 1977—1978 elevul 
Căutiș a obținut rezulta
te bune: a promovat 
treapta a Ii-a, situîndu-se 
pe locul III. îndrăgește 
alături de științele e- 
xacte — matematica și 
fizica, fotbalul.

Primul său antrenor: 
Teodor Mihalache, la e- 
chipa de juniori a Mi
nerului Lupeni unde a 
activat pînă în prezent.

— Căutiș joacă mij
locaș, extremă dreaptă, 
are detentă bună, vite
ză și dribling rapid — 
îl caracterizează antre
norul său.

loan Căutiș este fiu de 
miner, este un tînăr se
rios, crescut și pregătit 
aici. In scurt timp de la

intrarea sa în echipa de 
juniori el a reușit să a- 
tragă atenția publicului.și 
a antrenorilor, datori
tă rezultatelor bune ob
ținute, fiind promovat 
în divizia C.

— Gînduri de viitor ?! 
îl întrebăm pe tînărul 
fotbalist.

— Vreau să mă per
fecționez cît mai mult. 
In ce privește fotbalul 
sînt deficitar la capi
tolul șut la poarta. In 
ce privește școala sînt 
cam timid. Doresc să ter
min liceul și să mă pre
gătesc pentru facultatea 
de științe economice.

Sînt două pasiuni pa
ralele ale tînărului loan' 
Căutiș, școala și fot
balul, pentru care lup
tă să le îndeplinească. 
Ii dorim mult succes!

Valeriu COANDRĂȘ
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lucrăto- 
din Va- 

; con ereti- 
servirea 
ghișeele 

. domiciliu, 
presei în 

îndepărtate 
încasarea a-

Activitatea 
rilor poștali 
lea Jiului se 
zează în 
populației la 
ofieiiloi- și la 
pătrunderea 
cele mai 
localități, 
bonamentelor la radio 
și televiziune, 
în condiții 
abonaților 
Ca urmare, 
scursă din 
planul economic al 
tei a fost realizat 
proporție de 100,8 
sută. La obținerea 
cestei realizări o 
semnată contribuție au 
adus lucrătorii P. 
leseu, D. Petra, I. 
ță, T. Gheorghe, 
Pocșan, P. Afrim, 
Cățan, M. Florea, 
Marin, D. Rațu, 
Paraschiv, S. Miclea, S. 
Onea, E. Heiberg, L. 
Gîrjoabă, I. Brabete, I. 
Stelescu și mulți alții. 
De asemenea, la obți
nerea acestui succes 
remarcabil au contribuit 
și lucrătorii oficiilor 
poștale Petroșani I, 
Vulcan, Lupeni, Uri- 
cani.

servirea 
optime a 

telefonici, 
în perioada 
acest an, 

poș- 
în 
la 
a- 

în-

Ste- 
Ghi-

C.
C.
A.
V.

înainte de a fi prea tîrziu
Pe strada Mihai Viteazul 

din Petroșani, la nr. 1, 
clădirea în care a funcțio
nat înainte vreme între
prinderea de industrie lo
cală este pe jumătate des
coperită. Așa stă, proba
bil, de la furtuna din 5 
iulie a.c. sau de mai îna
inte. Că apa ploilor inun
dă pereții și îi degradează 
vede oricine. Clădirea fi
ind veche, poate este pro
pusă pentru demolare și 
nu va mai fi reparată. Al
tul este aspectul la 
doresc să mă refer 
legătură cu situația 
tei clădiri și anume,
colul pentru accidentarea 
cetățenilor care circulă 
pe trotuar pe care îl dau

țiglele amenințînd să ca
dă de la circa 20 m înăl
țime. Pentru a înlătura a- 
ccst pericol este necesară, 
evident, o intervenție din 
partea sectorului Petro
șani al E.G.C.L. Și asta bi
neînțeles înainte de a fi 
prea tîrziu.

Petru GĂINĂ, 
muncitor, I.M. Dîlja Prin grija gospodarilor din Uricani, o rasul zîmbește de pitoresc și lumină.

care 
eu în 
aces* 
peri-

Efervescentă

Vești bune de
Meșteșugarii cooperatori 

de la „Deservirea" Lu
peni au încheiat semes
trul I al anului 1978 cu 
rezultate bune la toți in
dicatorii de plan. Și în 
cursul lunii iulie s-au ob
ținut rezultate bune la 
prestări de servicii către 
populație și producția mar
fă livrată la fondul pic-

la „Deservirea0
ții. In ceea ce privește di
versificarea prestațiilor, în 
cursul lunii august se va 
deschide în complexul U- 
ricani o expoziție de mobi
lă cu vînzare, precum 
un centru 
în orașul

Ion

„Steagul roșu“ a criticat,

Și 
de vulcanizare 

Vulcan.

NELEGA, 
Eu peni

organele vizate răspund

Eroarea a fost corectată

La inițiativa responsabi
lului de bloc Ion Someșan 
și cu ajutorul cîtorva loca
tari, printre care Ioan Far- 
caș, Vuk Robert, Ion. Hur- 
dună și alții, la blocul 14 
din cartierul 8 Martie Pe
trila se desfășoară lucrările 
de amenajare a împrejuri
milor. Pînă acum s-a cons
truit un gărduț din. fier 
cu bordură din ciment, 
foarte frumos. De aseme
nea, s-au înlocuit burlane
le de tablă pe care coboa
ră gunoiul de la cel mai 
înalt etaj și pînă la parter. 
Acțiunea de amenajare 
este pe terminate.

Fa v o i t i s m
18 din Petroșani — Pia-

r
Magazinul alimentar nr.

ța Victoriei, se numără printre unitățile cu mare vad 
comercial și mulți cumpărători. Conjunctura aceasta 
sporește, după părerea mea, obligația șefei de unitate 
și a vînzătoarelor de a veghea respectiv, de a practi
ca o servire corectă, fără favoritisme. In 18 iulie a.c,, 
în văzul numeroșilor cumpărători prezenți în unitate, 
vînzătoarea Ileana Rădoi de la compartimentul de za
haroase a vîndut numai unor persoane „cafea special 
măcinată, amestecată cu zahăr" — după cum ea în
săși declara. Favoritismul a devenit și mai evident a- 
tunci cînd, tot sub ochii cumpărătorilor, alte persoa
ne, care au solicitat același „sortiment", au fost refu
zați, iar dacă au insistat Ii j s-a pretins legitimație. 
Consider că asemenea atitudini retrograde mai persis
tă în unele unități comerciale din Petroșani, deoare
ce , conducerea I.C.S.M.A. și A.P., în loc să le combată 
cu hotărîre, le tratează cu duhul blîndeții.

Vasile BELDIE, Petroșani

Confruntînd evidențele 
sociației de . tocători cu 
le ale l-M- Livezeni - 
precizează în răspunsul dat 
redacției de această unita
te la nota critică „Purtat pe 
drumuri" publicată în numă
rul 7961 a| ziarului a re
zultat că în evidențele și 
pe tabelele de reținere tri
mise de asociația de loca
tari nr. 7, Petru Prodan, a 
♦ost trecut, atît la adresa din 
strada Aviatorilor, blocul 
16, cît și în strada Venus, 
blocul 1/1/15. în realitate 
- s-a stabilit în urma con.

ct- 
ce- 
se

bolului efectuat Ia aceste 
adrese locuiesc persoope. 
diferite, ambele fiind înca
drate la I.M. Livezeni. Ade
vărul este că Petru Prodar» 
locuiește in strada Venus 
VI/15, iar Petru Podaru in 
strada Aviatorilor, blocul 
16/1/20. I.M. Livezeni a li
vrat la timp asociației de 
locatari cantitățile de cărbu. 
ne la care au dreptul a- 
cești oameni ai muncii. Eroa. 
rea din evidențele E.G.C.L. 
și asociației a fost înlătu
rată cu ocazia controlului 
efectuot.

Ioan CHIR A Ș, 
Petroșani

că nu se expun nici unui pe- 
greșită și periculoasă poziția 
care consideră că sînt scutiți 
asigurare, că doar șoferii sînt 
ferească. Tot greșită este tra

I

din 
cu 
și 

i în

Nicolae GOGELESCU 
Petrila

• £KASINA I. TEO
DOR ESCU, Vulcan: 
La o vechime neîntre
ruptă în muncă de pes
te 8 ani, sporul de 
vechime este de 3 la 

■sută raportat la retri
buție, iar ajutorul pen
tru incapacitate tempo- 
rară de 85 la sută < 
retribuție cumulată 
sporul de vechime 
sporul pentru muncă

em
condiții deosebite. Du
rata concediului de 
odihnă, în cazul per
soanelor majore cu o 
vechime neîntreruptă în 
muncă de la 8—11 ani, 
este de 17 zile lucrătoa
re pe an. In cazul dv., 
tovarășe loan Berea, din 
Petroșani, dacă aveți, 
așa cum scrieți peste 
20 de ani vechime ne
întreruptă în muncă, i 
sporul de vechime este 
de 10 la sută, raportat 
la retribuție, iar asu
pra cuantumului aju
torului pentru incapa
citate temporară de 
muncă este edificator 
răspunsul de mai sus. 
Deci, nu se plătește foa
ia de boală și, separat, 
sporul de 'vechime.

• • N.C., 
murirea 
dat-o contabilul 
al întreprinderii 
suficientă și în confor
mitate cu reglementări
le în vigoare.

• ION BOAR, Lupeni: 
Nu publicăm.

• IVAN POPESCU,
Petroșani: Scrieți-ne,
vă rugăm, despre ce 
mină este vorba.

O caricatură pe adresa... 
pietonilor

Acordarea de către conducătorii de 
autovehicule a priorității de traversarea 
pietonilor surprinși pe „zebră" constituie 
o reglementare importantă și necesară 
care trebuie și este, cu unele excepții, 
respectată. Ea nu scutește, insă, pietonii 
de obligația de a păși de pe trotuar pe 
partea carosabilă, numai după asigurarea 
prealabilă 
ricol. Este 
pietonilor 
de această 
datori să-i 
versarea lentă ori în fugă a străzilor, sfi
darea rigorilor traficului rutier prin sta
ționarea pe marcajele pietonale.

Necesitatea aplicării prevede
rilor Hotărîrii nr. 81976 

batoje, plase d'in matertol 
plast c colorate. Și, deși ce
tățenii din această zonă - 
se spune în răspuns - cură
ță porțiunea de șosea res
pectivă, hîrtiile reapar. Se 
pare că este necesar să a- 
plicăm prevederile Ho-tă- 
rîrii nr. 8/1976 a Consiliu
lui popular județean 
împotriva întreprinderii 
gospodărie comunală
locativă cît și a cetățenilor 
care depun resturile din 
gospodării în apropierea șa-, 
selei în locuri neperrinse.

Se pare că era cazul să 
fie aplicate de mai mult 
timp prevederile hotărîrii 
menționate.

in răspunsul Consiliului 
popular al comunei Aninoa- 
sa la articolul intitulat „Lum 
este și cum trebuie să fie 
cartea de vizită a munici
piului", publ cat în nr. 8017 
al ziarului „Steagul roșu'*, 

se comunică : De ani de 
, pe raza comunei noas- 

respectiv a localității 
Iscrom, sînt amplasate fără 
autorizarea necesară. ram
pe pentru depunerea guno
iului menajer adus din lo
calitățile Văii Jiului și, de
și am cerut ca mașinile sa
lubrității să fie prevăzute cu 
prelate, și în prezent, zilnic, 
vedem mașini descoperite 
care răspîndesc în urma tor 
pe șosea hîrtii, diverse am-

at it 
de
Ș*

Vulcan :
pe care

Lă~
v-a 
șef 
este

" Semne.ae
ȘTIȚI CE SE VINDE 

uneori la stația PECO din 
Piața Victoriei Petroșani ? 
Nu yă grăbiți cu un răs
puns de genul : benzină și 
petrol. In situațiile la ca
re ne referim, nu s-a vîn
dut nici benzină, nici pe
trol, Mai nou această sta
ție s-a profilat pe „des
facerea" motivelor pentru 
proteste și reclamați). Așa 
s-a întîmplat, spre exem
plu, în ziua de 28 iulie a.c. 
cînd, deși pe anunțul pu
blic se precizează că pe
trol se desface după ora 
9, stația n-a vîndut acest 
produs, pentru că nu l-a 
avut toată ziua. Ce are de 
spus în legătură cu aceste 
situații conducerea depozi
tului Competrol 
can ?

DE LA GARA pînă 
șoseaua asfaltată, călătorii 
care sosesc în stația C.F.R. 
Livezeni ajung pe o pote
că și o uliță întortocheată, 
insuficient iluminată noap
tea. Aceste inconveniente 
rămîn însă palide în fața 
bălților pe care trebuie să 
le traverseze ori să le oco-

din Vul-

la

întrebare
lească cetățenii Ia cîțiva 
metri de șoseaua asfalta
tă. A dispărut oare piatra 
în Livezeni ? .Nu se mai 
găsesc mijloace de trans
port ? Să nu mai existe 
pe nicăieri preocuparea ne
cesară pentru a aduce de 
la cariera Gambrinus a- 
tîtea deșeuri de piatră cîte 
reclamă astuparea aces
tor oribile bălți ?

ARUNCAM PIXURILE? 
Chiar așa, ce facem cu 
pixurile din moment ce la 
librăriile și chioșcurile din 
Petroșani nu mai găsim de 
o bucată de vreme rezerve 
cu pastă ? Am vizitat sîm- 
bătă 29 iulie, la rînd, toa
te unitățile comerciale de 
la care cumpărăm în mod 
obișnuit rezerve cu pastă 
pentru pixuri. La toate, în 
loc de banalul — dar des
tul de importantul — pro
dus, am primit același răs
puns î „Nu avem**. Iată de 
ce întrebăm pe librari, 
chioșcari, dar mai ales pe 
mai marii lor : ce facem, 
fraților, ne determinați să 
aruncăm pixurile ori ne a- 
duceți rezerve ? (T.V.).

de tenți de a scrie redacției 
pe file smulse din 
tesuri de buzunar, 
două coaie diferite

€

5

t
i
i

Nu vom discuta 
data asta nici despre ce, 
nici cum scriu unii pe- 
tenți. Ne-ani propus să 
stăruim puțin asupra te- mărime, ambele mai mici 
mei : pe ce anume scriu decît hîrtia de plic obiș

nuit, cum a făcut I.C. din 
pe o 

bucată de 
liîrtie de am
balaj, pe ca
re nici nu 
poți scrie ca 
lumea, cum a 

procedat E.M. Aceasta în
seamnă neglijență și lip
să de respect, cunoscut fi
ind faptul că trimiterile 
de orice fel, după rezol
vare, se îndosariază și. 
se păstrează un anumit 
timp. Are deci importan
ță, impune seriozitate în 
primul, rînd conținutul 
trimiterilor, dar nu nu
mai
curi 
oare 
să-ți 
zolve solicitarea cu o- 
perativitate și seriozita
te problemele, cînd tu în
suți le-ai lansat într-un 
mod care demonstrează 
neglijența ?

unii dintre cei care se
adresează redacției. Petroșani, ori chiar 
Sînt 
te.
scrisori 
lele din 
tesurile 
mat 
re, filele duble ori 
simple din caietele șco
lare, chiar jumătățile de 
coală format A 4.- Nu 
este justificat, de pildă, 
ca pentru o întrebare 
simplă să „umplem** pli
cul cu o coală întreagă 
format obișnuit cînd pu
tem face același lucru 
la fel de bine numai pe 
o jumătate din aceeași 
coală. Dar între modul 
de rezolvare în acest fel 
a trimiterilor și negli
jență trebuie făcută de
osebirea necesară. Ast
fel, cum am putea spu
ne obiceiului unor pe-

indica-, 
pentru

fi De vorbă 
f”r- cu cititorii 

ma- --------
duble

no
pe
ca

a

8

î

Preocupare
permanentă

el. Nu cerem pli- 
„lux" dar cum poți 
pretinde ca cineva 
analizeze, să-ți re-

t 
î

Cinemătograful Cul
tural din Lupeni 
și-a depășit pla
nul prevăzut pentru 
primul semestru al a- 
cestui an cu peste 20 
de mii de spectatori și 
peste 12 mii lei. Rezul
tatele bune s-au obți
nut ca urmare a preo
cupării permanente pe 
care o manifestă lucră
torii cinematograf ului 
(responsabilă Iuliana 
Zamfir) pentru organi
zarea unor acțiuni mult 
apreciate de spectatori : 
întîlniri cu actori, pro
iecții de filme în aer 
liber, simpozioane, pro
cese cinematografice, 
seri de întrebări și răs
punsuri etc. (C. Val).

Semne.ae
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In favoafea 
denuclearizării 

Europei
STOCKHOLM 3 (Ager

pres). — Fostul prim-mi- 
nistru al Suediei, Olof 
Palme, liderul Partidului 
Muncitoresc Social-Demo
crat — aflat în opoziție—, 
s-a pronunțat în favoa
rea denuclearizârii Eu
ropei. El a subliniat că 
nu există alternativă la 
politica de destindere și 
că în. realizarea destinde
rii trebuie . să fie angajate 
toate statele continen- - 
tului.

Amintind că, în pre
zent, în Europa există 
stocuri de arme cu o pu
tere distructivă de 20 000 
de ori mai mare decît 
bomba atomică lansată a- 

. supra Hiroșimei, Olof Pal- 
! me a atras atenția că, în a- 
ceste condiții, este urgentă 

'crearea în Europa de zo
ne denuclearizate și re
ducerea armamentelor, a- 
tît nucleare, cît și con-
v'enționale.

Orientul Apropiat
Atac în piața „Cârme!" din Tel Avîv

BEIIiUT 3 (Agerpres). 
Potrivit agenției palesti
niene de presă „WAFA", 
reluată de agențiile Fran
ce Presse, Rputer și AP, 
operațiunea din piața 
„Carmel" din Tel Aviv, a 
fost executată de una din 
unitățile speciale ■ ale

comunicatul difuzat de 
„WAFA“.

Represalii asupra unei tabere 
palestiniene

TEL AVIV 3 (Agerpres).
■— Tabăra palestiniană de 
la Daar-El-Tourna, situa
tă la 15 kilometri sud de 
Sidon, în Liban, a fost a- 
tacată, joi, după-amiază, 
de avioane israeliene, a- 
nunță un comunicat ofi
cial, dat publicității la

Criza guvernamentală din Portugalia
LISABONA 3 (Agerpres). 

— Partidul Socialist Por
tughez consideră „excesiv 
de scurt" termenul de pa
tru sau cinci zile acordat 
marți de președintele Ra- 
malho Eaneș partidelor po
litice în vederea găsirii u- 
nei soluții la criza gu
vernamentală, se arată în- 
tr-o declarație dată pu
blicității la încheierea u-

Avioanele Starfighter provoacă 
noi victime

ROMA 3 (Agerpres). — 
Un avion de tip „F—104 
Starfighter al forțelor a- 
etiene italiene s-a prăbu
șit în Marea Mediterană, 
în zona orașului Taranto, 
în cursul unui exercițiu 
de zbor; Pilotul aflat la 
comanda- aparatului și-a 
pierdut viața — s-a anun
țat oficial la Roma.

BRUXELLES 3 (Ager
pres). — In timpul unui 
zbor de antrenament, un

Comandamentului General 
al Revoluției Palestinie
ne. Acțiunea a avut loc 
joi la ora 12,30 împotriva 
vehiculelor militare âpar- 
ținînd inamicului și sol- 
daților care se aflau în 
piață, se precizează în

Tel Aviv, care a fost re
luat de agențiile France 
Presse, Reuter și U.P.I. 
Potrivit comun icatului, 
„acest atac a fost ho- 
tărît ca represalii la a- 
tentatul comis în piața 
populară „Cârmei" din 
Tel Aviv“. 

nei reuniuni a Secretaria
tului Național al P.Ș.P., 
consacrată analizării con
ținutului recentei alocu
țiuni a șefului statului.

Intre altele, Partidul Șor 
cialist apreciază că ț se 
impune ca președintele 
republicii să desemneze i- 
mediat un prim-ministru 
care să se bucure de în
crederea șefului statului.

avion de tip „F—104 Star- 
fighter1', aparținînd for
țelor aeriene belgiene, a 
explodat în aer și s-a pră
bușit în lacul olandez 
Ijssel, situat la nord-est 
de Amsterdam.

COMUNICATUL dat pu
blicității Ia Buenos Aires, 
la încheierea plenarei C.C. 
al Partidului Comunist Pa
raguayan, apreciază că „do- 
borîrea dictaturii fasciste 
din țară este posibilă nu
mai prin constituirea li
n’d front național antidic- 
tatorial". Documentul — 
citat de agenția Prehsa 
Latina — lansează un a- 
pel la crearea unui gu
vern de unitate democra
tică, format din civili și 
militari. ■

ULTIMUL NUMĂR al 
ziarului de comerț și na
vigație, care apare la Os
lo, arată că aproximativ 90 
de nave norvegiene, a- 
vînd un deplasament to
tal de peste 12,3, milioane 
tone, sînt în prezent nefo
losite. Cifra amintită re
prezintă 27 la sută din to
najul total al flotei' nor-

• vegiene.

Avertisment 
împotriva pericolelor 

propagandei 
neonaziste

BONN 3 (Agerpres). — 
Antje Huber, ministrul 
vest-german pentru pro
blemele sănătății și fami
liei, a lansat un avertis
ment împotriva pericolelor 
ce decurg din propagan
da neonazistă;

„Nu trebuie să minima
lizăm influența neonaziș
tilor", subliniază Antje 
Huber în Buletinul de 
presă parlamentar al 
Partidului Social-Democrat 
(P.S.D.). In luarea sa de 
poziție, ministrul vest- 
german se angajează .să, 
lupte prin toate mijloa
cele și sub toate formele 
împotriva tendințelor și 
mișcărilor neonaziste din 
R.F.G.

PREȘEDINTELE REPU
BLICII GUINEEA, Sekou 
Toure, și președintele Re
publicii Capului Verde, 
Aristides Pereira, au sem
nat la Praia un Tratat de 
prietenie și cooperare în
tre cele două țări,

POLIȚIA TURCA a des
coperit pe litoralul Mării 
Meditorunc, în apropiere 
de Samandag (Turcia) 138 
saci din cauciuc cu 7,5 
tone de hașiș. Autorități
le consideră că drogurile 
au fost aruncate în apă de 
pe o ambarcațiune de tea
ma unei percheziții și au 
fost scoase la mal de flux.

ÎNRĂUTĂȚIREA SI
TUAȚIEI economice a Co
reei de sud se manifestă 
și prin creșterea continuă 
a deficitului comerțului 
exterior, care, pe primele 
șase luni ale anului în curs, 
a fost do 830 milioane do
lari, fapt relevat chiar de 
statisticile oficiale publi
cate la Seul. Tn perioada 
corespunzătoare din 1977, 
deficitul balanței comer
ciale era de’ 66 milioane 
dolari.

mul partidului — progra- 
ml poporului. 20,20 Film 
artistic : „Racket", pre-

Producție 
italiene.

Muzică românească
R.e- 

T.V.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Puntea.
Republica : Profetul, a- 

urul și ardelenii.
Unirea : Alt bărbat,

altă femeie,. seriile I—II.
PETRILA : Revoltă în 

cosmos.
I.ONI'.A : Gentleman

Jim.
■ AN1NOASA : Jucăria.” 

VULCAN : Pelerina ro
șie.

LUPENI. — Cultural : 
Trepte pe cer.

Muncitoresc : Furtună 
pe uscat.

UR1CANI : Anul de gra
ție 1573.

TV.
9.00 Teleșcoală. 10,00 Te

lecinemateca : Vicontele 
de Bragelona. Coproduc
ție franco-italiană- 1M° 
Un fapt văzut de aproape. 
11,55 Telex. 16,00 Telex. 
16,05 Teleșcoală. 16,35 Ma
tineu de Vacanță.: In mă
rile. Sudului (VII). 17,00 
Emisiune în. limba germa
nă. 19,00 Tragerea loto. 
19,05 Muzică populară. 
19,20 1001 de . seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Progra- 

PETROȘANI
încadrează urgent:

— trei fochiști.
încadrarea se face conform Legii 57/1974

Mica publicitate
VIND casă, Petroșani, 

strada 11 Iunie, nr. , 9 
(curtea cantinei Institutu
lui). (442)

rni eră pe țară, 
a studiourilor 
21,35 
contemporană. 21,45 
vista literar-artistică 
22,20 Telejurnal.

s

RADiO
știri.

ascultătorilor.

10,45 Șlagăre
Ionescu. 11,M 
știți. 11,05

înregistrările Co

5,00 Buletin de
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
10,05 Atlas folcloric. 10,30 
Sănătatea.
cu Păunița 
Buletin de
Din 
ruhii de studio al Con
servatorului „Ciprian Po- 
rumbescu" din Bucu
rești. 11,35 Discoteca „U". 
12,05 Din comoara fol
clorului nostru. 13.00 De 
la 1
club.
20,45 
23,00
Buletin
5.00 Non stop muzical 
nocturn.

s

I
l 

t

■î
la 3. 15,00 Student-

18.00 Orele serii. 
Cadențe sonore.

Jazz forum. 24.00 
de știri. 0,05—

i

I

PIERDUT legitimație do : 
serviciu pe numele Cres
tei Elisabeta, eliberată 
de I.U.M. Petroșani. Se 
declară nulă. (443 > :

DUMINICA, 6 AUGUST
8,00 Gimhastica la domi

ciliu. 
Tot înainte I 
Șoimii patriei. 
Film serial pentru 
copii. Don Quijote. 
Episodul 11. ~ 
Pentru căminul dum
neavoastră. 
Viața satului. 
Bucuriile muzicii. Zi
lele muzicale ‘ tîrgu- 
mureșene.
De strajă patriei. Zi
ua Marinei R. S. 
România.
Telex.
Album duminical. 
Din cuprins ; Ora 
veselă.

14,00 Woody, ciocănitoa- 
rea buclucașă. Instan
tanee... de Aristide 
Buhoiu. Moment fol
cloric. Poezie și cîn
tec. O mare familie 
muncitorească. Iri- 
tîlnire cu naistul 
Stanciu Simion. Șah 
mat în..,. 15 minute ! 
Campionatele europe
ne de tenis de cîmp. 
Aspecte din întîlni- 
rile finale, transmi
siune directă de la 
Brașov.

I Film serial. Linia 
maritimă Onedin. E- 
pisodul 50.

i Micul ecran pentru 
cei mici.

i Telejurnal. întrece
rea socialistă în cins

tea marii sărbători.
19,20 Programul partidu

lui — programul po
porului.

19.40 Gala antenelor. Mol
dova — cu participa
rea județelor Bacău,

Botoșani, Galați, Iași, 
Neamț, Suceava, Vas
lui, Vrancea.

21.40 Film artistic. Vînă-

8.15
9,10
9,20

9,45

12,30

16,00

17,50

18,40

19,00

torii de uragane, Pre
mieră pe țară. Produc
ție anglo-amerieană.

23,50 Telejurnal. Sport.

LUNI, 7 AUGUST

15,55
16,00

19,00

19,20
19,30

19,50
20,20

21,15

Telex.
Emisiune în limba 
maghiară,
Meridiane!^ cîntecu- 
lui.
1001 de seri.
Telejurnal — întrece
rea socialistă în 
cinstea marii sărbă
tori.
Panoramic.
Iloman-f oile ton. Fa
milia Palliser. Epi
sodul 24.
Mai aveți o întreba
re ?
Virtuozi ai instru
mentelor populare. 
Cadran mondial. 
Telejurnal."

22,00
22,20

MARȚI, 8 AUGUST
9,00 Cetăți-Teleșcoală : 

le chimiei ;
Extemporal de va
canță. Au fost cele 
dintîi.
Antologia filmului 
pentru copii și ti
neret (reluare).
In alb și negru (re
luare) : Baobab. 
Muzicieni români 
contemporani. 
Telex.
Telex.
Teleșcoală. 
Matineu de vacanță. 
In mările sudului 
(VIII).

17,00 Muzică ușoară 
-'trumentală.

17,15 La volan ,— emisiu
ne pentru conducăto
rii auto.

17,35 Baladă și cîntec. „Mi
orița" (în varianta 
Șt. O. Iosif) recitată 
de Margareta Pogo- 
nat și Silviu Stăncu-

9,30

11,00

11,50

12,10
16,00
16,05
16,35

ins-

18,40

18,50

19,20
19,30

20,00

lescu.
Cărți și idei.
Interpreți ai cînte- 
cului popular.
Viața rațională. Vi
taminele.
Lecții TV pentru lu
crătorii din âgricul- 
țură.
1001 de seri.
Telejurnal. întrece
rea socialistă în 
cinstea marii sărbă
tori.
Programul partidu
lui — programul po-

18,10

18,20

18,50

19,20
19,30

Teleg.ronica _ pentru 
pionieri.
Tragerea pronoex- 
pres.
Cîntarea
Ediția a
ti valului
Forum
Pentru înflorirea pa
triei. Calitatea 
diversificarea 
ciilor pentru 
lație.
1001 de seri.
Telejurnal. întrece
rea socialistă în cins-

României, 
doua a Fes- 
național.

cetățenesc.

Și 
servi- 
popu-

ai■■■■■•■■«■■■■■■■•■■■■■■■■••■■■■■■■•■ii■■■■■■■

PROGRAMUL Țy

România pitorească. 
Film serial pentru 
copii. Sindbad ma
rinarul. Episodul 3. 
Telejurnal. întrece
rea socialistă în cins
tea marii sărbători. 
Programul partidu
lui — programul po
porului.
Tezaur folcloric.
Ora tineretului. Ra
port utecist în în- 
tîmpinarea Zilei de 
23 August. Compe
tiția'cu timpul, com
petiția cu noi înși
ne,

21.20 Teierecital. Mariana 
M-ihuț.

22.20 Telejurnal.
VINERI, 11 AUGUST

SÎMBĂTĂ, 12 AUGUST
12,00
12,05

19,30

19,50

tea marii sărbători. 
Programul partidu

lui — programul po-

porului.
20,20 Teatru TV — Turnul 

de fildeș — de Camil
19,50

Petrescu, 
pe țară.

Premieră
20,15

porului.
Popor român viteaz

11,25

21,30 August muzee Și și liber. Cîntece pa- 11,45expoziții. triotice.
16,0021,50 Publicitate. 20,30 Telecinemateca : Jen-

21,55 Seară de muzică ro- nie Gerhardt. Pre- 16,05
mânească. mieră pe țară. 16,35

22,20 Telejurnal. 21,55 Publicitate.

MIERCURI, 9 AUGUST
9,00

10,00
10,10
10,30

11,30
16,00
16,05
16,35
16,45

17,10
17,15

Teleșcoală.
Șoimii patriei.
Cărți și idei. 
Antena vă aparține, 
(reluare). Spectacol 
prezentat de județul 
Galați.
Telex.
Telex.
Cenaclul teleșcoală.
Din țările socialiste. 
Atenție la... neaten
ție !
Publicitate.
Arta interpretativă 
românească în con
fruntări internațio
nale.

16,00
16,05
16,35

17,05
17,25

17,45
18,00

18,20

) Reportaj de: scriitor.
) Telejurnal.
JOI, 10 AUGUST

Telex.
Teleșcoală.
Corespondenții 
dețeni 
Pentru 
liber 
dăm...
Consultații juridice.
Reportaj pe glob.

Ecuador.
Muzică ușoară.
Emisiune de versuri. 
Cîntare omului. 
Cîntarea României. 
Ansambluri munci
torești.

transmit, 
timpul 
vă

ju-

dv.
recoman-

9,00 Teleșcoală.
10,00 Telecinemateca (re

luare).
Un fapt văzut de a- 
proape.
Telex.
Telex.
Teleșcoală.
Matineu de vacanță. 
In mările sudului. 
(IX).

17,00 Emisiune în limba 
germană .

19,00 Tragerea loto. 
19,05 Muzică populară.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. întrece

rea socialistă în cins
tea marii sărbători.
Sub flamuri 
partid. 
Film artistic, 
toub. Premieră
țară. Producție a stu
diourilor franceze.
Meridiane cultura
le.

22.20 Telejurnal.

19,50

20,15

21,45

de

Mek- 
pe

13,00
13,30

coregra-

izvoa-
In ma

la

Telex.
Roman-foilcton. Fa- 
malia. Palliser. Re
luarea episodului 24. 
Muzică distractivă. 
Incursiune în coti
dian. Competiția no
ului.

13,50 Intermezzo
fie.

14,00 Dincolo de 
rele Nilului,
rile rezervații de 
poalele muntelui Ki- 
Iimandjaro.

i Intîlnire cu artiștii 
operei din Iași. 
Publicitate.
Telerama — sport. 
Din cunutia țării 
mele. Melodii popu
lare.
Clubul tineretului. 
Din muzica popoa
relor.
Agenda culturală. 
Săptămîna politică 
internă și internațio
nală.
Publicitate;
Antologia 
pentru copii și 
neret. Anii de 
ai comediei — 
Andy Clyde, ___
ter Keaton și Charlie 
Chase.

19,30 Telejurnal.

15,Oâ

15,35
15,40
16,10

17,45
18,15

18,30
18,35 filmului 

ti- 
au» 
cu 

Bus-

întrece
rea socialistă în cins
tea marii sărbători.

19.50 Programul partidu
lui — programul po-1 
porului.

20.10 Teleenciclopedia.
20.50 Film serial. Om bo- 

gat, om sărac — epi
sodul 9.

21,40 Intîlnire cu satira șî 
umorul.

22.10 Telejurnal.
22,20 Melodii românești de 

ieri și de azi.
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