
/g ijițimpjnarea^ celei dina 35-a 

aniversări a eliberării patriei 
de sub dominația fascistă

U.F.E.T. Petroșani

Cu sarciniîe 
la export, pe primul 

semestru, 
îndeplinite

Forestierii Văii Jiului 
au îndeplinit sarcinile se
mestrului I la export, rea- 
lizind chiar o depășire in 
valoare de 100 000 lei. La 
toate sortimentele lemnoa
se cuprinse în prevederile 
Pe acest an, colectivul 
U.F.E.T. Petroșani rapor- 
teață însemnate depășiri 
față de planul la zi. Ast
fel, la celuloză de fag pla
nul este depășit cu 500 to
ne, la mangal de bocșă cu. 
peste 20 tone, iar la lemn 
construcții rurale cu peste 
200 mc.

Sectorul IV al I.M. Petrila

14 000 tone cărbune 
peste prevederiAcționînd cu-înalt spirit de răspundere muncitorească, pentru traducerea în practică a Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C, al P.C.R. cu privire la aniversarea 

a 35 de ani de la eliberarea patriei de sub dominația fascistă. colectivul fruntaș în realizarea sarcinilor la producția fizică de cărbune al I.M. Petrila, cel al sectorului IV, s-a angajat să extragă, peste prevederi, în cinstea zilei de 23 August, 15 000 tone de cărbune. Pir.ă ieri, în abatajele sectorului s-a înregistrat un plus de 14 000 tone de cărbune. Peste 2 600 tone din acest plus au fost realizate în luna mai, cînd, de la o zi la alta, cota depășirilor a crescut — dovadă certă a hotărîrii ferme a colectivului de a-și onoră angajamentul asumat.Alte fapte de întrecere din activitatea aceluiași sector relatăm in cele ce urmează :
+ Productivitatea medie a muncii planificată pe 

sector a fost depășită în perioada de la începutul anu
lui pînă în prezent, cu peste 500 kg/post. In activita
tea direct productivă din abataje, indicatorul de pro
ductivitate a muncii se realizează la cote superioare 
celor prevăzute, cu 1 tonă pe post.

(Continuare în pag. a 2-a)

O brigadă de pregătiri remarcabilă prin calita.ea lucrărilor executate : briga
da condusă de Geza Kalman de la sectorul II al minei Paroșeni. In foto: șeful de 
schimb Francisc Tamaș cu ortacii săi Nicolae Popa și Apostol Popa.
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Intensificarea colaborării 
dintre constructor și beneficiar 
iată cheia reușitei depline pe șantierul „Vîscoza"La începutul acestui an reliefam într-o anchetă faptul că șantierul nr. 7 Lupeni al T.C.I. Craiova, care execută lucrările de extindere și modernizare 

a întreprinderii Vîscoza, înregistra, în acea perioadă, mari rămîneri în urmă îndeosebi datorită linei defectuoase organizări. De atunci, la nivelul șantierului din Lupeni s-au schimbat în bine multe lucruri. Procentul de realizare a sarcinilor de plan a crescut (însă nu la nivelul posibilităților), iar față de anul trecut se resimte o mai bună organizare. Forul tutelar — T.C.I. Craiova — a acordat mai mul
tă atenție acestui șantier, ș-au făcut pași importanți în realizarea obiectivului 
de investiții și, în fine, a crescut optimismul constructorilor.In baza acestui optimism fundamentat pe condițiile create pînă la începutul lunii mai, constructorii și-au propus ca pînă la sfîr.șitul primului semestru să realizeze 52 la sută din planul anual, ceea ce, exprimat în cifre, ar însemna lucrări în valoare de cîteva zeci de milioane lei. Este posibil ? Căutăm răspunsul la nivelul Iotului de construcții.

Arpad RENDI, șeful lotului ne spune : „Ne nem mari speranțe în nile de vară cînd vom cerca să executăm un lum mai mare de lucrări față de lunile precedente pentru a avea posibilitatea să ajungem la nivelul planificați să ne înscriem în graficele de execuție. Pentru aceasta am întocmit un plan operativ, un program de lucrări defalcat pe fiecare obiectiv și formație de lucru".Planul operativ de care 
amintea șeful de lot cuprinde 13 obiective, la fiecare dintre acestea fiind indicate toate amănuntele legate de înscrierea în gra-

„■ pu- lu- în- vo-
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Marginalii la faza interjudețeană a Festivalului național
„Cîntarea României'

pentru artiștii Văii
La sfârșitul săptămânii tre

cute, la 
și Băile 
întilnire, 
țeapă a 
nai „i 

formații artistice de ama
tori din cadrul județelor Ca- 
raș-Severin, Hunedoara și 
Timiș. Față de ediția inau
gurală a amplului dialog 
artistic, desfășurată in urmă 
cu doi ani pe scenele timi
șorene, mișcarea artistică din 
Vale a repurtat un succes 
notabil, concretizat in nu
mărul sporit de formații și 
artiști care au avut cinstaa 
de a reprezenta județul nos-

Reșița, Oțelu Roșu 
Herculane și-au dat 
in faza interjude- 
Festivalului națio- 

,Cîntarea României",

tru. După cum aprecia pre
ședintele Comitetului munici
pal de cultură și educație 
socialistă, Vasile Chircules- 
cu, buchetul de aprecieri e- 
logioase trebuie întregii cu 
valoarea calitativ superioa
ră a evoluției artistice a for
mațiilor din Vale calificate 
in această fază superioară, 
rod al unui susținut sprijin 
acordat activității cultural- 
artistice mai ales de condu
cerile întreprinderilor minie
re din Vale, al îndrumării

CO NSFATUIRE
de lucruMarți, 29 mai, au început la. Combinatul minier Valea'Jiului lucrările cons- ' fătuirii de lucru „PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR Șl ÎMBUNĂTĂȚIREA EPURĂRII APELOR / UZATE".La-consfătuirea organizată de C.M.V.J. participă; reprezentanți ai Ministerului minelor, petrolului și geologiei și Consiliului național al apelor, specialiști din bazinele carbonifere Ploiești și Oltenia, de la Oficiile județene de gospodărire a apelor, cer- cctători din - cadrul I.C.P.M.C., cadre didactice la Institutul de .mine Petroșani, specialiști secțiile de preparare I.P.C.V.J., reprezentan-

Jiului

des- 
mai 

oferit

competente și continue din 
partea forurilor culturale 
municipal și județean.

„Maratonul" artistic, 
fășurat concomitent pe 
multe scene, nu ne-a
posibilitatea să .urmărim toa
te formațiile noastre angaja
te in concurs, dar, apelind la 
opiniile unor membri ai ju
riilor, la aprecierile publicu-

lon VULPE

(Continuare în pag. a 3-a)

ieri de- in- Timiș, solii artei din Valea Jiului au întrunit elogiile și aprecierile persona^ lităților de prestigiu care au urmărit calitatea evoluțiilor lor. Astfel șase for
mații artistice au fost cla
sate pe primul loc pe ge
nuri artistice, laurii acestei faze conferind și dreptul de a ne reprezenta), în finala pe țară a prestigiosului festival național. Printre -laureatele recentei faze inter județene se află :

în dimineața zilei de ne-a parvenit rezultatul liberării juriului fazei terjudețene a celei de-a Il-aediții a Festivalului național „Cîntarea României", desfășurată la sfîrșitul săp- lăniinii trecute, pe scenele așezămintelor culturale din județul Caraș-Severin, stîrnind entuziasmul și bucuria tuturor artiștilor a- matOri din municipiul nostru. In confruntarea dintre . reprezentanții județelor Caraș-Severin, Hunedoara și
• FANFARA minerilor Văii Jiului
• CORUL BĂRBĂTESC „Freamătul adincului" al 

minerilor din Petrila
• BRIGADA ARTISTICA a clubului 

din Vulcan
• FORMAȚIA DE SATIRA ȘI UMOR 

cultură a sindicatelor din Petroșani
• GRUPUL VOCAL-INSTRUMENTAL

CA UȘOARA „SONOR" 
calelor din Petroșani

• FORMAȚIA DE MUZICA FOLK a Școlii popu
lare de artă din Petroșani

De asemenea, alte colective artistice si artiști din 
Valea Jiului au fost onorați cu premii II. III Și men
țiuni.

sindicatelor

a Casei de

DE MUZI-
al Casei de cultură a sindi-

I

I
I

In zona viitorului centru civic al orașului Vulcan au fost pregătite pentru recepție noi .spații comerciale situate la parterul blocurilor de locuințe. Primul magazin care se va deschide aici în curînd este destinat desfacerii articolelor pentru copii, (V.S.)
♦ —---------Incepînd din această

ficele de execuție : nivelul realizărilor precedente, volumul lucrărilor necesare pe luna, în curs, valoarea lucrării, numărul utilajelor și mijloacelor de transport ce se vor folosi, necesarul de materiale, iar în final — „probleme de rezolvat" — punctul care solicită cel mai mult atenția factorilor implicați în construcția obiectivului. Firește nu vom reda toate amănuntele la cele 13 o- biective, dar cum o mare parte dintre ele comportă rezolvarea unor mari pro-
Constantin IOVANESCU

(Continuare în pag. a 2-a)lună, în unitățile de cizmărie și croitorie ale cooperativei „Deservirea" din Lupeni se execută diferite reparații la echipamentul sportiv. O asemenea activitate se va organiza și la unitățile cooperativei meșteșugărești din Petroșani. (C. Val.)
♦ —---- -—----La Filiala B.T.T. Petroșani au început Înscrierile pentru excursia în U.R.S.S. ce va fi organizată în perioada 26 iulie 

— 9 august. Se pot înscrie

de din din aleți ai combinatului și treprinderilor miniere Valea Jiului.Lucrările consfătuirii desfășoară timp de două zile. In prima zi, au avut loc comunicări cărora le-au urmat dezbateri ; în cea de-a doua zi, astăzi, după vizitarea unor instalații de epurare a apelor reziduale din Valea Jiului — iazurile de decantare ale pre- parației Corcești și a instalației de epurare ' cu filtru —- presă de la prepa- rația Lupeni — vor avea loc discuțiile finale, după care se vor stabili Ie, direcțiile de desprinse în urma lor consfătuirii.
măsuri- acțiune lucrări-

tineri in vîrstă de pînăla 30 de ani. (C. Val.) >Elevii clasei a III-a B, de la Școala generală nr. 1 din Petroșani, învățătoare Dorina Bortea, au participat la o interesantă lecție practică de geografie. Pornind într-o excursie cu autocarul, ei au cunoscut pe viu harta Văii Jiului. (C.D.)
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Construim o societate nouă. O societate liberă și dreaptă, după^ propriile noastre .....Pentru nevoie
național

e-
f ești val ului„Cîntarea României", e- diția a Il-a. Noi toți am auzit de acești oameni. Indiferent că scot căr-_________ __________  , _ bune, sau înalță sche- dire rapidă, acțiune inie- le, sau obțin locul

dorințe, aceasta este _ ______ de eforturi. Nu orice fel de eforturi, ci eforturi creatoare, gîn- diată? De "aceea, ’mai mult pe țara la diferite ca oricînd se pune problema situării în primele rînduri. Nu numai a cîtorva indivizi, ci a majorității, a tuturor menilor muncii.Să ne închipuim rele amfiteatru al muncii care cuprinde mii și mii de oameni. Ne sînt cunoscute cîteva nume care ocupă’ primele locuri. Mă gîndesc la minerul Eugen Voicu, care a îndeplinit planul pe acest an. L_ Cojocariu, Kacso.... dau zilnic cărbune peste plan. Sau la Anțoniu Duban și Titus Costache, aflați mereu în căutarea noului. Mă gîndesc la tînărul Barbu Pantelunon, cîștigător al trofeului minerului pe țară. La povestitorul Iacob Circov, laureat al

oa-nia-

La Sălăgean,care

2
2

3

3întîicon- oa- se pripa- 
a dinco-

cursuri. Toți acești meni sînt exemple, află permanent în mele rînduri. Sînt meni al căror nume devenit cunoscut io de județ, în țară. Oameni cu care ne drim.
A fi în primele duri este astăzi o

mîn-rîn- mare cinste. Despre acești oameni am scris și vom mai scrie. Poate că se cuvine să amintim cîteva cuvinte și despre cei care nu-și aduc contribuția maximă, oare nu știu ce loc ocupă, nu-și iac o problemă din contribuția pe care trebuie să o aducă la ridicarea jacestei cetăți. Dar aceștia sînt puțini,
Valeria COANDRAȘ
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Din experiența I. M. Petrila privind

de cărbune

Foto : I. LEONARDIn oraș, cu tovarășa Ia plimbare.

• •

i Creșterea producției a- <nuăle de cărbune în industria minieră nu se poate ' concepe fără mărirea gradului de mecanizare, automatizare și dispeceri- zar.e a proceselor tehnologice miniere complexe, toate acestea permițînd trecerea la o mecanizare. complexă a extracției de cărbune. din abataj pînă la suprafață, inclusiv a transportului.Modernizarea fluxului de transport a început odată cu trecerea de la fluxul de transport -discontinuu la fluxul de transport continuu,. trecere condiționată de : creșterea continuă a producției de cărbune ; poluarea atmosferei subterane de către locomotivele folosite; creșterea numărului de defecțiuni la locomotive ; întreținerea și exploatarea anevoioasă a parcului de vagonete și a căilor ferate de rulare ; numărul mare de muncitori, folosiți la transportul discontinuu ; greutatea, a- proape imposibilitatea creării unui sistem informa-, țional în privința realizărilor pe schimburi de lucru datorită timpului lung necesar curgă pînă lă.Din put trecerea de la de transport discontinuu la fluxul de transport continuu, acțiune care s-a desfășurat în cinci etape. A- ceastă etapizare era necesară pentru că punerea în funcțiune a transportoarelor cu benzi nu trebuia să influențeze negativ rea. lizarea sarcinilor de producție, mai ales în condițiile în care acestea au fost montate în funcție de configurația zăcămîntului.Modernizarea transportului cărbunelui a fost posibilă mai ales prin : mecanizarea- punctelor de încărcare și descărcare a cărbunelui ; concentrarea producției în silozuri de mare capacitate amplasate în funcție de configurația zăcămîntului, silozuri de concentrare care permit înmagazinarea cărbunelui în cazul apariției unor e- ventuale dereglări în fluxul. principal de transport (puțul principal cu schip, 

cărbunelui să par- distanța din abataj la prepârația Petri-ianuarie 1977 a înee-fluxui

benzile de la suprafață, instalația de claubare a cărbunelui etc) ; punerea in funcțiune a unui sistem informațional cu ajutorul interfoanelbr montate la punctele principale din fluxul de transport continuu.Fluxul de transport continuu la I.M. Petrila este caracterizat prin funcționarea unui număr de 27 de benzi transportoare, fixate
MAL’ITiî
CUI cuvfouM

culi- a- de
de

pe cabluri din care 22 sînt în subteran amplasate in funcție de configurația zăcămîntului și a poziționării sectoareloi- de producție. Transportoarele bandă sînt montate în nie și pe ramificații vîn.d lungimi diferitela 140 metri la 550 de metri. Pentru concentrarea producției de cărbune, în subteran sînt prevăzute un număr de 6 silozuri mare capacitate.Datorită numărului mare de transportoare cu benzi, a fost necesară realizarea dispecerizării fluxului de transport.Organizarea fluxului de transport pe orizonturi de producție, pe puncte principale de concentrare se face conform graficelor de transport ținîndu-se seama de prioritatea pe care trebuie să o aibă în desfășurarea procesului tehnologic de transport sectoarele care nu sînt încă dotate cu silozuri de concentrare a producției. Totodată, organizarea fluxului de transport se execută în.:, funcție de fazele ciclurilor din cadrul fiecărui front de lucru.Datorită unor greutăți în exploatarea și întreținerea . în bune condițiuni a fluxului, atât în ceea ce privește descentrările covorului de cauciuc dar și a imposibilității întinderii optime a covorului, ceea conduce ratei de cestuia șnuruluișorarea lățimii active, am trecut la efectuarea unor
ce la micșorarea du- funcționare a a- prin distrugerea marginal și mic-

modificări: • mărirea
concavității covorului de 
bandă prin schimbarea 
unghiului rolelor externe 
superioare de la 20 grade 
Ia 35 grade ; • înlocuirea 
dispozitivului de întindere 
cu cărucior, a covorului de 
cauciuc, prin dispozitiv de 
întindere cu șurub re
glabil ; • modificarea su
porturilor de fixare a ro
lelor de pe partea infe
rioară a transportorului, ro
le care prin depunerile de 
cărbune cu umiditate ridi
cată se blocau.

Pentru mărirea duratei 
de expolatare a silozurilor 
de capacitate mare, s-au 
luat măsuri ca jgheaburile 
de dirijare, contrasuitori 

de legătură cu aceste si
lozuri să imprime cărbu
nelui o traiectorie cores
punzătoare obținerii unei 
uzuri cît mai mici a cămă
șii silozurilor pe toată înăl
țimea lor.Următoarea etapă pe’ care ne propunem să o finalizăm în viitorul apropiat este automatizarea și dispeccrizarea fluxului de transport continuu prin comanda și urmărirea centralizată a funcționării -transportoarelor cu bandă.
Ing. Ion MÎRLOGEANU, 

inginer șef producție, 
Ing. Aurel MARIȘ, 

inginer șef electromecanic

/

Cărbune
peste prevederi

(Urmare din pag. 1)

♦ Toate brigăzile productive ale sectorului — 
cele conduse de Eugen Voicu, Francisc Bartha, Gheor- 
ghe Toma, Leon Deac, Stelian Maftei și Francisc Ko
vacs — își îndeplinesc propriile sarcini de plan. De 
consemnat că majoritatea acestor formații de mineri 
sînt „brigăzi ale înaltei productivități", organizate ca 
brigăzi complexe care lucrează concomitent la mai 
multe fronturi productive.

♦ La activitatea de pregătiri s-a realizat supli
mentar, față de planul primelor patru luni ale anului, 
o avansare pe sector de 141 metri liniari.

♦ Eficiența economică ridicată cu care lucrează 
colectivul în procesul productiv este reflectată de e- 
conomiile de peste 590 900 lei obținute la costurile de 
producție, peste 80 la sută din această valoare fiind 
realizată prin reducerea cheltuielilor materiale.

Intensificarea colaborării 
dintre constructor și beneficiar-

(Urmare din pag. I)

drept, și a- rezbl- util, pă-
bleme, ne vom opri asupra lor. Unele, e revin constructorilor ceștia vor căuta să le ve în • timpul altele însă, din cate, cele mai multe, revin beneficiarului sau terților, care execută lucrări în subantrepriză.Am discutat și cu economistul Ludovic Venczel, de la . I.F.A. „Vîscoza", reprezentantul beneficiarului, care ne-a precizat felul în care s-a rezolvat sau urmează să fie rezolvată problema în speță. Vom prezenta obiectivele a căror realizare în termen este momentan discutabilă, pu- nînd față în față părerile constructorului și beneficiarului (acestea din urmă subliniate). Deci, pentru e-

xecutarea prizei de apă trebuie deviată vechea conductă de sulf pentru a nu stagna lucrările— „se re
zolvă în această lună", precizează beneficiarul ; pe locul unde va fi reampla- satâ centrala termică e- xistă mai multe barăci, țarcuri și magazii, amplasamentul fiind deci și aici ocupat — „s-a perfectat 
ca atunci cînd constructorii 
se vor apuca de lucru a- 

ceste anexe, fiind din tablă, 
să fie ridicate cu ma
caraua și îndepărtate, iar 
contracostul lucrărilor să 
se suporte de beneficiar, 
deci, un cîștig în plus pen
tru șantier" ; prin modificarea proiectului, baia de1 filare s-a prelungit cu încă o travee care ajunge pînă pe locul unde se a- flă cablurile și centrala telefonică, „cuiul" nr. 1, cum îl numea șeful de lot 

•— „se va rezolva pînă în 
ultima săptămînă a lunii 
mai, dar tot constructorii 
vor executa lucrarea de 
mutare, cu sprijinul ma
terial și uman al benefi
ciarului și al poștei". ȘJ „cuiul" nr. 2 este legat tot de rețele electrice . în zona depozitului de combustibil se află un stîlp de înaltă tensiune care împiedică desfășurarea lucrărilor „abia în luna au
gust se va elibera ampla
samentul de către I.R.E. 
Deva" (cum se vede, aici lucrarea va mai întîrzia cîteva luni — n.n.); pe locul bazinelor de aerare trece canalul menajer al orașului — „s-a analizat 
de către șeful de proiect 
și Consiliul popular Lu- 
peni și s-a.stabilit ca și a- 
ceastă lucrare să se exe
cute de către constructor 

„o par* 
celelal- 
ridicate

I 
soliciți 

be-

cu decontările de rigoare"; amplasamentul stației de tratare mecanică a apeiț este ocupat cu alte magazii și șoproane — 
te au fost ridicate, 
te urmează să fie 
în cîteva zile".Iată deci că, la țările constructorului, neficiarul a găsit soluțiile necesare, numai că acestea puteau fi grăbite, fără tergiversări și întîrzie- rea lucrărilor. Mai ales că o parte din ele s-au prelungit pînă spre sfîrșitul acestei luni. Un alt aspect' este acela că, după păre-, rea noastră, pe acest șantier „nu știe dreapta ce face stînga" ! In timp ce constructorul se plîn- gea de lipsa condițiilor, beneficiarul deja rezolvase o partS din ele. In plus, în discuția-eu beneficiarul aflăm că sînt și alte obiective la care, deși s-au creat toate condițiile, ritmul de lucru- este foarte lent — preparația chimică și zona depozitelor. „Intr-adevăr, unele obiective nu se află în grafic — arăta ing. Gheorghe Băcanu, șeful șantierului nr. 7 — pentru că un alt șantier — cel de 
la instalații — tot din cadrul T.C.I. Craiova, n-a reușit să execute lucrările necesare, sau că aprovizionarea cu materiale. se 
face mai greu. De asemenea, ducem o mare lipsă de cadre tehnice, în special maiștri, a căror lipsă acută se resimte în șantier. Sperăm ca acestea să fie rezolvate în cel mai scurt timp, evident șî cu ajutorul trustului din Crâiova, fără a produce prea multe întîrzieri".

La fabrica de produse lactate Petroșani

In „zerul" așteptării nu se încheagă 
nici măcar... intenții buneîn seara zilei de 27 a- prilie a.c., în jurul orei 22,30, adică tocmai la ieșirea schimbului 11, portarul de serviciu la Fabrica de produse lactate din Petroșani își făcea de lucru în interiorul unității, cică, pasa-mi-te, controla lacătele la niște uși. Cîțiva lucrători de miliție, aflați într-un control de rutină, și-au îndeplinit însă conștiincios misiunea, ajungînd la o concluzie de-a dreptul îngrijorătoare pentru avutul obștesc. Nu mai puțin de șapte lucrătoare au fost găsite cu sacoșele doldora de produse lactate. Astfel, în sacoșa Ivancăi Simionaș S-au găsit : un kilogram caș, două sticle cu lapte, 0,500 kg lini; Ioana Derji își însușise un kilogram 

caș, 0,500 kg unt ; colega sa de la secția brînzărie. Angelica Costache — un kilogram caș ; Maria Acliilor— 1 litru lapte și 8 vale cu înghețată; Cornelia Buzgău — idem ; Minodo- ra Jurcuț avusese parte de o „piață" mai consistentă— lapte, frișca, înghețată,unt etc., iar Elena Bîrlău, care lucrează în cadrul recepției, la magazie, încerca un chilipir pe bază de smîntînă. La prima vedere, o pagubă mică — 204,90lei, care însă repetată pe zile și schimburi, ar dij- mui nepermis de mult producția fabricii.In ziua de 23 mai, împreună cu procurorul Nicu Goșa, din cadrul Procuraturii^ municipale, ne deplasăm la fabrică pentru a afla măsurile întreprinse. 

ce impresie au făcut asupra colectivului faptele celor șapte lucrătoare. Prima interlocutoare. laboranta Ana Fărcașu, secretara organizației de partid l— Oficial nu știm nimic. Nu știm care sînt lucrătoarele care au sustras produse. N-am primit nici o sesizare de la miliție. Nici portarul nu ne-a putut spune ceva.— Puteți da un telefon la miliție...— Nu știm cine a fost de la miliție.Ne așteptam ca, la auzul unei asemenea vești destul de rușinoase pentru colectivul amintit, conducerea fabricii (șeful unității, Vasile Băltărețu, era în spital la data vizitei noastre), organizația de partid, sindicatul, comitetul U.T.C. 

să reacționeze prompt, să înfiereze atitudinea celor șapte lucrătoare, să nu aștepte neapărat „indicații", pînă cînd miliția va face lumină în cazul lor.Cinci dintre cele șapte lucrătoare erau în continuare la locurile lor de muncă, nederanjate de cineva. Am aflat aceasta din fișele de pontaj. Nu poate fi vorba de mustrări de conștiință din partea lor, de vreme ce nimeni dm cadrul fabricii nu cunoștea 
oficial, faptele și urmările lor. Nici măcar maistrul din schimbul II, adică Lu- dovica Sîngeorzan.Solicităm o serie de documente, pentru a ne da seama cum se acționează în vederea prevenirii și combaterii sustragerilor din a

vutul obștesc.. Ei, bine, în unele cazuri, cheile sînt la tovarășul Băltărețu, care e în spital ; planul de muncă al organizației de sindicat se află, într-un singur exemplar, la... consiliul municipal, ne asigură președinta sindicatului Victoria Ștraifer. Discuții se iscă și pe marginea activității comisiei de judecată, președinta Margareta Rubuș nu e la unison cu secretara comisiei. Aflăm că, a doua zi, urma să aibă loc adunarea generală a comuniștilor din fabrică, care avea ca temă de discuții îmbunătățirea continuă a ordinii și disciplinei la locurile de muncă, întărirea răspunderii întregului personal pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. Din materialul care trebuia realizat de un co
lectiv și apoi prezentat comuniștilor am putut remarca doar partea introductivă... restul nu era întocmit.Faptele sînt fapte. Șapte lucrătoare au comis grave 

abateri de la disciplina muncii. Reacția factorilor îndrituiți împotriva celor care dijmuiesc avutul obștesc, a fost provocată tardiv și numai -la intervenția expresă a ziarului și procuraturii. Se așteaptă ca alții, a- dică lucrătorii de miliție să păzească fabrica... de u- nele lucratoare cu năravul „iuțelii de mînă". Iată de ce considerăm necesar ca organizațiile de partid, împreună cu toți factorii de răspundere, să militeze cu mai multă consecvență pentru educarea colectivului de muncă din fabrică, în spiritul apărării averii obștești. Măsurile și acțiunile întreprinse să trezească în conștiința tuturor nu atitudini de îngăduință, ci de promptă intervenție împotriva celor care mai încearcă să le înșele încrederea, să se înfrupte din munca lor. Faptele oferă o morală usturătoare.
Ion VULPE
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CALITATEA PRESTĂRILOR DE SERVICIItrebuie să se ridice la nivelul cerințelor populației -■J
(Urmare din pag. 1)Creșteroa nivelului de trai al oamenilor muncii es

te o coordonată esențială a politicii partidului și statului nostru. în Valea Jiului sînt binecunoscute măsurile întreprinse, preocupările ce există în acest sens. Numărul mare de locuințe construite din fondurile statului și puse la dispoziția cetățenilor, creșterea volumului desfacerilor de bunuri și articole de folosință îndelungată, reflectă atenția ce se acordă’ acestui domeniu. Ca urmare, au sporit și s-au diversificat prestările de servicii către populația Jiului. In anul trecut, mul total al prestărilor (fără Comerț) s-a ridicat la milioane lei, ceea ce înseam
nă că pentru fiecare cetățean al municipiului nostru 

r -s-au prestat,. în medie, servicii în valoare de 1675 lei. Față de anul 1970, în 1978 volumul prestărilor de servicii către populație a crescut de 3 ori. O extindere importantă a cunoscut în ultimii ani rețeaua unităților prestatoare de servicii care cuprinde peste 700 de unități din comerț, cooperație, unități de învățămînt, cultu
ră șl sănătate. I.G.C.L.'; P.T.T.R. C.E.C.. A.D.A.S. etc.Făcînd o analiză succintă a realizărilor obținute pînă în prezent, in recenta sesiune a Consiliului popular municipal s-a arătat faptul că pe primele 4 luni ale acestui an volumul prestărilor de servicii către populație se ridică la 534 101 mii lei, planul fiind realizat în proporție de 106,9 la sută, cu 34 792 mii lei mai mult decît în aceeași perioadă a anului
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• FOTBAL. Etapa inter- 
orașe a Cupei „Tudor Pa- 
raschiva"; Hațeg — C.S.Ș. Petroșani 10—11 (după executarea loviturilor de la 
II m). Etapa municipală a 
campionatelor școlare 
tegoria 13—14 ani, ia Care3 ca-ela- seriiȘcolii
s-au întîlnit primele sate ale celor două (Est și Vest), a dat cîșțig cauză echipei generale nr. 3 Lțipeni, care 
a învins cu 3—1 echipa Școlii generale nr. 2 Lonea, devenind campioană municipală. In ultima eta
pă din cadrul întrecerilor 
„Daciadei" în seriile preliminare s-au înregistrat următoarele rezultate: I.M. Livezeni — I.C.M.M. 1—1, Centrul militar — I.R.I.U.M.P. 2—7, I.U.M.P. — C.M.V.J. 2—1, In urma acestor rezultate s-au cali- 

CLASAMENTELE FINALE 
ele campionatelor municipale de fotbal, 

licee, ediția 1978-1979
CATEGORIA 15—16 ANIGr. șc. minier Petroșani 10 7 2 1Lie. industrial Vulcan 10 7 1 2Gr. șc. minier Lupeni 10 3 3 4Lie. industrial Petrila 10 4 1 5Lie. chimic Lupeni 10 2 1 7Lie. matem.-fizică Petroșani 10 1 0 9

CATEGORIA 17—18 ANIPetroșani 10 8 1 1 33— 7 17Petrila 10 7 0 3 38—19 14Lupeni 10, 6 1 3 26—16 13Vulcan 10 3 0 7 23—37... 6Lupeni 10 2 0 8 15—37 4ăeă Petroșani 10 1 0 9 14—40 2campioane municipale echipele Gru-
Gr. șc. minierLie. industrial 3
Gr. șc. minier 1Lie. industrialLiceul chimicLie. matem.-fiz-iSe declarăpului școlar minier Petroșani la ambele categorii 
(antrenor prof. Dorel Vladislav), ambele reprezentînd municipiul nostru la etapele județene.

trecut. La aceste realizări bune, o contribuție importantă și-au adus-o cele două cooperative meșteșugărești, cele 394 de unități comerciale din Valea Jiului, ale I.G.C.L. și alte Unități prestatoare care au acționat pentru satisfacerea cerințelor populației.
Pe marginea sesiunii 

Consiliului popular municipal

diversificatăpersistă dere-

Cu toate rezultatele bune Obținute pînă în prezent, a- șa cum au subliniat și par- ticipanții la dezbateri, a- ceastă activitate nu se ridică la nivelul cerințelor. Nu întotdeauna unitățile prestatoare de servicii vin în în- tîmpinarea nevoilor populației. In unele localități și domenii această activitate este insuficient sau lipsește. O serie de neajunsuri. deși mult timp, n-au fost zolvate. De pildă, conducereaI.G.C.L. nu a rezolvat în totalitate problema furnizării apei potabile și a apei calde, a agentului termic necesar încălzirii apartamentelor. Au fost semnalate numeroase. cazuri cînd la ultimele nivele ale blocurilor turn, nil a fost asigurată a- pa si căldura necesare. Nici întreținerea si administrarea fondului locativ do stat nu se face în mod corespunzător. Există lin număr important de apartamente cu instalații sanitaro defecte, subsoluri neîntroținuto. fapt ce impune în continuare a- cordarea unei atenții sporite 

ficat pentru turneul final următoarele echipe : I.M. Petrila (seria I), I.M. Dîl- ja (seria a Il-a), I.U.M.P. (seria a Ill-a), Centrul militar (seria a IV-a) și I.M.P. (seria a V-a).In celelalte două serii (Vulcan și Lupeni), întrecerile sînt în plină desfășurare.
• POPICE. Etapa inter

județeană a campionatului 
de calificări pentru divizia 
A: Cimentul Tg. Jiu — Parîngul Lonea 4423—4511 pd (meciul retur se va desfășura în data de 3 iunie a.c. pe arena Parîngul din Lonea). In cadrul campionatului republican pe e- chipe junioare, echipa Vîs- coza Lupeni a pierdut me- . ciul retur la o diferență de 204 p.d. ratînd astfel ca- I lificarea . 'I
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acestor probleme;Pe oamenii munciiValea Jiului îț nemulțumește atitudinea necivilizată întîl- nită uneori în comerț. De asemenea, se constată o preocupare scăzută față de extinderea. autoservirii, a comerțului stradal civilizat (nu improvizat) și a servirii la

din

domiciliu.In fața celor două cooperative meșteșugărești, „Unirea" din Petroșani și „Deservirea" din Lupeni, trebuie să stea tn permanență problema diversificării prestărilor de servicii, pentru a prelua unele activități noi, ținînd seama de necesitățile populației, de cerințele actuale. De exemplu, în Valea Jiului se simte nevoia înființării unor secții noi pentru reparat tapiserie, material
■o

Magazinul nr. 325 „Tricotaje" (responsabil Nedelea 
Toma), din cadrul complexului comercial din cartierul 
Bucura-Uricani, oferă cumpărătorilor o largă gamă 
de articole de îmbrăcăminte, specifice sezonului cald.

:fe

nostru universitar,
— Pentru noi și îndeosebi pentru mișcarea artistică studențească din centrulFestivalul artei studențești a constituit cota cea mai înaltă de reprezentare și de medalii cucerite pînă în prezent. Am participat în faza finală cu 14 formații, reușind să aducem a- casă 8 medalii: 4 de aur (două pentru cineclub, u- na pentru artă fotografică și alta a formației corale), 2 de argint (la artă fotografică și montaj muzical), 2 deLa acest frumos bilanț merită să adaug premiul special acordat de Comitetul Executiv al Consiliului U.A.S.C.R., Consiliului U.A.S.C. din I.M.P., pentru merite deosebite în organizarea și activitatea cul- tural-artistică desfășurată în a

literar bronz.

cadrul ediției a Il-a „Cîntării României".
— Ce semnificații 

viață educativă și 
ral-artistică, amplă 
versă, în procesul de pre
gătire multilaterală a vi
itorilor specialiști în mi
nerit ?

are o 
cultu- 
și di- 

sportiv, umbrele, aparate foto, curățat pălării, cosmetică etc. Se impune promovarea cu mai mult curaj a activității la domiciliu, executarea unor lucrări de zidărie, tîmplărie, zugrăveli și al- >tele.Sarcinile majore ce stau în fața unităților prestatoare de servicii din Valea Jiului în această perioadă sînt deosebit de complexe. Ele reflectă noile activități pe care le desfășoară oamenii muncii, strîns legate de dezvoltarea social-economică a municipiului, de nivelul de trai al cetățenilor. De aceea se impune ca organizațiile de partid, conducerile unităților comerciale, de cooperație, transport etc.,’ comisiile de control obștesc să acționeze cu toată răspunderea pentru ca prestările de servicii către populație să se ridice la un înalt nivel calitativ, impus de cerințele etapei actuale.
Valeriu COANDRĂȘ

Foto : Gh. OLTEANU

SI»
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In ansamblul programului de pregătire a studenților, de stimulare a personalității lor, problematica educativă și cultural-artistică a fost o preocupare constantă în cadrul Institutului de mine din Petroșani. Sînt mai mulți ani de cînd studenții de aici s-au remarcat nu numai în 
diverse sesiuni științifice, ci și în contextul cultural-artistic din țară. In această primăvară, studenții Institutu
lui de mine s-au distins și- în Festivalul artei studențești, manifestare integrată în Festivalul național „Cîntarea României", ediția a Il-a. Aceasta a fost, de altfel-, și tema unei convorbiri cu studentul Ștefan Costea, vicepreședinte cu problemele cultural-educative în Consiliul U.A.S.C. din Institutul de mine.— Integrați fiind în viața economică, dar și în cea spirituală a Văii Jiului, studenții centrului universitar Petroșani au devenit, în bună măsură, mesageri ai muncii și preocupărilor artistice minerești. Este, dacă vreți, un rezultat firesc al muncii de educație la care participă întreg sistemul educațional, organizația de partid, asociația studenților comuniști, corpul profesoral și, cred eu, nu in ultimă instanță realitățile specifice pe care le . oferă, în acest sens, un mediu social-educativ muncitoresc.

lui, am reușit să evidențiem, 
pînă la deliberarea finală, 
citeva reușite demne de toa
tă lauda. Concret, pe scena 
Teatrului de stat din capi
tala județului învecinat, o 
bună impresie a lăsat fan
fara minerilor din Vale, a 
cărei ținută și nivel interpre
tativ au stirnit' elogii și, e- 
vident aplauze S-a abor
dat un repertoriu dificil, pre
tențiile instrumentiștilor s-au 
materializat in fidelitate și 
nuanțare față de partituri, 
legate prin mesajul tematic 
și melodic de plaiurile de la 
izvoarele Jiurilor. In același 
context, corul bărbătesc 
„Freamătul adincului", sub 
bagheta entuziastului și com
petentului dirijor Vladimir 
Ureche, a pus în lumină 
pasiunea cu care minerii și 
cadrele tehnice din Petrila 
cintă, în dorința de a cuprin
de inefabilele orizonturi ale 
artei. O formație care tre
zea emoții — orchestra de 
muzică, populară „Mîndra", 
alcătuită tot din mineri, a 
întrecut cele mai optimiste 
pronosticuri. Intr-un răstimp 
scurt, prof. Vasile Repede 
a ritmat la unison instrumen
tiști talentați, cu mult res
pect pentru autenticul fon
dului de aur al folclorului 
hunedorean. Din păcate insă 
bruiajul stației a afectat vo
cea caldă, personală (pe a- 
ceeași scenă s-au auzit pa
rodiate ca stil nume cunos
cute ale muzicii populare 
românești) a solistei Ileana 
Gheorghe.

Pe scena cinematografului 
„Muncitoresc" din Reșița 
s-au întrecut brigăzile artis
tice, grupurile vocal — ins
trumentale șl folk, forma
țiile de satiră și umor. Cu 
„stagii" vechi in scenă, mem
brii brigqzii artistice a clu
bului sindicatelor din Vul
can iau demonstrat valențe
le acestui gen artistic . cu 
priză la public, textul sa
vuros, nivelul interpretativ 
și profesionalismul regiei 
actorului Florin Plaur au 
concurat la realizarea unui 
excelent spectacol. Grupul 
vocal-instrumental ■ „Sonor" 
și formația de muzică folk 
ale Casei de cultură a sin
dicatelor din Petroșani du 
cules binemeritate aprecieri, 
au cucerit prin personalita
tea distinctă față de parte
nerele similare de confrunta

— Avînd în vedere po
tențialul și entuziasmul 
tineresc, ce metode sau 
practici specifice a inițiat 
Consiliul U.A.S.C. și cu ce 
eficiență educativă ?— Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România este o organizație politică și revoluționară, cu un larg evantai de forme și metode integrate în procesul educațional al studenților. Consiliul nostru U.A.S.C., ținînd seama de specificul preocupărilor studenților minieri, a considerat necesar și util să acorde o importanță deosebită dezbaterilor din cadrul adunărilor generale 

re: ’„In pantaloni scurți" -- 
iată un program desfășurat 
pe fond de aplauze, sala d 
ritmat cu cunoscuții Gheor
ghe Negraru, Ion Velica, Ma~ 
ricica Zaharia, Richard Bușr 
neag, Gheorghe Sereș, șt 
Iudit Kurko. Cartea de vi
zită a acestui colectiv ar
tistic, prestigioasă, laureat 
al primei ediții a Festivalu
lui național, a fost onorată 
cu brio, motiv care ne în
deamnă să elogiem activita
tea susținută, plină de har 
în slujba artei și în acest 
an cu șanse de afirmare pe 
plan național.

Despre formațiile de tea
tru ale Casei de cultură din 
Petroșani și așezământului 
cultural din Lupeni avem mai 
puține vești; în genere pre
zența lor la Oțelu Roșu s 
fost remarcată, de aseme
nea, ca un autentic eveni
ment artistic. .

Adresînd felicitările de 
rigoare tuturor artiștilor noș
tri participantă la etapa in
terjudețeană. laureați și fără 
clasificare de concurs, un 
bilanț lucid ne îndeamnă să 
privim și critic anumite as
pecte ale mișcării artistice 
din orașele și satele munici
piului nostru. Nu este oare 
elocventă în semnificație 
lipsa din concurs a unui an
samblu folcloric, a unor o- 
biceiuri tradiționale din Va
le ? Sînt genuri artistice ca
re au doar o prezență me
teorică (in preajma unor 
faze orășenești sau munici
pale, a evenimentelor jubi
liare), precum montajul li
terar-artistic, recitalurile de 
poezie, dansul modern, dan
sul tematic. Frumoasele sui
te de dansuri momîrlănești, 
grupurile sau soliștii fluie
rași, odinioară reprezentativi 
pe scenele etapelor supe
rioare. nu și-att avut de a- 
ceastă dată mesageri din 
partea noastră: Urmărind o 
arie geografică și socio-pro- 
fesională a. participanților la 
actul artistic si de creație 
sînt încă ..pete albe" pe har
ta artistică a municipiului 
nostru, uneori prea puțini 
intelectuali și chiar temei 
sînt atrași în mișcarea ar
tistică de masă. Sînt conclu
zii care trebuie să trezeas
că motive de meditație, im
plicit măsuri de îmbunătăți- ■ 
re a muncii în acest, dome
niu de largă rezonanță spi
rituală.A.S.C., locul cel mai adecvat de manifestare plenară a studenților comuniști. De asemenea, un rol deosebit din punct de vedere e- dueativ îl are și clubul cultural studențesc prin activitățile organizate în cadrul cenaclului literar „O- rizont", al clubului „Femi- na", al cercului de speologie, al cineclubului și celorlalte cercuri și formații, 
dezbateri și mese rotunde 
eu q largă arie tematică, 
punînd în «aloare talen
tul și preocupările studen
ților. Acordăm o atenție deosebită vieții sociale a studenților în cămine și cantină prin specificul acțiunii de autogospodărire totală, un mijloc de formare pentru viață a studenților. Ne preocupă, și avem bune rezultate, în activitatea de muncă patriotică, participînd efectiv 
la lucrările viitorului cămin studențesc. Toate aceste^ forme și metode, coroborate și cu alte . posibilități de care dispunem, înțelese, însușite și aplicate de masa de studenți, reușesc să constituie substanța activității noastre de educare, prin muncă și pentru muncă, a studenților minieri. Bineînțeles, aceste preocupări, valoarea creatoare a inițiativei se vamanifesta într-o continuă ascensiune în viitor, peplan educativ și cultural.

T. SPATARU
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„România și președintele Nicolae Ceaușescu"
Un articol consacrat personalității șefului statului român, publicat în 

revista indiană „Fair CaHing"
DELHI 29 (Agerpres). 

Sub titlul „România și 
președintele Nicolae 
Ceaușescu", revista india
nă „Fair Calling" publică 
în numărul său din luna 
mai un articol consacrat 
personalității șefului sta
tului român. Evidențiind 
marile succese obținute de 
poporul nostru sun condu
cerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, articolul subli
niază că 
constituit 
„o epocă 
precedent 
prietene, în toate domeni
ile — progres politic și so-

îm- 
de 

pro

ultimii- ani au 
pentru România 

de realizări fără 
ale acestei țări

cial, sporire enormă a bo
găției naționale, a produc
ției agroindustriale, 
bunătățirea condițiilor 
viață ale poporului,
greș cultural și științific și, 
în același timp, creșterea 
prestigiului internațional 
al țării", „Astăzi, România 
este o țară cu adevărat in
dependentă, iubitoare de 
pace și progresistă. Româ
nia este una din puținele 
țări din lume care nu este 
implicată in nici o dispută 
cu alte state".

„Dar — continuă revista 
— rezultatele nu au fost 
numai cantitative. Impor
tante sînt îmbunătățirile

calitative. Conducerea a- 
griculturii, industriei și a 
altor sectoare ale activită
ții social-economice a fost 
democratizată prin auto- 
conducere muncitorească, 
și poporul român a deve
nit modelatorul și stăpînul 
propriului destin. Astfel, se 
subliniază în încheierea 
articolului, anii dezvoltării 
României sub conducerea 
înțeleaptă, clarvăzătoare 
și curajoasă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu vor in
tra în istorie ca începutul 
unei epoci de deplină în
florire pe calea socialismu
lui și a democrației".

Președintele R.P.D. Coreene a primit 
din țara noastră brin, membru; aL C.C, al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S., care, la invitația Frontului Democratic pentru Reunificai'ea Patriei din Coreea, face o vizită în R.P.D. Coreeană. S-au subliniat bunele relații statornicite între R.P.D. Coreeană și România.

delegația f. U. S.
PHENIAN 29 Tovarășul Kim crelar general Partidului Muncii din Corcea, președintele R.P.D. Coreene, a primit delegația Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă România, condusă de tovarășa Tamara Do-

(Agerpres).Ir Sen, se- al C.C. al

Dezbateri în Bundestagul vest-german 
asupra „politicii prețurilor44

BONN 29 (Agerpres). La inițiativa unui grup de deputați ai Partidului social-democrat, in Bundcs-
PREZENȚE 

ROMÂNEȘTI
ATENA 29 (Agerpres). In cadrul manifestărilor dedicate in Grecia aniversării a 35 de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă. Ansamblul folcloric „Dunărea11, din Giurgiu, a susținut o scrie de spectacole ' în orașul Hania și în alte localități din insula Creta.Reprezentanții cântecului și dansului popular românesc au fost îndelung aplaudați de numeroșii spectatori prezenți la aceste spectacole.
TOKIO 29 (Agerpres) Lotul de gimnastică al României,, avind în componență pe tripla campioană olimpică și- campioană europeană absolută Nadia Comaneci, Emilia .Eberle și Me- lita Ruhn a sosit marți la Tokio pentru a participa in- cepihd do simbătă la Cupa mondială ce va fi găzduită în sala gimnaziului național „Yoyogi". din capitala niponă. La întrecerile feminine sportive U.R.S.Ș.S.U.A.,

Alegeri 
parlamentare 

anticipate 
în Italia

ROMA 29 (Agerpres). După cum informează a- genția ANSA, circa 42 milioane de italieni cu drept de vot-se vor prezenta duminica viitoare la urne pentru desemnarea, înainte de termen, a membrilor noului parlament al țării. In ce privește Camera De- putațiloT, numărul alegătorilor înscriși pe listele e- lectorale este de 41 181 664, din care 21.974735 sînt femei.

Fraudă financiară
fără precedent în Elvețiafostul director al Băncii din Chiasso, Ernst Kuhrrne- ier, în vîrstă de 59 de ani, care s-a recunoscut vinovat de acuzațiile formulate împotriva sa.

BERNA 29 (Agerpres). In localitatea elvețiană Chiasso se desfășoară procesul persoanelor implicate în cel mai mare scandal financiar vreodată în ,Elveția, cinci inculpați • sînt zați de încheierea tranzacții care s-au. soldat cu înregistrarea de către banca . din Idealitatea amintită, filială a societății bancare „Credit Suisse", a unor pierderi totalizînd 1,2 miliarde franci elvețieni (700 milioane doiari).Principalul acuzat este

declanșatCei asudefrauduloase soldat

vor mai lua parte, din Cehoslovacia,R.D. Germană, Ungaria și Japonia.
Explo

laîntretăierea Presidente

Orientul Mijlociutilerie au provocat un e- xod masiv al populației, aproximativ 60 000 de persoane părăsind deja regiunea de coastă și îndrepun- du-se spre nordul țării. Pagube materiale importante au fost semnalate ■ atît în cartierele de. locuințe, cit și în zona portuară a orașului Tyr.

BEIRUT 2.9 (Agerpres). Artileria israeliană și cea a milițiilor conservatoare secesioniste libaneze’ au bombardat, marți, — pentru a patra zi consecutiv — taberele palestiniene șl cartierele rezidențiale din orașul Tyr, — relatează agenția France Presse.Tivurile puternice de ar-

UN COMUNICAT ofi
cial difuzat la Islamabad . anunță că Nusrat Bhutto, soția fostului prim- ministru pakistanez, Zul- fikăr Aii Bhutto, și fiica sa. Benazir Bhutto, au fost puse in libertate. Ele au fost arestate anul tree.it sub acuzația de a fi încălcat legea marțială. După c'Jm s-a mai anunțat, Nusrat Bhutto a fost aleasă recent in funcția de președinte al Partidului Poporului din Pakistan.

SECRETARUL DE STATV ance, ofici'a-Ronia. a fost
atarea minorilorUn băiețel de aproape zece ani șe apropie în grabă de automobilul care tocmai a oprit „stop", la străzilorVargas și Rio Branco, din Rio de Janeiro, și se a- dresează șoferului, în timp ce începe să șteargă parbrizul mașinii : „Nuvă costă nimic,' domnule 1 rămîneți la volan". Termină în câteva secunde treaba și șe adresează din nou volan : „Nu înlimplare, un burete ? insistențele vă șterge parbrizul și, în plus, m-ați ajuta și pe mine să-mi câștig o bucată de pîine". Și proprietarul mașinii cumpără, impresionat de situație.

La sfîrșitul unei zile de muncă, Marco Antonio, semianalfabet, copil 
de „favelados" (locuitori 

din cartierele mizere-măr- 
ginașe ale marilor metropole), .vinde cîte 50 de bucăți de burete, pe care 
i le-a dat „șeful", în genere un bărbat elegant, care își păstrează anonimatul prin teroare și are în subordine cîte 10—20 de copii minori transfer-

mâți în vînzători ambulanți. Din banii câștigați de fiecare copil, după o zi de muncă, „șeful" î.și reține 90 la sută din sumă, acumulînd cîștiguri imense, neimpozabile, necontrolabile și sustrase oricăror prevederi ale legilor financiare ale țării unde operează. „Peste
w.'.w.ww.wavj

CO-la lui unul'

AL Ș.U.A., Cyrus și-a încheiat vizita lă de două, zile la Ministrul american primit de președintele - Italiei, Alessandro Pertini, și a conferit cu primul , ministru, Giulio Andreotti, prpeum și cu ministrul de . externe, Afnaldo Forlani.

Notăomului de la ați vrea,, din să cumpărați Ați scăpa de cbpiilor de a 50 000 de copii sînt folosiți în acest comerț ilegal în statul Rio de Janeiro, iar la Sao Paulo, numărul , lor ajunge pînă la 80 000—90 000" - arată într-un raport autorităților locale.Cazul, relatat de agenția de presă Inter Press Service, nu este izolat. In marile orașe occidentale el frecvent și simbolul uneitați", îndreptată spre exploatarea muncii minorilor și scoaterea de profituri fabuloase prin eludarea legilor țării și a rezoluțiilor O.N.U. privind

seal
ale lumii este foarte reprezintă noi „actîvi-

. apărarea drepturilor piilor. ,Arestarea recentă Rio de Janeiro a Francisco Alves, .■ dintre „șefii" care au obținut profituri fabuloase exploatînd mina de lucru a minorilor, declarațiile acestuia Vin să contureze și mai clar practicile u- : zitate în „lumea capitalului" pentru exploatarea minorilor : „Nici un client nu rezistă tentației de a ajuta un copil deșeulț, îmbrăcat în zdrențe. El cumpără tot ce i se oferă și, în plus, dă bacșiș. Eu am început să lucrez cu proprii mei copii. Cînd au crescut, mi-am dat seama că trebuie să-i înlocuiesc cu alții mai mici, pentru a nu mi se diminua cîștigul. Am început să împrumut copii de la familiile ide oameni nevoiași, pentru care fiecare bănuț în plus era important. Mi-am făcut rost de zece minori le-ajn stilul fructetrarea etc.impresionante !’
Și dat să vîndă, în cunoscut, serviete, și prăjituri la in- cinematografelor Am câștigat sume

D. B.

tag (Camera inferioară a Parlamentului vest-german) au început dezbateri asupra „politicii prețurilor" promovată de companiile petroliere.Agenția DPA subliniază că guvernului federal i s-a cerut să ia poziție față de evoluția în acest domeniu, arătîndu-se că, de pildă, concernele petroliere vest- germane au majorat, numai în primul trimestru al anului în curs, prețurile produselor lor cu 20 la sută. '
nistru iranian, Mehdi Ba- zargan, a afirmai, referin- du-se la situația economică' internă, că deficitul bugetar al țării pe anul trecut "se ridică la 15 miliarde : dolari. Necesitatea de a depăși un astfel de deficit — a adăugat el — n i va a-permile guvernului sa dopte, în anul care urmează, un buget care să poată da satisfacție tuturor re- 1 vendicăriiof populației.

LA KABUL A AVUT 
LOC o reuniune a guvernului afgan, în cadrul căreia Nur Mohamme Tara- ki, secretar general al .C.C, al. Partidului Democratic Popular, președintele Consiliului Democratic Popular " Revoluționar, a prezentat .un raport cu privire la situația internă din Afganistan și la unele probleme internaționale.

IN LUNA APRILIE, în Japonia erau înregistrate
. IN CADRUL UNUI IN- 1 24000p"persoane /aflate 
TERVIU acordat televiziunii naționâle, primul mi-
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LONEA : Șeriful Tennessee.
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PETROȘANI —.7 Noiembrie : OptimiștiiRepublica : Milițiencelc din insulă. Unirea t Al patrulea stol.PETRI LA: Toți niciunul.
ANINOASA : Masca de apă.

Teleșcoală.Teatru TV : „Profesoara" de Natașa Tatișka, 11,10 Șoimii patriei „Zîmbind. copiilor". 11,20 . Festivalul național ,,Cin- tarea. României". 12,20 Telex. 17,00 Telex. 17,05 . Teleșcoală. 17,25 Curs de limbă germană. 17,45 Tragerea prdnbexpres. 17,55 Telecrpnică pentru pionieri. 18,10 Cîntece. și dansuri populare. 18,30 FOTBAL: Ungaria — România.. Transmisiune directă de Ia Miskolc. In pauză 100120,15 Telejurnal. Teleeinemateca :„Ecranizări după literals:".. „Opt pre- țc- ame-

de seri.20,35: Ciclul
I opere

oameni <le fier"
I mieră pe țară, produc * ție a studiourilor
I ricane. 21,50 Telejurnal.

MICA PUBLICITATEVIND Dacia 1100, Hațeg, telefon (acasă) 956/70166 între orele 18—22, zilnic, său serviciu 42623, dimineața. (390)VIND casă, 2 camere, antreu, pivniță, curte. Vulcan, strada Decebal nr. 11. (410) <PIERDUT legitimație de serviciu și cartelă cantină nr. 4339, pe numele Tom a Gheorghe, eliberată de I.M. Lonea. Se declară nule. (409)
PrognozaPotrivit prognozei Institutului meteorologic, în luna iunie în nordul și. estul țârii temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale și ceva mai ridicate in celelalte regiuni, cu perioade caniculare în ultima decadă. Se prevăd precipitații peste normal și în jurul valorilor normale, exceptînd sudul și vestul țării, unde local vor fi mai reduse.- Intre 1—5 iunie vremea va fi călduroasă; Vor cădea ploi locale însoțite de' descărcări electrice mai ales după-amiaza, cu frecvențe mai mari în zonele de deal și de munte. Vîn- tul va sufla slab pînă la moderat, predominînd din sectorul nordic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar cele maxime între 22—30 grade, local mai ridicate.Intre 6—10 iunie vremea

vremii pe luna iunie
v'.Vor cădea averse izolate mai ales în jumătatea de nord a țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 20 grade, iar cele maxime între 20 și 30 grade. -Intre 20 și 24 iunie vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, cu înseninări mai persistente în sudul țării. Se vor semnala averse izolate însoțite de descărcări . electrice în nordul țării și în zonele de deal și munte. Temperaturile nime vor fi cuprinse tre 10 și 20 grade, iar— între 23 și

va fi în general frumoasă, măi ales în regiunile din sudul țării. In celelalte zone se vor produce înnou-■ rări mai pronunțate după- amiaza și vor cădea ploi locale de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 20 grade, iar cele maxime intre 20 și 30 grade, izolat mai ridicate în sud.In zilele de 11—15 iunie vremea va deveni în general instabilă îndeosebi în regiunile din vestul și nordul țării. Vor cădea ploi loț.ale sub formă de averse, însoțite de frecvente descărcări electrice și intensificări ale vuitului mai ales după-amiaza, Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 22 grade, iar cele maxime■ între 24 și 32 grade.Intre 16 și 19 iunie, vremea va fi ușor instabilă.

ds mi* în- ce-
zile ale lunii călduroase, cu

le maxime 33 grade.Ultimele iunie vor fi cerul mai mult senin și a-verse izolate. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 14 Și 23 grade, ' iar cele maxime între 25 și 35 grade.
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