
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ 1 Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
și tovarășa ELENA CEAUȘESCU 

au plecat spre 
Statele Unite ale Americii

Economia națională are nevoie 
de cărbune în fiecare zi. Deci 

Șl ÎN PRIMA DECADĂ !
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ț riă în fruntea
| cialiste din bazin -

și, respectiv, 102,2 la sută 
i procente de realizare a 

sarcinilor de plan în de-

Rezultatele economice 
obținute de întreprinderile 
miniere în decada I a lu
nii aprilie, deși nu s-au ri
dicat încă la nivelul sar
cinilor de plan, constituie 
totuși un pas înainte 
de realizările lunilor 
cedente în aceeași 
oadă de timp. Cele 
de tone cu care producția 
de cărbune extras în de
cada I a lunii aprilie este 
mai mare decît\cea extrasă 
în aceeași perioadă a lunii 
martie, este o dovadă că 
întreprinderile miniere din 
Valea Jiului sînt pe calea 
redresării planului produc
ției fizice, fapt certificat și 
de constanța realizărilor 
zilnice.

La nivelul întreprinderilor 
miniere, în afară de I.M. 
Paroșeni și I.M. Uricani, 
care continuă să se menfi- 

întrecerii sp- 
cu 104,3

față 
pre-, 

peri- 
3 000

ceva 
și 

miniere Pe- 
Aninoasa. 

pentru l.M. 
odată cu

cada I -, rezultate 
mai bune au obținut 
întreprinderile 
trila, Dîlja și 
O notă aparte 
Lupeni unde,

doar în proporție de 52,7 
la sută), Bârbăteni (74,4 la 
sută) și Lonea (89,3 
tă). La I.M. Lonea se 
inițial și problema 
rării liniei de front,

la su
punea 
asigu- 
dar în

Mineri ai Văii Jiului! 
în luna aprilie există condiții 
pentru depășirea producției 
fizice. Să le folosim din plin !

fer - ni le prezintă ingine
rul șef al combinatului, E- 
mil Muru : „Pentru cea de 
a doua decadă colective
le miniere din Valea Jiu
lui sînt hotărîte să obțină 
rezultate superioare pri
mei decade. Printre cefe 
mai importante măsuri lua
te pentru materializarea a- 
cestei hotărîri aș amin
ti : plasarea la focurile de 
muncă și punerea în func
ție neîntîrziată a tuturor 
combinelor de abataj și 
de înaintări existente în 
dotarea întreprinderilor mi
niere ; organizarea și a- 
sigurarea unei aprovizio
nări mai bune a tuturor 
fronturilor de lucru de la 
investiții și pregătiri, nu 
numai pentru 
planului, ci 
cupera din 
mestrului I, 
care sector
prinderile, miniere 
există în funcțiune 
plexe mecanizate, 
bine de abataj și

cuvînt

îndeplinirea 
și pentru a re- 
restanța tri- 
iar pentru fie- 
de la

introducerea celui de 
treilea complex 
zat, producția zilnică

al 
mecani

ci 
minei a crescut cu 600 de

mă întreprinderile miniere 
Livezeni (planul este realizat

tone, producție care s-a re-
simțit nu numai la niveiul
întreprinderii, ci și la ni-
velul combinatuluii.

Continuă însă sâ aibă
serioase rămîneri în ur-

cele din urmă situația s-a 
îmbunătățit.

în legătură cu perspectiva 
realizării sarcinilor de plan 
în cea de a doua decadă, 
cu măsurile întreprinse la 
nivelul Combinatului mi
nier Valea Jiului pen
tru redresarea situației, a 
realizării producției fizi
ce - sarcină prioritară pen
tru bazinul nostru carboni-

între- 
unde 
eom- 
com- 

înain- 
u-

cotnbina-
care

țări, într-un
tilaje moderne, a fost nu
mit din partea 
tului cîte un inginer
urmărește modul în care 
sînt exploatate utilajele, 
rezultatele obținute și, mai 
ales, ia operativ măsuri a- 
tunci cînd situația o cere“.
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Urgențe în realizarea 
obiectivelor social-

Brigada condusă 
de minerul 

Alexandru Lazo v: 

1200 tone 
cărbune 

peste plan
Una din brigăzile frun

tașe în întrecerea socialis
tă din primul trimestru al 
anului 1978 de la mina 
Petrila este și cea condu
să de Alexandru Lazov, 
din sectorul II. Depășirea 
lună de lună a producției 
de cărbune planificată a 
brigăzii se materializează 
pînă la această dată prin- 
tr-un plus de peste 1200 
tone cărbune.

In fotografie, șeful de 
schimb Alexandru Mezei, 
cu ortacii Ion Balaban și 
Ion Gută din această bri
gadă, împreună cu mais
trul minier Toader Trofin.

Foto: I. LICIU

Ritmuri înalte 
de execuție

Ca și în trimestrul I, 
cînd pe ansamblul între
prinderii de construcții și 
montaje miniere din Pe
troșani s-au înregistrat 
depășiri ale planului cu 
peste 600 000 lei, în pri
ma decadă a trimestrului 
I pe toate șantierele in

dustriale din Valea Jiului 
itmul de execuție s-a in- 
ensificat.

Colectivul construcfori- 
or și montorilor de pe i 
antierul din Vulcan al i 
ntreprinderii a obținut sta- i 
Iii de execuție superioare ; 
ață de prevederile din i 
police ia un șir de o- j 
liective ale amplificării i 

capacităților de spălare ; 
i transport al cărbune- i 
ui de la preparația Co- j 
oești. Activitatea formați- 
lor de lucru, s-a soidat cu ; 
lepâșirea valorii de inves- • 
iții planificată de la în- : 

ceputul anului cu peste '■ 
70 000 lei.

f
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culturale pentru C.M.V.J.
<l)ă informăm

In structura investițiilor pe 
care le realizează în acest 
an și următorii ani ai Cinci
nalului Combinatul minier Va
lea Jiului se petrec unele 
schimbări de esență. De pil
dă, fondurile afectate dezvol
tării și modernizării tehnolo
giilor, pătrunderii accelerate 
a progresului tehnic în mine
rit capătă o pondere substan
țial sporită față de perioada 
precedentă. In legătură ne
mijlocită cu perfecționarea 
proceselor de extracție, un 
volum mare de investiții sînt

destinate traducerii în viață 
a unui vast program ce ur
mărește stabilizarea, pregă
tirea și ridicarea calificării 
forței de muncă din minerit.

In acest scop, încă din a- 
cest an, în Valea Jiului, pe 
lingă locuințele ce sînt cons
truite pentru mineri și fami
liile lor, s-a adoptat, la indi
cația conducerii de partid, a

Ing. Constantin DOBRESCU, 
șeful serviciului investiții 

al C.M.V.J,

I
I

• (Continuare în pag. a 2-a)

A INTRAT ÎN LIBRĂRII 
antologia „Atelier al ce
naclurilor literare11, edi
tată de editura „Facla" - 
Timișoara. Este prima an
tologie de acest fel din ța
ră. Multe nume prezente 
în lucrare sînt cunoscute de 
mult timp cititorilor, al
tele ș-au afirmat în ca
drul Festivalului național 
„Cîntarea României". Va
lea Jiului este prezentă în 
antologie cu cenaclurile

literare din Petroșani și 
Lupeni, prin autenticele ta
lente Valeria Zamfir, Ma
ria Dincă, Mircea Bujo- 
rescu și alții. (D.C.J

UN GRUP DE TINERI 
ENTUZIAȘTI de la mina 
Dîlja, din care au făcut 
parte Gheorghe Stoica, 
secretarul comitetului
U.T.C. pe mină, Nicolae 
Stroe, Ionel Ciontu, 
Gheorghe Ionică, Elemer 
Orban, Vasile Nisa, a venit 
tn sprijinul minerilor prin- 
tr-o acțiune de muncă pa
triotică. Bilanțul .- 20 de 
cărucioare de fier vechi

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu au ple
cat, marți la amiază, spre 
Statele Unite ale Americii, 
unde vor face o vizită de 
stat, la invitația președintelui 
S.U.A., Jimmy Carter, și a 
doamnei Rosalynn Carter.

In această vizită șeful sta
tului român este însoțit de 
tovarășii Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-mirristru al gu
vernului, Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, Va- 
sile Pungan, ministru la Pre
ședinția Republicii,' șeful 
grupului de consilieri ai pre
ședintelui, și loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini.

La plecare, pe aeroportul

Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de 
tovarășii Manea Mănescu. 
Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel. 
Burtică, Virgil Cazacu, Gheor
ghe Cioară, Lina Ciobanu,' 
Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Ja- 
nâs Fazekas,. Petre Lupu, Paul 
N ic uIeseu, Gh eo rg h e Pa năi 
Ion Pățan, Dumitru Popescu,' 
Gheorghe Rădulescu, Leonta 
Răutu, Virgil Trofin, Iosif U-' 
glar, Hie Verdețj Ștefan Voi- 
tec, Ion Coman, Teodor Coț 
man, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Vasile Patilineț, Ion 
Ursu, Richard Winter, Vasile 
Marin, Vasile Mușat. Tovară-

• (Continuare în pag. a 4-a)

în continuarea călătoriei spre
S.U.A., escală la Shannon-Manda

Tn drum spre Statele U- 
nite ale Americii, avionul 
prezidențial cu care călăto
resc președintele Republi
cii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu a 
făcut o escală pe aeroportul 
internațional Shannon din 
Republica Irlanda.

Tn onoarea înaljilor oas
peți români, clădirea a- 
eroportului a fost pavoa
zată cu drapele de stat ale 
României și Irlandei.

Pe aeroport, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu deosebită cor
dialitate, în numele pre-’ 
ședintelui Republicii Irlanda, 
Patrick Hillery, al guver
nului irlandez, de Michael 
O'Kennedy, ministrul a- 
facerilor externe, John Bur
ke, șeful Protocolului de 
Stat, Patrick Mckernan, di
rectorul diviziei europene

• (Continuare îți pag. a 4-a)

CIRCfTAfitA ȘTIINȚIFICĂ 
în sprijinul perfecționării 
tehnologiilor și creșterii 
producției de cărbune

Așa cum am informat cititorii ziarului nos
tru, în cadrul manifestărilor prilejuite de „Săpta- 
mîna științei și tehnicii românești'*. Cabinetul 
municipal de organizare economico-socială, în 
colaborare cu redacția ziarului „Steagul roșu", a 
organizat o masă rotundă în scopul dezbaterii u- 
nor probleme legate de organizarea activității de 
cercetare, de valorificare a rezultatelor acesteia 
în cadrul bazinului carbonifer Valea Jiului. Au 
participat prof. univ. dr. ing. NICOLAE LEȚll, de 
la Institutul de mine, dr. ing. GHEORGHE MICHEȘ, 
șef de laborator la C.C.S.M. Petroșani, ing. VASI
LE CARAMETE, șef de laborator în cadrul I.C.P.M.C., 
ing. DRAGOȘ CORJAN de la l.U.M.P. și ing. BU
JOR BOGDAN, directorul Cabinetului municipal 
de organizare.

In cele ce urmeaza 
purtate cu acest pri

V. CARAMETE ; După cum 
se cunoaște, în fața mineri
tului bazinului stă sarcina 
sporirii rapide a producției 
de cărbune în anii următori, 
odată cu îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și a nive
lului de eficiență. într-un in
terval scurt de timp produc
tivitatea muncii în abataje 
va trebui să crească de 2-3 
ori, iar capacitatea medie* a 
abatajelor să se dubleze.

Căile de realizare a aces
tor obiective sînt cunoscute, 
pentru că, așa cum a ind.cat 
secretarul general ai partidu-

strîns și trimis la „ziuă", 
precum și descongestiona
rea unor galerii și alte 
căi. de acces spre fronturile 
productive. (Petru Găină).

SPECTACOL. Teatrul 
maghiar de stat din Ti
mișoara prezintă joi, 13 
aprilie, ora 20, pe scena 
Casei de cultură din Petro
șani comedia Testamen
tul (Sip a Tokre). (D.CJ

ÎN JURUL CLĂDIRII NO
ULUI SPITAL au fost plan
tați ieri primii brazi. Spe
răm că este numai începu
tul unei^acțiuni prin care 
spațiul din jurul acestui im

redam sinteza discuțiilor

lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dezvoltarea mi
neritului Văii Jiului trebuie 
să aibă la bază mecanizarea 
lucrărilor și modernizarea 
tehnologiilor. Primul facior 
de condiționare a activității 
pe care o desfășurăm în a- 
ceastă direcție îl constituie 
condițiile geologico-miniere 
dificile ale bazinului Valea 
Jiului.

N. LEȚU : Tocmai aceste 
condiții de exploatare difici
le, comparativ cu alte bazine

• (Continuare în pag. a 2-a)

portant edificiu să devi
nă o adevărată grădină to
nifiantă. (D.G.).

O. J. T. PETROȘANI a- 
nunță începerea înscrierilor 
pentru-o excursie de 16 zile ■ 
ce se va organiza în 
cursul lunii iulie în Un- I 
garia, Cehoslovacia, R.D.G. • 
și Polonia. Relații suplimen- I 
tare la sediul oficiului. 
(M.P.).

tui informant 
_ ___________ J
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Jurnal 
de vacanță

I •(Urmare din pag. I)

Pentru vacanța de primă
vară a elevilor, s-au întoc
mit programe cuprinzînd ac
tivități de ia nivelul școlilor 
și pînă la sistemul municipal 
de învățămînt. în urma con
trolului și sondajelor efectu
ate în ultimele zile, factori 
educativi cu responsabilități 
în organizarea vacanței 
ne-au prezentat următoa
rele opinii referitoare la 
prima parte a vacanței.

, Pînă acum - ne-a spus 
tovarășul prof. Mircea Ba
ron, președintele Consiliului 
municipal al organizației 
pionierilor - au avut loc în 
școli și orașe acțiuni poli
tico-educative, cUltural-artisti- 
ce, sportiv-turistice, social- 
gospodăreșfi. Nu numai nu
mărul acțiunilor, ci partici
parea elevilor și formulele 
de organizare îmi permit să 
afirm că există în școli p 
preocupare zilnică de a ma
terializa concepția unei va
canțe active care să răs
pundă necesității educării 
multilaterale a pionierilor și 
șoimilor patriei.

— Pe lingă acțiunile speci
fice perioadei de vacanță - 
ne declara tovarășa prof. 
Natalia Aldica, inspector 
școlar județean - cadrele 
didactice din Valea Jiului 
sînt cuprinse în mai multe 
acțiuni importante. Mă gîn- 
desc la cursurile de perfec
ționare pentru învățători și 
profesori (la Petroșani au 
avut loc în săptămîna tre
cută astfel de cursuri și pen
tru educatoarele care predau 
educația fizică), recondițio- 
narea materialului didactic 
și reamenajarea unor labora
toare, cabinete și ateliere 
școlare. în aceste zile sînt 
organizate (ia Școala gene
rală nr. 2 Petriia și Liceul 
industrial nr. 1 din Lupeni) 
activități de pregătire a e- 
levilor cu unele goluri în 
cunoștințe, iar în cea mai 
mare parte a școlilor și li
ceelor au loc pregătiri cu ] 
elevii claselor terminale (a 
Vlll-a, a X-a, a Xll-a), In ( 
școli, cu sprijinul întreprin
derilor patronatoare (am re- ' 
marcat interesul existent la I 
Preparația din Lupeni) se I 
desfășoară examene la care l 
participă oameni ai 'muncii | 
care-și completează studiile, i 
Din acțiunile vacanței tre
buie să mai spun că în 7 a- 
prilie s-a deschis tabăra de 
muncă patriotică de la Va
lea de Pești, unde elevi de I 

la Liceul industrial din Petro- i 
șani și Școala generală din j 
Uricani amenajează spații ■ 
destinate perioadei vacante- | 
lor.

- în această vacanță, pe 
lîngă alte acțiuni educative, 
sportiv-turistice și recreative
- ne-a spus tovarășul Nicolae | 
Vlud, prim-secretar al Co- | 
mitetului municipal ■ • - -
- ne-a preocupat 
rea taberei de 
pentru apărarea 
(care s-a deschis 
Liceul industrial din Petro
șani). Scopul educativ al va
canței se realizează prin ac
tivități diverse la care parti
cipă și mulți tineri din lice
ele Văii Jiului.

' miniere, fac necesare o orien
tare de ansamblu cît mai ju
dicioasă a activității de crea
ție, o evaluare exactă a o- 
biectivelor prioritare și a 
capacităților de cercetare e-

V. CARAMETE : într-ade- 
văr, e necesar să precizăm 
cît mai bine obiectivele pe 
care le urmărim. Consider că, 
în general, prevederile pro
gramului de cercetări se re
feră la tehnologiile ulii zate 
la strate subțiri și de grosime 
medie, pe de o parte, și la 
strate groase, în mecanizarea 
lucrărilor la stra ele subțiri 
s-au obținut o serie de re
zultate bune, legate îndeosebi 
de introducerea susținerii me
canizate și a tăierii cu com
bina. în continuare principa
lul domeniu al cercetărilor va 
trebui să-l constituie moderni
zarea tehnologiilor în strofe
le groase. în stratul principal 
3 este necesar să ,,modificăm" 
cond'ț’.ile de exploatare, ex
tragerea separată a zonelor 
de culcuș, coperiș și spițuri, 
perfetționarea construcției ta
vanului flexibil, consolidarea 
rocilor din tqvan, realizarea 
unei vetre netede, acestea fi
ind condiții impuse de utili
zarea eficientă a complexelor 
mecanizate de abataj.

G. MICHEȘ : Cunoscînd 
importantele fonduri de in
vestiții de care dispunem pen
tru dotarea unităților minie
re, apare ca foarte importan
tă opțiuneq.pe care o facem 
pentru o anumită tehnologie, 
în aceste cond ții, poate fi 
generalizată utilizarea unei 
anumite combine, de exem
plu, sau a unei tehnologii ?

V. CARAMETE : Trebuie a- 
vute în vedere condițiile spe
cifice ale fiecărui strat și ale 
fiecărui cîmp miner. Pentru 
extinderea mecanizării ia a- 
batajele cu front scurt din 
stratul 3, de exemplu, trebuie 
aplicată o concepție „suplă",

i;

adaptată schimbărilor frec
vente ale lungimii fronturilor 
de lucru.

ii. BOGDAN : Cunoscînd 
obiectivele cercetării, este ne
cesar să se facă și o evalua
re a capacităților de cerceta
re existente în Valea Jiului, 
pentru a se asigura o corela- 
lare corespunzătoare a a- 
cestora. <

N. LEȚU : Prezența îrî ba
zin a două institute de cerce-

B. BOGDAN : în domeniul 
activității de cercetate ce se 
desfășoa'ă în Valea Jiului e- 
xistă încă numeroase disponi
bilități insuficient valorificate. 
Voi da doar cîteva exemple 
referitoare la cadrul inștitu- 
ționalizat mai puțin cunoscut 
și utilizat în cercetare. Cabi
netul municipal de organiza
re poate realiza contracte de 
studii în domemul organizării 
cu participarea oamenilor 
muncii din întreprinderi și a 
colaboratorilor externi.

velul bazinului nostru a unui bună precizare a noțiunii de 
complex de cercetare - pro- asistență tehnică și atragerea 
iectare A producție. Liceele 
industriale, Institutul de mine 
d spun de bune capacități 
de uzinare, care ar perm te 
realizarea prototipurilor sau 

it a dispozitivelor de serie mi
că în afara întreprinderilor 
productive de profil, unde se 
înregistrează adeseori întîr- 
zieri. Realizarea acestui o- 
biectiv face însă necesară o 
acțiune de coordonare la ni
velul Văii Jiului.

mult mai eficientă a. acestora 
în experimentarea noilor uti
laje și complexe care se gă
sesc în exploatare la fiecare 
mină.

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
târ.i și a unui institut de în- . . în domeniul științelor socia- 
vățămînt superior arată că le, unde numărul cercetărilor 
există condiții reale pentru a 
soluționa în bune condiȚuni 
problemele tehnico-economi- 
ce complexe ale activității 
productive. în Institutul de 
mine, mai bine de 70 de ca
dre didactice desfășoară ac
tivități de cerce'.are, la care 
se adaugă iucrările de diplo
mă ale absolvenților. O dis
ponibilitate în acest sens o 
constituie și prezența, în ca
drul procesului de integrare 
a învățămîntului cu producția 
a studenților din ami IV și V 
în unitățile productive, care, 
prin natura obligațiilor di
dactice participă electiv lă 
activitatea de cercetare știin
țifică.

D. CORJAN : Un impor
tant potențial de cercetare îl 
reprezintă și specialiștii din 
producție, pentru că, pe lin
gă activitatea curentă, fieca
re inginer sau conducător al 
producției urmărește optimi
zarea comportării în exploa
tare a utilajelor existente, îm
bunătățirea organizării pro
ducției.

i și aplicațiilor poate fi consi- 
j derat ca insuficient, există 

Laboratorul interdisciplinar 
pentru probleme social-econo- 
mice și Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului. 
Filiala Petroșani a Academiei 
de științe materrrafice d.n 
R.S.R. poate contribui, de a- 
semenea,- în mod eficient la 
soluționarea problemelor 
practicii economico-socia'e.

G. MICHEȘ : Referitor la 
capacitățile de cercetare tre
buie acordată importanța cu
venită asigurării cadrelor de 

. cercetători și a dotării nece
sare. In cele aproape irei de
cenii de activitate în cadrul 
C.C.S.M. s-a realizat un nivel 
bun de dotare cu aparatură 
și standuri. Un iîștig pentru, 
noi este faptul că reușim să 
producem în atelierul propriu 
o serie de prototipuri, fapt 
ce contribuie la reducerea 
ciclului de asimilare în pro
ducție a noilor tehnologii. 
De aceea, cred că ar fi deo
sebit de utilă analizarea po- 
sibilitățJor de creare la ni-

V. CARAMETE: Așa cum 
se arăta, e necesar să acor
dăm atenția necesară recrută
rii, formării și cointeresării 
cercetătorilor.

D. CORJAN: intrucît viito
rii cercetători se recrutează 
de obicei din ingirierii sta
giari, ar fi util ca perioada 
de stagiatură să fie mai bi
ne organizată pentru a per
mite deprinderea atît a cunoș
tințelor practice, cît și a unor 
tehnici specifice cercetării. .

G. MICHEȘ: Deoarece cer
cetătorii tineri desfășoară în 

în 
la 
cu

permanență o activitate 
teren, cercetările efectuate 
mină ar trebui echivalate 
perioada de stagiatură în în
treprindere.- In acest fel, în- 
cadrînd absolvenții institute
lor de învățămînt superior 
direct in cercetare s-ar pu
tea asigura o mai rapidă in
tegrare în specificul acestei 
activități și s-ar reduce 
tuația cadrelor.

N. LEȚU: Chiar daca 
Stagiatură în producție,. 
nerii specialiști trebuie folo
siți corespunzător; in acest 
sens cred că ar fi utilă mai

iac
fi

B. BOGDAN: Multitudinea 
și complexitatea problemelor 
legate de îmbunătățirea or
ganizării cercetării, miniere, 
de integrare a sa cu activi
tatea practică pune 
evidență utilitatea 
ordonării . unita'e a 
turor activităților de cerce
tare ce se desfășoară în ins
titutele de profil sau. în uni
tățile productive din Valea 
Jiului. Cred că ideeă ar me
rita să fie anal.zată cu a- 
tenție, chiar dacă o încerca
re similară de acum nu a dat 
rezultatele așteptate.

V. CARAMETE: O aseme
nea coordonare ar fi utilă în 
perioada de stabilire a 
planurilor de cercetare, pre
cum și în valorificarea rezul
tatelor cercetării. Pe această 
cale s-ar putea acționa pen
tru mai buna organizare a 
integrării cercetării cu pro
ducția? : -

B. BOGDAN: Să nu uităm 
că în mod practic în unități
le miniere nu există un com
partiment sau o persoană 
însărcinată cu experimenta
rea noilor tehnologii. Au dis
părut fostele compartimente 
tehnice, fără să fie înlocuite 
cu un cadru corespunzător 
tocmai acum, cînd se înregis
trează un ritm rapid de mo- : 
dernizare a tehnologelor.

G. MICHEȘ: Hotărîrile de 
partid și de stat precizează 
căile de înfăptuire a activi
tății de cercetare. Apreciez 
însă și eu că o coordonare 
corespunzătoare, la niyelul 
bazinului ar permite sporirea 
eficienței cercetărilor între
prinse, reducerea duratei de 
asimilare a acestora în pro
ducție.-

în 
co- 
tu-
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Tir cu arcul Pe locuri

al U.T.C. 
organiza- 
pregătire 

patriei 
luni la

T. SPĂTARU

în zilele de 7-9 aprilie, 
poligonul de tir „Olimpia" a 
găzduit competiția națională 
de tir cu arcul, dotată cu 
„Cupa Primăverii". Arcașii 
din Aninoasa, care nu au în
trerupt deloc activitatea de 
pregătire, au reușit să ob-

Tenis de masă

în turneul final
Formația de fete a C. S. 

Școlar Petroșani a participat 
la etapa de zonă a Campio
natului de calificare pe e- 
chipe în orașul Cluj-Napoca 
și s-a calificat pentru etapa 
finală, ce va avea ioc în 
perioada 14-17 septembrie 
a.c. în orașul Buzău. Danie
la Păduraru, Maria Mărcuș 
și Ana Mărcuș, sînt cele 
trei componente ale echipei 
antrenate de Marius 
zenffeld. (B. STAiCU).

CLASAMENTUL
CAMPIONATULUI MUNICIPAL DE FOTBAL

Ro-

țină succese de prestigiu, 
care consolidează și mai 
mult intrarea unor compo
nent! în loturile naționale 
și chiar olimpic.

La juniori I, echipa forma
tă din Aurel Urîțescu, Petre 
Feier și Dănuț Baroncea a 
ocupat locul I, iar la juni
ori II (copii 14-16 ani), care 
participă pentru prima dată 
la o competiție oficială, cei 
trei reprezentanți ai minerilor 
din Aninoasa s-au situat, de 
asemenea, pe primele 3 lo
curi ; Gheorghe Pop 927

Urgențe în realizarea 
obiectivelor social -

616
578

fruntașe
puncte, Virgil. VJasim 
puncte și loan Pagnejer
puncte. De asemenea, la in
dividual, juniori I, tinerii 
noștri arcași au ocupat pri
mele locuri prin : Aurel Urî- 
țescu 1 624 puncte, Petre 
Feier 944 puncte și Dănuț 
Baroncea 833 puncte.

La seniori, Maestrul spor
tului Vasile Tămaș, antreno- 

,'rul echipei, a obținut Jocul 
4 în competiție.

Aurel SLĂBÎi

culturale pentru C.M.V.j
® (Urmare din pag. I)

BREVIAR SPORTIV
ATLETISM, Crosul tine-•

retului, etapa municipală, 
categoria T9 ani. lată primii 
trei clasați : fete : Zoița Fe- 
her, Lucica Bolfea și Ecateri- 
na Bosoncea, toate de la 
Preparatorul Petriia ; băieți : 
Ion Rădescu, Ion David și 
Marcel Glăvan, toți de la 
I.M.P. .

șani a participat la returul 
diviziei, ce a avut Joc la 

ocupînd în final 
în serie, 
tehnice : 
Craiova, 
Orșova, 
Tg. Jiu, 
Drobeta
-15 cu

S. 
S.
S. 
s.

lată
14-17
11-20

8-8
13-20 

Turnu
C. S. S.

re- 
cu 
cu 
cu 
cu 

Se-

trila. Intr-o situație mai bună 
se găsesc căminul și cantina 
din orașul Vulcan. Oricum, 
notele de comandă sînt în
tocmite pentru majoritatea o- 
biectivelor, urmînd ca în 
cursul lunilor aprilie și mai 
să fie elaborate și proiectele 
de execuție. Aceasta ar fi o 
primă problemă care se cere 
rezolvată grabnic de către 
Combinatul minier Valea Jiu
lui prin insistente demersuri 
la forurile care, pe plan na
țional, avizează sau aprobă 
începerea execuției obiecti
velor în cauză. Desigur, avi
zarea este direct determina
tă de data la care va fi în
cheiată elaborarea documen
tațiilor pentru fiecare obiec
tiv în parte.

O altă problemă: toate

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, un amplu program 
de investiții social-culturale 
și gospodărești, al căror be
neficiar sînt întreprinderile 
miniere. De exemplu, un grup 
de obiective vizînd stabiliza
rea forței de muncă se vor 
executa în principalele cen
tre miniere — Petriia, Vulcan 
și Lupeni — și constau în 
construirea de cămine și can
tine miniere dotate cu tot 
ceea ce presupun cele mai 
exigente condiții de confort 
și servire.

Conform unui program mi
nuțios întocmit pentru per
fecționarea pregătirii profe
sionale, educarea și forma
rea viitorilor mineri și elec- 
trolăcătuși, policalificați, po- 
sedind cunoștințe la nivelul obiectivele vor fi construite 
exigențelor pe care ie pre
tind mașinile și utilajele cu 
care se îmbogățesc aproape 
zilnic întreprinderile, se vor 
extinde și dota modern cele 
două licee industriale, din Pe
troșani și Vulcan, și grupul 
școlar minier de la Lupeni.
In
va 
de 
în 
cursuri pentru ridicarea cali
ficării, pentru îmbogățireă ni
velului de pregătire al munci
torilor și specialiștilor, cen
tru care vă fi dotat cu mij
loace de instruire moderne.

Majoritatea obiectivelor vor 
fi începute chiar din acest 
an și se vor încheia în cursul 
actualului cincinal. Deocam
dată, însă, nu avem elabora
te documentațiile de execu
ție, nu am creat condiții pen
tru atacarea lucrărilor, mai 
ales pentru cantina din Pe-

I

din elemente prefabricate 
mari. Constructorul — 
I.C.M.M. Petroșani — trebuie 
să ia măsuri din timp pen
tru asigurarea viitoarelor șan
tiere cu aceste elemente. Se 
cere asigurată, de asemenea, 
forța de muncă necesară, ca
lificată corespunzător, mai a- 
les că în profilul constructo
rului au intrat, pînă acum, 
doar obiectivele industriale.

Deși timpul de pregătire a 
fost relativ scurt, cu sprijinul 
institutelor de proiectare din 
județ, angrenate intens la în
tocmirea documentațiilor, în 
conlucrare strînsă cu execu
tantul acestor lucrări de in
vestiții, I.C.M.M. Petroșani, 
Combinatul întreprinde efor
turi susținute pentru#ca ,,pia
tra de temelie" a obiective
lor să fie așezată cît mai din 
vreme, pentru ca execuția și 
finalizarea lor să se poată 
încadra în termenele stabilite.

Tg. Jiu, 
locul IV 
zultatele 
C. 
C. 
c. 
c.
verin, 
Slatina și 18-6 cu C. S. S. Ca
racal.

paralel, în Petroșani se 
construi un modern centru 
perfecționare a cadrelor 
care se vor desfășura

• FOTBAL, campionatul 
republican de juniori : Dina
mo Slatina - Minerul Lu
peni 3-0, Minerul Lupeni - 
Metalul Drobeta Turnu Se
verin 1-2, Chimica Tîrnăveni 
- C. S. Școlar Petroșani 5-1, 
C. S. Școlar - Metalurgistul 
Cugir 1-2. Campionatul mu
nicipal : Utilajul Petroșani - 
Preparatorul Lupeni 2-0, Să
nătatea Vulcan - Fabrica de 
oxigen 3-0, Preparația Co
roești - Minerul Dîlja 3-0 
(n'eprezenrare).

® HANDBAL. Echipa de 
juniori II a C. S. Ș. Petro

• ȘAri. Campionatul ju
dețean, echipe mixte : Liceul 
Vulcan - Minerul ..Vulcan 
4-6.

7
7
6
5
2
1
0
aprilie,

29-4 15
32- 8 15
38-14
20-21
7-25
6-35
3-28

ora 16,30 :

0 
1
3
4
6
6
8

1. E. G. C. L. Petriia
2. Sănătatea Vulcan
3. Utilajul Petroșani
4. Preparatorul Lupeni
5. Preparația Coroești
6. Fabrica
7. Minerul

ETAPA
Fabrica de
nerul Dîlja; E. G. C. L. Petriia - Preparatorul Coroești;

de oxigen 
Dîlja

1
1 
o 
o
o
1
1

12
10
4
3
1

8
9
9
9
8
8
9

VIITOARE, sîmbătă, 15 
oxigen - Utilajul ; Preparatorul Lupeni - Mi-

• armia S. Con
structorul Alba lulia - Mine
rul Lupeni 18-0, Minerul Li- 
vezeni - C.F.R. Cluj-Napoca 
6-6. Campionatul republican 
de juniorii C. S. S. Petroșani 
- Viitorul Cluj-Napoca 0-14.

tSĂLOI



3I „Progresul economic 
in România"

Notă de lectură

apărută 
anali-

Cartea „Progresul econo
mic în România", 
în Editura politică, 
zează evoluția progresului 
economic din țara noastră 
în decursul celor 100 de ani 
de la cucerirea independen
ței de stat.

„O sută de ani din istoria 
milenară q omenirii - spu
ne în prefață prof. univ. dr. 
loan V. Totu r 
considerată o secvență 
tă a timpului 
pentru poporul român, 
o sută de ani cuprinși 
1877 și 1977 formează

-- poate fi

infinit.

sociale, care 
alte dimensi-

independenței 
statului 
crearea

scur-
Dar 
cei 

între 
o

perioadă istorică în decursul 
căreia s-au desfășurat pro
funde transformări politice, 
economice și 
dau cu totul 
uni timpului".

Cucerirea 
de stat, formarea 
național unitar, 
P.C.R., cucerirea puterii po
litice de către clasa mun
citoare sînt evenimente care 
au descătușat energiile cre
atoare ale națiunii române 
și au asigurat progresul con
tinuu al țării. Volumul cu
prinde două părți și opt sec
țiuni, care corespund rit

Iti cadrul acțiunilor de perfecționare a utilajelor mecanizate construite în Valea Jiului 
pentru subteran, un rol deosebit îl au vizitele minerilor la I.U.M. Petroșani.

1
■ '■ ■ L

; fa

murilor și particularităților 
specifice în care s-a realizat 
progresul în diferite etape 
în cei 100 de ani de la cu
cerirea independenței de 
stat. Prima parte cuprinde 
etapa (de aproape șapte de
cenii) in care progresul eco
nomic s-a realizat in condiți
ile specifice apariției și dez
voltării capitalismului, al 
penetrației capitalului stră
in în România, pe fondul 
luptei maselor muncitoare 
pentru unitate, independență, 
eliberare socială și apărarea 
integrității teritoriale.

Partea a doua cuprinde 
ultimele trei decenii, peri
oada marilor împliniri ale 
neamului românesc, în ca
re progresul economic a în
registrat cele mai înalte rit
muri. Pe temeliile economi
ei socialiste, industria'izărea 
țării, rezolvarea problemei 
agrare, promovarea revo 
luției științifico-tennice, re
înnoirea și avîntul culturii 
naționale, participarea ac
tivă la divizunea internațio
nală a muncii au determi
nat creșterea sistematică și 
în ritmuri rapide a potenți
alului economic al României.

Asist, univ. loan UIFĂLEAN

Cerută de un cerc mai larg de cititori, 
rubrica pe care o inaugurăm în această 
pagină își propune să găzduiască defi
nirea unui mare număr de categorii e- 
conomice, de concepte, noțiuni și termeni 
cu care operează economia politică so
cialistă. Dincolo de caracterul strict in
formativ al paginii „de dicționar", ru
brica noastră se dorește strîns legată 
de realitățile concrete ale colectivelor 
de muncă din municipiul nostru, ajutînd 
pe această cale la o cît măi bună înțe
legere a fenomenelor economice ce ne 
sînt apropiate. Pentru a răspunde acestei 
cerințe, solicităm colaboratorilor să spri
jine definirea teoretică a termenilor cu

exemplificări concrete, desprinse 
practica activității de producție.

Invităm cititorii să ne comunice pre
ferințele privind tratarea unor termeni, 
să ne adreseze întrebări, astfel încît ru
brica să dobîndească seva de viață a 
unei dezbateri cu un ecou cît mai larg.

Avizăm cititorii că rubrica va fi sus
ținută de colaboratori cu o bogată ex
periență practică și competență în do
meniile abordate. Pentru început, oferim, 
spre lectură o primă filă a dicționarului 
nostru, semnată de K.IRALY ZOLTAN, 
doctor în economie, consultant în orga
nizare și Conducere în cadrul Combina
tului minier Valea Jiului.

Productivitatea muncii
Productivitatea muncii este 

principala formă de expri
mare a eficienței economice. 
Cînd vorbim despre această 
categorie economică reținem: 
noțiunea de productivitate a 
muncii; calcularea producti
vității muncii; definirea creș
terii productivității muncii; 
factorii de creștere a produc
tivității muncii.

NOȚIUNEA: Productivita
tea muncii reprezintă eficaci
tatea, rodnicia cu care este 
cheltuită munca omenească 
în procesul de producție. Re
marcăm că productivitatea 
este un atribut al activității 

umane, productive. Numai 
munca are productivitate, ca 
atare este greșit să vorbim 
de productivitatea stratului 
de cărbune, a mașinii sau a 
pămîntului.

CALCULAREA: productivi
tatea muncii îmbracă două 
forme: a) productivitatea
muncii individuale; b) produc
tivitatea muncii sociale.

Productivitatea muncii indi
viduale reprezintă rodnicia 
cu care este cheltuită forța 
de muncă de către un lucră
tor, sau un colectiv, și se mă
soară fie prin volumul de 
producție obținut cu o anu
mită cantitate de muncă vie 
(W = CVT), fie prin cantita
tea de muncă vie cheltuită 
pentru obținerea unei unități 
de p-ducție (W = T/Q). 
Este aeci corect să spunem 
că în abatajul 4301 producti
vitatea muncii este de 15 to
ne pe un post de 6 ore, dar 
nu greșim dacă aceasta o 
exprimăm prin consumul de 
0,4 ore (24 minute) pentru o 
tonă extrasă. In practică sînt 
întîlnite mai multe metode de 
exprimare a nivelului produc
tivității muncii și anume: în 
unități valorice (lei/1ucrător), 
în unități naturale (tonezlu- 
crător) sau în unități natural 
convenționale (ex: tractor, 
vagon etc.)

Productivitatea muncii so
ciale exprimă eficacitatea cu 
care este cheltuită întreaga 
muncă (vie și materializată) 
ocazionată de obținerea unei 
valori de întrebuințare. Ea se 
măsoară prin timpul de mun
că socialmente necesar ob-

productivității

ținerii produsului finit, să zi
cem a unei tone' de briche
te, fiind invers proporțională 
cu mărimea acestuia.

CREȘTEREA: Reducîndu-se 
timpul de muncă necesar ob
ținerii unui produs, se ajunge 
la creșterea 
muncii.

Creșterea 
muncii este o lege economi
că generală care în socialism 
se manifestă necontenit și 
rapid. Importanța realizării 
obiectivelor Congresului al 
Xl-lea al P.C.R. în acest do
meniu este ilustrată elocvent 
dacă ne gîndim că la nivelul 
anului 1980, sporirea cu nu
mai un procent a productivi
tății muncii, în industrie, va 
aduce un spor de producție 
de cca. 20 miliarde lei.

FACTORII DE CREȘTERE: 
Nivelul și dinamica produc
tivității muncii depind de o 
mare varietate de factori teh- 
nico-economici, sociali și na
turali sub a căror incidență 
se desfășoară producția: pro
gresul tehnic, nivelul de cali
ficare a lucrătorilor, nivelul 
organizării producției și a 
muncii, cointeresarea materi
ală și morală etc. In con
cepția partidului nostru, va
lorificarea tuturor posibilită
ților de creștere a productivi
tății muncii reprezintă facto
rul hotărîtor pentru realiza
rea obiectivelor planului cin
cinal și depășirea de către 
țara noastră, într-un termen 
cît mai scurt, a stadiului de 
țară în curs de dezvoltare.

Dr. Zoltan KiRALY, 
economist, consultant în 

organizare și conducere în 
cadrul C.M.V.J.

productivității

Lucrările de prospec
țiuni geologice au identi
ficat în anii din urmă o 
serie de iviri de cuarț în 
munții falnici din împre
jurimile Uricaniului. Ulte
rior, s-a ajuns la identifi
carea unor importante re
zerve, în măsură să justi
fice începerea unor lucrări 
de exploatare sistematice. 
Cuarțul de Uricani este 
recomandat de o serie de 
calități deosebite, fiind 
printre cele mai apreciate, 
sub aspectul purității, între 
zăcămintele similare cu-

CU AR J UI 
o nouă bogăție 

minerală 
a Văii Mul

noscute în Europa. In acest 
fel, el va deține în anii 
următori o pondere în
semnată de materie pri
mă destinată producerii 
tot mai apreciatelor cris
taluri românești, precum 
și pentru alte întrebuin
țări industriale.

Pentru punerea în va
loare a acestei însemnate 
bogății minerale se va fo
losi o carieră de mare ca
pacitate. Faza următoare 
a tehnologiei de valorifi
care a cuarțului se des
fășoară tot în Valea Jiu
lui, în care scop pe viitoa
rea platformă industrială 
a orașului Uricani a înce
put construcția preparației 
de făină de cufirț.

B. MIHAI

Concursul 
pentru ocuparea 

posturilor didactice 
vacante

Concursul pentru ocuparea 
posturilo’r didactice vacante, 
publicate în suplimentul „Tri
buna școlii" din 15 martie 
1978, se va desfășura în în
treaga țară în ziua de 23 a- 
prilie 1978 ora 9, în localită
țile reședință de județ, la 
unitățile de învățămînt stabi
lite de inspectoratele școlare.

Știindu-se cît de mult 
suferă copiii, chiar fără 
să arate, cînd intervin 
dezbinări familiale, este 
de dorit ca părinții, atît 
de dragul copiilor, cît și 
în propriul lor interes, să 
se străduiască de a duce 
o viață cît mai corectă 
în căsnicie. Copiii nu tre
buie prea mult răsfățați, 
dar nici neglijați, dezamă
giți sau păcăliți.

Evitarea 
traumatlzării 

psihice a copiilor
Dramatizarea sau sanc

ționarea cu prea multă 
asprime a copiilor, cînd 
comit unele greșeli în 
viața școlară sau extra- 
școlară sau cînd aduc no
te mici, nu e deloc în a- 
vantajul menajării psihi
cului acestora. Se vor e- 
vifa admonestările de o- 
rice fel în fața unor per
soane străine. In cazurile 
în care intervin tulburări 
în funcționalitatea unor 
organe sau sisteme (ticuri, 
enurezis etc.), copiii nu 
trebuie pedepsiți, luați în 
batjocură sau divulgați 
altor copii, ci ajutați cu 
răbdare și tratați cu aju
torul medicului.

INTRE NOI FEMEILE • ÎNTRE NOI FEMEILE 9 INTRE NOI FEMEILE • iNTRE NOI FEMEILENoi garnituri de mobilăNoutăți în moda 
anului ’78

După -cum v-am mai in
format, săptămîna trecută a 
avut loc ia Petroșani o in
teresantă paradă a modei. Au 
fost prezentate cele mai noi 
modele de îmbrăcăminte 
pentru femei, bărbați și co
pii.

Pentru noi, femeile, moda 
acestui an are ceva din 
melancolia anilor '30. Remar
căm astfel în linia pardesie- 
lor și paltoanelor, forma tu- 
bulară și cea cambrată și 
evazată din talie, mîneca 
raglan iar Io unele modele, 
falduri bogate pentru spate. 
Aceeași linie la impermea
bilele pentru femei, confec
ționate din tercot și prevă
zute adesea cu glugă și apli
cații din catifea.

Impermeabilele se poartă 
cu și fără cordon și au o 
lungime care . nu depășește 
jumătatea gambei. Vara vom 
purta rochii cu mîneci chimo- 
no, sau prinse într-un fel de 
șiret din același material. 
Se poartă fusta pe bie’ și 
bluzajul prin încrețituri în 
față și în spate.

Ca materiale se folosesc 
mătasea și imitațiile de in.
Pentru dimineața, rochii
sport cu o cută în față ori
în spate și aplicații de bu
zunare tighelite, băsmăluțe 
etc.

Pentru ocazii, vom îmbră
ca rochii vaporoase, largi din 
talie sau de sub bust, cu 
pelerine detașabile din ace
lași material. Decolteul este 
discret. Se vor folosi impri- 
meurile pastelate sau cele 
degrade, de mare efect pen
tru rochiile stil roman, lu
crate cu volane și mînecă 
bogată.

Se poartă fuste cu pliuri, 
cordoane, iar pantalonul de 
la costumul de voiaj are 
lărgimea manșetei de maxi
mum 30 cm. E bine de știut 
că în moda feminină a a- 
cestui an, pantalonul se 
poartă numai pentru voiaj. 
Lungimea rochiilor și fuste
lor rămîne pînă la nivelul 
genunchiului, cel mult pînă 
la jumătatea gambei.

M. ȘERBAN

Magazinele de desfacere 
a mobilei din municipiul 
nostru au pus în vînzare în 
aceste zile noi tipuri de 
mobilă, caracterizată prin- 
tr-un grad superior de func
ționalitate. Astfel, vom pu
tea cumpăra noul hol „Ma
riana" din piese detașabile, 
a cărui noutate 
faptul 
pot fi 
merei.

S-au

O sugestie pe 
cooperativei 

„Deservirea" Lupeni
Tn : __ ____

Lupeni, funcționează, într-un spațiu comun, o 
unitate de croitorie pentru femei și - bărbați. 
De mai multă vreme, lucrătoarele atelierului 
de croitorie pentru femei, ca și clientele, de 
altfel, au solicitat în repetate rînduri condu
cerii cooperativei găsirea unei soluții pentru 
separarea celor două ateliere.

Cum pînă acum nu s-a făcut nimic în 
acest sens, ne raliem și noi dorinței femeilor 
din Lupeni care vor cq atelierul de croito
rie destinat lor să le aparțină întrutotul, 
mai ales că este singurul atelier cu acest 
profil din oraș.

asemenea, elegante sufragerii 
tip „Rondo" și ~ 
combinate „D-25“ 
Pentru bucătărie, 
ră deosebit de 
noul tip „Bucur".

camerele 
și „llva". 

o garnitu- 
utilă este

pus în vînzare,

constă în 
că piesele canapelei 
așezate în colțul ca-

cadrul complexului „Deservirea"

adresa

Desen de
Ion Barbu.

Sfaturi practice
• Pentru a impermeabiliza 

încălțămintea copiilor și a o
face rezistentă, mai ales în 
perioadele ploioase, 
proceda astfel : 
în părți egale, 
pasăre și seu. 
amestec pe baie de 
și ungeți apoi încălțămintea 
bine zvîntată.

puteți 
combinați, 

grăsime de 
Topiți acest 

aburi
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 

au plecat spre S.U.A.
• (Urmară din pag. I)

șii din conducerea de partid 
și de stat au venit împreună 
Cu soțiile.

Erau, de asemenea, pre- 
zenți membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de 
instituții centrale și organiza
ții obștești, alte persoane ofi
ciale,

Pe aeroport se afla Tho
mas W. Simons, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al S.U.A, 
la București, cu soția.
£ Mii de bucureșteni au sa

Escală în Irlanda
din pag. I)• (Urmare

din Ministerul Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai a- 
utorităților locale.

Erau de față ambasadorul 
României în Marea Britanie, 
Pretor Popa, membri ai am
basadei.

La scara avionului, to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost înmînate buchete 
de flori.

O gardă militară, alini
ată pe aeroport, a pre
zentat onorul. Au fost in
tonate, apoi, imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Irlan
da. Președintele Nicolae 
Ceaușescu a trecut în re
vistă garda militară.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu, pre
cum și persoane care îi înso

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe viceprim-ministrul 

guvernului egiptean
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
marți dimineața, pe Ahmed 
Sultan; viceprim-ministru, mi
nistrul electricității.

In cadrul întrevederii s-a 
relevat cu deosebită satis
facție că relațiile tradiționa
le de prietenie și strînsă co
laborare, bazate pe stimă și 
respect reciproc, statornicite 
între țările și popoarele noas
tre, se dezvoltă în perma
nență, în toate domeniile de 
activitate, în spiritul Declara••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

S.U.A. : în căutarea unor noi surse de energie
Creșterea neîncetată a ce

rințelor omenirii în energie, 
limitarea rezervelor de com
bustibili fosili și poluarea me
diului cu produse de ardere 
au determinat oamenii de 
știință să caute noi surse de 
energie care să le suplineas
că pe cele tradiționale. Exis
tă, se știe, și surse de ener
gie practic . inepuizabile: ra
diația solară, căldura din in
teriorul pămintului, energia 
viatului și a valurilor. Rămîne 
să se găsească procedeele 
de valorificare a acestor sur
se. In acest domeniu sînt 
demne de remarcat succese
le obținute de oamenii de 
știință americani care au a- 
juns la soluții dintre cele 
mai valoroase. In S.U.A. exis
tă la ora actuală instalații 
care furnizează curent elec
tric provenit din razele sola
re, energia geotermică sau 
eoliană. In domeniul utiliză
rii energiei solare ca sursă 
de combustibil, ei au pus la 
punct sisteme de „case sola
re" ale căror acoperișuri-o- 
glinzi captează căldura Soa
relui și o difuzează în inte
rior. Acum patru ani exis
tau aproximativ 183 de ase
menea case, astăzi numărul 

lutat cu multă căldu
ră pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, i-au urat drum 
bun, succes deplin în aceas
tă vizită, exprimîndu-și convin
gerea că ea va contribui la 
întărirea colaborării dintre 
cele două țări, la promova
rea idealurilor păcii și înțe
legerii internaționale.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
multă căldură acestor mani
festări.

La ora 12,45 aeronava pre
zidențială a decolat, îndrep- 
tîndu-se spre Washington.

țesc, au fost invitați în sa
lonul oficial, unde ‘ s-au 
întreținut într-o atmosferă 
cordială cu ministrul aface
rilor externe, cu celelalte 
persoane oficiale irlandeze 
venite în întîmpinare.

★;
La scurt timp, aeronava 

prezidențială a decolat, con- 
tinuîndu-și zborul spre 
Statele Unite ale Americii, un
de sosirea a avut loc în 
jurul orei 1,00, ora Bucu- 
reștiului.

în numărul de mîine vom 
relata ceremonia sosirii la 
Washington, precum și 
alte momente importante a- 
lei vizitei de stat pe- care 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu o 
întreprind în S.U.A., la in
vitația președintelui Jimmy 
Carter și a doamnei Rosalynn 
Carter.

ției solemne comune, și al a- 
cordurilor și înțelegerilor sta
bilite cu prilejul întîlnirilor și 
convorbirilor la nivel înalt. 
In același timp, s-a exprimat 
dorința de a se diversifica 
în continuare raporturile bila
terale, apreciindu-se în acest 
context, că extinderea și în
tărirea conlucrării economi
ce și pe alte planuri dintre 
România și Egipt corespund 
pe deplin intereselor popoa
relor român și egiptean, cau
zei păcii și cooperării inter
naționale.

lor este de 2 000—5 000 iar, 
potrivit aprecierilor Institutu
lui de arhitectură al S.U.A., 
în 1990 numărul locuințelor 
încălzite din inepuizabila căl
dură a astrului zilei va ajun
ge la 8 milioane, ceea . ce 
înseamnă că fiecare a 10-a 
locuință se va încălzi de la 
Soare. După părerea oame
nilor de știință americani, în 
viitor fiecare casă ar putea 
avea pe acoperiș sau la fe
reastră propria Centrală elec
trică pusă în funcțiune de căl
dura solară.

Dar, energie poate fi obți
nută și din... plante. Prin 
fotosinteză plantele transfor
mă energia solară într-o 
substanță care poate fi a- 
prinsă producînd căldură. 
Recent, compania „Meatr 
Corporation" a efectuat ana
liza tehnico-economică a 
„energeticii forestiere" pentru 
a cultiva păduri în scopul 
extragerii... alcoolului. Ei a- 
firmă, de pildă, că metanolul 
obținut din lemn va putea 
concura peste 10 ani benzi
na. Specialiștii companiei au 
descoperit un nou procedeu 
de obținere a amoniacului din 
păduri: hidrogenul din lemn 
combinat cu azotul din aer

o.n.u. în Comitetul pregătitor 
al sesiunii speciale pentru dezarmare
Delegația română și-a adus o contribuție activă la elaborarea proiectului

NAȚIUNILE UNITE 11 
(Agerpres). - în cadrul lu
crărilor Comitetului pregă
titor al sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată . dezarmării, gru
pul de redactare însărcinat 
cu elaborarea proiectului De
clarației cu privire la de
zarmare a terminat, în urma 
unei intense activități, o no
uă lectură de studiu a tex
tului acestui document. în 
procesul de negocieri, la care 
delegația română, împreu
nă cu delegațiile altor țări 
nealiniate, în curs de dez
voltare, și-a adus o con
tribuție activă, s-a reușit elimi
narea unor paranteze, con- 
venindu-se formulări ac
ceptabile tuturor. Aceste de
legații au insistat pentruNoi atentate teroristela Torino

ROMA 11 (Agerpres).
Experții poliției italiene au 
analizat cei de-ai cincilea 
mesaj al grupării teroris
te autointitulate „Brigăzile 
roșii", mesaj ce însoțea o 
nouă scrisoare a președinte
lui Consiliului Național al 
P.C.D., Aldo Moro, răpit, du
pă cum se știe, la 16 mar
tie de teroriști. Anchetatorii 
consideră ultima scrisoare a 
lui Moro ca fiind autentică 
- relevă agenția A.N.S.A. 
Totodată, specialiștii qu 
precizat că mesajul „Brigă
zilor roșii" este scris de 
aceeași persoană - care cu
noaște bine dactilografia - 
ca și precedentele.

★
Noi atentate teroriste au 

avut loc la Torino, luni sea
ra și în cursul zilei de marți. 
Unul din gardienii închiso
rii unde se află capii „Bri
găzilor roșii" (al căror pro
ces este în curs de desfă
șurare la Torino) a fost ucis 
de trei persoane - doi băr
bați și o femeie - în timp 
ce ieșea din locuința sa. 
Gardianul a reușit înainte 
de a cădea să răspundă fo

dă un gaz capabil să concu
reze cu amoniacul realizat 
prin procedee clasice.

Oamenii de știință ameri
cani au pus la punct metode 
de extragere a energiei din 
alge. La Centrul de cercetări 
oceanografice din San Diego 
există cea mai mare fermă 
pentru cultivarea algelor: de 
pe un hectar de asemenea 
culturi se pot obține produse 
alimentare, combustibil lichid 
și gazos, îngrășăminte chi
mice și mase plastice. De a- 
sem.enea, experiențele efec
tuate in Minnesota au rele
vat calitățile energetice ale... 
papurei. La universitatea din 
acest stat s-a calculat că pa
pura oferă cu 50 la sută 
mai multă masă uscată decît 
grîul.

Printre sursele netradițio- 
nale de energie, dar abun
dente în toate regiunile țării, 
se numără și... vîntul. Potri
vit aprecierilor Direcției pen
tru dezvoltarea resurselor e- 
nergetice ale S.U.A., pînă 
la sfîrșitul secolului nostru, un 
procent din energia consu
mată în această țară va fi 
energie eoliană. Transpusă 
în cifre, aceasta înseamnă 
100 miliarde kWh. Urmează-

documentului final

o apreciere realistă a si
tuației pe planul negocierilor 
de dezarmare, militînd pen
tru adoptarea unor prin
cipii democratice, care să 
imprime întregului docu
ment final al sesiunii spe
ciale un conținut cît mai 
angajant.

S-a convenit ca proiectul 
de declarație să fie dez
bătut în cadrul unei noi lec
turi spre sfîrșitul acestei săp- 
tămîm.

în ce privește programul 
de măsuri și acțiune, pro
gresele se lasă încă aștep
tate. întreaga problematică 
nucleară continuă să
se afle în suspensie din 
cauza poziției adoptate de 

curilor de armă ale te
roriștilor, dar atentatorii au 
părăsit locul crimei fără să 
tie totuși identificați. Un 
al doilea act terorist, reven
dicat de o altă: grupare ex
tremistă, s-a soldat cu răni
rea unui medic torinez.

„Intimidărilor la care re
curg teroriștii, guvernul i- 
talian și partidele politice 
le răspund, însă, prin uni
tate, pentru apărarea insti
tuțiilor țării și a democrați
ei ; refuzul categoric ol sta
tului de a accepta negocieri 
cu teroriștii a fost confir
mat nu numai de P.D.C. (al 
cărui lider este Aldo Moro), 
ci de toate partidele și for
țele democratice" - mențio
nează agenția A.N.S.A.

★
Pe de altă parte, un nu

măr de posturi de radio și 
televiziune și unele oraape de 
presă franceze au primit 
marți telefoane anonime 
prin care Se proferează a- 
meninjarea că liderul de- 
mocrat-creștin italian va fi 
ucis joi, 13 aprilie, „dacă ce
rerile „Brigăzilor roșii" nu 
vor fi satisfăcute".

să se găsească regiunea 
unde să fie instalate turbi
nele care vor acționa motoa
rele electrice.

In ce privește energia geo
termică, Statele Unite nu dis
pun de prea multe resurse. 
Singurul rezervor termal cu- 
nocut in S.U.A. este situat 
în statul California. El se află 
de 15 ani în exploatare fur- 
nizînd 500 MW energie elec
trică orașului San Francisco. 
Dar, specialiștii afirmă că re
zervorul termal ar putea „ fi 
„determinat" sâ producă 
2 500 MW — întreaga canti
tate de energie electrică ne
cesară orașului. Recent s-au 
descoperit pe litoralul Golfu
lui Mexic numeroase aseme
nea rezervoare cu gâze fier
binți. Specialiștii se află în 
faza de prospectare 
și elaborare a 
studiilor de eficiență. De 
pe acum, ei afirmă că, ală
turi de celelalte surse energe
tice „naturale", energia geo
termică ar putea constitui un 
element de bază al viitoare
lor programe energetice ale 
Statelor Unite.

F. C. 

unele state deținătoare de 
armament nuclear.

De asemenea, tematica ne- 
proliferârii armelor nucleare, 
cu componentele sale
esențiale referitoare la ga
ranțiile pentru cei ce nu de
țin armament nuclear și 
la accesul nestînjenit al tu
turor statelor la tehnologia 
nucleară pașnică, a fost și 
ea amînatâ pentru o exami
nare ulterioară. S-au înregis
trat progrese minore doar în 
privința unor formulări de 
compromis asupra eliminării 
armelor chimice și creării de 
zone libere de arme nu
cleare în diferite regiuni ale 
globului.

La 10 aprilie și-a: început 
activitatea și grupul de re
dactare privind mecanisme
le de negociere în dome
niul dezarmării.:"

ÎNTREPRINDEREA MINIERA 
LIVEZENI 

încadrează urgent
— Macaragiu autorizai

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 
57/ 1974.

COOPERATIVA „UNIREA"

PETROȘANI .

încadrează de urgență prin examen 
sau concurs :

• merceolog principal
• merceolog
• tehnician principal
MUNCITORI CALIFICAT! IN URMĂ

TOARELE MESERII :
— lăcătuși mecanici auto-moto
— lăcătuși mecanici
— electromecanici obiecte de uz casnic
— zidari

* — tinichigii auto
— tinichigii industriali
— tîmplari pentru mobilă

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 si Legea 
nr. 57/1974.

Doritorii se pot adresa zilnic la biroul per
sonal al cooperativei, între orele 7—9 și 13—15, 
precum și la telefon 42713.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Iliescu 
Constantin, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (193)

PIERDUT foaie matricolă 
pe numele Munteanu Cor
nelia, eliberată de Școala 
generală nr, 1 Petroșani. Se 
declară nulă. (195)

i INTR-UN RAPORT
I prezentat Consiliului de 
S' Securitate, secretarul gene

ral al O.N.U., Kurt Wal- 
Idheim, ă informat că for

țele interimare ale O.N.U.

Idin Liban (UNIFIL) își vor 
completa efectivul de 4 000 
de oameni pînă la sfîrșitul

I lunii aprilie.
’ LA Î0 APRILIE, s-au des- 
I chis la Rabat lucrările ce-

I lei de-a X-a Conferințe a so
li pietăților arabe de Semi- 
Ilună Roșie și de Cruce Ro

șie, la care participă dele- 
I gații din 20 de țări arabe.

Sînt prezenți observatori din 
peste 30 de țări printre care 

Iși din România și reprezen
tanți ai unor organizații in- 

> ternationale.
! COTIDIANUL LONDONEZ 
I „THE SUN", cu un tiraj de 
. 3 700 000 de exemplare, nu 
I a apărut marți, din cauza u- 
j nei greve a lucrătorilor de 
I la rotative, care cer amelio- 
I rarea condițiilor de muncă și 
Ide viată.

LA HANOVRA, cîteva su- 
■ te de tineri au manifestat 
I împotriva, unei adunări a 
I membrilor organizației neo

naziste „Tinerii Național-De- 
mocrați“. Demonstranții au ce- 

| rut autorităților să interzică 
pe viitor asemenea adunări.

ANUNȚ DE FAMILIE

Un profund omagiu adu
cem celui care a fost

BOGDAN AVRAM
de la a cărui dispariție dintre 
noi se împlinesc azi, 12 a- 
prilie 1978, 10 ani. Aminti
rea lui va rămîne veșnică 
pentru noi. Soția, fiicele, gi
nerii și nepoții. (194)
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