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SECTORUL V - PLUS 
2 400 TONE CĂRBUNE

Colectiv fruntaș în între
cerea socialistă ce se des
fășoară 
Vulcan, 
lui V - 
ia s-au 
deosebit 
brigăzile conduse de Szabo 
Balasz, Baltac Marin 
Iordan Gheorghe - au 
tins, prin creșterea produc
tivității muncii cu 560 de 
kg pe post în cărbune, o 
depășire a sarcinilor de 
plan cu 2 408 tone cărbu
ne. Toate brigăzile au ob-

în cadrul minei 
colectivul sectoru- 
din rîndurile căru- 
remarcat în mod 
în această lună

a-

Adunarea generală a Filialei 
Societății de științe geologice

leri, a avut loc la Insti
tutul de mine adunarea ge
nerală a Filialei Petroșani a 
Societății de științe geologi
ce din R.S.R. Raportul, da
rea de seamă prezentată 
membrilor societății, a evi
dențiat activitatea desfășu
rată de geologii Văii Jiu
lui pentru descoperirea și 
punerea în valoare a noi 
zăcăminte de substanțe mi
nerale utile, preocupările 
susținute pentru ridicarea 
nivelului pregătirii științi
fice și profesionale, a lu
crătorilor din domeniul geo
logiei. Dezbaterile ce qu 
urmat au relevat rezultate
le obținute, atît în ceea 
privește latura practică 
activității, ca rezultat 
cercetărilor individuale,
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Urcînd pe Ia Petroșani, 
Lupeni și Uncani, în ini
ma de vis a Retezatului, 
munte de-o neasemuită 
grandoare, te lași o clipă 
impresionat de frumusețea 
acelui Cîmp al lui Neag, lo
calitate pitorească și den
să în originalitate.

Stăpînii caselor durate 
„pe un picior de plai" și 
,.pe-o gură de rai11, oa
meni sfințiți în hărnicie, par 
cununați în veci cu na
tura. Viață pastorală 2 
Intr-un fel, pentru oierii ca
re urcă primăvara „sus, .la 
munte, la izvor". Minerii 
din Cîmpu lui Neag însă, 
coborîtori spre Uricani, Lu
peni și Petroșani, în „Va
lea - văilor de cărbune", 
au înlocuit de mult fluierul 
cu unealta pătrunsă în 
strat bogat în „aur brun", 
pentru ei și pentru țară, 
„pîinea11 industriilor.

Primăvara, în topirea 
zăpezilor, ciobanii din

A

IN ÎNTIMPINAREA MARII
SĂRBĂTORI A MUNCII

ținut productivități supe
rioare sarcinilor planificate 
cu peste 1 500 kg pe post.

La preparația Lupeni

RECUPERAREA IN 
CĂRBUNE PENTRU COCS - 

ÎMBUNĂTĂȚITĂ CU 0,3 
PUNCTE

lunii pînâ ieri, colec- 
preparației de cărbu-

In perioada de la înce
putul 
tivul 
ne din Lupeni a înregistrat 
la indicatorul specific „re
cuperare în special pentru 
cocs" - indicator calitativ 
de bază al muncii prepara
torilor - o îmbunătățire de 
0,3 puncte. Pe această ca
le, din cărbunele extras de 
întreprinderile miniere Uri- 
cani, Lupeni și Bărbăteni a 
fost preparată pentru side
rurgie o cantitate suplimen
tară de cărbune cocsificabil 
de 5 100 tone.

ur- 
geo-

grup (colective) sau în 
mo colaborării dintre „ 
logti întreprinderilor mihi- 
ere și geologii din învăță- 
mîntul superior sau de la 
Institutele de cercetări mi
niere, fie legat de popu
larizarea științelor geologi
ce, mai ales în rîndul tine
retului.

Au fost' făcute numeroa
se propuneri care au îmbu
nătățit planul de activitate 
supus discuției și apoi apro
bat în unanimitate.

în încheierea lucrărilor, a- 
dunarea generală a ales co
mitetul de conducere, șefii 
de secții și președintele Fi
lialei Petroșani a Societă
ții de științe geologice 
R.S.R. - conferențiar dr. ing. 
Mircea lonescu.
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Industria carboniferă din 
Valea Jiului cunoaște o 
dezvoltare accentuată în 
anii cincinalului 1976-1980. 
Odată cu creșterea pro
ducției fizice, se dezvoltă, cu 
un dinamism neîntîlnit în 
trecut, procesul mecaniză
rii extracției, susținerii și 
săpării lucrărilor miniere. 
Acest curs firesc de meca
nizare a proceselor miniere,
face ca munca minerilor să 
se transforme dintr-o mun
că cu precădere manuală 
într-un proces manual-me- 
canizat sau mecanizat și 
chiar automatizat. Se trans
formă și omul, minerul care 
în trecut numai cu prețul 
unui consum de energie fi
zică foarte mare și ’ 
find în permanență 
sarea riscului existent 
subteran, reușea să realizeze 
normele de lucru, implicit 
planul de producție, astăzi 
se transformă în lucrător 
calificat, în miner-tehnician, 
cunoscător al mai multor

și Dumitru Drăghici, de Ia 
Școala de șoferi amatori 
Petroșani, precum și ingi
nerul Mihail Mihai de la 
I. T. A. Livezeni. (C.D.).

LA MOTELUL „GAM- 
BRINUS“, spațiile de ca
zare au fost dotate cu . 
noptiere, lămpi de nop
tieră și covoare noi, iar
coridoarele de la etajele 
1 și 2 au fost închise cu 
glasvand de sticlă. Secția 
tîmplărie Petroșani a Fa
bricii de mobilă Deva, 
care execută în conținu-

Cîmpu lui lleag
Cîmpu lui Neag își stru
nesc turmele spre locuri 
doar de ei știute, cucerinc 
pas cu pas înălțimi vege
tale și numărînd toamna 
mioare firesc înmulțite. Mi
nerii, în schimb, aleg dru
muri și cărări îndrăznețe 
spre marea productivitate, 
spre un „șut" alert de șase 
ore, ca să răstoarne 
benzi lunecătoare și 
vagoneți încăpători 
mai mult cărbune, 
cente sporite înscrise 
tabla din . „sala de 
oglindă a întrecerii 
ciaiiste desfășurate 
scara înaltului patriotism.

Cîmpu lui Neag Vine din 
legendă. Ca și turmele de 
mioare. Cărbunele irumpe 
din civilizație. Ca și pro
gresul spre care tinde din- 
totdeauna omul. Trecut, 
prezent și viitor într-o fe
ricită întrepătrundere și 
continuitate.

Stefan GHEORGHIU

Sectorul V al I.M. Lupeni

INTR-O SINGURA ZI - 296 
TONE CĂRBUNE 

PESTE PREVEDERI

In urmă cu o zi, colecti
vul sectorului V al I.M. Lu
peni a realizat cea mai î- 
naltă producție zilnică din 
acest an. S-au extras 296 
tone peste prevederi. Din 
nou, brigăzile de frontaliști 
conduse de Vasiie Rusu și 
Mihai Vîrzaru au atins pro
ductivități ale muncii subs
tanțial sporite față de pre
vederi. In abatajele lor s-au 
realizat depășiri de 1,1 to
ne pe post și, respectiv, 1,3 
tone pe post. După cum ne 
spunea loan Radulescu, șe
ful sectorului, care ne-a 
transmis telefonic această 
știre, colectivul s-a angajat 
să realizeze peste plan, în 
cinstea zilei de 1 Mai, o 
cantitate de 1000 tone căr
bune .
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Brigada de lăcătuși 
condusă de Teofd Chiș 
din secția confecții meta
lice a l.U.M. Petroșani 
surprinsă de obiectivul a- 
p aratului fotografic în 
timpul execuției unui tu
nel de încercări pentru 
C.C.S.M.

• (Continuare in pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

Foto : Ion LICIU
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CONCURS DE ÎNDEMÎ- 
NARE. Biroul circulație al 
miliției municipiului Petro
șani, în colaborare cu Au
tobaza de transporturi auto 
Petroșani, a organizat du
minică un interesant con
curs de îndemînare. . Au 
participat șoferi profesio
niști și amatori din Valea 
Jiului. Cei mai îndemîna- 
teci s-au dovedit Nicolae 
I. Gui, Constantin Ciobanu

IN EDITURA POLITICA 
A APARUT: 

N I C O L A E 
CEAUȘESCU 
Cuvîntare la Confe
rința națională a fe
meilor, 
1978.

21 aprilie

PRODUCȚIA NETA 
obligă la schimbarea mentalității 

asupra organizării conducerii 
procesului de extracție a cărbunelui

sim- 
apă- 

în

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, l-a primit 
joi dimineața, pe tovarășul 
Josef Kepa, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri ai R.P. 
Polone, președintele părții 
poloneze în Comisia guver
namentală româno-polonă 
de colaborare economică, a- 
le cărei lucrări s-au desfășu
rat la București.

Oaspetele a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut din partea to
varășului Edward Gierek, 
prim-secretaf al Comitelui 
Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, împreu
nă cu urări de succes popo
rului român în activitatea pe

minu- 
să 

mai 
de-

metru 
trecut 

de 
pre-

meserii, capabil să 
iască, să întrețină și 
repare tehnica cea 
modernă lucrînd în 
plină siguranță. Acest pro
ces ireversibil al dezvoltă
rii ridică însă unele proble
me la care trebuie să re
flecte toți lucrătorii indus
triei noastre extractive.

Dacă dotarea unui 
liniar de abataj în 
reprezenta o valoare 
10 000-20 000 lei, în 
zent a crescut de cîteva su
te de ori. în consecință, co
ta de amortizare ă mijloace
lor fixe pe tona de cărbune ■ 
crește an de an, fiind de 
două ori mai ridicată în 
1978, față de primul an al 
actualului cincinal. Nu es
te greu să ne dăm seama 
că, creșterea producției ob
ținută pe seama mecaniză-

Ing. Otto ABRAHAM 
director l.C.P.VJ.

are ultima lucrare, 
angajat să termine închi
derea cu glasvand și a 
parterului pînă la 1 Mai. 
(T.V.)

SPECTACOL. Ieri. a a- 
vut loc în Aula Institutu
lui de mine din Petroșani 
spectacolul formațiilor ar
tistice 
vara 
înscrie 
a Il-a 
țional 
niei“.
student) 

studențești „Primă- 
vieții" care se 

în cadrul ediției 
a Festivalului na-
„Cîntarea Româ- 
(Ștefan COSTEA,

care o desfășoară pentru e*  
dificarea societății socialisto 
multilateral dezvoltate.
•' In timpul convorbirii a fost 
relevată cu satisfacție dez
voltarea continuă a relațiilor 
de strînsă prietenie, solidari
tate și colaborare multilate
rală dintre România și Polo
nia, dintre partidele și po
poarele noastre. In acest ca
dru s-a subliniat însemnăta
tea hotărîtoare pe care au 
avut-o pentru evoluția fruc
tuoasă a raporturilor româ- 
no-poloneze întîfnirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Edward Gierek. A fost ex
primată, de asemenea.dprip-.. 
ța conilffta de ' amplificare, 
în continuare, a conlucrării 
dintre P.C.R. și P.M.U.P., din
tre cele două țări și popoa
re.

Există puține „puncte 
cheie11 ale procesului de 
înnobilare al cărbunelui 
de la preparația Petrila 
în care intervenția promp
tă, contribuția efectivă a 
brigăzii condusă de v'’lftr 
Toma să nu se fi resimțit, 
mai ales atunci cînd pro
ducția, ritmul firesc al 
muncii erau periclitate. 
Ea este cunoscută și pre
țuită de către toți prepa-

Brigada 
„punctelor 

cheieU

se 
că 
cu 
ai

lu- 
în-

ratorii. Dacă instalațiile 
și utilajele funcționează 
neîntrerupt acolo unde 
se descarcă cărbunele ex
tras în adîncurile minelor 
Lonea și Dîlja și destinat 
preparării, aceasta 
explică și prin faptul 
acești băieți inimoși, 
toții demni posesori 
unei „brățări de aur" 
meseria de lăcătuș, au 
crat preventiv. Dacă
tregul flux tehnologic 
merge „ceas" la operația 
de separare a cărbunelui, 
unde se mai adaugă în 
plus producția venită din 
adîncul minei Petrila, în
seamnă că și aici mîncr tor 
pricepută a intervenit La 
timp, Din locul în car» 
cărbunele trece prin pri
mul proces tehnologic, de 
separare, și pînă la punc
tul cînd agregatele de la 
„încărcare" varsă ritmic 
diamantele negre șirul va-

Emilian DOBOȘ, 
muncitor, Petrila

in pagina a 3-a
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LA BIENALA FOTO- 
CLUBULUI „Orizont11 din 
Sibiu, al cărei vernisaj a 
avut loc duminică, meda
lia de aur a fost atribui
tă lucrării „O țigară după 
șut“ realizată de Alexan
dru Varga, tehnician la 
I.M. Lupeni. La aceeași 
expoziție a mai primit 
mențiune Franeisc Ne
meth pentru o fotografie 
color. (T.S.)
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Situîndu-se pe pozițiile 
/înaintate ale interriaționalis- 
imuiui proletar, mișcarea 
muncitorească din țara 
noastră a fost solidară cu 
masele de exploatați din 
întreaga lume, demonstrînd, • 
cu prilejul zilei de 1 Mâi, 
hotărîrea de a lupta împo
triva exploatării și asupri
rii. Prin organizarea de 
manifestări aesclîise, în po
fida interdicțiilor de a săr
bători ziua muncii, 1 Mai 
constituie o experiență re
voluționară pentru proieta- 

. riatul român în lupta cu 
forțele reacționare. O con- 

. tribune importantă în ta- 

. cirul acestei lupte au adu
s-o minerii din Valea Jiu
lui. Documentele vremii a- 

■. testă în mod pregnant lup
ta muncitorimii de pe a- 
ceste meleaguri pentru li
bertăți politice și drepturi 
economice.

, Înfruntînd starea de a- 
seaiu, minerii . din Valea 
Jiului au aniversat ziua, de 
1 Mai 1922 sub semhul“do- 
liului. Din rina patronilor, 
la 29 aprilie se produsese o 
mare catastrofă la mina 
Lupeni, unde peste 80 de 
muncitori fuseseră îngro- 
pați de vii. Minerii au pă
răsit lucrul și au organizat 
înmormîntarea victimelor 
catastrofei chiar în ziua de 
1 Mai. Cu toate amenință
rile și piedicile puse, acea 
zi s-a transformat într-o a- 
devărată demonstrație a 

, torței muncitorești de aici.
„40 000 de bărbați, fe-

mei, tineri și vîrstnici 
relata ziarul „Socialismul" : 
- cu steaguri în frunte, au 
format un cortegiu impună
tor, pe care detașamente
le poliției și jandarmeriei 
nu l-au putut destrăma". 
Ziu,ă de .1 .Mai .1922 a. fost 

" aniversată și în celelalte 
centre miniere ca Lonea, 

- Petrila, Aninoasa, unde 
muncitorii și-au ridicai gla-

mînd pe muncitori la 
luptă contra clasei domni
toare".

1 Mai 1929 a fost ani
versat în condițiile crizei 
economice. In aceas
tă perioadă, sarcinile de 
luptă ale proletariatului e- 
rau tot mai complexe. „Pe 
de o parte, trebuie să lup
tăm pentru a ne apăra cu
ceririle de pînă acuni -

lași timp influența mereu 
crescindă a P.C.R. în rîndul 
muncitorilor mineri din Va
lea Jiului. Roadele eroicei 
activități revoluționare des
fășurate de partid nu au 
întîrziat să se arate. La 
28 aprilie 1931, Chestura, 
de poliție din Deva, comu
nica Comisariatului de po
liție din Petroșani urmă

Tradiții revoluționare ale muncitorimii 
din Valea Jiului legate de sărbătorirea 

zilei de 1 Mai

Brigada 
„punctelor 

cheie"
(Urmare din pag. I)

goanelor de cale ferată, 
priceperea, dăruirea aces
tor oameni sînt în mare 
parte decisive, rolul lor în 
procesul de preparare a! 
cărbunelui fiind asemănă
tor cu al unui catalizator 
în accelerarea unei reac
ții chimice. Ori de cîte ori 
este nevoie, brigada în
treagă, ca un singur om, 
este prezentă pentru re
medierea unei defecțiuni 
care periclitează produc
ția

Desigur, fără ca spiritul 
creator al oamenilor să 
fie manifestat permanent, 
funcționarea unui angre
naj cu mii de rotițe, așa 
cum sînt instalațiile unei 
preparații, nu ar putea ti 
posibilă. Această însușire 
îi caracterizează pe toți 

I membrii formației. De la 
un simplu șurub și pînă 
la montarea unei noi ins
talații concepută de către 
muncitorii, Inginerii și teh
nicieni: preparației, toate 
operațiile „trec prin mi
na" vrednicilor meseriași 
din brigada condusă "de 
Vaier Toma. Un exemplu : 
brigada a confecționat și 
montat de curînd un 
jgheab de scurgere a 
cărbunelui umed de 0-10 
mm din silozul 2 B, de la 
încărcare, Concasoarele 
de mixte, ca și axele cu 
came de la separație con
țin numeroase piese rea
lizate tot de ei. Raționali
zarea transportului la 
descărcarea cărbunelui li
vrat de minele Lonea și 
Dîlja le aparține de ase
menea, așa cum aceeași 
brigadă a confecționat 
axa longitudinală, cuprin- 
zînd 15 roți, dințate, care 
acționează axele cu came 
la ciurul clasator al sepa
rației. La punctele che.e 
unde această brigadă in
tervine la timp pentru ca 
munca minerilor din a- 
dîncuri sau gea a prepa
ratorilor să nu stagneze 
nici o clipă, alături de 
Vaier Toma se află me
reu ortacii lui : Nicolae 
Costea, luliu Kiss, Cons
tantin Covacs, Sorin Pa- 
liu, toți ceilalți.

sul de protest împotriva 
nepăsării direcției minelor 
față de condițiile grele 
de muncă, din cauza cărora 
se produceau numeroase 
accidente.

Din anul 1923 se păstrea
ză mai multe mărturii do
cumentare din care reiese 
că au fost trimiși în ju
decată mai multi muncitori. 
Ei erau acuzați „de delictul 
de propagandă prevăzut 
și pedepsit de art. 172 al 
cod, pen. fiindcă cu oca
zia sărbătorii zilei de 1
Mai 1923, muncitorii au ți
nut o întrunire la care s-a 
votat o moțiune și au răs- 
pîndit manifeste... che-

scrie un ziar muncitoresc - 
iar pe de altă parte, pentru 
a cuceri noi reforme și pen
tru înfăptuirea integrală a 
ideii socialiste".

în 1930, minerii au în- 
tîmpinat ziua de 1 Mai cu 
hotărîrSa sporită de a se 
organiza în vederea luptei 
împotriva încercărilor ca
pitaliștilor de a ieși din 
criză prin intensificarea ex
ploatării și jefuirii celor ce 
muncesc. Cu toată asupri
rea din această perioadă, 
manifestările puternice de 
protest față de politica an
tipopulară a cercurilor con
ducătoare . burghezo-moșie- 
rești demonstrează în ace-

toareie : „Vă facem cu
noscut că, cu începere de 
astăzi, comuniștii vor cău
ta să 
feste în vederea zilei de 1 
Mai. Luați măsuri pentru 
împiedicarea răspîndirii a- 
cestora și arestarea auto
rilor". Dar, în ciuda măsu
rilor 'luate minerii din Lu
peni au stabilit totuși pro
gramul zilei de 1 Mai. Din- 
tr-o informare a autorită
ților din această localitate 
rezultă că organizarea pro
gramului de plecare ia 
Surduc s-a trans ormaf in
tr-o adevărată demonsira- 
ție a maselor conduse de 
comuniști, împotriva exploa-

răspîndească mani-

tării. Convoiul care s-a în
dreptat spre Surduc era 
compus din muncitori tineri 
și vîrstnici, pensionari, fe
mei și copii. Manilestanții 
purtau drapele roșii și in
tonau cînîece revoluționare.

Acest lucru a demonstrat 
ca avîntul revoluționar al 
muncitorimii de aici nu s-a 
redus, că după singeroase- 
le evenimente de la Lupeni, 
din 1929, P.C.R a reușit, 
în această vreme să obțină 
rezultate înseninate în or
ganizarea și conducerea 
luptei maselor muncitoare 
din acest puternic centru 
muncitoresc. în pragul zilei 
ce 1 Mai 1943, comuniștii 
îndemnau clasa muncitoare 
să manifesteze prin orice 
formă .penrru ieșirea țării 
din ■ războiul antisoviefic și 
peptru doborîrea regimului 
dictaturii militaro-fasciste. 
Rășpunzînd acestui îndemn, 
sub Conducerea organizației 
locale a Partidului Comu
nist Român, minerii din 
Valea Jiului nu au lucrat în 
ziua de T Mai sub pretextul 
lipsei de vagoane. Desfă
șurate . sub semnul unității 
de -luptă a maselor popu
lare, acțiunile 
muncii de la 1 
au contribuit la 
către Partidul
Român, a Frontului patrio
tic antihitlerist, în care a- 
lături de. partidul comunist 
au intrat toate organizațiile 
democratice. De acum, 

. lupta clasei muncitoare se 
întărește fot mai mult. Acti
vitatea desfășurată . de 
partid în cadrul acțiunilor 
politice de mare a nploare 
de 1 Mai aduce o tot 
însemnată contribuție 
înfăptuirea insurecției
mate antifasciste și antiim- 
perialiste din august 1944, 
act istoric care, prin im
portanța sa, a deschis o 

în viața și istoria 
nostru.

Iftn FRAȚILA, 
Arhivelor Statului 
Hunedoara

oamenilor
Mai 1943 
crearea de

Comunist

• (Urmare din pag. I)

rii proceselor de produc
ție, nu este rezultatul mun
cii noastre, ci este rezul
tatul muncii create de alții, 
rezultatul muncii trecute.

Pentru ca societatea, cei 
care o compun să poată ve
dea clar aportul fiecărui co
lectiv de lucru, al fiecărei 
întreprinderi în rezultatele 
munții, este imperios ne
cesară ruperea sistemului 
de urmărire a producției nu
mai pe rezultate globale. 
Indicatorul producție glo
bală sau marfă nu mai
reflectă fidel cantitatea de 
muncă socialmente necesa
ră depusă de fiecare co
lectiv de mun
că și eficien
ța ei.

Perfecționa- 
mecanis-

econo-
rea' 
mului 
nomico-financiar 
nit o 
ducerea 
ducție netă 
face posibilă 
creșterii eficienței 
ce a producției, 
rea oamenilor muncii în va
lorificarea superioară a re
surselor existente și obți
nerea de rezultate econo
mice superioare.

Producția netă exprimă va
loarea nouă creată in ac
tivitatea întreprinderilor mi
niere, reprezintă acea 
le a valorii r 
duse care rezuită prin 
losirea sau prelucrarea ma
teriilor prime, materialelor 
etc. Producția netă valo
rică se calculează ca di
ferență între"' valoarea pro
ducției globale, în prețuri de 
producție și cheltuielile ma- 
' ' i

retri- 
impozi-

producției nete trebuie să 
se obțină prin două
principale : creșterea 
lUmuiui producției fizice și 
reducerea cheltuielilor ma
teriale.

Dacă factorii creșterii pro
ducției fizice sînt în < 
ral cunoscuți, ne vom 
pri mai pe larg la al 
lea factor, reducerea chel
tuielilor materiale aie 
ducției.

Odată cu introauceiea in
dicatorului producția 
valorică, 
trebuie să cunoască 
că fiecare piesă sau 
tate de material economisit 
de data aceasta înseamnă

oamemi

căi
vo

gene-
l o-

doi-

pro-

netă 
muncii 
faptul 
canti-

PRODUCȚIA NETA
a deve- 

necesitate, iar mtro- 
indicatorului pro- 

valorică va 
stimularea 

economi- 
comteresa-

par-
mărlurilor pro-

i fo-

producție netă în plus. Es
te ușor de înțeles că prin 
economisirea materialelor, 
pieselor, chiar dacă nu 
realizăm noi o producție fi
zică, însă economisind ma
teriale facem ca alți mun
citori să nu fie nevoiți. să 
le producă. Va trebui să 
devină clar că economisi
rea producției muncii trecu
te este o producție a noas^ 
tră de azi, este producția 
netă valorică.

Metoda cea mai adecva
tă pentru organizarea și ur
mărirea economisirii resur
selor materiale, implicit a 
creșterii producției nete va- 

9. lorice, este ..conducerea 
prin costuri". Obiectivul con
ducerii. prin costuri va tre
bui să fie maximizarea pro-

de producție, iar măsurarea 
să se facă nu numai prin o 
singură metodă de caicuia- 
ție, așa cum se întîmpiă în 
prezent, ci prin adoptarea 
mai multor metode : pe pro
duse, linii de fabricație, sec
toare, abataje, în funcțîe 
de specificul fiecărei între
prinderi.

Pentru industria minieră 
unae producția esie conti
nuă, de masă, fără diver
sificare sortodimensională, 
se indică metoda globală și 
metoda costurilor normate.

Conducerea prin costuri 
presupune urmărirea e- 
xactă, pe lîngă costuri, a 
„ ,_______ tuturor indica

torilor pînă la 
nivelele directe 
de producție. 
Ea 
bilitatea 
sarcinii funda-

mai 
la 

ar-

nouă eră 
poporului

Prof, 
directorul

dă posi-
să

proauctie si cneituieme ma-
teriale ale producției și ^ucțiet nete prin. minimiza- 
cuprinde : valoarea 
buției eliberate, a 
tului și CAS-ului calculat a- 
supra retribuției, valoarea 
beneficiului și o parte din 
elementele de cheltuieli din
„alte cheltuieli cu munca 
vie", cum sînt: indemnizațiile 
pentru transfer, detașări, de
plasare; dobînzile bancare ; 
transportul personalului mun
citor ; impozitul pe clădiri ; 
primele pentru economii de 
materiale ; parte din cota 
de întreținere a centralei ; 
impozite.

Din enumerarea 
nenteior ei se văd clar 
lementele producției 
Dar, calea de creștere 
producției nete nu 
tendința de creștere 
solută a valorii acestor e- 
lemente. Creșterea valorii

compo- 
e- 

nete.
a

este 
ab-

rea costurilor materiale.
în vederea îndeplinirii a- 

cestor deziderate în me
toda conducerii prin costuri 
urmărim : elaborarea unui 
model al planificării 
rilor și producției 
ceastă planificare 
fie făcută atît la 
treprinderilor cît 
velul sectoarelor 
al fiecărui loc de muncă); 
aplicarea unor instrumente și 
tehnici moderne, care să 
permită direcționarea rea
lizării obiectivului propus.

în realizarea conducerii 
prin costuri va trebui să a- 
pelăm și la alte 
cum sînt conducerea 
excepție și conducerea 
tivațională.

Costurile vor trebui 
măsoare exact activitatea

costu- 
nete (a- 

trebuie să 
nivelul în- 
și la ni
si chiar

metode, 
prin 
mo-

să

răspundem și 
mentale trasate de condu
cerea partidului ca ele
mentele de eficiență eco
nomică să fie cunoscute de 
către cei ce conduc și re
alizează nemi|iocit procesul 
de producție. Va fi posibilă 
în felul acesta modificarea 
criteriului de apreciere a 
activității fiecăruia, de la 
criterii cantitative la' crite
rii de eficiență economică 
- vom ajunge ca fiecare om 
al muncii să înțeleagă și să 
devină conștient de necesi
tatea economisirii muncii 
trecute, mărind în felul a- 
cesta nivelul de realizare 
a producției nete valorice.

^SE CAUTĂ UN PĂGUBAȘ

Sîmbătă, 15 aprilie, I- 
rina Jecan și loan Sandu, 
călători într-un autobuz 
pe ruta Petroșani - Lo
nea, au găsit Un portmo- 
neu cu o însemnată sumă 
de bani. Spre cinstea lor, 
l-au predat lucrătorilor 
de miliție din Petrila, dar, 
pînă acum, nu s-a găsit 
încă păgubașul. Ne fa
cem o datorie de onoare 
din a saluta gestul plin de 
omenie al celor doi cetă
țeni, dar, în același timp, 
îl invităm pe păgubaș, ca
re și-o fi zis „adio" de la 
bani, să reintre, cît mai 
repede, în posesia lor.

INTRECUSE MĂSURA
Intrecuse măsura într-u- 

na din unitățile de ali
mentație publică din Uri- 
cani. Cu mintea tulburată 
de alcool, n-a mai fost

Agendă 
studențească

Incepînd din 20 apri
lie și pînă la 10 mai, pes
te 300 de studenți ai Fa- 
cuilățn de mine efectuea
ză practica de producție 
în cele mai importante cen
tre miniere din țară ■. De
va Moldova Nouă, Brad, 
Voievozi, Motru, Rovinari, 
Filipeștii de Pădure și; bi
neînțeles, Valea Jiului.

$ De curînd s-au des
fășurat la București și Cluj- 
Napoca fazele naționale a- 
le concursului profesiona.- 
șriințific „Traian Lalescu" 
(.a disciplinele fizică și ma
tematică). Reprezentanții 
centrului nostru universitar, 
printre care Elena Ciocan 
(II MIM), Mihaela Geoldeș 
(II MIM), Harvath Vilma (II 
Mine), Gabriel Dolea -(HI 
MIM), Gheorghe Cioara 
(II Mine), s-au angajat să 
se întoarcă acasă cu pre
mii

• Cineclubul „Minfilm" 
a prezentat, în premieră 
absolută, la primul concurs 
din cadrul fazei a ll-a a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României", organizat 
la Satu-Mare, documentarul 
„Zidul" și filmul de ani
mație „Supraexpunere".

• „De la proverb ia ca
ricatură" este tema con
cursului organizat miercuri 
de anul IV MIM în cadrul 
săptămînii culturale a anu
lui, desfășurată la clubul 
cultural studențesc, 
vut.... „cărbune" I 
deci au cîștigaf 
Nedelcu (II MIM), 
loan și Traian Bejan 
MIM), Wilhelm Itu 
MIM).

O Studenții anului 
mine au organizat o 
moașă excursie la 
de șăptămînă, pe ruta 
troșani, Cluj-Napoca, 
Mare, Oradea, Arad, 
troșani.

Au a- 
bun și 

Nicușor
Stefan 

(IV 
(HI

IV 
fru- 

sfirsit 
i Pe- 

Baia 
Pe-

Ștefan COSTEA, 
student

Aeroport Petroșani, un cartier în plină dezvoltare. 
Foto: Ion LICIU

în stare să judece nor
mal, socotind că nimeni 
nu-i poate potoli pofta de 
scandal. A brutalizat 
chiar și pe reprezentantul 
organului de ordine, mo
tiv pentru care a fost ju
decat apoi la procedura 
de urgență, fiind acuzat 
de ultraj și vătămare cor
porală gravă. Acum, Ioan 
Murg regretă amarnic ce
le întîmplate. S-a ales cu 
trei ani de zile condam
nare.

LEGAȚI LA OCHI?
Pare de necrezut, dar a- 

cesta este adevărul, intr-o 
unitate destul de mică, 
chioșcul alimentar de la 
I.M. Lonea, gestionara 
Maria Tănase n-a mai

putut justifica, datorită 
delapidărilor sistematice 
și neglijenței, o sumă de 
40 000 lei. Confundînd a- 
verea obștii cu buzunarul 
propriu, a mai făcut și 
greșeala de a crede că 
se va pricopsi prin specu
la cu țigări străine. Trimi
să în judecată, va da so
coteală pentru matrapaz- 
lîcurile pe care le credea 
de nedescoperit. Surprin
de însă faptul că factorii 
de răspundere din cadrul 
I.C.S.A. și A.P. Petroșani, 
îndeosebi cei care contro
lează periodic gestiunea 
lucrătorilor comerciali, au 
avut o încredere oarbă în 
Maria Tănase.

Rubrică redactată de 
Ion VULPE 

cu sprijinul
cpt. Emil CIMPEANU
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cetățenesc • Dialog cetățenesc

Berea..., trufanda de primăvară
la Complexul de legume și fructe?

Miercuri, în jurul orei 9,30, 
un individ beat cînta în gura 
mare prin piața Lonei. Unde 
o fi băut, ne-am întrebat, de 
vreme ce știam că, în localu
rile de alimentație publică, 
consumul de alcool este po
sibil după ora 10. Ne-am 
uitat cu atenție împrejur și 
am văzut vreo 6-7 indivizi, 
care consumau bere, așezați 
la mesele de piatră ale pie
ței. Am descoperit apoi pe 
cei care contribuiau indirect 
la nesocotirea Hotărîrii nr. 
6 din 1977 a Consiliului 
popular municipal, cu pr.vi- 
re la interzicerea consumu
lui de băuturi alcoolice în 
locuri nedestinate acestui 
scop. Este vorba de magazi
nul nr. 6 al Complexului de 
legume și fructe Petroșani, 
însuși responsabilul unității 
Ion Stan (fără ecuson I) își 
îmbia clienții la bere, e drept 
cu destinația pentru acasă. 
L-am interpelat, încercînd să 
aflăm, cum a devenit maga
zinul nr. 6 din unitate de 
legume și fructe,... un concu
rent serios al unităților de 
alimentație ptiblică.

- Am adus, azi diminea
ță, 5 400 sticle de bere spe
cială de la Hațeg, ni se des- 
tăinuie dînsul, bucuros de o 
asemenea afacere.

- Nu e prea mult ?
- Puteam să iau și 10 000, 

dar n-am avut navete.
- N-ați avut probleme cu 

comanda ?
- Știți dv., „prin cunoștin

țe", mai cu „săru 'm.îna", am 
rezolvat-o.

Surprinși de franchețea 
răspunsurilor, ne-am plimbat 
privirile prin vitrinele și ga
lantarele magazinului. Con
serve, cartofi, cîteva legături 
pălite de ceapă nouă și doar

O invitație pentru gospodarii orașului Lupeni 

POFTITI SI PE LA PIAȚĂ!
f f i

La cinci ani de cînd a fost 
construită, noua piață din 
Lupeni reprezintă un vad co
mercial puternic, populația 
orașului găsind aici produ
sele agroalimentare necesa
re. In cadrul pieții își des
fășoară activitatea, la ni
velul cerințelor, un magazin 
alimentar care funcționează 
pe două schimburi. Aprovi-, 
zionarea abundentă, inclu
siv cu produse tip „gospodi
na", completată de o servire 
bună, atrag spre acest ma
gazin foarte mulți cumpără
tori. Unitatea de carne nr. 
205 aflată, tot aici deține un 
loc de frunte pe oraș, atît 
ca prezentare cît și ca vîn
zare. Responsabilul ei, Io
sif Grausam, constituie un e- 
xemplu de solicitudine, de 
servire a cumpărătorilor. Mai 
tinerii măcelari din toate u- 
nitățile orașului nostru ar 
avea multe de învățat de la 
acest lucrător conștiincios. 
In piață funcționează, de a- 
semenea, o unitate C.L.F. cu 
orar normal. Ponderea mare 
a unităților comerțului de 
stat concentrate aici cores
punde întrutotul cerințelor a- 
provizionării populației.

In cadrul pieții din Lupeni 
există și un bufet care oferă 

Interlocutori
Nu o dată, am avut e- 

moții călătorind cu auto
buzul. Emoții date de ne
atenția omului de la vo
lan, care primește fie în ca
bină (la autobuzele cu re
morcă), fie alături, în spa
țiul rezervat pentru a i se 
asigura vizibilitatea, dife
rite persoane cu care dis
cută aprins. Unii și-au a- 
menajat chiar mici scăunele 
pentru acești interlocutori 
nepoftiți, care nu se gîn-

atît. Ne interesăm de trufan
dale - am trecut deja de 
mijlocul primăverii - și ama
bil, Ion Stanțe arată în ma
gazie cîteva lăzi cu salată 
verde (destul de îmbătrînită, 
ca să măi fie verde) - în to
tal... 75 de kilograme și 213 
kg de spanac veșted, pe care 
nu avusese... timp să le pună

în vînzare. li explicăm fap
tul că în această vreme' un 
magazin, de asemenea spe
cialitate, trebuie să asigure 
clienților legume de primă
vară, la care dînsul ne expli
că „politica" de plan adop
tată de unii tovarăși din con
ducerea complexului.

- Pe noi ne interesează, în 
primul rînd, plandl. Oricum, 
numai să-l facem. Vindem și 
conserve și pepsi, c trie, mac 
și altele.

- Care este planul zilnic al 
unității ?

- 4 000 de lei.
In cazul acesta, -e;cir. gîn- 

dit noi, cei 19 400 lei, înca
sați în acea zi numai pe be
re, asigură liniștea vînzători- 
lor Marin Stan, Eugenia Ni- 
chita și a responsabilului, pe 
timp de 5 z le, cînd, deși ver- 
deturile lipsesc din unitate/ 
retribuția lor merge „bine- 
mersi", nesocotind însă ce

alte unități. Spre exem- noastre îi

mîncăruri calde și reci, un 
chioșc „Avicola" (mâr 'mult 
gol) și ar mai fi loc și pen
tru
piu, pentru un centru de 
prezentare și vînzare a pro
duselor lactate; pentru o to- 
netă de mercerie și alta de 
menaj, precum și pentru un 
chioșc de ziare și reviste. 
Trecînd prin amintita piață 
l-am întîlnit pe iov. doctor 
Florian Ghiță, medic la spi
talul din localitate. Solicitîn- 
du-i părerea, referitor la as
pectul igienic în care se pre
zintă piața și anexele ei, in
terlocutorul și-a exprimat 
dezacordul total față de mo
dul în care funcționează gru
pul sanitar al pieții. Ad
ministrația piețelor de la 
Petroșani este datoare să ia 
măsuri pentru a asigura 
funcționarea corespunzătoare 
a acestui grup sanitar, să 
urgenteze executarea repa
rațiilor contractate cu 
E.G.C.L. Lupeni.

Ne-am obișnuit ca în acest 
anotimp înnoitor să redesco
perim coșurile de hîrtii și 
recipienții pentru reziduuri. 
In piața orașului există o 
puzderie de asemenea reci
pient implantați peste tot. 
Dar pe lîngă faptul că mulți

nepoftiți
dese că distrag atenția șo
ferului de la conducere, că 
în autobuz sînt oameni pe 
care-i expun pericolului. 
N-ar fi rău dacă cei ce 
răspund de transportul în 
comun ar controla și acest 
aspect. Și încă ceva pentru 
șoferi : nu plecați din sta
ție cu ușile deschise, ci 
numai după ce v-ați asigu-* * 
rat că nu stînjeniți circula
ția. (D.C.) 

țarea localității, strînge- 
rea din subteran și incin
ta minei și valorificarea
fierului vechi.

Intr-o singură zi, 16 a- 
prilie a.c., ei au încărcat 
în vagon și expediat pe 
adresa I.C.M. 50 de tone 
de fier vechi.

Minerul Mihai Belei din 
sectorul IV al minei i-a 
surprins în obiectivul apa
ratului de fotografiat pe 
o parte dintre ei în timp 
ce încărcau fierul vechi 
scos din mină într-un va
gon C.F.R., așa cum se 
poate vedea din imaginea 
de mai jos.

rie de doi ani și jumătate, 
desigur dacă sînt îndeplinite 
și celelalte condiții ca : e- 
fectuarea în ultimele trei luni 
de lucrări superioare catego
riei în care sînteți încadrat; 
realizarea sarcinilor de ser
viciu cu respectarea calită
ții prescrise ; unitatea are în 
planul său un volum sufi
cient de lucrări pentru a vă 
încărca corespunzător cate
goriei în care doriți să fiți 
încadrat.
• WILIAM WAPKE, Vul

can : Am constatat că aveți 
dreptate. Adresați-vă servi
ciului financiar al între
prinderii în care lucrați, iar 
în caz de nerezolvare, co
misiei de judecată.

Rubrică realizată de
Gh. POPESCU

rerea pieții. Am semnalat 
aspectele întîln te directoru
lui Direcției comerciale a 
municipiului, Constantin Cio 
Iofan, care a condamnat a- 
cest mod de a face planul 
(ne așteptam însă să ne in
dice și măsurile luate, nu să 
ridice din umeri a neputin
ță). Fiindcă, acest mod de 
comerț se desfășoară în 
dauna bunei serviri a popu
lației și a asigurării aprovi
zionării ritmice și abundente 
cu legume de primăvară. De 
altfel, dînsul sublinia că ma
gazinul din Lonea nu consti
tuie, din păcate, o excepție, 
dimpotrivă, din comoditate și 
sub oblăduirea conducerii 
C.L.F., astfel se procedează 
și la unele magazine de le
gume și fructe din celelalte 
orașe ale Va", în special la 
Lupeni.

lată de ce, supunem con
ducerii Complexului de legu
me și fructe Petroșani, actua
la stare de lucruri, care im
pune măsuri exprese, solda
te, în prima urgență, cu cît 
mai multe legume în magazi
nele complexului. Fiindcă, a- 
bia după aceea și în mod 
complementar pot fi oferite 
spre vînzare și alte produse 
și mărfuri, ușor de găsit și 
în unitățile specializate - res
pectiv alimentare și alimen
tație publică. Altfel, schimba
rea destinației magazinelor 
C.L.F., de care se arăta foar
te m rat Aurel Anna, șeful 
serviciului comercial al com
plexului, chiar dacă planul 
va fi făcut, va aduce nu 
promptă și civilizată servire, 
ci... adevărate' deservicii 
cumpărătorilor.

Ion VULPE

sînt uzați, nici nu sînt folo
siți. Piața se înfățișează ne
îngrijită, murdară. Pieții 

lipsește un contai
ner încăpător. Și acesta să 
fie schimbat, golit fără în- 
tîrziere, nu la trei săptămîni 
cum, spy nea responsabila ma
gazinului alimentar amintit, 
Horica Demeter, că s-a fă
cut pînă acum.

Același lucru l-am aflat și 
de la personalul pieții. Ul
timele păreri : ar fi necesar 
ca magazinul C.L.F. să asi
gure vînzarea produselor sa
le pe două schimburi. De a- 
semened, gropile existente în 
perimetrul pieței ar trebui 
astupate, iar gardul ce îm- 
prejmuiește incinta dinspre 
gară reparat. Odată rezolva
te și aceste probleme, orașul 
nostru se va putea bucura 
de o piață îngrijită, curată.

M. MICA, 
subredacția Lupeni

• D.L., Petroșani: Con
ducerea unității care v-a 
desfăcut contractul de mun
că pentru motive statuate 
prin art. 130, litera ,,i“ din 
Codul muncii nu este obli
gată să revină, asupra ho- 
tărîrii luate pentru a vă 
înlesni încadrarea în mun
că în unitatea în care ați 
lucrat.
• ION VESA, Petroșani: 

Iluminatul public a fost ra
ționalizat în Petroșani și în 
alte localități, în conformi
tate cu prevederile ultimelor 
instrucțiuni. în această rațio
nalizare au fost cuprinse și 
străzile Aradului, Grivița Ro: 
șie și Anton Pann care sînt 
iluminate în prezent așa cum 
prevăd ultimele reglementări. 
Același răspuns și pentru 
Traian Danciu din Petroșani.

Trei 
gospodari

Nicolae Reuț este respon
sabilul blocului 44 - 46, 
Gheorghe Vătafu al blocu
lui A3 de pe strada Parîngu- 
lui, iar Petru Sevestrin al blo
cului nr. 4 de pe aceeași 
stradă a orașului Lupeni. 
Toți trei se întrec în plan
tări de trandafiri și arbori 
ornamentali, sădiri de flori, 
vopsirea și, respectiv, recon- 
diționarea băncilor, gărdu- 
lețelor și aparatelor de joacă 
pentru copii. Menționez că 
acești harnici gospodari au 
antrenat în muncă mulți alți 
colocatari - femei și bărbați 
iubitori de frumos.

M. MARGARETA, 
Lupeni

Frumosul ne place tuturor; 
să-l realizăm împreună !
Vreau să scriu despre 

cartierul Coroeșli unde lo
cuiesc, despre oameni har
nici, dornici să înfrumusețe
ze localitatea în care tră
iesc. Adresa acestor oameni 
este : Vulcan, strada M. 
Eminescu, blocul nr. 6, sca
ra I. Prin munca depusă de 
ei în zilele de duminică, 
spre exemplu și în ziua de 
23 aprilie a.c., s-a procurat 
țeava, am tăiat-o în bucăți, 
am fixat acestea în pă- 
mînt și astfel am „închis" 
zona verde a blocului cu 
gărduț metalic. Apoi au fost 
adunate pietrele, greblată 
și însămînțată ,-u 
treaga zonă. Menționez că 
este vorba de o ......  ..
nouă. Acești- oameni nar- 
nici au holărît deja pentru 
duminica viitoare ce ar mai 
trebui făcut. Vom munci îm
preună pentru a face blo
cul și zona din jurul lui 
demne de timpul minunat pe 
care îl trăim. Ei înțeleg bi
ne că statul și partidul nos
tru ne creează condiții bu
ne de viață prin construcția 
de locuințe, condiții care tre
buie completate de noi, lo
catarii blocurilor moder
ne. De la blocul nr. 6, frun
tași în acțiunile gospodă
rești sînt locatarii Alexan
dru Keri, Costache Ene, Ka

RĂSPUNDEM

• BUCUR GÎRGĂ și DU
MITRU PETRIȘOR, Petroșani : 
Orele prestate peste progra
mul normal în zilele de lu
cru ori în zilele de repaus, 
se compensează cu timp li
ber corespunzător. Dacă, de 
exemplu, o persoană înca
drată în muncă a efectuat 2 
ore de muncă peste cele 8 
ore ale programului normal 
dintr-o zi de lucru, iar du
minica (zi de repaus) 6 ore, 
ea are dreptul la compensa
rea a 8 ore de lucru, adică 
la o zi întreagă. Conduce
rea unității este obligată să 
compenseze orele lucrate su
plimentar în următoarele 30 
de zile de la data efectuării. 
Cînd compensarea, cu timp

Liceul din Petroșani amenajează ronduri de pe strada 
Independenței. ț

rol Agosion, Alexandru 
Boar, Vasile Savin, Maria Ar
meanca, loan Pavelonesc, 
Danciu Chirilaș. Trebuie să 
arăt că avem și cetățeni ca
re încă nu au participat la 
munca voluntară, invocînd 
diferite motive neîntemeiate : 
ba că sînt obosiți, ba că 
au musafiri, ba că... De e- 
xemplu, duminica trecută, 
cînd au fost invitați să ia 
parte la acțiunea de mun
că patriotică, tovarășul Mir
cea Manolea și soția lui, a- 
mîndoi tineri, fără copii, ni 
s-a spus dezarmant : tre
buie să văd programul la 
televizor I Doresc să fac 
cunoscute și alte familii care 
nu vor să participe la 
munca voluntară : loan Nico
la, Virgil Hațegan, Vasile 
Maghiar, Adrian Pleșa, San
dor Polgar, Gheorghe Co
cota, Petru Mărtinaș, Vasile 
Andraș, Ion Beldean și alții.

Noi, ceilalți locatari ai 
blocului, care ne-am bu
cura să-i vedem pe toți 
alături de noi, ne întrebăm 
cînd au de gînd vecinii noș
tri să-și corecteze conduita 
și să contribuie la amena
jările gospodărești ?

Mihail KURLENDER, 
responsabilul blocului nr. 6, 
sc. I, strada M. Eminescu 

Vulcan

liber nu a intervenit în cele 
30 de zile și persoana în cau
ză este de acord, orele su
plimentare se vor retribui cu 
sporul prevăzut de art. 120 
din Codul muncii. Dacă per
soana în cauză nu este de 
acord cu plata sporului pen
tru orele suplimentare, iar u- 
nitatea nu le-a compensat cu 
timp liber în cele 30 de zile 
aceasta rămîne obligată să 
acorde compensarea cu timp 
liber pînă la sfîrșitul anului.

O VASILE DANILIUC, Vul
can : Dacă ați absolvit 
cursurile școlii profesionale, 
aveți dreptul să fiți promo
vat în categoria II B, după 
o vechime minimă în mese

Uteciștii de la întreprin
derea minieră Uricaisi 
și-au făcut un titlu de 
cinste din numeroasele și 
rodnicele acțiuni de mun
că patriotică la care au 
luat parte în această pri
măvară pentru înfrumuse-

Tinerii 
din Uricani 

sînt la datorie

*
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FOTBAL, DIVIZIA A : JIUL - U.T.A. 3-0 (2-0)

Vizita tovarășului 
Manea Mănescu în Turcia

ANKARA 27 (Agerpres), 
In cadrul viz tei oficiale pe 
care o întreprinde în Turcia, 
primul ministru al guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mă- 
neșcu, a continuat, țoi, la An
kara, convorbirile oficiale cu 
primul ministru al Republicii 
turcia, Bulent Ecevit, asupra 
problemelor economice bila
terale și a unor aspecte ale 
situației internaționale actua
le

In aceeași zi au avut toc 
tratative pe grupe de lucru 
între membrii delegației care 
îl însoțesc pe primul m nis
tru al guvern ului român și 
reprezentanți ai autorităților 
turce

Tovarășul Manea Mănes
cu s-a întîlnit, de asemenea,

NAȚIUNILE UNITE 27 (A-
gerpres). — în cadrul dezba
terilor din plenul Adunării 
Generale a O.N.U., întru
nită la New York în sesiu
nea extraordinară privind 
Namibia, au luat cuvîntul 
pînă în prezent reprezentan
ții unui număr de 31 de 
state.

Ideea centrală care s-a 
degajat din discursurile vor
bitorilor a fost aceea a în
grijorării sporite a statelor 
membre ale O.N.U. față de 
situația gravă creată prin 
perpetuarea ocupării ile
gale a Namibiei de către 
guvernul minoritar rasist de 
la Pretoria, în ciuda rezolu
țiilor O.N.U, care au cerut, 
în repetate rînduri, procla
marea independenței po
porului namibian.

Concomitent cu dezbate
rile din plenul Adunării Ge
nerale, reprezentanții sta
telor africane la O.N.U. s-au 

, întrunit la sediul din New 
York al Națiunilor Unite, 
pentru a examina strate

Lovitură de stat în Afganistan
KABUL 27 (Agerpres). - 

Postul de radio Kabul 
citat de agențiile Reuter și 
France Presse - anunță că, 
în Afganistan, a avut loc, 
joi, o lovitură de stat. Du
pă lupte grele, guvernul 
președintelui Mohammad 
Daoud Khan a fost înlă
turat. A fost constituit un 

cu Mehmet Unald'i, vicepre
ședinte al Senatului, preșe
dintele grupului ide prietenie 
Turcia-România d»n cadrai 
Marii Adunări Naționale a 
Turciei, cu care a avut un 
schimb de păreri asupra con
tribuției parlamentelor din 
cefe două țări la dezvoltarea 
raporturilor de prietenie șt 
cooperare roreâno-turce.

Tovarășul Manea Mănescu 
primul ministru al guvernu
lui român, președintele Con
siliului Național al Agricul
turii, a avut o întîlnire cu 
Mehmet Altun, președintele 
cooperativelor agricole să
tești - Koy-Koop - cu care a 
abordat probleme ale coope
rării româno-turce în: dome
niul agriculturii.

Sesiunea eitrairiinară

gia grupului african al 
O.N.U. la actuala sesiune 
extraordinară privind Na
mibia, inclusiv poziția sta
telor de pe continentul a- 
frican față de planul celor 
cinci membri occidentali ai 
Consiliului de Securitate vi- 
zînd reglementarea politi
că a problemei namibiene.

Orientul
TEL AV1V 27 (Agerpres). 

Mișcarea israeliană „Pacea 
acum" a organizat o nouă 
demonstrație în favoarea pă
cii în Orientul Apropiat. Cî- 
teva mii de persoane s-au 
masat de-a lungul șoselei 
Tel Aviv - Ierusalim pe o 
porțiune de 20 km, pe care 
a trecut primul ministru Me- 
nahem Begin. După cum re
leva agenția Associated 
Press, în rîndurile partici- 
panților a circular o scri
soare de protest împotriva 
poziției rigide a guvernu
lui israelian Io negocierile

Consiliu militar revoluțio
nar condus de generalul lo
cotenent Dagarwal Abdul 
Kadir.

în numele Consiliului re
voluționar, postul de radio 
Kabul a adresat locuito
rilor capitalei, un apel, ce-- 
rîndu-le să rămînă în lo
cuințele lor, informează a- 
genfia France Presse.

Convorbiri 
român o- 

marocane
RABAT 27 (Agerpres). - 

Cu prilejui vizitei pe care 
o întreprinde în Maroc, to
varășul Mihai Dalea,. mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, vice
președinte al Consiliului 
Național al Frontului Uni
tății- Socialiste, s-a îniîinit cu 
tovarășul Aii Yata, secretar 
general al Partidului Progre
sului și Socialismului, care 
a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, cele 
mai calde salutări și urări 
de sănătate și noi realizări 
în activitatea sa neobosi
tă pe plan intern și inter
național.

De asemenea, Mihai Da
lea s-a întîlnit cu Abderahim 
Bouabid, prim-secrefar al 
Uniunii Socialiste a Forțelor 
Populare, și cu alți membri 
af Biroului Politic a! U.S.F.P.

CONFERINȚA PE TEMA 
„UTILIZAREA ' SI VALORIFI

CAREA RESURSELOR 
UMANE"

TUNIS 27 (Agerpres). - 
La Tunis s-au încheiat lu
crările primei conferințe 
ministeriale a țărilor nea
liniate și alte țări în curs 
de dezvoltare, avînd ca 
temă „Utilizarea și valorifi
carea resurselor umane".

Mijlociu
de pace privind Orientul 
Mijlociu, pe care au pre
zentat-o apoi Oficiului pri
mului ministru. Potrivit or
ganizatorilor demonstrației 
scrisoarea poartă semnătu
rile a 60 000 de persoane.

Lotul T.L.H.S. Petroșani
încadrează de URGENTĂ

— conducători auto

pentru autobasculantele Roman Diesel 16,5 
și 10,5 tone și

— muncitori necalificați.

Informații suplimentare se dau la sediul 
lotului, în Livezeni, strada Surduc nr. 351 
sau la telefon 42232 Petroșani.

Prezente
românești

La școala superioară de 
limbi străine din Madrid a 
fost organizată „Ziua Româ
niei", manifestare culturală 
care a prilejuit prezenta
rea unor filme documentare 
românești și a unei expo
ziții de fotografii privind 
aspecte din lupta poporu
lui nostru pentru unitate și 
independență. națională.

Ansamblul folcloric de ti
neret „Plaiuri ieșene" aflat în 
turneu în Finlanda, a sus
ținut spectacole în cadrul 
festivalului finlandez din o- 
orașul Kotka, precum, și la 
Helsinki. Spectacolele, la 
care a asistat un numeros 
public, s-au bucurat de un 
deosebit succes, reflectat și 
în presa finlandeză.

în cadrul lucrărilor celui 
de-al XVIil-lea Congre's al 
U.T.C.L. din U.R.S.S. a luat 
cuvîntul Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al C,£. 
al U.T.C., care a transmis 
participanților în numele tu
turor tinerilor din România 
socialistă, un cald . salut to
vărășesc și urări de deplin 
succes forumului tineretului 
sovietic.

La Bruxelles s-a deschis
reuniunea europeană a co
mitetelor naționale pentru
U.N.I.C.E.F., la care partici
pă și o delegație română 
condusă de Constantin Boș- 
tină, președinte al Consi
liului Național al Organiza
ției pionierilor și al Comite
tului Național Român pen
tru U.N.I.C.E.F.

nă au pornit multe pase 
precise, în viteză, cu dese

o 
ca 
su-

Arădenii s-au prezentat în 
teren cu ambiția de a prac
tica un antifotbal coroziv, 
care să le aducă satisfacția 
unui meci nul. în acest fel, 
Leac a avut sarcina să-l 
„secere" în permanență pe 
conducătorul de joc al Jiu
lui, Mulțescu. Mijlocașul 
textifiștilor s-a descurcat de 
minune pînă în min. 5, cînd 
și-a tăvălit adversarul di
rect în marginea dreaptă a 
careului mare. Executînd lo
vitura, Stoica a avut inspi
rația să șuteze pe lîngă zid, 
în unghiul scurt și lorgules- 
cu n-a mai ajuns balonul : 
1-0. Gazdele au dominat în 
continuare, din linia media
nă au pornit multe 
1 • , ' ’• 
schimbări ale direcției 
alac. în min. 16, după 
combinație rarisimă 
frumusețe, Mulțescu a 
tat de la distanță, în bară, 
lorgulescu a respins cu 
greu balonul, dar, din a- 
propiere, Bucurescu l-a îm
pins în -plasă.

Departajarea netă a gaz
delor (șuturi puternice 
pediate 
Bucurescu, 
degenerat 
numeroaselor 
tenționate, 
Leac, Gali și Kukla. Pri
mesc însă cartonașe gal
bene... Rusu și Dumitrăcne, 
este accidentat grav Ca- 
vai. Spectatorii au deza
probat optica de-a dreptul 
curajoasă a arbitrului 
cevean Fediuc, foarte 
pru doar cu gazdele, 
altfel, cavalerul 
fluierului, a întîrziat 
ționarea unor faulturi, 
cum s-a întîmplat în 
41, cînd Dumitrache 
obstrucționat pe Gali, 
poi Bucurescu a înscris 
iîngă lorgulescu. Arbitrul 
intervenit decît într-un 
ziu, dictînd lovitură 
ră pentru faultul comis 
cîteva faze mai înainte.

ex- 
de Dumitrache, 
Stoica), jocul a 

totuși datorită 
faulturi la
comi se de

su- 
as- 
De 

central al 
sanc- 

așa 
min.
l-a 

a- 
pe 

n-a 
tîr- 

libe- 
cu

Ion VULPE

CLASA MEN T U L

Steaua București 27 13 6 8 61-38 32
Poli. Timișoara 27 13 5 9 35-28 31
F.C. Argeș Pitești 27 13 5 9 41-40 31
Sportul studențesc 27 14 2 11 36-33 30
A.S.A. Tg. Mureș 27 12 4 11 44-30 28
Jiul Petroșani 27 13 2 12 47-38 28
U. T. A. 27 11 6 10 42-44 28
Universitatea Craiova 27 11 5 11 29-26 27
F. C. Constanța 27 12 3 12 35-38 27
F.C. Olimpia Satu Mare 27 12 3 12 34-38 27
C. S. Tîrgovișfe 27 n 5 11 23-28 27
S. C. Bacău 27 10 7 10 37-46 27
Dinamo București 27 11 4 12 39-36 26
F. C. Bihor Oradea 27 12 2 13 30-41 26
F.C. Petrolul Ploiești 27 10 5 12 36-37 25
Corvinul Hunedoara 27 8 9 10 27-36 25
Poli, lași 27 8 6 13 32-34 22
F. C. M. Reșița 27 8 3 16 27-43 19

» uAtru învingători
După pauză, la interven

ția observatorului federal, 
ambeie combatante revin 
la totbal, am asistai ia cea 
mai frumoasă repriză din 
ultimeie partide dispufefe la 
Petroșani. Evident, „vioara 
întîi" a fost Jiul; în special 
Toma, Stoica, Stoichițâ și 
Bucurescu, dovedind mul- 
tă imaginație tactică. Căpi
tanul echipei, Mulțescu a 
făcut tot ce a vrut cu ad
versarii săi, lui Dumitrache, 
revenrndu-t, lucru îmbucu
rător, apetitul de. gol, dar 
spectaculoasele lui lovituri 
ae cap au ocolit de puțin 
cadrul porții. Jucătorii noș
tri au avut multe ocazii, 
unele ratate, lorgulescu a 
apărat excelent, Bedea l-a 
salvat de două ori de got, 
dar min. 75 a „parafat" 
previzibila distanțare a u- 
nei echipe care a demons
trat calități des aplaudate: 
tehnică toarte bună, 
orizont tactic și mai 
dăruire . în teren, in

larg 
ales,

... „......... . . . ... acel
minut, Mulțescu l-a pierdut 
pe drum pe Gali, de lîngă 
tușa dreaptă i-a pasat iui 
Dumitrache, care a prelun
git balonul spre Petre Gri- 
gore. Fundașul stînga al
Jiului și-a adus aminte 
este extremă de meserie și, 
de la 30 de metri, cu stîn- 
gul, a înscris un gol anto
logic - de 
vinciu stîng, 
balonul. Au 
zii mulie, în 
oaspeții au 
dar adversarii lor, 
sistat în fața 
Deznodămîntul partidei 
produsese în min. 75. Jiul a 
obținut astfel o 
confortabilă cu care 
cei mai mulți din 
erii săi (și apărarea 
întotdeauna la post) 
ținut un spectacol 
de înaltă ținută, 
dese suțferlative, aplaudate 
la scenă deschisă de ga
lerie.

al 
că

pe siînga, la 
fără a prelua 
mai fost oca- 
min. 85 și 88, 

fost făcuți mat, 
n-au in- 

buturilor.
se

victorie 
prilej 

echipi- 
a tost 
au sus- 
sportiv 

soldat cu

LUNI, 1 MAIDUMINICA, 30 APRILIE

8,00 Sportul pentru toți ; 8,15
Tot înainte ; 9,05 Șoimii patriei • 
9/15 Comoara din insulă. Episodul 
.10; 9,45 Pentru căminul dv. ;. 10,00 
Viața satului; 11,30 Bucuriile mu
zicii; 12,30 De strajă, patrieii 13,00 
Telex; 13,05 Album duminical _ — 
din sumar: ora veselă. Woody, 
ciocănitoarea buclucașă - desene 
animate - Selection! din ediția 
1978 a Festivalului Euroviziunii 
Povestea filmului muzicai - Va
rietăți p’e peliculă ; 15,00 Teatru 
de după-atniază; Radu Beligan 
în comedia „Proverbul" de Marcel 
Ayme ; 15,25 Muzică folk ; 15,40
Film serial - Linia maritimă One- 
din. Episodul 36; 16,30 Fotbal 
F.C. Baia Mare - Universitatea 
C.luj-Napoca (derbiul diviziei B - 
seria a Hl-a) - transmisiune directă 
de la Baia Mare. în pauză : Șah 
mat în 15 minute; 18,20 Ecouri de 
Mai muncitoresc; 18,40 Micul e- 
cran pentru cei_ mici ; 19,00 Tele
jurnal; 19,20 Ja’a în ajun de 1 
Mai. 19,30 File de istorie; 19,50 
Antena vă aparține 1 Spectacol 
prezentat de județul Brașov; 21,00 
Film artistic. Arborele cunoașterii. 
Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor americane; 22,40 Tele
jurnal. Sport.

10,00 Omagiu lui 1 Mai; 10,15 
Muguri în soare; 11,10 Generația 
muncii - generația țării ; T1,30 Cîn- 
tece și dansuri populare ; 12,10 An
gajamente și fapte muncitorești ; 
12,30 Versuri în lectura autorilor ;
12,45 Program de cîntece; 13,00 
Telejurnal ; 13,10 Album de mai;

F ROG R AMU L Țy
15.45 Magazin sportiv ; 16,50 Lau- 
reați ai Festivalului național „Cîn- 
tarea României"; 17,25 Semnături 
în cartea înfăptuirilor socialiste;
17.45 Armonii de primăvară ■ 18,35
Raport muncitoresc; 19,00 Din cîn- 
tecele revoluționare ale popoare
lor; 19,20 1001 de seri; 19,30 Te
lejurnal; 20,00 1 Mai 1978; 20,15 
Omagiu tntîiului de Mai; 20,40 
Imn slăvit al muncii în zi de 1 
Mai ; 21,25 Roman-foileton. Familia 
Palliser. Episodul 11 ; 22,15 Ste
lele cîntecului și dansului ; 23,00
Telejurnal. Sport.

MARȚI, 2 MAI

10,00 Cîntecul cetăților; 10,30 
Telecronica pentru pionieri.; 10,50

Pe plai de mioriță ; 11,45 Origina
litate creatoare - spirit inventiv; 
12,00 Emisiune de versuri ; 12,25
Patriei - tinerețea noastră ■ 13,00 
Telejurnal . Țara în sărbătoare; 
13,10 Album de primăvară; 16,00 
Magazin sportiv; 17,3® Condu-ne, 
drag partid, înainte! 17,45 îm
pliniri în întrecerea socialistă ; 18,00 
Primăvara baladelor; 19,00 Dem

nitatea unei generații ; 19,20 1 001 
de seri; 19,30 Telejurnal; 19,50 
Sub semnul sărbătorii muncii și a 
solidarității internaționale; 20,00 
Cu tinerețea noastră îți mulțumim 
partid ; 20,50 Seară de teatru 
Muntele de D. R. Popescu ; 22,35
Telejurnal.

MIERCURI, 3 MAi

9,00 Teleșcoală ; 10,00 Șoimii pa
triei; 10,10 Emisiune în limba ma
ghiară; 12,55 Telex; 16,00 Telex; 
16,05 Teleșcoală; 16,30 Curs de 
limbă germană ; 17,00 Fotbal: Ro
mânia - Bulgaria în Campionatul 
balcanic. Transmisiune directă de 
la Stadionul 23 August, fn pauză : 

Tragerea pronoexpres ; 18,50 Fo
rum cetățenesc; 19,20 1001 de seri; 
19,30 Telejurnal ; 19,50 La ordinea 
zilei în economie; 20,05 Noi, fe
meile I ; 20,35 Telecinemateca. Cass 
timberlaine. Producție a studiouri
lor americane ; 22,20 Telejurnal.

JOI, 4 MAI

16,00 Telex; 16,05 Teleșcoală ; 
16,35 Curs de limbă rusă; 17,05
La volan - emisiune pentru condu
cătorii auto; 17,20 Consultații me
dicale ; 17,40 Rugbî : Român.ă 
Anglia B ; 18,50 România pitoreas- 
că ; 19,20 1 001 de seri; 19,30 Te
lejurnal; 19,50 Roadele politicii 
partidului de dezvoltare economico- 
socială a țârii. Azi, județul Vran- 
cea ; 20,15 Ora tineretului ; 21,15 
Telerecital. Teofil Vîlcu; 22,20 Te
lejurnal.

VINERI, 5 MAI

9,00 Teleșcoală ; 10,00 Telecine
mateca (reluare); 11,45 Corespon
denții județeni transmit ; 12,00 Te
lex; 15,00 Campionatul mondial 
de hochei - grupa A : Cehoslova
cia - Canada; 16,00 Telex; 16,05 
Teleșcoală; 16,30 Curs de limbă 
franceză; 17,00 Emisiune în lim
ba germană ; 19,00 Rezultatele tra
gerii loto; 19,05 Film serial pen
tru copii Cuore19,30 Telejurnal;

19,50 în direct : Tîrgul internațional 
de primăvară - Tibco'78 și Salonul 
internațional al chimiei ; 20,00 Via
ța în lumina normelor eticii și e- 
chițățri socialiste ■ 20,25 Film ar
tistic. Fiul. Coproducție a studiou
rilor franceze și italiene ; 22,00
Meridiane culturale ; 22,30 Telejur
nal.

SÎMBATÂ, 6 MAI

12,00 Telex ; 12,05 Curs de lim
bă spaniolă ; 12,30 Roman-foileton. 
Familia Palliser. Reluarea episodu
lui 11 ; 13,20 Muzică distractivă ; 
14,15 Un fapt văzut de aproape - 
reportaj ; 14,35 Cîntece și jocuri 
populare; 14,55 Publicitate; 15,00 
Stadion; 16,30 Cfubul tineretului; 
17,25 Film documentar dedicat ani
versării a 160 de ani de la nașterea 
lui Kart Marx; 17,40 Agenda cultu- 
ral-artistică; 18,10 Săptămîna politi
că internă, și internațională ; 18,25 
Publicitate; 18,30 Antologia filmu
lui pentru copii și tineret : Charles 
Chaplin; 19,30 Telejurnal; 19,50 
în direct : Tîrgul internațional de 
primăvară - Tibco '78 și Salonul 
internațional al chimiei ; 20,00 Te- 
leenciclopedia • 20,40 Mari filme 
western. Cowboy. Producție a stu
diourilor americane ; 22,20 Telejur
nal. Sport. 22,30 întîlnire cu sati
ra și umorul.
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