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SECTORUL V AL

I.M. LUPENI

Comisia inginerilor și tehnicienilor d e la I.U.M.P,

’ • 1,3 tone/post
: peste prevederi «n a- 
: bataje

• Aproape 1000 to-
i ne extrase în plus pe
i sectar «

Ieri, la prima oră a zi- 
î lei, șeful sectorului V de 
; la I.M. Lupeni, Cornel Ră- 
i dulescu ne-a informat te- 
; letonie despre ultimele 
j realizări ale colectivului 

pe care îl conduce. De la 
; începutul lunii, minerii sec- 
; torului au extras peste 

prevederi 963 tone cărbu
ne, într-un ritm de peste 
120 tone pe zi. Interlocu
torul ne-a precizat că 
principalele măsuri tehni- 
co-organizatorice . între
prinse în vederea acestui 
rezultat au vizat îmbunătă
țirea condițiilor de trans
port și aprovizionare, res
pectiv crearea de condi
ții optime de lucru brigăzi
lor din abataje și pregă
tiri. Asemenea inițiative se
concretizează de data a- ș 
ceasta în depășirea pro
ductivității muncii în aba
taje și lucrările de pregă
tire în cărbune, în medie, 
cu 1,3 tone pe post. Un 
remarcabil aport în atin
gerea acestui ridicat nivel 
al productivității muncii 
revine brigăzilor conduse
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întreprinderii de utilaj mi
nier din Petroșani, unitate 
constructoare de mașini 
niere reprezentativă îi 
vine sarcina plină de 
ponsabilitate să asigure 
tații cu caracteristici la 
velul celor mai avansate și 
perfecționate tehnologii, ca
re să funcționeze la para
metri cel puțin egali produ
selor similare realizate de 
firme specializate din țările 
dezvoltate. Tocmai acesta 

. este „terenul" in care comi
sia inginerilor și tehnicieni
lor din uzină este chemată 
să desfășoare o amplă ac
tivitate de creație de masă 
pentru valorificarea supe
rioară, a gîndirii tehnice pro
prii, a experienței și iniția
tivei tuturor membrilor 
lectivului.

Desigur, preocupările 
linia creației tehnice 
amplificat o dată cu 'întoc
mirea programului prioritar 
de mecanizare a mineritu
lui din Valea Jiului. Din a- 
cest program, în anul 1977, 
s-au rezolvat integral obiec
tivele planului întocmit de 
comisia inginerilor și tehni
cienilor a I.U.M. Petroșani.

mi
re- 

res- 
do- 
ni-

co-

pe 
s-au

Rezyltatele acestei munci 
s-au concretizat - dacă ne 
referim, de pildă, numai la 
cei doi indicatori după care 
se determină valoarea pro
ducției nete - prin depăși
rea producției globale cu 
18 milioane lei și reducerea 
consumurilor materiale la 
principala materie primă pe 
care o utilizăm - metalul -, 
cu 70 de tone. Demn de re
levat este faptul că peste 
90 la sută din produsele noi 
asimilate în această perioa
dă la -I.U.M.P., destinate 
mecanizării operațiilor mina
re, reprezintă contribuția 
colectivului la reducerea e- 
fortului valutar.

Care sînt căile concrete 
prin care C.I.T. din întreprin
derea noastră a acționat și 
acționează în sprijinul mate
rializării programului de 
asimilare și experimentare a 
noilor utilaje și echipamente 
de mare complexitate con
cepute în Valea Jiului și 
realizate la I.U.M.P. ? In 
cadrul Festivalului național 
„Cîntarea Român'ei", nume
roși muncitori cu înaltă ca
lificare, tehnicieni și ingi
neri au fost antrenați să

participe la procesul nova
tor. Creația de masă este 
orientată pe două direcții 
pe deoparte realizarea pro
gramului de mecanizare a 
mineritului, iar pe de alta 
a programului de autodota- 
re, autoutilare și mică me
canizare din întreprindere.

Nu demult s-a efectuat bi- . 
lanțul participării lucrători
lor uzinei la îndeplinirea 
planului tehnic, acțiune în
cadrată în eforturile realiză
rii obiectivelor ce ne ștau 
în față. Am inventariat Circa 
80 de probleme tehnice re
zolvate din inițiativă pro
prie, în afara sarcinilor de 
serviciu de către oamenii 
muncii din colectivul nostru. 
Gama problemelor abordate 
cu acest prilej a cuprins atît 
aspecte ale perfecționării u- 
nor utilaje asimilate, urmă-

Ing. Nicușor VULPE, 
președintele C.I.T. de la 

I.U.M. Petroșani

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
Willy Brandt, președintele 
Partidului Social Democrat 
din Republica Federală Ger
mania, s-a aflat într-o vizită 
în. țara noastră, în zilele de 
8 și 9 iunie a.c. Cu 
prilej, 
Nicolae Ceaușescu și Willy

. Brandt au avut loc convor
biri în probleme de interes 
comun.

acest
între tovarășul

în cursul convorbirilor s-a 
subliniat importanța și ne
cesitatea de a se acționa 
pentru continuarea procesu-t 
lui de securitate, destinde
re și colaborare în Europașî 
în întreaga lume. în acest 
sens s-a evidențiat necesita
tea de a se depune eforturi 
pentru impulsionarea reali
zării integrale a prevederi
lor Actului final al Conferin
ței de la Helsinki, și îndeo
sebi pentru completarea des-

• (Continuare în pag. a 4-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
primit pe corespondentul diplomatic 
al ziarului britanic „The Guardian"

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintei» Republi
cii Socialiste România, a 
primit, vineri dimineața, pe 
Hella Pick, corespondent di-

plomafic al ziarului brifan'a 
„The Guardian".

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a acor
dat un interviu pentru , zia
rul „The Guardian".

Astăzi, transmisie directă la radio și televiziune

• (Continuare în pag. a 2-a)

Astăzi, în jurul orei 10,00 posturile noastre de radio 
și televiziune vor transmite direct marea adunare popu
lară organizată în Capitală cu prilejul sărbătoririi a 
130 de ani de la revoluția burghezo-democratică din 1848 
și a trei decenii de la naționalizarea principalelor mij
loace de producție.

I 
i

de Vasile Codreanu, 
sile Rusu, losif Țurcaș 
Dumitru Boca.

PREMIERA

TEHNOLOGICA

Susținerea din 
elemente .prefabricate

La sectorul investiții al 
I.M. Lonea s-au finalizat 
lucrările pregătitoare în 
vederea trecerii, în săntă- 
mîna viitoare, la susține
rea celei dinții gahrii — 
transversala de boxă de 
la orizontul 400 — cu e- 
lemente prefabricate din 
beton, conform unei 
tehnologii elaborate
specialiști din Valea Jiului. 
Premiera tehnologică are 
loc într-un sector care, în 
luna trecută de pildă, a 
depășit planul fizic al lu
crărilor de deschideri și 
pregătiri cu 6,1 la sută, 
realizînd în plus 17 ml de 
deschideri și 10 ml lucrări 
miniere de pregătiri.

noi 
de

La Lupeni
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Trei decenii de la actul revoluționar al nați- 
onalizării principalelor mijloace de.producție

Clasa muncitoare își 
îndeplinește misiunea 

sa istorică
Arestat, condamnat și 

schingiuit în numeroase 
rînduri de jandarmeria re
gimului bur.ghezo-moșie- 
resc, minerul Aron Cristea 
din Lupeni a trăit fericita 
zi de 23 August 1944 In
tr-un detașament de mun
că forțată, in bălțile Brăi
lei. Cunoscut ca militant co
munist, primul Congres al 
sindicatelor unite din ia
nuarie 1945 i-a încredințat 
sarcina de președinte al 
Uniunii miniere, petrol și 
gaz metan. A fost apoi di
rector general la Ministe
rul lucrărilor publice 
z<ua de 11 iunie 1948 
cea parte din ca pul 
control care urmărea
făptuirea naționalizării în 
întreaga țară. Despre peri-

cada cînd, din însărcinarea 
partidului, a îndeplinit 
funcții de conducere, își a- 
mintește cu multă dragos
te

— Era foarte greu pen
tru noi, fără o pregătire 
profesională și izleiectuă- 
lă. Am fost obligați să in- 

fu-
lă. Am fost obligați să 
votăm din mers multe 
cruri.

Generalul maior în 
zervă, Wiliam Szuder

în 
fa
de 
în-

Prima acțiune a unui 
modern punct de documentare

La Lupeni a avut loc, ieri, prima acțiune a 
punctului de documentare al comitetului orășenesc 
de partid, deschis la clubul sindicatelor din locali
tate. Este vorba despre un util schimb de experien
ța intre secretari ai comitetelor de partid, secretari 
adjuncți cu probleme de propagandă, președinți ai 
comitetelor de sindicat, secretari ai organizațiilor 
U.T.C., conducători ai organizațiilor de masă și 
obștești din întreprinderile și instituțiile orașului. 
Au fost prezentate comunicări pe marginea cărora 
s-a discutat cu mult interes, ajutînd la stabilirea 
programului puncîului de documentare.

re
ci 

fost, in tinerețe, tot ziuaș, 
apoi miner, ca și tatăl și 
bunicul' său. După e- 
liberare, comunistul Wi
liam Szuder a înde

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)
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Marea adunare
Evocînd gîndirea și acțiu

nea revoluționarilor pașop
tiști — izvorîte din interesele 
și nevoile țării — vom găsi 
o elocventă expresie a aces
tora în mai multe documente 
programatice elaborate la 
lași, Blaj, Brașov, Cernăuți și 
București care au fost centre
le cele mai importante ale re
voluției române de la 1848 
deși desfășurarea evenimen
telor a făcut ca 
programul elaborat 
să poarte numele 
de „Proclamația de 
la Islaz".

Aflat la începutul 
anului 1848 în capi
tala Franței, Ni
colae Bălcescu, după ce a 
participat activ la revoluția 
din Paris — 22—24 februarie 
— îi scria prietenului său, Va- 
siîe Alecsandri o scrisoare 
entuziastă pe care o încheia 
cu dorința că „peste pufn" 
cei doi prieteni se vor intîlni 
„în țară". Pe drumul de la in
trarea în patrie pînă la’ Bucu
rești, marele istoric și demo
crat revoluționar a putut 
constata că peste fot spiritele 
erau aprinse. La Orșova Băl

de pe r.impia regenerării - Islaz
cescu aude vorbindu-se d» 
„revoluție în București și în 
țară" ; la Turnu Severin 
afirmă că „revoluția trebuie 
să fi izbucnit în București”, 
iar la Craiova află că „revo
luția era. sigură".

încurajat de această atmos
feră, Bălcescu a susținut ca 
revoluția să înceapă imediat, 
adică la începutul lunii apri
lie. Pentru că cei mai mulți

se

130 de ani de la Revoluția 
română din 1848

dintre conducători s-au opus 
declanșării neîntîrziate a ac
țiunii, aceasta a fost amîna- 
tă și numai în 17 mai cînd 
s-a constituit comitetul revo
luționar, a fost fixată cq zi 
a izbucnirii data de 9 iunie. 
Totodată a fost elaborat pla
nul care preconiza dezlănțui
rea simultană a revoluției în 
mai multe locuri, atît în Mun
tenia cît și Oltenia și anume 
la București, la Telega, în 
județul Prahova, la Islaz, în

județul Romanați, la Ocnele 
Mari, în județul Vîlcea. In 
aceeași ședință din 17 mai 
a fost adoptată proclamația 
revoluției care trebuia să în
soțească programul revoluțio
nar și s-a ales o comisie exe
cutivă formată din trei mem
bri : Nicolae Bălcescu, A.O. 
Golescu (Negru) și Ion Ghi- 
ca, cu depline puteri pentru 
a organiza și conduce acțiu

nea, 
timp, 
în frunte cu domni
torul Bibescu, a 
intensificat măsuri
le pentru preîntâm
pinarea revoluției, 
sat aflat la conflu->

în același 
ocîrmuirea.

STUDENȚI LA PRACTICĂ

Zilele trecute a sosi 
la Petroșani, primul grup 
de studenți ai Institutului 
de arte plastice „N. Gri- 
gor'escu" din Capitală, ca
re vor efectua perioada 
de practică, în Valea Jiu
lui. Celor 47 de tineri gra
ficieni și pictori li se vor 
adăuga, 
iunie, 27 de colegi 
clasa de sculptură. Lucră
rile realizate de studenți, 
avînd ca motiv de inspira
ție munca minerilor,, vor’ fi 
oferite colegilor din Insti
tutul de mine Petroșani. 
(M.P.)

începînd din 15
din

'•ii -i-i.
gy Wifi

Islazul,
ența Oltului cu Dunărea, păs- 
trînd încă proaspătă aminti
rea revoluției din 1821, s-a 
dovedit foarte bine ales prin
tre focarele socotite propice 
declanșării luptei revoluționa
re. La Islaz au sosit în mod 
tainic, la începutul lunii iu
nie, , Ion Heliade Rădulescu, 
Ștefan-Golescu, Cristian Teii 
care, cu concursul lui Gheor- ■ 
ghe Magheru, cîrmuitorul ju
dețului Romanați, al căoita- 
nului Nicolae Pleșoianu, Co
mandantul companiei din Is
laz, și al preotului Radu Șap
că din Celei, trebuiau să în
ceapă revoluția.

Prof. Nicolae CERCHEZ

• (Continuare în pag. a 3-a)

In atenția constructorilor 
de pe șantierele de lo
cuințe ale municipiului, re
ducerea costurilor mate
riale ale investițiilor ocu
pă un loc central. In ima
gine, instalatori de la șan
tierul nr. 5 al T.C.H. con
fecționează din material 
plastic o „mască", pentru 
instalațiile sanitare, mate
rial estetic și mult mai ief
tin decît zidăria.

Foto: Gh. 0LTEANU
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Clasa muncitoare își îndeplinește 
misiunea sa istorică
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plinit numeroase tune fii de 
răspundere între care preșe
dinte al sindicatului mineri
lor din Lupeni, prim-secre- 
tar al județenei Petroșani, a 
P.C.R., director principal al 
minelor din Valea jiului/ 
ministru al industriei cărbu
nelui etc. Copleșit de amin
tiri, dinsul reînvie pentru cei 
mai tineri ziua de 11 iunie 
1948.

— Ca membru al Comite
tului Centra/ al partidului, 
am participat la pregătirea 
acțiunii. La noi in Vale, pu
ține întreprinderi erau par
ticulare. Muncitorii i-au a- 
les directori pe colegii lor 
de muncă — Pașut'n la Ba
ril Mare, pe Bella Fazekas 
ia construcții. Pașuth nu 
voia, în ruptul capului, să 
primească această funcție, 
zicea că n-o să Iacă țață, 
dar cind l-am dus la Baru' 
și am văzut că, din prima 
noapte, inspectase fabrica 
de ceramică să vadă ce 
trebuie făcut ne-am zis — 
acesta este gospodarul ca
re ne trebuie si, într-ade-

«

văr, de acolo a ieșit la pen
sie. Nu spun că a fost u- 
șor. Să luăm exemplul meu. 
A trebuit sa învăț mereu, 
intri liceul, apoi institutul. 
Și in același timp să mobi
lizăm oamenii la muncă, să 
înlăturăm scepticismul unor 
cadrg inginerești, care s-au 
dovedit pînă la urmă de bu
nă credință. Odcită, comu
niștii din Petroșani au pro
pus realizarea unei zile de 
producție record. Minerii 
Văii s-au angajat să obțină 
13 000 tone, era mult pe a- 
tunci; specialiștii au încer
cat să demonstreze că puțu
rile nu vor asigura scoaterea 
producției. In acea zi, mine
rii au adus însă la supra
fața 14 000 tone. Generația 
mea a avut sarcina istorică 
de a înfăptui naționalizarea, 
de a prelua puterea econo
mică din mina burgheziei. 
Istoria dovedește că ne-am 
făcut cu. cinste datoria.

...Au trecut 30 de ani de 
la naționalizare. Cuvîntul 
partidului a devenit faptă. 
S-au edificat temeliile so
cialismului. Largul democra
tism al societății noastre a

Produsele de sezon nu vin singure in unitate
Gospodina se îndrepta 

spre casă cu două sacoșe pli
ne de roșii, castraveți, ceapă, 
salată verde și alte produse 
de sezon proaspete și fru
moase.

— De la piață ?
•— Nu, de la magazinul lui 

Mitrache. La el găsești me
reu marfă proaspătă și fru
moasă.

îndemnat de această afir
mație, ne-am deplasat la uni
tatea C.L.F. nr. 10 din Vul
can. Orele amiezii. Responsa
bilul Nicolae Mitrache toc
mai Făcea bilanțul vînză.rilor 
pe o jumătate de zi. S-au 
vîndut produse în valoare de 
7 400 lei, V/ , < ;o ■ ? X/;.,-

— Aveți mereu asemenea 
vînzări ?

— Aproape în fiecare z,. 
Ieri, de exemplu, am vîndut 
produse de 10 500 lei.

— Care-i secretul acestor 
vînzări substanțiale?

— Nu e nici un secret. Le
gumele și zarzavaturile nu vin 
singure din grădină în unita
te. Azi dimineață am venit cu 
o mașină încărcată cu 1 860 
kilograme de roșii, 3 610 kilo
grame castraveți tocmai de la 
Ișalnița. O parte din ele ou 
intrat direct în unitate, altele 
în depozit. Ceapă și sa
lată Verde, fasole uscată și 
a'te produse avem în perma
nență la discreție. De altfel, 
tot cam la 2—3 zile fac de
plasarea ca delegat al C.L.F. 
Petroșani după marfă. Peste 
cîteva zile merg la Străjești, 
județul Olt, după zarzavaturi.

implicat, intr-o permanentă lectivă" ci toți oamenii mun- 
ascensiune participarea cia- cii au datoua patriotică de 

a milita pentru înfăptuirea 
tuturor obiectivelor construc
ției socialiste,

- Ce sentiment trăiește 
minerul Ion Sălăgean, ca 
vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii?

— li reprezint pe cei care 
mi-au Încredințat mandatul, 
pe minerii Văii Jiului. Pe 
ajutorul miner Petrică Mar- 
cu, și șeful de schimb Ene 
Tilmaciu din brigada mea, 
care, în abataj, îmi spun 
„nea Sălăgene", pe ceilalți 
ortaci ai noștri, cu care pu
nem umărul, cu nădejde, și 
mintea la contribuție, pen
tru ca, în această țară, noi 
si urmașii noștri să trăim in 
belșug și fericire.

Mîine, se împlinesc 30 de 
ani de la revoluționarul act 
al naționalizării. 30 de ani 
de continuă maturizare po
litică a clasei noastre mun
citoare, trei decenii de 
cind, sub conducerea parti
dului, România înaintează 
pe coordonatele socialismu
lui victorios.

sei muncitoare, nu numai la 
făurirea bazei materiale a 
socialismului, ci și la con
ducerea societății. Atunci, in 
'48 cîteva mii de muncitori 
au primit sarcina, de a con
duce fabrici și uzine. Azi, 
întreaga clasă muncitoare 
este chemată să gîndească 
și să hotărască in proble
mele cheie ale națiunii 
noastre socialiste. Un exem
plu ilustrativ în acest sens 
este cunoscutul șef de bri
gadă, Ion Sălăgean, de la 
aceeași mină, in care au 
lucrat, în tinerețe, tovarășii 
Wiliam Szuder și Aron Cris- 
tea. Cuvîntul minerului din 
sectorul IV al minei Lupeni 
poate fi ascultat, astăzi,, in
tr-unui din forurile cele mal 
reprezentative ale poporului 
nostru, ca vicepreședinte al 
Consiliului Național al Oa
menilor Muncii.

— Democratismul vieții 
noastre sociale, marile răs
punderi care i s-au încredin
țat generației noastre, ne 
declara Ion Sălăgean, im
plică nu o participare „se-

In plus păstrăm cu grijă fon- 
aui de marfă.

Intrăm în magazie. Dintr o 
singură privire ne putem dă 
seama de grija ce se poarlă 
pentru păstrarea mărfii.

Bine ar fi ca și la celelal
te unități C.L.F. din Vulcan și 
de ce nu din Valea Jiului, as
pectele diurne privind aprovi
zionarea cu produse de se

zon, păstrarea ior și servirea 
să fie tot la fel, dar... .

...Magazinul din piața ora-, 
șului Vulcan era închis, potrivit 
programului, pentru amiază. 
Prin geamuri se vede însă tot 
ce putea oferi unitatea res
pectivă. Conserve, multe con-; 
serve, fasole uscată, iar drept 
mărfuri proaspete de sezon 
ceapă și niște roșii foarte 
verzi. Nu se putea oare a- 
proviziona și unitatea res
pectivă și bineînțeles și cele
lalte din Vulcan fără ca mar
fa să mai treacă prin depozit?

...Piața orașului Lupeni, o- 
ra 11,30. La unitatea C.L.F. nr. 
49 se' găseau ardei grași, ar
dei iuți, ceapă verde, salată 
și roșii. La chioșcul din piață,

aparținînd de aceeași unitate, 
vînzătorul Gheorghe Păpă
die, tocmai vindea ultimii cas
traveți și fasole verde. Dar 
responsabilul unității era de
ja plecat la depozit.

— Mulțumite de aprovizio
nare și de desfacere ? — am 
întrebat cîteva gospodine.

— Aprovizionarea este în 
generai bună, iar servirea co
rectă și civilizată. Se mai i- 
vesc însă uneori goluri în a- 
provizionare cu mărfuri de 
sezon — a venit la umson 
răspunsul. La unitatea nr. 34 
din cartierul Vîscoza, unde 
este responsabil loan Stan, 
nu se găsea decît salată Ver
de, ceapă și roșii. Motivul ? 
Untitatea tocmai se deschise
se după inventar. Și aici, res
ponsabilul era pe punctul de 
a pleca la depozit după mar
fă. In unitatea ^ir. 24, din cel 
mai nou complex comercial 
al orașului Lupeni, dintre 
mărfurile de sezon se găseau 
doar salată și ceapă verde. 
Pesemne e cam lungă calea 
de la depozit la un tatea res
pectivă. Și nu numai la ea...

Din raidul efectuat prin ce
le cîteva unități C.L.F. dm 
Vulcan și Lupeni s-a ajuns la 
concluzia că acolo unde exis
tă preocupare pentru aprovi
zionare și servire, mărfuri se 
găsesc cu regularitate, ior 
desfacerile sînt substa itiale. 
Unde preocuparea este mai 
slabă și rezultatele sînt pe a- 
ceeași măsură.

D. CRiȘAN

Depozitul U.F.E.T. Uricani. Ridicînd trunchiurile copaci
lor ca pe niște surcele, fălcile utilajului condus de loan la- 
cob descarcă în cîteva minute peridocul. Cu aceeași opera
tivitate sînt încărcate lemnele și în vagoanele de ca'e ferată.

Opțiuni în orientarea
- școlară și profesională 

a elevilor (III)
LICEUL INDUSTRIAL NR. 

2 LUPENI, cu profil de bază 
chimic, pregătește lucrători 
în industria celulozei, hîrtiei 
și fibrelor artificiale. In pri
ma treaptă, ca ăe altfel și 
în a doua, elevii primesc o 
pregătire de cultură genera
lă identică cu a altor pro
file, s'udiindu-se limba și 
literatura română, două limbi 
străine, cunoștințe eco
nomice și social-politice, is
toria patriei, matematică, 
fizică și chimie (acest obiect 
cu un număr mai mare de 
ore dec it la alte profile). Ca 
obiecte de specialitate se 
studiază tehnologia chimică 
generală, operații și utilaje, 
aparate de măsură și auto
matizări în industria chimi
că, completate, cu trei o- 
biecte tehnice - tehnologia 
materialelor și chimie ana
litică. Instruirea practică se 
realizează în ateliere me
canice, laboratoare de chi
mie și tehnologia chimică la 
întreprinderea „Vîscoza" Lu- 
peni.

După absolvirea treptei I 
elevii au următoarele posi
bilități : să se încadreze în 
producție urmînd a susține 
un examen de calificare la 
categoria I ; să și continue 
studiile la școala profesio
nală (cj durata de 1 an și 
jumătate) ; să urmeze treap
ta a li-a a liceului.

în cei doi ani cîf durea
ză studiile în treapta a ll-a 
elevii învață pe lingă mate
riile ce culiură generală 
menționare mai sus, două o- 
biecie spec fice : tehnologia 
chimică de specialitate; ex
ploatarea și întreținerea uti
lajelor și instalații,or din 
industria chimică de profil.

Instruirea practică se con
tinuă și în treapta a ll-a în 
ateliere și laboratoare de 
specia'itate dotate cu tot 
ce este, necesar formării u- 
nor deprinderi trainice de 
muncă. După absolvirea li
ceului și susținerea exame
nului de bacalaureat, absol
venții se pot înscrie la con
cursul de admitere în învă
țământul superior sau sînt 
repartizați în producție în 
funcție de specialitatea ur
mată și în raport de pregă
tirea lor.
'în afara profilului chimic, 

se școlarizează și în specia
litatea mecanică, electroteh
nică și textilă cu speciaiiză- 
ri'e mecanic pentru mașini 
și ut'laje, electrician de 
întreținere și filator.

Pentru anul școlar 
1978'1979 liceu! ore următoa
rele locuri :
• TREAPTA I - profil chi

mic : 144 locuri (zi); 36 (se
ral) ; profil mecanic : 72
locuri (zi); profil electroteh
nic : 36 locuri (zi).

• TREAPTA A ll-a (anul
III) - profil textil : 36 locuri; 
profil chimic : 36 locuri ;
profil mecanic : 36 locuri.

• ȘCOALA PROFESIONA
LĂ : operatori în industria 
celulozei, hîrtiei și fibrelor 
artificiale : 36 locuri.

Elevilor liceului li se a- 
cordă bursă de stat, con
form prevederilor H.C.M. nr. 
354/1974, H.C.M. 1328/1974, 
H. C. M. 241,/1977, iar 
cei ce încheie contract cu 
întreprinderea primesc bursă 
și echipament pe tot timpul 
școlarizării. înscrierea elevi
lor în treapta I se face la 
sediul Liceului, data urmînd 
să fie publicată în presă.

Ion Gore, un tînăr fără 
ocupație, din Lupeni, <n 
loc sa se încadreze în 
muncă, alături de tinerii 
de vîrsta lui, s-a „specia
lizat'* * în furturi prin spar
geri de locuințe particu- • 
lore. Intrînd într-o astfel ; 
de locuință. Ion Gore și-a ? 
ales un aparat de radio, i 
un ceas, pînă și cîteva mo- ; 
țațe din coteț. Gore : 
nu s-a oprit cu ele pînă la ; 
găzduitorii săi din Barbă < 
teni, unde au fost prefă- ;

î NĂRAVUL FARA LEAC 

| Lui Francisc Cybura din 
I Lupeni, strada 6 August 
I nr. 73 perioada de deten- 
| ție încheiată în luna apri- 
| lie a.c. i s-a părut prea 
iț scurtă. La numai cîteva 
i> săptămîni de la întoarce- 
| re, afiîndu-se în bufetul 
; „Crișul", și-a adus aminte 
I de vechile năravuri și a 
I început să caute nod in 
| papură consumatorilor. Ci- 
' ne caută găsește ; F. Cy-
• bura a dat peste un llcră- 

S tor de miliție care i-a a-
* plicat prompt o amendă 
t de 500 de lei.

| VIA GU BUCLUC

t Nu demult, pe peronul 
| stației C.F.R. Petroșani a 
E poposit un călător ce 
f transporta două colete 
f voluminoase, interesante 
f la vedere. La controlul e- 
i fectuat de organele de
; miliție, s-a constatat că
ciudatele bagaje conțineau 
20 kg de sîrmă galvaniza- 

: tă, cu care Vasiie Caioia- 
: nu, mecanic în subteran 

la mina Vulcan, voia să-și 
-lege via de la țară. Ce 
.s-o fi ales de vie nu mai 
știm, cert este că sîrma a 

, fost expediată înapoi la 
, mină. Vasiie Caloianu ur- 
, mează să fie supus jude- 
! cății severe a colectivului.

UN OSPĂȚ CU... CINTEC

ț cute pe loc în... friptură. ; 
; Se crăpase de ziuă cînd, '■ 
: după un chef cu muzivă ! 
j Oe dans, ceasul furat indi- = 
j ca ora 4, iar ciorba de j 
: potroace făcea cu Ochiul ț 
; unei mămăligi aburite. Go- j 
Ș re și amabilele sa/e gazde ; 
i n-au apucat să înghită bi- î

milițianul, ce venise... pe ! 
Urmele* Incfita rJo hnt -

Angrenată plenar în realizarea de utilaje miniere
• (Urmare din pag. I)

rind îmbunătățirea calității 
lor - cum ar ti complexul 
de susținere mecanizată tip 
CMA-3, susținerea mecani
zată tip SCUT Petroșani, 
grinzile pășitoare și grinzile 
articulate pentru • susținerea 
abatajelor, foreza eiectrohi- 
draulică, pompa de betona- 
re și altele cît și în con
ceperea, proiectarea și *e-  
xecuția unor utilaje miniere 
noi cum ar fi instalația de 
tractare a personalului pe 
planuri înclinate, tip Tele- 
min, un nou tip de sfîlp hi
draulic cu pompă individua
lă etc. De menționat este 
și rezolvarea a peste 30 de 
probleme legate de perfec
ționarea tehnologiilor de u- 
zinare, a proceselor de lu
cru din întreprindere.

Ce s-a realizat în perioa
da primelor cinci luni ale 
acestui an ? Din cele 28 lu
crări și studii propuse spre 
rezolvare de către C.I.T. în 
1978 inginerilor, tehnicieni
lor și muncitorilor cu înaltă 
calificare din întreprindere, 
jumătate, respectiv 14, au 
fost soluționate deja. Au 
participat la aceste acțiuni 
60 de oameni. Activitatea 
lor neobosită și competentă 
a fost orientată spre proble
me majore ridicate de îmbu
nătățirile pe fluxuri tehnolo
gice, găsirea unor noi. re
surse de creștere a produc
tivității muncii, ca și alte 
numeroase obiective care 
urmăresc creșterea eficienței 
activității economico-produc- 
tive. Dintre temele cele mai 
recent rezolvate în activita
tea concretă am aminti me

canizarea ridicării sarcini
lor în turnătorie - al ’ cărei 
efect a fost atingerea unei 
productivități a muncii su
perioare față de condițiile 
de lucru vechi cu 5 la sută 
reflectată într-o producție 
fizică lunară sporită cu 20 
tone. Prin aplicarea în acest 
an a unui nou sistem de nor
mare și evidență a consu
mului de energie electrică 
pe principalele produse fa
bricate la I.U.M.P. - studiu 
elaborat și aplicat de către 
C.l.T. - se realizează o e- 
conomie anuală la energia 
electrică de 50 000 kWh.

întreaga acțiune de pro
movare a progresului tehnic 
de către C.l.T. a găsit un 
sprijin consistent din partea 
Consiliului oamenilor mun
cii din uzină, a conducerii 
sale colective. Sub îndruma

rea comitetului de partid 
din întreprindere, a birou
rilor organizațiilor de bază, 

•și a comitetului sindicatului 
am inițiat o susținută mun
că de propagandă în sensul 
mobilizării forțelor de crea
ție și gîndire tehnică. Un 
număr de 526 muncitori cu 
înaltă calificare și 112 ingi
neri și tehnicieni angrenați 
în acțiunile organizate de 

. C.l.T. aplică inițiativa „Fie
care inginer, tehnician și 
muncitor specialist să rezol
ve, îfi afara sarcinilor cu
rente, cel puțin o problemă 
tehnică". Toți aceștia au 
reușit în cele din urmă să-și 
aducă contribuția la soluțio
narea unor probleme ivite 
pe parcursul asimilării uti
lajelor miniere și a experi
mentării lor.

întreprinderea de utilaj 

minier Petroșani are în do
meniul creației rezerve con
siderabile. Avem în față un 
program amplu de asimilări. 
In atenția noastră, stă rea
lizarea de utilaje de o com
plexitate mereu sporită, lată 
de ce cu atît mai mult se 
cere extinsă participarea 
fiecărui om al muncii la re
zolvarea problemelor tehni
ce impuse de procesul de 
asimilare. Fără o. astfel de 
participare — de masă - es
te greu de anticipat un suc
ces deplin. Contăm cu atît 
mai mult în această direcție 
și pe sprijinul colectivelor 
de muncitori, ingineri și teh
nicieni de la întreprinderile 
miniere care vor fi benefi
ciarii acestor utilaje, avînd 
în vedere că prin interme
diul lor direct la fronturile 
de lucru, utilajele produse 
la I.U.M.P. își vor susține e- 
xamenul utilității și eficien
ței;: '
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„Mult singe a văr
sat (toporul nostru 
de-a lungul secolelor, 
în zbuciumata și dra
matica sa istorie 
pentru păstrarea fi*  
inței naționale, pen
tru apărarea libertă
ții și demnității, pen
tru afirmarea de si
ne stătătoare, pentru 
egalitate în drepturi 
cu toate popoarele 
lumii. Revoluția de 
la 1848 a fost una 
dintre paginile cele 
mai mișcătoare ale a- 
cestei epopei, dove
dind prin spiritul de 
jertfă al maselor, al 
celor mai buni fii ai 
țării, voința de liber
tate a poporului ro- 
mân“.

NICOLAE CEAUȘESCU
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_ a revoluției de
la 1848 - înflăcăratul patriot și revoluționar 

Nicolae Bălcescu.

Figura centrala, luminoasă

f

„Cugetătorul și organizatorul 
a fost națiunea română**

• (Urmare
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Chipuri de domnitori s-au ivit, efigii 

pe timpul cîmpiilor, albă coloană 

strigă nădejdea ghicită in spice 

cu glasul furtunilor, dinspre aripe 

coboară iobagii, spre zodia vamă 

pămintul greu cu trudnice ruguri, 

o stea arde, fluier cu fir de alun 

chemarea, alunecă diră de singe, 

uimită, spre porți ferecate de fum 

și arcul întins plesnește sub forță, 

din zare în zare cugetul pavăză
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temelie la veac de-așteptare, cumplită | 
tcnnnfn k! rrocla Rrilrocrii ■scapără setea, și crește Bălcescu 

peste brazda strămoșilor, torță!

Maria DINCÂ
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din pag. I)

In viața fiecărui popor 
există momente de excep
ție, care prin geneza, 
forța și ecourile lor cons
tituie pietre de hotar în 
devenirea lui viitoare. Și 
întotdeauna, în aceste mo
mente fierbinți ale istoriei, 
s-au ridicat dintre cei multi 
oameni care au dat 
glas idealurilor na
ționale și le-au transmis ca 
o flacără vie 

generațiilor
j ce au urmat, 
i Revoluția de 
• la 1848, ope

ra maselor a- 
suprite și a u- 
nor cărturari 
cu dragoste 
este un 
moment al istoriei noastre, 
și numind-o, spuiTnd 1848, 
îți vin îndată în minte nu
mele lui Bălcescu și al lui 
lancu, al iui Eliaclș și Bo- 
liac, al lui Russo și Alec- 
săndri, Grigore Alexan- 
drescu și Andrei Mureșa- 
r.u, Simion Băuwțiu și 
Gheorghe Bariț, și ~ alo 
multor altora, nume răma
se în memoria ncăstră ca 
tot aîîtea simboluri ale gîn- 
dului vizionar. In vremuri 
de împilare, ei au gemut : 
„Sîntem pribegi in coliba 
părintească... și străini în 
pămîntul răscumpărat cu 
sîngele nostru !", dar au 
știut că acest popor 
nu și-a pierdut niciodată

Poporul, condus de domnitori legendari luptase secole 
de-a rîndul pentru apărarea ființei naționale, pentru liber
tate. Anul revoluționar 1848 reprezintă o expresie elocventă 
a voinței, manifestară pe întreg teritoriul actual al Româ
niei, de unitate și independență a tuturor românilor. 
„Deșteaptă-te române, din somnul cel de moarte /, In ca
re te-adîncirâ barbarii de tirani", cunoscutul imn profetic 
și grav scris în acele zile de poetul patriot Andrei Mure- 
șănu, se afla pe buzele tuturor, demonstrînd caracterul u- 
nităr al mișcării revoluționare despre care Nicolae Bălces
cu spunea că „s-a pregătit în 18 veacuri de trude, suferin
țe și lucrare a poporului român asupra lui însuși". Desfă
șurarea evenimentelor din acea primăvară revoluționară 
în Transilvania, la Blaj, în Moldova, la Islaz sau la Bucu
rești—-- unde masele au luptat pentru eliberarea guvernu
lui provizoriu —■ l-au făcut pe Ion Ghica să scrie că „Deș
teptarea de la 1848 nu a fost opera unui grup sau a unui 
partid. Cugetătorul și organizatorul ei a fost națiunea 
română".

Revoluția burghezo-democratică din 1848 a avut drept 
consecință crearea statului român unitar și independent. 
„Secolul al XlX-lea, spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a caracterizat prin mari mișcări pentru eliberare națională 
și socială. Răscoala din 1821, revoluția din 1848, Unirea 

Principatelor în 1859, războiul pentru independență din 1877 
sînt momente cruciale în viața țării noastre. Aceste eveni
mente au marcat, totodată intrarea țării pe calea dezvoltării 
capitaliste precum și apariția pe scena istoriei, odată cu bur
ghezia, a clasei muncitoare". împlinirea a 130 de ani de 
la Revoluția română din 1848 este un eveniment cu pro
funde semnificații în istoria patriei.

In dimineața zilei de 9 iu
nie s-au adunat în piața sa
tului țăranii din Islaz și din 
împreiurimi. Pentru prima da
tă în istoria noastră stindar
dul tricolor — albastru, gal- 
cen și roșu — își flutura fal
durile în fața poporului liber. 
Urmează cuvîntul lui Heliade 
Rădulescu, care dă citire pro
clamației ce a intrat în isto
rie sub numele de „Procla
mația de la Islaz". In procla
mație era inclus și progra
mul revoluționar care cuprin
dea 22 de articole. In artico
lul 13 a fost înscrisă emanci-

Marea adunare

Adunarea de pe cîmpia 
libertății de la Blaj, 3/15 
mai 1848.
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speranța, floarea prețioasă

HO AREA 
SPERANȚEI

pie crește, și pe deal ia
răși crește o floare pentru 
popoarele chinuite... Ne- 
dejdea I" Ei au visat : 
„Mîine, poimîine, poate,, 
soarele fericirei / Se va 
arăta vesel pe orizont se
nin", ei au prorocit „ziua 
pămîntului vestită", ei au 
îmbărbătat un popor în
treg în lupta pentru aceas
tă zi, chemînd : „Deștepta

te române!", 
l-au ridicat 
la înțelegerea 
mîndră a 
demnității și 
drepturilor sa
le în a- 
ceastă lume.

j.

de neam, 
astfel de

a nădejdii își avea rădă- 
. cinile adînc înfipte în a- 
y cest pămînf, așteptînd cli- 
1 pa cînd va putea să se 
’ înalțe și să înflorească sub 

Dar în cîm-

„Deșteaptă-te, pămînf ro
mân ! biruiește-ți durerea... 
E vremea să ieși din amor
țire, seminție a domnito
rilor lumei !"

Nicolae Bălcescu spunea 
că „numai poporul și poe
ții, acești fii ai inspirației 
divine, avuseseră la 1848 
conștiința întîmplăriior vi
itoare, numai ei cetiră și 
se destăinuiseră ceea ce 
era scris în fundul inimii 
fiecăruia român ; mîntui- 
rea de orice domnie străi
nă prin unitate naționafă". 
Iar noi știm astăzi că el 
însuși a fost atunci cel mai 
lucid și mai înflăcărat din
tre „acești fii ai inspirației 
divine".

Floarea speranței cres
cută de acești fii ai țării, 
de aceste „sînfe firi vizio
nare", cum îi numea Emi- 
nescu, s-a păstrat vie și 
pură prin ani, ca o flacără 
nestinsă.
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parea clăcașilor și împroprie
tărirea lor prin despăgubire. 
Mai tîrziu, Nicolae Bălcescu, 
subliniind însemnătatea aces
tei reforme pentru succesul 
revoluției, va scrie : „Revolu
ția din 1848 se cuprinde pe- 
de-a-ntregul în acest articol 
al 13-lea" sau „Revoluția de 
la 1848 a yrut eg românul, 
(țăranul) să fie nu numai li- . 
ber, dar și proprietar, fără 
care libertatea e o minciună".

Primind consfințirea din 
partea poporului care a jurat 
„să lucreze și să moară pen
tru regenerarea țării", procla
mația de la Islaz a devenit 
constituție. Intr-o atmosferă 
de puternic entuziasm, în stri
gătele mulțimii „Trăiască 
România!", „Trăiască constitu
ția I" s-a format guvernul 
provizoriu de ia Islaz.

Revoluția era un fapt îm
plinit. Astfel Islazul a însem
nat unul din cele mai impor
tante momente ale revoluției 
române de la 1848, un mo
ment al afirmării deziderate
lor sociale și naționale fun
damentale ale maselor largi 
populare.

tCorneliu RÂDULESCU

Manifestări
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• „Revoluția română de la 1848" este 
tema expoziției itinerante — organizată de 
Muzeul județean Deva și Muzeul mineri
tului din Petroșani — care s-a deschis la 
clubul din Vulcan. Expoziția cuprinde repro
duceri după documente de epocă, eviden
țiind trăsăturile definitorii ale revoluției.

• La Casa de cultură din Uricani s-a des
fășurat duminică un program literar-muzi- 
cal dedicat împlinirii a 130 de ani de la 
Revoluția română din 1848.

• La întreprinderea „Vîscoza" Lupeni a 
avut loc ieri un simpozion în cadrul căruia

evocatoare
au fost reliefate semnificațiile Revoluției 
române de la 1848 și consecințele ei asu
pra vieții din țara noastră la mijlocul seco
lului al XlX-lea. {
• Cenaclul literar „Panait I strati" — Va

lea Jiului și Ateneul tineretului din Petro
șani organizează astăzi (ora 14) un recital 
de muzică și poezie la întreprinderea de uti
laj minier. Programul este un omagiu adus 
anului revoluționar 1848 în patria noastră.
• La clubul sindicatelor din Lonea și la

căminul cultural din Iscroni au fost amena
jate expoziții tematice „Proclamația de la 
islaz — 11 iunie 1848". - ■

DIN PRESA VREMII
„Astăzi, la 11 Iunie, era 

ziua, fericită în care liberta
tea a intrat triumfînd în ca
pitala noastră. Numai bucu
rie și frăție este între toți lo
cuitorii ; ulițele Bucureștilor 
răsună de strigăte de veselie, 
stindardul libertății fîlfîie 
măreț, clopotele sună și, gla
sul lor de aramă împrăștie 
noutatea regenerațiii neamu
lui român prin toată cetatea 
care astăzi își merită numele 
său, adevărat oraș de bucu
rie, și dobîndirea acestui dar 
ceresc n-a costat nici o pică
tură de sînge; toți românii 
s-au ardicat ca un singur om, 
toți s-au cunoscut, de frați.

de fii ai aceleiași mume. Mun
teanul și moldoveanul sînt 
toți români, sînt frați, o sin
gură nație ; uniți-vă cu noi, 
goniți pe tiranul al cărui nu
me va rămînea o pată vecini- 
că în istoria țării, înălțați 
stindardul libertății și dobîn- 
diți-vă sfintele drepturi. Să 
ne dăm mina ca niște frați și 
să ne ajutăm unii pe alții. U- 
niți, vom fi tari ; uniți, vom 
sta împotriva oricăruia vrăj- ■ 
maș al libertății noastre".

(Punctul român, an. I, 
1848, nr. 1 din 12 iunie) 

„Cază dar ! strigă poporul 
român în dreapta sa mînie și 
înfuriare ; și iată, priviți cum

cade tot ce e vechi, tot ce e 
ruginit și vătămători. Ziua de 
11 iunie fu o zi în care po
porul român triumfă cu atît 
mai mare glorie cu-cit pentru 
pregătirea unui asemenea tri
umf a trebuit să treacă 18 
veacuri; și acest triumf este 
cu atît mai mare, cu atît mai 
memorabil cu cît este de lu
minat veacul în care se făcu, 
veacul ferice de înfrățire".

(Reforma, an. I,
1848, nr. 1 din 14 iunie) 

„La 1.1 iunie se ridicară la 
glasul libertății de care erau 
însătoșați, sparseră lanțurile 
și arătară Europii că fiii Ro
mii locuiesc încă pămîntul Da-

c'ei. Dar ceea ce face moi 
mare onoare numelui de ro
mân este nobila purtare a po
porului de la 11 Iunie și p'nă ■ 
astăzi. Nu este exemplu în 
istoria lumii încă: o nație să 
se scoale, să surpe tirania 
din rădăcină și să fie otita de 
pașnică, atît de moderată. 
Laudă dar junimii școalelor! 
Laudă neguțătorilor ce nu au 
voit a subscri actul de vînza- 
re a patriei I Laudă poporu
lui ce a știut să dobîndească 
drepturile patriei printr-un 
mijloc atît de moderat, și ru
șine vânzătorilor, acele plan
te bastarde și mîrșave ce se 
întinsese și înecase tot ce es-întinsese și înecase" tof ce 
te floare în patrie !"

(Poporul suveran, an. .,
1848, nr. 1 din 19 itule)

I,
I ț
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Intîlnirea tovarășului
’ Nicolae Ceaușescu 

cu președintele Partidului
Social Democrat din Republica 
Federală Germania, Willy Brandt

românești

Prezente
Sesiunea specială a Adunării Generale 

"onsacrată dezarmării

• (Urmare din pag. I) 

tinderii politice cu măsuri 
concrete de dezarmare mi
litară.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Willy Brandt 
au reafirmat necesitatea în
treprinderii de măsuri prac
tice în domeniul dezarmă
rii, pentru încetarea cursei- 
înarmărilor, subliniindu-se în 
acest sens însemnătatea ac
tualei sesiuni speciale a A- 
dunării generale a O.N.U. 
De o deosebită importanță 
este ca o parte din eco
nomiile realizate prin în
făptuirea dezarmării și înceta
rea înarmărilor să fie alo
cată pentru dezvoltarea e- 
conomică a țărilor în curs de 
dezvoltare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și .Willy Brandt 
s-au pronunțat pentru so
luționarea tuturor conflicte
lor și a problemelor litigi
oase dintre state pe cale 
pașnică, prin tratative, pentru 
excluderea din viața inter
națională a forței și a a- 
menințării cu folosirea for
ței și au evidențiat necesi
tatea intensificării eforturi
lor tuturor statelor pentru 
înlăturarea focarelor de 
încordare care amenință 
pacea în diverse regiuni ale 
lumii.

Ei au reafirmat sprijinul 
pentru dreptul popoarelor 
din Africa și din alte regi
uni ale lumii pentru auto
determinare, pentru liberta
te și independență națio
nală.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Willy Brandt 
au evidențiat importanța 
instaurării în viața interna
țională a unor relații noi, 
democratice, întemeiate pe

egalitate în drepturi, pe res
pectul independenței și su
veranității naționale, pe ne- 
recurgerea la forță și la a- 
menințarea cu folosirea for
ței, pe neamestecul în tre
burile interne. .

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și Willy Brandt 
au evidențiat • că eforturile 
pentru pace și stabilitate in
ternațională reclamă depă
șirea subdezvoltării, insta
urarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, care 
să favorizeze progresul mai 
rapid ai tuturor popoarelor 
și în primul rînd al acelora 
rămase in urmă, să creeze 
condiții pentru o dezvoltare 
mai echilibrată și stabilă a 
întregii economii mondiale, 
să înlesnească accesul larg 
al tuturor popoarelor la cu
ceririle civilizației moderne, 
științei și tehnicii avansate.

Ambele părți au exprimat 
satisfacția pentru stadiul și 
evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Fede
rală Germania în domeniul 
politic, economic, tefinico- 
științific și cultural. Cei doi 
conducători au exprimat do
rința ca relațiile dintre cele 
două state să se dezvolte și 
extindă în viitor, în intere
sul celor două popoare, și 
colaborării pașnice dintre 
popoarele europene și din 
întreaga lume. în acest ca
dru, ei au evidențiat însem
nătatea continuării schim
bului de păreri, informații și 
experiență între partidele 
politice din cele două țări, 
indiferent de deosebiiile 
ideologice.

Vizita și convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie.

NAȚIUNILE UNITE 9 (A-
gerpres). —

Dezbaterile generale ale 
sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consacra
te dezarmării se apropie de 
sfîrșit.

Șeful delegației Iordani
ei, a arătat că succesul sau 
eșecul în cîmpul dezarmării 
depinde în primul rînd și în 
măsura cea mai importantă 
de înfăptuirea de către ma
rile puteri a unor măsuri 
privind încetarea completă a 
experiențelor cu arme nu
cleare, reducerea recipro
că anuală a bugetelor mi
litare cu 5-10 la sută, în
cetarea cercetărilor știin
țifice în scopuri de înarma
re. Vorbitorul s-a pronunțat 
pentru declararea Orientu
lui Mijlociu ca zonă lipsită 
de arme nucleare.

Șeful delegației Birmaniei 
a spus că problema dezar
mării nucleare continuă să 
fie de cea mai înaltă prio
ritate, subliniind responsa
bilitatea specială a state
lor nucleare de a înfăptui 
măsuri de dezarmare nu-

cleară și de a se abține de 
la folosirea sau amenința
rea cu folosirea armelor nu
cleare împotriva statelor ne- 
posesoare de asemenea ar
me.

Reprezentantul permanent 
al Albaniei la O.N.U. a 
spus, printre altele, că sar
cina istorică a popoarelor es
te de a persevera în lupta 
dreaptă pentru drepturile 
lor și de a-și spori vigilen
ța. Statele iubitoare de li
bertate, trebuie să-și întă
rească solidaritatea.

Reprezentantul permanent 
al Quatarului s-a pronunțat 
printre altele pentru crea
rea de zone de pace și fă
ră arme nucleare în Orien
tul Mijlociu, Asia de sud, 
Africa și alte părți ale lumii.

M inistrul de externe al
Guyanei, a spus că pacea 
ar fi iluzorie prin menține
rea în lume a excrescențelor 
coloniale și a unor relații de
dominație și exploatare, a tului de dezarmare de 
rasismului și a unui sistem 
economic internațional 
zaf pe inegalitate și

Vizita la Combinatul petrochimic 
de la Brazi

Orientul Mijlociu
KHARTUM 9 (Agerpres). - 

Președintele Sudanului Ga- 
afar El Nimeiri, s-a înapoiat, 
joi,' la Khartum, după tur
neul întreprins în nouă țări 
arabe : R.D.P. a Yemenului, 
R.A. Yemen, Oman, Bahrein, 
Quatar, Emiratele Arabe U- 
nite, Kuweit, Iordania ș? A- 
rabia Saudită. într-o decla
rație făcută presey el s-a 
declarat optimist în ce pri
vește posibilitățile refacerii 
solidarității arabe. Nimeiri, 
care în luna aprilie a.c. a 
vizitat Egiptul, Siria, Irakul, 
Tunisia, Algeria și Marocul, 
a indicat, potrivit agenției 
U.P.I., că va merge și în 
alte state arabe, continuînd, 
astfel, eforturile de realiza
re a solidarității arabe.

Președintele P.S.D. din 
R.F. Germania, Willy Brandt, 
însoțit de tovarășul Constan
tin Dăscălescu, a vizitat, în 
cursul dimineții de vineri, 
Combinatul petrochimic de 
la Brazi - una dintre uni
tățile reprezentative ale in
dustriei noastre chimice. 
Oaspetelui i-a fost prezen
tat profilul acestei unități, 
care prelucrează mai bine 
de 40 la sută din întreaga 
producție de țiței a țării, ga
ma largă a principalelor 
produse ce poartă marca 
combinatului prahovean și

care, după cum se știe - 
sînt deosebit de solicitate la 
export. între beneficiari se 
numără, de. asemenea, fir
me din R.F. Germania. Tot
odată, oaspetele a luat cu
noștință de procesul de fa
bricație, interesîndu-se de 
instalațiile și tehnologiile fo
ldsite, în bună parte creații 
românești.

Tot vineri dimineața Willy 
Brandt, a depus o coroană 
de flori la Monumentul e- 
roilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

••••••••

Întîlnîre cu ziariști
Vineri după amiază, pre

ședintele Partidului Social 
Democrat din R.F. Germania, 
Willy Brandt, s-a întîlnit cu 
ziariști români - redactori ai 
presei centrale,, ai Agerpres 
și Televiziunii' -, precum și 
cu corespondenți ai presei 
străine.

Cu acest prilej, oaspetele 
a declarat că a discutat cu

președintele Nicolae 
Ceaușescu unele probleme a- 
le situației din Europa și 
din lume, îndeosebi cele pri
vind Securitatea europeană, 
destinderea și dezarmarea, li
chidarea subdezvoltării, pre
cum și alte probleme pri
vind relațiile dintre- cele 
două țări.

Willy Brandt a răspuns a- 
poi la întrebările ziariștilor.

Plecarea din Capitală
Ambasadorul Republicii Fe

derale Germania la Bucu
rești, Richard Balken, a o- 
ferit, în cursul după-amiezii 
de vineri, o recepție în o- 
noarea președintelui Parti
dului Social Democrat din 
R.F.G., Willy Brandt.

★
Vineri seara, președinte

le Partidului Social Demo

crat din R.F. Germania, Willy 
Brandt, care a efectuat o 
vizită de prietenie în țara 
noastră, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist 'Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a părăsit Ca
pitala.

dreptate. De aceea, para
lel cu eforturile făcute în 
cîmpul dezarmării, 
întreprinși pași spre

,, cratizarea relațiilor 
naționale politice și 
mice.

Șeful delegației 
a subliniat că prin 
parea activă a tuturor 
telor, comunitatea interna
țională va putea face pași 
semnificativi pentru a feri
omenirea de consecințele 
îngrozitoare ale 
flagrații la scară 
El s-a pronunțat 
suri urgente de 
nucleară, pentru 
zone ale păcii, libere de 
me nucleare, interzicerea 
tală a armelor chimice 
măsuri de limitare, a ,i 
merțului cu arme clasice.

Șeful delegației Cameru
nului s-a pronunțat printre 
altele pentru lărgirea ca
drului de lucru al Comite- 

la 
Geneva și pentru întărirea 
rolului O.N.U. în procesul 
dezarmării.

trebuie 
demo- 

inter- 
econo-

Laosuiui, 
partici- 

sta-

unei con- 
mondială. 

pentru mă- 
dezarmare 
crearea de 

ar- 
to- 
Și 

co-

GUVERNUL PERUAN A RI
DICAT STAREA DE URGEN
ȚA, în vigoare de la 10 mai 
a.c., a restabilit garanțiile 
constituționale și a autorizat 
publicarea de propagandă e- 
lectorală, s-a anunțat la 
Lima.

Ridicarea stării de urgen
ță garantează desfășurarea 
normală a procesului elec
toral în vederea alegerilor 
de la 18 iunie a.c. pentru de
semnarea membrilor unei A- 
dunări constituante.

ÎN ANUL 1979 VA ÎNCE
PE pentru prima oară ex
tracția „aurului negru" din 
subsolul filipinez. Potrivit 
estimărilor specialiștilor, pe
trolul extras din zona pla-

toului continental, în apro
pierea Insulei Palavan, 
va asigura în proporție de 
zece Id sută, necesarul con
sumului intern.

PROGRAMUL ALIMENTAR 
MONDIAL (P.A.M.), organism 
al O.N.U./F.A.O. cu sediul 
la Roma, a hotărît acorda
rea de urgență a unui a- 
jutor în produse alimentare, 
în valoare de 1 700 000 do
lari, populației din Zimbab
we care a fost nevoită să 
se refugieze în Mozambic 
datorită terorii la care era 
supusă de reprezentanții a- 
utorităților rasiste.

La 
al

Pe
et

LIMA 9 (Agerpres). 
Clubul cinematografic 
Ministerului muncă din 
ru, un numeros public 
urmărit cu viu interes Fes
tivalul filmului românesc, 
in cadrul căruia au fost 
prezentate lung-metrajele 
„Balada", „Felix și Otilia" 
și „Drum în penumbră", 
care s-au bucurat de o 
apreciere deosebită. Fil
mul „Balada" a fost ales 
ca cel mai bun dintre toa
te filmele străine prezenta
te în acest club de-a lungul 
întregului an, impunîndu- 
se ca unul dintre cele mai 
reușite, atît prin calitățile 
sale artistice, cît și prin 
valorile sale profund pa
triotice. Din aceste motive, 
filmul „Balada" a fost 
prezentat de șase ori.

CIUDAD DE MEXICO 2 
(Agerpres). In cadrul ma
nifestărilor consacrate îm
plinirii a 60 de ani de la 
formarea statului național 
român unitar, în Mexic au 
avut loc o serie de mani 
fertari culturcrfe românești

Canalul 4 al Televiziunii 
mexicane a evocat mo
mente dm istoria poporului 
român și aspectele semni
ficative ale evoluției rela
țiilor româno-mexicane.

Sub auspiciile In-.Mutu
lui național a, ar'eior fru
moase (INBA), aiul pre
zentată, într-un cadru fes
tiv, cartea poetului Darie 
Novăceanu „Puerta A- 
bierta" {..Poarta deschisă") 
care, apărută Sub îngriji 
rea editurii „Matțuina E- 
lectrica", sintetizează ope 
ra și biografiile unor tineri 
poeți români.

J
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Val de greve în Spania
MADRID 9 (Agerpres). - 

Un val de greve a cuprins 
o serie de sectoare din u- 
nele provincii spaniole.

.SPORT « SPORT ’ SPORT ’SPORT • SPORT ’ SPORT,

Avancronică sportivă
• Duminică, de la ora 16,

Jiul primește replica studen
ților craioveni. Se anunță o 
întrecere pasionantă între do
uă formații ambițioase și 
dornice de afirmare^ Întîlni- 
rile de divizia C dintre 
ința Petroșani - Minerul 
tru și Minerul Vulcan - 
nirea Sînnicolau] Mare, 
și cele din campionatul 
dețean ce au drept prota
goniste pe Minerul Uricani- 
Auto Hațeg, Minerul Aninoa- 
sa - Metalul Simeria, încep, 
ca de obicei, la ora 
11. în deschidere, meciuri
le de juniori ale asociați
ilor respective. Pe terenul II 
al Asociației sportive Mine
rul Lupeni au loc, de Ia ora 
9, meciurile din campionatul 
municipal al copiilor dintre 
Minerul - Utilajul Petroșani, 
Preparatorul Lupeni - Jiul 
Tetroșani. Fotbalul va fi pre
zent și in întrecerile deș; 
fășurate sub genericul „Da- 
ciadei". Sîmbătă, ora 13,30, 
terenul Științei găzduiește 
meciul dintre Comerțul 
I.M.P., iar terenul Jiul II, ora 
15,30, dintre C.C.S.M. ' -
I.M. Livezeni. Duminică, ora 
9, meciul P.T.T.R. - C.F.R. 
Petroșani se va desfășura 
tot pe terenul Jiul II.

• La rugbi, studenții din 
Petroșani care mai speră în-

Ști-
Mo-

U- 
cît 
ju-

că într-un loc pe podiumul 
laureaților, primesc, mîine, 
începînd de la ora 9,30 re
plica echipei Rapid.
• Duminică, ora 9,• Duminică, ora 9, la 

Vulcan și pe terenul Școlii 
generale nr. 5 din Petrila au 
loc festivitățile de închide
re a anului sportiv școlar și 
de pregătire pentru apăra
rea patriei. Cu acest prilej 
au loc demonstrații de gim
nastică, întreceri sportive și 
festivitățile de premiere a a- 
sociațiilor și sportivilor frun
tași.

• în campionatul județean 
de handbal seria Valea Jiu
lui, pe terenul școlii sporti
ve din localitate au loc, în- 
cepînd cu ora 8,30, meciu
rile dintre C.S.Ș. Petroșani I 
- Jiul Petrila, Utilajul - Mi
nerul Vulcan.
• La tenis de cîmp, de la 

ora 8, au loc meciurile E- 
nergia Paroșeni - Utilajul, 
Preparatorul Coroești - 
Constructorul minier și Pre
paratorul Lupeni - Sănăta
tea Vulcan.

în provincia Sevilla, în 
sectorul construcțiilor, gre
va este aproape generală. 
In metalurgie, activitatea 
este paralizată de aproape 
6 zile.

Pe de altă parte, 2 000 de 
muncitori de la șantierul cen
tralei nucleare de la Asco 
(provincia Tarragona) au o- 
cupat localurile centralei ce- 
rînd îmbunătățirea condiți
ilor lor de muncă și de trai.

La Sevilla, poliția a îm
prăștiat aproape 5 000 de 
muncitori reuniți în centrul 
orașului la chemarea Co
misiilor muncitorești și a 
" ' r muncito-Uniunii generale a 
rilor (UGT).

Sindicatele cer 
negocierilor privind 
țiile colective, care 
tează peste 100 000 de mun
citori.

reluarea 
converi- 

afec-

D.C.

Campionatul mondial de fotbal
• Azi, meciurile contînd pentru grupele I și a II-a

BUENOS AIRES 9 (Ager
pres). - Astăzi, 
mondial de 
gentma, se 
ri contînd 
I și a ll-a. 
se vor întîlni, într-un joc pen
tru desemnarea cîșhgâtoarei 
grupei .1, Italia și Argentina, 
iar la" Mar del Plata, tot în 
cadrul primei grupe, vor ju
ca Franța și Ungaria. Sta
dionul din Rosario va găz
dui partida Mexic-Polonia, 
în timp ce la Cordoba Tu
nisia va da replica echipei

campionatul 
fotbal din Ar- 
reia cu meciu- 
pentru grupele 
La Buenos Aires 

într-un joc pen-

gru- 
avea 
mai

R.F. Germania.
Ultimele jocuri din 

pele preliminare vor 
loc dumrnică. in cel 
important meci al zilei, de
cisiv pentru calificarea Bra
ziliei în grupele semifinale, 
la Mar del Plata brazilienii 
vor primi replica Austriei, în 
cadrul grupei a III-A. Tot in 
grupa a III a, Suedia și Spa
nia se vor întîlni ia Buenos 
Aires. Grupa a |V-a progra
mează următoarele partide : 
Peru-Iran (Cordoba) și Sco- 
(ia-Olanda (Mendoza).

Mica publicitate
PIERDUT cîine negru, a- 

dresati Tăbăcari 3, Petro
șani. Munteanu D. Găsito
rului recompensă. (325).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lochai- 
ner Bella, eliberată de F.S.H. 
Vulcan. Se declară nulă.

(326).
PIERDUT legit,mafie de 

serviciu pe numele lușan 
loan, eliberată de F.S.H. 
Vulcan. Se declară nulă.

1327) 
PIERDUT ecuson nr.

6474 pe numele Clemente 
loan, eliberat de Preporația 
Petrila. Se declară nul. (328) 

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pop Vic
tor, eliberată de I.M. Ani- 
noasa. Se declară nulă. (329)
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